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ВСТУП 

 

При проектуванні машин та апаратів хімічних виробництв необхідно 

враховувати умови експлуатації обладнання. Сучасне машинобудування 

характеризують висока енергонапруженість, важкі умови експлуатації 

машин (агресивні середовища, низькі або високі температури, високий 

вакуум, висока радіація тощо). Такі умови роботи вимагають від матеріалів  

відповідних особливих властивостей. В сучасній техніці застосовують 

сталі з високою конструкційною міцністю, сплави, що залишаються 

міцними при високих температурах, в’язкими при температурах, близьких 

до абсолютного нуля, корозійностійкими в агресивних середовищах та 

іншими фізико-механічними властивостями. Необхідно також враховувати 

можливу зміну властивостей конструкційного матеріалу під впливом 

процесів, які здійснюються в апараті чи появу нових шкідливих речовин в 

процесі виробництва. Такі матеріали створюються на основі досягнень в 

галузі матеріалознавства. 

Матеріалознавство - наука, що вивчає зв’язок між складом, будовою 

і властивостями металевих сплавів і неметалевих матеріалів, а також 

розглядає закономірності їх зміни під впливом механічних, фізико-

хімічних і інших видів дій.  

Матеріалознавство базується на наукових основах хімії, фізики і 

новітніх досягненнях в області технології отримання напівфабрикатів і 

виробів. Знання основ матеріалознавства необхідні кожному інженеру, що 

працює в області створення і експлуатації сучасних машин. Лише знаючи 

властивості матеріалів можна науково обгрунтовано вибрати їх для того 

або іншого використовування, вірно спроектувати технологічний процес їх 

обробки з високими техніко-економічними показниками. 

Необхідно розуміти, що висока надійність машини або конструкції 

безпосередньо пов’язана з надійністю конструкційних матеріалів, тобто 

їхньою здатністю виконувати свої функції, зберігаючи встановлені 
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характеристики в певних межах протягом заданого часу за даних умов 

експлуатації. 

Навряд чи знайдеться інша галузь машинобудування, що потребує 

таке розмаїття конструкційних матеріалів, та ще й при цьому ставить до 

них різноманітні, суперечливі і жорсткі вимоги, як хімічне 

машинобудування. Тут і висока міцність й пластичність, висока 

теплопровідність й теплоізоляційні властивості, можливість використання 

різних методів (механічних, термічних, електричних, хімічних, 

дифузійних) обробки та формування і висока стійкість хімічної структури 

у процесі обробки. Найбільш жорскі умови ставляться до корозійної 

стійкості матеріалів у плані не тільки забезпечення надійності і 

довготривалості самого обладнання, але і попередження негативної дії 

продуктів корозії на якість продукції. 

Хімічне машинобудування використовує дуже багато видів 

конструкційних матеріалів. На сьогодні основними конструкційними 

матеріалами в хімічному машинобудуванні є металеві сплави. Особливу 

увагу мають сплави на основі алюмінію, міді, титану, магнію, які 

використовують для виготовлення різних деталей у хімічному 

машинобудуванні. Але, як замінники металів, а також як самостійні 

конструкційні матеріали з цінними фізико-механічними властивостями 

використовуються сучасні полімерні матеріали. Дедалі поширюється 

використання композиційних матеріалів на металевій і неметалевій 

основах, порошкових, спечених матеріалів, твердих тугоплавких сполук і 

твердих сплавів.  

Автори висловлюють щиру повагу та подяку професору Степанчуку 

Анатолію Миколайовичу за увагу і допомогу у підборі необхідної 

літератури, використання якої сприяло всебічному розгляду нових 

різноманітних конструкційних матеріалів і більш повному баченню 

посібника в цілому. 
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1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

 

 

1.1 Значення матеріалів для життєдіяльності людини 

 

До традиційних матеріалів, які людство використовувало ще з 

доісторичних часів, або використовує і сьогодні, слід віднести: метали, 

деревину, каміння, папір, кераміку, скло, шкіру, полімери, натуральні та 

хімічні волокна, композити. Аналіз сучасного стану виробництва показує, 

що подальший і все зростаючий розвиток новітньої техніки і високих 

технологій неможливий без ефективного використання нових матеріалів з 

наперед заданими властивостями, здатних функціонувати в жорстких і 

підчас екстремальних умовах надвисоких і низьких температур, 

підвищеного тиску, розрідженої атмосфери, значних механічних і 

вібраційних навантажень, сильних електромагнітних полів, у вологому та 

хімічно агресивному середовищі. Саме цим обумовлена підвищена увага 

до таких напрямів науки як вчення про матеріали та матеріалознавство. 

Матеріалом називається вихідна речовина, яка застосовується в 

процесі трудової діяльності для виготовлення готових виробів, 

напівфабрикатів та пристороїв для механічної, термічної, хімічної обробки 

чогось, а також для наповнення різного типу ємностей, порожнистих 

конструкцій та поруватих предметів, тобто до матеріалів можна віднести 

всі речовини мінерального, рослинного, тваринного та штучного 

походження, які людство в процесі своєї діяльності перетворює в 

необхідну продукцію або допоміжні субстанції.  

Матеріалознавство – це галузь сучасної науки і техніки, яка вивчає 

властивості, структуру та функціональні можливості матеріалів, створює 

нові матеріали та пропонує шляхи їх ефективного використання. 
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Основним завданням матеріалознавства є пошук нових ефективних 

матеріалів з наперед заданими властивостями. Створення нових 

функціональних матеріалів базується і в значній мірі залежить від 

вирішення головної проблеми хімії і фізики твердого тіла: встановлення 

взаємозв’язку «склад-структура-властивість». 

Необхідність створення нового матеріалу виникає, як правило, при 

умові, коли діючий матеріал вже став недоступним або його 

експлуатаційні характеристики вже не задовольняють зрослі вимоги 

виробництва. Відкриття нового закону або явища природи також може 

бути поштовхом для пошуку нових матеріалів з особливими 

властивостями. В залежності від сфери використання матеріалів 

висуваються різноманітні і підчас жорсткі вимоги. Головна вимога до 

кожного нового матеріалу стосується рівня його функціональних 

параметрів, які повинні бути вищі ніж у існуючих матеріалів. 

До загальних вимог для нових матеріалів слід віднести: високу 

міцність, хімічну та вологостійкість, невелику густину, стабільність 

функціональних властивостей і відтворення робочих параметрів. 

 

1.2 Коротка історія матеріалів 

 

Вже на ранніх етапах розвитку (1 млн. – 600 тис. р. до н.е.) людина 

почала застосовувати для своїх потреб природні матеріали, такі як камінь, 

дерево, кості, шкіру тварин. Спочатку основний матеріал цієї епохи – 

камінь, людина використовувала для доповнення дії своїх рук в 

необробленому вигляді (епоха паліоліту). Пізніше, коли матеріали в 

первісній природній формі перестали задовольняти потреби, людина 

навчилася змінювати їх форму (оббивати каміння) і виготовляти з них 

перші знаряддя праці: крем’яні ножі, скребки, наконечники стріл і списів 

(мезоліт). Коли людина навчилась обробляти каміння (шліфувати, 

сверлити тощо) відбулася перша справжня технічна революція (неоліт). 
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Камінь був головним матеріалом в цю епоху не тільки тому, що з 

нього виготовляли всі основні знаряддя праці, а і тому, що приблизно 500 

тис. років тому людство за допомогою каміння видобуло вогонь. Цілком 

справедливо, ця історична епоха отримала назву - кам’яний вік. 

В послідуючі епохи, внаслідок освоєння вогню і первісної технології 

обробки вогнем мінеральної сировини, почали з’являтись такі штучні 

матеріали як кераміка, бронза, скло. За своїми функціональними 

параметрами штучні матеріали набагато перевершували можливості 

природних матеріалів. Наступні історичні епохи: бронзовий вік, залізний 

вік цілком закономірно відображають роль штучних матеріалів в історії 

людства. 

Наступний період – вік промислової революції (початок XVIII-XIX 

ст.) характеризувався переходом в сфері виробництва від окремих 

інструментів до машин. Ручна праця замінюється використанням енергії 

пару і води. Поява в цей період нової галузі промисловості – 

машинобудування, обумовило вибухоподібне зростання кількості 

матеріалів, які використовує промисловість. 

Великий внесок в розвиток науки про метали (сплави) внесли праці 

П. П. Аносова (1799 - 1855), який вперше встановив зв'язок між будовою 

сталі та її властивостями; Д. К. Чернова (1839 - 1921), що заклав основи 

металознавства - в 1868 р. відкрив структурні перетворення в сталях при їх 

нагріві і охолоджуванні, в 1878 р. їм були розроблені основи теорії 

кристалізації. Велике значення для подальшого розвитку металознавства 

мали роботи П. С. Курнакова (1860 - 1941) і його школи в області фізико-

хімічного аналізу металевих сплавів.  

Широке використання рентгеноструктурного аналізу, почате в 20-х 

роках, дозволило встановити кристалічну будову сплавів і фаз і вивчити 

зміну її в залежності від обробки сплаву. Починаючи з 1928 р. велика увага 

приділяється теорії фазових перетворень у сплавах. Це дало можливість 
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визначити механізм перетворень і розробити теорію та практику термічної 

обробки сталі, дуралюміна та інших важливих сплавів. 

Епоха промислової революції змінилась віком науково-технічного 

прогресу, початком якого вважають 40-ві роки XX ст., коли вперше в 

промисловому масштабі почалось виробництво полімерних матеріалів. 

Вік науково-технічного прогресу характеризується використанням 

великої кількості нових матеріалів з особливими і переважно унікальними 

властивостями. Серед великої кількості таких матеріалів слід відмітити 

феромагнетики, сегнетоелектрики, п’єзоелектрики, матеріали оптичних 

квантових генераторів, надпровідники, біосумісні матеріали, полімери, 

еластомери, каталізатори, ферменти тощо. Вказані матеріали забезпечили 

прогрес таких сучасних галузей виробництва, як авіо- та ракетобудування, 

мікроелектроніка, інформатика, обчислювальна техніка, супутниковий 

зв’язок, енергетика, медицина і т.п. В кінці ХХ століття, в епоху науково-

технічного прогресу, було зроблено більш винаходів, ніж за всю 

попередню історію людства. 

В умовах розвинутої економіки і зрослих можливостей техніки 

промисловість спромоглась досить швидко і ефективно реалізувати 

перспективні відкриття. Зокрема, почались широко впроваджуватись 

біотехнології, особливого значення набули і інформаційні технології, 

зросли можливості глобальної комунікаційної системи, набуває широкого 

розповсюдження генна інженерія. 

Зазначені явища вказують на початок нової епохи в історії людства – 

епохи постіндустріальної цивілізації. 

У матеріалознавстві широко використовують сучасні структурні 

дослідження, фізичні та механічні випробування. Завдяки цьому, а також 

беручи до уваги економічні розрахунки, можна обґрунтовано визначити 

доцільність застосування того чи іншого матеріалу в певних умовах 

експлуатації.  
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1.3 Класіфікація металів 

 

Серед відомих хімічних елементів близько 80 є металами, решта - 

неметалами. 

Найбільш поширеними в природі металами є алюміній (8,8 % маси 

земної кори) та залізо (4,6 %). 

Метали в твердому і, частково, в рідкому станах володіють низкою 

характерних властивостей: 

- високою тепло- і електропровідністю; 

- позитивним температурним коефіцієнтом електроопору: з 

підвищенням температури електроопір чистих металів зростає; велике 

число металів (30) володіє надпровідністю (у цих металів при 

температурі, близькій до абсолютного нуля, електроопір падає 

стрибкоподібно, практично до нуля); 

- термоелектронною емісією, тобто здатністю випускати електрони 

при нагріві; 

- відзеркальною здатністю: метали непрозорі і мають металевий 

блиск; 

- підвищеною здібністю до пластичної деформації. 

Наявність цих властивостей і характеризує так званий металевий 

стан речовини. 

Метали можна розділити на дві великі групи - чорні і кольорові 

метали. 

Чорні метали мають темно-сірий колір, велику щільність (окрім 

лужноземельних), високу температуру плавлення, відносно високу 

твердість і у багатьох випадках володіють поліморфізмом. Найтиповішим 

металом цієї групи є залізо. 

Кольорові метали частіше за все мають характерне забарвлення: 

червоне, жовте, біле, володіють великою пластичністю, малою твердістю, 

відносно низькою температурою плавлення, для них характерна 
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відсутність поліморфізму. Найтиповішим металом цієї групи є мідь. 

Чорні метали у свою чергу можна підрозділити таким чином: 

- залізні метали: залізо, кобальт, нікель (так звані феромагнетики) і 

близький до них по властивостях марганець. Кобальт, нікель і марганець 

часто застосовують як добавки до сплавів заліза, а також як основу для 

відповідних сплавів, схожих по своїх властивостях на високолеговані 

сталі; 

- тугоплавкі метали: температура плавлення яких вище, ніж заліза 

(тобто вище 1539°С); застосовують як добавки до легованих сталей, а 

також як основу для відповідних сплавів; 

- уранові метали: актиніди, мають переважне застосування в сплавах 

для атомної енергетики; 

- рідкоземельні метали (РЗМ): лантан, перий, неодим, празеодим та 

ін., об'єднані під назвою лантаноїди, і схожі з ними за властивостями ітрій і 

скандій. Ці метали володіють дуже подібними хімічними властивостями, 

але досить різними фізичними (температура плавлення та ін.); їх 

застосовують як присадки до сплавів інших елементів. В природних 

умовах вони зустрічаються разом і, унаслідок труднощів розділення на 

окремі елементи, для присадки звичайно застосовують «змішаний сплав», 

так званий мішметал, що містить 40-45 % церію і 45-50 % всіх інших 

рідкоземельних елементів. До таких змішаних сплавів відносять фероцерій 

(сплав церію і заліза з помітними кількостями інших РЗМ), дидим (сплав 

неодима і празеодима переважно) і ін.; 

- лужноземельні метали: у вільному металевому стані не 

застосовуються, за винятком особливих випадків (наприклад, теплоносії в 

атомних реакторах). 

Кольорові метали підрозділяються на: 

- легкі метали: берилій, магній, алюміній, що володіють малою 

густиною; 

- благородні метали: срібло, золото, метали платинової групи 
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(платина, паладій, іридій, родій, осмій, рутеній); до них може бути 

віднесена і «напівблагородна мідь»; вони володіють високою стійкістю 

проти корозії; 

- легкоплавкі метали: цинк, кадмій, ртуть, олово, свинець, вісмут, 

талій, сурма; елементи з ослабленими металевими властивостями: галій, 

германій. 

В таблиці 1.1 наведено деякі властивості найважливіших металів. 

 

Таблиця 1.1 – Властивості найважливіших металів 

Еле- 
мент 

№ 
елемен
ту   у 
періо 

дичній 
систе-

мі 

Кристаліч
на 

решітка 

Атом
ний 
раді 
Ус 

Гус- 
тина 
при 

20°С, 
г/см3 

Тем- 
пера 
тура 
плав-
лення, 

°С 

Тем- 
пера- 
тура 
ки- 

піння, 
°С 

Коефі 
цієнт 

розши
рення 
(при 

20°С) 
α·106 

Твер-
дість, 

НВ 

Ве 

Mg 

Al 

Ti 

V 

Cr 

Mn 

Fe 

Co 

Ni 

Cu 

Zn 

Zr 

Nb 

Mo 

4 

12 

13 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

41 

42 

Г12 

Г12 

К12 

Г12, К8 

К8 

К8 

Складна 

К8, К12 

Г12, К12 

К12 

К12 

Г6 

Г12, К8 

К8 

К8 

1,13 

1,6 

1,43 

1,45 

1,36 

1,28 

1,31 

1,27 

1,26 

1,24 

1,28 

1,37 

1,6 

1,47 

1,4 

1,82 

1,74 

2,7 

4,5 

5,96 

7,14 

7,46 

7,86 

8,9 

8,9 

8,92 

7,14 

6,52 

8,5 

10,2 

1284 

651 

660 

1660 

1700 

1850 

1244 

1539 

1480 

1455 

1083 

419 

1860 

2450 

2625 

2970 

1110 

2500 

3260 

3000 

2470 

2150 

2880 

3135 

3080 

2300 

907 

3580 

3700 

4800 

12,2 

25,7 

23,1 

7,14 

8,3 

6,2 

22,1 

11,5 

12,5 

13,5 

16,5 

32,5 

6,23 

7,2 

4,9 

140 

30 

20 

80 

260 

100 

200 

70 

50 

60 

35 

35 

100 

80 

150 
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 Продовження таблиці 1.1 

Еле- 
Мент 

№ 
елемен
ту   у 
періо 

дичній 
систе-

мі 

Кристаліч
на 

решітка 

Атом
ний 
раді 
ус 

Гус- 
тина 
при 

20°С, 
г/см3 

Тем- 
пера- 
тура 
плав-
лення, 

°С 

Тем- 
пера- 
тура 
ки- 

піння
°С 

Коефі 
цієнт 

розши
рення 
(при 

20°С) 
α·106 

Твер-
дість, 

НВ 

Ag 

Sn 

 

W 

Au 

Hg 

Pb 

U 

47 

50 

 

74 

79 

80 

82 

92 

К12 

Решітка 
алмазу, 

К4 
К8 

К12 

Г6 

К12 

Складна 

1,44 

1,58 

 

1,41 

1,44 

1,55 

1,75 

1,55 

10,5 

7,29 

 

19,3 

19,3 

13,51 

11,3 

19 

960 

232 

 

3410 

1063 

-38,9 

327 

1133 

1950 

2430 

 

5500 

2600 

357 

1750 

3927 

18,9 

46,6 

 

4,3 

14,2 

- 

28,1 

23 

25 

5 

 

300 

19 

- 

4 

240 

 

 

1.4 Кристалічна будова металів 

 

Будова матеріалів визначається характером сил взаємодії між його 

структурними частинками (атомами, молекулами або іонами). Ці сили 

визначають об’єм фізичного тіла. Зміна характеру і величини цих сил 

приводять до зміни агрегатного стану речовини. 

Взаємодія структурних частинок речовини, що обумовлює його 

внутрішню будову, називається зв’язком. В матеріалах можуть 

реалізовуватися наступні види хімічного зв’язку: 

- ковалентний – здійснюється парою електронів, що знаходяться в 

сумісному володінні двох атомів, утворюючих зв’язок (Н2, Сl2, Н2О, NН3); 

- іонний – заснований на електростатичній взаємодії між протилежно 

зарядженими іонами. Іонний зв’язок характерний для з’єднань металів з 

типовими металоїдами (NaCl, Al2O3); 



 
 17 

- металевий – викликається наявністю вільно рухомих електронів, що 

здійснюють колективну взаємодію атомів і утримують їх на певних 

відстанях один від одного. Характерний як для чистих металів, так і для 

металевих сплавів; 

- водневий - зв’язок атомів компонентів А і В за участю атома водню; 

- молекулярний зв’язок характеризується взаємодією нейтральних 

молекул (або атомів) на основі слабих електростатичних сил. 

Молекулярний зв’язок характерний для атомів з електронними 

оболонками, що відносно легко деформуються, і для тих, що об’єдналися в 

молекули атомів, здібних до деформації зовнішніх з’єднаних оболонок 

(більшість полімерів, органічних речовин). 

Спільним для будови всіх матеріалів є прагнення до самоорганізації 

(впорядкованого розташування) всіх часток, що є прямим наслідком 

основного закону природи: стійким є такий стан системи, при котрому її 

енергія буде мінімальна. Утворення кристалів чи молекул з ізольованих 

атомів чи багатоатомних груп пов’язане зі зниженням енергії системи і, як 

наслідок, збільшенням її стійкості. 

Самоорганізація речовин може бути представлена як впорядкування 

його структурних часток. Впорядкування на відстаннях, порівняльних з 

міжатомними, називається ближнім порядком, а впорядкування на 

необмежено великих відстанях – дальнім порядком. Наявність виду 

впорядкування обумовлено силами міжатомної взаємодії. 

Кристалічна будова характеризується геометрично правильним 

розташуванням атомів у просторі. В площині атоми утворюють атомну 

сітку, а у просторі – атомно-кристалічну гратку. Переважна більшість 

металів має кубічну об’ємноцентровану (ОЦК), кубічну гранецентровану 

(ГЦК) або гексагональну щільно складену гратку (ГЩС). Вся гратка 

побудована шляхом послідовного переміщення у просторі елементарної 

комірки – найменшого об’єму кристалу, який дає уявлення про атомну 

структуру металу. 
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В елементарній комірці кубічної об'ємноцентрованої гратки (рисунок 

1.1, а) міститься дев'ять атомів: вісім розташовуються по вузлах комірки і 

один атом - в центрі. Таку будову граток мають літій, натрій, калій, 

рубідій, ванадій, молібден, вольфрам, ніобій, тантал, -залізо та інші 

метали. 

В елементарній комірці гранецентрованої кубічної гратки (рисунок 

1.1, б) знаходиться чотирнадцять атомів, які розташовані у вузлах комірки 

і в центрі кожної грані. Така будова властива для свинцю, нікелю, срібла, 

золота, міді, алюмінію, платини, кальцію, -заліза та ін металів. 

 

      
                             а                                                           б 

 

 
в 

 

Рисунок 1.1 - Схеми елементарних кристалічних комірок: а - кубічна 

об'ємноцентрована; б - кубічна гранецентрована; в - гексагональна щільно 

складена 

 

В елементарній комірці гексагональної щільно складеної гратки 
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(рисунок 1.1, в) міститься сімнадцять атомів, які розташовані у вузлах 

комірки і центрах шестигранних основ призми і три атоми в середній 

площині призми. Таку гратку мають магній, цинк, кадмій, реній, берилій.  

Розміри кристалічної гратки характеризуються відстанню між 

центрами сусідніх атомів, які знаходяться у вершинах елементарних 

комірок, що мають назву параметрів або періодів граток. Кубічну решітку 

характеризує один параметр - довжина ребра куба а, а гексагональну - два 

параметри: а і с, або їх співвідношення с/а. 

Щільність різних кристалічних граток відрізняється і 

характеризується координаційним числом К, під яким розуміють число 

атомів, що знаходяться на рівній і якнайменшій відстані від даного атома. 

Координаційне число для кубічних об'ємноцентрованих граток дорівнює 

восьми (К8), а коефіцієнт заповнення (відношення об'єму, зайнятого 

атомами, до об'єму всієї комірки) дорівнює 68 %. Для гранецентрованої та 

гексагональної кристалічних граток координаційне число дорівнює 

дванадцяти (К12), а коефіцієнт заповнення - 74 %. 

 

1.5 Дефекти кристалічної будови 

 

В реальних кристалах завжди є дефекти (недосконалості) будови, 

викликані порушенням розташування атомів в кристалічних решітках. 

Характер і ступінь порушення правильності кристалічної будови певним 

чином позначаються на властивостях металів. Дефекти кристалічної 

будови з геометричних ознак підрозділяють на точкові, лінійні та 

поверхневі. 

Точкові дефекти дуже малі в усіх трьох вимірах у просторі: їх 

розміри не перевищують декількох параметрів кристалічної гратки. До 

таких дефектів належать вакансії, межвузлові атоми, атоми домішок тощо. 

Вакансією називається порожнє місце у кристалі, де мав би 

перебувати атом. Окремий атом, що коливається з вищою енергією, 
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покидає вузол кристалічнолї гратки і потрапляє на поверхню кристалу або 

на границю між зернами. На місці, де перебував цей атом, утворюється 

вакансія, яку згодом заповнює інший атом. В результаті відбувається 

міграція вакансії в глибину кристалу. Число вакансій збільшується з 

підвищенням температури, при обробці тиском, опромінюванні та інших 

видах обробки. Вакансії грають важливу роль в дифузійних процесах, що 

відбуваються в металах і сплавах. 

Міжвузлові дефекти утворюються в результаті переходу атома із 

положення рівноваги у простір між вузлами кристалічної гратки. 

Атоми домішок є навіть у найчистішому металі. Вони або заміщають 

атоми основного металу у вузлах кристалічної гратки, або розташовуються 

між вузлами, у близькому оточенні точкових дефектів кристалічна гратка 

викривлюється (рисунок 1.1, в). Такі спотворення суттєво не впливають на 

механічні властивості металу, зате вони позначаються на деяких його 

фізичних властивостях, наприклад електроопорі. 

 

                  
           а                                             б                                         в 

 

Рисунок 1.2 - Точкові дефекти: а – вакансія; б – міжвузловий атом;  

в – атом домішки 

 

Лінійні дефекти мають малі розміри у двох вимірах і велику 

протяжність у третьому, їх називають дислокаціями. Розрізняють два види 

дислокацій - краєві і гвинтові. Краєва дислокація є місцевим спотворенням 
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кристалічних решіток; гвинтова дислокація утворюється при неповному 

зсуві кристала по площині. 

Уявлення про крайову дислокаццію пов'язане із зайвою атомною 

площиною – екстраплощиною, яка не має продовження всередені кристала 

(рисунок 1.3, а).  

 

               
                        а                                                                   б 

 

Рисунок 1.3 – Лінійні дефекти: а - схема крайової дислокації;  

б - схема ядра дислокації 

 

Така дислокація може виникнути, наприклад, у процесі кристалізації 

при зрощуванні кристалів з різною орієнтацією просторових граток, при 

пластичному деформуванні. 

Якщо верхню частину кристала (рисунок 1.4) зсунути щодо нижньої 

на одну міжатомну відстань і зафіксувати положення, коли зсув охопив не 

всю площину ковзання, а лише її частину, то межа АВ між ділянкою, де 

ковзання вже відбулося, та іншою частиною цієї площини, де його ще не 

було, і буде крайовою дислокацією. АВ – лінія крайової дислокації, яка 

пронизує кристал перепендикулярно вектору зсуву τ. 

Поблизу краю екстраплощини виникають зміщення атомів щодо їх 

нормальних положень, причому найбільш зміщені ті атоми, які 
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розташовані біля краю екстраплощини. Проти вже на відстані кількох 

атомів ці зміщення стають незначними.  

 

               
 

Рисунок 1.4 - Схема зсуву під дією напруження τ 

 

Викривлену площину навколо дислокації називають її ядром. Його 

розміри становлять ≈10-9 м, а довжина екстраплощини може сягати ≈10-2 м. 

У ядрі крайової дислокації знаходяться області пружно стиснутого та 

пружно розтягненого металу (рисунок 1.3, б). Саме там енергетично 

вигідним є розташування атомів домішок, що утворюють так звані 

атмосфери Котрелла. 

Порушення порядку розташування атомів може утворити інший вид 

лінійного дефекту – гвинтову дислокацію. Зсув однієї частини кристала 

щодо іншої можна реалізувати схемою, показаною на рисунку 1.4.  

Гвинтова дислокація, як і крайова, є рухомим утворенням у кристалі. 

Досить невеликих зовнішніх навантажень для їх переходу у нові 

положення. 

Дислокації утворюються в процесі кристалізації, при термічній і 

хіміко-термічній обробках, пластичній деформації та інших видах дій на 

структуру сплавів. Для дислокації характерна велика рухливість. Це 

пов'язано з тим, що кристалічні гратки в зоні знаходження дислокації 

пружно спотворені, а зміщені атоми прагнуть переміститися в рівноважне 
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положення. На властивості металів впливає не тільки щільність 

дислокацій, але і їх розташування в об'ємі. 

Поверхневі дефекти мають малі розміри тільки в одному вимірі. До 

них відносять межі зерен і структурних елементів, з яких складаються 

зерна. Межі зерен і блоків мають підвищену хімічну активність, містять 

скупчення дислокацій та домішкових атомів, правильність розташування 

атомів тут порушена. 

Поверхневі дефекти значно впливають на властивості кристалічних 

тіл, особливо на їхню міцність, ударну в’язкість тощо. 

Розглянуті дефекти здатні взаємодіяти й перероджуватися: точкові в 

лінійні, лінійні в поверхневі й т. д. Процеси взаємодії між дефектами, 

переміщення їх у кристалах, зміна їхніх концентрацій – усе це впливає на 

властивості металів і сплавів.  

 

1.6 Анізотропія властивостей металів. Дифузія 

 

Властивості окремо взятого кристала (монокристала) за даним 

напрямом відрізняються від властивостей в іншому напрямі і, природно, 

залежать від того, скільки атомів зустрічається в цьому напрямі. 

Відмінність фізичних властивостей залежно від напряму випробування 

носить назву анізотропії. Всі кристали анізотропні. 

Реальний метал складається з багатьох кристалів; розмір кожного 

кристала вимірюється частинами міліметра, і тому в 1 см3 металу містяться 

десятки тисяч кристалів. Довільність орієнтування кожного кристалу 

призводить до того, що в будь-якому напрямі розташовується приблизно 

однакова кількість різноорієнтованих кристалів. В результаті виходить, що 

властивості такого полікристалічного тіла однакові на всіх напрямах, хоча 

властивості кожного кристала, що становить це тіло, залежать від напряму. 

Це явище називається квазіізотропією (помилкова ізотропія). 
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Рисунок 1.5 – Площини в граткі об'ємноцентрованого кубу 

 

Багато процесів, що протікають в металах і сплавах (процес 

кристалізації, фазові перетворення, рекристалізація, процеси насичення 

поверхні іншими компонентами) носять дифузійний характер. Під 

дифузією розуміють переміщення атомів в кристалічному тілі на відстані, 

що перевищує середні міжатомні відстані даної речовини. Якщо 

переміщення атомів не пов'язані зі зміною концентрації в окремих об'ємах, 

то такий процес називається самодифузією. Переміщення атомів, що 

супроводиться зміною концентрації, відбувається в сплавах або в металах з 

підвищеним вмістом домішок і називається дифузією або гетеродифузією. 

Найлегше дифузія протікає по поверхням і границям зерен, де 

зосереджуються дефекти кристалічної будови - вакансії, дислокації. 

 

1.7 Загальна характеристика методів структурного аналізу 

 

Для дослідження внутрішньої будови (структури) металів і сплавів, а 

також їх поверхні, застосовуються різноманітні методи, переважна 

більшість яких заснована на фізичних принципах. 

Методи дослідження структури – макро- і мікроаналіз, 

рентгеноструктурний аналіз та інші – широко використовують не лише в 

наукових, а й у заводських лабораторіях, оскільки здебільш існує надійний 

зв’язок між структурою та властивостями металів. На підставі структурних 
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досліджень і механічних випробувань можна зробити висновок про 

придатність обстежуваного матеріалу для тих чи інших умов експлуатації. 

Макроскопічний аналіз полягає у дослідженні будови металу 

неозброєним оком або при невеликих збільшеннях (до 30 разів). Будову 

металу, яку виявляють при цьому, називають макроструктурою. 

Макроструктуру можна спостерігати на поверхні виробів, на зламах і на 

шліфах. Макроскопічний аналіз застосовують для виявлення 

макродефектів: порожнин і тріщин, хімічної та структурної неоднорідності 

металу, форми та розмірів кристалів у литому металі тощо. Перевагою 

макроаналізу є можливість швидко обстежити досліджувану поверхню з 

метою отримання попередніх даних про будову металу. Водночас, 

внаслідок невеликих збільшень, макроаналіз не дає змоги виявити всі 

особливості будови металу. На підставі макроаналізу часто роблять 

висновок про недоцільність застосування технологій, які мають вплив на 

формування макроструктур, що погіршують механічні властивості металу. 

Мікроскопічним аналізом називають дослідження будови металу за 

допомогою мікроскопа; будова металу, яку вивчають під мікроскопом, є 

мікроструктурою. Для мікроскопічних досліджень широко 

використовують оптичні та електронні мікроскопи. 

Під час мікроаналізу вивчають тонку будову металу: форму та 

розміри зерен і фаз у сплаві, їх відносний розподіл, а також виявляють 

неметалеві вкраплення (оксиди, сульфіди) чи мікродефекти (дислокації, 

мікропорожнини, мікротріщини). Зокрема, за мікроструктурою знаходять у 

сплаві частку певного хімічного елемента, наприклад вуглецю у сталі. 

Об’єктом мікроскопічних досліджень є мікрошліф - зразок із 

шліфованою, полірованою і, здебільш, протравленою хімічним реактивом 

поверхнею. 

За допомогою оптичного металографічного мікроскопа досліджують 

структуру при збільшенні від 50 до 2000 разів, тобто з його допомогою 

можна розрізнити елементи структури розміром до 0,2 мкм (200 нм). 
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Дуже дрібні частинки структури вивчають завдяки електронному 

мікроскопу, де зображення створюється за допомогою швидкого потоку 

електронів. При цьому спостерігаються частинки структури розміром до 

2...5 нм. Електронний мікроскоп, на противагу оптичному, забезпечує 

значну глибину різкості зображення при збільшеннях до 100 000 разів. 

Розташування атомів у кристалах і відстані між ними визначають 

шляхом рентгеноструктурного аналізу з використанням рентгенівських 

променів. Якщо в напрямку потоку цих променів поставити 

фотопластинку, то посилені промені залишать на ній кільцеві плями, 

розшифровуючи які можна встановити тип кристалічної гратки і величину 

її параметрів. Рентгенівськими променями визначають також дефектність, 

деформацію кристалічної гратки та орієнтацію зерен. 

У разі застосування складних за будовою сплавів дослідження 

завжди починаються зі встановлення його хімічного складу. Середній 

склад сплаву визначається методами аналітичної хімії і спектрального 

аналізу. Проте, якщо сплав складається з декількох фаз різних складів і 

треба знати склад кожної фази, то застосовують метод фазового хімічного 

аналізу. Для цього сплав піддають розчиненню (електролізу) так, щоб та, 

що цікавить дослідника фаза не розчинилася, а інші розчинилися. 

Відфільтрувавши нерозчинний осад і зробивши хімічний аналіз, 

встановлюють склад визначуваної фази. Так, зокрема, вивчають склад 

карбідів (з'єднань металів з вуглецем) в сталі – карбідний аналіз. 

Описані вище способи вивчення будови металів і сплавів є 

основними і найпоширенішими, проте далеко не вичерпують всього 

арсеналу сучасної металознавскої або металофізичної лабораторії. 

Заслуговують згадки такі методи як нейтронографія, яка дозволяє визначи 

положення легких атомів в з'єднаннях з важкими, а також встановити 

взаєморозташування атомів-сусідів по періодичній таблиці; метод 

ядерного гамарезонанса (ефект Мессбауера), що дозволяє вивчати різні за 

природою надтонкі взаємодії в сплавах; метод автоіонної мікроскопії, що 
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дозволяє спостерігати зображення окремих атомів на поверхні твердого 

тіла; метод ожеелектронної спектроскопії, що дозволяє знаходити на 

поверхні і в приповерхньому шарі сплаву товщиною в декілька атомних 

шарів всі елементи і визначати їх концентрацію. 

 

1.8 Енергеттичні умови процесу кристалізації 

 

Процес переходу з рідкого до твердого (кристалічного) стану 

називають кристалізацією, а зворотній процес – плавленням. Тверді 

речовини утворюються з рідких чи газових по мірі зниження температури 

шляхом зближення атомів (молекул) і їх групування в кристал (центр 

кристалізації). Швидкість охолодження, кількість центрів кристалізації та 

швидкість їх росту визначають будову твердої речовини: кристалічне, 

аморфне чи скловидне. 

В природі всі перетворення протікають мимовільно, таким чином 

кристалізація і плавлення обумовлені тим, що новий стан в нових умовах є 

енергетично більш стійким, володіє меншим запасом енергії. 

Енергетичний стан системи, що має величезне число охоплених 

тепловим рухом частинок (атомів, молекул), характеризується особливою 

термодинамічною функцією F, яка має назву вільної енергії. Вільна 

енергія: 

F=U-TS,                   (1.1) 

де U - внутрішня енергія системи; 

    Т - абсолютна температура;  

    S - ентропія.  

Можна сказати, що чим більше вільна енергія системи, тим система 

менш стійка, і якщо є можливість, то система переходить в стан, де вільна 

енергія менше. 

Із зміною зовнішніх умов, наприклад температури, вільна енергія 

системи змінюється по складному закону, різного для рідкого і 
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кристалічного станів. Схематично характер зміни вільної енергії рідкого і 

твердого станів з температурою показано рисунку 1.6. 

 

                   
 

                            а                                                              б 
 
Рисунок 1.6 – Енергетичні умови процесу кристалізації: а - зміна 

вільної енергії залежно від температури рідкого стану (1) і кристалічного 

стану (2); б - криві охолоджування 

 

Вище за температуру TS меншою вільною енергією володіє речовина 

в рідкому стані, нижче TS — речовина в твердому стані. Отже, вище TS 

речовина повинна знаходитися в рідкому стані, а нижче TS  - в твердому, 

кристалічному. При температурі, рівній TS, вільні енергії рідкого і твердого 

станів рівні, метал в обох станах знаходиться в рівновазі, тобто TS і є 

рівноважна або теоретична температура кристалізації. Проте при TS не 

може відбуватися процес кристалізації (плавлення), оскільки при даній 

температурі Fр=Fкр і процес кристалізації (плавлення) не може 

відбуватися, оскільки при рівності обох фаз це не супроводитиметься 

зменшенням вільної енергії. 

Для початку кристалізації необхідно, щоб процес був 

термодинамічно вигідний системі і супроводжувався зменшенням вільної 

енергії системи. Із кривих, що наведені на рисунку 1.6, видно, що це 
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можливо лише тоді, коли рідина буде охолоджена нижче точки TS. 

Температура, при котрій практично починається кристалізація, має назву 

фактичної температури кристалізації. Охолодження рідини нижче 

рівновісної температури кристалізації називають переохолоджуванням. 

Вказані причини обумовлює і те, що зворотнє перетворення із 

кристалічного стану у рідкий може відбутися тільки вище температури TS; 

це явище має назву перенагрівання. 

Різницю між теоретичною і фактичною температурами кристалізації 

називають величиною або ступенем переохолодження. 

Процес переходу металу з рідкого стану в кристалічний можна 

зобразити кривими в координатах «час – температура». 

Охолоджування металу в рідкому стані супроводиться плавним 

зниженням температури і може бути названий простим охолоджуванням, 

оскільки при цьому немає якісної зміни стану. 

Досягши температури кристалізації на кривій «температура – час» 

з'являється горизонтальний майданчик (крива 1, рисунок 1.6, б), оскільки 

відведення тепла компенсується прихованою теплотою кристалізації, що 

виділяється при кристалізації. Після закінчення кристалізації, тобто після 

повного переходу в твердий стан, температура знову починає знижуватися, 

і тверда кристалічна речовина охолоджується. Теоретично процес 

кристалізації зображається кривою 1. Крива 2 показує реальний процес 

кристалізації. Рідина безперервно охолоджується до температури 

переохолодження Тп, що знаходиться нижче теоретичної температури 

кристалізації TS. При охолоджуванні нижче температури TS створюються 

енергетичні умови, необхідні для протікання процесу кристалізації. 

У деяких металів через велике переохолодження прихована теплота 

плавлення виділяється в перший момент кристалізації настільки бурхливо, 

що температура стрибкоподібно підвищується, наближається до 

теоретичної (крива 3, рисунок 1.6, б). Так кристалізується, наприклад, 

сурма. 
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Враховуючи можливість фазових перетворень кристалічних речовин 

в твердому стані, розрізняють первинну і вторинну кристалізацію. 

Перехід з рідкого стану до твердого із затвердінням є первинна 

кристалізація. Вона відбувається при температурі плавлення, що залежить 

від тиску. Процес «плавлення – затвердіння» супроводжується, відповідно, 

поглинанням чи виділенням теплоти. 

Перетворення в будові матеріалу, що відбувається в його твердому 

стані, називають вторинною кристалізацією або перекристалізацією. Така 

кристалізація можлива у поліморфних матеріалів, при зміні фазового 

складу сплавів внаслідок зміни розчинності компонентів, при термічній 

обробці сплавів. 

Чим більше швидкість охолоджування, тим більше величина 

переохолодження. Для того, щоб повністю переохолодити метал в рідкому 

стані, потрібні великі швидкості охолоджування (мільйони і навіть 

мільярди градусів в секунду), охолоджування рідкого металу до кімнатної 

температури слід проводити так, щоб отримати переохолоджений рідкий 

метал (тобто метал, що не має кристалічної будови) за дуже малу частку 

секунди. Такий метал називається аморфним або металевим склом. 

 

1.9 Механізм процесу кристалізації 

 

Процес переходу металу з рідкого стану в твердий називається 

кристалізацією. В рідкому стані атоми знаходяться в безперервному русі і 

при охолодженні займають певний порядок. 

Процес кристалізації складається з двох елементарних процесів: 

- утворення зародків - центрів кристалізації; 

- зростання кристалів з цих центрів. 

Мінімальний розмір здібного до зростання зародка називається 

критичним розміром зародка, а такий зародок називається стійким. Кожній 

температурі кристалізації (ступені переохолодження) відповідає певний 
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розмір стійкого зародка: більш дрібні, якщо вони і виникнуть, тут же 

розчиняються в рідині, а більш великі ростуть, перетворюючись на зерна - 

кристали. Чим нижче температура (більше ступінь переохолодження), тим 

менший розмір має стійкий зародок, тим більше число центрів 

кристалізації утворюється в одиницю часу, тим швидше протікає процес 

кристалізації. Таким чином, із збільшенням ступеня переохолодження 

швидко зростає величина кількості центрів і загальна швидкість 

кристалізації. 

Кращі властивості мають метали, під час кристалізації яких виникає 

якомого більша кількість зародків і метал має дрібнозернисту структуру. 

Кількість зерен буде збільшуватися і вони будуть дрібнішими, якщо до 

рідкого металу перед початком кристалізації ввести дрібні тугоплавкі 

частинки нітридів, карбидів і силіцидів металів. Таке введення штучних 

центрів кристалізації називається модифікацією сплаву чи металу. 

 

1.10 Будова металевого злитка 

 

Опис будови сталевого злитка вперше даний в 1878 р. Д. К. 

Черновим. 

Структура литого злитка складається з трьох основних зон (рисунок 

1.7). Перша зона - зовнішня дрібнозерниста кірка (1), складається з 

дезорієнтованих дрібних кристалів - дендрітів. При першому зіткненні із 

стінками ізложниці в тонкому прилеглому шарі рідкого металу виникає 

різкий градієнт температур і явище переохолодження, що веде до 

утворення великої кількості центрів кристалізації. В результаті кірка 

одержує дрібнозернисту будову. 

Друга зона злитка - зона стовпчастих кристалів (2). Після утворення 

самої кірки умови тепловідводу змінюються (через тепловий опір, через 

підвищення температури стінки ізложниці та інших причин), градієнт 

температур у прилягаючому шарі рідкого металу різко зменшується, також 
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зменшується ступінь переохолодження сталі. У результаті з невеликого 

числа центрів кристалізації починають зростати нормально орієнтовані до 

поверхні кірки (тобто в напрямку відводу тепла) стовпчасті кристали. 

Третя зона злитка - зона рівновісних кристалів (3). У центрі злитка 

вже немає певної спрямованості віддачі тепла. «Температура металу, що 

застигає, устигає майже зовсім зрівнюватися в різних точках і рідина 

перетворюється як би в кашоподібний стан, внаслідок утворення в різних її 

точках зачатків кристалів. Далі зачатки розростаються вісями - галузями 

по різних напрямках, зустрічаючись один з одним» (Чернов Д. К.). У 

результаті цього процесу утворюється рівновісна структура. Зародками 

кристалу тут є різні дрібні включення, які присутні у рідкій сталі, що 

випадково в неї потрапили, або не розчинилися в рідкому металі. 

 

 

 
 

Рисунок 1.7 - Схема будови сталевого злитка 
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В зоні стовпчастих кристалів метал більше щільний, він містить 

менше раковин і газових міхурів. Однак місця стику стовпчастих кристалів 

мають малу міцність. 

Кристалізація, що приводить до стику зон стовпчастих кристалів, 

зветься транскристалізацією. 

Розміри кожної з трьох зон, як і розміри кристалів у них, залежать 

від форми і розмірів зливка, конструкції та матеріалу виливниці, 

температури та хімічного складу сплаву, що кристалізується, тощо. 

Наприклад, зона стовпчастих кристалів майже завжди наявна у сталевих 

зливках, відлитих у чавунні виливниці, адже теплопровідність чавуну 

набагато вища, ніж формувального піску. Товстостінна холодна виливниця 

значно підвищує температурний градієнт розплаву, що сприяє утворенню 

товстого шару стовпчастих кристалів. 

Напрямок росту стовпчастих кристалів залежить ще й від форми та 

глибини ванни рідкого металу. Чим меншою буде глибина рідкої ванни 

застигаючого металу і чим більш плоскою буде її нижня поверхня, тим 

більшою буде осьова орієнтація стовпчастих кристалів. Це характерно для 

вторинних переплавних процесів. 

При наступній гарячій обробці тиском зливків з великою зоною 

стовпчастих кристалів у місцях їх зіткнення можуть виникати тріщини. 

Тому для малопластичних матеріалів запобігають виникненню зони 

стовпчастих кристалів. Підбираючи товщину стінки виливниці та її 

температуру, можна одержати злиток без стовпчастих кристалів. Цьому 

сприяє також одночасне утворення великої кількості центрів кристалізації: 

відцентрована відливка, струшування металу, додавання відповідних 

домішок тощо. 

Рідкий метал має більший обсяг, ніж той, що закристалізувався, тому 

залитий у форму метал у процесі кристалізації зменшується в обсязі, що 

приводить до утворення порожнеч, які називають усадочними раковинами. 

Усадочні раковини можуть бути сконцентровані в одному місці або 
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розсіяні по всьому обсязі злитка чи по його частині. Вони можуть бути 

заповнені газами, розчинними в рідкому металі, які виділяються при 

кристалізації. У добре розкисленій (спокійній) сталі, відлитої в ізложницю 

з утепленою надставкою, усадочна раковина утворюється у верхній 

частині злитка, і в обсязі всього злитка втримується мала кількість газових 

міхурів і раковин. Недостатньо розкислена (кипляча) сталь містить 

раковини й міхури в повному обсязі. Тому спокійний метал більше 

щільний, чим киплячий. 

 

1.11 Поліморфні та магнітні перетворення 

 

Існування одного металу (речовини) у декількох кристалічних 

формах має назву поліморфізму або алотропії. Різні кристалічні форми 

однієї речовини називаються поліморфними або алотропічними 

модифікаціями. 

У таблиці 1.2 показаний інтервал температур існування різних 

алотропічних форм деяких металів, у яких виявлена температурна 

аллотропія. 

Алотропічні форми позначаються грецькими буквами , ,  і т.д., 

які у вигляді індексів додають до символу, що позначає елемент.  

Алотропічна форма, що існує при найнижчій температурі, 

позначається через , наступна - через  і т.д. 

Явище поліморфізму засноване на єдиному законі про стійкість 

стану з найменшим запасом енергії. Запас вільної енергії залежить від 

температури, тому в одному інтервалі температур більш стійкою є 

модифікація , а в іншому - модифікація  і т.д. Температура, при якій 

здійснюється перехід з однієї модифікації в іншу, зветься температурою 

поліморфного (алотропічного) перетворення. Так, залізо має дві 

температури поліморфного перетворення: 911 і 1392 °С. 
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Таблиця 1.2 - Алотропічні форми металів 

Метал 
елемент 

Алотро-
пічна 
форма 

Інтервал 
температур 
стійкого 
стану, °С 

Кристалічна гратка 

Fe 

 

 

 

911 

1392-1539 

911-1392 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

Кубічна гранецентрована (К12) 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

Co 
 

 

450 

450-1480 

Гексагональна (Г12) 

Кубічна гранецентрована (К12) 

Sn 
 

 

18 

18-232 

Решітка алмазу 

Тетрагональна обємноцентрована 

Mn 

 

 

 

 

700 

700-1079 

1079-1143 

1143-1244 

Кубічна складна 

Кубічна складна 

Тетрагональна гранецентрована 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

Ti 
 

 

882 

882-1660 

Гексагональна (Г12) 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

Zr 
 

 

867 

867-1860 

Гексагональна (Г12) 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

U 

 

 
 

668 

668-720 

720-1132 

Орторомбічна 

Тетрагональна 

Кубічна обємноцентрована (К8) 

 

Розглянемо процес охолодження заліза (рисунок 1.8). Нижче 911°С 

залізо існує у формі ; при 911 °С обємноцентрована гратка Fe 

переходить у гранецентровану гратку Fe, що при 1392 °С знову 

перетворюється в обємноцентровану -гратку. Високотемпературну -

модифікацію іноді позначають буквою . Таким чином, та сама гратка 

заліза (кубічна обємноцентрована) стійка у двох інтервалах температур. 
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Рисунок 1.8 - Крива охолодження заліза 

 

Перетворення  супроводжується зменшенням координаційного 

числа кристалічних граток і зменшенням компактності. Якби це 

зменшення не компенсувалося, в значній мірі, зменшенням атомного 
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радіуса, то залізо повинне було б при перетворенні  збільшуватися в 

обсязі на 9 %. 

Насправді (завдяки зменшенню атомного радіуса), обсяг заліза 

збільшується при цьому приблизно на 1 %. Слід зазначити, що структурні 

напруги, викликані навіть цим незначним збільшенням обсягу, мають 

велике значення. 

Зміна типу кристалічної будови у твердому стані відбувається 

шляхом зародження центрів нових кристалів і подальшого їх росту. Такий 

процес іноді називають вторинною кристалізацією, на відміну від 

кристалізації первинної, що відбувається у рідині. Під час вторинної 

кристалізації зародки нових кристалів найчастіше виникають на границях 

зерен старих кристалів.  

При 768 °С виходить зупинка на кривій охолодження, пов'язана не з 

перебудовою граток, а зі зміною магнітних властивостей. Вище 768 °С -

залізо немагнітне (немагнітне -залізо називають іноді -залізом). Нижче 

768 °С залізо феромагнітне. 

Поліморфне перетворення супроводжується стрибкоподібною 

зміною властивостей металів і сплавів: питомого об’єму, теплоємності, 

теплопровідності, електропровідності, магнітних, механічних і хімічних 

тощо. 

Деякі метали (залізо, кобальт, нікель) відрізняються специфічними 

магнітними властивостями, наприклад здатністю добре намагнічуватися. 

Ці властивості називаються феромагнітними. Однак, при нагріванні 

феромагнітні властивості металу поступово зникають. П. Кюрі показав, що 

повна втрата феромагнітних властивостей виходить при певній 

температурі, названої надалі точкою Кюрі. 

Як видно з рисунку 1.9, інтенсивність намагнічування з підвищенням 

температури поступово знижується, і точка Кюрі відповідає остаточній 

втраті феромагнетизму. 
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Рисунок 1.9 – Зміна магнітних властивостей заліза, нікеля та 

кобальта в залежності від температури 

 

Магнітне перетворення має декілька особливостей, що відрізняють 

його від алотропічного перетворення. 

По-перше, магнітні властивості поступово зменшуються по мірі 

наближення до точки перетворення, і ця точка не відповідає 

стрибкоподібній зміні властивостей. По-друге, магнітне перетворення не 

має температурного гістерезису. Збільшення швидкості охолодження не 

знижує температури перетворення. По-третє, механічні й деякі фізичні 

властивості при перетворенні не змінюються (змінюються набагато 

електричні, магнітні і теплові властивості). Нарешті, по-четверте, 

найважливіше, магнітне перетворення не супроводжується 

перекристалізацією - утворенням нових зерен і зміною гратки. Відповідно 

до сучасних подань при магнітних перетвореннях відбувається зміна не в 

кристалічній структурі металу, а у взаємодії зовнішніх і внутрішніх 

електронних оболонок атомів. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Назвіть характерні властивості металів. 

2. Якими є ознаки чорних та кольорових металів? 

3. Чим між собою відрізняються іонний, ковалентний та металевий 

зв’язки? 

3. Які кристалічні гратки найпоширеніші серед металів? 

4. Які параметри характеризують кристалічну гратку? 

5. Чому дорівнює координаційне число ОЦК, ГЦК, ГЩС-граток? 

6. На чому засновано класифікацію дефектів кристалічної будови? 

7. Назвіть види точкових дефектів. 

8. Як змінюється рівноважна концентрація вакансій із підвищенням 

температури? 

8. Що таке крайова дислокація? 

9. Чим відрізняється крайова дислокація від гвинтової? 

10.  Які дефекти будови металів відносять до поверхневих? 

11. У чому різниця ідеальної та реальної будови кристалічної гратки 

металів? 

11.  Чому всі кристали анізотропні? 

15. Де і чому найлегше протікає дифузія? 

16. Назвіть методи дослідження структури металів. 

17. Які завдання дослідження мікро- й макроструктури? 

18. Які параметри характеризують процес кристалізації? 

19. За якою умовою відбувається процес кристалізації? 

20. Що таке ступень переохолодження? 

21. Які параметри характеризують зміну вільної енергії при кристалі-

зації? 

22. Які фактори визначають швидкість перебігу процесу кристаліза-

ції? 

23. Що таке первинна й вторинна кристалізація? 
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24. Яким способом можна впливати на розмір зерна металу, що крис-

талізується? 

25. Який метал називається аморфним? 

26. Які зони металевого зливка утворюються внаслідок нерівноваж-

ного охолодження розплава у виливниці? 

27. Як можна одержати злиток без стовпчастих кристалів? 

28. Що сприяє утворенню великої кількості центрів кристалізації? 

29. Від чого залежить форма, розміри та розташування усадочної ра-

ковини? 

30. Що таке поліморфне перетворення? 

31. Які властивості називаються феромагнітними? 

32. В чому полягає явище алотропії? 

33. Як позначаються алотропічні форми? 

34. Назвіть особливості, що відрізняють магнітне перетворення від 

алотропічного. 
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2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ, МЕ-

ТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ 

 

 

2.1 Вплив фізико-механічних властивостей та структури матері-

алу на якість виробу 

 

Конструкційні матеріали характеризуються різними властивостями, 

які визначають якість матеріалів та область їх застосування. За низкою 

ознак основні властивості матеріалів поділяють на фізичні, механічні, тех-

нологічні та хімічні. 

Фізичні властивості матеріалу характеризують його будову або від-

ношення до фізичних процесів навколишнього середовища. Всі конструк-

ційні матеріали характеризуються певною густиною, теплопровідністю та 

теплоємністю. Для металів важливими фізичними характеристиками є те-

мпература плавлення та електропровідність. Будівельні матеріали характе-

ризуються щільністю, гігроскопічністю, морозостійкістю, вогнестійкістю. 

Густина матеріалу визначається відношенням маси до об’єму 

матеріалу в абсолютно щільному матеріалі. 

Більшість будівельних матеріалів мають порожнисту будову, тому 

вони характеризуються щільністю або середньою густиною.. У щільних 

матеріалів (сталь, скло, бітум та ін.) густина і щільність практично 

однакові.  

Щільність матеріалу залежить від його порожнистості та вологості. 

Штучні матеріали, наприклад бетон, можна отримувати з різним ступенем 

порожнистості.  

Сипучі матеріали (пісок, цемент, щебінь тощо) характеризуються 

насипною щільністю. 
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Таблиця 2.1 - Густина та щільність деяких конструкційних 

матеріалів 

Матеріал Густина, кг/м3 Щільність, кг/м3 

Конструкційна сталь 7850-7900 7800-7850 

Граніт 2700-2800 2600-2700 

Пісок 2500-2600 1450-1700 

Керамічна цегла 2600-2700 1600-1900 

Сосна 1500-1550 450-600 

 

Основними хімічними властивостями конструкційних матеріалів є 

хімічна та корозійна стійкість. 

Хімічна стійкість – здатність матеріалів протидіяти руйнівній дії 

лугів, кислот, розчинених у воді солей і газів. 

Корозійна стійкість – здатність матеріалів протидіяти корозійному 

впливу навколишнього середовища. Багато конструктційних матеріалів 

не мають достатньої корозійної стійкості. Так, більшість цементів 

руйнуються під дією кислот, бітуми не стійкі проти дії розчинів лугів, 

деревина та вуглецева сталь мають невисоку корозійну стійкість. 

Найкращу корозійну стійкість мають благородні метали, титан, алюміній 

та більшість їх сплавів, спеціальні сталі, щільна кераміка та більшість 

пластмас. 

До механічних властивостей належать міцність, під якою розуміють 

опір матеріалу деформації і руйнуванню, пластичність, тобто здібність ма-

теріалу до залишкової деформації (що залишається після видалення дефо-

рмуючих сил) без руйнування, пружність, твердість, ударна в'язкість, 

витривалість, зносостійкість та ін. Від механічних властивостей матеріалу 

залежить його поведінка при деформації і руйнуванні під дією зовнішніх 

сил. Для їх визначення зразки матеріалів встановленого розміру і форми 

піддають випробуванням на спеціальних машинах та приладах у певних 
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умовах. Умови випробувань поділяють на статичні (навантаження на 

зразок зростає повільно і плавно), динамічні (навантаження зростає з 

великою швидкістю і має ударний характер) та циклічні (навантаження 

багаторазово змінюється за величиною і напрямком). 

Статичні навантаження при випробуваннях можуть бути 

розтягувальними та стискаючими. Метали частіше всього випробовують на 

розтягування, визначаючі межі пружності, плинності і міцності та його 

пластичність. 

В результаті механічних випробувань визначаються чисельні зна-

чення механічних властивостей, тобто значення напруг або деформацій, 

при яких відбуваються зміни фізичного і механічного станів матеріалу. На 

деталі працюючих машин впливають зовнішні сили або навантаження. 

Щоб оцінити розмір навантаження незалежно від розмірів деталі, введено 

поняття напруга, що при одновісному розтягуванні дорівнює відношенню 

діючої сили до площини поперечного перетину випробовуваного зразка. 

Оскільки прикладена сила, як правило, не перпендикулярна деякому 

майданчику деталі, то виникають нормальні (σ) і дотичні (τ) напруги. 

Деформацією називається зміна розмірів або форми тіла під дією зо-

внішніх сил або фізико-механічних процесів, що протікають в самому тілі 

(перепад температур, фазові перетворення і т.д.). 

Деформація тіла відбувається в результаті відносного зсуву атомів з 

положень рівноваги. При пружній деформації зберігається пропорційна за-

лежність між деформуючими силами і зсувами атомів. Після зняття зовні-

шніх сил тверде тіло відновлює свої початкові розміри і форму. Якщо при 

припиненні дії зовнішніх сил тверде тіло не повністю відновлюється, то 

така деформація має назву пластичної (залишкової). В цьому випадку ато-

ми не повертаються у початкові позиції, а займають нові положення стій-

кої рівноваги. При пластичній напрузі лінійний зв'язок між напругами і 

деформаціями звичайно відсутній. Здібність металів до залишкової дефор-

мації називається пластичністю. 
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Пластична деформація твердих тіл характеризується ковзанням і 

двійникуванням. Ковзання або зсув окремих частин кристала щодо один 

одного (рисунок 2.1, а) відбувається під дією дотичних напруг. Воно здійс-

нюється в площинах і напрямах з найщільнішою упаковкою атомів, де опір 

зсуву якнайменший. Метали, що мають велику кількість таких площин і 

напрямів (з кубічними кристалічними гратками, наприклад), є найбільш 

пластичними. Кристалічні гратки ГЩЗ володіють низькими пластичними 

властивостями. 
 

         
 

      а                                                        б 

 

Рисунок 2.1 - Схеми пластичної деформації: а – деформація  ковзан-

ня; б - двійникування 

 

При двійникуванні (рисунок 2.1, б) відбуваються зсуви атомів, роз-

ташованих в площинах, паралельних площині двійникування. Двійнику-

вання супроводжує ковзання, а площини двійникування співпадають з 

площинами ковзання. 

Розрахункові і експериментальні значення по дотичних напругах, які 

відповідають початку пластичної деформації твердого тіла, значно розхо-

дяться. При цьому виходять з передумови, що процес ковзання здійсню-

ється одночасним зсувом всіх атомів однієї кристалографічної площини 

щодо атомів суміжної, паралельної площини. Припущення про зсув тільки 

групи атомів даної площини отримало експериментальне підтвердження. 
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Для такого роду зсувів в кристалічних гратках необхідні не точкові, а лі-

нійні дефекти, зухвалі порушення правильного розташування атомів на 

порівняно значних відстанях. Таким чином, пластична деформація пред-

ставляється і як процес ковзання, основою якого є переміщення в площині 

ковзання окремої недосконалості кристалічної гратки - дислокації. На ри-

сунку 2.2 показана крайова дислокація. Спотворення кристалічної гратки 

відбувається через знаходження в ній екстраплощини, яка розташована 

вище за площину ковзання б і перпендикулярна площині креслення. 

              
 

Рисунок 2.2 - Схема крайової дислокації 

 

Площина α порушує правильність взаємного розташування атомів, 

що сприяє створенню поблизу дислокації силового поля з підвищеним рів-

нем потенційної енергії. Під дією напруги  крайова дислокація пересува-

ється зліва направо, при цьому атоми площини а займають місця атомів 

кристалічних граток, які, у свою чергу, утворюють вільну площину справа. 

Пробіг дислокації від однієї бічної поверхні до іншої дає зсув частині мо-

нокристала на одну міжатомну відстань. Так здійснюється пластична де-

формація. 

Процес пластичної деформації металів супроводжується зростанням 

числа дефектів кристалічних граток, викривленнями площин ковзання, по-
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явою уламків кристалітів в площинах ковзання, структурними перетворен-

нями по площинам ковзання. Все це перешкоджає переміщенню дислока-

цій, сприяє їх накопиченню і взаємодії. Це одна з причин зміцнення (на-

клепу) і зниження пластичності металу. 

Опір деформаціям об'єднують в загальне поняття міцність, а опір 

руйнуванню - надійність. Якщо руйнування відбувається не за один, а за 

багато актів навантаження, причому за кожний акт відбувається мікроруй-

нування, то це характеризує довговічність матеріалу. 

Матеріали мінерального походження (камінь, цегла, бетон тощо) 

добре працюють на стискання, тому їх застосовують у відповідних 

конструкціях. Міцність таких матеріалів визначається стисканням зразків 

певних розмірів на пресах. Межа міцності на стискання визначається як 

відношення прикладеної до зразка сили до площі поперечного перетину 

зразка. За межею міцності для кам’яних матеріалів встановлюється марка 

(4, 7, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000). 

Так матеріали з межею міцності на стискання 20 – 29,9 МПа відносяться до 

марки 200. 

Деревинні матеріали також випробовують на розтягування та 

стискання, визначаючі відповідну межу міцності в МПа. 

Міцність залежить також від структури матеріалу, його щільності, 

вологості, напряму дії прикладеної сили.  

Конструкційні матеріали випробовують також на міцність при 

згинанні зразків певних розмірів. На згин випробовують зразки у вигляді 

балок, розміщених на двох опорах. До середини балок прикладають певну 

силу, яка поступово зростає до руйнування зразків. За прикладеною силою 

і розмірами балки визначають межу міцності на згин. Ця межа міцності в 

значній мірі залежить від профілю виробу. 

 

Таблиця 2.2 - Міцність деяких конструкційних матеріалів 
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Межа міцності,  МПа,  при 
Матеріали 

стисканні згинанні Розтягуванні 

Граніт 150 – 250 – 3 – 5 

Важкий бетон 10 – 50 2 – 8 1 – 4 

Керамічна цегла 7,5 – 30 1,8 – 4,4 – 

Конструкційна сталь 210 – 600 – 380 – 900 

Деревина 
(за волокнами) 

30 – 65 70 – 120 55 – 150 

Склопластик 90 – 150 130 – 250 60 – 120 

 

Очевидно, високоякісний конструкційний матеріал повинен бути од-

ночасно міцним, надійним і довговічним. 

 

2.2 Методи визначення твердості різних матеріалів 

 

Статичне стискання металу спеціальним індентором застосовують 

при визначенні твердості - здатності металу протидіяти пружнім і 

пластичним деформаціям під час проникнення іншого твердішого тіла.  

Число твердості може служити показником якості процесів 

термічної, хіміко-термічної і термомеханічної обробки, пластичного 

деформування та ін.  За числом твердості можна опосередковано дістати 

уявлення про інші фізико-механічні властивості матеріалу (міцність, 

пружність, зносостійкість).   

Твердість визначають: удавлюванням у поверхню матеріалу 

інденторів – кульки, конусу або піраміди, дряпанням (для мінералів), за 

висотою відскоку бойка, що падає з певної висоти на поверхню 

випробуваного матеріалу; за періодом коливань маятника, що впирається в 

поверхню матеріалу. 
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Найчастіше практикуються випробування твердості металів за 

методами Брінелля, Роквелла та Віккерса.  

По методу Брінелля під дією сили (Р) у випробовуване тіло впрова-

джується кулька діаметром (D) 10мм, 5 мм або 2,5 мм при сталому 

навантаженні (рисунок 2.3, а).  

 

                    
                             а                                                       б 

   
в 

 

Рисунок 2.3 – Схеми методів визначення твердості:  

а - метод Брінелля; б- метод Віккерса; в - метод Роквелла.  

 

Кількісну величину твердості отримують як частку від ділення нава-

нтаження на площу поверхні утвореного відбитка: 
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 НВ=Р/F.          (2.1) 

Площа поверхні сферичного відбитка 

 F=πDh,         (2.2)

 де  D – діаметр кульки, 

      h - глибина відбитка. 

Оскільки глибину відбитка h вимірювати складніше, ніж його діа-

метр, то зазвичай її виражають через діаметр кульки D і діаметр відбитка d: 

 
2

22 dDDh 
 .        (2.3) 

Тоді площа поверхні відбитка 

 )(
2

22 dDDDF 
 ,       (2.4) 

а число твердості 
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.     (2.5) 

 

Твердість залишається постійною при Р/D2=const  і  φ=const.  

Стандартом рекомендуються діаметри кульки і навантаження у 

залежності від твердості матеріалу й товщини зразка. (таблиця 2.3). 

Позначають твердість літерами HB (від німецького Н - твердість, В – 

відповідає методу). 

Метод Брінелля використовують для матеріалів, які мають обмежену 

твердість (до 4500 МПа), що пов'язано з можливістю деформування 

сталевої кульки – індентору.  

Твердість, яку визначено різними методами, за допомогою спеціаль-

них таблиць можна перевести у твердість за Брінеллем. 
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Таблиця 2.3 – Вибір діаметру кульки і навантаження залежно від 

твердості матеріалу і товщини зразка 

Матеріали 

Інтервал 
твер- 
дості,  
МПа 

Міні-
мальна 

товщина 
зразка,  

мм 

Співвідно-
шення між 
наванта- 
женням і 

 діаметром 
кульки 

(k=P/D2) 

Діаметр 
кульки, 

мм 

Наван-
тажен-

ня, 
Н 

Витрим-
ка під 
наван- 
тажен-

ням, 
с 

4500… 
…1400 

6…3 
4…2 

2 
300 

10 
5 

2,5 

30000 
7500 
1875 

10 
Чорні 
метали 

˂1400 
6 

6…3 
3 

100 
10 
5 

2,5 

10000 
2500 
625 

10 

˃1300 
6…3 
4…2 

2 
300 

10 
5 

2,5 

30000 
7500 
1875 

30 

350… 
…1350 

9…3 
6…3 

3 
100 

10 
5 

2,5 

10000 
2500 
625 

30 Кольорові 
метали 

80…350 
 

6 
6…3 

3 
25 

10 
5 

2,5 

2500 
625 
156 

60 

 

По методу Роквелла у випробовувану поверхню вдавлюють індентор 

- алмазний конус з кутом при вершині 120° або сталеву кульку діаметром 

1,588 мм (рисунок 2.3, в). Оцінюють твердість за глибиною відбитка, а чи-

сельні значення відраховують безпосередньо за шкалами індикатору. Інди-

катор має три шкали: А, В, С. Для матеріалів, що мають твердість 

НВ<4500 МПа (кольорові метали та їх сплави, сталі після високого та се-

реднього відпуску) використовують шкалу В, і при вимірюванні вдавлю-

ється кулька під навантаженням 1000 Н. Позначення твердості при цьому 

НRВ. 

Алмазний конус використовують при випробуванні більш твердих 
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сталей (НВ<6800 МПа), при цьому використовують шкалу С з наванта-

женням 1500 Н. Для матеріалів, твердість яких НВ≈4000…7800 МПа, ви-

користовують шкалу А з навантаженням 600 Н. Відповідні позначення – 

НRС і НRА. Ряд навантажень: 600, 1000 і 1500 Н. При цьому навантаження 

вміщують у собі попереднє навантаження Ро=100 Н. Твердість за Роквел-

лом визначають в умовних одиницях.  

Шкалою А користуються при вимірюванні твердості матеріалів, як-

що вона більша, ніж у загартованих сталей (тверді сплави, кераміка та ін.). 

За шкалою В оцінюють твердість м'яких матеріалів, таких, як мідь, 

латунь, бронза, алюміній, незагартовані сталі. 

За шкалою С вимірюють твердість переважно загартованих сталей. 

Число твердості за Роквеллом можна обчислити так: 

 HRA і HRC=100-E,       (2.6) 

 HRB=130-E.        (2.7) 

Тут 

002,0
0hhE 

 ,         (2.8) 

 де h - глибина занурення індентора під дією загального навантажен-

ня,  

                 h0 - глибина занурення індентора під дією попереднього наван-

таження. 

 

Метод Віккерса засновано на тому, що твердість визначають вдав-

люванням чотиригранної піраміди з кутом при вершині 136° у поверхню 

зразка (рисунок 2.3, б). Твердість оцінюють відношенням навантаження до 

площі поверхні відбитку:  

 22

189,0)2/sin(2
d

P
d

a
F
PHV  ,      (2.9) 

де α – кут при вершині, 

    d – середньоарифметичне довжин обох діагоналей відбитка. 

Діапазон навантажень 50, 100, 200, 300, 500 і 1000 Н. Можливість за-
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стосування малих навантажень 50 і 100 Н дозволяє визначити твердість де-

талей малої товщини і тонких поверхневих шарів (цементованих, азотова-

них тощо). Метод застосовують для будь-яких матеріалів. Позначення 

твердості при цьому HV. 

Твердість деревини, бетону визначають методом втискування в 

зразок сталевої кульки. Величину твердості визначають за діаметром чи 

глибиною відбитка. 

Твердість природних кам’яних матеріалів визначають за шкалою 

твердості (метод Мооса), в якій десять спеціально підібраних матеріалів 

розміщені в такій послідовності, коли наступний по порядку мінерал 

залишає слід (царапину) на попередньому. 

Сучасні прилади для вимірювання твердості динамічної дії розроб-

лено на базі мікропроцесорної техніки. Вони забезпечують вихід на персо-

нальний комп’ютер і високу продуктивність контролю. Принцип дії цих 

приладів ґрунтується на вимірюванні швидкості пружного відскоку інден-

тора від контрольованої поверхні. Швидкість відскоку є функцією твердо-

сті. 

Динамічні вимірювачі твердості застосовують для деталей масою 

більш як 3 кг з товщиною стінки не менше ніж 10 мм. Чистота поверхні 

для контролю – не менше ніж Rz20. Динамічні твердоміри мають різні фу-

нкціональні можливості, кількість шкал і діапазони вимірювання. 

 

2.3 Пластичні характеристики матеріалів 

 

За наслідками статичних випробувань на розтягування, що прово-

дяться на спеціальних машинах з малими швидкостями переміщень робо-

чих органів, знаходять механічні властивості матеріалів.  

Для випробувань використовують стандартні циліндричні або плоскі 

зразки, за результатами деформування отримують діаграму в координатах 

«навантаження - абсолютне видовження» або «напруження - відносна де-
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формація».  

Вид діаграми суттєво залежить від пластичності матеріалу, що хара-

ктеризує здатність, не руйнуючись, змінювати форму під дією наванта-

ження і зберігати її після того, як навантаження перестане діяти. 

 

          
 

Рисунок 2.4 – Діаграма розтягування сталі 

 

Відрізок ОА діаграми відповідає пружній деформації металу, коли 

виконується закон Гуку: 

σ=Е∙δ,                (2.10) 

де Е-модуль пружности (модуль Юнга). 

 

Напруга, що відповідає граничній пружній деформації в точці А, на-

зивають межею пропорційності σпц (межею пружності). При вищих напру-

женнях відбувається рівномірна пластична деформація зразка. Оскільки 

практично неможливо визначити початок переходу металу в непружний 

стан, межу пружності встановлюють умовно, задаючись залишковою де-

формацією, частіше 0,2 %, і відповідно позначають σ0,2 . Ця характеристика 
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важлива для пружинних та інших матеріалів. 

Чимало пластичних матеріалів при напруженнях, дещо вищих за ме-

жу пружності, на діаграмі розтягування мають ділянку, при якій зразок де-

формується без збільшення навантаження. Напруження, що відповідає 

цьому стану матеріалу, називають межею текучості і позначають σТ . На-

пруження, що діють в деталі, повинні бути меншими за межу текучості. 

Подальший розтяг зразка супроводжується рівномірним зростанням 

напруження до σтч – межі міцності (здатності протидіяти руйнуванню під 

дією зовнішніх сил). Це напруження є найбільшим і відповідає початку ве-

ликої пластичної деформації невеликої ділянки зразка, що називається 

шийкою. Саме тут перетин зразка значно зменшується і відбувається руй-

нування. 

За діаграмою розтягування визначають такі характеристики пластич-

ності, як відносне видовження (δ) та відносне звуження (Ψ). Відносне ви-

довження характеризує приріст довжини зразка щодо початкової, а віднос-

не звуження – щодо зменшення площі перетину: 

%100
0

0 





 к ,               (2.11) 

де к  – кінцева довжина зразка;  

    0  – початкова довжина зразка. 

%100
0

0 



S

SS к ,               (2.12) 

де 0S  – початкова площа поперечного перетину зразка;  

     кS  – площа поперечного перетину після випробувань. 

 

За показниками пластичності визначають придатність матеріалу до 

пластичної деформації під час обробки тиском, а також здатність його 

перерозподіляти напруження при перенавантаженнях. 

Механічні властивості матеріалів являються базовими при 

постачанні конструкційних матеріалів, а також при виборі їх для 
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виготовлення конструкцій і деталей. Ці показники входять до 

розрахункових методик, при визначенні міцності і ресурсу 

роботоздатності. 

Крім статичних, проводять динамічні випробування на ударний ви-

гин. Спеціальні зразки з надрізом (концентратором) руйнують на маятни-

ковому копрі за один удар. Ударна в'язкість є роботою (необхідна для руй-

нування), віднесеною до робочої площі поперечного перетину зразка. 

При руйнуванні крихких матеріалів основна частина роботи витрача-

ється на утворення тріщини, а для її поширення потрібна незначна робота. 

При руйнуванні пластичних матеріалів робота поширення тріщини співс-

тавна з роботою її утворення або більша за неї. 

Існує руйнування металів відривом під дією напруг, що розтягують 

(нормальних). При цьому попередня пластична деформація відсутня, тому 

такий вид руйнування називається крихким. Схильність металів до крихко-

го руйнування збільшується із зростанням швидкості деформації, за наяв-

ності концентраторів напруг і створенні великогабаритних виробів. 

Руйнуванню зрізом під дією дотичних напруг передує пластична де-

формація, тому цей вигляд вважають в'язким руйнуванням. Характер руй-

нування можна визначити візуально: в'язке руйнування забезпечує волок-

нистий (матовий) злам, крихке - кристалічний (світлий) злам.  

Зміцнення металу під дією пластичної деформації називається на-

клепом, або нагартовкою. 

Кристалічна структура пластично деформованого металу характери-

зується не тільки спотворенням кристалічних решіток, але й певним орієн-

туванням зерен - текстурою. Безладно орієнтовані кристали під дією дефо-

рмації повертаються осями найбільшої міцності уздовж напряму деформа-

ції. Із збільшенням деформації ступінь текстурованості зростає і при вели-

ких ступенях деформації досягає 100 %, тобто всі зерна виявляються одна-

ково орієнтованими. 

Не слід думати, що в результаті деформації зерно подрібнюється. 
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Насправді воно тільки деформується, сплющується і з рівновісного пере-

творюється в нерівновісне (у вигляді коржика, млинця), зберігаючи ту ж 

площу поперечного перетину. 

Пластична деформація приводить метал в структурно нестійкий стан. 

Мимовільно повинні відбуватися явища, що повертають метал в більш 

стійкий структурний стан.  

До мимовільних процесів, які приводять пластично деформований 

метал до більш стійкого стану, відносяться зняття спотворення кристаліч-

них решіток і інші внутрішньозерні процеси і утворення нових зерен. Пе-

рше не вимагає високої температури, оскільки при цьому відбувається не-

значне переміщення атомів. Вже невеликий нагрів (для заліза 300-400 °С) 

знімає спотворення граток (як результат чисельних субмікропроцесів - 

зменшення щільності дислокацій в результаті їх взаємного знищення, так 

звана анігіляція, злиття блоків, зменшення внутрішніх напруг, зменшення 

кількості вакансій і т. д.). Лінії на рентгенограмах деформованого металу, 

розмиті унаслідок спотворень граток і порушень їх правильності, знов 

стають чіткими. Зняття спотворень граток в процесі нагріву деформовано-

го металу називається поверненням або відпочинком. В результаті цього 

процесу твердість і міцність дещо знижуються (на 20–30 % у порівнянні з 

початковими), а пластичність зростає. 

Разом з цим, тобто з відпочинком (поверненням), може відбуватися 

ще так званий процес полігонізації, що полягає в тому, що безладно роз-

ташовані всередині зерна дислокації збираються, утворюючи стінку і ство-

рюючи комірчасту структуру (рисунок 2.5), яка може бути стійкою і може 

утруднювати процеси, що розвиваються при більш високій температурі. 
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                        а                                                              б 

 

Рисунок 2.5 – Утворення дислокаційної сітки (полігонізація):  

а - утворення стінки дислокацій; б - створення комірчастої структури 

 

Рекристалізація, тобто утворення нових зерен, протікає при більш 

високих температурах, ніж повернення і полігонізація, може початися з 

помітною швидкістю після нагріву вище певної температури. Порівняння 

температур рекристалізації різних металів показує, що між мінімальною 

температурою рекристалізації і температурою плавлення існує залежність:  

Трек =аТпл.,                 (2.13) 

де Трек - абсолютна температура рекристалізації;  

     Тпл - абсолютна температура плавлення;  

     а - коефіцієнт, залежний від чистоти металу.  

 

Чим вище чистота металу, тим нижче температура рекристалізації. У 

металів звичайної технічної чистоти а=0,30,4. Температура рекристаліза-

ції сплавів, як правило, вище за температуру рекристалізації чистих мета-

лів і в деяких випадках досягає 0,8·Тпл. Навпаки, дуже чисті метали мають 

дуже низьку температуру рекристалізації: 0,2·Тпл і навіть 0,1·Тпл.. 
Після того, як рекристалізація (I стадія) завершена, будова металу і 

його властивості стають колишніми, тобто які він мав до деформації. 
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Схема процесів, які відбуваються при нагріві металу, що наклепує, 

представлена на рисунку 2.6.  

 

 
 

Рисунок 2.6 - Схема зміни будови нагартованого металу при нагріві 

 

Температура рекристалізації має важливе практичне значення. Щоб 

відновити структуру і властивості металу (наприклад, при необхідності 

продовжити обробку тиском шляхом плющення, протяжки, волочіння і т. 

п.), що наклепує, його треба нагрівати вище за температуру рекристаліза-

ції. Така обробка називається рекристалізаційним відпалом. 

Пластична деформація вище за температуру рекристалізації приво-

дить до зміцнення, але це зміцнення усувається процесом рекристалізації, 

що проходить при цих температурах. 

Слід зазначити, що рекристалізація протікає не під час деформації, а 

відразу після її закінчення і тим швидше, чим вище температура. При дуже 

високій температурі, що значно перевищує температуру рекристалізації, 

вона завершується в секунди й навіть у частки секунд. 

Отже, при пластичному деформуванні вище за температуру рекрис-

талізації, зміцнення і наклеп металу якщо і відбудуться, то будуть повільно 

зніматися динамічною рекристалізацією. Така обробка, при якій нема змі-

цнення (наклепу), має назву горячої обробки тиском. Обробка тиском 
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(пластична деформація) нижче за температуру рекристалізації викликає 

наклеп і має назву холодної обробки. 

Процес рекристалізації можна розділити на два етапи:  

- первинна рекристалізація, або рекристалізація обробки, коли витяг-

нуті унаслідок пластичної деформації зерна перетворюються на дрібні 

округлої форми безладно орієнтовані зерна; 

- вторинна, або збірна рекристалізація, що полягає в зростанні зерен і 

проходить при більш високій температурі. 

При деякій порівняно невеликій мірі пластичної деформації 

створюється порівняно невелика щільність дислокацій, в основному по 

межах зерен, що забезпечує переважний розвиток процесу зростання зерна 

по механізму злиття, при завершеності процесу це приводить до дуже 

сильного зростання зерна (рисунок 2.7). 

 

               
 

Рисунок 2.7 - Розмір зерна після рекристалізації залежно від ступеню 

попередньої деформації (схема) 

 

Ступінь деформації, що обумовлює переважний розвиток процесу 

злиття і що приводить після нагріву до гігантського зростання зерна, нази-
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вається критичним ступенем деформації. Вона невелика і знаходиться в 

межах 3-8 %. Якщо після деформації здійснюється рекристалізаційний на-

грів, то критичного ступеня деформації слід уникати. 

При зверхкритичній деформації щільність дефектів така, що меха-

нізм злиття важкий. Зростання зерна відбувається у результаті переміщен-

ня меж, що при інших рівних умовах дає більш дрібне зерно, чим те, що 

виходить при процесі злиття. 

 

2.4 Холодна, тепла та гаряча деформація 

 

Залежно від співвідношення температури деформації і температури 

рекристалізації розрізняють холодну, теплу і гарячу деформації. 

Холодною деформацією називають таку, яку проводять при темпера-

турі нижче температури рекристалізації. Тому холодна деформація супро-

воджується зміцненням (наклепом) металу. Деформацію називають гаря-

чою, якщо її проводять при температурі вище за температуру рекристалі-

зації для отримання повністю рекристалізаційної структури. 

При цих температурах деформація також викликає зміцнення («гаря-

чий наклеп»), яке повністю або частково знімається рекристалізацією, що 

протікає при температурах обробки і при подальшому охолоджуванні. На 

відміну від статичної полігонізації і рекристалізації, процеси полігонізації і 

рекристалізації, що відбуваються в період деформації, називають динаміч-

ними. 

При гарячій обробці тиском (плющенні, пресуванні, куванні, штам-

пуванні і т.д.) зміцнення в результаті наклепу (підвищення щільності дис-

локації) безпосередньо в процесі деформації безперервно чергує з проце-

сом розміцнення (зменшенням щільності дислокації) при динамічній полі-

гонізації і рекристалізації під час деформації і охолоджування. В цьому ос-

новна відмінність динамічної полігонізації і рекристалізації від статичної. 

Механізми процесів статичної і динамічної полігонізації і рекристалізації 
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однакові. 

Гарячу деформацію залежно від складу сплаву і швидкості деформа-

ції звичайно проводять при температурах (0,7-0,75)·Тпл. При цих темпера-

турах процеси динамічної полігонізації і рекристалізації встигають прохо-

дити у процесі деформування, що значно знижує опір металу до пластич-

ної деформації і збільшує пластичність. 

Згодом до цих видів обробки тиском приєднався третій, відомий те-

пер як тепла обробка. На відміну від холодної обробки, тепла обробка тис-

ком відбувається при температурах, що становлять 0,15...0,25 від темпера-

тури плавлення. При таких температурах водночас з пластичною деформа-

цією проходять процеси повернення, внаслідок чого такий метал поступа-

ється міцністю холоднодеформованому, але суттєво переважає за цим по-

казником гарячедеформований. За пластичністю і в’язкістю він також за-

ймає проміжне положення між двома іншими, таке поєднання властивос-

тей часто є оптимальним, що й забезпечує теплій обробці тиском право на 

існування. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Назвіть основні фізичні властивості конструкційних матеріалів. 

2. Які властивості матеріалу відносять до хімічних? 

3. Що розуміють під хімічною та корозійною стійкістю матеріалів? 

4. Вкажіть основні механічні властивості конструкційних матеріа-

лів? 

5. Дайте визначення міцності та пластичності матеріалу. 

6. Які процеси відбуваються в твердих кристалічних тілах під дією 

зовнішніх навантажень? 

7. У чому сутність пружної та пластичної деформації? 

8. Що таке твердість? Які є методи визначення її? 

9. Назвіть особливості визначення твердості різними методами. 

10. Чим пояснюється явище зміцнення металу (наклеп) при пластич-

ному деформуванні? 

11. Які відновлювальні процеси застосовують для зняття структурної 

нестабільності, причиненої наклепом? 

12. Що таке текстура деформації і як вона впливає на властивості ме-

теріалів? 

13. Назвіть механізм пластичної деформації. 

14. У яких напрямах відбувається ковзання в кристалах? 

15. Охарактеризуйте системи ковзання в основних типах кристаліч-

них граток металів. Як це відбивається на пластичності металів? 

16. Чим пояснюється наклеп металів? 

17. Вкажіть особливості двійникування та його відмінності від ков-

зання. 

18. Яка обробка називається рекристалізаційним відпалом? 

19. У чому полягає механізм первинної та вторинної рекристалізації? 

20. Від чого залежить величина зерна рекристалізованого металу? 

21. Що таке холодна, тепла й гаряча деформація? 
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3. МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ 

 

 

3.1 Загальні положення 

 

Найбільш широке промислове використання отримали не чисті мета-

ли, а сплави на їх основі. Це пояснюється як економічною, так і технічною 

доцільністю, оскільки, в основному, сплави мають кращі фізико-механічні 

та експлуатаційні властивості. 

Під сплавом розуміють речовину, отриману сплавленням або спікан-

ням двох або більше елементів. 

Сплав, який утворений переважно з металевих елементів, що має ме-

талеві властивості, називається металевим сплавом. Металевий сплав оде-

ржують сплавом двох або більш металів; сплавом переважно металів з не-

металами; печенням порошків декількох металів. Отримане з'єднання во-

лодіє більш високими властивостями, ніж чисті метали. Елемент, що вхо-

дить до складу сплаву, називається компонентом. Компонент, переважаю-

чий в сплаві кількісно, називається основним. Компоненти, що вводяться в 

сплав для додання йому потрібних властивостей, називаються легуючими. 

Сукупність компонентів сплаву називається системою. 

Залежно від природи компонентів і від співвідношення масових кі-

лькостей їх сплави, після затвердіння, можуть утворювати механічні сумі-

ші, тверді розчини і хімічні з'єднання. 

Механічні суміші утворюються, коли з рідкого розплаву одночасно 

випадають кристали компонентів, що складають його. Це має місце, коли 

компоненти не здібні до взаємного розчинення в твердому стані або воло-

діють обмеженою розчинністю. Механічні суміші можуть складатися з 

кристалітів чистих компонентів, твердих розчинів і хімічних з'єднань. При 

утворенні механічної суміші кристалічні решітки фаз не змінюються. Ме-

ханічні суміші утворюють метали, відмінні один від одного атомними об'-



 
 64 

ємами і температурою плавлення. 

Твердий розчин утворюється тоді, коли кристали сплаву містять од-

ночасно декілька компонентів, які можуть входити до складу кристалів в 

довільних вагових кількостях. При утворенні твердих розчинів кристалічна 

гратка розчинника зберігається, змінюються тільки її параметри. 

Тверді розчини можуть бути з обмеженою і необмеженою розчинніс-

тю компонентів в твердому стані. Встановлено, що якщо кристалічні грат-

ки компонентів однакові і атомні розміри відрізняються не більше ніж на 

15 %, то такі компоненти утворюють тверді розчини. По типу розташуван-

ня атомів розчинного елемента тверді розчини діляться на дві групи - за-

міщення і проникнення. 

На рисунку 3.1, а показані кристалічні гратки твердого розчину за-

міщення.  

        
                         а                                                            б 

 

Рисунок 3.1 - Схеми утворення твердих розчинів: а - заміщення; б – 

проникнення 

 

Атоми компоненту А частково заміщають атоми компоненту B (ос-

новного металу). В твердих розчинах проникнення атоми розчиненої речо-

вини А розташовуються в проміжках кристалічних граток між атомами 

розчинника B (рисунок 3.1, б). Частіше за все це має місце, коли в металі 
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розчиняються неметалеві елементи. 

Хімічна сполука найчастіше утворюється з елементів, які істотно 

відрізняються за будовою і властивостями. Співвідношення кількості атомів 

елементів, що входять до складу сполуки, строго визначене й виражається 

певною формулою. Елементарна кристалічна гратка хімічної сполуки 

відмінна від кристалічних граток компонентів, що її утворили. Хімічні 

елементи в ній займають строго визначені положення. Властивості хімічної 

сполуки істотно відрізняються від властивостей компонентів. Переважно 

хімічним сполукам властива низька пластичність і висока твердість, яка 

істотно перевищує твердість компонентів. На відміну від твердих розчинів, 

хімічні сполуки мають сталу температуру плавлення. 

При вивченні процесів, що відбуваються в сплавах при їх 

перетворенні, і під час опису їх будови, в матеріалознавстві 

використовують наступні поняття: система, фаза, компонент.  

Системою називають сукупність фаз, що знаходяться у рівновазі при 

певних зовнішніх умовах (температура, тиск). Системи бувають прості та 

складні. 

Фазою називають однорідну за хімічним складом, кристалічною 

будовою та властивостям частину системи, відокремлену від інших частин 

системи поверхнею розділу. Фазами можуть бути рідкі та тверді розчини, 

хімічні сполуки. Однофазною системою є, наприклад, однорідна рідина, 

двофазною – механічна суміш двох видів кристалів. 

Компонентами називають речовини, що утворюють систему. 

Компонентами можуть бути елементи (метали та неметали), а також стійкі 

хімічні з’єднання. 
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3.2 Діаграми стану сплавів 

 

Діаграмою стану сплавів називають графічне зображення стану 

сплаву залежно від концентрації та температури. Діаграми стану сплавів 

слід навчитися розуміти, щоб: 

- прогнозувати фазові перетворення у сплавах різної концентрації 

при зміні температури під час технологічних процесів виготовлення або в 

робочих умовах; 

- оцінити характер і властивості утворюваних у сплавах при різних 

температурах рівноважних фаз і структур; 

- ґрунтуючись на знаннях чинників, які впливають на процеси 

кристалізації та перекристалізації, передбачати можливі зміни в будові і 

властивостях сплаву при неминучих відхиленнях від умов рівноважної 

кристалізації в реальних процесах; 

- використовувати вплив фазового та структурного стану сплавів на 

механічні та технологічні властивості при проектуванні кінцевої структури 

матеріалу деталі. 

Без знання діаграм стану не можна науково обґрунтовано вибирати 

сплави із заданими властивостями і вибирати режими лиття, термічної об-

робки і обробки тиском. Діаграми стану звичайно будуються за допомогою 

термічного методу аналізу металів і сплавів. Сутність методу зводиться до 

визначення критичних точок металів і сплавів. Будують криві охолоджу-

вання, які виражають графічну залежність між зміною температури металу 

(сплаву) при охолоджуванні і часом, протягом якого ці зміни відбуваються. 

Ці криві будуються в координатах «температура (вісь ординат) - час охо-

лоджування (вісь абсцис)». 

Оскільки фазові перетворення в металах і сплавах супроводжуються 

тепловими ефектами, то на кривих охолоджування можна спостерігати або 

зупинки (майданчики), або перегини. Поява майданчика говорить про те, 

що фазові перетворення відбуваються при постійній температурі. Переги-
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ни з'являються в результаті зміни швидкості охолоджування, в цьому ви-

падку фазові перетворення протікають в інтервалі температур. 

Температури початку і кінця фазових перетворень, які визначають по 

кривих охолоджування, називаються критичними. Відповідні їм точки на 

кривих охолоджування називаються критичними точками. На підставі кри-

вих охолоджування будується діаграма стану сплавів. Діаграми стану 

будують в координатах температура - концентрація. Крайні координати 

відповідатимуть чистим компонентам. На вертикалі концентрації кожного 

дослідженого сплаву наносять точки, що відповідають температурам 

початку і кінця кристалізації та алотропічних перетворень. З'єднані 

критичні точки початку кристалізації дадуть на діаграмі лінію ліквідус, 

вище якої всі сплави перебувають в рідкому стані. Відповідно, точки кінця 

кристалізації дадуть лінію солідус, нижче якої всі сплави перебувають у 

твердому стані.  

Загальні закономірності співіснування стійких фаз, що відповідають 

теоретичним умовам рівноваги, можуть бути виражені в математичній фо-

рмі, іменованій правилом фаз, або законом Гібса.  

Правило фаз дає кількісну залежність між ступенем свободи системи 

і кількістю фаз та компонентів. Під числом ступенів свободи (варіантніс-

тю) системи розуміють число зовнішніх і внутрішніх чинників (температу-

ра, тиск і концентрація), яке можна змінювати без зміни числа фаз в систе-

мі. Якщо число ступенів свободи дорівнює нулю (нонваріантна система), 

то не можна змінювати зовнішні і внутрішні параметри системи (темпера-

туру, тиск, концентрацію) без того, щоб це не викликало зміну числа фаз. 

Якщо число ступенів свободи рівно одиниці (моноваріантна систе-

ма), то можливо зміна в деяких межах одного з перерахованих чинників, і 

це не викличе зменшення або збільшення числа фаз.  

Правило фаз є математичним виразом умови рівноваги системи, тоб-

то рівняння правила фаз показує кількісну залежність між числом ступенів 

свободи системи (с), числом компонентів (k) і фаз (f): 
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1 fkc .                  (3.1) 

Цей вираз правила фаз застосовують до металевих систем рівноваги, 

вважаючи тиск у всіх процесах незмінним. 

Розглянемо, як змінюється ступінь свободи однокомпонентної сис-

теми (k=1) для випадку кристалізації чистого металу. Коли метал знахо-

диться в рідкому стані, тобто f=1 (одна фаза - рідина), число ступенів сво-

боди рівно 1 (c=k–f+1=1-1+1=1). Температуру в даному випадку можна 

змінювати, не змінюючи агрегатного стану. У момент кристалізації f=2 (дві 

фази - тверда і рідка), c=k-f+1=1-2+1=0 - це означає, що дві фази знахо-

дяться в рівновазі при строго певній температурі, і вона не може бути змі-

нена до тих пір, поки одна з фаз не пропаде, тобто система не стане моно-

варіантною (с=1). 

В процесі кристалізації змінюються і концентрація фаз (тому склад 

рідини змінюється), і кількість кожної фази (при кристалізації кількість 

твердої фази збільшується, а рідкої - зменшується). В будь-якій точці діаг-

рами, коли в сплаві одночасно існують дві фази, можна визначити кіль-

кість обох фаз і їх концентрацію. Для цього служить так зване правило від-

різків. 

Перше положення правила відрізків формулюється таким чином: 

щоб визначити концентрації компонентів у фазах, через дану точку, що ха-

рактеризує стан сплаву, проводять горизонтальну лінію до перетину з ліні-

ями, що обмежують дану область; проекції точок перетину на вісь концен-

трацій показують склади фаз. 

Друге положення правила відрізків формулюється наступним чином: 

для того, щоб визначити кількісне співвідношення фаз, через задану точку 

проводять горизонтальну лінію. Відрізки цієї лінії між заданою точкою і 

точками, що визначають склади фаз, обернено пропорційно кількостям цих 

фаз. 

Правило відрізків в подвійних діаграмах стану можна застосувати 

тільки в двофазних областях. В однофазній області є лише одна фаза; будь-
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яка точка усередині області характеризує її концентрацію. 

Діаграми стану багатьох технічних сплавів дуже складні, але у 

більшості випадків вони можуть бути зведені до кількох простіших 

діаграм. 

 

3.2.1 Діаграма стану I роду 

 

Діаграма стану для сплавів, що створюють механічні суміші з чистих 

компонентів (I роду) показана на рисунку 3.2. 

 

 

 
Рисунок 3.2 - Діаграма стану для сплавів I—III 

 

Обидва компоненти в рідкому стані необмежено розчинні, а в 

твердому стані нерозчинні  і не утворюють хімічних з'єднань. 

Компоненти: речовини А і B (k=2). 

Фази: рідина (L), кристали А і кристали B (максимальне значення 
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f=3). 

Лінія ABC є лінією ліквідус (початок  кристалізації), лінія DCE - 

лінією солідус (кінець кристалізації). На лінії АС починають (при 

охолоджуванні) виділятися кристали А, а на лінії CB - кристали В. 

На лінії ВСЕ з рідини концентрації С одночасно виділяються 

кристали А і В. Якщо розглянути який-небудь сплав, наприклад сплав І, то 

крива охолоджування для нього матиме вигляд, показаний на рисунку 

3.3,а. 

На цій кривій ділянка 0-1 відповідає охолоджуванню рідкого сплаву, 

ділянка 1-2 - виділенню кристалів А, ділянка 2-2' - сумісному виділенню 

кристалів А і B, і ділянка 2'-3 - охолоджуванню твердого тіла. 

Механічна суміш двох (або більш) видів кристалів, що одночасно 

кристалізувалися з рідини, називається евтектикою. 

 

  
          а                                         б                                     в     

Рисунок 3.3 - Криві охолоджування сплавів: а – доевтектичний;  

б - евтектичний; в – заевтектичний 

 

Крива охолоджування евтектичного сплаву зображена на рисунку 

3.3, б. На кривій охолоджування відрізок 0-2 відповідає охолоджуванню 

рідини, відрізок 2-2' - кристалізації евтектики і 2'-3 - охолоджуванню спла-
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ву, що закристалізувався. 

Крива охолоджування заевтектичного сплаву зображена на рисунку 

3.3, в. На кривій охолоджування відрізок 0-1 відповідає охолоджуванню 

рідини, відрізок 1-2 - виділенню кристалів B, 2-2' - кристалізації евтектики 

і 2'-3 - охолоджуванню сплаву, що закристалізувався. 

На діаграмі стану показані області існування різних фаз. Нижче за 

евтектичну горизонталь DCE знаходяться дві фази - кристали А і B. Зліва 

евтектичній концентрації з рідини виділяються спочатку кристали А, а по-

тім евтектика. Тому структурний стан доевтектичного сплаву можна по-

значити А+евтектика (А+В) і заевтектичного B+евтектика (А+В), хоча і в 

тому і в іншому випадку в сплаві дві фази: А і В. По діаграмі стану першо-

го типу кристалізуються сплави Pb-Sb, Pb-Sn, Zn-Sn та ряд інших. 

 

3.2.2 Діаграма стану II роду 

 

Діаграма стану для сплавів з необмеженою розчинністю в твердому 

стані (II роду) надана на рисунку 3.4. 

Обидва компоненти необмежено розчинні в рідкому і твердому ста-

нах і не утворюють хімічних з'єднань. 

Компоненти: А, B. 

Фази: L, α. 

Якщо два компоненти необмежено розчиняються в рідкому і твердо-

му станах, то можливо існування тільки двох фаз - рідкого розчину (L) і 

твердого розчину (α). Отже, трьох фаз бути не може, кристалізація при по-

стійній температурі не спостерігається і горизонтальної лінії на діаграмі 

немає.  

Діаграма, що зображена на рисунку 3.4, складається з трьох облас-

тей: рідина, рідина +твердий розчин і твердий розчин. 

Лінія AmB є лінією ліквідус, а лінія AnB - лінією солідус.  
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Рисунок 3.4 - Діаграма стану (необмежена розчинність в твердому 

стані) 

 

Точка 1 відповідає початку кристалізації, точка 2 - кінцю. Між точ-

ками 1 і 2 (тобто між лініями ліквідус і солідус) сплав знаходиться в дво-

фазному стані. При двох компонентах і двох фазах система моноваріантна 

(с=к-f+1=2-2+1=1), тобто якщо змінюється температура, то змінюється і 

концентрація компонентів у фазах; кожній температурі відповідають стро-

го певні склади фаз. Концентрація і кількість фаз у сплаву, що лежить між 

лініями солідус і ліквідус, визначаються правилом відрізків. Так, сплав К в 

точці а складається з рідкої і твердої фаз. Склад рідкої фази визначиться 

проекцією точки b, що лежить на лінії ліквідус, а склад твердої фази - про-

екцією точки с, що лежить на лінії солідус. Кількість рідкої і твердої фаз 

визначаєте з наступних співвідношень: кількість рідкої фази - ас/bc, кіль-

кість твердої фази - bа/bc.  

Звернемо увагу, що на всьому інтервалі кристалізації (від точки 1 до 

точки 2) з рідкого сплаву, який має початкову концентрацію К, виділяють-
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ся кристали, більш багаті тугоплавким компонентом. Склад перших крис-

талів визначиться проекцією с. Закінчиться кристалізація сплаву К в точці 

2, коли остання точка рідини, що має склад l, затвердіє. Відрізок, що пока-

зує кількість твердої фази, дорівнював нулю в точці 1, коли тільки почала-

ся кристалізація, і кількості всього сплаву в точці 2, коли кристалізація за-

кінчилася. Склад рідини змінюється по кривій 1-l, а склад кристалів - по 

кривій с-2, і в момент закінчення кристалізації склад кристалів такий, як і 

склад початкової рідини. 

Процес кристалізації зображується кривою охолоджування справа. 

 

 
 

Рисунок 3.5 - Крива охолоджування 

 

По діаграмі стану ІІ роду кристалізується сплав Cu-Ni, Co-Ni, Fe-Ni 

та інші. 
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3.2.3 Діаграма стану III роду 

 

Діаграму стану для сплавів з обмеженою розчинністю в твердому 

стані (III роду) надано на рисунку 3.6. 

Обидва компоненти необмежено розчинні в рідкому стані, обмежено 

- в твердому і не утворюють хімічних з'єднань. 

Компоненти: А, B . 

Фази: L, α, β. 

 

 
 

Рисунок 3.6 - Діаграма стану з евтектикою 

 

В сплавах такого роду можливо існування: рідкої фази, твердого роз-

чину компоненту B в А, який ми називатимемо α розчином, і твердого роз-

чину компоненту А в В, який позначимо через β. В цих сплавах можлива 

нонваріантна рівновага при одночасному співіснуванні трьох фаз: L, α, β. 
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Залежно від того, яка реакція протікає в умовах існування трьох фаз, мо-

жуть бути два види діаграм: діаграма з евтектикою і діаграма з перитекти-

кою.  

В цій системі не утворюються фази, які є чистими компонентами. З 

рідини можуть виділятися тільки тверді розчини α або β. Отже, біля верти-

калей А і B, що відповідають чистим компонентам, знаходяться області 

існування твердих розчинів α або β. 

Гранична розчинність компоненту B в А визначається лінією DF, а 

гранична розчинність А в B - лінією CG. 

Сплави, що знаходяться між цими двома лініями, знаходяться за ме-

жами розчинності і є двофазними, що складаються з +. Закінчення крис-

талізації відбувається по евтектичній реакції L+. 

Лінія AEB є на цій діаграмі є лінією ліквідус, лінія ADCB - лінією со-

лідус. 

Кристалізація сплаву I. Вище за точку 1 сплав знаходиться у рідкому 

стані. В точці 1 починається процес кристалізації. Виділяються кристали 

твердого розчину α, концентрація якого змінюється по кривій а-2, а склад 

рідини змінюється по кривій 1-b. В точці 2 кристалізація закінчиться, і 

отримані кристали твердого розчину повинні мати концентрацію 

початкової рідини. Ці кристали не мають змін до точки 3, що лежить на 

лінії межної розчинності. Нижче цієї точки твердий розчин α є 

пересиченим і виділяє надлишок кристалів. Такими кристалами є кристали 

β-твердого розчину, що визначають, користуючись правилом важіля для 

сплаву, розташованого усередині двофазної області (тобто для сплаву 

нижче лінії DF). 

Склад твердого розчину α змінюється по кривій 3-F, внаслідок 

виділення кристалів β концентрації G. Кількість кристалів β при 

охолоджуванні збільшується. Кількість кристалів β, що виділилися із 

сплаву I, характеризується відрізком від вертикалі I до лінії 3-F.  

Кристали β, що виділилися із твердого розчину, мають назву 
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вторинних кристалів і позначаються символом βII у відмінності від 

первинних β-кристалів (βI), що виділяються із рідини. Процес виділення 

вторинних кристалів із твердої фази має назву вторинної кристалізації на 

відміну від первинної кристалізації, коли кристали створюються у рідкій 

фазі. Сплав, концентрація якого розташована зліва від точки F, не буде 

мати вторинних виділень β-кристалів. 

Лінія CG, на відміну від лінії FD, на рисунку 3.6 зображена 

вертикальною, тобто розчинність компонента А в В не залежить від 

температури, вторинних виділень α -кристалів нема. 

Точка D для твердого раствору α показує максимальну розчинність 

компонента В у компоненті А при найбільш сприятливих умовах. 

Кристалізація сплаву II. При кристалізації цього сплаву, на відміну 

від попереднього, при досягненні горизонтальної лінії DЕС настає 

нонваріантна реакція. У рівновазі знаходяться три фази – рідина Е, α -

кристали складу точки D і β-кристали складу точки С. При досягненні 

температури, що відповідає горизонталі DЕС, починається евтектична 

реакція – із рідини виділяються кристали обох твердих розчинів: 

LE→aD+βС. Ця реакція нонваріантна, тому що при двох компонентах у 

реакції беруть участь три фази (с=к-f+1=2-3+1=0). 

Усі три фази, що є у реакції, мають визначені склади (проекції точок 

Е, D і С) і температура їх перетворення постійна. 

У результаті кристалізації сплаву II, окрім первинних (які виділилися 

при охододженні від точки 1 до точки 2) кристалів α, створюється ще й 

евтектика α +β. 

При подальшому охолоджуванні, внаслідок зміни розчинності, α -

кристали виділяють вторинні кристали βII  і при нормальній температурі α -

кристали будуть мати склад, що відповідає точці F. 

Незважаючи на кількість структурних складових (первинний α -

твердий розчин, вторинні кристали β-твердого розчину, евтектика α +β), 

остаточно охолоджений сплав містить тільки дві фази α і β, і правило фаз, 
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якщо його застосувати нижче лінії DЕ, покаже кількість α- і β-фаз 

незалежно від того, у якій структурній формі вони знаходяться. 

 

3.2.4 Діаграма стану IV роду 

 

Діаграму стану для сплавів, що утворюють хімічні сполуки (IV ро-

ду), показано на рисунку 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Діаграма із стійкою хімічною сполукою 

 

Хімічна сполука характеризується певним співвідношенням компо-

нентів, а це відображається на діаграмі вертикальною лінією, яка прохо-

дить на вісі абсцис через точку, що відповідає співвідношенню компонен-

тів в хімічній сполуці. Якщо компоненти А і В утворюють хімічну сполуку 

AnBm то, на n+m його атомів доводиться n атомів А і m атомів В. Певному 
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атомному співвідношенню відповідає і певне співвідношення по масі. 

Хімічна сполука стійка, якщо її можна нагрівати без розкладання до 

розплавлення, і нестійка, якщо при нагріві вона розкладається. Залежно від 

цього можуть бути два види діаграм. Крім того, можливо утворення 

декількох хімічних сполук між двома компонентами, а також розчинність 

на базі хімічної сполуки - ці обставини також знаходять відображення в 

діаграмі стану. 

Припустимо, що обидва компоненти утворюють одну стійку сполуку 

AnBm, причому і ця сполука, і чисті компоненти не утворюють в твердому 

стані розчинів. 

Компонентами системи є речовини А і B, а твердими фазами - А, 

AnBm і B. З чотирьох можливих в цій системі фаз можуть співіснувати три 

L, А, AnBm або L, B, AnBm . 

Це хімічна сполука стійка, тому вона може бути нагріта без розкла-

дання до своєї температури плавлення (точка С). Хімічна сполука плавить-

ся при постійній температурі. Плавлення хімічної сполуки при постійній 

температурі цілком відповідає правилу фаз. Хімічну сполуку можна роз-

глядати як однокомпонентну систему (один компонент - хімічна сполука), 

тоді при плавленні с=k-f+1=1-2+1=0. 

Кристалізація сплавів по цій діаграмі відбувається абсолютно анало-

гічно кристалізації сплавів, утворюючих механічну суміш кристалів чис-

тих компонентів. Відмінність полягає лише в тому, що, окрім виділення 

кристалів чистих компонентів А і B, відбувається ще утворення кристалів 

хімічної сполуки. Таким чином, діаграма з хімічною сполукою являє со-

бою як би приставлені одна до іншої дві прості діаграми. Можна розділити 

таку діаграму на дві частини по вертикалі і вивчати кожну частину діагра-

ми окремо. 

За діаграмами подібного типу кристалізуються сплави Mg-Pb, Co-Sb, 

Mn-Si та ряд інших. 

Якщо компоненти А і В створюють між собою дві або більше хіміч-
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них сполук, то така діаграма уявляє собою діаграму, що складена із трьох, 

чотирьох і більше простих діаграм сплавів механічних сумішей (рисунок 

3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 - Діаграма стану з двома стійкими хімічними сполуками 

 

3.3 Зв’язок властивостей сплавів із типом діаграм стану 

 

Оскільки структура сплаву визначає його механічні та технологічні 

властивості, знання діаграми стану полегшує вибір конструкційного мате-

ріалу для виконання конкретних деталей і допомагає застосовувати раціо-

нальні методи їх обробки. Зв'язок між властивостями сплавів і типом діаг-

рами встановлюється основними положеннями фізико-хімічного закону 

М.С.Курнакова. Згідно з цим законом, існує відповідність між фазовим 

станом сплавів після кристалізації та характером зміни властивостей. Вид 

діаграми стану залежить від того, які фази утворюють обидва компоненти. 
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Властивості сплаву також залежать від того, які з’єднання або які фази 

утворили компоненти сплаву. На рисунку 3.9 приведено чотири основні 

типи діаграм станів і відповідні їм закономірності зміни властивостей 

сплаву із зміною концентрації. 

 

 
 
            а                         б                               в                                   г 

 

Рисунок 3.9 – Типи діаграм стану і відповідні графіки зміни механіч-

них властивостей: твердості (1) і пластичності (2) 

 

При утворенні сумішей (рисунок 3.9, а) властивості сплаву зміню-

ються по лінійному закону. Отже, значення властивостей сплаву знахо-

дяться в інтервалі між властивостями чистих компонентів. 

При утворенні твердих розчинів (рисунок 3.9, б) властивості сплаву 

змінюються по криволінійній залежності, причому деякі властивості, в пе-

ршу чергу електроопір, можуть значно відрізнятися від властивостей ком-

понентів. Отже, при утворенні механічної суміші електроопір підвищуєть-

ся трохи, при утворенні твердого розчину - вельми сильно. Тому розпад 

твердого розчину на дві (або більш) фази приводить до підвищення елект-

ропровідності. 
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При утворенні обмежених твердих розчинів (рисунок 3.9, в) власти-

вості в інтервалі концентрацій, які відповідають однофазним твердим роз-

чинам, змінюються по криволінійному, а в двофазній області діаграми - по 

прямолінійному закону, причому крайні точки на прямій є властивостями 

чистих фаз, гранично насичених твердих розчинів, утворюючих дану су-

міш. 

При утворенні хімічної сполуки на діаграмі «концентрація – власти-

вості» (рисунок 3.9, г) концентрація хімічної сполуки відповідає максиму-

му (або мінімуму) на кривій (в даному випадку перелом прямих). Ця точка 

перелому, відповідна хімічній сполуці, називається сінгулярною (особли-

вою) точкою. По діаграмі «склад – властивості» знаходимо стехіометричне 

співвідношення компонентів даного хімічного з'єднання визначаючи, якій 

концентрації відповідає сінгулярна точка. 

Вказаний зв’язок між фазовим складом і характером зміни властиво-

стей являється орієнтованою схемою, оскільки не враховує багатьох до-

сить суттєвих факторів, таких, як форма та розміри кристалів, наявність рі-

зної кількості складових з низькою температурою плавлення тощо. Але бе-

ручи за основу діаграму стану можливо досить легко вирішити такі прак-

тичні задачі, як підбір сплавів для виготовлення деталей методом лиття чи 

штампування, визначити зварюваність матеріалів і т. ін. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке сплав? 

2. Які види сплавів можуть утворитися в результаті кристалізації 

розплавів? 

3. Назвіть фази та структурні складові сплавів. 

4. Що називають евтектикою? 

5. Яку назву мають лінії діаграм стану, що відповідають початку і 

кінцю кристалізації? 

6. Які є види твердих розчинів і які умови їх утворення? 

7. Що таке хімічна сполука й механічна суміш як види сплавів? 

8. Який принцип побудови діаграм стану сплавів? 

9. Назвіть особливості побудови кривих охолоджування доевтектоїд-

них, евтектоїдних і заевтектоїдних сплавів, що створюють механічні сумі-

ші з чистих компонентів (I роду). 

10. Опишіть процес кристалізації для сплавів з необмеженою роз-

чинністю в твердому стані (II роду). 

11. Вкажіть особливості діаграм стану III та IV роду. 

12. Які задачі аналізу діаграми стану можливо вирішувати за допо-

могою правила відрізків? 

13. Вкажіть математичний вираз умови рівноваги системи – закон 

Гібса. 

14. В яких областях діаграми стану можна застосувати правила відрі-

зків?  

15. Який зв’язок між основними типами діаграм стану із фізико-

механічними властивостями сплавів? 
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4. ДІАГРАМА СТАНУ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ 

 

 

4.1 Характерні точки та лінії діаграми 

 

Сплави заліза з вуглецем (сталі, чавуни) є найпоширенішими конс-

трукційними матеріалами. 

Залізо (Fе) - блискучий світло-сріблястий метал, атомний номер 26, 

густина 7,86 г/см3, температура плавлення 1539 °С, температура кипіння 

2880°С, модуль нормальної пружності 210 ГПа. Механічні властивості за-

ліза залежать від його чистоти. Тимчасовий опір при розтягуванні технічно 

чистого заліза складає 300...400 МПа, межа текучості - 100...250 МПа, від-

носне подовження – 30...50 %, відносне звуження - 70...80 %, твердість НВ 

60...90. 

Вуглець (С) – неметал, в залізовуглецевих сплавах знаходиться в хі-

мічно зв'язаному або вільному стані. Атомний номер 6, густина 2,6 г/см3, 

температура плавлення 4000 °С, температура кипіння 4200 °С. Існує в при-

родних умовах у вигляді двох поліморфних модифікацій: графіту і алмазу. 

За нормальними умовами стабільний графіт, він має гексагональну гратку; 

алмаз отримують при високому тиску і температурах, має кубічну (мета-

стабільну) гратку. 

Залежно від температури і вмісту вуглецю залізовуглецеві сплави 

утворюють ряд структурних складових (фаз). 

Ферит (Ф) - твердий розчин втілення вуглецю в -залізо, має кубічну 

об'ємноцентровану гратку. Ферит характеризується низькою міцністю 

(тч=250 МПа; 0,2=120 МПа) і твердістю (НВ 80...100) та високою пласти-

чністю (=50 %; =80 %). Максимальна розчинність вуглецю в Fе спосте-

рігається при 727 °С. 

Розчинення вуглецю в Fе в діапазоні температур від 727 °С і вище 

сприяє утворенню фазової складової аустеніт (А) - твердий розчин втілення 
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вуглецю в -залізо; має кубічну гранецентровану гратку. Максимальна 

розчинність вуглецю в Fе виникає при температурі 1147 °С і сягає 2,14 %. 

Він має твердість НВ160 і високу пластичність =40...50 %. 

Цементит (Ц) - хімічне з'єднання заліза з вуглецем (карбід заліза 

Fе3С) утворюється при концентрації вуглецю 6,67 %. Цементит має дуже 

високу твердість (більше НВ 800) і дуже низьку пластичність. Цементит є 

метастабільною фазою і за певними умовами розпадається з виділенням 

вільного графіту. Залежно від умов утворювання розрізняють цементит пе-

рвинний, який утворюється з рідини при затвердінні розплаву, вторинний - 

утворюється при розпаді аустеніту і третинний - утворюється при виділен-

ні вуглецю з фериту. 

Графіт є вільним вуглецем, він м'який, володіє низькою міцністю і 

електропровідністю, у чавунах і графітизованій сталі міститься у вигляді 

включень. Форма графітних включень впливає на механічні і технологічні 

властивості сплавів. 

Перліт (П) - евтектоїдна механічна суміш фериту і цементиту, що мі-

стить 0,83 % С; утворюється при 727 °С в результаті розпаду аустеніту в 

процесі його охолоджування. Перліт може бути пластинчастим або зернис-

тим. Це визначає механічні властивості перліту: при кімнатній температурі 

зернистий перліт має міцність тч=800 МПа, пластичність =15 %, твер-

дість НВ 160...200. 

Ледебурит (Л) - механічна суміш (евтектика) аустеніту і цементиту, 

що утворюється з рідкого розплаву при 1147 °С і при вмісті 4,3 % С; має 

твердість НВ 600...700, крихкий.  

На рисунку 4.1 надана діаграма стану залізовуглецевих сплавів. Ідея і 

початок створення (1868 р.) діаграми належить видатному російському ме-

талознавцю Д.К. Чернову. В подальшому роботами вчених Ф. Осмонда, А. 

Байкова, Г. Розебума, Р. Аустена діаграма була завершена і представлена в 

кінці ХІХ ст. 

Діаграма стану залізовуглецевих сталей являє собою графічне відо-
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браження областей існування фазових і структурних складових цих сплавів 

в залежності від температури. Області існування тих чи інших складових 

розділяються лініями діаграми, утвореними сукупністю критичних точок, 

знесених з кривих охолодження. Вміст вуглецю на діаграмі обмежується 

величиною 6,67 %. Саме при такій концентрації утворюється хімічне з'єд-

нання Fе3С – цементит, який являється по суті другим компонентом 

діаграми. Сплави з більшим вмістом вуглецю мають дуже високу 

крихкість і практично не застосовуються. 

По осі ординат відкладаються температури, а вісь абсцис являється 

здвоєною: по верхній осі відкладено вміст вуглецю від 0 до 6,67 %, а по 

нижній – вміст фазової складової цементиту. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Діаграма стану залізо-вуглець 
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Таблиця 4.1 - Характерні точки діаграми стану залізо-вуглець 

Позначення 

точки 
Температура, °С 

Концентрація вуглецю, 

% 

A 1539 0,00 

B 1499 0,50 

C 1147 4,30 

D 1250 6,67 

N 1392 0,00 

H 1499 0,10 

J 1499 0,16 

E 1147 2,14 

F 1147 6,67 

G 911 0,00 

P 727 0,02 

S 727 0,80 

K 727 6,67 

Q ~600 0,001 

L ~600 6,67 

 

Точка А діаграми відповідає температурі плавлення заліза, точка D - 

цементиту. В точці С (з концентрацією 4,3 % С і температурою 1147 °С) 

утворюється евтектика (ледебурит). Лінія АСD - лінія ліквідус (вище її іс-

нує рідкий розчин L) - показує початок первинної кристалізації: по лінії АС 

з рідкого розчину починає кристалізуватися аустеніт, по СD - цементит. 

Тому в області АСІ існує рідкий розчин і кристали аустеніту (L+А), а в облас-

ті СDF - рідкий розчин і кристали цементиту (L+Ц). 

Аустеніт – це твердий розчин проникнення вуглецю в γ – залізо. 

Максимальна точка Е діаграми показує максимальну розчинність вуглецю в 

аустеніті при температурі 1147 °С, вона прийнята межею розподілу залізо-

вуглецевих сплавів на сталі (до 2,14 % С) і чавуни (понад 2,14 % С). 
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Лінія АЕСF - лінія солідус - характеризує кінець первинної кристалі-

зації. Вона також є початком вторинної кристалізації (перекристалізації), ха-

рактерної для твердої фази. Пряма ЕСF називається лінією евтектичних пе-

ретворень. 

Алотропія (поліморфізм) заліза визначає перетворення в сталях при 

їх охолоджуванні від аустенітного стану. Точка G діаграми відповідає тем-

пературі алотропічного перетворення чистого заліза (911 °С). З підвищен-

ням вмісту вуглецю до 0,8 % температура перетворення аустеніту у ферит, 

поступово знижуючись, досягає 727 °С. Лінія GS - початок, лінія GР кінець 

перетворення аустеніту у ферит, тому область GPQ характеризує ферит 

(Ф). В точці S (з концентрацією 0,8 % С і температурою 727 °С) протікає 

реакція розпаду аустеніту, продуктом якої є евтектоїдна суміш, яку нази-

вають перлітом. Тому пряма РSК називається прямою евтектоїдних пере-

творень. В області GSР існують аустеніт і ферит (А+Ф), а в області QPS - 

перліт і ферит (П+Ф). 

Лінія SЕ є лінією обмеженої розчинності вуглецю в аустеніті: із 

зниженням температури розчинність падає з 2,14 до 0,8 % С. У зв'язку з 

цим в сплавах при їх охолоджуванні надмірний вуглець випадає з аустеніту 

у вигляді карбіду заліза Fе3С. Тому в області SЕЕ' існують аустеніт і цемен-

тит вторинний (А+Ц2). Він називається вторинним тому, що він 

утворюється з твердої фази.  

В чавунах і первинний аустеніт, і аустеніт у складі евтектики до кінця 

кристалізації містять максимальну кількість вуглецю (2,14 %). Із знижен-

ням температури до 1147 °С  більш надмірний вуглець (лінія SЕ) випадає з 

аустеніту у вигляді вторинного цементиту. Тому в області ЕССЕ' існують 

аустеніт, ледебурит і вторинний цементит (А+Л+Ц2), а в області СFКС — 

ледебурит і первинний цементит (Л+Ц1). По прямій РSК і в чавунах аусте-

ніт характеризується перлітовим перетворенням. Звідси в області Е'С' 2,14 

% C, 4,3 % C існують перліт, ледебурит і вторинний цементит (П+Л+Ц2), а 

в області С'К 6,67 % C, 4,3 % C - ледебурит і первинний цементит (Л+Ц1). 
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Слід зазначити, що лінія GРSК є кінцем вторинної кристалізації залі-

зовуглецевих сплавів. 

Сплави заліза з вуглецем від 0,006 % до 2,14 % називають сталями і 

розподіляють у відповідності зі структурою в рівноважному стані на доев-

тектоїдні – феритні і ферито - перлітні з вмістом вуглецю до 0,8 %, їх також 

можна назвати конструкційними; заевтектоїдні – перлітно – цементитні з 

вмістом вуглецю від 0,8 % до 2,14 %; перлітну сталь з вмістом вуглецю 0,8 

% називають евтектоїдною. Останні дві групи можна назвати інструмента-

льними сталями. 

Сплави заліза з вуглецем від 2,14 % до 6,67 % називають чавунами і 

у відповідності зі структурою в рівноважному стані розподіляють на доев-

тектичні (П+Л+Ц) – при вмісті вуглецю 2,14 % - 4,3 %, заевтектичні 

(Л+Ц) - при вмісті вуглецю 4,3 % - 6,67 %; ледебуритний чавун з вмістом 

вуглецю 4,3 % називають евтектичним. 

Чавуни, в яких практично весь вуглець знаходиться в хімічному з'єд-

нанні із залізом у вигляді Fе3С, називаються білими. Структура білих ча-

вунів складається з перліту, ледебуриту і цементиту. Свою назву білі чаву-

ни отримали по вигляду злому - він має матово-білий колір. Якщо частина 

вуглецю, завдяки штучним засобам (повільного охолодження, спеціальної 

термообробки), виділяється у вигляді вільного графіту, то такі чавуни нази-

ваються сірими. Злам таких чавунів має сірий колір завдяки присутності 

графіту.  

 

4.2 Вуглецеві сталі 

 

Вуглецеві сталі – це багатокомпонентні сплави заліза з вуглецем та 

домішками марганцю, кремнію, фосфору, сірки та іншими компонентами. 

Сталі класифікують по наступних ознаках: хімічному складу, призначен-

ню, якості і ступеню розкислювання. 
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По хімічному складу розрізняють сталі вуглецеві і леговані. Вуглеце-

ві сталі за змістом в них вуглецю підрозділяють на  низьковуглецеві (до 

0,25 % С), середньовуглецеві (0,25...0,6 % С) і високовуглецеві (більше 0,6 

% С). 

Легованою називають сталь, до складу якої, окрім вуглецю, додатко-

во вводять елементи для надання сталі тих або інших властивостей. 

За призначенням сталі ділять на конструкційні, інструментальні і з 

особливими фізичними і хімічними властивостями - спеціальні. До остан-

ніх відносять неіржавіючі, жароміцні, жаростійкі, теплостійкі, електротех-

нічні і ін. 

За якістю сталі класифікують на сталі звичайної якості, якісні, висо-

коякісні і особливо високоякісні. Відмінність між ними - в кількості шкід-

ливих домішок (сірки і фосфору) і неметалічних включень. Сталі звичайної 

якості містять до 0,06 % S і 0,07 % Р, якісні - до 0,035 % S і 0,035 % Р, ви-

сокоякісні - не більше 0,025 % S і 0,025 % Р, а особливо високоякісні - не 

більше 0,015 % S і 0,025 % Р. 

За ступенем розкислення сталі ділять на киплячі (кп), спокійні (сп) й 

напівспокійні (пс). 

Марки вуглецевої сталі звичайної якості позначаються буквами і ци-

фрами, наприклад Ст0, Ст3. Букви Ст позначають сталь, шифри від 0 до 6 - 

умовний номер марки залежно від хімічного складу і механічних властиво-

стей. Чим більше число, тим більше вміст вуглецю в сталі, вище міцність і 

нижче пластичність. Ці сталі залежно від призначення й гарантованих за-

водом-постачальником властивостей розподіляють на три групи: 

А – постачаються за механічними властивостями (таблиця 4.2), а хі-

мічний склад не регламентується (Ст0 – Ст6) і застосовуються в основному 

тоді, коли вироби з них не зазнають гарячої обробки (зварювання, кування 

та ін.); 

Б – постачаються за хімічним складом (таблиця 4.3), а механічні вла-

стивості не гарантуються (БСт0 – БСт6) і застосовується тоді, коли вироби 
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з них піддаються термічній обробці й гарячій обробці тиском (штампуван-

ня, кування); 

В – постачаються за механічними властивостями й хімічним складом 

(ВСт1 – ВСт5) і застосовуються для виробів, що зазнають зварювання. 

 

Таблиця 4.2 – Механічні властивості сталей звичайної якості групи А 

Марка σтч, МПа σ0,2, МПа δ, %, не менше 

Ст0 300 - 22 

Ст1 310…410 - 32 

Ст2 330…430 205 31 

Ст3 370…480 225 25 

Ст 4 410…530 245 23 

Ст5 490-625 265 19 

Ст6 ˃585 294 14 

 

Таблиця 4.3 – Хімічний склад сталей звичайної якості групи Б 

Вміст, % 

S S Р Марка 
С Мп 

Кп пс Сп не більше 

БСт0 ˂0,23 - - - - 0,06 0,07 

БСт1 0,06…0,12 0,25…0,5 0,05 0,05…0,17 0,12…0,3 0,05 0,04 

БСт2 0,09…0,15 0,25…0,5 0,05 0,05…0,17 0,12…0,3 0,05 0,04 

БСт3 0,14…0,22 0,3…0,65 0,07 0,05…0,17 0,12…0,3 0,05 0,04 

БСт4 0,18…0,27 0,4…0,7 0,07 0,05…0,17 0,12…0,3 0,05 0,04 

БСт5 0,28…0,37 0,5…0,8 - 0,05…0,17 0,15…0,35 0,05 0,04 

БСт6 0,38…0,49 0,5…0,8 - 0,05…0,17 0,15…0,35 0,05 0,04 

 

Механічні властивості сталей групи В відповідають нормам для ана-

логічних сталей групи А, а хімічний склад – нормам для тих самих марок 

сталей групи Б. Наприклад, сталь ВСт4сп має такі самі механічні власти-
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вості, що й сталь Ст4сп групи А, а хімічний склад, як у сталі БСт4сп. 

Ступінь розкислення сталей позначають додатковими індексами.  

Більшість сталей виплавляється спокійними, тому в марці сталі ця 

ознака не показується, за винятком сталей звичайної якості, наприклад, 

Ст3сп, ВСт5сп. 

Вуглецеві якісні сплави (таблиця 4.4) позначаються двома цифрами, 

які показують середній вміст вуглецю в сотих частках проценту: 05, 08, 10, 

15, 20, 25, 30…85. 

 

Таблиця 4.4 – Склад і механічні властивості деяких якісних сталей  

Марка 
Вміст 

вуглецю, % 
σтч, МПа σ0,2, МПа δ, % 

08 0,05…0,12 320 196 33 

10 0,07…0,14 330 205 31 

15 0,12…0,19 370 225 27 

20 0,17…0,24 410 245 25 

25 0,22…0,30 450 275 23 

30 0,27…0,35 490 295 21 

35 0,32…0,40 530 315 20 

40 0,37…0,45 570 335 19 

45 0,42…0,50 600 355 16 

50 0,47…0,55 630 357 14 

55 0,52…0,60 650 380 13 

60 0,57…0,65 680 400 12 

 

 

Вуглець сильно впливає на властивості сталі (рисунок 4.2) навіть при 

незначній зміні його вмісту. Тому при малому вмісті всіх інших можливих 

домішок основним елементом, за допомогою якого змінюються властивос-

ті сплаву заліза, є вуглець. Природно, що ці сплави (при С<2 %) назива-
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ються вуглецевими сталями. 

Із зміною вмісту вуглецю змінюється структура сталі. Сталь, що 

містить 0,8 % С, складається з одного перлиту; в сталі, що містить більше 

0,8 % С, окрім перлиту є вторинний цементит; якщо вміст вуглецю менше 

0,8 % С, то структура сталі складається з фериту і перліту. 
 

 
 

Рисунок 4.2 - Вплив вуглецю на механічні властивості сталі:  

σтч – межа міцності; δ – відносне видовження; Ψ – відносне звуження; 

а – ударна в'язкість 

 

Збільшення вмісту вуглецю в сталі приводить до підвищення міцнос-

ті і пониження пластичності. Механічні властивості, що приводяться, від-
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носяться до гарячекатаних виробів без термічної обробки, тобто при стру-

ктурі перліт + ферит (або перліт + цементит). Цифри є середніми і можуть 

коливатися в межах ±10% залежно від вмісту домішок, умов охолоджуван-

ня після плющення і т.д. 

 

4.3 Вплив постійних домішок на властивості сталі 

 

Постійними домішками сталей вважають марганець, кремній, фос-

фор, сірку, а також гази (водень, азот, кисень), які в тій або іншій кількості 

постійно присутні в технічних сортах сталі. 

Звичайно вміст цих елементів обмежується наступними верхніми 

межами %: 0,8 Мn; 0,5 Si; 0,05 Р; 0,05 S. 

Розглянемо вплив домішок окремо. 

Марганець. Цей елемент вводять в будь-яку сталь для розкислюван-

ня, 

FeMnOMnFeO  ,                                            (4.1) 

тобто для усунення шкідливих домішок окислу заліза. Марганець усуває 

також шкідливі сірчисті з'єднання заліза, розчиняється у фериті і цементи-

ті. Марганець помітно впливає на властивості сталі, підвищуючи міцність 

в гарячекатаних виробах, змінюючи і деякі інші властивості. Але оскільки 

у всіх сталях вміст марганцю приблизно однаковий, то його вплив на сталь 

різного складу залишається невідчутним. 

Кремній. Вплив початкових присадок кремнію аналогічний впливу 

марганцю. Кремній розкислює сталь по реакції:  

222 SiOFeSiFeO  .                                           (4.2) 

Кремній структурно не виявляється, оскільки повністю розчиняється 

у фериті, окрім тієї частини кремнію, яка у вигляді окису кремнію не всти-

гла перетворитися в шлак і залишилася в металі у вигляді силікатних 

включень. 

Фосфор. Руди заліза, а також паливо і флюси містять якусь кількість 
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фосфору, яка в процесі виробництва чавуну залишається в ньому в тому 

або іншому ступені і потім переходить в сталь. 

При виплавці сталі в основних мартенівських печах з металу видаля-

ється велика частина фосфору. Сталь, виплавлена в основній мартенівській 

печі містить небагато фосфору (0,02-0,04 %), а в електропечі менше 0,02 

%. Зменшити вміст до 0,01 % і менше металургійними прийомами важко і 

досягається це використовуванням початкової високочистої шихти. 

Сучасними методами дослідження було показано, що фосфор, який 

знаходиться в розчині, нерівномірно розподіляється і збагачує межі зерен. 

Мала швидкість дифузії фосфору в -залізі практично виключає виділення 

фосфідних виділень з розчину. 

Розчиняючись в -залізі, фосфор різко підвищує температуру пере-

ходу в крихкий стан, інакше, викликає холодноламкість сталі. Таким чи-

ном, фосфор є шкідливим елементом. Слід зазначити, що в окремих випад-

ках фосфор бажаний елемент, оскільки він, створюючи крихкість, полег-

шує оброблення сталі ріжучим інструментом, а у присутності міді підви-

щує опір корозії. 

Сірка. Як і фосфор, сірка потрапляє в метал із руд, а також із пічних 

газів - продукт горіння палива ( 2SO ). В основному мартенівському процесі 

і при виплавці сталі в основній електричній печі сірка знищується із сталі. 

Звичайно вміст сірки для високоякісної сталі не повинен перевищу-

вати 0,02-0,03 %. Для сталі звичайної якості допускають більш високий 

вміст сірки: 0,03-0,04 %. Обробкою рідкого металу синтетичними шлаками 

можна зменшити вміст сірки до 0,005 %.  

Сірка нерозчинна в залізі і будь-яка її кількість утворює із залізом сі-

рчисте з'єднання - сульфід заліза FeS, який входить до складу евтектики, 

що утворюється при 988 °С. Наявність легкоплавкої і крихкої евтектики, 

розташованої,  як  правило,  по  межах  зерен,  робить  сталь  крихкою  при 

800 °С і вище, тобто в районі температур червоного каління. Явище це но-

сить назву червоноламкості. 



 
 95 

Сірчиста евтектика, присутня в невеликій кількості, коалесцує, тобто 

ферит евтектики об'єднується з феритом основної маси металу, а з'єднання 

FeS розташовується навкруги зерен. Така форма включень сірки є особли-

во шкідливою, оскільки при гарячій обробці тиском виходять надриви і 

тріщини. 

Введення марганцю в сталь зменшує шкідливий вплив сірки, оскіль-

ки при введенні його в рідку сталь протікає реакція утворення сульфіду 

марганцю:  

FeMnSMnFeS  .                                           (4.3) 

Своєрідний вплив сірки на в'язкі властивості: оскільки сірка присут-

ня в більшості марок сталі у вигляді сульфідів марганцю, цей її вплив 

отримав назву сульфідний ефект. На відміну від інших «шкідливих елеме-

нтів» сірка не підвищує, а навіть знижує поріг холодноламкості, хоча і 

знижує ударну в'язкість при в'язкому зламі. Іншими словами, зниження 

вмісту сірки корисно в тому значенні, що при цьому підвищується опір в'я-

зкому руйнуванню, але знижується опір крихкому. В загальному випадку 

сірку все ж таки слід вважати шкідливою домішкою в сталі. Як і фосфор, 

сірка полегшує обробку різанням. 

Гази. Водень, азот і кисень містяться в сталі в невеликих кількостях, 

залежно від способу виробництва. Водень, азот, кисень можуть бути при-

сутніми в наступних формах: знаходитися в різних несуцільностях (газо-

подібному стані), знаходитися в -твердом розчині, утворювати різні з'єд-

нання, так звані неметалеві вкраплення. Кількість цих елементів колива-

ється в межах 0,0001% (водень) до 0,007...0,008 % (азот, кисень). Не див-

лячись на невелику їх кількість, вплив цих елементів проявляється в під-

вищенні крихкості сталей, утворенні внутрішніх тріщин (флокенів), зни-

женню ударної в'язкості й межі втомлюваності.  

Для зменшення кількості азоту, кисню і водню під час плавки прово-

дять вакуумування розплаву. 
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4.4 Сталь різних способів виробництва 

 

В металургії застосовують різні способи виробництва сталі. Залежно 

від прийнятого способу виготовлення сталі розрізняються по властивостях. 

 Проте не слід думати, що саме спосіб виробництва безпосередньо 

визначає цю різницю. Залежно від способу виробництва сталі відрізняють-

ся за вмістом домішок (вплив яких ми розглянули раніше), якими і обумо-

влена відмінність в їх властивостях. 

Сталь виплавляють в різних печах. Відповідно до цього підрозділя-

ють сталь на безсемерівську, мартенівську, киснево-конвертерну і електро-

сталь. 

Вуглецева сталь загального призначення. Гарячекатана сталь, що по-

ступає з металургійних заводів у вигляді прокату (прутки різного перети-

ну, балки, лист, труби і т. д.), найвживаніший матеріал для виробництва 

машин, верстатів, будівельних металоконструкцій, предметів широкого 

споживання і т.д. Сталь відповідно до ГОСТу повинна відповідати певним 

вимогам. 

Сталь звичайної якості має властивості, які гарантуються ГОСТ 380-

71 (мартенівський, конвертерний і безсемерівський метал). 

Якщо сталь використовують для виробів, які не піддають гарячій об-

робці (зварці, куванню і т. д.), то структура і властивості, які сталь отрима-

ла по виході з прокатного цеху металургійного заводу, зберігаються і у 

споживача. В цьому випадку сталі поставляють споживачу тільки по меха-

нічним властивостям. Хімічний склад не гарантується. 

Якщо сталь у споживача піддаватиметься гарячій обробці (куванню, 

штампуванню і т. д.), то початкова структура і механічні властивості не 

зберігаються. В даному випадку для споживача основне значення придбає 

склад сталі, оскільки їм визначається режим гарячої обробки і кінцеві ме-

ханічні властивості сталевих виробів. В цьому випадку сталь поставляється 

споживачу тільки по хімічному складу. 
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Якщо у споживача сталь піддається зварці, то в зоні теплового впли-

ву зварного шва властивості металу змінюються і для споживача важливо 

знати хімічний склад сталі, оскільки саме він визначатиме властивості ста-

лі в цій зоні і режими зварки. Одночасно споживачу необхідно знати і по-

чаткові механічні властивості металу, оскільки ті частини виробів, які не 

піддавали тепловому впливу зварного шва, зберігають свої властивості. 

Метал в цьому випадку поставляється і по хімічному складу, і по механіч-

них властивостях одночасно. 

Відповідно до вказаного, ГОСТ 380-71 передбачає поставку сталі 

трьох груп: 

група А - з механічними властивостями, що гарантуються (сталь не 

піддається гарячій обробці); 

група Б - з хімічним складом, що гарантується (сталь піддається га-

рячій обробці); 

група В - з механічними властивостями і хімічним складом, що гара-

нтуються (для зварних конструкцій). 

Нагартована сталь. Широке застосування в народному господарстві 

мають дріт, а також інші види виробів тонких перетинів (тонкий лист, 

стрічка, суцільнотягнуті труби та ін. профілі). Ці види виробів виготовля-

ють на металургійних заводах плющенням, пресуванням, волочінням в хо-

лодному стані. В результаті такої обробки метал одержує наклеп, який мо-

же бути знятий подальшим рекристалізаційним відпалом. 

Для відпаленого стану механічні властивості визначаються, голо-

вним чином, складом сталі і, в першу чергу, вмістом вуглецю. 

Для нагартованого стану властивості сильно залежатимуть від сту-

пеня наклепу (ступеня обжимання). При максимальному наклепі (обжи-

мання 96 % - 97 %) високовуглецевої сталі (1,2 % С) досягають міцності, 

що перевищує 4000 МПа. Очевидно, що після такого ступеня обжимання 

дріт виходить дуже тонкій. 

Нагартований дріт тонких перетинів після значних ступенів обжи-
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мання використовують для виготовлення канатів і тросів. Для цієї мети за-

стосовують сталь з 0,6-0,8 % С, яка після обжимання 80–90 % одержує мі-

цність 1800-3000 МПа. 

Щоб отримати такий ступінь обжимання, матеріал дроту повинен 

добре деформуватися. Виявляється, що це досягається лише при умові, 

якщо початкова структура є тонкопластинчастим перлітом, одержуваним 

особливою обробкою, в свинцевих (або соляних) розплавлених ваннах. Це 

так зване патентування, яке є різновидом ізотермічного гарту. 

Конкретні технічні умови і стандарти визначають властивості, склад, 

допуски на розміри, стан поверхні і інші вимоги для дроту і різних напів-

фабрикатів (труб, листів, стрічки), одержуваних методом холодної пласти-

чної деформації. 

Листова сталь для холодного штампування. Разом з виробами з міц-

них нагартованих сталей доводиться виготовляти вироби з м'якої маловуг-

лецевої сталі, наприклад проволоку для обв'язування, тонкий лист для гли-

бокого штампування або витяжки. 

Особливий інтерес представляє лист, призначений для крил і кузовів 

автомобіля. Сталь для глибокої витяжки повинна відрізнятися великою 

пластичністю. Тому для цієї мети застосовують сталь з мінімальним вміс-

том вуглецю. Дійсно, для особливо складного штампування вміст вуглецю 

обмежується 0,08 %. Істотно також обмеження вмісту і інших постійних 

домішок (марганцю, кремнію, сірки, фосфору), оскільки всі вони в тому 

або іншому ступені зменшують пластичність сталі. Проте це обмеження 

(наприклад, по марганцю) не повинне погіршувати якість сталі по інших 

показниках. 

Для глибокої витяжки застосовують переважно низьковуглецеву ки-

плячу (низькокремнієву) сталь марки 08кп, що містить <0,08 % С, 0,25-0,50 

% Мn, <0,03 % Si, <0,03 % S, <0,02 % Р. 

Автоматні сталі. Для виготовлення маловідповідальних деталей за-

стосовують так звані автоматні сталі - низьковуглецеві сталі з підвищеним 
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вмістом сірки і фосфору. До недоліків сіркофосфористих сталей відносять-

ся не тільки знижена пластичність і в'язкість, але і підвищена схильність до 

корозії. Це слід враховувати при призначенні автоматних сталей для виго-

товлення деталей, що піддаються механічним діям, працюючих в умовах 

підвищеної вологості і т.д. 

В цілях кращої оброблюваності в сталь, окрім сірки і фосфору, вво-

дять свинець, селен, теллур. Такі автоматні сталі дозволяють в 2-3 рази 

скоротити витрату ріжучого інструменту (різці, свердла і т. д.). Правда, у 

всіх випадках механічні властивості (пластичність, в'язкість) погіршують-

ся, що необхідно мати на увазі. 

Поліпшення оброблюваності досягається модифікацією рідкої сталі 

кальцієм (вводиться в рідку сталь у вигляді силікокальція), який глобулізує 

сульфідні включення, що покращує обробку швидкорізальним інструмен-

том, тобто при середніх швидкостях різання. Хоча поліпшення оброблю-

ваності при цьому не так значно як при легуванні сіркою, фосфором, свин-

цем, але механічні властивості, особливо в напрямі упоперек плющення не 

тільки не знижуються, але навіть поліпшуються. Залишковий вміст каль-

цію в готовій продукції зовсім незначний (0,001—0,003 %). 

Краще всього обробляється сіркофосфориста сталь А12. З неї різан-

ням виготовляють невідповідальні деталі масового виробництва. Інші ста-

ли, вказані в ГОСТ 1414-75, призначаються для виготовлення більш відпо-

відальних деталей, які потім піддають термічній обробці. 

 

4.5 Структура та властивості чавунів 

 

Чавун відрізняється від сталі по складу - більш високим вмістом вуг-

лецю, по технологічних властивостях - кращими ливарними якостями, ма-

лою здібністю до пластичної деформації (в звичайних умовах не піддаєть-

ся куванню). Чавун дешевше сталі. 

Залежно від стану вуглецю чавуни ділять на білі, сірі, високоміцні і 
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ковкі. 

В білих чавунах весь вуглець знаходиться в хімічно зв'язаному стані 

у вигляді карбіду заліза, тому вони відрізняються високою твердістю, кри-

хкістю і практично не піддаються обробці різанням. Білий чавун не знахо-

дить застосування як конструкційний матеріал. Звичайно доевтектичні білі 

чавуни після спеціальної термічної обробки перетворюються на ковкі ча-

вуни, а заевтектичні йдуть в переплавлення. Для виготовлення виробів 

(прокатні валки, колеса, кулі для млинів і т. д.), що труть, застосовують так 

звані вибілені чавуни, в яких поверхневі шари мають структуру білого, а 

серцевина — сірого чавуну. Висока твердість поверхні вибіленого чавуну 

(НВ 400...500) забезпечує опірність зносу. 

В машинобудуванні використовуються головним чином сірі, 

високоміцні і ковкі чавуни.  

В сірих чавунах весь вуглець знаходиться у вільному стані у вигляді 

пластинчастого графіту. Ці чавуни можуть мати структуру, що складається 

з феритної основи і включень графіту. Такі чавуни містять, окрім вуглецю, 

домішки кремнію, марганцю і фосфору. Із зменшенням вмісту кремнію 

цементит, що знаходиться у складі перліту, частково розпадається, при 

цьому утворюється так звана феритно-перлітна структура з включеннями 

графіту. При подальшому зниженні вмісту кремнію утворюється чавун з 

перлітною основою і з включеннями графіту. 

Сірий чавун (ГОСТ 1412-85) позначають буквами СЧ з додаванням 

цифри, яка вказує межу міцності чавуну при розтягуванні. Наприклад, ма-

рка СЧ15 показує, що чавун має тч=150 МПа. Шляхом модифікації (в роз-

плавлений чавун вводять до 0,6 % модифікаторів - феросиліция або силі-

кокальція) підвищують міцністні характеристики сірих чавунів за рахунок 

утворення більш дрібних графітних включень. 

З сірих чавунів виготовляють деталі простої конфігурації (кришки, 

стійкі, кожухи, шківи, кронштейни, зубчасті колеса, гальмові барабани, 

станини верстатів, колінчасті вали і ін.). 
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Високоміцний чавун (ДСТУ 3925-98) утворюється присадкою в 

рідкий сірий чавун добавок магнію, церію і деяких інших елементів. Під 

впливом добавок в чавуні утворюється кулеподібний графіт. Такі чавуни 

мають більш високі механічні властивості і вони можуть бути використані 

замість поковок і відливок з вуглецевої сталі для деталей машин, що 

працюють в тяжких умовах. Позначають високоміцний чавун буквами ВЧ, 

потім слідують цифри, перша вказує межу міцності чавуну при 

розтягуванні, а друга - відносне подовження при розтягуванні. Наприклад, 

ВЧ45-5 високоміцний чавун з тч=450 МПа і =5 %.  

З високоміцного чавуну виготовляють колінчасті вали і поршні ав-

томобільних і тракторних двигунів, шестерні, гальмівні диски, деталі про-

катних станів, корпусу насосів, вентилі і т.д. Деякі високоміцні чавуни ви-

користовуються як антифрикційний матеріал у вузлах тертя з високими 

окружними швидкостями. 

Чавуни з вермикулярним графітом містять у структурі до 40 % куля-

стого графіту й випускаються у вигляді виливків таких марок: ЧВГ300, 

ЧВГ350, ЧВГ400, ЧВГ450. Для основних марок гарантується тимчасовий 

опір при розтягуванні й умовна межа текучості. 

Ковкий чавун (ГОСТ 1215-79) одержують з білого чавуну шляхом 

тривалого нагріву при високих температурах (відпал, томління). В резуль-

таті виходить графіт пластівчастої форми. 

Ковкий чавун маркірують буквами КЧ і цифрами. Перші дві цифри 

вказують межу міцності чавуну при розтягуванні, а другі - відносне по-

довження, наприклад, КЧ30-6. 

Ковкий чавун широко використовується в автомобільній, сільського-

сподарській, текстильній і інших галузях машинобудування. З нього виго-

товляють деталі, що працюють при середніх і високих статичних і динаміч-

них навантаженнях (підшипники, кронштейни, картери редукторів, порш-

ні). 
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Широке застосування ковкого чавуну в машинобудуванні пов'язано з 

тим, що він дешевше сталі і володіє високою стійкістю проти корозії. 

Оскільки структура чавуну складається з металевої основи і графіту, 

то і властивості чавуну залежатимуть як від властивостей металевої осно-

ви, так і від кількості і характеру графітних включень (рисунок 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Класифікація чавуна по структурі металевої основи і 

формі графітних включень 

 

Графіт, в порівнянні із сталлю, володіє низькими механічними влас-

тивостями, і тому графітні включення можна рахувати в першому набли-

женні просто пустками, тріщинами. Звідси витікає, що чавун можна роз-

глядати як сталь, поцятковану великою кількістю пусток і тріщин. 

Природно, що чим більший об'єм займають пустки, тим нижче влас-

тивості чавуну. При однаковому об'ємі пусток, чим більше в чавуні графі-

ту, тим нижче його механічні властивості, чим грубіше включення графіту, 
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тим більше вони роз'єднують металеву основу, тим гірше властивості ча-

вуну. 

Якщо розтягуючи напруги мають мінімальні значення, як наприклад 

при стисненні, властивості чавуну виявляються достатньо високими і 

практично дуже близькими до властивостей сталі того ж складу і структу-

ри, що і металева основа чавуну. 

Тому межа міцності при стисненні і твердість чавуну залежать голо-

вним чином від будови металевої основи і мало відрізняються від цих вла-

стивостей сталі. 

Такі ж властивості чавуну, як опір розриву, а також вигину, кручен-

ню, в основному обумовлюються кількістю, формою і розмірами графітних 

включень; в даному випадку властивості чавуну сильно відрізняються від 

властивостей сталі. 

Сказане відноситься головним чином до сірого чавуну з пластинчас-

тими включеннями графіту. У міру округлення графітних включень вказа-

ний негативний вплив графітних включень зменшується. 

Округлі включення кулястого графіту не створюють різкої концент-

рації напруг, такі включення не є «тріщинами» і чавун з кулястим графітом 

має значно більш високу міцність при розтягуванні і вигині, ніж чавун з 

пластинчастим графітом (звідси і назва чавуну з кулястим графітом - висо-

коміцний чавун). Ковкий чавун з пластівчастим графітом займає проміжне 

положення по міцності між звичайним сірим і високоміцним чавуном з ве-

рмікулярним графітом. 

Таким чином, міцність чавуну (відносно нормальних напруг) визна-

чається будовою металевої основи і формою графітних включень. 

Пластичність чавуну мало залежить від будови металевої основи і 

для різної форми графіту характеризується наступними значеннями відно-

сного подовження (таблиця 4.5) (нижні значення типові для перлітових ча-

вунів, верхні - для феритних). 
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Таблиця 4.5 – Залежність між формою графітних включень і відносним 

подовженням 

Графіт Пластинчастий Пластівчастий Кулеподібний 

δ, % 0,2—0,5 5—10 10—15 

 

Твердість НВ чавунів мало залежить від форми графіту і визначаєть-

ся структурою металевої основи. 

 

Таблиця 4.6 – Залежність між структурою металевої основи і твердс-

тю чавуну 

Чавун Феритний Ферито- перлітний Перлітний 

Твердість, НВ 150 200 250 

 

Як було відзначене, графітні включення шкідливі. Проте такий роз-

гляд односторонній і не завжди правильний. В деяких умовах утворення 

графітних включень може бути корисним. 

У ряді випадків, саме завдяки наявності графіту чавун має переваги 

перед сталлю: по-перше, наявність графіту полегшує обробку різанням, ро-

бить стружку ламкою, стружка ламається, коли різець дійде до графітного 

включення; по-друге, чавун володіє добрими антифрикційними властивос-

тями завдяки дії графіту, що міститься; по-третє, наявність графітних виді-

лень швидко гасить вібрації і резонансні коливання; по-четверте, чавун, 

майже нечутливий до дефектів поверхні, надрізів і т.д. 

Дійсно, оскільки в чавуні є величезна кількість графітних включень, 

що грають роль надрізів і пусток, то абсолютно очевидно, що додаткові де-

фекти на поверхні вже не можуть мати впливу на властивості чавуну в тому 

ступені, якому надають ці дефекти поверхні на властивості чистої від неме-

талічних включень високоміцної сталі. 
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Слід також вказати на кращі ливарні властивості в порівнянні із 

сталлю. Більш низька температура плавлення і закінчення кристалізації 

при постійній температурі (утворення евтектики) забезпечують не тільки 

зручність в роботі, але і кращу рідинотекучість і заповнення форми. Опи-

сані переваги чавуну роблять його цінним конструкційним матеріалом, 

широко вживаним в деталях машин, головним чином тоді, коли вони не 

випробовують значних розтягуючих і ударних навантажень. 

 

4.6 Вплив домішок на властивості чавуну 

 

Звичайний промисловий чавун - не подвійний залізовуглецевий сплав 

- він містить ті домішки, що і вуглецева сталь, тобто марганець, кремній, сі-

рку і фосфор, але в більшій кількості, ніж сталь. Ці домішки 

 істотно впливають на умови графітизації і, отже, на структуру 

і властивості чавуну. 

Кремній особливо сильно впливає на структуру чавуну, посилюючи 

графітизацію. Вміст кремнію в чавунах коливається в широких межах: від 

0,3-0,5 до 3-5 %. Змінюючи вміст кремнію, можна отримати чавуни, абсо-

лютно різні по властивостях і структурі - від малокремянистого білого до 

висококрем'янистого феритного (сірого з пластинчастим або високоміцно-

го з кулеподібним графітом). 

Марганець, на відміну від кремнію, перешкоджає графітизації або, як 

то кажуть, сприяє вибілюванню чавуну. 

Сірка також сприяє вибілюванню чавуну, але одночасно погіршує ли-

варні властивості (зокрема, знижує рідинотекучість), тому вміст сірки в ча-

вуні лімітується: верхня межа для дрібного литва 0,08 %, для  більш круп-

ного, коли можна допустити дещо гіршу рідинотекучість, до 0,1 - 0,12 % S. 

Фосфор практично не впливає на процес графітизації. Проте фосфор 

– корисна домішка в чавуні, оскільки він покращує рідинотекучість. Це по-

яснюється утворенням легкоплавкої потрійної евтектики, плавкої при 950 
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°С. У момент затвердіння евтектика складається з аустеніту, збагаченого 

фосфором, цементитом і фосфідом заліза. 

Тверді ділянки фосфідної евтектики підвищують загальну твердість і 

зносостійкість чавуну. 

Окрім цих постійних домішок, в чавун часто вводять і інші. Такі ча-

вуни називаються легованими. Якщо домішки містилися в рудах, з яких в 

доменній печі виплавляється чавун, то такі чавуни називаються природно-

легованими. Найбільш часто чавун легують хромом, нікелем, міддю, алю-

мінієм, титаном. Хром перешкоджає, а мідь і нікель сприяють графітизації 

чавуну. 

 

Таблиця 4.7 – Умовні позначення  легуючих  домішок  в марках 

сплавів 

Умовні позначення 
Назва еле-

менту 
Хімічний 

знак в залізо-вуглецевих 
сплавах 

в сплавах кольорових 
металів 

Азот N А - 

Алюміній Al Ю А 

Берилій Ве - Б 

Бор В Р - 

Ванадий V Ф - 

Вольфрам W В - 

Вуглець С У - 

Залізо Fe - Ж 

Кремній Si С К 

Магній Mg - Мг 

Марганець Mn Г Мц 

Мідь Cu D М 
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Продовження таблиці 4.7 

Умовні позначення 
Назва еле-

менту 
Хімічний 

знак в залізо-вуглецевих 
сплавах 

в сплавах кольорових 
металів 

Молібден Мо М - 

Миш’як As - Мш 

Нікель Ni Н Н 

Ніобій Nb Б - 

Олово Sh - О 

Свинець Pb - С 

Сурма Sb - Су 

Титан Ті Т Т 

Хром Cr Х Х 

Цинк Zn - Ц 

Цирконій Zr Ц - 

Фосфор Р - Ф 

Кобальт Со К - 

Селен Se Е - 

Срібло Ag - Ср 
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Запитання для самоконтролю 
 

1. Які основні компоненти залізовуглецевих сплавів? 

2. Які фазові складові утворюються в разі взаємодії заліза з вугле-

цем? 

3. Які лінії діаграми Fe-Fe3C є лініями ліквідусу та солідусу? 

4. Які перетворення відбуваються в сплавах на основі систем Fe-Fe3C 

і Fe-Fe? 

5. З яких фаз складається перліт? 

6. Який цементит називають первинним? 

7. Як класифікують залізовуглецеві сплави? 

8. Який вміст вуглецю є умовною межею між сталями та чавуном? 

9. Як поділяють сталі й чавуни залежно від умісту вуглецю й струк-

тури? 

10. З яких фаз складається структура доевтектичних чавунів? 

11. Як уміст вуглецю впливає на механічні властивості сталі? 

12. Як впливають домішки кисню, водню, сірки, фосфору на власти-

вості залізовуглецевих сплавів? 

13. Що таке леговані сплави? 

14. За якими основними ознаками класифікують сталі? 

15. Які ознаки покладено в основу класифікації чавунів? 

16. Яка форма графітних включень найбільш суттєво зменшує міц-

ність чавунів? 

17. Чим пояснюється відносно висока міцність чавунів з кулястим 

графітом? 

18. Чи можна лише по мікроструктурі визначити який чавун є білим, 

сірим, ковким або високоміцним? 

19. Які ознаки покладені в основу маркірування чавунів? 

20. В чому особливості маркірування сталей? 
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5. ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУ-

АТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

 

5.1 Класифікація видів термічної обробки 

 

Термічною обробкою називають процеси, пов'язані з нагрівом і охо-

лоджуванням металу, що знаходиться в твердому стані, з метою зміни 

структури і властивостей, без зміни його хімічного складу. Засновником те-

орії процесів термічної обробки є Д. К. Чернов, що знайшов критичні точки 

сталі. Термічну обробку характеризують основні параметри: нагрівання до 

певної температури, витримка при цій температурі, швидкість нагріву і 

швидкість охолоджування (рисунок 5.1). 

Всі види термічної обробки можна розділити на чотири основні групи. 

 

 

Рисунок 5.1 - Графік термічної обробки 
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Перша група. Попередня обробка може привести метал в нестійкий 

стан. Так, холодна пластична деформація створює наклеп - спотворення 

кристалічних граток. При затвердінні не встигають протікати дифузійні 

процеси, і склад металу, навіть в об'ємі одного зерна, виявляється неоднорі-

дним. Швидке охолоджування або нерівномірний додаток напруг робить 

нерівномірним розподіл пружної деформації. Нестійкий стан при кімнатній 

температурі зберігається довго, оскільки теплового руху атомів при кімна-

тній температурі недостатньо для переходу в стійкий стан. 

Нагрів (збільшення теплової рухливості атомів) призводить до того, 

що процеси, які приводять метал в стійкий стан (зняття напруг, зменшення 

спотворень кристалічних граток, рекристалізація, дифузія), досягають по-

мітних швидкостей. 

Термічна обробка, що полягає в нагріві металу, який в результаті по-

передньої обробки отримав нестійкий стан, і що приводить його в більш 

стійкий стан, називається відпалом. 

Якщо в сплавах при нагріві відбувається фазове перетворення (алот-

ропічне перетворення, розчинення другої фази і т. п.), то нагрівання вище 

за деяку критичну температуру викликає зміну в будові сплаву. При пода-

льшому охолоджуванні відбудеться зворотне перетворення. Якщо охоло-

джування достатньо повільне, то перетворення буде повне і фазовий склад 

відповідатиме рівноважному стану. 

Існує два види відпалу. Якщо сплав не має фазових перетворень, то 

будь-який нагрів сплаву з неврівноваженою структурою приводить сплав в 

більш рівноважний стан. Такий відпал називається відпалом першого роду. 

Якщо у сплаву є фазове перетворення, то нагрів сплаву з неврівноваженою 

структурою (але не обумовленою гартом) вище за температуру фазових 

перетворень з подальшим повільним охолоджуванням приводить сплав в 

більш рівноважний стан. Така обробка теж відноситься до відпалу, але 

класифікується як відпал другого роду або фазова перекристалізація. 
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Друга група. Якщо в сплаві при нагріві відбуваються фазові зміни, то 

повнота зворотного (при охолоджуванні) перетворення залежить від швид-

кості охолоджування. Теоретично можна уявити собі такі умови охоло-

джування, при яких зворотне перетворення зовсім не відбудеться, і при кі-

мнатній температурі в результаті швидкого охолоджування зафіксує стан 

сплаву, характерний для високих температур. Така операція називається 

гартом. У багатьох випадках гарт не фіксує зовсім стан сплаву, що стійкий 

при високих температурах. Тому граничний випадок гарту, коли стан 

сплаву, характерний для високих температур фіксується, називається іс-

тинним гартом, на відміну від гарту в більш широкому значенні, коли фік-

сується не стан сплаву при високій температурі, а деяка його стадія струк-

турного перетворення, при якій в сплаві не досягнутий ще рівноважний 

стан. 

Гарт буває об'ємним (під гарт нагрівають весь виріб наскрізь) і пове-

рхневим (здійснюється місцевий, частіше поверхневий нагрів). 

Між гартом і відпалом другого роду є загальне. І в тому і в іншому 

випадку сплав нагрівається вище за температуру фазового перетворення, і 

остаточна будова утворюється в результаті перетворень при подальшому 

охолоджуванні. Проте між обома видами є принципова різниця. При від-

палі другого роду мета охолоджування – наближення сплаву до рівноваж-

ного стану, тому охолоджування проводять повільно. При гарті – охоло-

джування швидке, щоб віддалити структурний стан сплаву від рівноважно-

го. 

Третя група. Стан загартованого сплаву характеризується нестійкіс-

тю. Навіть без жодної температурної дії в сплаві можуть відбуватися про-

цеси, що наближають його до рівноважного стану. Нагрів сплаву, що збі-

льшує рухливість атомів, сприяє цим перетворенням. При підвищенні тем-

ператури загартований сплав все більше наближається до рівноважного 

стану. Така обробка, тобто нагрів загартованого сплаву, але нижче темпе-

ратури рівноважних фазових перетворень, називається відпусткою. І при 



 
 112 

відпалі першого роду, як і при відпустці, сплав наближається до структур-

ної рівноваги. В обох випадках початкову стадію характеризує нестійкий 

стан, тільки для відпалу першого роду він був результатом попередньої об-

робки, при якій не було фазових перетворень, а для відпустки - попереднім 

гартом. Таким чином, відпустка - вторинна операція, яка здійснюється 

завжди після гарту. Відпустку іноді називають старінням. В одних випадках 

старінням називають тривалий низькотемпературний нагрів, об'єднуючи 

при цьому відпал першого роду і відпустку, в інших - нагрів загартованої 

сталі називають відпусткою, а нагрів загартованих сплавів кольорових ме-

талів - старінням. Рекомендують таке розмежування відпустки і старіння: 

відпустка - це нагрів загартованого сплаву, що має фазові перетворення; 

старіння - це нагрів загартованого сплаву, що не має фазових перетворень. 

В цьому випадку загартований стан характеризується перенасичення твер-

дого розчину.  

Дамо коротке визначення основних видів термічної обробки: 

Відпал - термічна операція, що полягає в нагріві металу, який має не-

стійкий стан в результаті передуючої обробки, і що приводить метал в 

більш стійкий стан. 

Гарт - термічна операція, що полягає в нагріві вище за температуру 

перетворення з подальшим достатньо швидким охолоджуванням для отри-

мання структурно нестійкого стану сплаву. 

Відпустка - термічна операція, що полягає в нагріві загартованого 

сплаву нижче за температуру перетворення для отримання більш стійкого 

структурного стану сплаву. 

Окрім цих основних видів термічної обробки, є ще два принципово 

відмінних способи, які є поєднанням термічної обробки з металургією або 

механічною технологією. 

Здатність металів розчиняти різні елементи дозволяє при підвищених 

температурах атомам речовини, що оточує поверхню металу, дифундувати 

всередину нього, створюючи поверхневий шар зміненого складу. При цій 
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обробці змінюється не тільки склад, але і структура поверхневих шарів, а 

іноді і серцевини. Така обробка називається хіміко-термічною обробкою 

(XТО). До цього виду хіміко-термічної обробки відноситься як би зворот-

ний процес - видалення елементів шляхом підбору відповідних середовищ. 

Дифузійна рухливість неметалів (С, N, О, H, В) істотно відмінна від рухли-

вості металів, тому хіміко-термічну обробку підрозділяють на дифузійне 

насичення неметалами і металами. 

Обробка по цьому вигляду одночасно належить двом розділам тех-

нології металу, оскільки при хіміко-термічній обробці направлено зміню-

ється і склад металу, і його структура. 

Застосовується обробка, в якій в єдиному технологічному процесі по-

єднуються деформація і структурні перетворення. Така обробка отримала 

назву деформаційно-термічна. Очевидно, в даному випадку маємо об'єд-

нання механічної технології і термічної обробки. 

Істотне значення має і такий факт, коли здійснюється пластична де-

формація: до або після перетворення. Для того, щоб розділити ці процеси, 

деформаційно-термічну обробку розділяють на термомеханічну обробку 

TMO (деформація здійснюється до перетворення) і механіко-термічну об-

робку МТО (деформація здійснюється після перетворення). Таким чином, 

до трьох основних видів термічної обробки (відпал, гарт, відпустка) пови-

нні бути додано дві складні обробки: 

- хіміко-термічна обробка — нагрів сплаву у відповідних хімічних 

реагентах для зміни складу і структури поверхневих шарів; 

- деформаційно-термічна обробка — деформація і подальша термічна 

обробка, що зберігає в тій або іншій формі результати наклепу. 

 

5.1  Основні види термічної обробки сталі 

 

Якщо основою при розгляді термічної обробки сплавів є відповідна 

діаграма стану, то очевидно, що основою для вивчення термічної обробки 
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сталі є діаграма «залізо – вуглець». Оскільки ми розглядаємо термічну 

обробку сталі, то нам цікаві тільки сплави з концентрацією до 2 % С і 

відповідно область на діаграмі «залізо-вуглець» з концентрацією вуглецю 

до 2 % (точніше до 2,14 % С). 

Очевидно, що верхньою температурною межею при термічній обро-

бці є лінія солідуса, тому процеси первинної кристалізації, які відображу-

ються на верхній частині діаграми, в даному випадку не мають великого 

значення. 

Ділянка діаграми «залізо-вуглець», яку розглядатимемо, зображена 

на рисунку 5.2. 

 

 
Рисунок 5.2 - «Сталева ділянка» діаграми Fe – C 

 

Приведемо загальноприйняті позначення критичних точок. 

Критичні точки позначаються буквою А. Нижня критична точка, яка 

позначається А1 лежить на лінії PSK і відповідає перетворенню аустеніт - 

перліт. Верхня критична точка А3 лежить на лінії GSЕ і відповідає початку 
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випадання або кінцю розчинення фериту в доевтектоїдних сталях або це-

ментиту (вторинного) в заевтектоїдних сталях. 

Щоб відрізнити критичну точку при нагріві від критичної точки при 

охолоджуванні, поряд з буквою А ставлять букву с в першому випадку і r— 

в другому. 

Отже, критична точка перетворення аустеніту в перліт позначається 

Аr1, а перліту в аустеніт - Ac1, початок виділення фериту з аустеніту позна-

чається Аr3, кінець розчинення фериту в аустеніті - Ас3. Початок виділення 

вторинного цементиту з аустеніту позначається також Аr3, а кінець розчи-

нення вторинного цементиту в аустеніті - Ас3. 

Нижче надана характеристика основних видів термічної обробки ста-

лі. 

Відпал - фазова перекристалізація, що полягає в нагріві вище Ас3 з 

подальшим повільним охолоджуванням. При нагріві вище Ac1, але нижче 

Ас3, повна перекристалізація не відбудеться; така термічна обробка назива-

ється неповним відпалом. При відпалі стан сталі наближається до структур-

но рівноважного; структура сталі після відпалу: перліт + ферит, перліт або 

перліт + цементит. 

Якщо після нагріву вище Ас3 провести охолоджування на повітрі, то 

це буде першим кроком до відхилення від рівноважного структурного ста-

ну. Така термічна операція називається нормалізацією. 

Гарт - нагрівання вище за критичну точку Ас3 з подальшим швидким 

охолоджуванням. При повільному охолоджуванні аустеніт розпадається на 

ферит + цементит при Аr1. Із збільшенням швидкості охолоджування 

перетворення відбувається при більш низьких температурах. Ферріто-

цементитна суміш в міру зниження Аr1 стає все більш дрібнодисперсною і 

твердою. Якщо ж швидкість охолоджування була така велика і 

переохолодження було таке значне, що виділення цементиту і фериту не 

відбулося, то і розпаду твердого розчину не відбувається, а аустеніт (-

твердий розчин) перетворюється на мартенсіт (пересичений твердий розчин 



 
 116 

вуглецю в -залізі). Неповний гарт - термічна операція, при якій нагрів 

проводять до температури, що лежить вище Ас1, але нижче Ас3, і в структурі 

сталі зберігається доевтектоїдний ферит (заевтектоїдний цементит). 

Відпустка - нагрів загартованої сталі нижче Ас1. 

Для сталі можливі різні види хіміко-термічної обробки залежно від 

елемента, що дифундує в сталь.  

Насичення сталі вуглецем називається цементацією, азотом - азоту-

ванням, алюмінієм - алітуванням, хромом - хромуванням і т.д. 

Термомеханічна обробка сталі - нагрівання до аустенітного стану, де-

формація сталі в аустенітному стані (в стабільному стані - вище Ас3 або в 

нестабільному переохолодженому стані) і остаточне охолоджування з од-

ночасним перетворенням наклепаного аустеніту. 

 

5.3 Чотири основні перетворення в сталі 

 

Процес кристалізації відбувається унаслідок того, що при зміні умов, 

один стан, наприклад кристалічний, більш стійкий, ніж інший, наприклад 

рідкий. 

Фазові перетворення, які відбуваються в сталі, також викликані тим, 

що унаслідок умов, які змінилися, наприклад температури, один стан вияв-

ляється менш стійким, ніж інший. Цим і викликані перетворення, що проті-

кають в сталі. 

Розглядаючи структурні перетворення в сталі, необхідно вказати, що 

основними є три структури, а перехід їх з однієї в іншу характеризують ос-

новні перетворення. 

Вкажемо ці структури: 

аустеніт (А) — твердий розчин вуглецю в -залізі Fе (С); 

мартенсит (М) — твердий розчин вуглецю в - залізі Fе (С); 
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перліт (П) - евтектоїдна суміш з одночасно утворених фериту і карбі-

ду заліза Fе+ Fе3С (дуже малою рівноважною розчинністю вуглецю у фе-

риті). 

При термічній обробці сталі спостерігаються чотири основні пере-

творення. 

1. Перетворення перліту в аустеніт, що протікає вище за точку А1, 

вище за температуру стабільної рівноваги аустеніт-перліт; при цих темпе-

ратурах з трьох основних структур мінімальною вільною енергією володіє 

аустеніт: 

)(3 CFeCFeFe    або ПА                           (5.1) 

2. Перетворення аустеніту в перліт, що протікає нижче А1: 

CFeFeCFe 3)(    або АП                           (5.2) 

3. Перетворення аустеніту в мартенсит:  

)()( CFeCFe    або АМ                          (5.3) 

Це перетворення спостерігається нижче за температуру метастабіль-

ної рівноваги аустеніт-мартенсит (Т0). При Т0 більш стійкою фазою є пер-

літ, проте робота, яка необхідна для утворення мартенситу з аустеніту, ме-

нше ніж для утворення перліту, тому нижче Т0 утворення перліту (ферито-

карбідної суміші) з аустеніту може відбутися тільки в результаті перетво-

рення аустеніту в мартенсит, а потім вже мартенситу в перліт. Таким чи-

ном, аустеніто-мартенситне перетворення в даному випадку є проміжним в 

процесі переходу аустеніту в перліт. 

4. Перетворення мартенситу в перліт, точніше, в ферито-карбідну су-

міш:  

CFeFeCFe 3)(    або МП                         (5.4) 

Воно відбувається при всіх температурах, оскільки при всіх темпера-

турах вільна енергія мартенситу більше вільної енергії перліту (точніше 

ферито-карбідної суміші). 
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5.4 Технологія термічної обробки 

 

Відпал і нормалізація. Відпал полягає в нагріві сталі вище за 

критичні температури (точок Аc1 або Ac3) витримці при даній температурі і 

повільному охолоджуванні (звичайно разом з піччю). Залежно від вимог, 

що пред'являються до властивостей сталі, розрізняють наступні види 

відпалу: дифузійний (гомогенізація), повний, неповний (для заевтектоїдних 

сталей називається сфероідізацією), ізотермічний, низький (рисунок 5.3). 

Мета відпалу - усунути внутрішні напруги, подрібнити зерно, додати 

сталі пластичність перед подальшою обробкою і привести структуру в рів-

новажний стан. 

Дифузійний відпал проводиться при температурах 1100...1200 °С 

протягом 30...50 годин для усунення дендридної ліквації. 

 

              
Рисунок 5.3 – Температура нагріву для різних видів відпалу 
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Конструкційні сталі піддаються повному відпалу - нагріву до темпе-

ратури на 30...50 °С вище точки Ас3, з подальшим повільним охолоджуван-

ням, що забезпечує перетворення аустеніту у ферито-цементитну суміш в 

області температур, близьких до Ас1. 

Інструментальні (заевтектоїдні) сталі нагрівають на 30...50 °С вище 

точки Ас1 - неповний відпал. Цей відпал на зернистий перліт проводиться з 

метою зниження твердості для кращої оброблюваності різанням і підгото-

вки структури до гарту. 

При ізотермічному відпалі конструкційну сталь нагрівають до тем-

ператури на 30...50 °С вище за точку Ac3, а інструментальну - вище Ас1 на 

50...100 °С, потім слідує витримка і повільне охолоджування в розплавленій 

солі до температури нижче за точку Ac1 (680…700 °С). При цій температу-

рі сталь піддають ізотермічній витримці, при якій відбувається повне пере-

творення аустеніту в перліт, з подальшим охолоджуванням на повітрі. 

При холодній пластичній деформації сталь зміцнюється за рахунок 

наклепу (нагартовки). При цьому відбуваються структурні зміни, утворю-

ються спотворення кристалічних граток. При необхідності, для зняття на-

клепу, проводять рекристалізаційний відпал, що є різновидом низького 

відпалу. 

А.А. Бочвар встановив зв'язок між температурою рекристалізації і 

температурою плавлення, а саме:  

tp = atпл,                                                                                         (5.5) 

де tp — абсолютна температура рекристалізації; 

    tпл — абсолютна температура плавлення; 

    а - коефіцієнт (для технічно чистих металів він складає 0,3...0,4, а 

для сплавів - 0,5...0,6). 

Нормалізацією сталі називається нагрів доевтектоїдної сталі вище за 

точку Ас3, евтектоїдної сталі - вище за точку Ас1, заевтектоїдной сталі - ви-

ще за точку Аст на 30...50 °С, витримка і подальше охолоджування на пові-

трі. 
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Після нормалізації вуглецеві сталі мають ту ж структуру, що і після 

відпалу, але перліт буде більш дисперсним (тонше пластинки феритоцеме-

нтитної суміші). 

Мета нормалізації доевтектоїдних і евтектоїдних сталей та ж, що і 

повного відпалу. Проте після нормалізації твердість і міцність сталі будуть 

вище, ніж при відпалі. Нормалізація застосовується для усунення грубозер-

нистої структури, вирівнювання механічних властивостей. В заевтектоїд-

них сталях нормалізація усуває цементитну сітку. Нормалізація - більш 

дешевий і простий вид термічної обробки, ніж відпал. 

Після відпалу вуглецева сталь (0,4 % С) має наступні механічні влас-

тивості; тч =550 МПа; =20 %; =52 %, а після нормалізації - тч=600 МПа; 

=22 %; =40 %. 

На машинобудівні заводи вуглецеві сталі поставляються в стані, 

який обумовлює відносно невисоку твердість, для того, щоб забезпечити 

добру обробку різанням. Конструкційні сталі поставляються в відпаленому 

або нормалізованому стані; інструментальні сталі - після сфероідизуючого 

відпалу. 

Гарт сталі. Після механічної обробки виріб, як правило, піддається 

термічній обробці, що зміцнює його. Найпоширенішим видом такої термі-

чної обробки вуглецевих сталей, що містять вуглецю більше 0,3 %, є гарт з 

подальшою відпусткою. 

Гарт - процес нагріву сталі вище за точку Ас3, (повний гарт) або Ас1 

(неповний) на 30...50 °С з подальшим швидким охолоджуванням. Мета гарту 

- отримання високої твердості і заданих фізико-механічних властивостей. 

Здатність сталі приймати гарт зростає із збільшенням вмісту в ній вуглецю. 

При вмісті вуглецю менше 0,2 % сталь практично не гартується. На рисунку 

5.4 приведена діаграма інтервалів температур для гарту залізовуглецевих 

сталей. Доевтектоїдні сталі піддають повному гарту. 
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Рисунок 5.4 – Діаграма інтервалів гартівних температур 

 

Після охолоджування загартованої деталі у воді при кімнатній темпе-

ратурі в структурі утворюється дрібноголчастий мартенсит і невелика кіль-

кість залишкового аустеніту (1...2 %). Нагрів сталі при гарті значно вище 

критичної точки Ас3 (на 150...200 °С) приводить до її перегріву. В резуль-

таті виходить крупноголчастий мартенсит, і сталь набуває знижену ударну 

в'язкість. Нагрів доевтектоїдної сталі вище за точку Ac1, але нижче за точку 

Ас3, приводить до неповного гарту. В структурі такої сталі разом з мартен-

ситом присутні ділянки фериту. Ця сталь має знижену твердість. 

Швидкість нагріву і час витримки деталей залежать від розмірів, маси 

деталей, їх конфігурації, хімічного складу матеріалу деталей, від типу нагрі-

вальних печей і нагрівальних середовищ. 
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При гарті, як охолоджуюче середовище. частіше за все використову-

ють воду, іноді з добавками солей. Для збільшення охолоджуючої здатнос-

ті застосовують також олії, розплавлені солі і метали. Для гарту істотне 

значення має швидкість охолоджування в інтервалі температур, де аустеніт 

найменше стійкий (650...550 °С). Цей інтервал температур при гарті треба 

пройти швидко. Важливе значення має швидкість охолоджування і в інтер-

валі температур 300...200 °С, коли в багатьох сталях відбувається утворен-

ня мартенситу. В цьому районі температур потрібне повільне охолоджу-

вання, щоб уникнути виникнення напруг і гартівних тріщин. 

Існують наступні способи гарту. Гарт в одному охолоджувачі полягає 

в тому, що нагріту під гарт деталь занурюють в гартівне середовище (вода, 

олія і т. д.), в якому вона знаходиться до повного охолоджування. Застосо-

вують для нескладних деталей з вуглецевих і легованих сталей. 

При гарті в двох середовищах (переривистий гарт) деталь спочатку 

занурюють в швидкоохолоджуюче середовище (воду), а потім швидко пе-

реносять в інше середовище (олію, селітру або на повітря), де вона охоло-

джується до кімнатної температури. Такий гарт застосовують звичайно для 

обробки інструменту з високолегованої сталі. 

При східчастому гарті нагріта деталь охолоджується в середовищі 

при температурі 230...250 °С (наприклад, в гарячий олії, розплавленій солі 

і ін.), а потім, після невеликої витримки, охолоджується на повітрі. 

Ізотермічний гарт проводиться так само, як і східчастий, але витрим-

ка в гартівному середовищі більш тривала. При такій витримці відбувається 

ізотермічний розпад аустеніту з утворенням бейніту (високодисперсної су-

міші фериту і карбіду заліза). 

Гарт з обробкою холодом полягає в охолоджуванні загартованої ста-

лі, що містить залишковий аустеніт, до температур нижче 0 °С. Обробка 

холодом проводиться негайно після гарту, після чого весь залишковий аус-

теніт переходить в мартенсит. Застосовується для високовуглецевих сталей 
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(вуглецю більше 0,6 %) і спеціальних сталей (інструментальних, шарикопі-

дшипникових та ін.). 

До основних дефектів гарту відноситься: недогрів, перегрів, перепік, 

зневуглецювання, викривлення, тріщини і ін. 

Якщо нагрів сталі був нижчим за критичну точку, то говорять про 

гарт з недогрівом. Цей дефект поправний, для чого сталь піддають відпалу, 

а потім проводять гарт відповідно до технологічних рекомендацій. 

Перегрів має місце тоді, коли сталь нагрівають до температури, на-

багато перевищуючої критичну. Перегрів також можна виправити відпа-

лом з подальшим гартом. 

Перепал сталі може мати місце при значному перегріві сталі перед 

гартом. При цьому сталь стає дуже крихкою. Цей дефект непоправний 

(брак). 

Зневуглецювання і окислення поверхні відбувається при нагріві в по-

лум'яних або електричних печах без контрольованих атмосфер. Щоб уник-

нути цих дефектів, треба проводити нагрів в спеціальних печах із захисною 

(контрольованою) атмосферою, нейтральною по відношенню до сталі. 

Гарт сталі супроводжується збільшенням її об'єму, що приводить до 

значних внутрішніх напруг, які є причиною утворення тріщин і викрив-

лення. Тріщини є непоправним дефектом, а викривлення можна усунути 

подальшим рихтуванням або правкою. Із вказаних вище причин загартова-

ні вироби і інструмент піддають відпустці. 

Відпустка сталі. Відпусткою називають нагрів сталі до температури 

нижче за точку Ас, з витримкою при даній температурі і подальшим охоло-

джуванням із заданою швидкістю (звичайно охолоджують на повітрі). Ме-

та відпустки - зменшення гартівних напруг, зниження твердості і отриман-

ня необхідних механічних властивостей. Основне перетворення при відпу-

стки - розпад мартенситу, тобто виділення вуглецю з пересиченого твердо-

го розчину у вигляді найдрібніших кристалів карбіду заліза. Розпад марте-

нситу завершується при температурі біля 400 °С, феритоцементитну висо-
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кодисперсну механічну суміш, що утворилася, називають троститом відпу-

стки. При більш високій температурі нагріву відбувається коагуляція крис-

талів карбіду заліза, дисперсність феритоцементитної суміші знижується і 

при температурі 500...650 °С утворюється сорбіт відпустки. Крім описаних 

перетворень, в інтервалі температур 200....300 °С, відбувається розпад за-

лишкового аустеніту з утворенням відпущеного мартенситу. 

Залежно від температури нагріву розрізняють три види відпустки. 

Низька відпустка проводиться при 120...150 °С (відпустка на відпу-

щений мартенсит). Її застосовують після гарту інструментів, цементованих 

і ціанованих виробів, а також після поверхневого гарту. При низькій відпу-

стці зменшуються залишкові гартівні напруги, твердість практично не 

знижується. 

Середня відпустка (відпустка на тростит) відбувається при нагріві до 

температур 350...450 °С. При цьому знижується твердість. Середня відпуст-

ка рекомендується для пружин і ресор. 

Висока відпустка (відпустка на сорбіт) проводиться при температурі 

500...650 °С. Таку відпустку застосовують в машинобудуванні для виробів з 

конструкційної сталі з метою забезпечення достатньої міцності, в'язкості і 

пластичності.  

Поєднання гарту з високою відпусткою на сорбіт називається поліп-

шенням. Цю операцію застосовують для середньовуглецевих сталей 

(0,35...0,6 % С). 

Після гарту (при охолоджуванні у воді) вуглецевої сталі (0,4 % С) і 

відпустці при 300 °С  мають тч =1300 МПа; =12 %; =35 %, а при відпус-

тці при 600 °С - тч =620 МПа; =22 %; =55 %. 
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5.5 Хіміко-термічна обробка сталі 

 

Хіміко-термічною обробкою (ХТО) називається процес поверхневого 

насичення сталі різними елементами з метою надання їй відповідних влас-

тивостей. Вона відрізняється від інших видів термічної обробки тим, що 

при цій обробці, окрім структурних змін, відбуваються зміни складу і будо-

ви поверхні за рахунок дифузії в неї елементів в атомарному стані із зовні-

шнього середовища при високих температурах. Основна мета - зміцнення 

поверхні деталей, підвищення твердості, зносостійкості, втомної міцності і 

підвищення стійкості проти дії агресивних середовищ.  

ХТО характеризується трьома одночасно протікаючими процесами. 

Перший процес – дисоціація - полягає у розпаді молекул і утворенні дифу-

ндуючого елементу в атомарному стані: 

CCOCO  22  атомарний                                                         (5.6) 

NHNH 232 23  атомарний                                                      (5.7) 

На другому етапі процесу відбувається абсорбція або хімосорбція 

активних атомів дифундуючого елемента поверхнею металу, в результаті 

чого дуже тонкий поверхневий шар насичується дифундуючим елементом, 

тобто відбувається процес абсорбції. Цей процес можливий тільки в тому 

випадку, якщо дифундуючий елемент здатний розчинятися в матеріалі 

деталі або утворювати з ним хімічні сполуки. 

Третій етап – дифузійне проникнення елемента вглиб металу, що 

супроводжується утворенням твердих розчинів чи фазовою 

перекристалізацією. Як результат цього етапу, утворюється дифузійний 

шар зі змінною концентрацією дифундуючого елементу по перетину. 

Найбільш повільною ланкою ХТО є третій етап, тобто дифузійна 

стадія, коли формується структура і властивості поверхневого шару деталі. 

Результати ХТО визначаються товщиною дифузійного шару та 

концентрацією насичуючого елементу у поверхневому шарі, а основними 
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технологічними параметрами процесу є склад насичуючого середовища, 

температура та його тривалість. 

Склад насичуючого середовища та температура визначають швидкість 

дисоціації сполук і утворення насичуючого елементу в атомарному 

вигляді. Температура, крім того, визначає швидкість дифузії насичуючого 

елемента в металі, яка залежить від коефіцієнту дифузії D. 

Залежність коефіцієнта D від температури виражається рівнянням:   

RT
Q

AeD


 ,        (5.8) 

де A - коефіцієнт, який залежить від типу кристалічної гратки металу, 

що насичується;  

   Q- енергія активації процесу дифузії;  

   R- газова постійна; 

   T- абсолютна температура.  

Коефіцієнт дифузії D сильно зростає з підвищенням температури і, 

відповідно, тривалість ХТО суттєво залежить від температури процесу. 

Тривалість процесу ХТО визначається потрібною товщиною 

дифузійного шару. При постійних параметрах процесу (температура, склад 

насичуючого середовища) збільшення товщини шару в часі підкоряється 

параболічному закону:  

ky            (5.9) 

Найбільш інтенсивно товщина дифузійного шару зростає на початку 

хіміко-термічної обробки.  

Товщина дифузійного шару залежить від (крім тривалості процесу) 

температури процесу, характеру твердого розчину, що утворюється, складу 

оброблюваного металу і концентрації дифундуючого елементу на поверхні 

деталі. Чим вище концентрація дифундуючого елементу на поверхні, тим 

більша товщина шару при даній температурі та тривалості процесу 

насичення. Швидкість дифузії атомів насичуючого елементу, який утворює 

з оброблюваним металом тверді розчини проникнення, значно вище, ніж 
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при утворенні твердого розчину заміщення. Тому при насиченні сталі 

металами (Cr, Al, Si тощо), які утворюють із залізом тверді розчини 

заміщення, процес проводять при більш високих температурах і більш 

тривалий час і при цьому отримують меншу товщину дифузійного шару, 

ніж при насиченні азотом і вуглецем, які утворюють із залізом тверді 

розчини проникнення. Дифузія елементів у гратці Feα відбувається легше, 

ніж у гратці Feγ тому що γ-залізо більш щільно упаковане. 

В залежності від насичуючого елементу ХТО сталі поділяється на 

такі види: цементація, азотування, ціанування, хромування, силіціювання, 

борирування та ін. 

 

5.5.1 Цементація сталі  

 

Цементація – це технологічний процес дифузійного насичення 

поверхневого шару стальних деталей вуглецем. 

Цементацію проводять з метою отримання твердої, стійкої до 

зношення поверхні, що досягається збагаченням поверхневого шару 

металу деталей вуглецем і послідуючим гартуванням з низьким відпуском. 

Крім того, після такого комплексного процесу підвищується границя 

контактної витривалості і границя витривалості при згині й крутінні. 

Для цементації використовують низьковуглецеві сталі, що містять від 

0.1 до 0.25 % С  (сталь марок 10, 15, 20, А12, 15Х, 25ХГМ та ін.). Це 

забезпечує збереження серцевиною деталі, яка не насичується вуглецем 

при цементації, високої в’язкості після гартування. Поверхні деталі, які не 

підлягають цементації, захищають шаром міді завтовшки 0,02...0,05 мм. 

Цементації звичайно піддають деталі машин, які повинні мати зносостійку 

робочу поверхню і в’язку серцевину: зубчасті колеса, вали, пальці, 

розподільчі вали, кулачки, черв’яки тощо. 
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Цементацію проводять, як правило, при температурах, що 

перевищують точку Ас3 (930...950 °С), при яких стійкою фазою є аустеніт, 

який розчиняє вуглець у великих кількостях. 

Цементований шар має змінну концентрацію С по глибині, яка 

зменшується від поверхні до серцевини деталі. На поверхні деталі 

концентрація С після цементації доводиться до 0,8...1,0 %. Тому в 

структурі цементованого шару після повільного охолодження можна 

розрізнити три зони: заевтектоїдну, що складається з перліту і цементиту; 

евтектоїдну, що складається тільки з пластинчастого перліту; і 

доевтектоїдну, що складається з перліту і фериту з поступовим 

зменшенням кількості перліту і збільшенням кількості фериту. 

Товщина цементованого шару звичайно становить 0,5...1,8 мм. При 

цьому зі збільшенням температури процесу збільшується товщина шару, 

що отримується за даний проміжок часу. 

Для забезпечення максимального опору контактної втоми кількість С 

на поверхні може бути підвищена до 1,1...1,2 %. Але більш висока 

концентрація С викликає погіршення механічних властивостей 

цементованого виробу. 

На практиці найчастіше застосовують два способи цементації: у 

твердому і газовому карбюризаторі.  

Цементація у твердому карбюризаторі. Найбільш розповсюджений 

твердий карбюризатор складається в основному з деревного вугілля з 

добавленням вуглекислих солей (ВаСО3, Na2CO3 та ін.) у кількості 10...40 

% від маси вугілля. 

Деталі, які підлягають цементації, укладають у металеві ящики і 

засипають карбюризатором. Ящики герметизують, змазуючи кришку 

вогнетривкою глиною, завантажують у піч і витримують при температурі 

930…950 °С. При цьому у цементаційному ящику відбуваються такі 

процеси:  
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1) вуглець деревного вугілля взаємодіє з киснем повітря, що залишив-

ся у цементаційному ящику, за реакцією: 

2С+О2 → 2СО                          (5.10) 

2) вуглекислий Ва при нагріванні розкладається за реакцією: 

ВаСО3 → ВаО+СО2                  (5.11) 

3) вуглекислий газ взаємодіє з вуглецем вугілля, утворюючи оксид 

вуглецю:  

СО2+С→ 2СО                             (5.12) 

4) оксид вуглецю, який утворюється за реакціями (5.10), (5.12), 

розкладається у присутності заліза за реакцією: 

2СО ↔ СО2 + Сат                     (5.13) 

5) активний атомарний С, який утворюється в результаті реакції 

(5.13), абсорбується поверхнею деталі: 

Feγ+Cат→ Feγ(C)                        (5.14) 

6) розчинений С дифундує вглиб металу, утворюючи дифузійний шар 

з підвищеним вмістом С. 

Вуглекислі солі активізують карбюризатор, прискорюючи швидкість 

утворення атомарного С. 

Тривалість цементації твердими карбюризаторами залежить від 

розмірів ящика і потрібної товщини шару і становить від 10 до 20 год. 

Після цементації ящики охолоджують на повітрі до 400...500 °С, потім 

розкривають. 

Газова цементація. Сутність газової цементації полягає в тому, що 

процес здійснюється в печах з герметичною камерою, наповненою газовим 

карбюризатором. Як цементуючий газ використовують природний газ, 

пропан-бутанові суміші, рідкі вуглеводні, а також ендогази. 

Газова цементація має ряд переваг порівняно з цементацією в 

твердому карбюризаторі, основними з яких є:  

1) можливість забезпечення заданої концентрації С у шарі; 

2) скорочення тривалості процесу завдяки відсутності в 
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технологічному процесі цементаційних ящиків з малотеплопровідним 

карбюризатором; 

3) можливість повної механізації та автоматизації процесу завдяки 

спрощенню термічної обробки деталей після цементації (гартування можна 

проводити безпосередньо з цементаційного нагріву після попереднього 

підстужування). 

При використанні природного газу, основною складовою якого є 

метан СН4, Сат утворюється при дисоціації метану: 

СН4→Сат+2Н2                      (5.15) 

Процес здійснюють при температурі 910...930 °С протягом 6...12 год., 

при цьому одержують цементований шар завтовшки 1,0...1,7 мм.  

Кінцеві властивості цементовані деталі отримують у результаті 

термічної обробки, яку проводять після цементації. Така обробка 

проводиться для виправлення структури серцевини і цементованого шару 

після тривалого високотемпературного процесу цементації, отримання 

високої твердості і зносостійкості поверхневого шару та високих 

механічних властивостей серцевини деталі. У більшості випадків, 

особливо при обробці спадково дрібнозернистих сталей, застосовують 

гартування з температури 820...850 °С. Така обробка забезпечує 

подрібнення зерна й повне гартування цементованого шару і часткову 

перекристалізацію та подрібнення зерна серцевини. 

Після газової цементації часто проводять гартування безпосередньо із 

цементаційної печі після підстужування до 840...860 °С. Така обробка не 

виправляє структуру цементованого шару і серцевини. Тому таку обробку 

застосовують тільки для виробів, виготовлених із спадково 

дрібнозернистих сталей.  

Інколи термічна обробка після цементації складається з подвійного 

гартування і відпуску. Перше гартування (або нормалізація) з нагріванням 

до 880...900 °С проводять для виправлення структури серцевини, а друге 

гартування (tн=760...780 °С) – для усунення перегріву цементованого шару 
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і надання йому високої твердості та зносостійкості. Заключною операцією 

термічної обробки цементованих виробів є низький відпуск при 160...180 

°С, який зменшує внутрішні напруги, поліпшує механічні властивості, 

зберігаючи високу твердість і зносостійкість поверхні деталі. 

 

5.5.2 Азотування сталі  

 

Азотуванням називають процес насичення сталі азотом. Мета азоту-

вання - надати поверхні високу твердість, зносостійкість, стійкість проти 

корозії і втомну міцність. Процес полягає в дії на сталь аміаку (газове азо-

тування) при температурі 500...600 °С. Утворений вільний азот, що знахо-

диться в атомарному стані, взаємодіє із сталлю і утворює з елементами, що 

входять в її склад (Cr, Fe, Al і ін.) різні нітриди, що володіють високою 

твердістю (до HRC 70). Азотований шар зберігає свою твердість до 

400...600 °С, тоді як твердість цементованого шару з мартенситною струк-

турою зберігається лише до 200...250 °С. Товщина азотованого шару 

0,25...0,75 мм 

Азотування заліза і вуглецевої сталі не приводять до значного підви-

щення твердості. Тому азотуванню піддають леговані сталі, наприклад 

35ХМЮА, 18ХГТ, 40ХНМА, 38Х2МЮА і ін. Перед азотуванням деталі 

піддають гарту і високій відпустці (600...675 °С) з метою поліпшення їх 

механічних властивостей. Процес азотування тривалий і складає 24...60 го-

дин. Для прискорення процесу використовують двоступеневу обробку: 

спочатку проводять азотизацію при 500...520 °С, а потім при 560....600 °С. 

Підвищення температури прискорює процес дифузії і майже не впливає на 

твердість поверхневого шару. 

Перевагою процесу азотування в порівнянні з цементацією є незнач-

на зміна розмірів і відсутність викривлення унаслідок низької температури 

нагріву. Азотовані поверхні мають велику хімічну стійкість на повітрі, а 

також в прісній і солоній воді. Негативні сторони цього процесу полягають 
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в необхідності застосування спеціальних сталей і значної тривалості проце-

су (досягає 60 год). Для прискорення процесу застосовують ступінчасте 

азотування, іонне азотування, азотування в рідких середовищах складу 40 

% КСNO + 60 % NaCN (теніфер-процес) тощо. 

Азотування в рідких середовищах проводиться при температурі 570 

°С в розплавлених ціаністих солях протягом 0,5...3 годин. Загальна товщи-

на шару 150...500 мкм, твердість HV 600...1100. Рідке азотування підвищує 

опір зносу і межу тривалості. Недоліком її є токсичність і висока вартість 

процесу.  

Азотуванню піддають циліндри двигунів, насосів, шестерні, копіри 

верстатів, втулки, клапани двигунів внутрішнього згорання, матриці і 

пуансони штампів. Недоліком азотування є крихкість азотованого шару.  

 

5.5.3 Ціанування сталі  

 

Ціануванням називають процес дифузійного насичення поверхневого 

шару стальних деталей одночасно вуглецем і азотом. Ціанування 

застосовують для підвищення поверхневої твердості, зносостійкості і 

втомної міцності стальних деталей, а також корозійної стійкості. 

Найчастіше ціанування проводять в розплавлених солях, що містять 

ціанисті солі, наприклад, NaCN, і в газовому середовищі, що містять 

вуглець і азот.  

Рідке ціанування в залежності від температури процесу поділяється на 

низько-, середньо- та високотемпературне. 

Низькотемпературне ціанування проводять при низьких температурах 

560...600 °С, що призводить до насичення поверхні деталі переважно 

азотом. Але цей процес є більш продуктивним ніж азотування сталі. 

Такому ціануванню піддають різальний інструмент із швидкорізальної, 

високохромистої сталі для підвищення його зносостійкості, що 

забезпечується утворенням дисперсних нітридів. 



 
 133 

Середньотемпературне ціанування проводять в розплавлених солях, 

що містять ціанистий натрій. Температура процесу 820...860 °С, а 

тривалість для отримання шару завтовшки 0,15...0,35 мм. становить 30...90 

хв. Процес проводять у ваннах такого складу: 20...25 %  NaCN, 25...50 % 

NaCl, 25 ... 50 % Na2CO3. При ціануванні протікають такі хімічні процеси: 

2NaCN + O2 → 2NaCNO                                    (5.16) 

2NaCNO + O2 → Na2CO3 + CO + 2Naт                      (5.17) 

2CO → CO2 + Cат                                               (5.18) 

Атомарні вуглець і азот, що виділяються в результаті цих процесів, 

абсорбуються поверхнею деталі та дифундують вглиб металу. 

Ціанований шар, який отримується при середньотемпературному 

ціануванні, містить 0,7 % С і 0,8...1,2  % N. 

Після ціанування проводять гартування безпосередньо із ціанистої 

ванни і низький відпуск (180...200 °С). Твердість ціанованого шару після 

такого комплексу обробок становить HRC 58…62. 

Високотемпературне ціанування проводять для отримання шару 

більшої товщини (0,5...2,0 мм.). Процес проводять при 930...950 °С в ванні 

складу 8 % NaCN, 82 % BaCl2 і 10 % NaCl, яку покривають шаром графіту 

для зменшення тепловтрат і угару ціанистих солей. Тривалість процесу 

становить 1,5...6 год.  

При високотемпературному ціануванні у ванні протікають такі 

реакції: 

BaCl2 + 2NaCN → 2NaCl + Ba(CN) 2                (5.19) 

Ba(CN) 2 → BaCN2 + Cат                        (5.20) 

BaCN2 + O2 → BaO + CO + 2Nат.             (5.21) 

Активні атоми вуглецю та азоту, що утворюються в результаті цих 

реакцій, абсорбуються поверхнею деталі та дифундують вглиб металу, 

утворюючи ціанований шар. Вміст вуглецю на поверхні деталі після такої 

обробки 0,8...1,2 % , а азоту – 0,2...0,3 %. 
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Після високотемпературного ціанування деталі охолоджують на 

повітрі, потім піддають гартуванню і низькотемпературному відпуску. 

Ціанування має низку переваг над цементацією, основними з яких є: 

1) менша тривалість процесу; 

2) менша деформація і жолоблення деталей складної форми; 

3) вища зносо- та корозійна стійкість.  

Але цей процес має недоліки - високу вартість і отруйність ціанистих 

солей, це викликає необхідність проводити роботу в спеціальному 

приміщенні з дотриманням заходів безпеки. 

 

5.5.4 Нітроцементація сталі 

 

Нітроцементація – це процес дифузійного насичення поверхневого 

шару стальних деталей одночасно вуглецем і азотом із газоподібного 

середовища, яке складається з навуглецьовувального газу (80...90 %) і 

аміаку (20...10 %). Процес проводять при 840...860 °С протягом 4...10 год. 

Основне призначення нітроцементації – підвищення твердості, 

зносостійкості та границі витривалості стальних виробів. 

Встановлено, що при одночасному насиченні стальних виробів 

вуглецем і азотом прискорюється дифузія вуглецю. 

Після нітроцементації проводять звичайно гартування безпосередньо з 

печі та низький відпуск при 160...180 °С. Твердість шару після такої 

обробки становить 58...60 HRC (570...690 HV). 

Товщина нітроцементованого шару становить 200...800 мкм і не 

повинна перевищувати 1000 мкм, тому що при більшій товщині виникають 

дефекти, які знижують механічні властивості дифузійного шару. 

Оптимальний сумарний вміст вуглецю і азоту залежить від марки 

сталі і становить 1,0...1,65 %, при цьому вміст азоту повинен бути від 0,1 ... 

0,15 % до 0,4 ... 0,5 %.  
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Нітроцементації піддають звичайно деталі складної форми, які 

схильні до жолоблення. Перевагами нітроцементації над газовою 

цементацією є: 

1) більш низька температура процесу; 

2) менші деформації і жолоблення деталей; 

3) вищий опір спрацюванню і корозії; 

4) менша товщина шару; 

5) менша тривалість процесу. 

Нітроцементацію широко використовують в автомобільному і авто-

тракторному машинобудуванні.  

 

5.5.5 Борирування сталі 

 

Борирування полягає в насиченні поверхневого шару виробів з низь-

ко- і середньовуглецевих сталей 20, 40, 40Х, З0ХГС і інших бором при на-

гріванні в боровмістному середовищі. Борирування застосовують для під-

вищення твердості, зносостійкості, корозійної стійкості і окалиностійкості 

важко навантажених деталей (нафтове обладнання, штампи, прес-форми). 

Процес проводиться при температурі 850...950 °С протягом 2...6 годин.  

При борируванні заліза дифузійний шар складається з ромбічного 

боріду FeB і тетрагонального боріду Fe2B. Під шаром борідів розміщується 

перехідна зона із твердого розчину бору в α-залізі. При нагріванні боріди 

стійкі: FeB – до 800 °С, Fe2B – до 1000 °С. Хром і марганець при боруванні 

дифундують у зону борідів, утворюючи складні бориди (Fe, Mn, Cr)B і (Fe, 

Mn, Cr)2B, які мають будову, аналогічну боридам FeB і Fe2B відповідно. 

Боридний шар звичайно має товщину 100...200 мкм. Він 

характеризується високою твердістю (1800...2000 HV) і крихкістю. Висока 

твердість боридного шару зберігається до 700 °С, що дозволяє 

застосовувати борирування для підвищення зносостійкості деталей, що 

працюють при високих температурах. 
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Борирувані сталі мають високу корозійну стійкість у водних розчинах 

соляної, сірчаної, і фосфорної кислоти, а також стійкі до дії киплячих 

водних розчинів NaOH і KOH. 

Борируванню піддають втулки нафтових насосів, диски п’яти 

турбобура, штампи, деталі прес-форм і машин для лиття під тиском. 

Стійкість вказаних деталей після борирування зростає у 2...10 рази. 

 

5.6 Дифузійна металізація 

 

Дифузійна металізація - процес дифузійного насичення поверхні ста-

левих деталей металами з метою надання їх поверхні жаростійкості, коро-

зійної стійкості, твердості, зносостійкості та ін.  

Дифузійна металізація може здійснюватися в твердих, рідких і газо-

подібних середовищах. Для твердої дифузійної металізації використовують 

феросплави з додаванням хлористого аміаку (0,5...5 %). Рідку дифузійну 

металізацію проводять, занурюючи деталі в розплавлений метал (Al, Zn і 

ін.). Газову дифузійну металізацію проводять в газових середовищах - хло-

ридах різних металів. Поверхневе насичення проводиться при температурах 

900...1200 °С. Також застосовують і багатокомпонентне насичення поверх-

ні сталі (два і більше компонентів). 

Розглянемо найчастіше вживані процеси дифузійної металізації. 

Силіціювання - термодифузійне насичення поверхні виробу кремнієм. 

Силіціювання забезпечує високу корозійну стійкість у морській воді, в 

азотній, сірчаній і соляній кислотах і дещо підвищує зносостійкість. 

Силіційований шар складається з твердого розчину кремнію в α-залізі. 

Його товщина становить 300...1000 мкм. і він характеризується 

підвищеною пористістю, низькою твердістю – 200...300 HV. Але після 

попереднього просочення маслом при 170...200 °С набуває високу 

зносостійкість. 



 
 137 

Силіціювання застосовують, наприклад, для кубел клапанів, вклади-

шів підшипників, роторів водяних насосів, рубашок циліндрів, трубопрові-

дної арматури, труб суднових механізмів. 

Алітування - процес насичення поверхневого шару сталі алюмінієм 

для підвищення окалиностійкості (жаростійкості), корозійної і ерозійної 

стійкості сталей, чавунів і мідних сплавів. Алітування здійснюють в поро-

шкоподібних сумішах, у ваннах з розплавленим алюмінієм, в газовому се-

редовищі з розпиленням рідкого алюмінію. Найбільше розповсюдження 

отримало алітування в порошках, з насиченням з газової фази. На поверхні 

утворюється щільна плівка оксиду алюмінію (А1203), що оберігає від окис-

лення актовані вироби. Алітування проводять при 950...1050 °С протягом 

3...12 годин. Товщина шару складає в середньому 0,2...0,8 мм. Зокрема алі-

тують чохли термопар, деталі розливних ковшів, клапани і інші вироби, що 

працюють при високих температурах; при використовуванні вакуумного 

алітування можна одержувати покриття високої чистоти. 

Хромування - процес насичення поверхневого шару сталі хромом, при 

цьому підвищується корозійна стійкість, твердість і зносостійкість. Най-

більш застосується хромування в порошкоподібних сумішах ферохрому або 

хрому, хлористого амонію і оксиду алюмінію. Хромування проводиться 

при 1000...1050 °С протягом 6....12 годин. Товщина одержуваного шару не 

більше 0,2 мм. Хромують звичайно низьковуглецеві сталі: структура шару 

складається з твердого розчину хрому в -залізі і містить 30...40 % хрому. 

При хромуванні середньо- і високовуглецевої сталі одержуваний шар скла-

дається з карбідів хрому (Cr, Fe)7C3 та ін. Хромуванню піддають клапани 

компресорів, матриці штампів для холодної висадки та ін. 

Цинкування найбільш широко використовується в техніці. На частку 

цинкових покриттів доводиться близько 60 % від загальної поверхні мета-

левих покрить. Цинкові покриття добре захищають залізо і його сплави від 

корозії на повітрі і у воді. Товщина цинкового покриття 6...36 мкм, зале-

жить від умов експлуатації виробів. Оцинковані листи і смуги застосову-
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ються в житловому будівництві (крівля, водостічні труби), для виготовлен-

ня ємностей, в автомобільному і залізничному транспорті та ін. 

 

5.7 Дефекти внаслідок термічної обробки 

 

Технологічні процеси термічної обробки деталей мають забезпечува-

ти необхідну зміну властивостей за гарантованої надійності результатів 

термообробки, а також незмінність інших властивостей виробів, а саме – 

первинної геометричної форми, розмірів і якості поверхні. 

Задоволення цих вимог належить до конструкторських і технологіч-

них завдань. Конструкція виробу й технологія процесу вимагають прогно-

зування межі ймовірної деформації, з урахуванням якої можна коригувати 

розміри, а також визначення технологічних припусків на механічну оброб-

ку. 

Контроль якості термічної і хіміко-термічної обробки включає після-

операційний контроль всіх деталей в процесі обробки по твердості, струк-

турі і глибині обробленого шару. Особливу увагу при термічній обробці 

слід звернути на дефекти деталей (тріщини, викривлення і т. д.). Контроль 

дрібних тріщин в загартованих деталях проводять методом магнітної або 

рентгенодефектоскопії. Зокрема, цей метод використовується для контро-

лю пружин, ресорних листів, деталей управління автомашин та ін. 

Найпоширенішими дефектами, що виникають у результаті термооб-

робки, є деформації, жолоблення й тріщини внаслідок внутрішніх терміч-

них напружень. Ефективно запобігати цьому можна повільним охоло-

дженням в області мартенситних перетворень. Для зменшення цих дефек-

тів оброблювані деталі мають бути невеликих розмірів, спрощеної форми, 

без гострих кутів і різких переходів. Деталі складнішої форми мають бути 

виготовлені з легованих сталей, які загартовують в олії. 

У разі недогріву деталі або малої видержки за температури гартуван-

ня структура має недостатню твердість. Причиною цього може бути й не-
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достатній уміст вуглецю або невеликий ступінь переохолодження, в ре-

зультаті чого структура частково або повністю складається з троститу або 

сорбіту. Для усунення цих дефектів необхідно підвищувати температуру 

нагрівання або збільшувати інтенсивніше охолодження. 

Перегрів під час гартування спричиняє підвищення крихкості деталі, 

що пояснюється збільшенням розміру зерен аустеніту. Усунення такого 

дефекту досягається повторним гартуванням від нормальних для даної 

сталі температур. 

Деякі види браку цементованих деталей, наприклад недостатня тов-

щина шару або знижений вміст вуглецю на поверхні, можуть бути виправ-

лений шляхом додаткової хіміко-термічної обробки по спеціальному ре-

жиму. 

Для зменшення окислення й зневуглецьовування поверхневих шарів 

термічно оброблюваних деталей застосовують гартування в термопечах зі 

створенням штучно контрольованої атмосфери. Якщо це неможливо, то 

необхідно передбачити припуск на шліфування, що істотно ускладнює 

технологічний процес виготовлення деталі й здорожує його. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 140 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Як класифікують основні види термічної обробки? 

2. Які основні параметри процесу термічної обробки? 

3. Назвіть різновиди відпалу першого роду та їх температурні режи-

ми. 

4. Яким чином відрізняють критичні точки сталі при нагріванні та 

охолодженні? 

5. В чому полягає нормалізація сталі? 

6. Яке призначення відпустки сталі? 

7. Якою є мета і в чому полягає поліпшення сталі? 

8. У чому полягає процес відпалу? Які його види й призначення? 

9. З яких етапів складається процес гартування? 

10. Які основні способи гартування, їхні режими й призначення? 

11. Що таке відпускання й які його види? 

12. У чому полягає хіміко-термічна обробка сталей і з яких етапів 

вона складається? 

13. Які основні види ХТО та яке їх призначення? 

14. Яка мета процесу цементації? 

15. У чому полягає технологія процесу азотування? 

16. У чому перевага процесу азотування в порівнянні з цементацією? 

17. Які особливості процесів ціанування й нітроцементації? 

18. З якою метою застосовують борирування сталі? 

19. Які основні способи дифузійної металізації? 

20. Які найпоширеніші дефекти внаслідок термообробки? 
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6. КОНСТРУКЦІЙНІ СТАЛІ ТА КОНСТРУКЦІЙНІ ЧАВУНИ, 

ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

 

 

Конструкційна сталь – один з основних конструкційних матеріалів, 

широке застосування якого зумовлене необхідним комплексом його фізи-

ко-механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей. 

Сталі, які використовують для виготовлення деталей машин і механі-

змів, поряд із високими міцністю й надійністю, мають чинити опір удар-

ним і циклічним навантаженням, тобто характеризуватися високим опором 

утомленості, а в умовах тертя – зносостійкістю. В багатьох випадках умови 

експлуатації потребують високої корозійної стійкості сталей. 

Як конструкційні використовують вуглецеві й леговані сталі. За за-

гальним призначенням конструкційні сталі поділяють на будівельні й ма-

шинобудівельні. 

Будівельні сталі використовують для виготовлення металевих конс-

трукцій у будівництві, металевих споруд, магістральних трубопроводів 

тощо. 

Машинобудівні сталі класифікують за такими ознаками: 

- найбільш доцільної термічної і хіміко-термічної обробки (цементовані, 

азотовані, поліпшуванні); 

- за переважним використовуванням за умови необхідної термообробки 

(пружинна, шарикопідшипникова); 

- за особливими технологічними властивостями (для холодного штампу-

вання, з підвищеною оброблюваністю різанням); 

- за експлуатаційними властивостями (зносостійкі, корозійностійкі, кріо-

генні, жаростійкі, високоміцні). 
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6.1 Цементовані, азотовані та поліпшуванні сталі 

 

До цементованих належать низьковуглецеві, низьколеговані й серед-

ньолеговані сталі, які в результаті зміцнення поверхневого шару й серце-

вини набувають достатньо високих механічних властивостей. Зміцнення 

поверхневого шару забезпечується за рахунок термодифузійного насичу-

вання вуглецем до концентрації 0,8…1,1 % із подальшою термічною обро-

бкою – гартуванням і низьким відпусканням. При цьому твердість поверх-

невого шару досягає НRС58…62.  

У низьколегованих і середньолегованих сталях у результаті цемента-

ції відбувається зміцнення серцевини. Залежно від типу й вмісту легуючих 

домішок ступінь зміцнення серцевини різна. 

До сталей із незміцнюваною серцевиною належать низьковуглецеві 

сталі (10, 15, 20), з яких виготовляють деталі, що не потребують високої 

міцності серцевини, але необхідні високі зносостійкість і твердість повер-

хні. 

До сталей зі слабкозміцнюваною серцевиною належать сталі з доба-

вками хрому й ванадію (15Х, 20Х, 15ХФ, 20ХН), що дають змогу частково 

зміцнити серцевину, зменшити схильність до перегріву. Внаслідок гарту-

вання після цементації в поверхневих шарах утворюється мартенситна 

структура, а в серцевині – бейнітна, завдяки чому хромисті сталі мають 

вищі міцністні  властивості на поверхні й у серцевині.  

Сталі з домішками Cr, Mn, Ni, Mo (комплекснолеговані) після цемен-

тації й подальшого гартування зміцнюються за рахунок утворення в серце-

вині мартенситної структури. Їх використовують для виготовлення вели-

корозмірних особливо важливих деталей. 

 

 

 



 
 143 

Таблиця 6.1 – Режими обробки й механічні властивості цементованих 

сталей 

Температура  
термообробки,  °С 

Механічні властивості 
після ХТО і ТО 

Твердість після 
цементації й ТО 

σ0,2 σтч δ ψ Марка Це-
мен-
тація 

Гар-
ту-

вання 

Від-
пус-

кання 
МПа % 

серце-
вини, 
НВ 

повер-
хні,  

НRС 
10 

15 

20 

920 

- 

950 

820 

800 

800 

200 

200 

200 

250 

270 

320 

420 

450 

550 

25 

23 

18 

55 

50 

45 

1370 

1500 

1500 

60…62 

60…62 

60…62 

15Г 

15Х 

15ХРА 

20Х 

20ХР 

18ХГТ 

20ХГР 

15ХГНТА 

- 

930 

- 

930 

930 

930 

930 

930 

800 

88- 

860 

- 

880 

- 

- 

960 

200 

180 

180 

180 

200 

200 

200 

200 

300 

500 

550 

650 

650 

800 

800 

700 

500 

600 

550 

650 

650 

800 

800 

700 

17 

12 

15 

11 

11 

- 

9 

10 

45 

45 

50 

40 

45 

50 

50 

50 

- 

≥1800 

- 

≥2120 

≥2120 

≥2400 

≥2300 

- 

- 

56…62 

- 

56 

56…62 

56…62 

58…62 

- 

30ХГТЦ 

30ХГТ 

20ХФ 

12ХН3А 

20ХГНР 

14НГ2СР 

15ХНГ2ВА 

15Х2Г2СВА 

970 

930 

930 

- 

Норм 

930 

930 

930 

870 

- 

- 

860 

- 

840 

860 

860 

200 

200 

200 

180 

200 

200 

190 

180 

1100 

750 

800 

700 

1100 

1070 

1180 

115 0 

1500 

940 

900 

950 

1160 

1170 

1280 

1240 

9 

12 

17 

11 

12 

14 

11 

13 

45 

33 

52 

55 

60 

48 

43 

44 

- 

2700 

2400 

- 

3210 

3500 

3630 

3630 

- 

56…62 

56…62 

- 

- 

56…62 

56…62 

56…62 
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До азотованих належать середньовуглецеві та леговані сталі, які зда-

тні утворювати з азотом міцні нітриди. Цьому сприяють такі хімічні еле-

менти як Al, Mo, Cr, Ni, Ti. Застосовують азотовані сталі для гільзів цилін-

дрів двигунів внутрішнього згорання, колінчастих валів, шпинделів верс-

татів. Хімічний склад і твердість деяких азотованих сталей наведені в таб-

лиці 6.2. 

 

Таблиця 6.2 – Характеристики деяких азотованих сталей 

Хімічний склад, % 
Марка 

С Мо Cr Ni Al 

Твердість  
НRС 

38Х2МЮА 0,35-0,42 0,15-0,25 1,35-,65 - 0,7-1,1 69…71 

40ХНМА 0,37-0,44 0,15-0,25 0,6-0,9 1,25-1,65 - 56…60 

34ХН3М 0,3-0,4 0,2-0,3 0,7-1,2 2,75-3,25 - 56…60 

30Х2В8Ф 0,3-0,4 0,5 2,2-2,7 До 0,35 - HV1000 
…1600 

 

 

Поліпшуванні середньовуглецеві леговані сталі - це сталі, що підда-

ються поліпшенню шляхом термічної обробки, яка полягає в гарті при те-

мпературі 820...880 °С в олії з подальшою високою відпусткою (550...650 

°С). Для важко навантажених деталей крупних перетинів застосовують ле-

говані сталі (марки 40ХН, З0ХГСА та ін.). 
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Таблиця 6.3 – Режими обробки й властивості поліпшуваних сталей 

Температура,  °С Механічні властивості  
σт σтч Δ ψ 

Марка гарту 
вання 

відпус 
кання 

Діа- 
метр 
заго-

товки, 
мм 

МПа % 
Твердість,  

НВ 

40 

40Г 

45 

850 

840 

820-840 

550-620 

550 

560-600 

До 60 

50 

До 100 

400 

590 

450 

700 

840 

750 

18 

20 

17 

40 

- 

35 

1970 

- 

1920-2400 

40Х 

40ХР 

850(о, в) 
840 (о) 

540-580 

540 (в, о) 

До 50 

25 

750 

800 

950 

1000 

10 

12 

50 

50 

2150-3020 

- 

30ХМА 

40ХГ 

40ХГР 

30ХГС 

880(о, в) 

840 (о) 

850 (о) 
870 

540 (в, о) 

520 (в, о) 

570 (в, о) 

550 (в, о) 

До 25 

25 

25 

60 

750 

850 

800 

700 

950 

1000 

1000 

900 

12 

9 

11 

9 

50 

45 

45 

45 

- 

- 

- 

≥2250 

40ХН 

40ХНР 

40ХГНР 

40ХНМА 

820 (о) 

830 (о) 

850 (о) 

850 (о) 

500 

500-550 

500 (о, в) 

620 (в, о) 

25 

До 100 

25 

40 

800 

750 

900 

1500 

1000 

900 

1100 

1650 

11 

12 

10 

9 

45 

50 

55 

45 

2400-2800 

HRC25-35 

- 

HRC48-53 

34ХН3М 

38ХН3М 
(В)ФА 

30ХН2 
ВФА 

860 (о) 

 
860 (о) 

 
860 (о) 

600 

 
620 

 
680 

До 300 

 
До 800 

 
25 

750 

 
750 

 
800 

870 

 
900 

 
900 

14 

 
11 

 
10 

38 

 
38 

 
40 

2570-3210 

 
2770-3210 

 
- 
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6.2 Пружинні та шарикопідшипникові сталі 

 

До конструкційних легованих сталей відносять пружинні та шарико-

підшипникові. 

Ресорно-пружинні сталі володіють високою межею текучості і висо-

кою межею тривалості при достатній в'язкості і пластичності. Для сталей, 

що містять не менше 0,5 %С, це досягається гартом з подальшою серед-

ньою відпусткою (300...400 °С). 

До легованих ресорно-пружинних сталей відносяться марганцеві 

(60Г, 65Г) і крем'янисті (55С2, 60С2), що йдуть для виготовлення плоских і 

круглих пружин, ресор, пружинних кілець та інших деталей, від яких по-

трібні високі пружні властивості і підвищений опір зносу; хромованадієві 

(50ХФА, 50ХГФА), що застосовуються для відповідальних клапанних 

пружин, ресор легкових автомобілів і торсіонних валів ткацьких верстатів; 

сальникових пружин, для пружин, що працюють при підвищених темпера-

турах (до 300°С) і змінних навантаженнях. 

 

Таблиця 6.4 – Хімічний склад і механічні властивості пружинних ста-

лей 

Хімічний склад, % Механічні влас-
тивості  

σт σтч 
Марка 

С Mn Si 

Температура 
відпускання, 

°С 
МПа 

65 

70 

75 

0,62-0,70 

0,67-0,75 

0,72-0,80 

0,5-0,8 

0,5-0,8 

0,5-0,8 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

380 

320 

380 

800 

850 

900 

1000 

1050 

1100 
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 Продовження таблиці 6.4 

Хімічний склад, % Механічні влас-
тивості 

σт σтч 
Марка 

С Mn Si 

Температура 
відпускання, 

°С 
МПа 

50С1 

55С2 

60С2 

70С3А 

0,45-0,55 

0,52-0,60 

0,57-0,65 

0,66-0,74 

0,6-0,9 

0,6-0,9 

0,6-0,9 

0,6-0,9 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

1,5-2,0 

460 

400 

460 

460 

1200 

1500 

1400 

1600 

1300 

1700 

1600 

1800 

60С2ХФА 

65С2ВА 

70С2ХА 

0,56-0,64 

0,61-0,69 

0,65-0,75 

0,4-0,7 

0,7-1,0 

0,4-0,6 

1,4-1,8 

1,5-2.0 

1,4-1,7 

410 

420 

420 

1700 

1700 

1700 

1900 

1900 

1900 

65Г 

50ХГ 

60СГ 

0,62-0,70 

0,46-0,54 

0,55-0,65 

0,9-1,2 

0,7-1,0 

0,8-1,0 

0,17-0,37 

0,17-0,37 

1,3-1,8 

480 

420 

460 

850 

1300 

1400 

1050 

1500 

1600 

50ХФА 

60С2Н2А 

0,46-0,54 

0,56-0,64 

0,5-0,8 

0,4-0,7 

0,17-0,37 

1,4-1,8 

475 

420 

1600 

1600 

1700 

1750 

 

Шарикопідшипникові сталі застосовуються для виготовлення підши-

пників - відповідальних деталей машин і механізмів. Вони в значній мірі 

визначають точність і продуктивність металоріжучих верстатів, а також 

забезпечують надійність і довговічність роботи машин, у тому числі авто-

мобілів, тракторів, рухомого складу залізниць. Основні вимоги до підшип-

никових сталей: висока статична вантажопідйомність, високий опір конта-

ктної утомленості, зносостійкість, високий опір малим пластичним дефор-

маціям і розмірна стабільність. 

Найбільше застосування для виготовлення підшипників отримали 

сталі ШХ6 (1,05...1.15 % С і 0,4...0,7 % Сг) і ШХ15 (0,95...1,05 % С і 

1,3...1,65 % Сг). Для забезпечення достатньої міцності і тривалості сталі 
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ШХ6 і ШХ15 повинні мати після гарту і відпустки HRС 61...65, ШХ15СГ - 

HRC 60...64. 

 

Таблиця 6.5 – Режими термообробки деяких шарикопідшипникових 

сталей 

Марка 
Температура 
гартування, 

°С 

Охолодне  
середовище 

HRC 
Температура 
відпускання, 

°С 

ШХ15 
720…820 

820…840 

Вода 

олива 
≥62 150…170 

ШХ9СГ 
790…820 

810…820 

Вода 

олива 
≥61 150…170 

ШХ15СГ 
780…810 

810…830 

Вода 

олива 
≥61 150…170 

 

Габаритні елементи виготовляють зі сталі ШХ20СГ, у разі значних 

ударних навантажень – з цементованих на глибину 1…5 мм низько вуглеце-

вих, легованих нікелем, сталей 20ХНМ, 20Х2Н4А, 18ХГТ. Для підшипни-

ків, які працюють в агресивних середовищах, застосовують високовуглеце-

ву корозійностійку хромисту сталь 95Х18. 

 

6.3 Будівельні та інструментальні сталі 

 

Будівельна сталь призначається для виготовлення будівельних конс-

трукцій - мостів, газо- і нафтопроводів, ферм, казанів і т. д. Всі будівельні 

конструкції, як правило, є зварними, зварюваність - одна з основних влас-

тивостей будівельної сталі. Тому будівельна сталь - це низьковуглецева 

сталь із С<0,22-0,25 %. Підвищення міцності досягається легуванням зви-

чайно дешевими елементами - марганцем і кремнієм. В цьому випадку сталь 
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називають низьколегованою. При низькому вмісті вуглецю межа текучості 

зростає до 400-450 МПа (межа міцності до 500-600 МПа), а при використо-

вуванні термічної обробки і вище. 

Слід застосовувати для незварюваних конструкцій (або зварюваних 

невідповідальних конструкцій) киплячу сталь, для зварних розрахункових 

конструкцій - напівспокійну або спокійну сталь. Для відповідальних конс-

трукцій, а також для споруд, що працюють в умовах низьких температур, 

слід застосовувати нормалізовану або термічно поліпшену сталь. 

 

Таблиця 6.6 – Хімічний склад і механічні властивості низьколегованих 

будівельних сталей 

Хімічний склад, % σтч σ0,2 
Марка 

С Mn Si Сr МПа 
δ, 
% 

09Г2 

14Г2 

17ГС 

14ХГС 

10ХСНД 

15ХСНД 

15Г2СФД 

До 0,12 

0,12…0,18 

0,14…0,2 

0,11…0,16 

До 0,12 

0,12…0,18 

0,12…0,18 

0,17…0,37 

0,17…0,37 

0,4…0,6 

0,4…0,7 

0,8…1,1 

0,4…0,7 

0,4…0,7 

1,45…1,75 

1,2…1,6 

1,0…1,4 

0,9…1,3 

0,5…0,8 

0,4…0,7 

1,3…1,7 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5…0,8 

0,6…0,9 

0,6…0,9 

0,3 

440 

450 

490 

490 

530 

470 

550 

305 

325 

335 

345 

390 

325 

390 

21 

23 

23 

22 

19 

21 

18 

 

Оскільки термічною обробкою (гарт + відпустка 600 °С) неможливо 

значно підвищити міцністні властивості сталі, то в тих випадках, коли необ-

хідно мати більш високу межу текучості, застосовують леговані сталі. Ці 

стали звичайно називають низьколегованими, або будівельними сталями 

підвищеної міцності. На відміну від конструкційних легованих сталей, бу-

дівельні сталі підвищеної міцності у споживачів не піддаються термічній 
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обробці, тобто структура і службові характеристики формуються при ви-

робництві сталей. 

До інструментальних відносяться сталі, призначені для виготовлення 

ріжучого, вимірювального, штампового і інших інструментів. Основними 

властивостями цих сталей є твердість, в'язкість, зносостійкість, теплостій-

кість (червоностійкість), прожарювальність. Для деяких інструментальних 

сталей велике значення має теплопровідність, стійкість проти налипання 

оброблюваного металу на метал інструменту та ін. 

Інструментальні сталі ділять на вуглецеві, леговані і швидкорізальні. 

До якісних вуглецевих інструментальних сталей відносять сталі У7, У8, У9, 

У10, У11, У12, У13; з них виготовляють нескладні по конфігурації ріжучі і 

вимірювальні інструменти. Більш складні інструменти виготовляють з ви-

сокоякісних інструментальних сталей: У7А, У8А, У9А, У11А, У12А, У13А. 

Це звичайно заевтектоїдні сталі. Для отримання високої твердості (HRC 

60...62) сталеві інструменти гартують у воді з 770...810 °С, при цьому вони 

прожарюються на невелику глибину (5...10 мм). Структура після гарту - 

мартенсит і цементит. Відпустка залежно від призначення інструменту і 

необхідної твердості проводиться при 150...220 °С. Вуглецеві сталі є більш 

дешевими. 

Леговані інструментальні сталі одержують на базі вуглецевих ін-

струментальних сталей шляхом легування їх хромом, вольфрамом, ванаді-

єм, марганцем, кремнієм і іншими елементами. Легування приводить до бі-

льшої стійкості переохолодженого аустеніту і більшої прожарюваємості, 

ніж у вуглецевих інструментальних сталей. Інструменти з легованих сталей 

після гарту, як правило, в олії і низької відпустки мають твердість HRC 

62...64. Ці сталі відрізняються також підвищеною в'язкістю, меншою схи-

льністю до деформацій і тріщиноутворюванні при гарті. З легованих ін-

струментальних сталей марок 9ХС, ХВГ, B1, ХВ5 і інших виготовляють 

різні ріжучі інструменти, що мають складну конфігурацію. 
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Таблиця 6.7 – Режими термообробки й властивості деяких низьколего-

ваних інструментальних сталей 

Марка 
Температура 
гартування, 

°С 

Температура 
відпускання, 

°С 
HRC Dкр, мм 

11ХФ 

13Х 

ХВСГ 

9ХС 

Х 

В2Ф 

ХВГ 

ХВ4Ф 

830…860 

780…800 

840…860 

860…880 

840…850 

810…830 

830…850 

800…820 

140…160 

100…120 

140…160 

140…160 

150…160 

140…160 

140…170 

100…140 

62…65 

65…67 

62…64 

62…65 

64…64 

64…65 

64…65 

67…69 

15 

15 

˂100 

˂50 

˂35 

˂45 

˂70 

˂55 

 

 

Штампові сталі, які вживають при виготовленні інструментів для об-

робки металів тиском, діляться на два класи залежно від умов роботи. 

У випадках деформації металу в холодному стані штамповим сталям 

додають високу твердість, зносостійкість і в'язкість, щоб протистояти ди-

намічним навантаженням. З цією метою сталі Х12М, 5ХВ2С, Х12Ф1 гар-

тують в олії з температур 1000...1070 °С і піддають низькій відпустці (150-

180 °С) до твердості HRC 61...63. 

Штампи для гарячої обробки металів працюють в гірших умовах, то-

му для їх виготовлення застосовують достатньо складні по складу леговані 

інструментальні сталі. При короткочасній дії гарячого металу на штамп ви-

користовують сталі 5ХГМ, 5ХНМ та ін., гартовані при 820...880 °С в олії і 

відпущені при 520...570 °С. Довготривалу дію ударних навантажень ви-

тримують сталі 4Х2В5ФМ, 4ХЗВФ2М2, ЗХ2В8Ф. 
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Таблиця 6.8 – Механічні властивості сталей для штампів гарячого де-

формування 

σтч σ0,2 Δ ψ 
Марка 

HRC після  
 завершальної 
термообробки МПа % 

5ХНМ 

5ХНВ 

5ХГН 

6ХНВС 

7ХЗ 

8ХЗ 

4ХМФС 

3Х2В8Ф 

4Х3ВМФ 

4Х5В2ФС 

4Х5МФС 

4Х4ВМФС 

3Х3М3Ф 

5Х3В3МФС 

2Х6В8М2К8 

2Х9В6 

45…46 

42…45 

44…47 

42…45 

50…52 

43…45 

45…46 

42…45 

47…49 

47…49 

47…49 

48…50 

46…48 

42…46 

50…51 

42…46 

1600…1650 

1450…1500 

1500…1600 

1500…1600 

1700…1800 

1500…1600 

1580…1640 

1400…1500 

1700…1750 

1800…1850 

1700…1750 

1750…1850 

1650…1720 

1600…1640 

1750…1800 

1500…1600 

1400…1450 

- 

1400…1500 

- 

1650…1750 

1450…1500 

1380…1450 

1350…1450 

1450…1500 

1650…1700 

1450…1500 

1600…1650 

1450…1550 

1500…1540 

1650…1750 

1300…1350 

8…10 

8…10 

9…12 

7…9 

4…7 

6…9 

12…14 

9…10 

12…14 

7…10 

10…11 

8…10 

12…13 

8…10 

8…10 

12…15 

40 

45 

25…35 

27…30 

16…19 

15…20 

45…50 

28…32 

44…48 

30…36 

45…48 

30…35 

50…55 

30…35 

27…30 

45…50 

 

Швидкорізальні сталі широко використовують для виготовлення рі-

жучого інструменту, що володіє великою твердістю і працюючого при ви-

соких швидкостях різання. Швидкорізальна сталь відноситься до класу ка-

рбідних (ледебуритних) сталей. В їх склад входять карбідоутворювальні 

елементи - хром, вольфрам, ванадій, кобальт, молібден. 
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Високі ріжучі властивості інструментів, виготовлених з швидкоріза-

льних сталей марок Р6, Р9, Р12, Р18 (цифра після букви показує середній 

вміст вольфраму), одержують після відповідної термічної обробки: гарт 

при температурі 1210...1290 °С залежно від марки сталі з подальшою відпу-

сткою. Час витримки інструментів при температурі гарту - 2...5 хвилин, 

охолоджування їх - в олії, розплавах солей і лугів. Нагрів під гарт прово-

дять після попереднього підігріву до температури не менше 780 °С. Такий 

попередній нагрів необхідний у зв'язку з тим, що швидкорізальні сталі во-

лодіють низькою теплопровідністю, і при швидкому нагріві можуть утво-

ритися тріщини. 

 

Таблиця 6.9 – Характеристика деяких швидкорізальних сталей 

Хімічний склад, % 
Марка 

С Cr W V 

Температура 
відпускання HRC 

Р18 

Р12 

Р9 

Р6М5 

Р14Ф4 

Р10Ф5К5 

Р8М4К8 

0,75 

0,85 

0,90 

0,84 

1,25 

1,5 

1,05 

4,1 

3,3 

3,8 

4,1 

4,3 

4,3 

4,3 

17,8 

12,5 

9,2 

6,0 

13,7 

10,8 

9,0 

1,2 

1,7 

2,3 

1,9 

3,8 

4,7 

2,3 

560 

560 

560 

550 

570 

570 

550 

63…65 

63…65 

63…65 

63…65 

64…66 

64…67 

65…68 

 

Високі температури гарту необхідні для більш повного розчинення в 

аустеніті легованих карбідів, що приводить до значного насичення мартен-

ситу легуючими елементами. Це підвищує твердість. Після гарту в сталях 

залишається до 30 % залишкового аустеніту, тому їх піддають дво- або 

триразовій відпустці при температурі 540...580 °С, подальше охолоджуван-
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ня проводиться на повітрі. Після відпустки структура складається з мартен-

ситу, карбідів і залишкового аустеніту (1...3 %), твердість HRC 62...64. 

Для інструментів нескладної форми з метою зменшення залишкового 

аустеніту в сталі використовують охолоджування холодом при мінус 80 

°С. Застосовуючи обробку холодом, можна число відпусток скоротити до 

одного. Підвищити ріжучі властивості можна також деякими спеціальними 

методами, наприклад ціануванням. 

 

6.4 Жаростійкі та жароміцні стали і сплави 

 

Сталі і сплави, призначені для роботи при підвищених і високих тем-

пературах, розділяють на жароміцні, жаростійкі і теплостійкі. 

До жароміцних сталей і сплавів відносяться матеріали, здатні працю-

вати в навантаженому стані при високих температурах протягом певного 

часу. 

Вони використовуються для виготовлення деталей двигунів внутрі-

шнього згорання, парових і газових турбін, металургійного обладнання. 

Звичайно ці стали і сплави характеризуються високими значеннями межі 

повзучості і тривалої міцності. 

Для малонавантажених деталей і вузлів енергетичних установок, що 

працюють при температурах 500...580 °С, застосовують сталі перлітового 

класу (марки 16М, 15М і ін.) після відповідної термічної обробки. Для де-

талей і вузлів газових турбін і паросилових установок застосовують склад-

нолеговані мартенситоферитні сталі, наприклад 18Х12ВМБФР і 

15Х12ВНМФ. 

До жароміцних сплавів відносять сплави на нікелевій основі, що міс-

тять більше 30...50 % нікелю. Їх називають німоніками і використовують 

як матеріал для робочих лопаток газотурбінних двигунів, турбінних дисків, 

кріпильних деталей з тривалим терміном служби, соплових лопаток та ін-
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ших деталей газових турбін, що працюють при 650...850 °С. До таких спла-

вів, наприклад, відносять нікелеві сплави марок ХН77ТЮР, ХН70ВМТЮ.  

Жаростійкі (окалиностійкі) сталі і сплави застосовують для деталей, 

що працюють в газових середовищах при температурі 550...900 °С. Вони 

володіють високою стійкістю проти хімічного руйнування поверхні. Жаро-

стійкі сталі містять алюміній, хром і кремній. Такі сталі не утворюють ока-

лини при високих температурах. Сюди відносять сталь 40Х9С2, що вико-

ристовується для виготовлення клапанів двигунів внутрішнього згорання, 

теплообмінників, що працюють до 850 °С, сталь 08X17Т - для деталей, що 

використовуються в середовищі топкових газів з підвищеним вмістом сір-

ки (робоча температура не більш 900 °С), і сталь 36Х18Н25С2 (робоча те-

мпература не більш 1100 °С) - для клапанів двигунів внутрішнього згоран-

ня великої потужності, пічних конвеєрів. 

Теплостійкі сталі застосовують в енергетичному машинобудуванні 

для деталей, що працюють під навантаженням при температурі 500...650 °С 

протягом довгого часу. Залежно від умов роботи для виготовлення деталей 

використовують вуглецеві, низьколеговані і хромові сталі після відповідної 

термічної обробки. Наприклад, деталі із сталі 12МХ використовуються при 

510 °С (трубопроводи і установки колекторів високого тиску, парові казани, 

деталі циліндрів, газові турбіни). Для тієї ж мети застосовується сталь 

12Х1МФ (робоча температура 570...590 °С). Сталь марки 15X5 

застосовується для труб, деталей насосів, підвісок казанів (робоча 

температура 600 °С). 

 

6.5 Конструкційні чавуни 

 

Чавун – найпоширеніший конструкційний матеріал на основі заліза, 

що пояснюється порівняно невеликою вартістю й добрими технологічними 

властивостями чавунів – високою рідинотекучістю й незначною усадкою 

під час охолодження.  
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Чавуни широко застосовуються завдяки високим механічним власти-

востям, оброблюваності різанням, можливості зміни властивостей термо-

обробкою й легуванням. Порівняно з конструкційними сталями чавуни 

мають вищу рідинотекучість за нижчих температур плавлення, що дає змо-

гу виготовляти деталі складнішої форми. 

Конструкційні чавуни використовують для одержання виливків різ-

них форм, складності й маси. Розрізняють білі, сірі, високоміцні й ковкі 

чавуни. 

Білі чавуни не стандартизовані. Більше застосовують вибілені чаву-

ни, які одержують із сірих чавунів швидким охолодженням поверхневого 

шару. При цьому на глибині 10…30 мм утворюється структура білого ча-

вуну у вигляді твердої кірки, а серцевина зберігає структуру сірого чавуну. 

Для зняття термічних напружень після вибілювання виливки піддають від-

пусканню з температур 500…550 °С. Із вибілених чавунів виготовляють 

деталі, які працюють в умовах зношування (гальмові колодки, лепехи плу-

гів тощо).  

Сірі чавуни випускаються у вигляді виливків – сплавів на основі сис-

теми Fe-C-Si з домішками Mn, P і S. Структурно сірі чавуни складаються з 

сталевої основи і включень пластинчастого графіту. Чим більше графіто-

вих включень, тим більше розмежовується сталева основа і нижчі механіч-

ні властивості чавуну. 

Чавуни марок СЧ10, СЧ15, СЧ18 мають феритно-графітну структуру 

та застосовуються для виготовлення маловантажних,  слабко- і середньо-

навантажених деталей (фланці, корпусні деталі для редукторів і підшипни-

ків, гальмові барабани, диски зчеплення тощо). 

Чавуни марок СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25 за структурою належать до 

феритно-перлітних із включеннями графіту. Застосовують їх для деталей, 

що працюють в умовах підвищених статичних і динамічних навантажувань 

(поршні циліндрів, картери двигунів внутрішнього згорання, станини верс-

татів, зубчасті колеса тощо). 
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Таблиця 6.10 – Марки, склад і механічні властивості деяких сірих чаву-

нів 

Товщина стінок виливка, мм 
Вміст, % 

15 50 150 Марка 

С Si σтч, 
МПа 

НВ σтч, 
МПа 

НВ σтч, 
МПа 

НВ 

СЧ10 3,3…3,7 2,2…2,6 100 1900 75 1560 65 1200 

СЧ15 3,5…3,7 2,0…2,4 150 2100 1105 1630 80 1300 

СЧ20 3,3…3,5 1,4…2,4 200 2300 140 1700 120 1430 

СЧ25 3,2…3,4 1,4…2,2 250 2450 180 1870 150 1560 

СЧ30 3,0…3,2 1,3…1,9 300 2600 220 1970 180 1630 

СЧ35 2,9…3,0 1,2…1,5 350 2756 260 2290 205 1790 

 

Чавуни марок СЧ30, СЧ35 належать до перлітних чавунів, що мають 

виші механічні властивості за рахунок подріблення графітових включень 

шляхом модифікування рідкого чавуну. Такі чавуни використовують для 

деталей, що працюють в умовах великих навантажень та інтенсивного 

зношування (гільзи блоків циліндрів, розподільні вали, зубчасті колеса та 

інші). 

Високоміцні чавуни мають вільний графіт у формі кульок або вер-

микулярних включень, для чого невелику кількість модифікаторів (магнію, 

алюмінію, церію, феросиліцію) додають у розплавлений чавун. 

Чавуни з кулястим графітом близькі до литих вуглецевих сталей за 

своїми механічними властивостями, але мають кращу рідинотекучість, ме-

ншу усадку, вищу зносостійкість та оброблюваність різанням, мають дем-

пфувальні властивості. Для них стандартом передбачено гарантії тимчасо-

вого опору при розтягуванні σтч та умовної межі текучості σ0,2. 
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Таблиця 6.11 – Марки, механічні властивості й склад чавунів із куляс-

тим графітом 

Товщина стінок виливка, мм  
σтч σ0,2 ˂50 50…100 ˃100 

Марка 
Основа 
струк-
турної 
будови МПа 

НВ 
δ, 

мм Вміст вуглецю, % 
Вміст кремнію, % 

ВЧ350-22 350 220 1400...
1700 

22 3,3…3,8 
1,9…2,9 

3,0…3,5 
1,3…1,7 

2,7…3,2 
0,8…1,5 

ВЧ400-15 
Ферит-

на 400 250 1400...
2020 

15 3,3…3,8 
1,9…2,9 

3,0…3,5 
1,2…1,7 

2,7…3,2 
0,8…1,5 

ВЧ450-10 450 310 1400...
2250 

10 3,3…3,8 
1,9…2,9 

3,0…3,5 
1,3…1,7 

2,7…3,2 
0,8…1,5 

ВЧ500-7 

Фери-
то- 

пер- 
літна 

500 320 1530...
2450 

7 3,3…3,7 
1,9…2,9 

3,0…3,3 
2,2…2,6 

2,7…3,2 
0,8…1,5 

ВЧ600-3 600 370 1920...
2770 

3 3,2…3,6 
2,4…2,6 

3,0…3,3 
2,4…2,8 

___-___ 
- 

ВЧ700-3 700 420 2280...
3020 

2 3,2…3,6 
2,6…2,9 

3,0…3,3 
2,6…2,9 

___-___ 
- 

ВЧ800-2 

Пер- 
літна 

800 480 2480...
3510 

2 3,2…3,6 
2,6…2,9 

___-___ 
- 

___-___ 
- 

ВЧ1000-2 Термо- 
оброб-
лена 

1000 700 2700...
3600 

2 3,2…3,6 
2,6…2,9 

___-___ 
- 

___-___ 
- 

 

Високоміцний чавун як конструкційний матеріал є замінником вуг-

лецевої сталі, ковкого і сірого чавунів. Із високоміцних чавунів виготов-

ляють дрібні деталі (поршневі кільця, зірочки, шестерні) і великогабаритні 

деталі (рами молотів, пресів, прокатних станів, станини верстатів, колінча-

сті вали двигунів внутрішнього згорання). Порівняно зі сталевими валами, 

чавунні мають вищу циклічну в’язкість, меншу чутливість до зовнішніх 

концентраторів напружень, кращі антифрикційні властивості, меншу вар-

тість. 
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Для поліпшення механічних властивостей такі чавуни піддають тер-

мообробці: гартуванню й відпусканню з температур 500…600 °С - для під-

вищення міцності, відпалу з метою сфероїдизації графіту – для збільшення 

пластичності. 

 

Таблиця 6.12 – Марки, механічні властивості й застосування чавунів із 

вермикулярним графітом 

σтч σ0,2 
Марка 

МПа 
НВ δ, мм Приклади застосування 

ЧВГ300-3 300 240 1300...1800 3,0 
ЧВГ350-2 350 260 1400…1900 2,0 
ЧВГ400-1,5 400 320 1700…2200 1,5 

Деталі машин, які працюють 
в умовах підвищених циклі-
чних навантажувань 

ЧВГ450-0,8 450 380 1900…2200 0,8 

Деталі, які працюють в умо-
вах значних механічних на-
вантажувань, тертя, зношу-
вання, кавітації й термоцик-
лічних навантажувань 

 

Чавуни з вермикулярним графітом - ЧВГ300, ЧВГ350, ЧВГ400, 

ЧВГ450 – містять у структурі до 40 % кулястого графіту. Для них передба-

чено гарантії тимчасового опору при розтяганні та умовна границя текучо-

сті, як і для чавунів із кулястим графітом. 

Ковкі чавуни посідають проміжне положення між сталями та сірими 

чавунами за механічними й технологічними властивостями. Виливки таких 

чавунів дістають у результаті спеціального графітизувального відпалу (то-

мління), при цьому графіт набирає пластівчастої форми. 

Ковкі чавуни характеризуються високими антифрикційними власти-

востями і оброблюваністю різанням. Їх застосовують у машинобудуванні, 

суднобудуванні, у виробництві двигунів внутрішнього згорання тощо. З 

ковких чавунів виготовляють високонавантажені деталі машин, що пра-

цюють в умовах інтенсивного зношування, ударних і циклічних наванта-
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жувань (картери редукторів і задніх мостів автомобілів, муфти, корпуси 

підшипників, деталі газопровідних і водопровідних установок). До недолі-

ків відносять обмежену товщину стінок виливків (≤50 мм) через небезпеку 

утворення пластинчастого графіту та досить високу вартість, пов’язану з 

тривалим відпалом. 

 

Таблиця 6.13 – Механічні властивості ковких чавунів 

Марка 
Основа стру-
ктурної бу-

дови 
σтч, МПа НВ δ, %,  

не менше 

КЧ30-6 294 1000…1630 6 

КЧ33-8 323 1000…1630 8 

КЧ35-10 333 1000…1630 10 

КЧ37-12 

Феритна 

362 1100…1630 12 

КЧ45-7 441 1500…2070 7 

КЧ50-5 490 1700…2300 5 

КЧ55-4 539 1920…2410 4 

КЧ60-3 588 2000…2690 3 

КЧ65-3 637 2120…2690 3 

КЧ70-2 686 2410…2850 2 

КЧ80-1,5 

Перлітна 

784 2700…3200 1,5 

 

Леговані чавуни використовують в умовах підвищених температур і 

силових навантажень, коли виникає тертя без мастильних матеріалів або 

зростає агресивність середовища. 

Легуючі елементи впливають на властивості металевої основи, роз-

міри та характер графітових включень  у чавунах. Залежно від переважно-

го легування та його ступеня чавуни набувають спеціальних властивостей, 
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за якими їх поділяють на зносостійкі, корозійностійкі, жаростійкі та жаро-

міцні. 

 

Таблиця 6.14 – Механічні властивості легованих чавунів 

Вид чавуну Марка σтч, МПа σзг, МПа НВ 

Хромисті 

ЧХ1 
ЧХ2 
ЧХ3 
ЧХ3Т 
ЧХ9Н5 
ЧХ16 
ЧХ16М2 
ЧХ22 
ЧХ22С 
ЧХ28С 
ЧХ28П 
ЧХ28Д2 
ЧХ32 

170 
150 
150 
200 
350 
350 
170 
290 
290 
370 
200 
390 
390 

350 
310 
310 
400 
700 
700 
490 
540 
540 
560 
400 
690 
690 

2030…2800 
2030…2800 
2230…3560 
4400…5860 
4900…6070 
3900…4400 
4900…6070 
3330…6070 
2150…3330 
2150…2640 
2450…3900 
3900…6350 
2450…3330 

Кремнисті 

ЧС5 
ЧС5Ш 
ЧС13 
ЧС15 
ЧС17 
ЧС15М4 
ЧС17М3 

150 
290 
100 
60 
40 
60 
60 

290 
- 

210 
170 
140 
140 
100 

1400…2940 
2230…2940 
2940…3900 
2940…3900 
3900…4500 
3900…4500 
3900…4500 

Алюмінієві 

ЧЮХШ 
ЧЮ6С5 
ЧЮ7Х2 
ЧЮ22Ш 
ЧЮ30 

390 
120 
120 
290 
200 

590 
240 
170 
490 
350 

1830…3560 
2360…2940 
2350…3560 
3560…5360 
2150…2540 
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Продовження таблиці 6.14 

Вид чавуну Марка σтч, МПа σзг, МПа НВ 

Марганцевисті 
ЧГ6С3Ш 
ЧГ7Х4 
ЧГ8Д3 

490 
150 
150 

680 
330 
330 

4900…5860 
1760…2850 
1960…2800 

Нікелеві 

ЧНХТ 
ЧНХМД 
ЧНМШ 
ЧН12Х 
ЧН4Х2 
ЧН11Г7Ш 
ЧН15Д7 
ЧН15Д3Ш 
ЧН19Х3Ш 
ЧН20Д2Ш 

280 
290 
490 
290 
200 
390 
150 
340 
340 
500 

430 
690 

- 
490 
400 

- 
350 

- 
- 
- 

1960…2800 
1830…2800 
2150…2800 
4600…6450 
1200…2500 
1200…2500 
1200…2500 
1200…2500 
1200…2500 
1200…2200 

 

Хромисті чавуни марок ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3 мають підвищену корозійно 

стійкість і жаростійкість у газовому, повітряному, лужному середовищах в 

умовах тертя і зношування за температур від 500 до 700 °С. Такі чавуни 

використовують для деталей плавильних агрегатів, склоформ, для вихлоп-

них колекторів, дизелів тощо.  

Жаростійкий чавун марки ЧХ16 витримує температуру до 900 °С, 

алюмінієві чавуни ЧЮХШ і ЧЮ7Х2 – до 650 і 750 °С відповідно. Вироби з 

чавуну ЧЮ30 можна експлуатувати в повітряному середовищі за темпера-

тури до Високо хромисті чавуни марок ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ28Д2, ЧХ22 

використовують для виготовлення абразивно-зносостійких деталей дроба-

рок, млинів, пульпопроводів і пилопроводів, піско- й дробометів. 

 

 



 
 163 

Для деталей хімічного обладнання застосовують кременисті чавуни 

марок ЧС13, ЧС15, ЧС17, які стійкі до дії кислот і лугів. Підвищеною хімі-

чної стійкістю за температур 1100…1150 °С характеризуються чавуни 

ЧХ28 і ЧХ34, що використовують для важконавантажених деталей, які 

працюють в агресивних середовищах. 

Нікелеві чавуни із кулястим графітом ЧНМШ, ЧНХМ, ЧН11Г7Х2Ш, 

ЧН19Х3Ш, ЧН11Г7Ш належать до жароміцних. Вони зберігають робото 

здатність за температур 500…600 °С, мають високі корозійну та ерозійну 

стійкість у лужному й слабокислому середовищі та високий коефіцієнт те-

рмічного розширення. 

Високі механічні властивості за температур до -100°С зберігає чавун 

ЧН20Д2Ш, що має високу ударну в’язкість і піддається пластичному де-

формуванню в холодному стані. Застосовується такий чавун для деталей 

машин нафтодобувної й нафтопереробної промисловості, а також деталей 

паливної апаратури. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. На які групи ділять леговані конструкційні сталі? 

2. До яких сталей належить сталь марки 12Х2Н4А? 

3. Яким вимогам повинні відповідати поліпшуємі сталі? 

4. У чому полягає термічна обробка поліпшуваних легованих сталей? 

5. Вкажіть область застосування високоміцних сталей. 

6. Яку термічну обробку треба надати сталям 40Х, 40ХН, 30ХГС для 

забезпечення високої конструктивної міцності? 

7. Назвіть властивості ресорно-пружинних ті шарикопідшипникових 

сталей. 

8. Який вид термічної обробки рекомендується для пружинних ста-

лей? 

9. Які основні властивості інструментальних сталей? 

10. Яким шляхом отримують леговані інструментальні сталі? 

11. У чому переваги використання для ріжучого інструменту легова-

них сталей?  

12. Яким вимогам повинні відповідати сталі для штампів холодного 

деформування? Наведіть приклади таких сталей. 

13. Які особливі вимоги пред’являються для штампованих сталей га-

рячого деформування? 

14. Для яких деталей застосовують жаростійкі сталі і сплави? 

15. Які сталі відносять до жароміцних? 

16. До яких сталей відносять сплави марок 40Х9С2, 08Х17Т, 

36Х18Н25С2? Назвіть їх основні властивості і вкажіть склад. 

17. В яких формах графіт міститься у чавунах? 

18. Які чавуни мають найкращі ливарні властивості? 

19. Які галузі застосування сірих та ковких чавунів? 

20. Які властивості високоміцних чавунів? 

21. Які особливості легованих чавунів? 
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7. БОРОТЬБА З КОРОЗІЄЮ ТА ЗАХИСТ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 

 

 

7.1 Корозійностійкі сталі і сплави 

 

Поверхневе руйнування металу під впливом зовнішнього середовища 

називається корозією. Чисте залізо і низьколеговані сталі нестійкі проти 

корозії в атмосфері, у воді і в багатьох інших середовищах, оскільки плівка 

оксидів, що утворюється, недостатньо щільна і не ізолює метал від хімічної 

дії середовища.  

Деякі елементи підвищують стійкість сталі проти корозії, і таким чи-

ном можна створити сталь (сплав), що практично не піддається корозії в 

даному середовищі. При введенні таких елементів в сталь (сплав) відбува-

ється не поступове, а стрибкоподібне підвищення корозійної стійкості. Не 

вдаючись в подробиці явищ, пов'язаних з процесами корозії і корозійним 

руйнуванням, вкажемо, що введення в сталь більш ніж 12 % Сr робить її 

корозійностійкою в атмосфері і в багатьох інших промислових середови-

щах. Сплави, що містять менше 12 % Сr, практично в такому ж великому 

ступені схильні до корозії, як і залізо. Сплави, що містять більше 12-14 % 

Сr, поводяться як благородні метали: володіючи позитивним потенціалом, 

вони не іржавіють і не окислюються на повітрі, у воді, у ряді кислот, солей 

і лугів.  

Корозійностійкі (неіржавіючі) сталі володіють високою стійкістю 

проти корозії в агресивних середовищах (волога атмосфера, морська вода, 

кислоти, розчини солей, лугів та ін.). 

Вуглецеві і низьколеговані сталі нестійкі проти корозії. Для підви-

щення антикорозійних властивостей в сталь додають хром (12...27 %), а в 

деяких випадках і нікель (2,8...11 %). Найбільшу корозійну стійкість сталь 

набуває після відповідної термічної обробки (гарт з 1000...1100 °С в олії з 
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відпусткою при температурі 700...750 °С). Після термічної обробки твер-

дість сталі досягає HRC 52...55. 

 

Таблиця 7.1 – Склад і механічні властивості деяких корозійностійких 

сталей 

Вміст основних елемен-
тів, % Механічні властивості  

σтч σ0,2 δ ψ Марка 
C Cr 

МПа % 
Сталі мартенситного класу 

20Х13 

30Х13 

40Х13 

0,16…0,25 

0,26…0,35 

0,36…0,45 

12…14 

12…14  

12…14 

850 

950 

1150 

650 

700 

900 

15 

15 

12 

50 

50 

30 

Сталі мартенситно-феритного класу 

08Х13 

12Х13 

0,08 

0,09…0,15 

12…14 

12…14 

590 

750 

410 

500 

20 

20 

60 

65 

Сталі феритного класу 

12Х17 

15Х25Т 

015Х17М2Б 

0,12 

0,15 

0,015 

16…18 

24…27 

16,5…18,5 

520 

540 

450 

350 

- 

280 

30 

40 

30 

75 

70 

60 

Сталі аустенітного класу 

12Х18Н9 

10Х14Г14Н4Т 

10Х14АГ15 

10Х17Н13М3Т 

0,12 

0,10 

0,10 

0,10 

17…19 

13…15 

13…15 

16…18 

520 

620 

750 

580 

360 

280 

300 

280 

30 

45 

45 

40 

75 

60 

55 

60 
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 Продовження таблиці 7.1 

Вміст основних елемен-
тів, % 

Механічні властивості 

σтч σ0,2 δ ψ 
Марка 

C Cr 
МПа % 

Сталі аустенітно-феритного клас 

08Х21Н6М2Т 0,08 20…22 750 450 50 55 

Сталі аустенітно-мартенситного класу 

09Х15Н8Ю 0,09 14…16 1250 1000 20 50 

 

Достатньо пластична хромова сталь 12X13 використовується для ви-

готовлення деталей типу клапанів гідравлічних пресів і предметів домаш-

нього побуту, а також виробів, що піддаються дії слабкоагресивних сере-

довищ. 

Для виготовлення хірургічного інструменту, пружин, карбюраторних 

голок застосовують сталь 40X13 після гарту і низької відпустки. 

Для обладнання, що використовується на заводах харчової, легкої і 

хімічної промисловості, застосовують сталь 12X17 в відпаленому стані. 

Для зварних конструкцій ця сталь не рекомендується. При зварці при тем-

пературі вище 900...950 °С відбувається збіднення периферійної зони хро-

мом і виділення карбідів хрому по межах зерен, що приводить до міжкрис-

талічної корозії. Щоб уникнути цього вигляду корозії застосовують сталь з 

титаном марки 08X17Т. 

До хромонікелевої сталі відноситься сталь 12Х18Н9. Для отримання 

однофазної структури аустеніту її гартують у воді при температурі 

1100...1150 °С. З метою підвищення міцності її піддають пластичній дефо-

рмації в холодному стані. Застосовується у вигляді холоднокатаного листа і 

стрічки в хімічній, харчовій і нафтовій промисловості, автобудуванні, бу-

дівництві. 
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Для зниження вмісту в сталі дорогого нікелю його частково заміню-

ють марганцем. Сюди відносять сталь марки 10Х14Г14НЗ, яку рекомен-

дують як замінник сталі 12Х18Н9. 

 

7.2  Кислотостійкі сталі і сплави 

 

Для виробництва синтетичних неметалічних матеріалів (пластмаси, 

склопластики, скловолокно), добрив, а також інших хімічних продуктів 

апаратура, установки і машини працюють в агресивних кислотних середо-

вищах, частіше в сірчаній, соляній, азотній або фосфорній кислотах і їх 

сумішах різної концентрації і при різних температурах. Для експлуатації в 

цих середовищах слід застосовувати більш леговані сталі і сплави, звані 

кислотостійкими. 

Збільшення стійкості в кислотах (загальна корозія) дає присадка в 

аустенітні сталі молібдену і особливо молібдену з міддю при одночасному 

збільшенні вмісту нікелю (сталі типу Сr-Ni-Mo і Сr-Ni-Mo-Cu). 

При необхідності мати і високу кислотостійкість (на рівні сталі 

06ХН28МДТ), і високі механічні властивості (тч>1000 МПа) рекоменду-

ється до застосування сплав Сr-Ni-Mo-Сu-Ti-Аl. Останні два елементи ви-

кликають інтерметалідне зміцнення [виділення дисперсних фаз типу Ni3(Ti, 

Al)]. 

Більш високу корозійну стійкість мають нікелеві сплави, так званий 

хастелой типу 80 % Ni + 20 % Mo (їх ще іноді називають сплавами НІМО) з 

додатковим легуванням. 

Найвищою стійкістю в кислотах володіють тугоплавкі метали (молі-

бден, ніобій, тантал). 

Розглянемо корозійну стійкість різних сплавів в різних середовищах. 

Сірчана кислота. При кімнатній температурі високою стійкістю в цій 

кислоті володіють всі аустенітні нержавіючі сталі (хромові типу X17 не-

стійкі). Приблизно при 70 °С аустенітні хромонікелеві сталі нестійкі навіть 
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в кислотах слабої концентрації, але приблизно до 5 % H2S04 можуть пра-

цювати аустенітні сталі з додаванням молібдену і міді. В киплячій сірчаній 

кислоті до концентрації приблизно 30 % всі сталі, у тому числі і сталь 

06ХН28МДТ, нестійкі. В цих випадках слід застосовувати сплави типу хас-

телой, а при концентрації від 30 % до 60-80 % в киплячій сірчаній кислоті 

можуть працювати лише тугоплавкі метали. 

Фосфорна кислота. При кімнатній температурі будь-якої концентрації 

аустенітні стали стійкі, хромові ні. В більш гарячій (70 °С) фосфорній кис-

лоті стійкі лише сталь 06ХН28МДТ (до концентрації 25%), в киплячий - 

лише хастелой (до концентрації 20-50 %), а при більш високій - стійкі ли-

ше тугоплавкі метали. 

Соляна кислота. При кімнатній температурі стійка тільки сталь 

ЭИ943, але лише в розбавленій кислоті (5 %). В киплячій кислоті концент-

рацією до 20 % може працювати сплав хастелой і до будь-якої концентра-

ції - тугоплавкі метали. 

Всі сплави хастелой містять 15-30 % Мо і 60-80 % Ni, додатково лего-

вані кобальтом, іноді і іншими елементами. Ці сплави повинні мати міні-

мальний зміст вуглецю, оскільки він викликає міжкристалітну корозію  в 

цих сплавах, причому інших засобів боротьби з корозією в цих сплавах, 

окрім зниження в них змісту вуглецю, немає. Шкідливий вплив надає за-

бруднення сплавів залізом і кремнієм. 

Окрім високих корозійних властивостей, сплави хастелой володіють 

і високими механічними властивостями (тч>880 МПа, 0,2>390 МПа) при 

високій міцності, що робить їх цінним конструкційним матеріалом. 

 

 7.3 Криогенні сталі і сплави 

 

Низькі температури (штучний холод) широко застосовують в проми-

словості, ракетній і космічній техніці, в побуті. Температури нижче за точ-
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ку кипіння кисню (мінус 183 °С) називають криогенними. Для роботи при 

цих температурах необхідні спеціальні криогенні сталі і сплави. 

Криогенні сталі повинні володіти достатньою міцністю при норма-

льній температурі в поєднанні з високим опором крихкому руйнуванню 

при низьких температурах. До цих сталей нерідко пред'являють вимогу ви-

сокої корозійної стійкості. Як криогенні, застосовують низьковуглецеві ні-

келеві сталі і сталі аустенітного класу, несхильні до холодноламкості. Для 

зварних конструкцій, що працюють при температурі до мінус 196 °С, вико-

ристовують сталі з 6-7 % Ni (OH6A) і 8,5-9,5 % Ni (OH9A), які володіють 

низьким порогом холодноламкості. 

 

Таблиця 7.2 – Характеристика деяких криогенних сталей 

Поріг холодно-
ламкості Механічні властивості 

Марка Структура 
Т90 Т50 

σтч  
(+20 °С), 
МПа 

КСU 
 (-196 °С), 
Дж/см2 

06Н 
 

0Н9 

10Х14Г14Н4Т 

10Х18Н10Т 

07Х21Г7АН5 

03Х13АГ19 

03Х20Н16АГ6 

03Х19Г10Н7АМ2 

03Х13Н9Д2ТМ 

Ферит 
(мартенсит) 

Те саме 

Аустеніт 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

Аустеніт+ 
мартенсит 

-100 
 

-130 

-196 

˂ -196 

˂ -196 

-50 

˂ -269 

˂ -196 

˂ -196 

-180 
 

˂ -196 

˂ -196 

˂ -196 

˂ -196 

-196 

˂ -269 

˂ -196 

˂ -196 

540 
 

635 

635 

540 

685 

685 

685 

782 

1080 

80 
 

120 

200 

200 

200 

170 

200 

100 

60 
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Сталі застосовують після подвійної нормалізації (при 900 і 790 °С) і 

відпустки при 560 °С або після гарту у воді від 810-830 °С і відпустки при 

600 °С. Після такої обробки межа текучості 0,2 при нормальній темпера-

турі складає 400-450 МПа, а при мінус 196 °С - 680-820 МПа (більш високе 

значення для сталі ОН9А). Опір удару при температурі мінус 196 °С 

KCU=-1,0-1,3 МДж/м3. 

З цих сталей виготовляють циліндрові або сферичні резервуари для 

зберігання і транспортування зріджених газів при температурі не нижче 

мінус 196 °С. Усі технологічні операції, у тому числі й зварку, по 

виготовленню виробів виконують на листах, що пройшли термічну 

обробку. 

 

7.4 Сталі і сплави з особливими фізико-хімічними властивостями 

 

До сплавів з особливими фізичними властивостями відносяться: 

магнітні сталі і сплави, сталі і сплави з високим електроопором, сплави із 

заданим температурним коефіцієнтом лінійного розширення і сплави з 

ефектом «пам'яті форми». 

Магнітні сталі і сплави діляться на магнітотверді і магнітомякі. 

Магнітотверді сталі і сплави застосовують для виготовлення постій-

них магнітів. Для цієї мети використовують вуглецеві сталі V10, V12  (не-

великі магніти). 

Більш великі магніти виготовляють з хромових сталей ЕХ13 і хромо-

кобальтових ЕХ5К5. Для виготовлення магнітів великої потужності і неве-

ликого розміру застосовують магнітні сплави, наприклад ЮНДК24. 

Магнітомякі сталі і сплави застосовують для виготовлення якорів і 

полюсів електротехнічних машин, магнітопроводів, статорів і роторів еле-

ктродвигунів. До них відносять електротехнічне залізо і електротехнічну 

сталь, залізонікелеві сплави (пермалой). Електротехнічні сталі легують 

кремнієм (0,5...4,8 %), який підвищує електричний опір, зменшує питомі 
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втрати енергії (на гістерезис і вихрові струми), знижує індукцію насичен-

ня. Сюди відносяться трансформаторні і динамні сталі (Э11, Э12, Э21, 

Э320, Э344 та ін.). Трансформаторну сталь застосовують для виготовлення 

високочастотних трансформаторів і генераторів електричного струму. Ди-

намну сталь використовують для виготовлення роторів і статорів електри-

чних машин. 

Залізонікелеві сплави (пермалой) містять 45...80 % Nі, їх часто легу-

ють молібденом і хромом. Ці сплави використовують в апаратурі, що пра-

цює в слабих електричних полях. Для пристроїв, що працюють в області 

високих і надвисоких частот, застосовують так звані ферити, які одержу-

ють спеченням порошків феромагнітної суміші оксиду заліза (Fe2O3) і 

оксидів металів (ZnO, MgO та ін.). 

Фактично феррити є напівпровідниками, їх електроопір на 6-12 

порядків перевищує електроопір заліза. Завдяки цьому навіть при самих 

високих частотах вони мають незначні втрати від вихрових токів.  

У ряді випадків для електромашинобудування необхідні немагнітні 

матеріали. В якості замінників бронзи, латуні і інших сплавів кольорових 

металів використовують немагнітні сталі і чавуни, що мають аустенітну 

структуру. Така структура забезпечується високим вмістом марганцю і 

нікелю, які розширюють -область структурної діаграми. Парамагнітні 

властивості мають сталі марок 12Х18Н10Т, 10Х14Г14Н4Т, 40Г14Н9Ф2 і 

інші. 

Електротехнічну сталь по застосуванню поділяють на дві групи: 

динамну і трансформаторну. Для динамо- і електромоторобудування 

застосовують менш леговану сталь, що містить 0,5-2,3% кремнію. 

Трансформаторна сталь відрізняється більш високим вмістом Sі: 3,5-4,5%.  

Добавки легуючих елементів, крім кобальту, знижують індукцію 

насичення заліза. Практичне застосування знайшли сплави з 35-50% 

кобальту. Для підвищення пластичності й поліпшення оброблюваності в 

холодному стані в сплав добавляють хром або ванадій. 
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У промисловості найбільш широко поширені залізонікелеві сплави, 

які добре оброблюються різанням і штампуванням. 

Марки залізо-нікелевих сплавів: 50Н, 45Н, 50ХНС, 79НМ, 80НХС, 

76НХД.  

Термічна обробка пермалоїв складається з повільного нагріву до 

температури 1100-1150 °С в середовищі, яке захищає матеріал від 

окислення (вакуумі, водні), витримці при цій температурі 3-6 год. в 

залежності від розміру та ваги садки, повільного охолодження до 600 °С 

(100 °С/год) та подальшого швидкого охолодження до 200 °С (швидкість 

охолодження 400 °С/год). Магнітні властивості Fе-Nі сплавів сильно 

залежать від швидкості охолодження при відпалі. В сплаву з 75 % Nі при 

повільному охолодженні при температурах нижче 600°С відбувається 

впорядкування твердого розчину, що призводить до зниження магнітної 

проникливості. 

До матеріалів з особливими магнітними властивостями відносять: 

1) сплави з великим коефіцієнтом магнітострикції. Ці сплави 

застосовують для сердечників перетворювачів магнітних коливань в 

ультразвукові для пристроїв ехолотів, звукозаписуючих голівок, установок 

для обробки твердих матеріалів. З чистих феромагнетиків найбільшу 

магнітострикцію має Ni, що широко використовується у виді тонкого листа 

(0,1 мм). Недоліком Ni є великі електричні втрати. 

Високу магнітострикцію мають сплави на основі заліза, що містять 

13 % Аl, 50 % Со, 54 % Рt. 

2) термомагнітні сплави. Інтенсивність намагнічування змінюється з 

підвищенням температури, для того щоб компенсувати помилки приладів, 

обумовлені зміною магнітного потоку або викликані зміною температури, 

у магнітний ланцюг вводять шунти. Магнітні властивості матеріалу шунта 

повинні дуже різко змінюватися при зміні кліматичних температур. 

Магнітна індукція феромагнетиків дуже сильно змінюється поблизу точки 

Кюрі, тому матеріал шунта повинен мати температуру точки Кюрі поблизу 
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робочих температур. Цим умовам задовольняє сплав Fе+30 % Nі, що 

втрачає феромагнітні властивості при температурі 100 °С. Додаткове 

введення Сr знижує температуру точки Кюрі і приводить до більш різкої 

температурної залежності інтенсивності намагнічування. 

Найбільше застосування знаходять сплави Н38Х14 (компенсатор) і 

НЗЗЮ1 (термалой), використовуються також сплави системи Nі-Сu (каль-

малой). 

Електротехнічні сплави. Сталі і сплави цього типу використовують 

або для перетворювачів електричної енергії у теплову, або, навпаки, в 

якості матеріалів, що мають мінімальний електроопір. Перша група 

електротехнічних сплавів має високий електроопір і використовується для 

виготовлення електронагрівальних елементів і реостатів.  

Сплави високого електроопору представляють собою тверді розчини 

високої концентрації, в яких електроопір змінюється за лінійним законом. 

Електроопір сплавів на основі твердого розчину є набагато вищим, ніж 

електроопір чистих компонентів. 

В якості реостатних сплавів використовують сплави на основі міді з 

добавками нікелю, марганцю і цинку. Мідно-нікелеві сплави з 40-50 % Ni 

(константан МНМц40-1,5, копель МНМц45-0,5) мають максимальний 

електроопір, який майже не змінюється при зміні температури. Їх 

максимальна робоча температура для уникнення окалиноутворення не 

повинна перевищувати 500 °С. 

Значення цієї характеристики не повинно суттєво змінюватися при 

зміні температури. Окалиностійкість визначає строк служби нагрівальних 

елементів печей і приладів, які мають значну вищу температуру.  

Для нагрівачів використовують феритні сталі, леговані хромом і 

алюмінієм (хромалі), а також сплави на основі хрому і нікелю, наприклад, 

ніхром Х20Н80, який містить 20 % Cr і 80 % Ni. Його межова робоча 

температура складає не менше 1150 °С. Молібденові нагрівачі, хоча й 

мають більш високу температуру експлуатації (до 1500 °С), але через 
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низьку жаростійкість можуть працювати тільки у вакуумі і в середовищі 

інертних газів. 

Для виготовлення термопар необхідна проволока не тільки з 

високою жаростійкістю, але й прямолінійною залежністю електрорушійної 

сили від температури. В якості матеріалу для електродів термопар 

використовують проволоку з платини (один електрод) і сплаву платини з 

10 % Ro. Такі термопари можна використовувати для виміру високих 

температур майже до температури рідкої сталі. Для виміру більш низьких 

температур (до 1000°С) використовують сплави Ni з 2 %  Al (алюмель) і Ni 

з 10 % Cr (хромель). 

Як провідникові матеріали використовують не сплави, а чисті 

метали, такі як мідь, алюміній, срібло. Провідникові метали повинні 

містити мінімальну кількість домішок, тому що легування підвищує 

електроопір. Особливу групу провідникових матеріалів складають 

надпровідники. 

Магнітотверді матеріали використовують для виготовлення 

постійних магнітів, в яких у зазорі необхідно одержати найбільшу 

потужність магнітного потоку. 

Постійні магніти виготовляються з твердих загартованих сталей, 

безвуглецевих старіючих сплавів або пресуються і спікаються з 

найдрібніших порошків. Вони повинні мати наступні властивості: як 

можна більшу магнітну енергію (ВН)max; високу і стійку коерцитивну силу 

Нс, яка запобігає їх розмагнічуванню; високе залишкове намагнічування – 

залишкову індукцію Вr; не міняти своїх властивостей впродовж часу. 

Найбільша трудність для магнітнотвердих матеріалів обумовлена 

отриманням високої коерцитивної сили Нс, підвищенню якої сприяють 

внутрішні напруги третього роду, які врівноважуються в об’ємах порядку 

однієї елементарної кристалічної комірки та викликають місцеві 

викривлення кристалічної гратки та неоднорідність структури. Місцеві 
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викривлення кристалічної гратки – які є енергетичними бар’єрами – 

збільшують втрати на гістерезис, що збільшує коерцитивну силу Нс. 

Тому найвигіднішою структурою з підвищеною напругою третього 

роду у сталі для постійних магнітів буде мартенсит з частками цементиту 

або карбідів, яку отримують після гартування та старіння. Наприклад, 

високовуглецева хромиста сталь для постійних магнітів (1 % С, 3,3 % Сr), 

яка відрізняється значною стійкістю аустеніту і гарною прокалюємістю; її 

піддають гартуванню при 850 °С в олії і старінню при 100 °С впродовж 5 

годин. При цьому отримують достатню коерцитивну силу і залишкову 

індукцію.  

Високі магнітні властивості мають сплави Fe-Ni-Co, які інакше 

називають сплавами типу альніко або ЮНДК. 

Маркують ці сплави тими ж літерами, що і сталі. Недоліком сплавів 

типу альніко є їх висока твердість, крихкість і погана оброблюваність. 

Тому магніти з них виготовляють литими і оброблюють шліфовкою. 

Термічна обробка складається з гартування з температури 1250-1280 °С з 

певною для кожного сплаву швидкістю охолодження і відпуску при 580-

600 °С. Магнітні властивості можна покращити, якщо охолодження після 

гартування проводити у сильному магнітному полі.  

Для виготовлення невеликих і точних за розмірами магнітів зі 

сплаву типу альніко використовують методи порошкової металургії. За 

складом спечені сплави є близькими до литих, вони легше оброблюються, 

але за магнітними властивостями дещо їм поступаються.  

Дуже якісні, але дорогі магніти виготовляють зі сплавів з високим 

вмістом кобальту, який складає 25-50 %. Ці сплави відомі під назвою 

пермендур (50 % Fe, 50 % Co), пермінвар (45 % Ni, 25 % Co, 23% Fe). Їх, як 

правило, легують невеликими добавками Mo, V або Cr. Відносно недавно 

розроблений сплав гіперко 5-HS містить 2 % V, 48,5 % Co, інше – залізо.  

До групи сплавів системи Fe-Cr-Co належить один з найновіших 

сплавів, так званий, кровав, який здатний замінити сплав типу альніко. В 
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останні роки створені нові матеріали з використанням рідкоземельних 

матеріалів, таких як самарій, неодим. Для підвищення магнітних 

властивостей магнітнотверді сплави повинні мати нерівноважну 

структуру, яка характеризується значними внутрішніми напруженнями, і 

дрібне зерно. Це необхідно враховувати при розробці технології 

порошкового спікання і термічної обробки. 

Сплави постійних магнітів класифікують за технологією 

виробництва: сплави, що деформуються, литі, спечені сплави і 

пресмагніти. 

До магнітних сплавів, що деформуються, відносяться сталі ЕХЗ, 

ЕХ5К5, ЕХ9К15М2. Літера Е позначає магнітотверду сталь. Усі сталі 

містять 1% С та застосовуються для виготовлення невідповідальних 

магнітів масового виробництва. До цієї групи відносяться також сплави, 

що практично не містять вуглець: це системи Fе-Со-Мо (комоль), Сu-Nі-Со 

(куніко), Fе-V-Со (вікалой). Ці сплави мають високу пластичність і з них 

легко одержати напівфабрикат у виді дроту, стрічки й штаби. Ці сплави 

застосовують для активної частини роторів гістерезисних двигунів, стрічок 

і дротів для магнітного запису, магнітів складної форми і тонких стрілок. 

Високі магнітні властивості цих сплавів можуть бути отримані двома 

способами: 

1. Загартування з однофазної області -розчину, а потім відпуск при 

600 °С. При відпуску з аустеніту виділяються дисперсні частки 

феромагнітної -фази, які розташовані в немагнітній матриці. 

2. Холодна деформація (більше 90 %) загартованого сплаву. Після 

гартування сплав має структуру -фази, яка в результаті холодної 

деформацій перетворюється на -фазу. Під час старіння -фаза знову 

частково перетворюється на -фазу. Отримана гетерогенна структура 

забезпечує високі магнітні властивості. 
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Литі сплави. До цієї групи відносяться найбільш поширені сплави 

для постійних магнітів на основі системи Fе-Nі-Аl: 15-25 % Ni і 8-15 % Аl із 

додатковим введенням кобальту, міді і ін. компонентів. 

Більш 80 % кількості постійних магнітів виготовляють із сплавів 

даної системи. Ці сплави крихкі і застосовуються лише в литому стані. 

Спечені сплави. Дрібні магніти виготовляють методом спікання. 

Використовують порошки заліза, нікелю, алюмінію і інші легуючі 

елементи. Ретельно перемішані порошки пресують відповідно до форми 

виробу і спікають при температурах вище 1300 °С в атмосфері водню, або 

високого вакууму для запобігання окислювання. Магніти зі спечених 

матеріалів мають переваги в порівнянні з литими: вони не утворюють 

усадочних раковин, мають високу міцність, забезпечують більш точні 

розміри, а також кращу якість поверхні. 

Нові магнітні матеріали — сполуки РЗМ із кобальтом, залізом, 

хромом. Наприклад: Sm(СоСu)5. Магніти з цих сплавів частіше за все 

виготовляють пресуванням подрібненого сплаву в магнітному полі. 

Сталі і сплави з високим електроопором застосовують для виготов-

лення електронагрівачів і елементів опору (резисторів, реостатів). До них 

пред’являються наступні вимоги: високий питомий опір при низькому 

температурному коефіцієнті; висока окалиностійкість; відсутність 

структурних перетворень при нагріві і охолодженні. Частіше всього вико-

ристовують залізохромоалюмінієві сплави, наприклад марок Х13Ю4 (фех-

раль), ОХ23Ю5 (хромель), нікелеві сплави, наприклад Х20Н80 (ніхром). З 

метою зниження вартості і підвищення технологічних властивостей спла-

вів частину нікелю в ніхромах замінюють залізом. Такі сплави називають 

фероніхромами, наприклад ХН20ЮС. 

До числа переваг сплавів на залізній основі відносять їх високу 

жаростійкість і високий електроопір, але вони є недостатньо в’язкими, 

крупнозернистими і міцність границь зерен у них є низькою, тому їх 

прокатка і волочіння навіть у підігрітому стані досить ускладнені.  
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Ніхроми є більш пластичним матеріалом, але вони досить дорогі і 

потребують великої кількості дефіцитного нікелю. Присадка 2,5 % Ti і 0,8 

% Al в ніхром Х20Н80Т3 підвищує його жаростійкість і електроопір. 

 
Таблиця 7.3 – Характеристика сплавів з високим електроопором 

Хімічний склад, % 

Марка 
C Cr Ni Al Fe 

Межо-
ва  
робоча 
темпе-
ратура, 
°С 

Питомий 
електро- 
опір, 
Ом·мм/м 

Х13Ю4 0,15 12-15 ˂0,6 3,5-5,5 зали 
шок 

1000 1,26 

0Х23Ю5 0,06 21,5-24,5 ˂0,6 4,5-5,5 -«- 1200 1,37 

0Х23Ю5А 0,05 21,5-23,5 ˂0,6 4,5-5,2 -«- 1200 1,35 

0Х27Ю5А 0,05 26-28 ˂0,6 5-5,8 -«- 1300 1,42 

Х15Н60 0,15 15-18 55-61 ˂0,2 1,0 1050 1,1 

Х20Н80 0,15 20-23 75-78 ˂0,2 2,5 1100 1,11 

Х20Н80Т3 0,08 19-23 
зали-
шок 0,4-1,1 2-2,9Ti 1100 1,27 

  

В роботі при температурах вище 800 °С жаростійкість сплавів на 

залізній основі виявляється більш низькою, ніж у ніхрому, тому в печах 

опори для нагрівальних елементів з фехралю або хромалю перших треба 

ставити частіше. Окрім цього, в роботі при температурах вище 700 °С 

сплави на залізній основі стають крихкими, що ускладнює ремонт печей. 

Усі ці недоліки перешкоджають повній заміні ніхрому сплавами на 

залізній основі.  
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Для роботи при температурах 400-500 °С використовують сплави на 

мідній основі – нікелін, константан, манганин; вони представляють собою 

сплави міді з нікелем, цинком і марганцем. Високий електроопір таких 

сплавів обумовлений тим, що вони являються твердими розчинами. 

Сплави із заданим коефіцієнтом лінійного розширення широко 

застосовують в приладобудуванні і машинобудуванні для виготовлення 

деталей, які вимагають постійних розмірів в інтервалі температур 

експлуатації (для вакуум-щільних спаїв, для з'єднання з керамікою, склом і 

іншої мети). Вони містять велику кількість нікелю. До них відносяться 

сплави 36Н (інвар), 29НК (ковар). 

 

7.5 Сплави з ефектом «пам’яті форми» 

 

При напругах вище межі пружності після зняття навантаження метал 

не відтворює первинні розміри і форму. Але є сплави, що володіють ефек-

том «пам'яті форми». Ці сплави після пластичної деформації відновлюють 

свою первинну геометричну форму або в результаті нагріву (ефект «пам’я-

ті форми»), або безпосередньо після зняття навантаження (надпружність). 

Так, якщо дріт закрутити в спіраль при високій температурі і випрямити 

при низькій температурі, то при повторному нагріві дріт знов мимовільно 

закручується в спіраль. 

Механізмом, що визначає властивості «пам’яті форми», є кристало-

графічно оборотне термопружне мартенситне перетворення - ефект Кур-

дюмова. Термопружне мартенситне перетворення  супроводжується змі-

ною об'єму, яке носить зворотний характер, забезпечуючи «пам'ять». В 

сплавах з ефектом «пам’яті форми» при охолоджуванні відбувається зрос-

тання термопружних кристалів мартенситу, а при нагріві - їх зменшення 

або зникнення. Ефект «пам’яті форми» найбільш добре виявляється, коли 

мартенситне перетворення відбувається при низьких температурах і у ву-

зькому інтервалі температур, іноді порядку декількох градусів. 
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В даний час відоме велике число подвійних і складніших сплавів із 

зворотним мартенситним перетворенням, володіючих різною мірою 

властивостями «пам'яті форми»: Ni-Al, Ni-Со, Ni-Ti, Ti-Nb, Fe-Ni, Cu-Al, 

Cu-Al-Ni і ін. 

Найбільш широко застосовують сплави на основі мононікелида ти-

тана NiTi, що отримали назву нітінол. Ефект «пам’яті форми» в з'єднанні 

NiTi може повторюватися протягом багатьох тисяч циклів. Нітінол володіє 

високою міцністю (σтч=770-1100 МПа, σт=300-500 МПа), пластичністю 

(δ=10-15 %), корозійною і кавітаційною стійкістю і демпфуючою здатніс-

тю (добре поглинає шум і вібрацію). Його застосовують як магнітний ви-

сокодемпфуючий матеріал в багатьох відповідальних конструкціях. Є дані, 

що з нітінола виготовляють  антени супутників Землі. Антена скручується 

в маленький бунт, а після запуску в космос відновлює свою первинну фо-

рму при нагріві до температури вище 100 °С. Нітінол широко використо-

вується в автоматичних переривниках струму, пристроях, що запам'ятову-

ють, для виготовлення деталей машин і обчислювальної техніки, в темпе-

ратурно-чутливих датчиках. 

Сплави Ni-Ti використовують для виготовлення з’єднуючих муфт та 

ущільнень трубопроводів у складно доступних для монтажу місцях, 

зокрема, при виготовленні авіаційної техніки.  

Сплави з ЕПФ використовують в якості  біологічних імплантатів,  

для виготовлення пружин, теплових двигунів, маніпуляторів. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Поясніть причини виникнення корозії. 

2. Які легуючи елементи позитивно впливають на підвищення коро-

зійної стійкості? 

3. Які корозійностійкі сталі найбільше застосовують у машинобуду-

ванні? 

4. Які присадки збільшують стійкість сплавів у кислотах? 

5. Які сталі стійкі в сірчастій, фосфорній, соляній кислотах? 

6. Якими властивостями повинні володіти криогенні сталі і сплави? 

7. Де використовують криогенні сталі і сплави? 

8. Для чого застосовують магнітотверді та магнітом’які сталі і спла-

ви? 

9. Які сплави називають фероніхромами? 

10. До яких сплавів належить нітінол? Де його застосовують? 

11. Назвіть основні компоненти сплавів, що володіють властивостя-

ми «пам’яті форми». 
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8. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ 

 

Сталь – чудовий, в деяких випадках майже ідеальний металевий ма-

теріал, але він має один істотний недолік: деталі і конструкції, зроблені на-

віть з високоміцної сталі, важкі. В багатьох галузях техніки, в першу чергу 

в літакобудуванні, необхідні такі ж міцні, але більш легкі матеріали. Якщо 

побудувати літак тільки із сталі, то він виявився б дуже важким і зміг би 

нести набагато менше пасажирів і корисний вантаж, ніж сучасні літаки, 

виготовлені переважно з легких металів. 

Легкими металами на відміну від сталі і інших важких металевих ма-

теріалів, прийнято вважати всі метали і сплави, щільність яких складає ме-

нше половини щільності заліза, не перевищує 3,5 г/см3.  Це лужні, лужно-

земельні і рідкоземельні метали. З них широке застосування як конструк-

ційні матеріали знаходять алюміній, а також більш легкий магній. 

 

8.1 Алюміній і його сплави 

 

Алюміній - метал сріблястого кольору з щільністю 2,7 г/см3 і 

температурою плавлення 660 °С; має кубічні гранецентровані кристалічні 

гратки; не має алотропічних перетворень. 

Алюміній характеризується високою тепло- і електропровідністю, 

доброю корозійною стійкістю в багатьох агресивних середовищах. Остан-

нє пояснюється здатністю алюмінію на повітрі покриватися міцною оксид-

ною плівкою Аl2О3, що захищає метал від подальшого окислення. Алюмі-

ній характеризується високою пластичністю, добре обробляється тиском. 

Механічні властивості відпаленого алюмінію високої чистоти: σтч=58 МПа; 

σ0,2=20 МПа;δ=40 %; ψ=85 %; твердість НВ 25. 

Домішки по-різному впливають на алюміній: магній і марганець 

знижують його тепло- і електропровідність, залізо - корозійну стійкість. 
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Разом з тим такі елементи, як магній, марганець, мідь, цинк, нікель і хром, 

зміцнюють алюміній.  

Завдяки вдалому поєднанню фізичних, хімічних, механічних і техно-

логічних властивостей алюміній і його сплави широко застосовують в різ-

них областях народного господарства. Висока тепло- і електропровідність 

алюмінію дозволяють використовувати його в електротехнічній промисло-

вості, теплообмінниках холодильників і ін. Алюміній застосовується для 

отримання сплавів на його основі і як легуючий елемент в магнієвих, мід-

них, цинкових, титанових і інших сплавах. Листовий алюміній йде як па-

кувальний матеріал, збільшилося застосування алюмінію в будівництві, 

сільському господарстві. 

За способом виробництва виробів алюмінієві сплави можна розділи-

ти на дві групи: що деформуються (у тому числі спечені), що йдуть на ви-

готовлення напівфабрикатів - листів, прутків, профілів, поковок шляхом 

плющення, пресування, кування і т. п., і ливарні, призначені для лиття фа-

сону. 

Алюмінієві сплави, що деформуються, за об'ємом виробництва скла-

дають близько 80 %. Сплави, що деформуються, діляться на зміцнювані і 

незміцнювані термічною обробкою. До термічно незміцнюваних сплавів 

відносяться сплави алюмінію з марганцем (АМц ) і з магнієм - магналії 

(АМг2, АМгЗ, АМг6 і ін.). Сплави ці володіють середньою міцністю, доб-

рою пластичністю і зварюванням, а також високою корозійною стійкістю. 

Вони застосовуються в судо- і авіабудуванні, у виробництві зварних міст-

костей, холодильників і т.д. 

Найбільшу популярність здобули дуралюміни – сплави на основі 

системи Cu-Аl-Mg – позначають літерою Д і цифрою, що є умовним 

номером сплаву. Термічна обробка дуралюмінів полягає в гарті при 

температурі 500 °С з охолоджуванням у воді і послідуючим природним або 

штучним старінням. Для підвищення корозійної стійкості до складу 

дуралюмінів додають манган. Завдяки вдалому поєднанню міцнісних і 
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пластичних характеристик дуралюміни (Д1, Д16, Д18, Д19 і т.д.) широко 

застосовуються, особливо в літакобудуванні, також їх використовують для 

виготовлення кузовів вантажних автомобілів, будівельних конструкцій, 

обсадних труб тощо. Дуралюміни добре піддаються точковому 

контактному зварюванню. 

 

Таблиця 8.1 – Механічні властивості деяких алюмінієвих сплавів, що 

деформуються  

Марка σтч σ0,2 

Літерно-цифрове 
Позначення 

Цифрове 
позначення МПа 

δ, % 

Термічно незмінювані сплави 

АД0 1010 70 30 32 

АМц 1400 130 50 25 

АМг2 1520 190 100 23 

АМг3 - 225 120 20 

АМг6 1560 340 170 19 

Термічно зміцнювані сплави  

Д1 1110 480 320 14 

Д16 1160 520 380 13 

АД31 1310 240 190 12 

АД33 - 310 - 14 

АВ 1300 380 300 12 

АК6 1360 400 290 12 

АК8 1380 480 380 9 

АК4-1 1141 420 320 8 

В95 1950 600 560 8 

В95пч - 560…600 480…550 9…12 

В96 1960 700 650 7 
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Силуміни - це ливарні сплави на основі алюмінію, що містять 

кремній і деякі інші елементи. Сілуміни добре піддаються обробці 

різанням, газовому й аргонодуговому зварюванню. Їх використовують для 

виготовлення важливих деталей: корпусів, компресорів, блоків циліндрів 

двигунів внутрішнього згорання, поршнів і т. ін. Типовими 

представниками цієї групи є сплави АЛ2, АЛ4, АЛ9. 

Основними вимогами до ливарних сплавів є поєднання високих 

ливарних властивостей (рідинотекучості, герметичності, малої усадки, 

мінімальної схильності до утворення гарячих тріщин і пор) із задовільними 

механічними властивостями. 

 

Таблиця 8.2 – Склад і механічні властивості ливарних алюмінієвих 

сплавів 

Вміст елементів, % σтч σ0,2 Мар- 

ка Mg Si Mn Cu Інші 

Вид 

ТО МПа 

δ,

% 

Сплави Al-Si (силуміни) 

АЛ2 - 10…13 - - - Т2 180 90 5 

АЛ4 0,17…0,3 8…10,5 0,25…0,5 - ≤0,15Ti 
≤0,1Be 

Т1 
Т6 

180 
260 

140 
200 

2 
4 

АЛ9 0,2…0,4 6…8 - - ≤0,15Ti 
≤0,1Be 

Т4 
Т5 

200 
220 

140 
160 

5 
3 

Сплави Al-Сu 

АЛ7 - - - 4…5 0,2Ti Т4 
Т5 

240 
260 

160 
200 

7 
3 

АЛ19 - - 0,6…1,0 4,5…5,3 0,15…0,35Ti Т4 
Т5 

320 
360 

180 
250 

9 
5 
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 Продовження таблиці 8.2 

Вміст елементів, % σтч σ0,2 Мар-
ка Mg Si Mn Cu Інші 

Вид 
ТО МПа 

δ, 
% 

Сплави Al-Mg 

АЛ8 9,5…11,5 - - - ≤0,07Ti 
≤0,07Be 

Т5 350 170 10 

АЛ27 9,5…11,5 - - - 0,05…0,15Ti 
0,05…0,22Zr 
0,05…0,15Ве 

Т4 360 180 18 

Жароміцні сплави 

АЛ1 1,25…1,75 - - 3,75…4,5 1,75…2,25Ni 
 

Т5 
Т7 

260 
220 

200 
180 

0,6 
1,2 

АЛ21 0,8…1,3 - 0,15…0,25 4,6…6 0,1…0,25Сг 
2,6…3,6Ni 

Т2 
Т7 

210 
220 

- 
200 

1,2 
1,5 

АЛ33 - - 0,6…1,0 5,5…6,2 0,8…1,2Ni 
0,05…0,2Zr 
0,15…0,3Ge 

Т7 280 180 2,0 

 

Для зміни певних властивостей сплавів використовують різні види 

термічної обробки, які позначають так: 

Т1 – штучне старіння при 175 °С протягом 5…20 годин для 

підвищення міцності й поліпшення оброблюваності різанням; 

Т2 – відпал при 300 °С протягом 5…10 годин; 

Т3, Т4 – гартування й природне старіння; 

Т5 – гартування й короткочасне (2…3 години) штучне старіння при 

150…175 °С; 

Т6 – гартування й повне штучне старіння при 200 °С протягом 3…5 

годин; 

Т7 – гартування й стабілізувальне відпускання при 230 °С для 

стабілізації структури та об’ємних змін; 

Т8 – гартування й пом’якшувальне відпускання при 240…260 °С 

протягом 3…5 годин для підвищення пластичності й стабілізації розмірів. 
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8.2 Магній і його сплави 

 

Магній - метал сріблясто-білого кольору з щільністю 1,74 г/см3 і 

температурою плавлення 651 °С; має гексагональну щільнозапаковану 

кристалічну гратку; алотропичних перетворень не має. Магній - хімічно 

активний метал, на повітрі окислюється з утворенням оксидної плівки 

MgO, що не володіє захисними властивостями. Ця плівка розтріскується 

через більш високу щільність (3,2 г/см3), ніж у самого магнію. Магній в 

злитках, а також вироби з магнієвих сплавів не вогненебезпечні. Небезпеку 

може надавати магній у вигляді стружки, порошку або пилу. Взаємодія 

води з гарячим і розплавленим магнієм супроводжується вибухом. 

Пластична деформація магнію і його сплавів відбувається при підвищених 

температурах. Слід зазначити дуже добре оброблення різанням магнію і 

його сплавів. Магній і його сплави легко зварюються, особливо 

аргонодуговою   зваркою.   Механічні   властивості   відпаленого   магнію: 

 σтч =180 МПа; σ0,2=100 МПа; δ=15%; НВ 30. Домішки заліза, нікелю, 

кобальту і міді знижують корозійну стійкість магнію і сплавів на його 

основі. Магній використовується головним чином для отримання сплавів 

на його основі і легування алюмінієвих сплавів. Завдяки великій хімічній 

активності до кисню магній застосовують як розкислювач у виробництві 

сталі і кольорових сплавів, а також для отримання важковідновлюючих 

металів (титана, цирконію, ванадію, урану та ін.). Його використовують 

також для отримання високоміцного модифікованого чавуну. В хімічній 

промисловості порошкоподібний магній застосовують для обезводнення 

органічних речовин (спирту, аніліну і ін.), а також для отримання 

тетраетілсвинця, тетраметіла і інших препаратів, вживаних як домішки до 

нафтопродуктів і у фармакології. Магній в порошкоподібному вигляді і у 

вигляді стрічки горить сліпуче білим полум'ям, що використовується в 

піротехніці, у фотографії для моментальних зйомок, у військовій техніці 

(сигнальні ракети, запалювальні бомби і ін.). 
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На основі магнію створені сплави з особливими фізичними і хіміч-

ними властивостями. З них виготовляють аноди для джерел струму, деталі 

машин з високими демпфуючими властивостями та ін. 

Для отримання сплавів до магнію додають різні елементи, що підви-

щують його властивості. До основних легуючих елементів відносяться 

алюміній, цинк і марганець. 

 

Таблиця 8.3 – Механічні властивості й застосування сплавів на осно-

ві магнію 

σтч σ0,2 
Марка 

Вид 

ТО МПа 
δ, % 

Приклади  

застосування 

Ливарні сплави 

МЛ5 Т4 226 85 5 

МЛ6 Т6 216 137 1 

Навантажені деталі 
двигунів (картери, 
коробки передач, 
оливні насоси) 

МЛ10 Т6 230 140 3 Деталі, які потребують 
герметичності 

МЛ12 Т1 225 130 5 Барабани коліс, 
реборди 

Деформівні сплави 

МА1 - 190…220 120…140 5…10 Зварні деталі бензо- й 
оливних систем 

МА2-1 - 270…330 160…230 8…20 
Складні штампові 
заготовки, зварні 
конструкції 

МА14 Т5 320…340 220…290 6…14 Високонавантажені 
деталі 

 

Велику вигоду дає застосування магнієвих сплавів в деталях, що 

працюють на подовжений або поперечний вигин. Питома жорсткість маг-

нієвих сплавів при вигині і крученні вище, ніж алюмінієвих сплавів, на 20 

% і сталей на 50 %. Магній і сплави на його основі немагнітні і не дають 

іскри при ударах і терті. Магнієві сплави представляють особливий інтерес 

для конструкцій, де маса є вирішальною (авіація, космічна і ракетна техні-
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ка, транспортне машинобудування і ін.). Вони застосовуються в приладо-

будуванні, радіотехніці, текстильній і поліграфічній промисловості. 

 

8.3 Мідь і її сплави 

 

Мідь - метал червоного (світло-рожевого) кольору з щільністю 8,9 

г/см3 і температурою плавлення 1083 °С; має кубічну гранецентровану 

кристалічну гратку; не має алотропічних перетворень. 

Широке застосування міді обумовлено поряд з її цінними властивос-

тями і перш за все високих електро- і теплопровідністю, пластичністю, до-

брою корозійною стійкістю, доброю рідинотекучестю. Мідь і її сплави до-

бре обробляються тиском, зварюються всіма видами зварки і легко підда-

ються паянню. 

Механічні характеристики чистої міді (відпаленої): σтч=250..270 

МПа; δ=40...50 %; ψ=75%; НВ 45. 

На структуру й властивості міді істотний вплив надають домішки. 

Так, наприклад, алюміній, залізо, миш'як, фосфор і сурма знижують елект-

ро- і теплопровідність міді. Домішки, нерозчинні в міді, негативно позна-

чаються на механічних і технологічних властивостях. Так, вісмут викликає 

холодноламкість міді, кисень знижує пластичність і корозійні властивості; 

водень робить її крихкою і при деформації викликає розтріскування. Це 

явище відоме під назвою “водневої хвороби”; свинець, взаємодіючи з мід-

дю, утворює легкоплавку евтектику (326 °С) і приводить до горячоламкос-

ті міді. Кисень з міддю утворює з'єднання Cu2O, яке негативно впливає на 

пластичні властивості, технологічність і корозійні властивості. Сірка з мід-

дю утворює з'єднання Cu2S, яке приводить до холодноламкості і знижує 

пластичність при гарячій і холодній обробці тиском. Фосфор підвищує ме-

ханічні властивості і рідинотекучість, він сприяє зварці і широко застосо-

вується як розкислювач. Селен і теллур утворюють з міддю з'єднання 
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Cu2Se і Cu2Te, які погіршують зварювання, знижують пластичність, але 

значно покращують обробку різанням. 

Мідь застосовується для виготовлення електричних дротів і кабелів, 

використовується як легуюча домішка в різні металеві сплави; в машино-

будуванні йде на виготовлення теплообмінників, зварювального дроту, де-

талей і вузлів рухомого складу залізниць, судів, літаків. На основі міді 

створені важливі промислові сплави (латунь, бронза, мідно-нікелеві). 

Латунню називають подвійні або багатокомпонентні сплави міді, ос-

новним легуючим елементом яких є цинк. Колір (від червонуватого до яс-

но-жовтого) і механічні властивості латуні змінюються при збільшенні 

вмісту в них цинку. Їх маркірують буквою Л, за якою ставиться цифра, яка 

вказує на процентний вміст міді, наприклад латунь марки Л68 містить 68 

% мідь, решта - цинк. За призначенням латуні розділяються на ті, що де-

формуються (листи, стрічки, дріт, труби) і ливарні (відливання, злитки). 

Латунь, що містить близько 15 % Zn, має золотистий колір, добру 

стійкість проти атмосферної корозії,  її використовують замість золота для 

виготовлення медалей і художніх виробів. При добавці до латуні олова (до 

1,5 %) вона набуває стійкість в морській воді (морська латунь). 

При вмісті цинку більше 20...30 % латунь схильна до корозійного 

розтріскування. Це явище відоме під назвою «сезонної хвороби», оскільки 

корозійне розтріскування пов'язано з періодами року, коли повітря насиче-

но вологою. Щоб уникнути розтріскування латунь піддається відпалу 

(250...300 °С), який знімає внутрішні напруги. 

 

Таблиця 8.4  – Механічні властивості й застосування деяких латуней 

σтч σ0,2 
Марка 

МПа 
δ, % НВ Приклади  

застосування 

Деформовані латуні 

Л96 

Л90 

226 

260 

- 

120 

45 

50 

500 

530 

Листи, стрічки,трубки 

радіаторів, прокладки 
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 Продовження таблиці 8.4 

σтч σ0,2 
Марка 

МПа 
δ, % НВ Приклади  

застосування 

Л80 

Л68 

Л62 

320 

320 

360 

110 

91 

110 

52 

55 

50 

530 

550 

560 

Листи для холодного 

штампування, 

глибокого витягання 

ЛО70-1 350 100 60 600 

ЛА77-2 400 140 55 600 

Корозійностійкі 

вироби 

ЛС59-1 400 140 45 900 Листи, прутки 

ЛАЖ60-1-1 450 - 26 950 Важконавантажені 
деталі 

Ливарні латуні 

ЛС59-1Л 300…350 - 15…20 700…800 Підшипники, 
втулки, арматура 

ЛАЖ60-1-1Л 360…480 - 18…20 700…900 Те саме 

ЛК80-3Л 250…300 200 10…15 500…600 
Арматура, деталі, 
що працюють у 
морській воді 

 

Бронзою називають сплави міді з оловом, алюмінієм, кремнієм, бе-

рилієм, кадмієм, хромом і іншими елементами. Бронзу називають за осно-

вними легуючими елементами: олов'яні, алюмінієві, берилієві, крем'янисті 

і т.д. Позначають бронзу двома буквами Бр, потім ставлять перші букви 

основних легуючих елементів (О - олово, З - залізо, Ф - фосфор, Б - бери-

лій, Х - хром і т. д.) і цифри, які показують їх процентний вміст. Так, на-

приклад, БрОФ10-1 містить 10 % олова і 1 % фосфору, решта - мідь. 

Широке застосування в промисловості знаходить олов’яна бронза 

для виготовлення водяної і парової апаратури, підшипників, зубчастих ко-

ліс, пружин та ін. За корозійною стійкістю у морській воді олов’яні бронзи 

перевищують стійкість міді та латуней. Олов’яні бронзи легують цинком: 

цинк поліпшує міцність бронз, знижує їх схильність до ліквації, підвищує 

рідинотекучість, сприяє одержанню більш щільного лиття, розкислює мідь. 
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Безолов’яні бронзи широко застосовується в промисловості. Найпо-

ширенішими є алюмінієві (подвійні і складні) бронзи, які порівняно із оло-

в'яними, мають такі переваги: меншу схильність до дендридної ліквації, 

велику щільність виливків, кращу рідинотекучість, більш високу міцність і 

жароміцність, більш високу корозійну стійкість, меншу схильність до хо-

лодноламкості, не дають іскор при ударі.  

До недоліків алюінієвих бронз слід віднести: значну усадку при кри-

сталізації, схильність до утворення стовпчастих кристалів та сильне окис-

лення у розплавленому стані, при якому утворюються оксиди алюмінію. 

Для усунення цих недоліків алюмінієві бронзи легують марганцем, залі-

зом, нікелем, свинцем. 

Алюмінієва бронза БрА7 в відпаленому стані має наступні механічні 

характеристики: σтч=420 МПа, δ=70 %, а БрАЖН10-4-4 – σтч=650 МПа, 

δ=40%. З цієї бронзи виготовляють дрібні істотні деталі машин. 

Відливання з крем’янистої бронзи відрізняються більш високою ко-

розійною стійкістю, механічними властивостями і щільністю. Тому бронза 

марки БрКЦ4-4 є замінниками бронзи марки БрОЦС5-5-5. 

Берилієва бронза (БрБ2 та ін.) характеризується високою міцністю 

(σтч=1200 МПа в загартованому і зостареному станах) і пружністю, хіміч-

ною стійкістю, зварюванням і оброблюваністю різанням. З них роблять 

мембрани, пружини. 

 

Таблиця 8.5  – Механічні властивості й застосування деяких бронз 

Марка σтч, МПа δ, % НВ Приклади застосування 

Деформовані бронзи 

БрОФ4-0,25 350 50 650 

БрФ6,5-0,15 400 60 700 

Листи, стрічки, 

антифрикційні деталі 
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Продовження таблиці 8.5 

Марка σтч, МПа δ, % НВ Приклади 
застосування 

БрА5 400 60 700 Пружини, контакти 

БрАЖ9-4 600 40 1200 Стрічки 

БрАЖН10-4-4 650 40 1400 

БрБ2 1250 3 3700 

Шестерні, черв’яки, 
арматура, втулки, що 
працюють в умовах 
великих тисків і тертя, 
високоміцеі пружини 

Ливарні бронзи 

БрО10 250…350 5…10 700…1100 Складне литво 

БрОЦС5-5-5 150…180 45…6 600…700 

БрОЦС4-4-17 150…170 5…6 600…700 
Шестерні, 
антифрикційні деталі 

БрС30 60…80 4…6 250…300 Шестерні, вкладиші 
підшипників 

БрАЖ9-4Л 400…500 8…10 800…1000 
Арматура, 
підшипники, корпуси 
насосів 

 

 

8.4 Антифрикційні сплави на основі цинку, свинцю і олова 

 

Деталі, виготовлені з цих матеріалів, володіють низьким коефіцієн-

том тертя, високою теплопровідністю і теплоємністю, здатністю утримува-

ти на своїй поверхні шар мастила, малою здібністю до “схоплювання” із 

зв’язаною деталлю і стійкістю проти корозії. 

Антифрикційні сплави і матеріали ділять на металеві і неметалеві. До 

металевих відносять легкоплавкі сплави на основі олова, свинцю, цинку і 

алюмінію (їх називають ще бабітами), а також бронзи і антифрикційні ча-

вуни; до неметалевих - пластмаси, деревину, гуми та ін. Крім того, як ан-

тифрикційні, застосовують пористі спечені матеріали. 
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Бабіти для забезпечення антифрикційних властивостей повинні во-

лодіти неоднорідною (гетерогенною) структурою, що характеризується на-

явністю твердих включень в м'якій (пластичній) основі. Така структура за-

безпечує швидке прироблення деталей, що труть, і утворення сіті мікро-

скопічних каналів, по яких циркулює мастило і несуться продукти зносу. 

Кращими є оловяно-сурьмяні бабіти марок Б83 і Б89; в них основою 

служить олово, містять 7,25...10 % сурми і 2,5...6,5 % міді. Характеристики 

баббітів  наступні:  міцність σтч=90 МПа, а пластичність δ=6...9 %, темпе-

ратура плавлення сплавів 380 і 342 °С відповідно. 

Замінниками бабітів Б83 і Б89 є свинцово-оловяні-сурьмяні бабіти 

марок Б6, Б11, Б16, в яких основою служить свинець (олово від 5 до 17 %, 

сурми від 13 до 17 %, міді від 0,7 до 3,0 %, також залежно від марки мо-

жуть бути введені домішки С<1%, Ni та ін.). Механічні властивості цієї 

групи бабітів наступні: σтч=70...80 МПа, δ=0,5 %. В цих сплавах м’якою 

основою є свинець, а твердими включеннями - хімічна сполука SnSb і 

Сu3Sn; температури плавлення сплавів 460, 400, 410 °С відповідно. 

Для підшипників ковзання на залізничному транспорті, в дизелях, га-

зових двигунах і інших використовуються бабіти на основі свинцю, що мі-

стять в невеликих кількостях кальцій, натрій і магній (БКА, БК2 і БК2Ш). 

 

Таблиця 8.6  – Характеристика цинкових антифрикційних сплавів 

Марка 
σтч,  

МПа 
δ, % НВ Тиск, 104, Па 

Швидкість 
ковзання, 

м/с 

Темпе
ратура, 

°С 
ЦАМ9-1,5Л 250 1,0 950 1000/2000 8/10 80/100 

ЦАМ9-1,5 300 10,0 850 2500 15 100 

ЦАМ10-5Л 250 0,4 1000 1000 8 80 

ЦАМ10-5 350 4,0 900 2000 8 80 
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Наступними по значущості є цинкові підшипникові сплави ЦАМ10-

5, ЦАМ5-10, що містять цинк, алюміній і мідь і мають температури плав-

лення 395 і 500 °С відповідно. 

Застосовуються також спеціальні алюмінієві бабіти марок АСС6-5, 

АСМ, АН2, 5, що містять окрім алюмінію сурму, свинець, магній або ні-

кель. Вони володіють (в порівнянні з іншими бабітами) більш високими 

механічними властивостями (σтч=80...140 МПа, δ=14...29 %). 

Коефіцієнти тертя бабітів змінюються від 0, 005 до 0, 009. 

 

8.5 Титан і його сплави 

 

Титан - метал сріблясто-білого кольору з щільністю 4,5 г/см3 і темпе-

ратурою плавлення 1672 °С. Має дві алотропічні модифікації: α-

низькотемпературну з щільнозапакованою гексагональною кристалічною 

граткою і β-високотемпературну (вище 882 °С) з кубічною об'ємноцентро-

ваною граткою. 

Титан легкий, міцний, тугоплавкий, більш корозійностійкий, ніж не-

іржавіючі сталі за рахунок виникнення оксидної плівки ТіО2. Титан оброб-

ляється тиском в холодному і гарячому станах, добре зварюється, але по-

гано обробляється різанням. 

Механічні властивості титана перш за все визначаються складом: 

чим він чистіше (менше домішок), тим нижче міцність і вище пластич-

ність. 

Дія домішок на титан різноманітна. Азот, кисень і водень знижують 

пластичність; вуглець - ковкість і оброблюванність різанням; вуглець і ки-

сень - корозійну стійкість. Температуру поліморфного перетворення під-

вищують алюміній, кисень, азот. Вони розширюють -область і тому їх на-

зивають -стабілізаторами. Такі елементи, як молібден, ванадій, марга-

нець, хром і залізо знижують температуру поліморфного перетворення і 

розширюють область β-фази, їх називають β-стабілізаторами. Марганець, 
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залізо, кремній і інші утворюють з титаном металеві з'єднання (інтермета-

ліди). 

Високий рівень механічних властивостей, добра технологічність, ни-

зька густина і корозійна стійкість визначають області застосування титана. 

Він використовується як розкислювач при виплавці сталей, модифікатора 

чавунів, в ливарних алюмінієвих і магнієвих сплавах, при виробництві тве-

рдих сплавів. 

По структурі (після охолоджування на повітрі) титанові сплави під-

розділяються на три групи: перша група - -сплави; друга - +β-сплави; 

третя – β-сплави. В практиці, головним чином, використовуються - і +β-

титанові сплави. 

Сплави першої групи ВТ4, ВТ5, ОТ4, ВТ18 і інші в основному легу-

ються алюмінієм, в деяких з них міститься марганець, молібден. ніобій, 

кремній, олово, цирконій. Сплави відрізняються підвищеною міцністю при 

кімнатній і підвищених температурах, термічно стабільні, володіють низь-

кою технологічною пластичністю, особливо при вмісті алюмінію більше 5 

%. Сплави термічно не зміцнюються, їх піддають відпалу рекристалізації 

(650...850 °С). Механічні властивості сплавів наступні: σтч=650...880 MПa, 

δ=15...40 %. 

Сплави другої групи ВТ6, ВТ8, ВТ14 і інші містять алюміній, вана-

дій, молібден. Вони характеризуються більш високою міцністю, яку можна 

підвищити за рахунок гарту і старіння; меншою схильністю до водневої 

крихкості, ніж -сплави. Слід зазначити, що головний ефект зміцнення 

сплавів досягається легуванням. Механічні характеристики сплавів: 

σтч=800...1150 МПа, δ=8...15 %. 

Сплави третьої групи ВТЗ-1, ВТ22, ВТ15 і інші найбільш пластичні, 

але якнайменше міцні. 
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Таблиця 8.7 – Основні механічні властивості промислових титанових 

сплавів  

Тип Марка σ,  МПа δ, % 

α-сплави 

ВТ-00 
ВТ1-0 
ПТ-7М 

ВТ5 
ВТ5-1 
4200 

300…450 
400…450 

700 
750…900 
750…900 
400…450 

30 
30 
18 
10 
12 
35 

Псевдо-α-сплави 

ОТ4-0 
ОТ4-1 
ОТ4 

ОТ4-2 
ВТ4 

ПТ3В 
АТ2 
АТ3 
АТ4 
АТ6 
ТС5 
ВТ20 

500…650 
600…750 
700…900 

700…1050 
1000…1200 

630…880 
850…1000 
600…750 
750…900 

850…1050 
950…1100 
950…1150 

20 
15 
11 
8 
10 
10 
12 
20 
12 
10 
8 
8 

(α+β)-сплави 

ВТ3-1 
ВТ6С 
ВТ6 
ВТ8 
ВТ9 
ВТ14 
ВТ16 
ВТ18 
ВТ22 
ВТ23 

≥1200 
850…1000 

≥1100 
1050…1250 
1050…1250 

≥1200 
1100…1250 
1100…1250 
1400…1550 

≥1400 

6 
12 
7 
11 
11 
6 
12 
9 
5 
5 

Псевдо-β-сплави 
ВТ30 
ВТ15 
ВТ32 
ТС6 

1200 
1350…1500 

1200 
1450…1500 

5 
4 
6 
4 

β-сплави 4201 800…850 10 
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До основних видів термічної обробки титанових сплавів належать: 

- рекристалізаційний відпал з температури 650…850 °С після холодного 

деформування; 

- ізотермічний відпал, який забезпечує високу пластичність (α+β)-сплавів. 

Режим: нагрівання до 780…980 °С, охолодження з піччю до 530…680 °С, 

витримка за цієї температури й охолодження на повітрі; 

- подвійний ступінчастий відпал, який дає змогу частково зміцнювати 

сплави зі зниженням пластичності; 

- неповний відпал при 500…680 °С для зменшення залишкових напружень, 

які виникають під час механічної обробки; 

- зміцнювальне гартування з подальшим старінням або відпусканням; про-

водиться для двофазних  (α+β)-сплавів і псевдо β-сплавів. 

Титанові сплави піддають також хіміко-термічній обробці. Найефек-

тивнішим виявляється азотування в середовищі аміаку при 750 °С. Після 

азотування проводять відпал при 800…900 °С у середовищі інертних газів. 

Азотування титанових сплавів дає змогу підвищити опір зношуванню, 

утомленості, корозійну й окалиностійкість. 

Титанові сплави застосовуються в хімічній промисловості, суднобу-

дуванні, машинобудуванні, авіації, ракетній техніці, енергомашинобуду-

ванні, в машинах і обладнанні легкої і харчової промисловості. Вони успі-

шно використовуються в криогенній техніці (аміачні компресори, холоди-

льні установки, відцентрові насоси магістральних газопроводів для північ-

них нафтовидобувних районів, ємкості для зберігання рідкого водню, азо-

ту, гелію і т. д.). 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Дайте загальну характеристику сплавів на основі алюмінію. 

2. Що таке дуралюміни та силуміни? Які їх застосування й 

маркування? 

3. Які властивості магнієвих сплавів? Де вони застосовуються? 

4. Які характеристики та властивості міді? 

5. Як на властивості міді впливає цинк? 

6. Як класифікують та маркують сплави на основі міді? 

7. Що таке латуні? Які їх властивості та область використання? 

8. Які сплави називають бронзами? 

9. Яка мета легування олов’яних бронз? 

10. Назвіть переваги та недоліки алюмінієвих бронз порівняно із 

олов’яними бронзами. 

11. Яка мета додаткового легування алюмінієвих бронз? 

12. Якими особливостями відрізняються крем'янисті та берилієві 

бронзи? 

13. Якими властивостями володіють деталі, виготовлені з антифрик-

ційних сплавів? 

14. Які сплави називають бабітами? Назвіть їх механічні властивості. 

15. Які особливі властивості й застосування титану та його сплавів? 

16. Який вплив кисню, азоту та водню на властивості титану? 

17. Вкажіть вплив α- і β-стабілізаторів на структуру та властивості 

титану. 

18. Назвіть приклади і характеристики α-, β-, (α+β)-титанових сплавів 
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9. НЕМЕТАЛЕВІ ТА ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

9.1 Полімерні матеріали 

 

Окрім металів і сплавів в промисловості застосовуються неметалеві 

матеріали: пластичні маси, композиційні і гумові матеріали, клеї, лакофар-

бні покриття, деревину, кераміку та ін. 

Основною складовою частиною неметалів є полімери - це з'єднання, 

що складаються з макромолекул, які схожі на витягнуті ланцюжки, окремі 

ланки яких є атомними угрупуваннями (мономери). 

Макромолекули можуть містити однакові або різні мономери, а іноді 

- чередуючі блоки мономерів. У зв'язку з цим матеріали називаються  го-

мополімерами (або полімерами), сополімерами і блокосополімерами. 

За походженням полімери діляться на природні (натуральний каучук, 

азбест, целюлоза і ін.) і синтетичні (поліетилен, полістирол, поліаміди і 

ін.). 

За хімічним складом полімери діляться на органічні, елементоорга-

нічні і неорганічні. Основну масу складають органічні полімери: смоли і 

каучуки. 

До складу основного ланцюга елементоорганічних полімерів входять 

неорганічні атоми кремнію, титану, алюмінію і інших елементів. До атомів 

основного ланцюжка приєднуються бічні радикальні групи. До цього класу 

відносяться більш теплостійкі смоли, каучуки, але менш пружні й еластич-

ні, ніж органічні полімери. 

Основою неорганічних полімерів служать оксиди кремнію, алюмі-

нію, магнію і інших металів. До них відносяться силікатне скло, кераміка, 

слюда, азбест, графіт, відмінні щільністю, крихкістю і тривалою тепло-

стійкістю. 
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За структурою (або формою) макромолекул полімери діляться на лі-

нійні або ланцюжкові, розгалужені, стрічкові або сходові, просторові або 

сітчасті, паркетні. Лінійні полімери (поліетилен, поліаміди) відрізняються 

еластичністю, великою щільністю укладання макромолекул. 

Розгалужені полімери (поліізобутилен і різні сополімери) володіють 

меншою щільністю, тому вони менш міцні, більш розчинені і легко плав-

ляться. 

За своїм фазовим складом полімери підрозділяються на аморфні і 

кристалічні. 

За поведінкою при нагріві полімери діляться на термопластичні й 

термореактивні. Термопластичні полімери при підвищених температурах 

розм'якшуються, а при знижених - твердіють. Їх можна переробляти у ви-

роби неодноразово, структура полімерів лінійна або розгалужена. Термо-

реактивні полімери на першому етапі їх переробки у вироби мають лінійну 

структуру і при нагріві розм'якшуються. При зростанні температури мак-

ромолекули “зшиваються”, полімер твердне і залишається твердим, тобто 

можлива лише одноразова його переробка. 

Багато полімерів володіють малою щільністю і теплостійкістю, а та-

кож високою хімічною і корозійною стійкістю. Це - відмінні електроізоля-

ційні матеріали, до того ж, володіючи добрими оптичними властивостями, 

вони відрізняються достатньою міцністю, пружністю, еластичністю. Вели-

ким досягненням полімерів вважається їх висока технологічність. 

 

9.2 Пластичні маси 

 

Пластмасами або пластиками називаються матеріали, які одержують 

на основі природних або синтетичних полімерів, які при визначених тем-

пературі і тиску набувають пластичність, а потім тверднуть, зберігаючи 

форму при експлуатації. Пластмаси можуть складатися з одного полімеру 

або бути складною композицією. Окрім полімеру, до складу пластмас вхо-
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дять також наповнювачі, пластифікатори, затвержувачі, каталізатори, фар-

бники та ін. 

Розглянемо широко найвживаніші термопластичні пластмаси (тер-

мопласти). 

Поліетилен залежно від методу виготовлення може мати або низьку 

щільність (=0,918...0,93 г/cм3) і ступінь кристалічності 55...65 %, або ви-

соку щільність (=0,949...0,96 г/cм3) і ступінь кристалічності 74...95 %. Він 

хімічно стійкий, має температурний інтервал експлуатації - 70...100 °С. 

Кристалічна фаза додає поліетилену теплостійкість і високу механічну мі-

цність (σтч=8,5...45 МПа). Щоб підвищити стійкість поліетилену до старін-

ня, в нього вводять 2...3 % сажі. Використовується для виробництва плівок, 

труб, ізоляції дротів і кабелів, покриттів на металах і ін. 

Поліпропілен (=0,9...0,92 г/cм3) має значну кількість кристалічної 

фази. Хімічно стійкий, володіє високими фізико-механічними властивос-

тями. Стійкість до старіння підвищується проведенням спеціальної оброб-

ки. Як еластичні і міцні волокна застосовується у виробництві текстильних 

виробів. Плівки з поліпропілену більш міцні і менш газопроникні, ніж по-

ліетиленові. З поліпропілену виготовляють також конструкційні деталі і 

різні місткості. 

Полістирол (=1,05...1,1 г/cм3) є твердим, жорстким і прозорим амо-

рфним пластиком. Розчиняється в бензолах, але стійкий до слабих кислот, 

лугів, спиртів, не розчиняється в маслах і бензині. Може використовувати-

ся в інтервалі температур від мінус 20 °С до плюс 80 °С. Межа міцності 

при розтягуванні σтч=35…40 МПа. Полістирол схилений до старіння і 

утворення тріщин. Широко поширений удароміцний полістирол (з доміш-

кою синтетичного каучуку), який характеризується значно більшою удар-

ною міцністю і високим відносним подовженням. Полістирол використо-

вується для отримання деталей радіо- і телетехніки, фотоапаратури, корпу-

сів і ручок різних машин, волокон, деталей автомобілів, труб. 
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Фторопласт-4 (=2,15...2,35 г/cм3) містить кристалічну і аморфну фа-

зи. Це термічно стійкий пластик, його температурна область застосування 

від мінус 269 °С до плюс 250 °С. Механічна міцність фторопласту-4 

(σтч=14...35 МПа) зберігається до температури 250 °С. Він відрізняється 

високою хімічною стійкістю проти кислот, лугів, окислювачів і розчинни-

ків; не змочується водою; характеризується малим коефіцієнтом тертя. До 

недоліків фторопласту-4 відносяться холодотекучість, можливе виділення 

фтору при підвищених температурах і деякі труднощі переробки. Застосо-

вується для виготовлення деталей хімічної апаратури, труб для хімікатів, 

нанесення антифрикційних покриттів на метали та ін. 

Полівінілхлорид (=1,4 г/cм3) має аморфну структуру, відрізняється 

доброю хімічною стійкістю, негорючістю, атмосферостійкістю, пружністю 

і достатньо високою міцністю (σтч=40...60 МПа). Вініпласт - різновид полі-

вінілхлориду, застосовується у виробництві труб для агресивних середо-

вищ, використовується як матеріал для захисних покриттів металів, галь-

ванічних ванн і т.п. До недоліків вініпласту відносять низькі тривалу міц-

ність і термостійкість під навантаженням. Пластикат - також різновид по-

лівінілхлориду, використовується або у вигляді плівки, або як первинний 

матеріал для виготовлення друкарських валів, прокладок ущільнювачів, 

конвеєрних стрічок, труб. 

Поліаміди (=1,12...1,16 г/cм3) - пластики, відомі під назвами капрон, 

нейлон та ін., що кристалізуються  Ці пластики стійки до бензину, спирту, 

лугів. Робоча температура поліамідів - 60...110 °С. Володіючи добрими ме-

ханічними властивостями (σтч=50...100 МПа), поліаміди є конструкційними 

матеріалами. Міцність же поліамідних волокон досягає σтч=600 МПа. До-

повнюють позитивні якості поліамідів їх здатність протистояти зносу, ви-

сока ударна міцність, демпфуючи властивості і низький коефіцієнт тертя. 

Недоліками поліамідів є гігроскопічність і старіння за рахунок окис-

лення. Вироби з поліамідів - зубчасті колеса, шківи, підшипники, ущіль-
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нювачі, трубопроводи, волокна, канати та ін. Поліаміди використовуються 

і як антикорозійні, і як антифрикційні покриття металів. 

 

9.3 Композиційні матеріали 

 

Композиційними називають матеріали, утворені об’ємним 

сполученням хімічно різнорідних компонентів із чіткою межею поділу між 

ними, які характеризуються властивостями, котрих не має жоден із 

компонентів, взятих окремо. 

 За характером структури композиційні матеріали поділяються на 

волокнисті,  зміцнені безперервними волокнами або ниткоподібними 

кристалами; дисперснозміцнені матеріали, одержані шляхом введення в 

металеву матрицю дисперсних  частинок зміцнювачів; шаруваті матеріали, 

створені шляхом пресування або прокатуванням різнорідних матеріалів. 

 Комбінуючи об’ємний вміст компонентів, можна, в залежності від 

призначення, одержувати матеріали з потрібними значеннями міцності, 

жароміцності, абразивної стійкості, пружності, а також створювати 

композиції з необхідними магнітними, діелектричними, 

радіопоглинальними та іншими спеціальними властивостями. 

 Прообразом композиційних матеріалів є широковживаний 

залізобетон, в якому поєднуються властивості бетону, який працює на 

стискання, і властивості стальної арматури, що працює на розтягування. 

 В сучасних волокнистих конструкційних матеріалах 

використовуються композиції, наведені в таблиці 9.1. 

 Основними технологічними методами виготовлення композиційних 

матеріалів є: просочення армуючих волокон матричним матеріалом; 

холодне пресування обох компонентів із наступним спеканням; 

електрохімічне або плазмове нанесення покриття на волокна з наступним 

пресуванням; пакетне дифузійне зварювання моношарових стрічок 

компонентів; спільне прокатування армуючих елементів із матрицею та ін. 



 
 206 

 Таблиця 9.1 – Матриці та зміцнювачи конструкційних матеріалів 

Матриця Зміцнювач (волокно) 

Нікель Вольфрам, молібден 

Титан Карбід кремнію, борне волокно 

Алюміній Борне волокно, стальний дріт 

Магній Борне волокно 

Полімерний скріплювач Вуглецеве волокно, борне волокно 

 

 Волокнисті композиційні матеріали мають більш високу міцність, 

жароміцність, пружність, втомну й тривалу міцність ніж звичайні сплави. 

Композиційні матеріали з неметалічною матрицею знайшли широке 

застосування. Як неметалічні матриці використовують полімерні, 

вуглецеві і керамічні матеріали. З полімерних матриць найбільше 

розповсюдження отримали епоксидна, фенолоформальдегідна й 

поліамідна матриці. Вугільні матриці коксовані або пировуглецеві 

одержують з синтетичних полімерів. Матриця зв'язує композицію, 

надаючи їй форму. Зміцнювачами служать волокна: скляні, вуглецеві, 

борні, органічні, на основі ниткоподібних кристалів (оксидів, карбідів, 

бориду, нітридів та ін.), а також металеві (дроту), які володіють високою 

міцністю і жорсткістю. 

За виглядом зміцнювача композиційні матеріали класифікують на 

скловолокніти, карбоволокніти з вуглецевими волокнами, бороволокніти і 

органоволокніти. 

Карбоволокніти (вуглепласти) є композиції, що складаються з полі-

мерного зв'язуючого (матриці) і зміцнювачів у вигляді вуглецевих волокон 

(карбоволокон). Карбоволокніти відрізняються високим статичним і дина-

мічним опором утомленості, зберігають цю властивість при нормальній і 

дуже низькій температурі (висока теплопровідність волокна запобігає са-
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морозігріванню матеріалу за рахунок внутрішнього тертя). Вони водо- і 

хімічно стійкі.  

Бороволокніти - це композиції з полімерного зв'язуючого і зміцню-

вачів - борних волокон. Бороволокніти відрізняються високою міцністю 

при стисненні, зсуві і зрізі, низькою повзучістю, високими твердістю і мо-

дулем пружності, теплопровідністю і електропровідністю. Бороволокніти 

володіють високими опірами утомленості, вони стійкі до дії радіації, води, 

органічних розчинників і горючомастильних матеріалів. Вироби з борово-

локнітів застосовують в авіаційній і космічній техніці (профілі, панелі, ро-

тори і лопатки компресорів, лопасті гвинтів і трансмісійні вали вертольотів 

і т. д.).  

Органоволокніти - це композиційні матеріали, що складаються з по-

лімерного зв'язуючого і зміцнювачів (наповнювачів) у вигляді синтетичних 

волокон. Такі матеріали володіють малою масою, порівняно високими пи-

томою міцністю і жорсткістю, стабільні при дії знакозмінних навантажень 

і різанням при зміні температури. Для синтетичних волокон втрати міцно-

сті при текстильній переробці невеликі; вони малочутливі до пошкоджень. 

Органоволокніти стійкі в агресивних середовищах і у вологому тропічному 

кліматі; діелектричні властивості високі, а теплопровідність низька. Біль-

шість органоволокнітів може тривало працювати при температурі 100-150 

°С, а на основі поліамідного зв'язуючого і поліоксадиазольних волокон - 

при 200-300 °С. Органоволокніти застосовують як ізоляційний і конструк-

ційний матеріал в електрорадіопромисловості, авіаційній техніці, автобу-

дуванні; з них виготовляють труби, місткості для реактивів, покриття кор-

пусів судів та ін. 

Дисперснозміцнені композиційні матеріали зміцнюються дисперс-

ними частками тугоплавких сполук, головним чином, оксидів, які не роз-

чиняються і не коагулюють у матриці при високих робочих температурах. 

Так, наприклад, дисперсно зміцнений нікелевий сплав з 2…5 % тугоплав-

ких оксидів торію, гафнію, ітрію має набагато вищу жароміцність ніж тра-
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диційні нікелеві сплави, леговані алюмінієм або титаном (1200…1300 °С 

проти 1000…1100 °С). Дисперсність часток зміцнювача становить 

100…600 Ангстрем. Відстань між ними в сплаві 0,5…0,8 мкм. Вироби з 

дисперснозміцнених композиційних матеріалів одержують, як правило, у 

три стадії: підготовка відповідних порошків, формування з них виробів і 

обробка їх тиском. 

В шаруватих композиційних матеріалах елементи, що входять у 

композицію, виконані у вигляді шарів (із металу, склопластику тощо). Ша-

ри-елементи для шаруватих матеріалів можуть виготовлятися окремо, а 

потім з’єднуватись механічним способом (заклепками, болтами), зварю-

ванням, спільною прокаткою, пресуванням. Крім того, при виготовленні 

шаруватих композиційних матеріалів можуть поєднуватись процеси утво-

рення шарів і композиції у цілому (наприклад, виплавка багатошарових 

виливків і їхня прокатка; спікання й пресування шаруватих порошкових 

конгломератів тощо). 

Шаруваті матеріали – це конструкційні матеріали зі значною пито-

мою міцністю. Наприклад, міцність шаруватого матеріалу із листової сталі 

(для якої  σтч =1800 МПа) і склопластику становить більше 3000 МПа. 

Сфери застосування композиційних матеріалів численні: крім авіа-

ційно-ракетної, космічної та інших спеціальних галузей техніки вони ус-

пішно застосовуються в енергетичному турбобудуванні; в автомобільній 

промисловості для деталей двигунів і кузовів; в гірничорудній промисло-

вості для бурового інструменту; в хімічній промисловості для автоклавів, 

цистерн, ємностей для нафтопродуктів; в текстильній промисловості для 

деталей прядильних машин, ткацьких верстатів; в сільськогосподарському 

машинобудуванні для різальних частин плугів, дискових жаток, деталей 

тракторів; в побутовій техніці для деталей пральних машин, велосипедів, 

деталей радіоапаратури тощо. 
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9.4 Гумові матеріали 

 

Гумою називають продукт вулканізації, суміш каучуку з сіркою і ін-

шими добавками. Гуми - хімічно стійкі матеріали, які володіють газо- і во-

донепроникністю, високою стійкістю до стирання і добрими електроізоля-

ційними властивостями. Ці матеріали мають низький модуль пружності 

(Е=1...10 МПа); схильні до зниження працездатності за рахунок дії тепло-

ти, що виділяється внаслідок внутрішнього тертя при багатократному на-

вантаженні виробу. 

До гум загального призначення відноситься натуральний каучук 

(НК) (=0,91...0,92 г/см3), це аморфний полімер, але в ньому може утворю-

ватися і кристалічна фаза, що приводить до зміцнення НК. Розчиняється в 

бензині, бензолі і інших розчинниках, утворюючи клеї. Механічні власти-

вості НК наступні: межа міцності при розтягуванні σтч=24...34 MПa,  відно-

сне подовження δ=600...700 %, залишкове подовження 25...40 %. До цієї ж 

групи належать і гуми марок СКБ, СКС і СКІ, що володіють властивостя-

ми, близькими до властивостей натурального каучуку. З гум загального 

призначення виробляють ремені, рукави, шини, ізоляцію кабелів і інші гу-

мотехнічні вироби. 

До спеціальних відносять декілька груп гум. До групи маслобензос-

тійких входить гума наірит (=1,225 г/см3), якій властиві висока еластич-

ність, вібростійкість, озоностійкість, поступається гумам загального при-

значення по морозо- і теплостійкості. Існують також марки маслобензос-

тійких гум СКН (=0,94...0,99 г/см3) і тіокол (=1,3...1,4 г/см3), останній - 

добрий герметизуючий матеріал. 

Гума СКТ (=1,7...2 г/см3) відноситься до теплостійких гум, її темпе-

ратурний інтервал експлуатації - 60...200 °С. 

Світлоозоностійкі гуми випускаються марок СКФ (=1, 8...1,9 г/см3), 

СКЕП і бутілкаучук. Із спеціальних гум виготовляють ремені, транспор-
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терні стрічки, маслобензостійкі ущільнювачі, манжети, діафрагми, гнучкі 

шланги та ін. 

 

9.5 Класи неорганічних з'єднань 

 

До неорганічних полімерних матеріалів відносяться мінеральне скло, 

ситали, кераміка та ін. Цим матеріалам властиві негорючість, висока стій-

кість до нагріву, хімічна стійкість, несхильність старінню, велика твер-

дість, добра опірність стискаючим навантаженням. Проте вони володіють 

підвищеною крихкістю, погано переносять різку зміну температур, слабо 

чинять опір розтягуючим і згинаючим зусиллями, мають велику щільність 

в порівнянні з органічними полімерними матеріалами. Основою неоргані-

чних матеріалів є головним чином оксиди і безкисневі з’єднання металів. 

Оскільки більшість неорганічних матеріалів містить різні з'єднання крем-

нію з іншими елементами, ці матеріали об'єднують загальною назвою силі-

катні. В даний час застосовують не тільки з'єднання кремнію, але й чисті 

оксиди алюмінію,  магнію, цирконію та інші, що володіють більш цінними 

технічними властивостями, ніж звичайні силікатні матеріали. До групи не-

органічних полімерів входить також графіт. Неметалічні матеріали підроз-

діляють на графіт, неорганічне скло, склокристалічні матеріали - ситали й 

кераміку. 

Неорганічне скло треба розглядати як особливого вигляду затверді-

лий розчин - складний розплав високої в’язкості кислотних і основних ок-

сидів. Склоподібний стан є різновидом аморфного стану речовини. Під час 

переходу скла з розплавленого рідкого стану в твердий аморфний в проце-

сі швидкого охолоджування й наростання в’язкості безладна структура, 

властива рідкому стану, як би “заморожується”. У зв'язку з цим неорганіч-

не стекло й характеризуються неврегульованістю і неоднорідністю внут-

рішньої будови. 
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До складу неорганічного скла входять склоутворюючі оксиди крем-

нію, бору, фосфору, германію, миш'яку, які створюють структурну сітку і 

модифікуючи оксиди натрію, калію, літію, кальцію, магнію, барію, зміню-

ючи фізико-хімічні властивості скломаси. Крім того, до складу скла вво-

дять оксиди алюмінію, заліза, свинцю, титана, берилію та ін., які самостій-

но не утворюють структурний каркас, але можуть частково заміщати скло-

утворюючі оксиди й цим придавати склу потрібні технічні характеристики. 

У зв’язку з цим, промислові скла є складними багатокомпонентними сис-

темами.  

Скло класифікують за рядом ознак: за склоутворюючими речовина-

ми, за вмістом модифікаторів і за призначенням. 

За призначенням все скло підрозділяють на технічне (оптичні, світ-

лотехнічні, електротехнічні, хіміко-лабораторні, приладові, трубні), буді-

вельне (віконні, вітринні, армовані, склоблоки) і побутове (склотара; посу-

дні, побутові дзеркала і т.п.) 

Механічні властивості скла характеризуються високим опором стис-

ненню (500-2000 МПа), низькою межею міцності при розтягуванні (30-90 

МПа) і вигині (50-150 МПа). Модуль пружності високий (Е=45-100 МПа), 

коефіцієнт Пуассона µ=0,184-0,26. 

Склокристалічні матеріали (ситали). Ситали одержують на основі 

неорганічного скла шляхом їх повної або часткової керованої кристаліза-

ції. За структурою і технологією отримання ситали посідають проміжне 

положення між звичайним склом і керамікою. Ситали одержують шляхом 

плавлення скляної шихти спеціального складу з добавленням нуклеаторів 

(каталізаторів), охолоджуванням розплаву до пластичного стану й форму-

ванням з нього виробів методами скляної технології і подальшої ситаліза-

ції (кристалізації). Ситалові вироби одержують також порошковим мето-

дом спечення. 

Застосування ситалів визначається їх властивостями. З ситалів виго-

товляють підшипники, деталі для двигунів внутрішнього згоряння, труби 
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для хімічної промисловості, оболонки вакуумних електронних приладів, 

деталі радіоелектроніки. Ситали використовують як жаростійкі покриття 

для захисту металів від дії високих температур. Їх застосовують у вироб-

ництві текстильних машин, абразивів для шліфування, фільєр для витяган-

ня синтетичних волокон. З ситалів можуть бути виготовлений лопасті по-

вітряних компресорів, сопла реактивних двигунів, вони використовуються 

для виготовлення точних калібрів і підстав металоріжучих верстатів. 

Кераміка - неорганічний матеріал, який одержують з відформованих 

мінеральних мас в процесі високотемпературного випалення. В результаті 

випалення (1200-2500 °С) формується структура матеріалу (спечення), і 

виріб набуває необхідні фізико-механічні властивості. Технічна кераміка 

включає штучно синтезовані керамічні матеріали різного хімічного і фазо-

вого складу; вона володіє специфічними комплексами властивостей. Така 

кераміка містить мінімальну кількість або зовсім не містить глини. Основ-

ними компонентами технічної кераміки є оксиди і безкисневі з'єднання ме-

талів. Оксидна кераміка володіє високою міцністю при стисненні в порів-

нянні з міцністю при розтягуванні або вигині; більш міцними є дрібнокри-

сталічні структури, оскільки при великокристалічній будові на межі між 

кристалами виникають значні внутрішні напруги. З підвищенням темпера-

тури міцність кераміки знижується. При використовуванні матеріалів в об-

ласті високих температур важливою властивістю є окислюваність. Керамі-

ка з чистих оксидів, як правило, не схильна процесу окислення. 

Кераміка на основі Аl2O3 (корундова) володіє високою міцністю, яка 

зберігається при високих температурах, хімічно стійка, добрий діелектрик. 

Термічна стійкість корунду невисока. Вироби з нього широко застосову-

ють в багатьох областях техніки: різці, що використовуються при великих 

швидкостях різання, калібри, фільєри для протяжки сталевого дроту, дета-

лі високотемпературних печей, підшипники пічних конвейєрів, деталі на-

сосів, свічки запалення в двигунах внутрішнього згоряння. Кераміку з 
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щільною структурою використовують як вакуум, пористу – як термоізоля-

ційний матеріал. 

Особливістю оксиду цирконію (ZrO2) є слабокислотна або інертна 

природа, низький коефіцієнт теплопровідності. Температури застосування 

кераміки, що рекомендуються, з ZrO2 2000-2200°С; вона використовується 

для виготовлення вогнетривких тиглів для плавки металів і сплавів, як те-

плова ізоляція печей, апаратів і реакторів, як покриття на металах для за-

хисту останніх від дії температур. 

Кераміка на основі оксиду берилію відрізняється високою теплопро-

відністю, що надає їй високу термостійкість. Міцністні властивості матері-

алу невисокі. Оксид берилію володіє здатністю розсіювати іонізуюче ви-

промінювання високих енергій, має високий коефіцієнт уповільнення теп-

лових нейтронів, застосовується для виготовлення тиглів для плавки де-

яких чистих металів, як вакуумна кераміка в ядерних реакторах. 

 
9.6 Деревні матеріали 

 

До основних фізичних властивостей деревини відносяться вологість, 

гігроскопічність, щільність, усушка та набухання, теплопровідність і 

стійкість до агресивних середовищ. 

На властивості деревини дуже впливає вологість. В будівництві 

застосовують деревину з вологістю 15–20 %. Підвищення вологості може 

призвести до короблення і розтріскування виробів, а також сприяє 

враженню деревини грибками. 

Гігроскопічність характеризується здатністю сухої деревини 

всмоктувати вологу із навколишнього середовища або віддавати вологу 

більш сухому повітрю. Внаслідок гігроскопічності змінюється вологість 

деревини, що призводить до зміни об’єму. 

Середня щільність деревини залежить від породи дерева, його 

пористості, умов росту, вологості тощо. Її величина у більшості порід 
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меншн одиниці і, частіше всього, знаходиться в межах 0,37–0,7 т/м3. 

Щільність деревини визначає її фізико-механічні властивості (міцність, 

теплопровідність, насичення водою). 

Величина усушки та набухання деревини внаслідок неоднорідності її 

будови неоднакова в різних напрямках. Лінійна усушка вздовж волокон 

становить всього 0,1–0,3 %, в радіальному напрямі - 3–6 %, а в танген-

тальному напрямі – 6–12 %. Неоднаковість усушки в різних напрямах 

призводить до розтріскування та короблення при швидкому сушінні. 

Теплопровідність сухої деревини незначна, але зі збільшенням 

вологості теплопровідність зростає.  

Механічні властивості. Внаслідок волоконної будови деревини  її 

опір механічним діям в різних напрямах неоднаковий. Крім того, механічні 

властивості деревини залежать від породи дерева, вологості, наявності 

дефектів.  

Деревина добре витримує стискування вздовж волокон. Також 

вздовж волокон деревина добре працює  при згинанні та розтягуванні.  

Механічні властивості деревини визначають шляхом випробувань 

спеціально виготовлених зразків. 

Механічні властивості деревини в значній мірі залежать від її 

вологості. Зі збільшенням вологості міцність деревини знижується, 

особливо при статичному згинанні і стискуванні. Наявність в деревині 

дефектів значно погіршує її механічні властивості. 

Стійкість деревини різних порід до дії агресивних середовищ 

(розчинів солей, кислот і лугів) неоднакова. Більш стійкими є хвойні 

породи. При тривалій дії кислот та лугів деревина повільно руйнується. 

Інтенсивність руйнування залежить від концентрації розчинів. Так, 

слаболугові розчини майже не руйнують деревину, а дію слабких розчинів 

мінеральних кислот вона сприймає краще ніж бетон. 
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Таблиця 9.2 - Середнє значення щільності і міцності деревини (при 

вологості 12 %) 

Межа міцності, МПа, вздовж волокон 
при Порода 

дерева 

Середня 
щільність, 

кг/м3 розтя-
гуванні 

стиску-
ванні 

статичному  
згині 

радіальному 
сколюванні 

Торцева 
твердість, 

НВ 

Сосна 534 110 48 85 7,5 2,8 

Ялина 426 120 44 80 6,8 2,6 

Дуб 723 130 58 106 10,0 6,7 

Бук 673 130 56 105 12,0 6,1 

Береза 653 125 55 110 9,2 4,6 

 

Сосна – найбільш розповсюджена порода. Деревина сосни має 

підвищені фізико-механічні та експлуатаційні властивості і добре 

піддається обробці. Застосовується для будівництва житла, мостів, інших 

конструкцій та для виготовлення столярних виробів. 

Деревина ялини має добру міцність, але через малу смолистість 

швидко гниє в сирому середовищі. 

Деревина листвениці за зовнішнім виглядом подібна до деревини 

сосни, але має більшу щільність та міцність. Листвениця має підвищену 

стійкість проти загнивання в умовах змінної вологості, тому її 

застосовують для гідротехнічних і підземних споруд та для виготовлення 

шпал. 

Дуб має важку, щільну, тверду і дуже міцну деревину, яка добре 

зберігається як на повітрі, так і під водою. 

Ясен має важку, в’язку, тверду і міцну деревину, яка по вигляду 

нагадує деревину дуба. Застосовується для столярних виробів та меблів. 

Береза має тверду, міцну і в’язку деревину, але недовговічна в 

умовах частого зволоження і висушування. Виготовляється фанера, 

столярні вироби та меблі.  
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Підвищення довговічності дерев’яних конструкцій та виробів 

досягається застосуванням різних способів захисту деревини від 

руйнування. Одним з основних заходів для забезпечення тривалого 

використання деревини є її висушування. Природне сушіння є 

довготривалим і може довести вологість до 15%. Більш ефективним є 

висушування деревини в сушильних камерах, де можна регулювати 

вологість та температуру і доводити вологість до 6 – 8%. При цьому 

знищуються грибки та комахи-шкідники. 

Для запобігання загниванню деревини в конструкціях її ізолюють від 

грунту, каменю та бетону, захищають від атмосферних опадів, покривають 

оліфою, фарбами чи лаками. 

Для захисту деревини від гниття її оброблюють різними хімічними 

речовинами – антисептиками. Антисептики повинні мати високу 

токсичність до грибків, але бути нешкідливими для людини і домашніх 

тварин. Обробку деревини проводиться водорозчинними і маслянистими 

антисептиками та антисептичними пастами. Маслянисті антисептики 

частіше застосовують для деревини, яка знаходиться на повітрі, в землі чи 

під водою (сваї, шпали, елементи мостів тощо). Обробка антисептиками 

проводиться шляхом оприскування, насичення в гарячих та холодних 

ваннах, пропитуванням під тиском в автоклавах, обмазуванням 

антисептичними пастами. 

Деревину від пошкодження комахами захищають хімічними 

інсектицидами у вигляді порошків, емульсій та аерозолів. Вони вбивають 

комах і їх личинок, але більшість інсектицидів є шкідливими для людей і 

тварин. 

Для захисту деревини від загорання застосовують конструкційні 

заходи, тобто покривають дерев’яні конструкції штукатуркою, азбестовим 

картоном або фарбами чи пастами на основі рідкого скла. На дерев’яні 

вироби можна наносити вогнезахисні суміші або пропитувати деревину 

хімічними речовинами – антипіренами. 
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З відходів деревини виготовляють деревиноволокнисті та 

деревиностружкові плити. Такі плити мають високі тепло- та 

звукоізоляційні властивості. Процес їх виготовлення складається з 

подрібнення сировини, насичення її в’яжучими речовинами на основі 

формальдегідних смол, формування і термічної обробки. До складу плит 

вводять антипірени – для зниження горючості, та парафінові, масляні чи 

смоляні емульсії – для підвищення водостійкості. 

Добрі теплоізоляційні властивості мають фібролітові та арболітові 

плити. Фіброліт виробляють з лущеної деревини шляхом змішування з 

цементним тістом, пресуванням в формах, пропарюванням плит в камерах 

і сушінням. Щільність фібролітових плит становить 250–500 кг/м3. Плити 

виготовляють товщиною 30–150 мм.   

Арболіт виробляють з суміші цементу, органічних наповнювачів, 

хімічних добавок і води. Органічними наповнювачами є тирса деревини, 

костриця льону і конопель, січка соломи, очерету та кукурудзи. Арболіт 

має щільність менше 700 кг/м3, теплостійкий, морозостійкий, добре 

обробляється і погано горить.  

 

9.7 Бетони 

 

Бетоном називається штучний камінь, що утворився в результаті 

твердіння раціонально підібраної, добре перемішаної і ущільненої суміші 

мінеральної в’яжучої речовини, води та наповнювача  

Наповнювачі (пісок, щебінь чи гравій) займають до 80–85 % об’єму 

бетону і утворюють його жорсткий скелет. Застосовуючи наповнювачі з 

різними властивостями можна отримати бетони з різноманітними фізико-

механічними показниками. 

За видом в’яжучої речовини бетони поділяють на цементні, 

силікатні, гіпсові, асфальтобетонні, полімерцементні.  
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За призначенням бетони поділяють на конструкційні – для бетонних 

та залізобетонних несучих конструкцій будівель і споруд (фундаментні 

блоки, балки, колони, плити тощо); гідротехнічні – для будівництва 

гребель, шлюзів, облицювання каналів та ін.; бетон для стін будівель і 

легкого перекриття; дорожні – для доріг та аеродромів; спеціальні – 

хімічно стійкі, жаростійкі, декоративні, бетонополімери та інші. 

Міцність, довговічність та інші властивості бетону в значній мірі 

залежать від якості вихідних матеріалів. Залежно від призначення та умов 

експлуатації бетону в споруді його складові компоненти мають відповідати 

певним вимогам. 

Свіжо приготована бетонна суміш повинна мати добру удобоукладу-

ваність, тобто здатність заповнювати форму і ущільнюватись. Ця 

властивість суміші оцінюється рухомістю або жорсткістю.  

Рухомістю бетонної суміші називають здатність її розпливатися під 

дією власної маси. Ступінь рухомості оцінюють величиною осадки конуса, 

сформованого з цієї суміші. Чим більша осадка конуса, тим більша 

рухомість бетонної суміші.  

Жорсткістю бетонної суміші називають її здатність розпливатись і 

заповнювати форму під дією вібрації. Величина жорсткості 

характеризується часом вібрації в секундах, необхідним для вирівнювання 

і ущільнення суміші у формі спеціального приладу. 

Рухомість суміші слід вибирати якомога меншою, але достатньою 

для доброго укладування і ущільнення суміші. 

Так, для тонкостінних конструкцій рекомендуються суміші з 

рухомістю 40–60 мм і жорсткістю 10–15 сек, для для виготовлення балок, 

плит, колон – суміші з рухомістю 20–40 мм і жорсткістю 15–25 сек, для 

фундаментів – суміші з рухомістю 0 мм і жорсткістю 50–60 сек. 

До основних властивостей важкого бетону відноситься міцність, 

щільність, водонепроникність, морозостійкість, усадка та розширюваність, 

стійкість проти корозії, вогнестійкість.  
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Міцність на стискування є основним показником механічних 

властивостей бетону. Вона визначається межею міцності при стискуванні 

зразків 150х150х150 мм, виготовлених з певної бетонної суміші і 

витриманих в нормальних умовах 28 діб.  

Міцність бетону на стискання залежить від активності цементу, 

співвідношення маси води і цементу, міцності та якості наповнювачів, їх 

зернистості, тривалості твердіння, температури і вологості навколишнього 

середовища та ін.  

Значний вплив на міцність бетону має ступінь ущільнення, 

тривалість та умови твердіння бетону. Ущільнення бетонної суміші, 

укладеної в опалубку чи форму, проводять спеціальними вібраторами або 

шляхом вібропресування, віброштампування, вібропрокатування, 

вібровакуумування, центрифугування тощо. Зі збільшенням щільності 

бетону зростає не тільки міцність, а й водонепроникність, морозо- та 

корозієстійкість.  

Різновидами бетонів є гідротехнічний бетон, який має підвищену 

щільність, водонепроникність і морозостійкість, дорожний бетон, який має 

бути міцним на згін, щільним і морозостійким, декоративний бетон для 

оздоблення зовнішніх і внутрішніх стін будівель, кислотостійкий бетон, 

що має високу стійкість проти дії неорганічних кислот, жаростійкий бетон, 

який може зберігати свої властивості при 1500–1800 ºС та особливо 

важкий бетон для захисту від радіації 

За призначенням збірні залізобетонні вироби поділяють на 4 основні 

групи: для житлових і громадських будівель, для промислових будівель, 

для інженерних споруд та різного призначення. 

Якість залізобетонних виробів в значній мірі залежить від процесу 

виготовлення і якості форми. В масовому виробництві застосовують 

металеві форми. Перед заповненням бетоном форму змащують емульсіями 

для запобігання прилипання бетону до стін форми. Укладений в форму 
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бетон ущільнюють, частіше всього вібраційним способом. Труби, опори 

ліній електропередач та ін. ущільнюють на центрифугах.  

Для прискорення твердіння бетону свіжо сформовані вироби 

піддають тепловологій обробці: пропарюванню при нормальному тиску і 

температурі 70–100 ºС, контактному підігріванню при 100 ºС, 

пропарюванню в автоклавах при 170–190 ºС і тиску 0,8–1,2 МПа та ін. 

Після виготовлення залізобетонні вироби підлягають контролю. 

Перевіряється зовнішній вид, лінійні розмірі, розміщення арматури та 

закладних деталей, міцність бетону і відповідність проектній міцності. З 

кожної партії виробів беруться зразки і випробовуються на міцність, 

жорсткість та тріщиностійкість. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Що таке полімери й як їх класифікують? 

2. Як форма макромолекул полімерів впливає на їхні властивості? 

3. Як поділяють полімери щодо нагрівання й за полярністю? 

4. Які особливості фізико-механічних властивостей полімерних 

матеріалів? 

5. Що таке пластмаси? 

6. Які матеріали належать до термопластів і в чому їхні особливості? 

7. Які матеріали називають композиційними? 

8. Яку роль у КМ виконує матриця? 

9. Як класифікують КМ за виглядом зміцнювача? 

10. Які властивості мають КМ та де вони використовуються? 

11. Які основні інгредієнти гумової суміші? 

12. Які особливості фізико-механічних властивостей гум? 

13. Як класифікують гуми за призначенням? 

14. Що таке неорганічне скло? 

15. Назвіть механічні властивості неорганічного скла. 

16 Яким чином одержують ситали? 

17. Вкажіть властивості ситалів і область застосування. 

18. Які є види технічної кераміки й у чому полягають особливості її 

застосування? 

19. Які основні фізичні властивості деревини? 

20. Які породи деревини є більш стійкими до дії агресивних 

середовищ (розчинів солей, кислот і лугів)? 

21. Назвіть способи захисту деревини від руйнування. 

22. Що називають бетоном? 

23. Як поділяють бетони за призначенням? 

24. Чим характеризується жорсткість і міцність бетону? 
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10. ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ 

 

10.1 Порошкові конструкційні матеріали 

 

Сучасне машинобудування ставить до властивостей конструкційних 

матеріалів високі вимоги, зумовлені зростаючою інтенсивністю наванта-

ження машин, при одночасній вимозі зменшення їх металоємності, що 

сприяє необхідності розробки нових сплавів і способів зміцнення існуючих 

матеріалів. Трудові витрати на виготовлення деталей роблять вирішальний 

вплив на можливість застосування існуючих матеріалів, що розробляють-

ся, для виготовлення деталей конструкційного призначення. У цьому від-

ношенні перспективними є порошкові конструкційні матеріали. 

Порошкові матеріали - це різного виду псевдосплави, високопористі 

матеріали, що складаються з нерозчинних один в одному компонентів як у 

твердому так і в розплавленому стані (метал-метал, метал - кераміка, метал 

- органіка, метал-скло та ін.), вироби з тугоплавких металів і з'єднань 

(карбіди, бориди, нітриди та ін.), які є основою або входять до складу 

сучасних композиційних матеріалів для хімічного машинобудування, що 

володіють високою жаростійкістю, зносостійкістю, стійкістю в агресивних 

середовищах. 

Порошкові конструкційні матеріали на основі заліза і вироби з них 

знаходять широке застосування в різних галузях хімічного 

машинобудування і приладобудування, оскільки в деяких випадках по 

своїм експлуатаційним характеристикам вони перевершують ті, які 

використовуються традиційно. Крім того, використання порошкових 

матеріалів дає значний економічний ефект за рахунок скорочення 

витрати металів, зниження капітальних вкладень, зменшення 

експлуатаційних витрат. Економія металу обумовлена різким 

зниженням об'єму механічної обробки заготовки, в результаті якої 

при традиційних методах обробки в стружку переводиться до 70 % її 
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маси. Коефіцієнт використання матеріалу при виготовленні порошкових 

виробів досягає 95 %. 

У промислових масштабах виготовляються вироби від 5 до 1000 г і 

більше різноманітних форм і розмірів. Постійно розширюється 

номенклатура порошкових деталей. 

Типовими порошковими деталями конструкційного призначен-

ня є шестерні, зірочки, кулачки, корпуси, кільця, шайби, кришки, 

фланці, ковпачки, накидні і спеціальні гайки, корпуси підшипників, 

статори, диски лопатевих насосів і багато інших деталей, які викори-

стовуються в різних галузях машинобудування. 

 

10.1.1 Класифікація порошкових конструкційних матеріалів 

 

Порошкові конструкційні матеріали класифікують залежно від 

умов їх експлуатації і ступеня навантаження. 

За умовами експлуатації порошкові конструкційні матеріали 

розділяють на дві групи:  

1) матеріали загального призначення, які замінюють звичайні 

вуглецеві і леговані сталі; 

2) матеріали із спеціальними властивостями — підвищеними 

зносостійкістю, твердістю, жароміцністю, жаростійкістю і корозій-

ною стійкістю, магнітними, електро- і теплофізичними властивостя-

ми. 

За ступенем навантаження порошкові конструкційні вироби під-

розділяють на чотири групи: малонавантажені, помірнонавантажені, 

середньонавантажені і важконавантажені. Розділення на вказані гру-

пи проводиться залежно від межі міцності матеріалу на стиснення і 

його пористості. Так, межа міцності малонавантажених деталей не 

перевищує 20-25 % межі міцності безпористого матеріалу при порис-
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тості 16-25 %. Деталі, виготовлені з такого матеріалу, не піддаються 

розрахунку на міцність, а їх розміри вибираються з конструкційних і 

технологічних міркувань (кришки приладів, ковпачки, заглушки і т. 

п.). 

Для помірно навантажених деталей, виготовлених з матеріалів 

пористістю 10-15 %, межа міцності на стиснення складає 50-55 % 

межі міцності безпористого матеріалу. 

Для середньонавантаженних і важконавантажених деталей ви-

користовують матеріали, межа міцності на стиснення яких складає 

відповідно 70-75 і більше 90 % межі міцності безпористого матеріа-

лу. 

При однакових складі матеріалу і умовах його отримання осно-

вним чинником, що визначає властивості порошкових конструкцій-

них матеріалів, є пористість, змінюючи яку можна отримувати поро-

шкові конструкційні матеріали для різних умов експлуатації. Регу-

люючи пористість можна  також виготовляти деталі з мінімальною 

масою при збереженні ресурсу роботи притаманного компактним ма-

теріалам, що дозволяє знижувати металоємність машин і конструк-

цій. 

Проте пористість конструкційних матеріалів обмежується 25 %, 

оскільки при великих її значеннях спостерігається інтенсивна корозія 

і знижується надійність деталей. 

 

10.1.2 Виробництво порошкових матеріалів 

 

В основі виробництва порошкових матеріалів лежать три основні 

операції. Це отримання порошків вихідних матеріалів, формування з них 

заготовок заданої форми і міцності, достатньої для подальшого 

маніпулірованія і, нарешті, спікання (термічна обробка), призначене для 

остаточного формування міцнісних і спеціальних властивостей. 
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Отримання порошків із заданими властивостями - одна з 

найважливіших операцій при виготовленні виробів по технології 

порошкової металургії. У загальному випадку методи отримання порошків 

металів і сплавів можна розділити на дві групи: механічні та фізико-

хімічні. Є також цілий ряд спеціальних методів отримання порошків 

металів, сплавів, неорганічних сполук та ін. 

До механічних методів отримання порошків відносяться такі, в 

процесі яких під впливом зовнішніх сил матеріал подрібнюється. При 

цьому склад кінцевого продукту майже не відрізняється від складу 

початкового. 

Механічні методи можуть застосовуватися як самостійна операція 

при отриманні порошків, так і в сукупності з іншими методами, 

найчастіше фізико-хімічними. Застосування механічних методів доцільно у 

випадку використання в якості вихідного матеріалу відходів виробництва. 

Види подрібнення в залежності від початкового і кінцевого розмірів 

розмелюваного матеріалу приведені в таблиці 10.1. 

 

Таблиця 10.1 - Класифікація видів подрібнення 

Вид подріблення Розмір початкових 
частинок, мм 

Розмір одержуваних 
частинок, мм 

Дроблення дрібне 15-20 1-5 

Подріблення: 

грубе 

середнє 

тонке  

колоїдне 

 

1-5 

0,1-0,4 

0,1-0,4 

0,1 

 

0,1-0,4 

0,05-0,015 

0,001-0,005 

менше 0,0001 

 

Дроблення і подрібнювання характеризуються ступенем 

подрібнення, яка дорівнює відношенню початкового розміру часток до 
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розміру часток отриманих після подрібнення. Ступінь подрібнення може 

змінюватися від 3...6 до 100 і більше, залежно від виду застосовуваного 

розмельного устаткування і реалізації того чи іншого способу подрібнення. 

Матеріали можна подрібнити шляхом вільного або обмеженого удару, 

роздавлювання, розколювання, різання, стирання, розламування і різними 

комбінаціями цих способів. У свою чергу, вибір способу подрібнення 

залежить від властивостей матеріалу, що розмелюється. 

У практиці порошкової металургії і в інших галузях промисловості 

найбільш широке поширення знайшли методи подрібнення, в основі яких 

лежать способи, що забезпечують розколювання, розчавлення, стирання і 

удар, а також їх поєднання. Останнє залежить від типу вживаного 

устаткування. В даний час створені різноманітні типи обладнання для 

подрібнення, яке відрізняється один від одного по продуктивності і 

розміром одержуваних часток порошкового продукту, способом впливу 

розмельних елементів на розмелюваний матеріал. Їх різноманіття 

обумовлено вимогами, що висуваються до одержуваних порошків, 

економічністю, простотою пристроїв і надійністю їх роботи. 

Найбільш часто у виробництві порошкових матеріалів, а також в 

лабораторній практиці, застосовуються кульові, вібраційні, планетарні та 

струменеві млини. Вибір млинів у виробничій практиці, а також для 

дослідницьких цілей повинен здійснюватися з урахуванням конкретних 

властивостей подрібнюємо матеріалу і необхідних характеристик 

кінцевого продукту. 

За зовнішніми ознаками до механічних методів отримання порошків 

металів і сплавів можна віднести отримання порошків диспергуванням 

розплавів, сутність якого полягає у впливі на струмінь розплаву металу або 

сплаву потоком газу, рідини (форсунечне розпилення) або механічно. 

Можливі також варіанти відцентрового розпилення розплавів, розпилення 

обертового електрода. Змінюючи властивості розплавів (в'язкість, 

поверхневий натяг), технологічні параметри процесу (температура 
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розплаву, діаметр струменя розплаву, швидкість газового потоку, тиск 

рідини та ін.), а також геометричні параметри установок, можна в широких 

межах регулювати властивості одержуваних порошків. 

Метод має високу продуктивність і має відносно високі техніко-

економічні показники. 

До фізико-хімічних методів відносять методи, в основі яких лежать 

процеси відновлення, дисоціації, електрохімічні процеси, процеси 

випаровування та конденсації, розчинення-осадження та ін. До найбільш 

розповсюджених відносяться наступні. 

Відновлення воднем. У якості вихідних матеріалів використовуються 

рудні концентрати, чисті оксиди, хімічні сполуки, суміші цих речовин у 

разі отримання порошків сплавів. Цей метод застосовують при отриманні 

металів, що володіють низькою спорідненістю до кисню. В основі процесів 

лежать реакції , наприклад: 

Мео + Н2 = Ме + Н2О,              (10.1) 

МеCl2 + Н2 = Ме + 2НСl.             (10.2) 

Відновлення ведуть в муфельних прохідних, обертових печах, печах 

з киплячим шаром та ін. Для підвищення газопроникності відновлюваної 

шихти і підвищення продуктивності процес можна вести з накладенням на 

зону відновлення електричного або магнітного полів. Отриманий продукт, 

переважно у вигляді губки, подрібнюють і класифікують для виділення 

порошку з необхідним розміром частинок. 

Відновлення вуглецем і вуглецевмісними газами. У якості вихідних 

матеріалів використовують оксиди металів, рудні концентрати. В якості 

вуглецевмісного відновника застосовують сажу, графіт, деревне вугілля, 

кокс та ін.  В основі процесу відновлення лежать реакції: 

МеО + С = Ме + СО2,              (10.3) 

 МеО + СО = Ме + СО2.             (10.4) 

Відновлення ведуть в муфельних, тунельних, конвеєрних печах, в 

графітотрубчатих печах (печах Таммана), вакуумних печах. Після 
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відновлення продукт подрібнюють і класифікують. При необхідності 

отриманий порошок піддають рафінуючому відпалу з метою зниження 

вмісту в ньому кисню і вуглецю. 

Серед промислових методів широке поширення знаходить метод 

комбінованого відновлення. В основі процесу лежать реакції: 

МеО + Н2 = Ме + Н2О,              (10.5) 

МеО + СО = Ме + СО2.             (10.6) 

Крім того, йдуть супутні реакції газифікації вуглецю: 

СО2 + С = 2СО               (10.7) 

і регенерації газів відновників безпосередньо в шарі відновлюваної 

брикетованої шихти:  

СО2 + Н2 = Н2О + СО,              (10.8) 

Н2О + С = Н2 + СО.              (10.9) 

Це сприяє підвищенню ступеня відновлення, продуктивності процесу, 

зниження вмісту домішок кисню і вуглецю в порошку. 

Металотермічне відновлення. В якості вихідної сировини 

використовують оксиди і галогеніди металів, фтористі комплексні солі 

металів. Як відновники застосовують Ca, Mg, Na, гідрид кальцію (CaH2). В 

основі процесу лежать реакції, наприклад: 

TiO2 + Ca = Ti + CaO,            (10.10) 

2TaCl5 + 5Mg = 2Ta + 5MgCl2,          (10.11) 

K2NbF7 + 5Na = Nb + NaF + 2KF.          (10.12) 

Процес ведуть в закритих або відкритих контейнерах або 

спеціальних установках залежно від виду вихідної сировини і відновника, 

найчастіше з підігрівом. 

Отриманий продукт піддається гідрометалургійної обробці з метою 

відділення отриманого порошку від оксидів або галогенідів металів- 

відновників. Отриманий порошок піддається промивці слабкими 

розчинами кислот з метою стабілізації поверхні і сушінні у вакуумі. Метод 
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в практиці порошкової металургії найчастіше застосовується для 

отримання порошків тугоплавких металів. 

Електрохімічні методи. До цієї групи методів слід віднести 

отримання порошків електролізом водних розчинів або розплавів солей 

металів. В якості вихідної сировини використовують хлориди, сульфати 

металів, комплексні солі лужних металів типу (K, Na) MeFx . При 

електролізі розплавів як розчинник використовують хлориди лужних 

металів або їх сплави евтектичного складу. 

Суть методу полягає у виділенні на катоді з розчину (електроліту) 

при пропущенні через нього електричного струму металу в 

порошкоподібному вигляді. Вид осаду (щільний або порошкоподібний) 

залежить від умов електролізу, насамперед від співвідношення щільності 

струму електролізу і концентрації електроліту. При цьому на аноді 

протікають окислювальні процеси з переходом іонів металу в електроліт, а 

на катоді - відновлювальні з виділенням металу при з'єднанні його іонів з 

електронами. Процес здійснюють у спеціальних електролізерах відкритого 

або закритого типу. 

Отримані катодні опади при електролізі водних розчинів солей 

промивають водою, стабілізують розчинами мила або милонафт з метою 

зниження ступеня окислення порошку при подальшій переробці і сушать. 

Для зниження вмісту кисню можна проводити відновлювальний відпал 

отриманих порошків. Таким чином, доцільно отримувати порошки 

металів, які мають позитивний потенціал виділення, наприклад Au, Ag, Cu, 

а також порошки Ni, Co, Fe, Cr, W, Mo та їх сплави. 

Отримані опади при електролізі розплавлених солей, які являють 

собою суміш порошку і застиглого електроліту, піддають 

гідрометалургійній або тепловій обробці з метою видалення залишків 

розчинника і виділення порошку. Отриманий порошок промивають водою, 

розведеними кислотами і сушать у вакуумі. Електролізом розплавлених 

середовищ отримують порошки металів, які володіють великою 
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спорідненістю до кисню (великою електронегативністю). Це Ta, Nb, Zr, Ti, 

Be, Th. 

По своїй фізичній сутності до електрохімічних методів можна також 

віднести автоклавний метод отримання порошків металів. В основі методу 

лежить процес відновлення металів з водних розчинів їх сульфатів або 

метал-аміачних комплексних солей воднем, сірчистим ангідридом або 

оксидом вуглецю при сумарному тиску газу в автоклаві 3...4 МПа. 

Механізм витіснення металу з розчину воднем аналогічний 

електролітичному виділенню металу на катоді при електролізі водних 

розчинів солей. Метал виділяється з розчину в тому випадку, якщо 

потенціал виділення водню електронегативніше потенціалу іонів металу 

щодо електрода з цього металу. 

Процес здійснюють в судинах високого тиску при температурі 150 - 

2000 °С при перемішуванні розчину і введення затравки. 

До електрохімічних методів також відносять методи цементації і 

міжкристалітної корозії, в основі яких лежать процеси подібні з процесами 

при електролізі водних розчинів і розплавлених середовищ. 

Суть методу цементації полягає у витісненні металів з водних 

розчинів їх солей. Метали, що володіють більш електропозитивним 

потенціалом виділення, можуть виділятися з розчинів металом, що володіє 

більш електронегативним потенціалом (цементуючий метал). Наприклад, 

при отриманні порошків міді в основі процесу лежить реакція: 

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4.           (10.13) 

Даний метод отримання порошків застосовується в тому випадку, 

якщо в продукті допустимі домішки цементуючого металу до 3 %. 

Метод міжкристалітної корозії можна застосовувати для одержання 

порошків легованих сталей з відходів виробництва. Суть методу полягає в 

обробці електролітами скрапу підданого спеціальній термічній обробці. У 

результаті створення мікроелементів на міжфазному кордоні відбувається 
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розчинення межзеренних кордонів та отримання порошку з розміром 

частинок, порівнянним з розміром зерен вихідного матеріалу. 

Для отримання порошків з розміром частинок 1 мкм і менше 

високого ступеня чистоти можна застосовувати газофазні методи, до яких 

слід віднести метод випаровування і конденсації, а також карбонільний 

метод . 

Суть методу випаровування-конденсації полягає в випаровуванні 

розплавів металів і сплавів з подальшою конденсацією їх парів на 

підкладці у вигляді порошків. 

В основі карбонільного методу лежить процес розкладання 

карбонилів металів при підвищеній температурі (250...3000 °С при 

отриманні порошків заліза і нікелю) і атмосферному тиску. При цьому 

йдуть реакції: 

Mem(CO)n = m Me + n CO.           (10.14) 

Процес ведуть у спеціальних колонах розкладання при подачі в них 

газоподібних карбонилів. 

Отримані порошки містять, як правило, домішки вуглецю і кисню. 

Тому отриманий продукт піддають відпалу в водні при температурі 400 °С, 

після чого вміст домішок знижується до тисячних часток . 

Для отримання ультрадисперсних порошків можливе застосування 

кріодісперсного методу. Суть методу полягає в диспергуванні водних 

розчинів солей металів при низьких температурах з наступною 

сублімацією отриманих продуктів для видалення вологи. Подальше 

розкладання солей або їх відновлення дає можливість отримувати порошки 

металів і їх оксидів з нанорозмірними частинками. 

Отримання нанодисперсних порошків можливо методом хімічного 

осадження солей металів з подальшим їх відновленням. Суть методів 

полягає в тому, що для отримання опадів солей металів в нанодисперсному 

стані і нанорозмірних порошків-продуктів відновлення в хімічно 

інертному стані в вихідний розчин солі перед введенням реагенту-
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осадителя додають сполуки, які знижують розчинність осаду і 

забезпечують на стадії відновлення утворення на поверхні порошків 

протекторних сполук. 

Пресування (формування). При виготовленні виробів методами 

порошкової металургії під формуванням мається на увазі процес 

отримання заготовки виробу із заданою формою, розмірами, щільністю і 

механічними властивостями. У процесі формувань сипуче порошкове тіло, 

яке характеризується малими силами зчеплення між окремими частинками, 

перетворюється на компактне порошкове, міцність якого обумовлена 

силами зачеплення, за рахунок утворення контактної поверхні і 

виникаючими в результаті цього силами схоплювання, зварювання, а 

також силами міжатомної взаємодії. Структурною особливістю таких 

формовок в більшості випадків є наявність пор. У процесі формування 

відбувається більш щільна укладка частинок за рахунок їх відносного 

переміщення та заповнення утворюються в момент засипання порошку в 

форми (прес-форми) арок і пустот. При досягненні щільності укладання 

частинок порошків, яку можна охарактеризувати координаційним числом 

12, подальше їх ущільнення відбувається за рахунок пластичної деформації 

матеріалу частинок при ущільненні пластичних матеріалів і їх крихкого 

руйнування при ущільненні тендітних, твердих матеріалів. 

Для оцінки оптимальних параметрів формувань (пресування) 

заготовок із заданими властивостями зазвичай використовують аналітичні 

залежності (рівняння пресування), що встановлюють зв’язок між роботою 

(енергією, тиском), яка витрачається на пресування і характеристиками 

пресування (щільність, пористість, характеристики міцності та ін.) з 

урахуванням впливу різних факторів на процес пресування (властивості 

порошків, метод формування та ін.) 

Зазвичай пресування заготовок відносно простий форми і сумірних 

параметрів здійснюють у спеціальних прес-формах на механічних або 

гідравлічних пресах із зусиллям пресування до 2000 КН і 20000 КН 
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відповідно. Таке пресування називається статичним, в основі якого лежить 

деформаційний механізм ущільнення. При цьому, залежно від виду 

ущільненого матеріалу і необхідних властивостей пресування, тиск   

пресування  може  бути  від 100…150 до 1000 МПа. Цей метод забезпечує 

високу продуктивність процесу і ефективний при великих масштабах 

виробництва. 

Для пресування великогабаритних виробів, виробів складної форми, 

тонкостінних виробів типу «стакан» з рівномірним розподілом щільності 

за обсягом застосовується ізостатичне (гідростатичне, квазі-ізостатичне, 

газостатичне) пресування. При цьому використовується властивість рідини 

(газів) рівномірно передавати тиск,  прикладений до неї на поміщене в неї 

тіло. Пресування здійснюють з використанням як форми еластичних 

оболонок (гумових, пластмасових, металевих) на спеціальних установках 

(гідростатах, газостатах, прес-формах для квазі-ізостатичного пресування). 

Недоліки цих методів - відносно низька продуктивність і необхідність в 

розмірній обробці отриманих виробів. 

Для отримання високощільних виробів, особливо з важкоушільнених 

матеріалів, застосовують імпульсні методи пресування, які 

характеризуються високою швидкістю прикладання навантаження до 

ущільненого матеріалу. Висока швидкість програми навантаження 

призводить до локалізації на контактних ділянках тепла, яке виділяється 

при деформації, що обумовлює розщільнення матеріалу і, за певних умов, 

навіть до плавлення матеріалу. Це призводить до інтенсивного ущільнення 

навіть твердих і крихких порошкових матеріалів . 

До імпульсного пресування відносять пресування на установках типу 

«Копер», гідродинамічне пресування, електроімпульсне, пресування за 

допомогою вибуху . Останнє особливо ефективно при пресуванні виробів з 

великою площею пресування типу аркушів. Гідродинамічне пресування 

зберігає переваги гідростатичного, однак має більш високу 

продуктивність. 
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Для пресування довгомірних виробів типу смуг, стрічок 

застосовується прокатка, сутність якої полягає в обтисненні порошку, що 

надходить гравітаційно або примусово, між двома обертовими назустріч 

один одному валками. За допомогою цього методу з високою 

ефективністю можна виготовляти пористий прокат, прокат з 

композиційних матеріалів, багатошаровий і армований прокат. 

Виготовлення довгомірних виробів, особливо з матеріалів на основі 

кераміки та твердих тугоплавких сполук, типу труб, складнопрофільних 

виробів, стрижнів, заготовки фільєр з внутрішнім діаметром від 0,1 мм і 

більше, можливо за допомогою мундштучного пресування (екструзії). 

Суть методу полягає в видавлюванні через мундштук з відповідним 

профілем спеціально приготовлених пластифікованих сумішей, що 

складаються з порошку і пластифікатора. Процес здійснюють за 

допомогою спеціальних прес-форм на гідравлічних пресах або із 

застосуванням екструдерів. В основі процесу ущільнення лежить 

структурна деформація дисперсної середовища (щільніше укладання 

частинок порошку), полегшена наявністю пластифікатора. 

З пластифікованих сумішей також можна виготовляти заготовки 

методом інжекційного формування. Цей метод особливо ефективний при 

виготовленні заготовок складної форми, які важко або неможливо 

отримати іншими методами формування. Суть цього методу полягає в 

тому, що приготовлену з порошку і пластифікатора сумішшю за 

допомогою спеціальних ливарних машин або інших пристроїв заповнюють 

під тиском розбірну металеву прес-форму, в якій і відбувається 

формування виробу. При цьому може бути досягнута щільність до 95 %. 

Особливістю інжекційного формування є те, що розмір початкових 

частинок   порошків   не   повинен   перевищувати   20...30 мкм,    краще –  

1...5 мкм. 

Вироби з рівномірним розподілом щільності за обсягом також можна 

отримувати за допомогою вібраційного формувань. В основі процесу 
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лежить бездеформаційний механізм ущільнення. Суть методу полягає в 

тому, що на порошок, поміщений у форму, впливають вібрацією, в 

результаті чого значно зменшується коефіцієнт межчастичного тертя і 

шихта набуває псевдозріджений стан. Останнє сприяє рівномірному 

заповнення форми порошком і більш щільному укладанні частинок. 

Використовуючи вихідні порошки з різними властивостями і змінюючи їх 

гранулометричний склад , можна регулювати щільність формовок від 60 до 

95 %. У більшості випадків зовнішній тиск до порошку, який ущільнюють, 

при вібраційному ущільненні не прикладається. Якщо ж тиск 

прикладається, то він значно нижче, ніж при статичному пресуванні і 

практично не викликає пластичної деформації або крихкого руйнування 

матеріалу частинок. Можливо також застосування схеми вібраційного 

пресування, при якій до порошку прикладається зовнішній тиск, що 

сумірний з тиском при статичному пресуванні. У цьому випадку 

накладення вібрації сприяє більш щільному укладанню частинок 

попередньої пластичної деформації. 

Вироби складної форми, тонкостінні типу «стакан» з різною 

щільністю можна виготовляти методом шлікерного лиття, який також 

відноситься до методів бездеформаційних формувань. Для формувань 

готується шлікер, який складається з дисперсних частинок твердої фази і 

рідини. Шлікер повинен володіти седиментаційною і агрегативною 

стійкістю і мати хорошу текучість. 

Приготований шлікер заливається в пористу форму (найчастіше 

гіпсову), в якій і відбувається формування виробу в процесі вбирання 

розчинника стінками форми. 

Різновидом шлікерного лиття є електрофоретичне лиття і лиття з 

термопластичних мас. В останньому випадку для формування виробів 

готується шлікер з використанням як розчинника термопластичних мас 

(найчастіше парафіну), який заливається під тиском в металеву форму, в 

якому після його охолодження і формується виріб. 



 
 236 

Спікання. Спікання є найбільш відповідальною операцією при 

виготовленні виробів методами порошкової металургії, тому що в процесі 

його формуються остаточні властивості виробу. З технологічної точки зору 

під спіканням мається на увазі процес термічної обробки порошкової 

заготовки, який проводиться в захисному середовищі при температурі 

0,6...0,85 від температури плавлення основного компонента. З 

термодинамічної точки зору - це мимовільний, термічно активіруємий 

процес переходу порошкової системи в термодинамічно більш 

рівноважний стан за рахунок зменшення вільної поверхні.  

Спікання супроводжується дифузійними процесами, процесами 

повернення, рекристалізації, повзучості, окислювально-відновними 

реакціями, реакціями дисоціації, випаровування-конденсації, керуючи 

якими можна регулювати властивості порошкових виробів. Спікання може 

проходити як в твердій фазі, так і в присутності рідкої фази, яка може 

виникати в результаті плавлення одного з компонентів матеріалу (що не є 

основним). Наявність рідкої фази значно інтенсифікує процеси 

сплавоутворення і спікання до отримання безпористого матеріалу. 

Варіантом спікання в присутності рідкої фази є просочення пористих 

каркасів розплавами металів і сплавів. 

Процес спікання здійснюють у різних печах (муфельних, 

безмуфельних, прохідних, періодичної і безперервної дії, вакуумних). 

Вибір печі визначається матеріалом, який спікається, температурою його 

плавлення, необхідністю забезпечення необхідних технологічних режимів 

нагрівання виробів . 

Важливе значення має середовище спікання. Використовуються 

захисні середовища п’яти типів: водень (Н2–Н2О); дисоційований аміак 

(Н2–Н2О–N2); генераторний газ (СО–СО2–N2); ендотермічний, 

екзотермічний, доменний і конвертований природний гази (СО–СО2-Н2–

Н2О-N2); навуглецьовувальний газ, отриманий при неповному спалюванні 

вуглеводнів з наступним додаванням природного газу (СО–СО2-Н2–Н2О–
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СН4-N2). Необхідність захисного середовища при спіканні обумовлена 

високою активністю порошкових заготовок по відношенню до 

окислювальних або активних середовищах через розвинену поверхню. 

У деяких випадках, особливо при виготовленні порошкових виробів 

з високою щільністю з тугоплавких сполук, можна здійснювати процес 

спікання методом гарячого пресування (газостатичним гарячим 

пресуванням, динамічним гарячим пресуванням). Суть цих методів полягає 

в тому, що одночасно з нагріванням виробу до нього прикладається 

зовнішній тиск, що значно інтенсифікує процеси формування щільності і 

властивостей виробу. Процес гарячого пресування здійснюють на 

спеціальних пресах з використанням жаростійких прес-форм, найчастіше 

виготовлених з графіту. При цьому застосовують непрямий індукційний 

нагрів прес-форми або пряме пропускання через неї струму. 

Крім розглянутих трьох основних операцій при виготовленні виробів 

методами порошкової металургії в технологічному процесі може бути 

цілий ряд інших, допоміжних, які пов'язані з підготовкою вихідної шихти 

для пресування, додаткової, наприклад термічною або хіміко-термічною 

обробкою спечених виробів та ін. Узагальнена технологічна схема 

виробництва порошкових матеріалів наведена на рисунку 10.1. 

Для підвищення точності розмірів, ущільнення поверхевого шару або 

повного усунення пористості спечені заговки піддають додатковій обробці 

– калібруванню та просоченню рідкими металами, сплавами чи 

неметалевими розплавами.  

Калібрування порошкових виробів проводять для досягнення заданої 

розмірної точності (6…7 квалітетів), високої чистоти поверхні (7 клас 

шорсткості і вище), усунення жолоблення та інших дефектів. Калібрування 

здійснюють в закритих прес-формах за схемою, аналогічній схемі 

холодного пресування. 
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Рисунок 10.1 - Узагальнена технологічна схема виготовлення виробів 

методом порошкової металургії 

 

Просочення пористих пресовок рідкими металами і сплавами 

проводять для усунення пористості і отримання високоміцних порошкових 

деталей. Так, пористі заготовки із заліза, залізографіту чи залізомарганцю 

просочують рідкою міддю або латунню, що забезпечує міцність таких 

деталей в межах 400…1000 МПа в залежності від складу і термічної 

обробки. 
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Просочення металевих заготовок неметалевими розплавами 

проводять для отримання корозійностійких безпористих виробів. Так, 

вироби з порошку нержавіючої сталі марки Х23Н18 просочують розплавом 

скла в атмосфері водню або у вакуумі методом повного чи неповного 

занурення деталі в розплавлене скло. Для очистки поверхні деталі від скла 

після просочення її загартовують у воді з температури просочення. 

Введення скла при виробництві безпористих матеріалів сприяє також 

і підвищенню жаростійкості. 

Багато з порошкових деталей конструкційного призначення для 

хімічного машинобудування повинно протистояти корозійному 

руйнуванню. Цього можна досягти нанесенням на порошкові вироби 

гальванічних або хімічних покрить. А як метод попередньої підготовки 

порошкових деталей перед нанесенням захисних покрить є просочення цих 

деталей легкоплавкими металами, неорганічними розплавами, склами, 

смолами, пластмасами. Так, пористі вироби із залізного порошку 

заповнюють рідким склом, кремнійорганічними лаками, епоксидною 

смолою, гідролізованим технічним етилсилікатом, кремнійорганічними 

оксидними полімерами (силіконами), пластмасами та іншими речовинами, 

з яких найкращі результати дає просочення гідрофобною 

кремнійорганічною рідиною ГФЖ-136. 

Така технологія дозволяє отримувати нержавіючі матеріали, 

виробництво яких традиційними методами є взагалі неможливим. 

 

10.1.3 Виготовлення порошкових конструкційних виробів 

 

Технологічні процеси виготовлення порошкових конструкційних ма-

теріалів визначаються ступенем навантаженості деталей: чим вона вища, 

тим складніше технологічний процес виготовлення деталі. Так, малонаван-

тажені деталі виготовляють холодним пресуванням і спіканням, а средньо-

навантажені і важконавантажені – подвійним пресуванням і спіканням або 
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іншими високоенергетичними способами (гаряче штампування, гаряче 

пресування і т. п.).  

Малонавантажені і помірнонавантажені конструкційні деталі вигото-

вляють пресуванням і спіканням порошків заліза або вуглецевих сталей. 

Тиск пресування в залежності від необхідної щільності заготовок стано-

вить 300…800 МПа, а температура спікання – 1050…1200 °С.  

Малонавантажені деталі після спікання піддають поверхневій оброб-

ці з метою підвищення їх корозійної стійкості. Такі сталі не піддають тер-

мічній обробці. В залежності від вмісту вуглецю вони мають структуру 

фериту, феритоперліту та перліту. Важливою структурною характеристи-

кою цих сталей є пори, форма яких істотно впливає на міцність порошко-

вих конструкційних деталей. Так, якщо пори мають гострі кути, міцність 

деталі різко знижується. Форма пор визначається формою часток вихідно-

го порошку, а також умовами пресування і спікання. Вироби, отримані з 

розпилених порошків зі сферичної або близької до сферичної формою час-

ток, мають пори тетраедричної форми, які при спіканні пресовок набува-

ють сферичну форму. Вироби з відновлених порошків з розгалуженими 

частками характеризуються неправильною формою пор, гострі кути яких 

згладжуються при спіканні. Велика пористість (25…18 %) таких деталей 

не дозволяє надати їм високі механічні властивості. При зміні вмісту вуг-

лецю від 0,1 до 0,9 % їх властивості змінюються несуттєво: межа міцності 

на розрив становить 100…120 МПа, твердість НВ – 500…800.  

Помірнонавантажені деталі виготовляють з порошкових вуглецевих і 

низьколегованих сталей пресуванням при тиску 500…800 МПа і спіканням 

при температурі 1100…1200 °С. Для підвищення твердості і міцності помі-

рнонавантажених деталей застосовують подвійне пресування і спікання. 

Перше пресування проводять при порівняно низькому тиску (300…500 

МПа) з подальшим спіканням заготівки при температурі 1100…1200 °С. 

Після спікання заготівки піддають повторному пресуванню (допресовка) 

при тиску 400…500 МПа. Така схема дозволяє отримати конструкційні де-
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талі з міцністю і пористостю характерними для  деталей, отриманих при 

однократному пресуванні при тиску 800…1000 МПа і наступному спікан-

ні. Перевагою подвійного пресування і спікання є те, що після спікання 

усувається деформаційне зміцнення частинок порошку, отримане після 

першого пресування. Як наслідок зменшується тиск повторного пресуван-

ня і, тим самим, збільшується стійкість і термін служби прес-форм.  

При необхідності підвищення міцності помірнонавантажених дета-

лей застосовують термообробку (загартування і відпуск). Структура мате-

ріалу в цьому випадку залежить від вмісту вуглецю і може складатися з 

мартенситу, троститу або перліту.  

Межа міцності на розрив помірнонавантажених порошкових конс-

трукційних сталей може змінюватись у межах 120…200 МПа, а  твердість 

НВ – 700…1000. 

Для виготовлення средньонавантажених деталей застосовують вуг-

лецеві і леговані сталі. Технологія їх виготовлення включає пресування, 

спікання, допресовку і термообробку, що дозволяє знизити їх пористість 

до 2…9 %.  Після термообробки такі матеріали мають мартенситну або 

троостомартенситну структуру (вуглецеві сталі) і мартенситну або аустені-

тну - для легованих сталей. Межа міцності на розрив таких сталей досягає 

200…580 МПа, твердість HRC – 45…52.  

Деталі зазначених груп матеріалів після спікання можуть піддаватися 

калібруванню з метою надання деталям більш точних розмірів. При каліб-

руванні щільність деталі може  підвищується на 1…3 %.  

Для виготовлення важконавантажених деталей необхідно засто-

совувати матеріали підвищеної міцності, яка для порошкових матері-

алів на основі заліза істотно залежить від пористості. Тому для по-

вної реалізації властивостей порошкових матеріалів необхідно отри-

мувати їх з мінімально можливою безпористою структурою. При 

цьому немає необхідності домагатися її подібності зі структурою 

відповідних литих сталей, оскільки порошкові матеріали мають 
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більш дрібнозернисту структуру, що забезпечує підвищення твердо-

сті і зносостійкості деталей. 

Високі властивості міцності важконавантажених порошкових 

деталей, що працюють в умовах значних статичних, ударних або ци-

клічних навантажень, можуть бути досягнуті при їх пористості мен-

шою за 2 %. Для надання деталям необхідної щільності застосовують 

для їх виготовлення високоенергетичні методи формування (ударне і 

гідродинамічне пресування, штампування, ізостатичне пресування, 

екструзія), просочування пористих заготовки легкоплавкими метала-

ми (мідь, латунь, евтектичних сплави на основі заліза та інших мета-

лів), а також легування їх марганцем, нікелем, хромом, молібденом. 

Ударне пресування виробів з подальшим спіканням успішно за-

мінює дворазове статичне пресування з наступним спіканням, що 

обумовлено більш високою ефективністю процесу за рахунок скоро-

чення кількості технологічних операцій. Крім того, механічні власти-

вості виробів, отриманих ударним пресуванням, вище унаслідок 

утворення якісного металевого контакту між частинками. Ударне 

пресування полягає в ущільненні металевих порошків у закритих 

прес-формах з високою швидкістю навантаження пуансона, яка може 

досягати 300 м/с. Пресування виробляється на пневмо- або гідроме-

ханічних молотах. 

Гідродинамічне пресування ефективно при отриманні пресовок 

складної форми з рівномірним розподілом щільності по об’єму. Дже-

релом енергії в гідродинамічних установках служить тиск газу, що 

виникає при спалюванні пороху в замкнутому об’ємі. Енергія стис-

неного газу через поршень передається рідини, яка рівномірно ущі-

льнює порошок, що розміщений в еластичній оболонці. 

Штампування можна застосовувати для отримання порошкових 

деталей широкої номенклатури: важелі, втулки, кільця, шатуни, шес-

терні, вали і ін. Більшість деталей виготовляють в закритих штампах, 
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що дозволяє досягти високої точності деталі при практично повній 

відсутності відходів вихідних матеріалів. Холодне штампування, на 

відміну від гарячого, забезпечує високу чистоту поверхні деталі і ви-

ключає її окиснення. Холодному штампуванню піддаються порошко-

ві заготівки з відносною щільністю 85…90 %. Виготовлення деталей 

гарячим штампуванням можна проводити з попередніми спіканням 

заготовок або без нього. Важконавантажені деталі на основі заліза 

піддаються гарячому штампуванню при температурі 800…1300 °С 

(застосування більш високих температур сприяє кращому ущільнен-

ня, але при цьому підвищується знос штампу). 

Ізостатичне гаряче пресування дає можливість поєднати процес 

всебічного ущільнення зі спіканням виробів при температурах до 

2000 °С. Процес проводиться в газостатах, що являють собою авто-

клави з розміщеними в них нагрівниками. Ущільнення порошків про-

водять при тиску інертного газу до 300 МПа у металевих контейне-

рах, виготовлених з пластичної маловуглецевої сталі, нікелю або ту-

гоплавких металів.  

Екструзію застосовують для отримання виробів або напівфаб-

рикатів з великим відношенням довжини до поперечного перерізу, 

таких як листи, труби і т. п. Екструзію заготовок проводять як в га-

рячому, так і в холодному стані. Гарячу екструзію заготівок прово-

дять безпосередньо після їх пресування. Холодній екструзії піддають 

порошкові заготівки після їх спікання або гарячого пресування.  

Просочування пористих металевих пресовок розплавами мета-

лів і сплавів є поширеним способом отримання високоміцних деталей 

конструкційного призначення. Перевага цього способу полягає в то-

му, що просоченню можуть піддаватися заготовки з пористістю бі-

льше 15-20 %. Останнє дозволяє проводити пресування при низькому 

тиску, що підвищує стійкість прес-форм. Відсутність усадки при про-

соченні дає можливість отримувати деталі точних розмірів. 
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10.1.4 Термічна  обробка  порошкових  конструкційних  

матеріалів 

 

Для підвищення експлуатаційних властивостей порошкових 

конструкційних деталей використовуються практично всі відомі ме-

тоди термічної і хіміко-термічної обробки, що застосовуються для 

звичайних сталей. Можливість термообробки звичайних сталей ви-

значається складом сталі, теплопровідністю, швидкістю охолодження 

і розмірами деталі. При визначенні режимів обробки порошкових 

сталей необхідно враховувати залишкову пористість, яка має суттє-

вий вплив на теплопровідність, і, як наслідок, на фазові перетворен-

ня, що протікають при охолодженні. Крім того, при гартуванні наяв-

ність пор викликає інтенсивне утворення парової сорочки, що знижує 

теплопровід від поверхні деталі і, тим самим, сприяє утворенню пля-

мистої твердості. 

Наявність пористості у порошкових виробах викликає необхідність 

виконання ряду умов при їх термічній обробці: 

 – нагрівання під загартування необхідно проводити в захисних сере-

довищах або вакуумі; 

– час нагрівання і ізотермічної витримки  повинні бути на 20-30 % 

більше, ніж для литих сталей аналогічного складу; 

– унаслідок зниженої теплопровідності порошкових матеріалів необ-

хідно застосовувати більш інтенсивні методи їх охолодження.   

Принципова відмінність загартованих порошкових сталей від безпо-

ристих полягає в тому, що якщо твердість у них після загартування підви-

щується (як у безпористих сталях відповідного хімічного складу), то міц-

ність або підвищується несуттєво, або навіть трохи знижується.  

У порошкових сталях при загартуванні на величину й розподіл на-

пруг,  які  виникають  при  гартуванні,  впливають   пори, межі  поділу  між 
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частинками, хімічна неоднорідність. Цей вплив проявляється у нерівномі-

рному розподілі у виробах внутрішніх напружень, появі їхніх піків по кра-

ях пор і інших дефектів структури, що знижує в'язкість і підвищує здат-

ність до крихкого руйнування. 

Збільшити міцність загартованих порошкових сталей можна шляхом 

їх відпуску з температур 200…450 °С, що забезпечує зняття гартівних на-

пруг.  

З підвищенням пористості збільшується швидкість розкладання   

аустеніту, підвищується температура мартенситних перетворень.  

Істотний вплив має пористість і на швидкість охолодження по-

рошкових сталей. Так, при охолодженні деталей пористістю 10…13 

%  на глибині 2 мм швидкість  охолодження у воді складає 510 °С/с, а 

при пористості 24 % – тільки 290 °С/с. Зниження швидкості охоло-

дження пористих сталей по глибині знижує їх здатність до гартуван-

ня, що необхідно враховувати при проведенні їх термічної обробки.  

Гартування вуглецевих і низьколегованих порошкових сталей 

проводять від температур, на 50…80 °С вище за точку АС3. Як  охо-

лоджувальне середовищ використовують воду або водні розчини со-

лей, а для сталей, схильних до крихкості і розтріскуванню – мінера-

льне масло. Для збільшення швидкості охолодження виробів у гарті-

вному середовищі їх необхідно енергійно перемішувати, тим самим 

порушуючи парову сорочку яка утворюється. Більш інтенсивне охо-

лодження забезпечується струменями води.  

Температурні режими гартування порошкових безпористих ста-

лей, отриманих гарячим пресуванням, гарячим штампуванням та ін-

шими високоенергетичними методами, аналогічні режимам обробки 

литих сталей.  

Особливістю цементації порошкових сталей є те, що  збільшен-

ня пористості до 10% сприяє збільшенню глибини цементації у 2…3 
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рази в порівнянні з безпористими сталями. Після цементації вироби 

можуть піддаватися гартуванню і відпуску. 

Азотування порошкових конструкційних матеріалів проводять 

при більш низьких температурах (450…650 °С). Як джерело азоту 

можна використовувати дисоційований аміак. 

Інші види хіміко-термічної обробки проводяться за режимами, 

встановленими для литих сталей.  

Порошкові сталі через наявність пор мають підвищену схильність до 

корозії в порівнянні з литими сталями. Зниженню здатності до  корозії 

порошкових сталей сприяє їх  термічна обробка, а також просочування 

мінеральним маслом.  

 

10.1.5 Порошкові конструкційні сплави 

 

Основним видом продукції порошкової металургії є порошкові 

конструкційні деталі з матеріалів на залізной основі – порошкові сталі, які 

можуть бути вуглецевими або легованими (як і литі сталі). Величина 

пористості таких сталей визначає механічні властивості матеріалу й сферу 

його застосування. 

Марку порошкового конструкційного матеріалу характеризують 

індекси з літер і цифр. Перша літера «С» показує клас матеріалу (сталь), 

друга літера «П» – метод виробництва (порошкова). Після літери «П» 

записується середній вміст вуглецю в сотих частках процента. Легуючі 

елементи позначаються такими ж символами, як і в традиційно 

виготовлених легованих сталях. Цифри, розташовані за символом 

елемента, показують середній вміст даного легуючого елемента. При 

вмісті менше 1 % цифра відсутня. Цифра після дефісу характеризує групу 

пористості. Порошковим конструкційним матеріалам на основі заліза 

присвоєні такі групи пористості:   1 – пористість 25…16 % (густина 

5,9…6,6 г/см3); 2 - пористість 15…10 % (густина 6,7…7,1 г/см3); 3 – 
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пористість 9…2 % (густина 7,125…7,70 г/см3); 4 – пористість менше 2 % 

(густина більше 7,70 г/см3). Літера «А» після групи пористості вказує на 

підвищену якість матеріалу (вміст сірки та фосфору обмежений значенням 

відповідно 0,03 і 0,05 %). 

Для різних умов експлуатації рекомендуються наступні принципи 

вибору порошкових конструкційних матеріалів на основі заліза. Для 

виготовлення найбільш масової групи порошкових виробів 

(малонавантажених деталей) доцільно використовувати матеріали 

найбільш дешеві, тобто пористі вуглецеві сталі марок СП10-1, СП30-1, 

СП70-1, СП90-1, міцність яких становить 100…120 МПа, відносне 

подовження 5…2 %, ударна в’язкість 0,2…0,1 МДж/м2, твердість 

НВ50…80. Для підвищення надійності при експлуатації таких матеріалів 

пори виробів заповнюють легкоплавкими неорганічними речовинами або 

пластмасами з наступним нанесенням на їх поверхню захисних або 

декоративних покрить. Деталі цієї групи отримують одноразовим 

холодним пресуванням і високотемпературним спіканням з наступним 

(при необхідності) калібруванням. 

Для помірно навантажених деталей рекомендують сталі марок СП10-

2, СП30-2, СП70-2, СП90-2 з міцністю 120…200 МПа, відносним 

подовженням 10…4 %, твердістю НВ70…100, а також матеріали на їх 

основі з додаванням дешевих легуючих елементів – хрому, міді, нікелю, 

молібдену – в кількості 2…3 %, до яких відносять марки СП70Д-2, 

СП90Д3-2, СП60Н2Д3-2, СП50ХН-2 та ін. З метою підвищення 

експлуатаційних властивостей помірно навантажені деталі піддають 

термічній обробці (гартування з 800…860 ºС в маслі, відпуск при 200 ºС), 

після чого їх міцність становить 550…650 МПа, відносне подовження 1…2 

%, твердість HRC35…40. Готові вироби просочують кремнійорганічною 

рідиною ГФЖ-136 і наносять захисні або декоративні покриття. 

Середньонавантажені деталі, що піддаються при експлуатації 

значним статичним і помірним динамічним навантаженням, виготовляють 
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зі сталей марок СП70-3, СП90-3, СП50ХНМ-3, СП40Г-3, СП80НМ-3, 

СПХН-3 та ін. Деталі цієї групи отримують подвійним пресуванням при 

підвищених тисках і спіканням, а також холодним або гарячим 

штампуванням попередньо спечених заготовок. Деталі піддають термічній 

(гартування з відпуском) чи хіміко-термічній обробці (цементації, 

азотуванню, хромуванню, алітуванню, цинкуванню та ін.) з наступним 

нанесенням на поверхню захисних чи декоративних покрить. Після 

гартування в маслі з температури 820…860 ºС і відпуску при 200…300 ºС 

міцність таких сталей становить 650…1000 МПа, відносне подовження 

2…5 %, твердість HRC40…50. 

Для важконавантажених деталей, що роблять в умовах значних 

статичних, ударних або циклічних навантажень, слід використовувати 

сталі марок СП70-4, СП90-4, СП80НМ-4, СП60ХН2М-4, СП40Х-4 та ін., 

які виготовляють гарячим штампуванням попередньо спечених заготовок, 

гарячою екструзією тощо, піддають хімічній чи хіміко-термічній обробці, а 

також остаточній механічній обробці (шліфуванню, доводці). Практичну 

безпористість отримують просоченням заготовок міддю, латунню та 

іншими металами. Після гартування і відпуску міцність таких матеріалів 

становить 900…1300 МПа, відносне подовження 4…10 %, твердість 

HRC45…55. 

В багатьох галузях машинобудування використовуються порошкові 

матеріали на основі кольорових металів і сплавів. Порошковою 

металургією можна отримати матеріали аналогічні за складом і 

властивостям литим чи обробленим тиском, а також матеріали з 

особливими властивостями, наприклад, зміцнені дисперсними оксидними 

включеннями, виготовлення яких литтям неможлике. 

Порошкові матеріали на основі кольорових металів виготовляють з 

алюмінію, міді, магнію, титану та інших сплавів.  

Марку таких матеріалів характеризують літерні індекси та цифри. 

Перша цифра вказує на матеріал: А – алюміній, Бр – бронза, Л – латунь, Бе 
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– берилій, В – вольфрам, Г – манган, Д – мідь, М – молібден, Мг – магній, 

Н – нікель, Т – титан, Х – хром, Ц –цинк, Цр – цирконій. Друга літера «П» 

вказує на порошковий метод виробництва; наступна літера – легуючий 

елемент, а цифра після неї – середній вміст цього елементу в процентах. 

Цифра після дефісу вказує групу пористості. Наприклад: АПМг2Д2Ц11-4 – 

алюмінієвий порошковий матеріал пористістю менше 2 % з вмістом 

магнію 2 %, міді 2 %, цинку 11%; ЛП65Н5-3 – латунь порошкова 

пористістю 2…9 % з вмістом міді 65 %, нікелю 5 %, решта – цинк. 

В сучасному машинобудуванні широко використовують порошкові 

матеріали на основі алюмінієвих сплавів систем Al-Cu, Al-Cu-Mg. З них 

виготовляють зубчасті колеса для копіювальних машин, поршні 

амортизаторів гідросистем автомобілів, деталі приводів ручних пилок, 

шатуни для повітряних компресорів автомобілів, дверні ручки та інші 

деталі. 

Спечені матеріали, що містять 6…9 % Mg і 1 % Сr мають підвищені 

механічні властивості і високу корозійну стійкість. Тимчасовий опір таких 

сплавів становить 320…360 МПа, відносне видовження - 18 %. Цим 

сплавом замінюють прокат і поковки із сплавів АМг6 і АК8. 

Спечений титан і його сплави використовують переважно у вигляді 

напівфабрикатів (лист, труби, прутки). Розроблена технологія просочення 

пористого титанового каркасу магнієм. Такі  матеріали  містять від 10 до 

80 % магнію і добре обробляються тиском. 

Методами порошкової металургії можуть бути створені зносостійкі 

матеріали, синтез яких традиційними методами лиття і обробки тиском 

практично є неможливим. Це матеріали типу залізо-карбід бору, залізо-

ферохром, залізо-феротитан, залізо-феромарганець, залізо-скло, залізо- 

графіт та інші. 

Наприклад, залізоскляні матеріали ПС5ГШ, КЖ4Ф використовують 

для виготовлення навантажених деталей вузлів тертя (зубчаcтих коліс, 
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кулачків, ущільнювальних кілець тощо) в машинах, надійно працюючих в 

умовах обмеженої подачі мастила, в різних газових середовищах, вакуумі. 

 

10.2 Антифрикційні матеріали 

 

До антифрикційних матеріалів зазвичай відносять матеріали, 

що працюють у вузлах тертя – ковзання. До них, крім низького 

коефіцієнта тертя, висуваються й інші вимоги, які залежать від умов 

їх експлуатації. А експлуатуватися вони можуть у легконавантажених 

вузлах і у вузлах, що несуть великі навантаження, в агресивних 

середовищах, в умовах підвищених і знижених температур, при 

високому тиску і в глибокому вакуумі. Крім того, антифрикційні 

порошкові матеріали можуть працювати в умовах сухого тертя, а 

також за наявності рідкого змащування, що подається ззовні або за 

рахунок самозмазування. У свою чергу, умови роботи матеріалів 

визначаються областями їх застосування. Вони можуть 

застосовуватися в машинах і механізмах загального призначення, а 

також у хімічному машинобудуванні. 

 

10.2.1 Вимоги до антифрикційних матеріалів 

 

Залежно від галузі застосування та умов роботи до 

антифрикційні матеріалами пред'являються наступні вимоги: низький 

коефіцієнт тертя, висока зносостійкість, здатність утворювати шари 

вторинних структур, запобігати схоплювання, мати об'ємну та 

поверхневу міцністю, високу несучу здатність, досить високу 

теплопровідність, самозмащуваність, економічність технології 

виготовлення та інше. 

Коефіцієнт тертя антифрикційних матеріалів для умов сухого 
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тертя повинен дорівнювати 0,12-0,30, а для умов тертя з мастилом - 

0,04-0,10. Його величина залежить від складу матеріалу, його 

структури, пористості та умов роботи.  

У порошкових матеріалах низький коефіцієнт тертя і його 

стабільність багато в чому забезпечується за рахунок ефекту 

самозмазуванності і введення твердих мастил, таких як графіт, 

сульфіди металів та ін. Істотно знижується коефіцієнт тертя завдяки 

окислювальних процесів утворення оксидних плівок на межі 

розподілу робочих поверхонь. 

Зносостійкість поряд з іншими властивостями визначає 

довговічність вузла тертя. На неї впливає міцність матеріалу, його 

структура, твердість як антифрикційного матеріалу, так і контртіла 

(пари тертя)  та ін. При цьому зносостійкість визначається, головним 

чином, властивостями вторинних структур, що утворюються на 

поверхнях тертя за рахунок  диспергування  матеріалів поверхонь 

тертя і його змішування з частинками оксидів, графіту та інших 

речовин, які вводять в матеріал як присадки.  

Припрацьовуваність матеріалу також відіграє важливу роль у 

процесі його експлуатації і залежить від здатності генерувати шари 

вторинних структур в результаті комплексу фізичних, фізико-

хімічних і механічних процесів, що протікають при терті. Вона 

залежить від властивостей матеріалу, його складу та умов роботи. 

Так, наприклад, наявність пористості й змащення покращує 

припрацьовуваність матеріалів. 

Об’ємна та поверхнева міцність залежить від фізико-механічних 

властивостей матеріалу, зокрема від міцності. Від неї  залежить 

несуча здатність антифрикційного матеріалу, яка характеризується 

добутком  питомого навантаження р(мПа) на швидкість ковзання V 

(м/c). Для кожного матеріалу рV має цілком певне значення і 

визначає умови його роботи. При конструюванні підшипників для 
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кожного  матеріалу необхідно встановлювати значення питомих 

навантажень і швидкостей тертя в допустимих межах. При високих 

значеннях питомих навантажень для збереження працездатності 

матеріалу знижують швидкість тертя, і навпаки. 

Величина   рV для різних матеріалів може змінюватись від 

0,5…1,0 до 200 МПа·м/с.  

Важливою умовою стабільної роботи вузла тертя є сталість його 

температури в межах допустимих значень. Температура вузла тертя 

багато в чому визначається теплопровідністю антифрикційного 

матеріалу, яка в основному залежить від природи матеріалу основи і 

збільшується із зростанням щільності матеріалу і з введенням 

добавок, що володіють високою теплопровідністю. 

Самозмащуваність є одним з головних переваг антифрикційних 

порошкових матеріалів. Ефект самозмащуваності може бути 

досягнутий або за рахунок масла, що знаходиться в порах матеріалу 

підшипника, або за рахунок наявності в складі матеріалу речовин, що 

виконують роль твердого мастила. До таких речовин відносяться 

графіт, деякі сульфіди (особливо сульфіди молібдену і вольфраму), 

нітрид бору, селенідом, теллуріди, деякі оксиди, м’які і легкоплавкі 

метали, галогеніди, фторопласт, капрон, нейлон та ін. Ці речовини в 

процесі тертя сприяють утворенню розділових плівок на їх 

поверхнях. 

Ефект самозмащуваності пористих виробів, просочених маслом, 

полягає в тому, що при нагріванні пари тертя обсяг масла в 

антифрикційному матеріалі збільшується в більшій мірі, ніж обсяг 

металевого каркаса. У результаті цього масло витікає з пор на 

поверхнї, що труться, і змащує їх. При охолодженні вузла тертя під 

дією капілярних сил масло вбирається в пори. 

Необхідні характеристики антифрикційних матеріалів багато в 

чому можуть бути забезпечені виготовленням їх методами 
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порошкової металургії. У цьому випадку можна вирішити наступні 

завдання: 

1) створити нові матеріали для забезпечення роботи вузла тертя 

в режимі самозмазування, тобто в умовах, коли застосування рідких 

мастил неприпустимо через можливе псування продукції або 

неефективно, наприклад у вакуумі, інертних середовищах, при 

підвищених температурах; 

2) замінити дефіцитні литі сплави на основі міді (бронзи, 

латуні), бабіти за рахунок використання більш дешевих матеріалів, 

наприклад, на основі заліза; 

3) застосувати більш економічну технологію виготовлення, 

підвищити надійність вузлів тертя, полегшити та покращити умови їх 

експлуатації. 

 

10.2.2 Класифікація, властивості та призначення 

порошкових антифрикційних матеріалів 

 

Антифрикційні порошкові матеріали, що використовуються для 

виготовлення деталей вузлів тертя (підшипники ковзання, розпірні 

втулки, поршневі кільця, торцеві ущільнення, шайби, підп’ятники, 

вкладиші тощо), можна класифікувати за складом і за призначенням. 

За складом матеріали поділяються на:  

1) матеріали на основі міді, заліза, нікелю, кобальту, алюмінію 

та інших сплавів;  

2) матеріали на основі тугоплавких металів і сполук; 

3) металографітові матеріали;  

4) металеві двошарові матеріали на сталевій підкладці;  

5) матеріали на основі пористих металевих каркасів, насичених 

фторопластом;  



 
 254 

6) металоскляні матеріали. 

За призначенням антифрикційні порошкові матеріали 

підрозділяються на матеріали, експлуатовані: 

1) при наявності рідкого змащування;  

2) в умовах обмеженої змащення;  

3) в режимі самозмазування;  

4) без мастила в повітряному середовищі;  

5) у вакуумі та в середовищі інертних газів;  

6 ) при підвищених температурах;  

7) при високих швидкостях ковзання;  

8) у воді і в корозійних середовищах;  

9) в якості торцевих і радіальних ущільнень;  

10) у якості ковзних контактів і порошкових кілець. 

Одним з найбільш поширених антифрикційних матеріалів є ма-

теріал на основі міді, через високі антифрикційні властивості, коро-

зійну стійкість та високу теплопровідність. Такі матеріали застосо-

вуються у вузлах тертя різних машин і механізмів, а також в електро-

техніці для контактів ковзання. До них відносяться пориста 

олов’яниста бронза, легована пориста бронза (свинцова, фосфориста 

тощо), бронзографіт, стрічкові безпористі бронзові матеріали на ста-

левій підкладці з просоченням пористого шару пластмасою, бабітом 

та ін.  

Пориста олов’яниста бронза містить 6-12 % олова з добавками 

Рb, Ni, Р, Сr, Ве, Si, Мn, Fе, Со, має пористість 15-25 % і призначена 

для роботи при наявності мастила. За антифрикційними 

властивостями пористі бронзи близькі до литої бронзи подібного 

складу. Проте вони мають значно вищу зносостійкість і при невеликих 

швидкостях ковзання витримують більш великі навантаження, чим литі. В 

умовах підвищених швидкостей ковзання при збільшенні граничних 
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навантажень для пористого матеріалу потрібна подача додаткової кількості 

мастила, оскільки з підвищенням швидкості ковзання пори порушують 

безперервність поверхні і заважають утворенню суцільної масляної плівки. 

Пористі підшипники мають нижчі, ніж литі, механічну міцність і 

теплопровідність. Проте коефіцієнт тертя і тривалість прироблення для 

литих підшипникових сплавів на основі кольорових металів і порошкових 

матеріалів практично однакові. 

Бронзографітові матеріали застосовуються в тих же випадках, що і 

пориста бронза. Крім того, з них можна виготовляти шестерні, що 

працюють в парі з контртілом, що має грубу поверхню, а також в 

середовищі рідин, які не забезпечують ефект змащування (у 

циркуляційних насосах гарячої води). 

Введення 10-20 % свинцю в пористу бронзу або бронзографіт 

підвищує припрацьовуваність антифрикційного матеріалу. Сплави, що 

містять свинець, призначені переважно для роботи в середовищі мастил. 

Матеріали на основі заліза. На основі заліза виготовляється велика 

кількість матеріалів - пористе залізо, просочене мастилом; залізографіт; 

залізо-мідь-графіт; пористі матеріали, просочені свинцем або 

легкоплавкими сплавами на основі міді, олова, свинцю; неіржавіючі сталі; 

леговані антифрикційні матеріали та ін. За рахунок введення різних 

присадок, створені антифрикційні матеріали на основі заліза, що 

експлуатуються в умовах підвищених навантажень, швидкостей ковзання, 

температур, в середовищі агресивних газів і рідин, в умовах абразивного 

зношування і т. ін. 

Пористе залізо є найбільш простим антифрикційним матеріалом з 

феритною структурою. Просочене машинним маслом для забезпечення 

самозмащування, пористе залізо широко застосовується в різних вузлах 

машин і механізмів. 

Найбільш поширеним антифрикційним матеріалом на основі заліза є 

залізографіт. При вмісті до 1,5 % графіту він може працювати за наявності 
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мастила, що подається ззовні, або в режимі самозмащування. Проте в 

останньому випадку зменшуються гранично допустимі навантаження, 

швидкості ковзання і термін служби. 

Збільшення вмісту графіту понад 1,5 % приводить до виділення його 

в структурно-вільному стані, що покращує антифрикційні властивості 

матеріалу, особливо в умовах додаткової подачі мастила. 

Із збільшенням змісту графіту понад 3 % механічні властивості 

матеріалів значно знижуються, проте одночасно зменшується коефіцієнт 

тертя матеріалів. Тому для умов роботи підшипників з обмеженою 

подачею мастила при невеликих навантаженнях (до 5,0…6,0 МПа) і 

швидкостях ковзання (до 1…2 м/с) застосовують залізографіт, що містить 

5 і 7 % С. 

На працездатність пари, що треться, великий вплив робить структура 

матеріалу підшипника. У матеріалах на основі заліза основним елементом, 

що впливає на їх структуру, є графіт. Його слід розглядати як легуючу 

присадку, яка взаємодіє із залізом з утворенням γ-твердого розчину, що 

розпадається в процесі охолоджування на евтектоїд перліт, що складається 

з α-твердого розчину - фериту і цементиту. Тому, змінюючи вміст 

вуглецю, температуру, тривалість спікання і швидкість охолоджування, а 

також застосовуючи хіміко-термічну обробку, можна в широких межах 

змінювати структуру і властивості залізографітових матеріалів. На 

практиці, при виготовленні залізографітових матеріалів прагнуть отримати 

перлітову структуру із змістом перліту ≈ 50 %.  

Найбільш зносостійкими є структури, що складаються з 

дрібнодисперсного однорідного перліту з невеликою кількістю фериту (до 

5-10 %). Вміст фериту до 50 %  вимагає застосування великої кількості 

мастила, але при цьому допускається використання м’якшого контртіла. 

Включення цементиту в структурі залізографіту у вигляді грубих 

скупчень, а також у вигляді цементитної сітки, значно підвищують його 

зносостійкість, особливо в умовах граничного тертя за відсутності мастила 
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і підвищених швидкостях ковзання. Проте в цьому випадку збільшується 

знос контртіла. Тому кількість цементиту в структурі визначається у 

кожному конкретному випадку умовами застосування пористих 

антифрикційних матеріалів. Графіт, що знаходиться у вільному стані, 

також виконує  роль протизадирної присадки і дозволяє застосовувати такі 

матеріали в умовах обмеженої подачі мастил. 

Для регулювання властивостей антифрикційних матеріалів на основі 

заліза разом з графітом застосовують легування міддю, фосфором, нікелем, 

хромом, свинцем, марганцем та ін.  Мідь, розчиняючись в залізі, утворює 

твердий розчин, що має більш високі характеристики міцності, ніж залізо. 

Проте кількість міді, що додається, не повинна перевищувати межу її 

розчинності в залізі, яка при температурі 1094 °С складає 8,5 %. Це 

обумовлено тим, що за наявності структурно-вільної міді, антифрикційні 

властивості матеріалу знижуються. Тому у залізографітові матеріали мідь 

зазвичай додають у межах 2…5 %.   

Позитивний вплив міді на властивості залізографіту також 

викликаний її графітизуючою дією, унаслідок чого зменшується 

зневуглецювання і збільшується кількість перліту в структурі. За наявності 

міді сповільнюється дифузія вуглецю і виключається утворення 

структурно-вільного цементиту. При легуванні міддю також гальмується 

розпад аустеніту, що сприяє утворенню тонкопластинчастого перліту. 

Вплив різних технологічних чинників на структуроутворення в матеріалах 

на основі заліза, легованого міддю і вуглецем, значно слабкіше, тому їх 

структура стабільніша, а характеристики міцності вищі. Це обумовлює 

широке застосування матеріалів на основі заліза, легованих міддю. 

Матеріали на основі нікелю і кобальту зазвичай використовуються 

для виготовлення антифрикційних виробів для роботи в особливо важких 

умовах. Із-за високої пластичності матеріали на основі чистого нікелю і 

кобальту застосовуються обмежено і лише за наявності рідкого мастила і 

при швидкості ковзання менше 1 м/с.  
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Антифрикційні матеріали на основі алюмінію представляють інтерес 

у зв’язку з їх малою щільністю, високою корозійною стійкістю і низькою 

вартістю. Пористий алюміній має високу теплопровідність, тому робоча 

температура на поверхні тертя за інших рівних умов нижче. 

Матеріали на основі тугоплавких металів і сполук застосовуються як 

антифрикційні матеріали для роботи в умовах сильного абразивного зносу, 

дії водних розчинів мінеральних кислот і лугів, високих температур, тиску 

і швидкостей ковзання. 

Широке застосування знаходять матеріали на основі бориду титану, 

цирконію і гафнію, що містять як мастило тугоплавкі метали цієї ж групи. 

Основою антифрикційних матеріалів можуть служити також і інші 

тугоплавкі з’єднання: карбіди бору, титану, вольфраму, ніобію, танталу, 

кремнію. Проте матеріали на основі більшості карбідів, нітриду, бориду 

володіють низькою жаростійкістю в повітряному середовищі і можуть 

працювати в цих умовах при температурі не вище 500…540 °С. 

Металографітові антифрикційні матеріали на основі залізу, бронзи і 

інших металів і сплавів містять до 30…50 % графіту. Такі матеріали 

забезпечують працездатність підшипників ковзання в інтервалі температур 

200…350 °С, для матеріалів на основі бронзи і латуні – до 600 °С. Області 

застосування металографітових матеріалів надзвичайно широкі. Високі 

міцнісні і антифрикційні властивості, широкі можливості варіювання 

складів і структури дозволяють виготовляти з них підшипники, торцеві 

ущільнення, що застосовуються в машинобудуванні. 

Металлофторопластові антифрикційні матеріали представляють 

собою порошковий пористий каркас із сферичних або несферичних 

частинок порошків олов’янистої бронзи, просочений чистим фторопластом 

або сумішшю фторопласту з порошками свинцю, графіту або сульфіду 

молібдену. Антифрикційні властивості таких матеріалів в значній мірі 

залежать від структури пористого каркаса, властивостей вихідних 

порошків, а також від розміру і форми пор. 
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Двошарові антифрикційні матеріали на сталевій підкладці зазвичай 

складаються із сталевої стрічки з нанесеним на неї бронзовим пористим 

шаром, який додатково просочений легкоплавким антифрикційним 

сплавом, фторопластом або мастилом. Як легкоплавкий антифрикційний 

сплав застосовують бабіт на основі свинцю або олова, сплав на основі міді 

і сплави на основі алюмінію. Вибір того або іншого типу матеріалу 

визначається умовами його роботи. Бабіт має добру  припрацьовуваність, 

але невисоку втомну міцність, тому для виготовлення вкладишів 

підшипників потужних двигунів внутрішнього згорання віддають перевагу 

сплавам на основі міді (Сu – Рb або Сu – Sn) і алюмінію (А1 – Sn), втомна 

міцність яких в 2–3 рази більша, ніж у бабітів. 

Двошарові матеріали успішно застосовуються у вузлах тертя, що 

працюють без мастила в межах температур 200…300 °С у вакуумі, в різних 

нейтральних і агресивних рідинних і газових середовищах при невеликих 

швидкостях ковзання і мають коефіцієнт тертя 0,03…0,05. 

Металоскляними матеріалами є сплави на основі заліза, в порах яких 

міститься скло, що робить позитивний вплив на антифрикційні властивості 

матеріалу. Металоскляні матеріали на основі залізографіту володіють 

низьким коефіцієнтом тертя, високою корозійною стійкістю, менше 

схильні до зношування, мають більший термін служби, чим такі ж 

матеріали, що не містять скла. 

 

10.2.3 Технологія виготовлення антифрикційних матеріалів  

 

Технологія виготовлення більшості порошкових антифрикційних 

виробів включає наступні основні операції: приготування шихти, 

пресування, спікання, іноді просочення мастилом і калібрування 

(механічна обробка). При необхідності вироби піддають додатковій 

термічній або  хіміко-термічній обробці. Загальна технологічна схема 

наведена на рисунку 10.2. 
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Рисунок 10.2 – Узагальнена технологічна схема виготовлення 

виробів з антифрикційних матеріалів 

 

Основна технологічна схема виготовлення найбільш масових 

підшипників з пористих матеріалів на основі міді і заліза включає операції 

підготовки початкових компонентів і суміші порошків, пресування, 

спікання, просочення виробів мастилом, калібрування. По цій схемі 

виготовляють антифрикційні матеріали з пористістю 15…35 %. 

Для отримання більш щільних антифрикційних матеріалів для 

підшипників ковзання, торцевих і радіальних ущільнень і інших виробів з 

пористістю 10…15 %, які містять речовини, що грають роль твердого 
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мастила, застосовують двократне пресування і спікання або об'ємне 

обтискання порошкового брикету. 

При виготовленні  антифрикційних матеріалів з пористістю менше 

10 % звичайне спікання замінюють спіканням під тиском, гарячим 

пресуванням, екструзією або іншими операціями.  

У загальному випадку технологічна схема процесу вибирається 

залежно від матеріалу, типу та призначення виробу.  

Підготовка вихідної сировини. Вихідною сировиною для 

виготовлення виробів з композиційних антифрикційних матеріалів 

служать порошки металів і неметалів. З метою надання вихідним 

матеріалам характеристик, що забезпечують необхідні властивості виробів, 

їх можна піддавати підготовчим операціям: відновному відпалу, розмелу, 

розсіюванню на фракції.   

Змішування. Ця операція є важливою при отриманні виробів з двох 

та більше компонентів. Від якості змішування багато у чому залежать 

властивості кінцевих матеріалів та їх експлуатаційні властивості. 

Компоненти шихти дозують по масі або об’єму, завантажують в робочий 

простір змішувача і перемішують протягом 2…4 годин. У випадку, коли 

компоненти вихідної шихти відрізняються за щільністю, для запобігання їх 

ліквації у шихту добавляють машинне масло у кількості  0,5…1,5 %. 

Пресування. При виготовленні порошкових антифрикційних виробів 

найчастіше використовують метод пресування в закритих прес-формах під 

тиском від 300 до 800 МПа. Даний метод є найбільш простим і 

високопродуктивним. Звичайно для цього використовують механічні 

преса-автомати. Величина тиску пресування залежить від складу суміші. 

При цьому антифрикційні присадки, що вводяться, можуть істотно 

впливати на зміну тиску пресування. Наприклад, графит і сульфід 

молібдену значно знижують оптимальний тиск пресування і, при інших 

рівних умовах,  підвищують щільність пресованих виробів. Зниженню 

оптимального  тиску пресування також сприяє змащування прес-форм 
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рідким мастилом (масляною емульсією, жирними кислотами типу 

стеаринової або олеїнової) і введенні до складу суміші стеаратів цинку, 

кальцію, алюмінію, магнію, свинцю, літію. Введення цих мастил до складу 

шихти в кількості до 0,5…2 % також запобігає схоплюванню пресованого 

порошку із стінками прес-форми. 

Спікання. Спікання антифрикційних матеріалів на основі міді і заліза 

проводять в захисному середовищі в муфельних печах при температурах 

800…1200 °С. Основною особливістю спікання антифрикційних пористих 

матеріалів є необхідність контролю взаємодії антифрикційних компонентів 

з основою матеріалу, легуючими присадками та середовищем спікання.  

Спікання антифрикційних матеріалів з чистих порошків заліза або 

залізографіту протікає в твердій фазі. Спікання складніших систем, таких 

як свинцева і олов’яниста бронза, бронзографіт, залізо-мідь-графт, залізо-

графіт-сірка і т. п., характеризується наявністю при спіканні рідкої фази, 

яка зникає по мірі утворення сплаву внаслідок протікання дифузійних 

процесів або зберігається протягом всього процесу. 

Зникнення або збереження рідкої фази залежить від концентрації 

введених елементів і меж їх розчинності в основному матеріалі. 

Металографітові матеріали (з високим вмістом графіту), з метою 

досягнення високої механічної міцності, спікають за наявності рідкої фази, 

що утворюється при плавленні металевого компоненту. При цьому 

забезпечують змочування частинок графіту металевою фазою. У разі 

недостатньої змочуваності та для запобігання випотівання рідкої фази при 

спіканні до складу матеріалу вводять спеціальні поверхнево-активні 

добавки, роль яких зводиться до зменшення поверхневої енергії на межі 

розділу тверда фаза - рідина, що проявляється у зменшенні краєвого кута 

змочування. 

Просочування. У багатьох випадках при виготовленні виробів 

антифрикційного призначення для надання їм властивості самозмащування 

проводять їх просочування мастилом (найчастіше мінеральним маслом). 
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Звичайно проводять просочування виробів, які мають після спікання 

пористість більшу за 15…20%. 

Просочування проводять у ваннах з електропідігрівом на повітрі. 

Для цього деталі, завантажені в перфоровані контейнери, занурюють в 

масло, розігріте до 100…120 °С, і витримують протягом 1,5…2 год. 

Ступінь заповнення пор при цьому повинен складати 80 - 90 %. Для 

більшого ступеня  заповнення об’єму пор мастилом застосовують 

просочення виробів у вакуумі. У цих випадках тривалість просочування  

скорочується до 10…15 хв. 

Просочення пористих каркасів на основі міді і заліза фторопластом 

здійснюється у вакуумі шляхом багатократного занурення виробів (з 

проміжною сушкою) в суспензію фторопласту. Після введення 

фторопласту в пористий каркас деталі нагрівають в середовищі аргону до 

330…380 °С з витримкою при цій температурі протягом 1…2 години  для 

полімеризації фторопласту. 

Калібровка (механічна обробка). Після просочення деталі 

поступають на калібрування з метою досягнення необхідних розмірів та 

чистоти робочої поверхні. Підшипники, що працюють в режимі 

змащування, після калібрування обов’язково повинні бути піддані 

повторному просоченню маслом. Іноді проводять механічну обробку 

деталей, яка полягає у знятті задирів та фасок на токарних станках. 

10.2.4 Додаткова обробка порошкових антифрикційних 

матеріалів 

 

Порошкові антифрикційні вироби можуть піддаватися додатковій 

обробці, яка може полягати у їх термічній та хіміко-термічній обробці. 

Термічну обробку, як правило, проводять для виробів з порошкових 

антифрикційних матеріалів на основі заліза. З усіх видів термічної обробки 

найчастіше проводять гартування. Гартування порошкових матеріалів має 
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свої специфічні особливості, які зумовлені  наявністю в них пор. 

Пористість порошкових антифрикційних матеріалів робить їх чутливими 

до окиснення при нагріванні на повітрі. Тому операцію гартування слід 

здійснювати обов’язково в захисному газовому середовищі, такому як  

водень, дисоційований аміак, конвертований природний газ і інші.  

Як охолоджувальне середовище при гартуванні пористих 

антифрикційних виробів на основі заліза використовують воду або 

мінеральні масла. При цьому слід враховувати, що із-за наявності пор, 

заповнених газом, знижується теплопровідність і тим самим погіршується 

загартованість і різко зменшується товщина загартованого шару пористого 

матеріалу в порівнянні з компактним матеріалом. Тому для гартування 

пористих деталей застосовують гартування з інтенсивним охолоджуванням 

в струмені води або з енергійним переміщенням деталей. Після гартування 

у воді пористі деталі піддають обов’язковій сушці для швидкого і повного 

видалення вологи з пор. 

Оптимальними температурами гартування, що забезпечують 

отримання максимальної міцності і твердості виробів з залізографітових 

матеріалів є  820…860 °С з охолоджуванням у воді або маслі. Для виробів 

з залізо-графіт-мідних – 980…1020 °С з охолоджуванням у воді. 

Для зняття внутрішніх напружень, гомогенізації структури спечені і 

загартовані антифрикційні деталі піддають відпуску при температурі 

180…300 °С протягом 1,5…2,0 години. 

Для підвищення зносостійкості і корозійної стійкості порошкових 

антифрикційних деталей на основі заліза їх піддають оксидуванню. 

Останнє полягає у тому, що порошкові деталі подають в робочий простір 

печі і обробляють водяною парою при температурі близько 550 °С 

протягом 1 години, з подальшим охолоджуванням в маслі. При взаємодії 

водяної пари із залізом, як на поверхні деталей, так і на поверхні відкритих 

пор, утворюється щільна антикорозійна плівка Fe3O4, яка міцно 
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утримується на поверхні оксидованих деталей і не руйнується в процесі їх 

експлуатації. 

При виготовленні підшипників ковзання на основі порошку заліза 

може проводитись додаткове насичення поверхні вуглецем (цементація) з 

метою отримання в поверхневому шарі перлітної структури, яка має 

більшу зносостійкість, ніж феритна або феритоперлітна. Цементацію 

здійснюють в твердому карбюризаторі або у газах, які містять вуглець.  

При цементації із застосуванням газових карбюризаторів (газова 

цементація) деталі нагрівають у газовому середовищі, яке містить вуглець 

в герметично закритому просторі печі або контейнерах. Як карбюризатор 

використовують природний, конвертований, ендо- і екзогази. 

Оптимальна температура газової цементації для пористих 

порошкових виробів на основі заліза складає 860…940 °С при ізотермічній 

витримці протягом 1…2 годин. 

Для підвищення поверхневої твердості антифрикційних деталей на 

основі порошків неіржавійних сталей (Х17Н2, Х23Н18, Х18Н15 і Х30) 

можна проводити їх борування. Найбільш простим і зручним способом 

борування деталей антифрикційного призначення є дифузійне борування в 

порошкових сумішах. 

При проведенні процесів додаткової обробки пористих матеріалв 

необхідно обов’язково враховувати вплив на ці процеси властивостей 

вихідних матеріалів, пористості та наявність в них розвиненої мережі 

міжзеренної поверхні. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. З яких етапів складається загальна технологічна схема 

виготовлення порошкових виробів? 

2. Назвіть методи виготовлення порошків. 

3. Як готують порошки до деформування заготовок? 

4. Назвіть методи формування пресованих порошкових заготовок. 

5. Яка мета спікання пресованих порошкових заготовок? 

6. Вкажіть області застосування порошкових матеріалів. 

7. Якій додатковій обробці піддають пресовані порошкові заготовки? 

8. Як класифікуються порошкові матеріали? 

9. Як підрозділяють порошкові конструкційні вироби за ступенем 

навантаження? 

10. Як маркуються порошкові матеріали на основі заліза? 

11. Які рекомендації щодо вибору порошкових заготовок в 

залежності від навантаження на деталі? 

12. Вкажіть особливості термічної обробки порошкових 

конструкційних матеріалів. 

13. Які особливості цементації порошкових сталей? 

14. Яким вимогам мають відповідати антифрикційні порошкові 

матеріали? 

15. Яка головна перевага антифрикційних порошкових матеріалів? 

16. Як класифікують антифрикційні порошкові матеріали за 

складом і за призначенням? 

17.  Де застосовують антифрикційні матеріали на основі міді? 

18. Як впливає легування мідю на властивості антифрикційних 

матеріалів на основі заліза? 
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19. Яка додатковій обробці і з якою метою піддають антифрикційні 

порошкові матеріали? 
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11. ТВЕРДІ ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ ТА ТВЕРДІ СПЛАВИ 

 

11.1 Властивості твердих тугоплавких сполук 

 

Розвиток нової техніки вимагає створення матеріалів, що володіють 

високими температурами плавлення, твердістю, зносостійкістю, хімічною 

стійкістю, пластичністю при високих температурах, специфічними 

магнітними і електричними властивостями. 

Багато в чому такі властивості мають тверді тугоплавкі сполуки або 

матеріали за їх участю. До тугоплавких сполук перш за все відносяться 

карбіди (МеС), борид (МеВ), нітрид (МеN), силіциди (МеSi) перехідних 

металів IV - VI підгруп періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва. 

Деякі властивості таких сполук наведені в таблиці 11.1. 

 

Таблиця 11.1 – Деякі властивості твердих тугоплавких сполук 

Сполу-
ка 

Темпе
ратура 
плавле
ння, 
ºС 

Густи
на γ, 
г/см3 

Мікро-
твер-
дість, 
ГПа 

Мо-
дуль 
пруж
ності, 
ГПа 

Коеф. 
термічного 
розши-
рення 
α× 106 ,К-1 

Пито- 
мий 
електро-
опір 
ρ×108, 
Ом×м 

Тепло- 
про-
відність 
Вт/(см×
К) 

TiC 3260 4,92 32,0 460 7,47 61,0 0,068 

ZrC 3530 6,66 26,0 413 6,73 49,0 0,116 

HfC 3890 12,67 29,1 470 6,30 39,0 0,163 

VC 2830 5,48 28,0 430 7,20 78 0,098 

NbC 3700 7,82 24,0 518 6,65 51,1 0,150 

TaC 3880 14,40 18,0 573 6,30 42,1 0.219 

Cr3C2 1895 6,74 13,0 380 11,70 75,5 0,190 

Mo2C 2690 9,16 15,0 544 7,80 71 0,318 

WC 2870 15,77 24,0 735 3,84 19,2 0,293 

TiN 2950 5,21 19,9 440 9,35 40 0,418 
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 Продовження таблиці 11.1 

Сполу-
ка 

Темпе
ратура 
плавле
ння, 
ºС 

Густи
на γ, 
г/см3 

Мікро-
твер-
дість, 
ГПа 

Мо-
дуль 
пруж
ності, 
ГПа 

Коеф. 
термічного 
розши-
рення 
α× 106 ,К-1 

Пито- 
мий 
електро-
опір 
ρ×108, 
Ом×м 

Тепло- 
про-
відність 
Вт/(см×
К) 

ZrN 2980 7,28 15,2 400 10,2 28 0,282 

HfN 3300 13,84 16,0 463 6,9 32 0,190 

VN 2050 6,04 15,2 267 8,35 85 0.029 

NbN 2050 7,98 14,0 493 10,10 78 0,042 

TaN 3090 13,80 16,6 587 3,6 180 0.055 

TiB2 2980 4,52 33,7 540 4,5 29 0.645 

ZrB2 3040 6,09 22,5 496 5,9 13 0,230 

HfB2 3250 11,20 29,0 479 6,3 10,6 0,213 

VB2 2400 5,10 28,0 340 7,9 22,7 0,422 

NbB2 3000 7,00 26,0 637 7,7 25,7 0.240 

TaB2 3100 12,62 25,0 686 7,9 32,5 0,167 

CrB2 2200 5,60 16,0 450 10,5 30 0,318 

Mo2B5 2100 7,48 23,5 672 8,6 26 0,268 

WB5 2300 13,10 26,6 775 7,8 22 – 

TiSi2 1500 4,39 8,53 355 12,5 16,9 0.415 

ZrSi2 1520 4,88 10,63 260 8,3 75,8 – 

HfSi2 1570 7,20 9,12      – – – – 

VSi2 1680 4,66 9,6 – 11,2 66,5 – 

NbSi2 2150 5,45 10,5 255 8,4 54 – 

TaSi2 2200 8,83 15,6 – 8,9 46,1 – 

CrSi2 1460 4,91 11,3 269 10,4 914,0 – 

MoSi2 2030 6,12 11,5 440 8,25 21,6 0,485 

WSi2 2020 9,80 10,9 530 6,25 12,5 0,466 
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11.2 Застосування тугоплавких сполук 

 

Багато тугоплавких сполук використовуються як конструкційні ма-

теріали в апаратах, що експлуатуються в хімічних виробництвах. Це перш 

за все твердосплавна арматура в насосах по перекачуванню агресивних 

розчинів і пульп, в компресорах для стиснення високонагрітих газів. Дета-

лі з тугоплавких сполук знаходять застосування у вузлах різних машин, що 

працюють в умовах агресивних середовищ, високих температур, підвище-

ного газоабразивного зносу і ін. 

Тугоплавкі сполуки застосовуються для нанесення покриттів 

газотермічними методами або з газової фази на поверхню деталей машин 

і механізмів, які працюють у контакті з кислотами та лугами, інструменту 

з метою підвищення його терміну служби.  

У багатьох випадках експлуатаційне значення має тільки поверхня 

виробів з тугоплавких сполук, тому з метою їх здешевлення та економії 

дефіцитних та дорогих матеріалів, до яких відносяться тугоплавкі сполуки, 

більш доцільно наносити покриття з них газотермічними методами та з 

газової фази. Так, наприклад, карбіди (TiC, Cr3C2, WC, Mo2C та інші ) 

використовується для напилювання зносостійких покриттів на деталі, які 

працюють в умова дії агресивних середовищ, високих температур, вакуумі, 

газоабразивного зносу при дії на них газових потоків великої швидкості, 

які вміщують дрібні абразивні частинки (корпуса турбін, лопатки турбін, 

газопроводи). Покриття з карбідів також використовують для захисту 

обладанання в хімічній промисловості від дії хімічно активних кислот, 

лугів та іншого. 

Бориди переважно використовують для напилювання покриттів на 

деталі для захисту їх від дії агресивних середовищ при високих 

температура та розплавів металів. Так їх напилюють на поверхні ливарних 

жолобів та тиглів, які контактують з розплавами металів та сплавів, камер 

для випаровування алюмінію, стінок реакторів синтезу, сопел для 
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розпилювання розплавів металів. Бориди також можна використовувати 

для напилювання зносостійких покриттів в умовах тертя та на поверхню 

металоріжучого інструменту. Бориди, особливо рідкоземельних металів 

(LaB6), завдяки їх емісійним властивостям використовуються для 

напилювання покриттів при створенні великогабаритних катодів. 

Оскільки тугоплавкі сполуки мають високу твердістю, міцність і 

хімічну стійкість, вони широко застосовуються в інструментальній 

промисловості для виготовлення з їх участю лезового  інструменту, а 

також вільних і зв’язаних абразивних матеріалів. Головне місце серед 

лезового інструменту займають порошкові тверді сплави. Для цього 

використовуються карбіди, борид, нітрид і їх сплави. Застосовуються 

тугоплавкі з’єднання для виготовлення абразивних паст для полірування, 

магнітно-абразивних порошків при фінішній магнітно-абразивній обробці 

деталей машин. При цьому використовуються їх властивості - висока 

теплопровідність і твердість. Широке застосування знаходять карбіди і 

борид у складі наплавлювальних матеріалів і матеріалів для нанесення 

жароміцних, зносостійких та  корозійностійких товстошарових покриттів. 

Тугоплавкі сполуки володіють високими вогнетривкими властивос-

тями - стійкістю при контакті з розплавленими металами, задовільними мі-

цністю і ерозійною стійкістю. Найширше як вогнетривкий матеріал засто-

совується карбід кремнію, що є основою вогнетривів, що володіють висо-

кими теплопровідністю, механічною міцністю і абразивною стійкістю. 

Використання тугоплавких сполук як випарників дозволило значно 

розширити можливості вакуумної металізації, яка дозволила наносити ме-

талеві покриття на метали, стекло, кераміку, пластмасу, шкіру і тканини. 

Як ємкості для випаровування алюмінію, міді, нікелю застосовують дибо-

рид, карбід і нітрид титану. Вогнетривкі матеріали на основі диборидов, 

дисилицида молібдену і карбіду кремнію широко застосовуються як захис-

ні чохли термопар для безперервного контролю температури стали, чаву-

ну, криолит-глиноземного розплаву, алюмінію, міді, кольорових сплавів. 
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Тугоплавкі сполуки входять також до складу матеріалів електротех-

нічного призначення. Так, наприклад, дисилицид молібдену, карбід крем-

нію використовуються як нагрівачі високотемпературних печей з робочою 

температурою до 1650 °С. Дісиліцид молібдену - основний резистивний 

матеріал печей сучасної електроніки. Як нагрівачі для печей з нейтральним 

середовищем або вакуумних з робочою температурою до 2800 °С можна 

використовувати карбід ніобію. Застосування таких нагрівачів дозволяє 

забезпечити найважливіші технологічні процеси вирощування монокрис-

талів, термообробку спецсплавів. 

Перспективне використання тугоплавких сполук як матеріалу із спе-

ціальними електрофізичними властивостями. Високі термоелектричні вла-

стивості у поєднанні з високою вогнетривкістю дозволяють виготовляти з 

них термоелектроди високотемпературних термопар. 

Багато тугоплавких карбідів і боридів мають високі термоемісійні 

властивості і використовуються для виготовлення з них катодів могутніх 

пристроїв катодної електроніки для плавлення тугоплавких високочистих 

металів, сплавів і для інших цілей, а також при виготовленні установок по 

термоелектронному перетворенню теплової енергії в електричну. 

З тугоплавких сполук виготовляють електроди, що не витрачаються, 

для контактної зварки вуглецевих і неіржавіючих сталей, таких, що напра-

вляють втулки зварювальних напівавтоматів із збільшеним вильотом елек-

троду. 

 

11.3 Отримання твердих тугоплавких сполук  

 

В даний час тверді тугоплавкі сполуки отримують в промислових 

масштабах, а також в дослідницькій практиці для розробки нових матеріа-

лів. Залежно від вимог, що пред’являються до них відносно складу, вмісту 

домішок, вартості, застосовують той або інший метод їх отримання. 
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До основних методів отримання твердих тугоплавких сполук карбі-

дів відносяться: 

- прямий синтез з елементів;  

- відновлення оксидів металів вуглецем з одночасною карбідизацією;  

- плазмохімічний метод;  

- метод саморозповсюджуючого високотемпературного синтезу;  

- осадженням з газової фази; 

- електролізом розплавлених середовищ.  

  Отримані таким чином порошки твердих тугоплавких сплавів викори-

стовують для отримання з них виробів або нанесення покриттів. 

 

 11.4 Технологія  виготовлення виробів з твердих тугоплавких  

сполук 

 

Для виготовлення виробів з тугоплавких з’єднань можна застосову-

вати практично всі існуючі методи отримання порошкових матеріалів. В 

цьому випадку технологічна схема має традиційний вигляд (рисунок 11.1) і 

включає три основні операції: підготовку порошків, пресування і спікання. 

Проте унаслідок високої твердості тугоплавких з’єднань, високої темпера-

тури плавлення, низької пластичності і високої крихкості в здійсненні тієї 

або іншої операції є особливості. Розглянемо загальні закономірності ос-

новних технологічних операцій при виробництві виробів з тугоплавких 

сполук. 

Підготовка початкових порошків займає важливе місце в 

технологічному процесі. До підготовчих операцій перш за все слід 

віднести помел початкових порошків, оскільки у стадії постачання вони не 

завжди задовольняють вимогам, що ставляться, особливо за розміром 

частинок. 
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Рисунок 11.1 – Технологічна схема отримання виробів з тугоплавких 

сполук 

 

Як правило, для виготовлення виробів використовують порошу з 

розміром частинок менше 50 мкм (часто 1–10 мкм). Останнє обумовлене 

тим, що такі порошки володіють високою активністю при спіканні, і тому 

забезпечують отримання щільних виробів. У зв’язку з цим при необхіднос-



 
 275 

ті проводиться подрібнення порошків в різного роду млинах, серед яких 

найширше застосовуються кульові, вібраційні, планетарні і атриторні. 

Для інтенсифікації процесу подрібнення і отримання тоншого про-

дукту помел здійснюють в рідкому середовищі (найчастіше в етанолі, бен-

золі, ацетоні, бензині, іноді у воді) або вводять поверхнево-активні речо-

вини, які викликають адсорбційне пониження міцності матеріалів. Як пра-

вило, рідке середовище помелу одночасно є захисним середовищем.  

 

11.5 Формування (пресування) порошків тугоплавких сполук 

 

Для пресування виробів з порошків тугоплавких сполук застосову-

ється формування в закритих прес-формах, мундштучне пресування, шли-

керне литво, гаряче литво термопластичних шликерів, вібраційне форму-

вання, гаряче пресування. Найбільш поширеним методом формування по-

рошків тугоплавких з’єднань є пресування в закритих прес-формах. Після 

пресування заготівка набуває властивостей суцільного тіла тільки завдяки 

наявності пластифікатора. Головними параметрами при цьому, що визна-

чають оптимальні умови пресування, є задана щільність, рівномірність її 

розподілу в об’ємі і оптимальний зміст пластифікатора. 

Для пресування початковий порошок змішують з пластифікатором в 

змішувачах різного типу з примусовим перемішуванням і одночасною су-

шкою до певної вологості. Для додання суміші текучості, необхідній для 

завантаження її в прес-форму, проводять грануляцію шляхом протирання 

на протиральних ситах або на конусних грануляторах. Підготовлена таким 

чином шихта поступає на пресування. Тиск пресування зазвичай складає 

300 - 700 МПа і залежить від властивостей порошків, необхідної щільності 

пресувань, кількості пластифікатора і його вологості.  

Для отримання заготівок з порошків твердих тугоплавких сполук 

можна використовувати інші методи пресування (формування).  
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Мундштучне пресування. Метод застосовується для виготовлення 

довгомірних виробів типу стрижнів, труб, смуг. При його використанні 

обов’язковою умовою є застосування пластифікаторів. Підготовку суміші і 

процес мундштучного пресування проводять по загальноприйнятій техно-

логічній схемі в послідовності: приготування пластифікатора, перемішу-

вання пластифікатора і порошку, сушка суміші, пресування заготовок, пре-

сування виробів. 

Литво з термопластичних шликерів. Метод застосовують для вигото-

влення виробів складної форми, труб, профілів, пластин, тиглів і тому по-

дібне.  Для здійснення процесу готують термопластичний шликер, що 

складається з високодисперсного порошку і органічної термопластичної 

зв’язки (наприклад парафіну). Шликер готують поступовим додаванням 

порошку сполуки в розплавлену зв’язку при температурі 80–90 °С і пере-

мішують 1,5–2 години. Зрештою термопластичний шликер повинен бути 

висококонцентрованою суспензією порошку в неполярній рідині.   

Отримані одним з методів заготівки з тугоплавких сполук спікають.  

У зв’язку з їх високою температурою плавлення процес здійснюють у ви-

сокотемпературних печах різного типу, перш за все в печах Таммана і ва-

куумних печах з вольфрамовими нагрівачами, які здатні забезпечити робо-

чу температуру в межах 2500–3000°С. Звичайно спікання проводять при 

температурах (0,70–0,85)Тпл тугоплавкої сполуки.  

Гаряче пресування  порошків тугоплавких сполук є одним з най-

більш ефективних методів виготовлення безпористих виробів при мініма-

льній витраті часу. В даному випадку суміщені операції пресування і спі-

кання, внаслідок чого реалізується пластичність матеріалів при високій те-

мпературі, яка не характерна їм при звичайних температурах. Процес гаря-

чого пресування можна розділити на декілька етапів:  

- підготовка порошків або їх суміші заданих хімічного і грануломет-

ричного складів;  

- підготовка прес-форм і завантаження порошку в них;  
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- власне гаряче пресування;  

- термічна і механічна обробка отриманих виробів. 

Можливі також і інші методи отримання виробів з твердих тугоплав-

ких сполук. 

 

11.6 Тверді сплави 

 

Тверді сплави знаходять широке застосування для виготовлення з 

них різального та штампового інструменту  при отриманні виробів для 

хімічної промисловості. Окрім того, з них виготовляються різноманітні 

деталі конструкційного призначення машин і механізмів хімічної 

промисловості.  

Твердими сплавами є композиційні матеріали, що складаються з 

твердих тугоплавких сполук і значно більш легкоплавких металів і сплавів, 

що носять назву ”зв’язки”. 

Структура твердих сплавів гетерогенна і складається з частинок 

твердих тугоплавких сполук, зцементованих металевою зв’язкою. Розміри 

частинок твердої тугоплавкої складової в твердих сплавах коливаються в 

межах 0,5-10 мкм. Відомі також тверді сплави, що складаються тільки з 

твердих тугоплавких сполук, отримані пресуванням і спіканням 

високодисперсних вихідних порошків. 

Тверді сплави класифікують по складу, виду виробів, галузям засто-

сування, технологічним ознакам.  

По складу  тверді  сплави  можна розділити  на  вольфрамвміщуючі 

та  безвольфрамові. 

Вольфрамвміщуючі  тверді  сплави, у  свою  чергу,  ділять  на три 

основні групи, що розрізняються по складу карбідної складової: 

1.  Сплави WС–Co – вольфрам-кобальтові (деякі марки сплавів цієї 

групи можуть містити невеликі добавки карбідів ванадію, ніобію, танталу, 

хрому). Промислові марки сплавів цієї групи розрізняються за вмістом в 
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них кобальту (3-30 %), розмірам зерен карбідної складової WC і іноді за 

технологією виготовлення.  Цю  групу сплавів позначають буквами ВК, 

цифрою, що вказує на вміст кобальту у відсотках, і буквами ОМ, М, В, К, 

С, що характеризують розміри зерен карбідної складової (ОМ - особливо 

дрібнозернисті, М - дрібнозернисті, В - великозернисті, К - великозернисті 

з   високотемпературного   карбіду,  С -  середньозернисті  з  високотемпе-

ратурного карбіду).  Відсутність букви  після  цифри  означає, що сплав 

виготовлений з низькотемпературного карбіду і має середньозернисту 

структуру. 

Сплави з відносно низьким вмістом кобальту менш міцні, але більш 

зносостійкі.  

Сплави групи  WС–Co  залежно  від  вмісту  кобальту діляться на: 

малокобальтові (3-8 % Co),  середньокобальтові (10-15 % Co)  і  високо-

кобальтові (20–30 % Co). Малокобальтові сплави застосовують головним 

чином для обробки різанням чавуну, неметалічних матеріалів, деяких видів 

сталей  і  жароміцних сплавів,  а  також  для  оснащення   волочильного  

інструменту.  Середньокобальтові  сплави  застосовують  в  умовах  дії 

ударного навантаження і, частково, для оснащення інструменту по обробці 

металів висадкою і штампуванням. Висококобальтові сплави, що мають 

найбільш високу пластичність, застосовують для оснащення штампуваль-

ного інструменту, що працює в умовах дії ударного навантаження. 

2. Сплави WC–TiC–Co, що складаються з карбіду вольфраму WC, 

твердого розчину карбіду вольфраму в карбіді титану (TiC–WC) і кобальту. 

Цю групу сплавів позначають буквами ТК. Цифра, що стоїть після букви Т, 

означає відсотковий вміст в них карбіду титану, а цифра, що стоїть після 

букви К – вміст кобальту. Такі сплави застосовують, головним чином, для 

оснащення інструменту, який використовують для обробки сталі різанням. 

Залежно від змісту карбіду титану сплави другої групи умовно ділять 

на   три  підгрупи – малотитанові,  середньотитанові  і високотитанові. 
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Найміцніші з них – малотитанові, які вміщують 4–6 % TiC і 9–15 % Со. Їх 

застосовують  для обробки різанням сталей в тяжких умовах.  

3. Сплави   WC–TiC–TaC(NbC)–Co,   що   складаються   з  карбіду  

вольфраму, твердого  розчину  карбіду  вольфраму, карбідів танталу або 

ніобію в карбіді титану і кобальту. Цю групу сплавів позначають буквами 

ТТК. Цифра, що стоїть після другої букви Т, означає сумарний процентний 

вміст в сплаві карбідів титана і танталу (ніобію), а цифра після букви К – 

вміст кобальту. 

Застосовуються ці сплави, як і сплави WC–TiC–Co, головним чином 

для обробки різанням сталей в умовах підвищених ударних навантажень і 

переривистого різання. 

Безвольфрамові тверді сплави також ділять на декілька груп залежно 

від виду твердої тугоплавкої складової і що пов'язує: 

1. Сплави TiC-Ni-Mo, що  складаються з карбіду титану і зв’язки з ні-

кель-молібденового сплаву. Цю групу сплавів позначають буквами ТН. 

Цифра, що стоїть після букви Н,  позначає  сумарний  процентний  зміст 

нікелю   і    молібдену.    Сплави    на    основі    карбіду    титану      істотно 

 перевершують по експлуатаційних властивостях сплави на основі карбіду 

вольфраму, завдяки дрібнозернистій структурі.   

   2. Сплави Ti(C,Ni)-Ni-Mo, що складаються з карбонітрида титану 

TiC0,5N0,5, нікелю і молібдену. Цю групу сплавів позначають 

буквами КНТ. Цифри, що стоять після букви Т позначають відсотковий      

вміст нікель–молібденової металевої  зв’язки.  

Сплави ТН і КНТ по своїм властивостям наближаються до вольфра-

мовміщуючих твердих сплавів. Характеризуються високим опором зносу в 

агресивних і абразивних середовищах. Застосовуються для виготовлення 

ріжучого  інструменту  при  обробці  кольорових  металів  і  їх   сплавів, 

вуглецевих і легованих сталей, а також для виготовлення конструкційних 

деталей насосів для перекачування водних розчинів мінеральних кислот і 

лугів, морської води, для виготовлення плунжерів насосів і компресорів 
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високого тиску, робочих деталей технологічного оснащення (витяжних, 

гибочних  штампів,    матриць  і  пуансонів  для  пресування  деталей   з 

металевих порошків, матриць  і  облямовувань  для  протяжки  чорних і 

кольорових металів). 

   3. Сплави Сг3С2–Ni, що складаються з карбіду хрому і металевої 

зв’язки з нікелем. Цю групу сплавів позначають буквами КХН. Цифра піс-

ля букви Н позначає відсотковий вміст в сплаві нікелю. Сплави КХН хара-

ктеризуються високою корозійною стійкістю у водних розчинах кислот, 

лугів, мінеральних солей, морській воді, розплавленому склі, доброю опір-

ністю абразивному зносу.  

До  безвольфрамових  твердих   сплавів  також  відносяться  сплави  з 

металевою  зв’язкою  з заліза,   які    піддаються   термообробці,   мінерало- 

керамічні  тверді  сплави   на основі   білого  електрокорунду (ЦМ-332), 

оксикарбідна кераміка на основі оксиду алюмінію та карбідів, нітридна  

ріжуча кераміка (Si3N4).  

Розглянуті тверді сплави за призначенням можна розділити на 

три основні групи: 

1. Інструментальні сплави, вживаються  для  оснащення  різного  

роду інструментів.  

   2. Конструкційні  сплави,  призначені  для  виготовлення  деяких 

схильних  до  зносу  деталей машин і механізмів, а також деталей 

приладів  з  особливими   властивостями, наприклад  з  високими  

значеннями  межі  міцності  на  стиснення  і  модулем  пружності, 

корозійностійких деталей. 

   3. Жароміцні і жаростійкі сплави, використовувані для виготовлення 

деталей машин і механізмів,  що несуть навантаження при високій 

температурі і схильних до дії кисню повітря і продуктів згорання па-

лива. 

Склад і деякі властивості вольфрамвміщуючих і безвольфрамо-

вих твердих сплавів наведені в таблицях 11.2-11.3. 
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Таблиця 11.2 - Властивості деяких вольфрамвміщуючих 

твердих сплавів 

Вміст,% 
Марка 
сплаву WC TiC TaC Co 

Щіль-
ність, 
г/см3 

σзг, 
МПа 

σт, 
МПа 

Твер 
дість 
HRA 

Сер. 
розмір 
карб. 
зерен, 
мкм  

Вольфрамові сплави 

ВК3 97 – – 3 15,1 1100 4277 89,5 1-2 

ВК3М 97 – – 3 15,1 1100 4640 91,0 1,0 

ВК6 94 – – 6 14,8 1550 4600 88,5 1-2 

ВК6М 94 – – 6 14,9 1350 4817 90,0 1,0 

ВК8 92 – – 8 14,6 1600 4400 87,5 1-2 

ВК8В 92 – – 8 14,7 1750 3581 86,5 2-5 

ВК15 85 – – 15 14,0 1800 3600 86,0 1-2 

ВК20 80 – – 20 13,3 1950 3400 84,0 1-2 

ВК20К 80 – – 20 13,5 1550 2500 79,0 – 

ВК20КС 80 – – 20 13,5 2050 3100 82,0 2-5 

Титановольфрамові сплави 

Т15К6 79 15 – 6 11,4 1150 4220 90,0 2,0 

Т5К10 85 6 – 9 12,8 1400 3040 88,5 2-3 

Т30К4 66 40 – 4 9,6 950 3430 92,0 1-2 

Титанотанталовольфрамові сплави 

ТТ8К6 84 8 2 6 13,0 1250 – 90,5 1,0 

ТТ20К9 71 8 12 9 12,5 1300 – 89,0 1-2 
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Таблиця 11.3  -  Властивості  деяких  без вольфрамових  

твердих сплавів 

Вміст,% 
Марка 
Сплаву 

TiC TiCN Cr3C2 Ni Mo 

Щіль
ність, 
г/см3 

σзг, 
МПа 

σт, 
МПа 

Твер-
дість, 
HRA 

E, 
ГПа 

На основі карбіда і карбонітріда титана 

ТН-20 79   17 4 5,5 1150 3500 91,0 413 

ТН-25 74   20 6 5,7 1300 3450 90,0 405 

ТН-30 70   24 6 5,9 1400 3400 89,0 400 

КНТ-16  80  16 4 5,5 1150 3800 90,0 402 

КНТ-30А  68  28 6 5,8 1500 3300 88,0 392 

КНТ-30Б  68  28 6 5,9 1750 3350 87,5 405 

КХН-15   85 15  7,0 700 3000 85,0 340 

Мінералокераміка 

ЦМ-332 Al2O3–основа;  
(MgO,TiO2,Cr2O3) – 3-5 

3,38-
3,93 

320-
450 

3000
3800 

90-
92,5 

150 

Оксидокарбідна кераміка 

ВОК-60 Al2O3–основа; 
(MgO,Y2O3,ZrO2) – 3-15 
(WC, TiC, TiN) – 20-40 

3,5-
3,6 

500-
700 

2200 92-
94 

300 

Нітридна кераміка 

“Силі-
ніт-Р” 

Si3N4 – основа;  
(MgO, Al2O3 ,Y2O3, ZrO2) – 
5-15; 
(TiC, TiN, TiB2) – 20-40 

3,8-
4,0 

500-
700 

2500 94-
96 

350 
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Найбільш   поширеним   варіантом   технології   виробництва 

виробів з  твердих сплавів є традиційна технологічна схема, що 

включає  операції   підготовки   початкових   матеріалів  і  шихти, 

формування заготовок з твердосплавних шихт і подальшого спікання. 

Оскільки  спікання    більшості  твердих  сплавів  відбувається   за 

наявності рідкої   металевої фази,  досягається  практично  повне 

ущільнення матеріалу, якщо забезпечені умови хорошого змочування  

компонентів  і формування структури, що зумовлює достатньо високі 

фізико-механічні  і експлуатаційні властивості виробів. Традиційний 

варіант технології дозволяє отримувати вироби в масовому  масштабі  

з кінцевою формою і розмірами.  

У цілому технологія виготовлення виробів з найширше 

вживаних твердих сплавів включає наступні основні процеси: 

отримання порошків вольфраму, кобальту,  карбіду вольфрама 

твердого розчину (Ti,W)C,  карбідів титану, хрому і карбонитри-

да титану; приготування твердосплавних сумішей; пресування 

заготовок; попереднє і остаточне спікання. 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Назвіть методи отримання твердих тугоплавких сполук. 

2. Вкажіть галузі застосування твердих тугоплавких сполук. 

3. Якими властивостями твердих тугоплавких сполук визначається  

їх широке застосування в машинобудуванні? 

4. Охарактеризуйте загальну схему виробництва виробів із тугоплав-

ких сполук. 

 5. Де застосовують тверді сплави? 

6. За якими ознаками класифікують тверді сплави? 

7. Як розділяють тверді сплави за складом? 

8. На які основні групи ділять тверді сплави за призначенням? 

9. Як позначають вольфрам-кобальтові тверді сплави? 

10. Вкажіть основні операції технології виробництва виробів з твер-

дих сплавів. 
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