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Кіріспе 

 

Адам б.э. бұрын VII-VI мың жылдарында бірінші рет алтын, күміс, мыс 

сияқты табиғи таза металдарды қолданған. Б.э. бұрын  V-IV мың жылдары 

олар рудадан мыс, қорғасын, қалайы қорытып ала бастаған. Шамамен б.э. 

бұрын ІІІ мың жылдары сол уақыттағы басқа белгілі металдарға қарағанда 

қаттырақ және берік қола-мыс пен қалайы қорытпасы қолдана бастады. Б.э. 

дейінгі ІІ мың жылдары темір қолданыла бастады, былай айтқанда темір 

ғасыры басталды. Біздің эрамыздың басталғанына дейін алтын, күміс, мыс, 

қола, темір, қорғасын, сынап белгілі болды. ХVІІІ ғасырға дейін мырыш, 

висмут, сурьма, платина, мышьяк табылып ашылды.  

Тұрмыста қолданылатын кез келген денелер, механизмдер мен 

машиналардың ұзақ мерзімді жұмыс атқаруы - олардың қандай 

материалдардан жасалғандығында. Электр энергиясын өндірудің негізгі басты 

саласы болып табылатын жылуэнергетикасының қолданылатын металдар 

және қорытпалар мен металтану облысында өзіндік ерекшелігі бар. Бұл 

алдымен қондырғылар мен құбырлардың жоғары температурада, жұмыстық 

жүктемеде, коррозиялық-эрозиялық әсерде ұзақ уақыт жұмыс істеуіне 

байланысты. Жылуэнергетикада металл жұмысының сенімділігі келесідей 

критериялармен бағаланады: ыстыққа беріктігі, ыстыққа төзімділігі,   

коррозиялық-эрозиялық әсерге төзімділігі, құрылымдық беріктігі. Сондықтан 

болашақ мамандар құрылымдық материалдардың қасиеттерінің олардың 

химиялық құрамымен және құрылымымен өзара байланысын тағайындауды, 

қорытпалардың структуралық құрамаларын және механикалық қасиеттерін 

білуі керек.  

Бұл оқу құралында металдардың түрлері, сипаттамалары, металдың 

кристалдық құрылымы, олардың құрылымы мен қасиеттеріне кристалдану 

процесінің әсері, серпімді деформация мен қайта кристалдану процесі 

қарастырылған. Құрылымдық материалдардың қасиеттері мен негізгі физикалық 

құрылысы келтірілген. Әртүрлі жүктеме кезінде материалдың механикалық 

қасиеттерін анықтаудың әдісі келтірілген.  Қорытпада түзілетін фазалар 

сипатталған. Материалдар, оларға қойылатын талаптар, материалдың 

механикалық қасиеттері және осы қасиеттерді әртүрлі деформациялар кезінде 

анықтау әдістері баяндалған. Металдың беріктігі, қаттылығы, соққыға төтеп 

беруі сияқты қасиеттерін сынаулар нәтижесінде анықтау тәсілдері 

қарастырылған. Қорытпалар теориясының негіздері талқыланған. 

Қорытпалардағы негізгі фазалар, фазалық өзгерістер және жиі қолданылатын 

қорытпалардың күй диаграммасын тұрғызу әдістері, күй диаграммасының 

талдануы көрсетілген. Жылуэнергетика мен жылутехнологияда қолданылатын 

барлық дерлік қондырғылар, құрылғылар, құбырлар темір металдан, яғни 

болаттар мен шойындардан, ыстыққа төзімді қиын балқитын металдардан 

жасалатыны баршаға мәлім. Осыған сәйкесті оқу құралында қара металдар, 

соның ішінде болаттар мен шойындар, олардың құрылымы мен қасиеттері  

келтірілген. 
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1  Жылуэнергетикада қолданылатын материалдар және оларға 

қойылатын талаптар 

 

Жылу энергиясын және электр энергиясын өндіру үшін жоғары 

температурада және үлкен қысымда, агресивті ортада жұмыс істейтін 

қондырғылар қолданылады.  

Жылулық энергия заманауи өндірістерде және тұрмыста будың, ыстық 

судың және отынның жану өнімдерінің энергиясы түрінде жиі қолданылады. 

Елімізде жылу және электр энергиясының басым бөлігі жылуэлектр 

станцияларында (ЖЭС),  жылуэлектр орталықтарында (ЖЭО), су электр 

станцияларында (СЭС) өндіріледі. Және бұндай кәсіпорындар органикалық 

отынмен жұмыс істейді.  

ЖЭС негізгі қондырғыларына жоғары параметрлі бу өндіретін бу 

қазаны мен будың потенциалдық энергиясын механикалық энергияға 

түрлендіретін турбина және осы екі қондырғыны байланыстыратын қосылқы 

қондырғылардан тұрады.  Бу қазаны жылуалмастырғыштар жүйесінен (беттік 

қыздырғыштар) тұрады. Бұнда үздіксіз келіп тұрған су органикалық отынды 

жаққанда бөлінген жылудың әсерінен буға айналады. Отын түріне және жану 

режиміне байланысты ошақтағы температура  1500-1800
о
С дейін жетуі 

мүмкін. Ошақтағы жану өнімдерінің орташа температурасы 1300-1400
о
С 

құрайды. Ошақтан шыққан газдардың  температурасы шамамен 900-1200
о
С.  

Қыздырғыштар арқылы өткен газдар 800-900
о
С дейін (ширмалық бу 

қыздырғыштан кейін) салқындайды, содан кейін түтін газдарының 

температурасы конвективті және аралық бу қыздырғыштардан өткеннен кейін 

500-600
о
С дейін азаяды. Заманауи жоғары қысымды энергетикалық қазандар 

қысымы 10 және 14 МПа, температурасы 540
о
С және 560

о
С болатын бу 

өндіреді, ал аса жоғары қысымды қазандарда будың қысымы 25,5 МПа, 

температурасы 545-565
о
С болады. Отынның жану өнімдері қазанның газ 

жолынан өтіп (экономайзерге кірердегі газдардың температурасы 500-600
о
С, 

ауақыздырғышқа кірердегі газдардың  температурасы 300-450
о
С құрайды), 

өзінің жылуын қазанның қыздыру беттеріне беріп (ауақыздырғыштан кейінгі 

газдардың температурасы 110-160
о
С), түтін газдарын тазарту жүйесіне барады 

(күлұстағыштар), содан кейін түтін сорғыш арқылы мұржаға жөнелтіледі де, 

одан әрі атмосфераға таралып кетеді.  

Сонымен ЖЭС-ғы қондырғылардың басым бөлігі  жоғары қысымды 

немесе жоғары температуралы ортада жұмыс істейді. Кейде жұмыстық 

дененің үлкен жылдамдығының нәтижесінде құбырлар немесе қондырғылар 

иілуге, созылуға ұшырайды. Кейбір жағдайда коррозияға ұшырап жатады. 

Сондықтан бұндай қондырғылардың материалдарына қойылатын талаптар 

жоғары. Яғни олардың материалы осындай ортаға төзімді болуы шарт. Жылу 

электр станцияның кейбір қондырғыларының қандай типті металдан 

жасалатындығы 1-кестеде келтірілген. 
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1 к е с т е - ЖЭС кейбір қондырғыларының металл  типтері 

Металл түрі мен типі, 

маркасы 
Қолданылу ортасы 

Жұмыстық 

температурасы, 
0
С 

1 2 3 

Мартенситті-ферритті 

класты болат 15Х6СЮ 

Қазандық қондырғының 

бөлшектері мен құбырлары 
- 

Темір-никельді болат 

қорытпасы 

ХН45Ю 

Оттықтың бөлшектері, 

термопаралардың сыртқы 

қаптаулары 

1250-1300 

Аустенитті класты болат 

36Х18Н25С2 
Форсункалардың бастары 1000 

Аустенитті класты 

болат12Х25Н16Г7АР 
Жану камерасы 1050 

Никель негізді болат 

қорытпасы ХН75МБТЮ 

Жану камерасының 

бөлшектері 
1050 

Ферритті класты болат 

15Х28 
Құбырлар 1100 

Аустенитті-ферритті класты 

болат 08Х20Н14С2 

Ошақтың жоғарғы 

бөлігінің құбырлары 
1000 

Аустенитті класты 

болат12Х18Н25СТ 

Ошақтың жоғарғы 

бөлігінің құбырлары 
900 

Никель негізді болат 

қорытпасы ХН78Т 

Жану камерасының 

бөлшектері 
1100 

Аустенитті класты 

болат09Х14Н16Б 

Жоғары қысымды 

қондырғылардың 

құбырлары 

650 

Перлитті класты болат 

12Х1МФ 

Буды аса қыздырғыштың 

құбырлары, 
570-585 

Мартенситті-ферритті 

класты болат 18Х12ВМБФР 

Қазандық қондырғының 

құбырлары 
500 

Мартенситті класты болат 

15Х5, 20Х13, 

18Х11МНФБ, 

20Х12ВНМФ 

Турбинаның қалақтары, 

роторы,  құбырлар 
600 

Мартенситті класты болат 

15Х11МФ 

Турбинаның жұмыстық 

және бағыттаушы 

қалақтары 

560-600 

Аустенитті класты болат 

12Х18Н9 
Жылуалмастырғыштар 900 

ферритті класты болат 

12Х17, 08Х17Т, 08Х17Т1 

Жылуалмастырғыштар, 

термопаралар 
850 
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1 кестенің соңы 

1 2 3 

Мартенситті класты болат 

40Х9С2 
Жылуалмастырғыштар 600 

Мартенситті класты болат 

15Х5 
Сорғы бөлшектері 600 

Хромды шойын ЧХ28 
Газды ортада жұмыс 

істейтін  бөлшектер 
1100-1150 

Алюминилі шойын ЧЮ22Ш 
Газды ортада жұмыс 

істейтін  бөлшектер 
1100-1150 

Кремнилі шойын ЧС5 және 

ЧС5Ш 
Түтін жолының бөлшектері 700-800 

 

Машиналар мен механизмдердің жұмысқа қабілеттілігі, сынбай, сенімді 

қызмет атқаруы - олардың бөлшектері жасалатын құрылымдық 

материалдардың қасиеттерін пайдалану жағдайында (жүктеме күштер, жұмыс 

орталығы т.б.) қажетті жұмыс сипаттамаларына сәйкес келуімен байланысты. 

Машина немесе механизмдердің бөлшектерін жасағанда олардың күрделі 

пішіндерін, мөлшерлерінің дәлдігін, жұмыс беттерінің кедір-бұдырлығын 

және экономикалық тиімділігін қамтамасыздандыратын өңдеу технологиясын 

дұрыс белгілеу қажет. Міндетті қызметіне орай машина бөлшектерінің 

құрылымдық беріктігін қамтамасыздандырумен қатар, олардың арнайы 

қасиеттерін ескеру қажет. Кейбір кезде, атқаратын қызметіне байланысты 

машиналар мен механизмдердің бөлшектері жасалған материалдар жоғары 

немесе төмен (теріс) температуралардың, ылғалдың немесе әртүрлі агрессивті 

газдар мен сұйықтардың әсерінен өздерінің жұмыс сипаттамаларын 

жоғалтпауы және оған бейімделуі керек. Қазіргі уақытта тұтыну көлеміне 

қарай өндірістің машина жасау саласында пайдаланылатын құрылымдық 

материалдардың түрлері өте көп, әрі саны үздіксіз өсуде. Машина жасауда 

бөлшектердің дайындамаларын өндіру елеулі орын алады. Мысалы,  машина 

жасау үшін қажетті жалпы еңбектің 40-45% дайындамалар өндіру үшін 

жұмсалады. Демек, дайындамаларды өндіру машина жасау технологиясының 

маңызды бөлімі. Бұйымдарға машинаны немесе аспапты пайдалану 

барысында статикалық, циклдік, және төтенше жүктемелер әсерін тигізеді, әрі 

бұйымдар әртүрлі жоғары немесе төмен температураларда жұмыс істейді. 

Осы жағдайларды ескере отырып, материалдарға пайдаланымдық, 

технологиялық және экономикалық талаптар қойылады.  

Пайдаланымдық талаптардың маңызы зор. Нақты машина немесе аспап 

дұрыс жұмыс атқаруы үшін құрастырушы материалдың беріктігі аса жоғары 

болуы қажет. Материалдың құрастырушы беріктігі деп оны пайдаланғанда 

сенімді және ұзақ жұмыс істеуге мүмкіндік беретін механикалық 

қасиеттерінің жиынтығын айтады. Материал жұмыс жасайтын орта, оның 

механикалық қасиеттеріне ықпалын тигізіп, бұйымның жұмыс өнімділігін 

төмендетуі мүмкін. Қоршаған орта газдық, иондалған немесе радиациялық 
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күйде болады. Ортаның әсерінен материал коррозиялық сынуға, тотықтануға 

және күйуге дейін барады. Сонымен қоршаған ортаның жағымсыз әсеріне 

төтеп беру үшін материалдың белгілі механикалық қасиеттерімен қоса 

келесідей арнайы физика-химиялық  қасиеттері де болуы қажет: 

электрхимиялық коррозияға, ыстыққа, ылғалға төзімділігі, вакуум 

жағдайында жұмыс істеу қабілеті және басқалары. Қазіргі уақытта 

қолданылатын материалдардың жұмыстық температурасының диапазоны – 

269
0
С  1000

0
С, кейбір жағдайда 2500

0
С. Сондықтан жоғары температурада 

ыстыққа, төмен температурада суыққа төзімді болуы керек. 

Технологиялық талаптар - материалдан бұйымдар мен құрылғылар 

жасауды жеңілдетуді көздейді. Материалдың технологиялығы деп оның 

кесуге, сығуға, пісіруге, құюға бейімділігін айтады. Технологиялық талаптың 

сапалы және жұмыс өнімділігі жоғары бұйым жасау үшін маңызы зор. 

Экономикалық талаптар - материалдың құнының төмендігін және 

жеткіліктілігін көздейді. Осы талапқа сәйкес қорытпалар мен болаттарда 

легірлеуші элементтердің мөлшері тым аз болып, легірлеуші элементтері бар 

материалды қолдану оның  пайдаланымдық  қасиеттерінің жоғарылығымен 

түсіндірілуі қажет. 
Материалдардың ішкі түзілуіне байланысты олардың қасиеттері әртүрлі 

болады. Материалдардың қасиеттерінің әртүрлілігі оларды техникада кеңінен 
қолданудың негізгі факторы болып табылады. Осыған байланысты 
материалтану ғылымы материалдардың қалыптасуын, құрылымы мен 
қасиеттерін қарастырады. Материалдардың негізгі қасиеттерін физикалық, 
механикалық, технологиялық және эксплуатациялық деп бірнеше түрге бөледі. 

Материалдардың физикалық және механикалық қасиеттеріне материалдың 

технологиялық және эксплуатациялық қасиеттері тәуелді. 
Механикалық қасиеттердің ішінде беріктіктің алатын орны зор, өйткені  

эксплуатациялық жүктеменің әсерінен бұйымның бүлінбеуі беріктікке 
байланысты. Беріктік пен бүлінуді оқу материалтанудың негізгі бөлігі болып 
табылады.  Энергетикада қолданылытын негізгі материалдарға металдар мен 
олардың қорытпалары жатады. Сондықтан материалтанудың басты бөлігі 
металтану.  

 

1.1 Металдар туралы жалпы мағлұмат 

 

Материалдардың негізгі түрлері металдар. Химиялық элементтердің 

барлығы металл және металл емес болып екіге бөлінеді. Табиғатта жүзден 

астам элементтер кездеседі, соның шамамен сексенге жуығы металдар. 

Барлық металдардың жалпы өзіне тән қасиеттері болады, яғни металдың 

жұмсақтығы, қаттылығы, созылғыштығы, электр өткізгіштігі, 

жылуөткізгіштігі, ерекше металдық жылтырлығы, және т.б. болады, мұндай 

қасиеттер металл қорытпаларында да кездеседі. Металл қасиеттерін өздерінің 

ерекше ішкі құрылысы қамтамасыз етеді. Металл атомын схема түрінде 

қарағанда оны оң зарядталған ядро мен оның жан-жағында әртүрлі 
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қашықтықта айналып тұратын электроннан тұратын зат деуге болады. Бұл 

ядроның сыртқы қабаттағы (валенттілік) электрондарды тарту әсері ішкі 

қабаттағы электрондардың тарту әсерімен теңбе-тең. Сондықтан валенттілік 

электрондар оп-оңай ажырап, ешқандай кедергісіз барлық бағытта орын 

ауыстырып, қозғалып тұратын электрондық газдан тұрады. Егер металда 

потенциал айырмашылығын жасаса, онда электрондар бір бағытта қозғалып, 

электр тогы пайда болады. Электрондық газ металға тән, бұл байланыс өзінің 

табиғатында бейметалдар да кездесетін иондық және коваленттік байланысқа 

ұқсамайды. Заттардың атом аралық байланысының негізгі типтеріне иондық 

коваленттік және металдық түрлері жатады.  

Химияда металдар деп периодтық жүйенің сол жақ бөлігінде 

орналасқан элементтер тобын айтады. Бұл топтың элементтері, металл емес 

басқа элементтермен реакцияға түскенде өзінің сыртқы валенттік 

электрондарын береді. Мұның себебі металдың сыртқы электрондары 

ядромен нашар байланысқан, сонымен қатар олардың саны көп емес (барлығы 

1-2), ал бейметалдар да ол электрондар көп (5-8) болады. Сонымен Ga, In, Ti 

элементтерінің сол жағында орналасқан элементтер металдар, ал мышьяк, 

сурьма, висмуттың оң жағында орналасқан элементтер бейметалдар. Ал III В, 

IVВ, VВ топтарда орналасқан In, Te, Sn, Pb, Sb, Bi – металдар және 

бейметалдар C, N, P, As, O, S және орталық элементтер (Ga, Si, Ge, Se) болуы 

мүмкін. 

Техникалық таза металдардың беріктік қасиеттері төмен болғандықтан, 

машина жасауда негізінен олардың қорытпаларын пайдаланады. Сонымен 

техникада металдар деп металдық жарқылы бар және электр, жылу 

өткізгіштік, пластикалық қасиеттері жоғары заттарды айтады. Осы белгілері 

арқылы металдарды металл емес денелерден оңай ажыратуға болады.  

Кез келген металдың өзіне тән құрылысы және қасиеттері бар. Барлық 

металдар қара және түсті болып екі топқа бөлінеді (1.1 суретті қара). 

Темір негізінде алынған қорытпаларды қара металл деп атайды, оларға 

шойын мен болат жатады. Қара металдарға тән: қара-сұрғылт түс, аса жоғары 

тығыздық, өте жоғары балқу температурасы, өте жоғары салыстырмалы 

беріктіктік және олар көп жағдайда полиморфтық күйде болуы мүмкін. Осы 

қасиеттердің бәрін бойына игерген қара металдың бірі – темір Fe. Қара 

металдарға сонымен Mn – реттік нөмірі z=25, кобальт Co - z=27, никель Ni – 

z=28 жатады. Қара металдар өз ішінде темір металдар, нашар балқитын, 

урандық, жерде сирек кездесуші, жер сілтілік болып  бірнеше түрлерге 

бөлінеді. 

Темір металдар - темір,  кобальт,  никель  (кейде оларды 

ферромагнетиктер деп атайды) және қасиеті жағынан осы металдарға ұқсас  

марганец жатады. Кобальт, никель және марганецті көбінеки темір 

қорытпаларына қоспа ретінде қолданады. 
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1.1сурет - Менделеев кестесінің «Металдық бөлігі» 
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Нашар балқитын металдар, балқу температурасы темірден жоғары 

(яғни, 1539°С жоғары) металдар. Олар легірленген болаттарға қоспа ретінде 

қолданылады. 

Урандық металдар – актинидтер, негізінде атом энергетикасында 

қолданылады. 

Жерде сирек кездесуші металдар - лантан, церий, неодим, празеодим 

және т.б., лантаноидтарға жинақталған металдар және осы металдармен 

қасиеттері ұқсас иттрий мен скандий. Бұл металдардың химиялық қасиеттері 

ұқсас, бірақ физикалық қасиеттері (балқу температурасы және т.б.)  әртүрлі 

болады.  

Жер сілтілік металдар жеке металл күйінде аса ерекше жағдай (мысалы        

атом реакторларында жылутасымалдағыш ретінде жеке металл түрінде 

қолданылады) болмаса қолданылмайды. 

Түсті металдарға өзіне тән белгілі түсі бар (қызыл, сары, ақ), 

пластикалық (иілгіш), қаттылығы аз, балқу температурасы төмен, 

полиморфтық қасиеттері жоқ металдар жатады. Бұл топтың ерекше мүшесі – 

мыс Cu. Ал түсті металдар жеңіл, асыл, жеңіл балқитын болып өз тобының 

ішінде тағы үш түрге бөлінеді. 

Жеңіл металдар - бериллий, магний, алюминий, титан және тығыздығы 

төмен металдар. 

Асыл металдар – алтын, күміс, платина, палладий, иридий, родий, 

осмий, рутений. Бұларға сонымен қатар «жартылай асыл» мыс жатады. 

Коррозияға төзімді металдар жатады. 

Жеңіл балқитын металдар - цинк, кадмий, сынап, қалайы, қорғасын, 

висмут, таллий, сурьма. Галлий мен германий (металдық қасиеті төмен 

металдар). 

Қорытпа деп екі немесе одан да көп элементтер қоспасын балқытып 

алынған қоспаны айтады. Металдардан алынған және бойына олардың 

қасиетін игерген қорытпалар метал қорытпалары деп аталынады. 

Барлық металдар кристалдық құрылысы бар заттар. Металдардан басқа 

кристалдық құрылысы бар денелер қатарына тұз, қант, алмас т.б. заттар 

жатады. 

 

1.2 Металдардың кристалдық торлары  

 

Кристалдар (гр. krys-tallos – алғашқы мағынасы мұз) – атомдары мен 

молекулалары кристалдық тор түзетін қатты денелер. Кристалдар қатты 

денелердің тепе-теңдік күйі болып табылады. Белгілі бір термодинамикалық 

жағдайда (қысым, температура) кристалдық күйде болатын заттың нақты, тек 

өзіне тән кристалдық атомдық құрылымы болады. Бұл құрылым атомдардың 

орналасуына байланысты кристалдардың сыртқы симметриясын және 

олардың анизотропиялық қасиеттерін бейнелейді. Табиғатта және техникада 

кездесетін қатты материалдардың көпшілігі – поликристалдар. Олар ретсіз 

орналасқан ұсақ кристалдан (кристалиттерден) құралады. Бұған көптеген 

минералдар, металдар мен қорытпалар жатады. Кристалдың жеке ірі түрі 
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монокристалл деп аталады. Табиғатта салмағы жүздеген килограммға жететін 

кварц, дала шпаты, флюорит кристалымен қатар мөлшері өте ұсақ алмас 

кристалы да кездеседі. Молекула-кинетикалық теориядағы термодинамикалық 

тепе-теңдік жағдайда өсірілген кристалдың пішіні белгілі бір симметриялы, 

дұрыс көпжақ түрінде болады. Олардың жақтары жазық болып келеді де, 

қырлары түзу сызық бойымен тұрақты бұрыш жасай қиылысады, яғни 

кристалдану кезінде кристалдың жақтары өзіне-өзі параллель жылжиды. Бұл 

заңдылық кристаллографияда бұрыштардың тұрақтылық заңы деп аталады. 

Барлық металдардың қалыпты жағдайда атомдары белгілі тәртіппен 

орналасып кристалл тор құрайды. Осыдан металдар атомдары бей-берекет 

орналасқан аморф денелерден ерекшеленеді. Жазықтықта металл атомдары 

белгілі тәртіппен орналасқан сүзгіні, ал кеңістікте атомдық кристалдық торды 

құрайды (1.2 суретті қара).  

 

 
 

1.2 сурет - Кристалдық тордың жазықтықтағы және кеңістіктегі 

көріністері 

 

Сызбада сызықтар көршілес атомдарды қосып тұр. Шын мәнісінде 

ешқандай сызықтар болмайды, әрбір атом кристалдық торда өзінің тепе-

теңдік нүктелері айналасында тербеліп отырады.  

Кристалдық тор түрлері әрқилы болады. Қарапайым тор кристалдың 

түзілу ерекшеліктерін сипаттайды. Тордың қабырғаларын а, b, с және қабырға 

арасындағы бұрыштарын α, β, γ деп белгілейік (1.3 суретті қара). 

 

 
 

1.3 сурет - Кристалдық тор сұлбасы 

Сонда жеті түрлі кристалдық жүйе келесідей тор түрлеріне сәйкес келеді: 

1) Триклинді а≠b≠с және α≠β≠γ≠90
0
. 
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2) Моноклинді а≠ b≠с және α=γ=90
0
;β≠90

0
. 

3) Ромбалы а≠ b≠с және α=β=γ=90
0
. 

4) Гексаногалды а=b≠с және α=β=90
0
; γ=120

0
. 

5) Ромбоэдрлі а=b=с және α=β=γ≠90
0
. 

6) Тетрагоналды а=b≠с және α=β=γ=90
0
. 

7) Кубтық а=b=с және α=β=γ=90
0
. 

Кристалдың негізгі параметрлері:  
1) Қарапайым тор қабырғасының өлшемдері, а, b, с – тор периоды, бір-

біріне жақын орналасқан атомдардың ара қашықтығы. Тор периоды – бұл 

қарапайым тор қабырғасы бойынша орналасқан атомдардың ара қашықтығы, 

нанометрмен өлшенеді (1 нм = 10
-9 

м = 10 Е).  

2) Координациялық сан К берілген атомнан бірдей аралықта орналасқан 

басқа атомдар санын көрсетеді. Мысалы, кубтың көлемі бойынша 

шоғырланған торда әрбір атом үшін көршілес атомдар саны 8 (К=8). 

Қарапайым кубтық тор үшін  координациялық сан 7 тең (К=7). Кубтың жағы 

бойынша шоғырланған торда координациялық сан 13 (К=13). Гексаногалды 

тор үшін  координациялық сан 16 тең (К=16). Координациялық сан неғұрлым 

үлкен болса, соғұрлым торда атомдар тығыз орналасады. 

3) Тор базисі– бір қарапайым тор ұяшығындағы атомдар саны. 

4) Өстердің арасындағы бұрыштары (α, β, γ). 
Металдардың кристалдық торларының ең көп кездесетін негізгі түрлері: 

кубтың көлемі бойынша шоғырланған (Сr, Mo, W, V т.б.), кубтың жағы 

бойынша шоғырланған (Ni, Al, Cu, Pb т.б.), гексаногалды (Be, Cd, Zn, Mg т.б.) 

(1.4 суретті қара). 

 

 

                                                    
                а                                        ә                                     б 

  

а) кубтың көлемі бойынша шоғырланған; ә) кубтың жағы бойынша 

шоғырланған; б) гексаногалды. 

 

  сурет - Металдардың кристалдық торлары 

1.3 Металдардың анизотропиясы  

 

Түрлі жазықтықтағы кристалл торларының атом сандары мен 
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арақашықтықтары әртүрлі. Осыған байланысты әртүрлі бағыттағы жеке 

кристалдардың (монокристалдар) қасиеттері бірыңғай болмайды. Мұндай 

құбылысты анизотропия деп атайды. Шын мәнісінде металдар көп кристалды 

болады, көптеген дәндерден (кристалдардан) тұрады. Барлық кристалдар 

анизотропты. Аморфты денелерде (мысалы, шайыр) көбінеки түрлі бағыттағы 

атомдарының тығыздықтары мен қасиеттері де бірдей болады, яғни 

изоэнтропты.   

 

1.4 Кристалдану процестері 

 

Металда кристалл торы пайда болып, сұйық күйінен қатты күйіне өту 

процесін кристалдану деп атайды. 

Кристалдану теориясының негіздерін қалаған орыс ғалымы Д.К. Чернов. 

1878 жылы орыс ғалымы, металлург Д.К. Чернов металдардың қатаюы 

кристалдану орталығының пайда болуынан басталатынын дәлелдеген. 

Олардан болашақ кристалдардың бастапқы (негізгі) өстері түзіледі, содан 

кейін оларға перпендикуляр өстері түзіле бастайды (1.5 суретті қара). 

 

 
                        а                              б                                 в                     г 

 

а) дендриттің қатаю нобайы; б) сұйық металдың қатаю нобайы; 

в) дендриттің өсуі; г) құйма бетіндегі дендриттер. 

 

1.5  сурет - Дендриттің және сұйық металдың қатаю нобайлары 

 

Металда кристалдардың пайда болу механизмі дендриттік сипат алады.  

Бастапқы кристалдар ағашқа ұқсас, дендрит деген атқа ие болған (гректің 

дендрен-ағаш деген сөзінен). Дендриттердің өсуі мен кристалдардың түзілуі 

өс аралық кеңістіктегі сұйық металмен толтыру арқылы жүреді. Кристалдар 

мөлшері өсе келе белгілі моментте бір-бірінің әртүрлі бағытта өсуіне кедергі 

жасап, әрқилы сырт пішінге ие болады. Ондай кристалдарды дәндер деп 

атайды. Дендриттік кристалдану кристалл орталықтарының әртүрлі 

жылдамдықпен өсуімен сипатталады. 

Кристалдану процесі екі кезеңнен тұрады: өте майда кристалл 

дәндерінің (кристалл орталықтары) қалыптасуы және осы дәндерден 

кристалдың өсуі (1.6 суретті қара).  
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1.6 сурет - Кристалдану процесінің тізбекті кезеңдері 

 

Кристалдың өсуін оның орталықтарына көптеген жаңа сұйық кристалл 

атомдарының қосылуымен түсіндіруге болады. Алдымен кристалдар өзінің 

дұрыс геометриялық пішінін сақтай отырып еркін өседі, кейіннен басқа 

дамыған кристалмен кездескенде еркін өсу процесі тоқталады. Екі кристалдың 

жанасатын қырларында даму процесі тоқталып, басқа қырларында ғана 

жалғасады. Мұның нәтижесінде кристалдың дұрыс геометриялық пішіні 

сақталмайды. Кристалдану орталықтары неғұрлым көп болса, соғұрлым 

кристалдың дәндері майда болады. Кристалдану орталықтарының көп болуы 

металдың салқындау жылдамдығына байланысты. Металдың салқындау 

жылдамдығы шапшаң болған сайын кристалдану орталықтары көбейеді және 

майда дәндердің де саны артады (1.7 суретті қара).  

 

 
                      а                                                ә                                       б 

 

1-Кристалданудың басталуы;   2-Кристалданудың аяқталуы. 

а) баяу салқындату;     ә) жылдам салқындату;    б) шапшаң салқындату. 

 

1.7 сурет - Металдың салқындау жылдамдығының  кристалдану 

орталықтары мен пайда болған дәндерге тигізетін әсері 

 

Бірақ металдың салқындау жылдамдығын үнемі реттеу мүмкін емес. 

Металл қатайғанда оның дәндері майда болып шығуы үшін жасанды 

кристалдану орталықтарын туғызу қажет. Ол үшін балқыған металға арнайы 

заттарды қосады, оларды модификаторлар деп атайды. Кристалдың белгілі 

пішінге ие болуына тек қана оның басқа кристалдармен соқтығысуы ықпалын 

тигізбейді, сондай-ақ қорытпаның құрамы, салқындау жылдамдығы, 

енгізілген қоспалар әсер етеді. 

1.5 Металдардың полиморфизмі  

 

Металдарды қыздырғанда кристалдық торларының құрылымы өзгереді. 
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Аллотропия немесе полиморфизм деп металдардың қатты күйінде әртүрлі 

кристалдық құрылымы мен әртүрлі температурадағы қасиеттерін атайды. Бір 

кристалдық түрден екінші бір кристалдық түрге өтуді аллотропиялық 

(полиморфтық)өзгеру деп атайды.  Аллотропиялық пішіндерді грек 

алфавитімен белгілейді: α, β, γ, δ  және т.б.. 1.8 суретте темірдің 

аллотропиялық өзгерісі сипатталған салқындау қисығы келтірілген.  

 

 
 

1.8 сурет - Темірдің қату қисығы 

Темірдің торы 911
0
С температураға дейін және 1392-1539

0
С 

температуралар аралығында кубтың көлемі бойынша шоғырланған болады 

және α-темір (F) деп аталады, ал 911-1392
0
С температура аралығында тор 

кубтың жағы бойынша шоғырланған торға (F) ауысады және ондай 
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торлытемірді γ-темір деп атайды. Кей-кездерде жоғары температуралы 

(1392
0
С-ден 1539

0
С-ге дейін) α-модификацияны Fδ (δ-темір) деп белгілейді. 

768
0
С темірдің магниттік қасиеттері өзгереді: 768

0
С-ден төмен температурада 

темір магнитті, ал 768
0
С температурадан жоғары қыздырғанда темір магниттік  

қасиетін жоғалтады. Полиморфты өзгерістерде кристалдық тордың өзгеруімен 

қатар металдардың қасиеттері едәуір өзгереді (көлемі, созылғыштығы, 

қаттылығы және т.б.), сондықтан полиморфты өзгерістердің болуы көп 

жағдайда механикалық және термиялық өңдеуде, легірлеуде, төмен және 

жоғары температурада жұмыс атқарғанда металл қасиетін айқындайды. 

 

1.6 Металл қасиеттері және оларды анықтау тәсілдері 

 

Құрылымы мен құрамының айырмашылығына байланысты 

металдардың қасиеттері әртүрлі болады, ал қолданылуына қарай оларға түрлі 

талаптар қойылады. Мысалы, кесу аспаптарын жасау үшін металдардың 

жоғары беріктілігі, қаттылығы, тозуға төзімділігі, ал ұшу аппараттарын жасау 

үшін метал беріктігі мен қоса ол жеңіл болуы қажет.  

Металдардың механикалық, физикалық, химиялық, технологиялық және 

эксплуатациялық қасиеттері болады. 

 

1.6.1 Металдардың механикалық қасиеттері. 

Металдардың механикалық қасиеттеріне беріктік, қаттылық, 

созылғыштық және серпімділік жатады. Қатты денеге сырттан түсірілген күш 

онда кернеу мен деформация тудырады. Кернеу деп түскен күштің көлденең 

қима ауданына қатынасын айтамыз, МПа: 

 

                                                    
F

P
 ,                                                      (1.1)

 
 

мұндағы, Р-түсетін күш, МН; F-көлденең қимасының ауданы, мм
2
. 

Металдағы кернеу нәтижесінде деформация пайда болады. Деформация-

күш түскендегі дененің формасы мен мөлшерлерінің өзгеруі. Деформация 

серпімді және пластикалық болып екі түрге бөлінеді. 

Серпімді деформация деп сыртқы күштің әсері тоқтағаннан кейін 

дененің пішіні, құрылысы және қасиеттері бастапқы күйіне келетін 

деформацияларды айтады. Серпімді деформация кезінде кристалдық торда 

атомдар шамалы қайтымды ығысады, ал кристалдық блоктар бұрылыстар 

жасауы мүмкін. Сыртқы күштің әсерінен монокристалл созылғанда, 

атомдардың ара қашықтығы артады, ал сығылғанда кемиді. Атомдардың тепе-

теңдік күйінен мұндай ауытқуы электрстатикалық тартылыс және тебіліс 

күштерінің теңгерілуін бұзады, сондықтан сыртқы күштің әсері жойылғанда 

ығысқан атомдар тартылыс және тебіліс күштерінің әсерінен бұрынғы тепе-

теңдік күйіне қайтып келеді, ал кристалдар өзінің бастапқы пішінін және 

құрылысын сақтап қалады.    
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Пластикалық деформациялар кезінде жанама кернеулер белгілі мәннен 

(серпімділік шегінен) асып кететіндіктен, деформациялар қайтымсыз деп 

саналады. Сыртқы күштің әсері тоқталғанда тек деформацияның серпімді 

құраушысы ғана жойылады, ал пластикалық құраушысы қалып қалады. 

Кристалда пластикалық деформациялар сырғанау және қосарлану 

арқылы жүзеге асады. Пластикалық деформация кезінде кристалдың бір 

бөлігінің екінші бөлігіне қарасты бір мезетте тайғанауы (ығысуы), 

атомдардың кристалдық тордың белгілі жазықтықтарында орын ауыстыруы 

арқылы жүзеге асады. 1.9, а суретінде көрсетілген ығысу іске асу үшін нақты 

металды деформациялауға қажет күштен жүздеген есе көп күш қажет. 1.9, б  

суретінен нақты металда тайғанау қалай жүзеге асатынын көреміз. Нақты 

металдың кристалында бірқатар жеткіліксіздіктер – дислокациялар (атомдар 

орналаспаған бос орындар) болады, сондықтан нақты металда пластикалық 

ығысулар дислокациялардың орын ауыстыру салдарынан жүреді. 1.9, б 

суретінде ығысу деформациясының сұлбасы көрсетілген, осыдан жеке 

дислокацияның жалпы кристалл бойымен орын ауыстыруы осы кристалдың 

сәйкес бөлігінің бір атом аралық қашықтыққа ығысуына әкеп соғатыны 

көрінеді. 

 
1.9 сурет - Пластикалық ығысулар сұлбасы 

 

Күш мөлшері асқан сайын серпімді деформация пластикалық созылғыш 

деформацияға айналып, күш әсері тым өскенде металл сынып кетеді. 

Беріктік - қатты дененің статикалық немесе динамикалық күштер 

түскендегі қирамай қарсылық көрсетуі. Беріктікті созу, сығу, ию және бұрау 

сияқты статикалық күштер түсіру арқылы анықтайды. 

Нақты металда дислокациялар саны өте көп. Дислокациялардың пайда 

болуы біраз энергияны қажет етеді, бірақ олар өте жеңіл орын ауыстырады. 

Сонымен дислокация кезінде атомдар орналасқан жазықтық бір мезетте 

ығысуы мүлдем қажет емес, тек қана дислокациялардың жазықтық бойымен 

тайғанауы арқылы ығысады. Егер кристалда дислокация мүлдем болмаса, 

оның беріктігі өте жоғары теориялық мәніне тең болар еді. Дислокациялар 

санын көбейту арқылы металл беріктігін жоғарылату үшін оны 

термомеханикалық және термиялық өңдеуден өткізеді, сондай-ақ бөлме 

температурасында салқын деформациядан өткізеді. Салқын деформация 
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кезінде металдың беріктігін арттыру жапсыру  деп аталады, металдың 

беріктігі мен қаттылығы артады, ал иілгіштігі кемиді. 

Динамикалық күш түскендегі беріктік соғу тұтқырлығымен 

анықталады: 

                                         F

А
Кс                                                                  (1.2) 

Мұндағы, А- үлгіні қиратуға жұмсалған жұмыс, Дж;  

F-үлгінің тілінген ауданы, м
2
. 

Қаттылық – металдың ішкі қабатына сыртқы дененің енуіне, металдың 

көрсететін қарсы әсер күші.  

Созылғыштық - материалдың қирамай, пішіні мен мөлшерінің өзгеру 

қабілеті.  

Серпімділік-металдардың күш түскенде өз пішінін өзгертіп, күш 

қайтқанда бұрынғы қалпына келу қабілеті. 

 

1.6.2 Металдың механикалық қасиеттерін сынау әдістері. 

Металға әсер етуші күшті (жүктемені) түсіру әдісіне байланысты оның 

механикалық қасиеттерін сынау әдістерін үш топқа бөледі: 

1) Статикалық, мұнда күш баяу және бір қалыпты өседі (оған созу, сығу, 

бұрау, кесу, қаттылығын анықтау сынақтары жатады). 

2) Динамикалық, мұнда күш өте жылдам өседі (оған соққы арқылы 

сынау жатады). 

3) Қайталанатын-айнымалы, мұнда күштің шамасы сынау барысында 

бірнеше рет өзгереді немесе күштің шамасы да, бағыты да өзгеріп тұрады 

(оған металды қажыту арқылы сынау жатады). 

Металды созу арқылы сынау. Созу үшін өлшемдері стандартты, арнайы 

цилиндр пішіндес немесе белгілі пішіндегі жазық үлгілерді қолданады. Үлгіні 

созу арқылы сынау механикалық немесе гидравликалық қозғауы бар арнаулы 

үзу машинасының көмегімен жүргізіледі. Үлгіге түсірілген күш пен оның 

созылу шамасын (деформациясын) автоматты түрде машинаның өзі үздіксіз 

график түрінде жазып отырады. Күштің созылу шамасына тәуелділігін 

көрсететін графикті созылу диаграммасы деп атайды. Ординаталар өсінде 

күшті P (кгс), ал абциссалар өсінде үлгінің абсолюттік ұзаруын көрсетсе, 

диаграмманың сипатына әрине үлгінің өлшемдері әсер етеді. Осы фактордан 

құтылу үшін, диаграммада кернеудің  (кгс/мм
2
) салыстырмалы ұзаруға  (%) 

тәуелділігін көрсетеді (1.10 суретті қара).  
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а) ( Р ) координаталарындағы шартты диаграмма; б)кернеулердің 

шартты диаграммасы және нақты  кернеулер диаграммасы. 

1.10 сурет - Созылу диаграммасы 

 

Кернеу деп үлгінің жұмыс қимасының бірлік ауданына әсер ететін күшті 

айтады. Салыстырмалы ұзару үлгінің абсолюттік ұзаруының оның жұмыс 

бөлігінің бастапқы ұзындығына қатынасымен анықталады. 

Металды созу арқылы сынағанда оның механикалық қасиеттерінің 

келесі сипаттамалары анықталады: кернеудің пропорционалдық шегі, 

серпімділік шегі, аққыштық шегі, беріктік шегі, салыстырмалы ұзаруы және 

салыстырмалы жіңішкеруі. 

Пропорционалдық шек кернеуі σпц деп диаграммадағы тәуелділік 

қисығына түсірілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсі бастапқы 

шамасынан 25 немесе 50 % -ға өсетіндей кернеудің мәнін айтады: 

                                                        

,
0F

P
пц

пц                                             (1.3) 

Мұндағы Рпц - пропорционалдық шекке сәйкес күштің (жүктеменің) 

шартты мәні. 

Серпімділік шегіне сәйкес кернеуде үлгінің қалдық ұзаруы оның 

ұзындығының 0,05% құрайды және кернеудің серпімділік шегі келесі 

формуламен анықталады 

                                                        0

05.0
05.0

F

P
 ,                                           (1.4) 

Мұндағы Р0,05 - серпімділік шекке сәйкес күштің (жүктеменің) шартты 

мәні. 

Кернеудің аққыштық шегі деп үлгінің оған түсірілген күштің 

тұрақтылығына қарамастан ұзара беретіндей мәнін айтады. Үлгінің қалдық 

ұзаруы оның ұзындығының 0,2% - ын құрайды. Аққыштық шегіне сәйкес 

кернеу келесі формуламен анықталады 

                                                          0

2.0
2.0

F

P
 ,                                           (1.5)  
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Мұндағы Р0,2 - серпімділік шекке сәйкес күштің (жүктеменің) шартты 

мәні. 

Кернеудің беріктік шегі деп ең үлкен күшке сәйкес келетін және үлгінің 

үзілуіне әкеп соғатын кернеуді айтады 

                                                      0F

Pв
в  ,                                               (1.6) 

Мұндағы Рв - беріктік шекке сәйкес күштің (жүктеменің) шартты мәні. 

Салыстырмалы ұзару деп үлгінің абсолюттік ұзаруының, яғни 

үзілгеннен кейінгі  ұзындығының өсімінің  0lll  ,  оның бастапқы 

ұзындығына қатынасын айтады 

                                                 
%100

0

0 






 ,                                          (1.7) 

Мұндағы 0l - үлгінің бастапқы есептелген ұзындығы, l - соңғы 

ұзындығы.  

Салыстырмалы жіңішкеруі деп үлгінің жұмыс қимасының сынау 

барысында абсолюттік жіңішкеруінің )( 0FF  , сол қиманың бастапқы 

ауданына қатынасын айтады 

                                                     0

0

F

FF 
 ,                                              (1.8) 

Мұндағы 0F - деформацияға дейінгі жұмыс қимасының ауданы, F - 

жұмыс қимасының деформациядан кейінгі ауданы. 

Салыстырмалы ұзару мен жіңішкеру металдың пластикалылығын 

сипаттайды. 

Металдың қаттылығын  анықтау. Металдың ең негізгі механикалық 

қасиеттерінің бірі ол қаттылық болып табылады, ал металдың басқа қасиеттері 

онымен өте тығыз байланыста болады. Демек, металдың қаттылығын біле 

отырып, оның басқа да механикалық қасиеттерін, металды бүлдірмей оңай 

анықтауға болады. Металдардың механикалық қасиеттері тәжірибе жүзінде 

арнайы сынаушы  машиналардың жәрдемімен анықталады. Металдардың 

қаттылығын өлшейтін арнайы жабдықтар  бар. Мысалы, машинаның үстеліне 

қойылған үлгіні шыныққан болат шарикті (ТШ-2 приборымен), алмаздан 

жасалған конусты немесе пирамиданы (ТК-2 және ТП-2 приборларымен) 

батырып анықтайды. Металл неғұрлым жұмсақ болса, олар соғұрлым үлгіге 

тереңірек батады. 

Металдың қаттылығын анықтау үшін негізгі үш статикалық әдіс кеңінен 

қолданылады: 

 -   Бринелл әдісі, оған ТШ приборы қолданылады.  

 -   Роквелл әдісі, оған ТК приборы қолданылады.  

 -   Виккерс әдісі, оған ТП приборы қолданылады. 

Аталған әдістердің әрқайсысының өздерінше кемшілігі және 

артықшылығы бар, сондықтан ыңғайына  байланысты олардың барлығы да 

кеңінен қолданылады. Металдар мен қоспалардың қаттылығы жұмсақ немесе 

орта мөлшерде болғанда, Бринелл әдісі қолданылады. Егер металдардың 
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қаттылығы тым жоғары болса, онда Виккерс әдісі бойынша анықталады. Бұл 

екі әдіс бір-біріне өте ұқсас және ортақ  кемшілігі: біріншіден шариктің 

(пирамиданың) орны үлгіде қалып қояды, екіншіден айшықтың ауданын 

анықтау өте ыңғайсыз  (формуламен анықтайды).  

Бринелл әдісімен металдың қаттылығын анықтау үшін, оған 

шынықтырылған болат шарикті (НV= 850) белгілі күшпен батырады. Бринелл 

машинасы диаметрі 2,5;5;10 мм үш түрлі шарикпен жабдықталған. Металдың 

қаттылығын Бринелл әдісі бойынша анықтау сұлбасы 1.11 суретте 

көрсетілген. 

 
 

1.11сурет -  Бринелл әдісі бойынша қаттылықты анықтау сұлбасы 

 

Металдың қаттылығы мен қалыңдығына байланысты, шарикпен  

машинаның үстеліне қойылған үлгіге күш түсіріліп, үлгі сол күштің әсеріне 

шамалы уақыт ұcталғаннан кейін, үлгі машинадан алынады. Нәтижесінде 

сыналған үлгінің бетінде шариктің таңбасы (айшық) қалады. Неғұрлым 

металл жұмсақ болса, соғұрлым үлгіге шарик тереңірек батады. Қаттылық, 

үлгіге түсірілген күштің, үлгіде қалған шарик таңбасының бет ауданына 

қатынасымен анықталады. Бринелл әдісі бойынша анықталған қаттылық НВ 

әрпімен белгіленіп, келесі формула бойынша есептеліп шығарылады: 
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,     
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                          (1.9) 

 

Мұнда Р- үлгіге түсірілген күш, кгс;  

S =  π·D·h– шариктің үлгідегі таңбасының ауданы, мм
2
; 

D – шариктің диаметрі, мм;  

d – айшықтың диаметрі, мм;  

h – айшықтың тереңдігі, мм. 

Айшықтың тереңдігі келесі формула бойынша есептеліп шығарылады: 

 

                                                  2

22 dDD
h


 .                                     (1.10) 
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Металдың қаттылығы мен қалыңдығына байланысты, арнайы кестені 

қолдана отырып, шариктің диаметрін және оған түсірілетін күшті (Р) 

анықтайды, сонымен қатар күштің шарикке түсу уақыты да кестеде 

көрсетілген [8]. Күшті (Р) металдың маркаларына байланысты, келесі 

формулалар арқылы анықтайды: 

1) Қара металдар мен олардың  қорытпалары үшін Р= 30 · D
 2
.  

2) Қола, мыс, үшін Р= 10 ·D
2
.  

3) Алюминий, подшипник қорытпалары үшін Р= 2,5 · D
 2
. 

Металдарды жаппай сынау кезінде бұл әдістер қиындау, сондықтан 

Роквелл әдісі кеңінен қолданылады. Роквелл әдісімен жұмсақ және қатты 

металдардың қаттылығын, айшықтың ауданын өлшемей- ақ бірден прибордың 

шкаласы арқылы анықтайды. Сыналатын металл үлгісінің бетіне төбесіндегі 

бұрышы 120
0
 тең, алмаздан жасалған конус немесе диаметрі 1,59 мм 

шынықтырылған болаттан жасалған шарик белгілі күшпен батырылады. 

Бастапқы әсер ететін күштің мәні - Р0 (1.12, а суретті қара) және соңғы рет 

әсер ететін күштің мәні- Р1 (1.12, б суретті қара). Барлық жағдайда алдын ала 

түсетін күш Р0 = 10 кгс-қа тең болады, ал соңғы рет (кейін түсетін) күш Р1, 

металдың материалына байланысты өзгеріп отырады, сондықтан жалпы 

шарикке немесе конусқа түсетін күш Р = Р0+ Р1  төмендегідей болып 

анықталады: 

- шыныққан болат шарикті (d = 1,588 мм ) үлгіге батырғанда ақтық күш 

Р1 = 90 кгс (900 Н), онда жалпы күш Р = Р0 + Р1 = 100 кгс. Бұл жағдайда 

металдың қаттылығын прибордың В шкаласы анықтайды; 

- алмаз конусты үлгіге батырғанда ақтық күш Р1 = 140 кгс (1400Н), ал 

жалпы күш    Р = Р0 + Р1 = 150 кгс  (С шкаласы);  

- алмаз конусты үлгіге батырғанда  Р1 = 50кгс (500Н) , ал  Р = Р0 + Р1 = 

60 кгс (А шкаласымен металдың қаттылығы анықталады). 

 

 
1.12 сурет - Металдың қаттылығын Роквелл әдісімен анықтау 

 

Металдың қаттылығы айтылған әдісте бірден Роквелл приборының 

индикатор шкаласымен анықталады. Индикаторда үш шкала қатар орналасқан 

(А,В,С шкаласы). Егерде сыналатын металл өте қатты және морттық қасиеті 

жоғары болса, онда олардың қаттылығы А шкаласы (қара түсті) бойынша 

анықталады, немесе келесі формуламен есептеледі:   
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                                       002,0
100

0hh
HRA


 .                                            (1.11) 

 

С шкаласы (қара түсті) бойынша аса көміртекті болаттар мен 

қорытпалардың қаттылығын анықтайды, немесе (1.12) – формуласымен 

есептеледі: 

                                         002,0
100 0hh

HRC


  .                                            (1.12) 

 

В шкаласы (қызыл түсті ) бойынша  жұмсақ  аз көміртекті болаттар мен 

қорытпалардың қаттылығын анықтайды немесе (1.13) – формуласымен 

есептеледі: 

                                              002.0
100 0hh

HRB


 .                                        (1.13) 

 

Мұндағы h0 – бастапқы Р0 күштің әсерінен пайда болатын үлгідегі  іздің            

тереңдігі, мм;  

h – ақтық күш әсерінен пайда болатын үлгідегі іздің                              

тереңдігі, мм. 

Виккерс әдісімен қаттылықты анықтағанда металдың бетіне төрт қырлы 

алмас пирамида батырылады (1.13 суретті қара). Металдың бетінде пайда 

болған таңбаның қаттылық санын анықтауға болады: 

 

                                   
22

844,1
2

sin
2

d

P

d

P
HV 


,                                          (1.14) 

 

мұндағы   Р- пирамидаға түсірілген күш, кгс;  

d - ретінде күштің әсері тоқтатылғаннан кейін таңбаның екі 

диагоналының ұзындықтарын анықтап, олардың жарты қосындысына тең 

шаманы алады;  

 - пирамиданың төбесіндегі екі қарама-қарсы қырларының арасындағы 

бұрыш. 
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1.13 сурет - Қаттылықты Виккерс әдісімен анықтау 

 

Пирамидаға түсірілетін күштің мәндері 5, 10, 20, 30, 50, 1000 кгс – қа 

тең болады. 5, 10 кгс күштерді түсірген кезде өте жұқа және қатты бірнеше 

қабаттан тұратын беттерді (мысалы азотпен өңделген, циандалған) сынауға 

болады. Егер HV  400 бірлікке тең болса, ол материалдың қаттылығы Бринелл 

бойынша анықталған қаттылыққа дәлме-дәл келеді. HV  400 – ден жоғары 

болғанда, ол Бринелл шкаласы бойынша анықталған қаттылықтан жоғары 

болады. 

 

1.6.3 Металдың қасиеттері.  

Металдың физикалық қасиеттері. Металдармен қорытпалардың 

физикалық қасиеттеріне балқу температурасы, тығыздығы, ұлғаю 

коэффиценті, электр өткізгіштігі мен жылу өткізгіштігі жатады.  

Металдың химиялық қасиеттері. Металдардың химиялық қасиеттеріне 

оның сыртқы қоршаған ортада қышқыл, сілті, су, ылғал, ауа, газ, жоғары 

температура т.б., демек коррозияға (тоттанбау) қарсы беріктігі жатады. 

Барлық металдар әртүрлі ортада бірдей төзімділік көрсетпейді.  

Металдың технологиялық қасиеттері. Металдардың технологиялық 

қасиеттеріне оның түрлі әдістерімен өңделе алу қабілеті жатады. Металл 

өңдеу станоктарында штамптау, пісіру әдістерімен тек қана болаттарды және 

түрлі қоспаларды өңдеуге болады. Құйма құю өндірісінде болатқа қарағанда 

шойынның сұйық ағулық қасиеті жоғары. Металл өңдеу станоктарында болат 

пен шойын кесу аспаптарының материалдарына байланысты өңделеді. 

Болатты – титан, вольфрам, кобальт; шойынды - вольфрам, кобальт; қатты 

қорытпаларды - карбитпен өңдейді.  

Металдың эксплуатациялық қасиеттері. Олардың қатарына 

металдармен қорытпалардың төменгі және жоғары температурада, 

радиациясы жоғары ортада жұмыс атқару қабілеті жатады. Қайсы бір 

механизм немесе машина болмасын оның жұмыс режимі бұзылмаса, қажетті 

май, су, эмульсия ретімен берілсе, онда оның эксплуатациялық қасиеті 

төмендемейді. Металдардың эксплуатациялық қасиеттерін арттырудың ең 
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маңызды шаралары ретінде конструкциялық шешім дұрыс болуы керек, әрі 

қолданылатын материалдардың сапасы оның жұмыс жағдайына сәйкес болуы 

қажет. Дегенмен эксплуатациялық қасиеттер қатарына мыналар жатады: тот 

баспау, суыққа және ыстыққа төзімділік, ыстыққа беріктілік, 

антифракциялылық. 

Тот баспау - қорытпалардың қышқылды және сілтілі ортада тот баспау 

қабілеті. 

Суыққа төзімділік - қорытпаның 0
0
–тан төменгі температурада 

пластикалық қасиетін жоғалтпауы. 

Ыстыққа төзімділік - қорытпаның жоғары температуралы газды ортада 

тотықпауы. 

Ыстыққа беріктілік - деп қорытпаның жоғары температурада 

механикалық қасиеттерін сақтау қабілетін айтады. 

Антифракциялық қасиеті - деп бір қорытпаның жұмыс барысында 

екінші қорытпаның нәтижелі жұмыс атқару мүмкіншілігі. Мысалы, болатпен 

қола, шойын мен болат (құрамына әртүрлі металдардан жасалған детальдар 

үйкеліс кезінде шыдамды келеді). 

 

1 бөлім бойынша өз-өзін тексеру сұрақтары. 

1. Метал деген не? 

2. Сізге металдың қандай қасиеттері белгілі? 

3. Металдың кристалл торының қандай түрін білесіз? 

4. Кристалл тордың параметрлері мен координациялық саны деген не? 

5. Неге металдардың электр және жылуөткізкізгіштігі жоғары болады? 

6. Кристалдағы анизотропия деген не? 

7. Металдардың полиморфизмі немесе аллотропиясы деген не? 

8. Металдың кристалдың құрылысының қандай ақауларын білесіз? 

9. Жылуэнергетикада металтанудың алатын орыны қандай? 

10. Металдың механикалық қасиеті деген не және  механикалық 

сынақтау әдістері қалай топталады? 

11. Металдың пластикалығы мен беріктігінің қандай сипаттамаларын 

білесіз? 

12. Металдың қаттылығына анықтама бер. 

13. Бринелль, Виккерс және Роквелл әдістері арқылы қаттылықты 

қалай анықтайды? 

14. Нақты және идеалды кристалдардағы пластикалық жылжуды 

суретте. 

15. Жылжу кезіндегі металдың беріктігінің дислокация тығыздығына 

тәуелділігі қандай? 

16.  Металдың теориялық беріктігінің нақты беріктіктен 

айырмашылығы қандай? 

17.  Металға қандай талаптар қойылады? 

18.  Металдың қандай қасиеттері бар? 
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2 Қорытпалар теориясы. Қорытпалардың  құрылысы 

 

2.1 Қорытпалар туралы түсініктер  

 

Бұйымдарды немесе құрастырушы материалдарды көбінесе таза 

металдан емес қорытпалардан жасайды, себебі оған қажетті көптеген 

механикалық және технологиялық қасиеттер  таза металдарда жоқ. Таза 

металды тек қана мыс электр өткізгіштерін жасау үшін қолданады. Сонымен 

техникада қорытпалар жиі қолданылады. Металл қорытпасы деп екі немесе 

одан да көп заттан (таза металдардан немесе металл мен металлоидтан) 

құралған қоспаны айтады. Қорытпалар құрамындағы элементтер санына 

байланысты екі, үш, төрт және көп компонентті болуы ықтимал. Металл 

қорытпаларының электр және жылу өткізгіштігі жоғары, созылғыш және т.б. 

қасиеттері бар. Қорытпаны дайындаудың ең қарапайым тәсілі қоспаны 

балқыту, бірақ пісіру, электролиз және қаттыдан газға айналдыру тәсілдерін 

де қолдануға болады. Қорытпалардың физика-химиялық қасиеттерін 

қалауымызша реттеуге болады.  

Түрлі металдардың қорытпа түзгіштік қасиеттері әртүрлі. 

Қорытпалардың, таза металдарға қарағанда, келесідей артықшылықтары бар: 

а) механикалық қаттылығы, серпімділігі, тұтқырлық коэффициенті, 

беріктік шегі т.б. жоғарылығы; 

б) технологиялық қасиеттерінің (құю, қысым және жылу арқылы өңдеу  

т.б.)  жоғарылығы; 

в) таза металдарда кездеспейтін ерекше қасиеттерінің болуы; 

г) қорытпалардың физика-химиялық қасиеттерін қалауымызша 

өзгертуге болатындығы. 

Қорытпалардың көпшілігі сұйық күйінде бір текті болып бір фазадан, 

қатайған соң бірнеше фазадан тұрады. Фазаның саны мен оның құрылысы 

компоненттердің қатаю кезіндегі әрекеттесуіне байланысты. Егер қорытпаның 

компоненттері бір-бірінде еритін болса, онда қатты ерітінділер пайда болады. 

Кристал күйіндегі қатты ерітінділер құрылысы жағынан орын басу, сіңу және 

шегеру ерітінділері деп үшке бөлінеді. Еритін компоненттің атомдары, 

ерітіндінің кристалл торындағы атомдардың орнын басады немесе оған сіңеді. 

Мұндай қорытпалар бір фазалы, әрі еритін компоненттің кристалды торы бар 

қатты дәндерінен тұрады. Компоненттердің еруі шекті болған жағдайда екі 

фазалы қорытпа пайда болып, екінші фазасы таза компонент немесе екінші 

компоненттен химиялық қосындысы түзілуі мүмкін. Егер қатаю кезінде 

қорытпаның компоненттері бір-бірімен әрекеттеспесе, онда әр компонент 

дәндерінің механикалық қоспасы түзіледі, онда компоненттер өз 

кристалдарын өзгертпей таза компоненттерден, химиялық қосылыстардан 

немесе қатты ерітінділерден тұрады. 

Кейде металдар сұйық күйінде бірі екіншісінде ерімейді. Мысалы, 

қорғасын мен темір, қорғасын мен мыс т.б. Мұндай металдар сұйық күйінде 

бірі екіншісінде араласпай, меншікті салмағына байланысты қабат түзеді.  

Көптеген жағдайда сұйық қорытпадағы элементтер бір-бірінде ериді, яғни 



 30 

бірнеше элемент атомдары бір-бірімен бір қалыпты араласады. Көптеген 

металдардың қоспаларының сұйық күйінде бірі екіншісінде ерігіштігі шекті 

болып келеді. Егер бір металдың қоспадағы концентрациясы сол металдың 

екінші металдағы ерігіштік шегінен асып кетсе, онда қоспа екі қабатқа (екі 

бөлікке) бөлінеді. Ерігіштігі шекті металдардың кристалдық торларының 

параметрлері мен балқу температураларының айырмашылығы әдетте көп 

болып келеді. Құйма қатайған кезде оның құрамындағы компоненттер бір-

бірімен әрекеттесіп, екі немесе бірнеше фазадан тұратын қатты қорытпаларды 

түзеді. Қатты күйінде қорытпалар қатты ертінділерді, химиялық 

қосылыстарды және механикалық қоспаларды құрайды. 

 

2.1.1 Қатты ерітінді. 

Қатты ерітінді деп  сұйық күйінде бір-бірінде шексіз еритін, ал қатты 

күйінде не шексіз, не шекті еритін қорытпаларды айтады. Мұндай қорытпада 

бір компонент өзінің кристалдық торын сақтап қалады, ал екінші 

компоненттің атомдары (ерітіндінің) біріншінің кристалдық торында 

орналасады, сол кезде бірінші тордың өлшемдері (периоды) өзгереді. Бірінші 

компонент – еріткіш, екіншісі – ерігіш, ал пайда болған қорытпа қатты 

ерітінді деп аталады. Егер қорытпа компоненттерінің кристалдық торлары бір 

типтес және олар бірі екіншісінде шексіз еритін болса, онда қорытпа 

құрамында мөлшері 50% - дан артық болатын компонент ерігіш деп аталады. 

Шексіз қатты ертінді түзілуі үшін компоненттер параметрлерінің арасындағы 

айырмашылығы 8% - дан аспауы керек.  

Қатты ерітінділі қорытпалар – бұл қатты фаза, бұнда компоненттердің 

қатынасы айнымалы, әрі кристалды дене болып табылады. Қатты 

ерітінділердің ерекше қасиеттерінің бірі олардың кристалл торында әртекті 

атомдардың болуы, еріткіштің торы өзгермейді.  Қатты ерітінді бір текті 

дәндерден тұрады (2.1 суретті қара). 

 

 
 

2.1 сурет - Қатты ерітіндінің микроқұрылымының сұлбасы 

 

Қорытпадағы металл атомдарының кристалдық торда орналасуына 

байланысты қатты ерітінділер орын басушы, енуші, шегеруші болып үш түрге 

бөлінеді.  

Орын басушы қатты ерітінділерде ерігіштің атомдары еріткіш металл 

торының кейбір түйіндеріндегі атомдарын ығыстырып жібереді немесе орнын 

басады (2.2 суретті қара). Мұндай қатты ерітінділер компоненттері  бірі 



 31 

екіншісінде шекті және шексіз еруі мүмкін. 

 

 
 

○ – еріткіш компоненттің атомы;     ● – ерігіш компоненттің атомы. 

 

2.2 сурет - Орын басушы қатты ерітінді 

 

Егер ығыстырып жіберу кезкелген жерде өтетін болса, онда мұндай 

қатты ерітінділерді реттелмеген дейді. Температура төмендеген сайын 

алмасушы қатты ерітінділердің  ерігіш атомдары қайта бөлінеді де, кристал 

торында белгілі орын алады, мысалы мыстың никельмен қорытпалары. 

Мұндай қатты ерітінділерді реттелген дейді. Олардың өте жоғары қаттылығы 

мен сынғыштық айырмашылығы бар. 

Енуші қатты ерітінділерде ерігіш элементтердің атомдары еріткіш 

элементтердің торының түйіндері арасында орналасады (2.3 суретті қара). 

Енуші кристал тордың атом арасындағы қуыстың мөлшерінің аздығынан оған 

атом мөлшері кішкене элементтер орналасады. Мұндай қатты ерітінділердің  

элементтері бірі екіншісінде шекті және шексіз еруі мүмкін. 

 

 
 

○ – еріткіш компоненттің атомы; ● – ерігіш компоненттің атомы. 

 

2.3 сурет - Енуші қатты ерітінді  

 

Егер қорытпа компоненттерінің кристалдық торларының 

параметрлеріндегі айырмашылық 8% - дан аспаса, компонеттердің бірі 

екіншісінде шексіз ериді, ондай қатты ерітінділер орын басушы болып 

саналады, ал айырмашылығы 815%  болатын компоненттер бірі екіншісінде 
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шекті ериді, яғни енуші қатты ерітінді түзіледі; 15% - дан асып кетсе, қатты 

ерітінді мүлдем түзілмейді. 

Шегеруші қатты ерітінді сирек кездесетін болғандықтан оны 

қарастырмаймыз. Шегеруші қатты ерітінділерде түзілу кезінде еріткіш 

металдың қасиетімен тордың ауқымының өзгеруі қабаттаса жүреді. Қатты 

ерітінділердің құрамы айнымалы болады. 

 

2.1.2  Химиялық қосылыс. 

Кристалдық торларының түрлері бір-біріне ұқсамайтын және 

торларының параметрлерінің айырмашылығы үлкен элементтер химиялық 

қосылыс түзеді. Бұл қосылыстар компоненттер қатынасы белгілі мөлшерге 

жеткенде түзіледі. Әдетте, мұндай қосылысты Д.И. Менделеевтің периодтық 

жүйесінде бір-бірінен алшақ жатқан элементтер немесе кристалдық торлары 

мен тор параметрлері әртүрлі, бірақ бір-біріне жақын жатқан элементтер 

түзеді.            

Химиялық қосылыстың құрамы АnBm формуласымен анықталады. 

Химиялық қосылыстар орнықты және орнықсыз болады. Орнықты қосылысты 

балқыту кезінде тұрақты балқу температурасына дейін қыздырғанда жеке 

компоненттерге ыдырамайды. Химиялық қосылыстың кристалдық торы басқа 

компоненттердікінен өзгеше және компоненттердің атомдары мұндай тордың 

түйіндерінде белгілі тәртіппен орналасады. Кристалдық торы күрделі болады. 

Химиялық қосылыс жалпы металл М және металлоидтар (металл емес) 

Х түзетін болғандықтан келесі формуламен көрсетеді: 

а) МХ, оларға WC, TiC, VC, NbC, TiN, VN т.б. жатады; 

б) М2Х, оларға W2C, Mo2C, Fe2N, Cr2N т.б. жатады; 

     в) М4Х, оларға Fe4N, Mn4N- т.б. жатады. 

Әдетте химиялық қосылыстың физика-химиялық қасиеттері оларды 

құраушы компоненттердің сондай қасиеттерінен мүлдем өзгеше болып келеді 

(қаттылығы, морттығы, электр кедергісі жоғары болады). Себебі химиялық 

қосылыс нәтижесінде жаңа күрделі тор түзіледі. 

Бұндай қорытпалардың ерекшеліктері: 

- құрамы тұрақты, яғни қорытпа компоненттердің белгілі бір 

мөлшерінде түзіледі, химиялық қосылыс АnBm белгіленеді; 

- элементтердің торына ұқсамайтын, химиялық қосылыс құрайтын 

атомдары белгілі тәртіппен орналасқан ерекше кристалдық тор түзіледі (2.4 

суретті қара); 

- ерекше қасиетінің болуы; 

- таза компонентердегі сияқты кристалдану температурасы тұрақты. 
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2.4 сурет - Химиялық қосылыстың кристалл торы 

 

2.1.3 Механикалық қоспа. 

Егер қорытпаны құрайтын элементтер бір-бірінде қатты күйінде ерімесе 

және бір-бірімен жаңа қосылыс беретін химиялық реакцияға түспесе, онда 

жеке элементтің атомдарынан жеке кристалдық тор пайда болады, осы 

қоспаға кіретін кристалдардан (дәндерден) механикалық қоспа (эвтектика) 

түзіледі. Механикалық қоспада компоненттер өз кристалдық торларын 

өзгертпей сақтайды. Механикалық қоспа таза компоненттерден, қатты 

ерітінділерден, химиялық қосылыстардан т.б. тұруы мүмкін. Егер қорытпа 

компоненттерінің кристалдық торларының параметрлеріндегі айырмашылық 

15% - дан асып кетсе, онда мұндай қорытпа қатайғанда механикалық қоспа 

құрайды (2.5 суретті қара). 

 
 

2.5 сурет - Механикалық қоспаның микроқұрылымының сұлбасы 

 

2.2 Қорытпадағы негізгі фазалар. Қорытпаның  құрылымдық 

құрамалары. Фазалар ережесі 

 

Металдарда және қорытпаларда, олардың түрленуі кезінде өтетін 

процестерді үйрену үшін, олардың құрылысын сипаттау үшін, жүйе, фаза, 

компонент түсініктерін енгізеді. 

Жүйе деп  белгілі сыртқы жағдайларда (температура мен қысымда) 

тепе- теңдікте болатын фазалар жиынтығын айтады. 

Фаза деп  жүйенің басқа бөліктерінен арнайы бет арқылы ажырайтын, 

жүйенің бір бөлігін айтады. Фаза - химиялық құрамы және кристалдық 

құрылысы біртекті жүйенің бір бөлігі болып саналады. 

Компоненттер деп жүйені құрайтын заттарды айтады. Компоненттер 

ретінде таза элементтер (металдар және металлоидтар) немесе орнықты 
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химиялық қосылыстар саналады. 

Фазалық теп-теңдікті сипаттайтын күй диаграммалары қорытпаның 

соңғы, яғни барлық өзгерістер аяқталғаннан кейінгі күйін көрсетеді. 

Қорытпаның мұндай күйі сыртқы жағдайларға (P, T-ға) тәуелді және пайда 

болған фазалардың санымен, концентрациясымен сипатталады. 

Қорытпадағы компоненттер санын k, фазалар санын f – деп белгілейік.  

Фазалар ережесін келесі формула арқылы есептейді: 

 

                                                c=k-f+1,                                                       (2.1) 

 

мұндағы с - жүйенің еркіндік (варианттық) көрсеткіші, егер c 0, немесе 

f k+1; яғни екі компонентті жүйеде ( 2k ) тепе-теңдікте үш фазадан ( 3f ) 

артық фазалар бола алмайды; ал үш компонентті ( 3k ) жүйеде тепе-теңдікте 

төрт фаза ( 4f ) ғана бола алады.  

Ереже фазалар мөлшерін анықтайды. Қорытып айтқанда, тепе-теңдікте 

болатын фазалар саны әр уақытта компоненттер санынан бір санға артық 

болады. Фазалар ережесінің формуласындағы 1 – саны фазалық тепе-теңдікке 

әсер ететін сыртқы факторлар санын білдіреді. Металдар үшін сыртқы әсер 

етуші фактор болып температура саналады, себебі тепе-теңдікке тек қана 

жоғары қысым әсерін тигізеді. Фазалық өзгерістер атмосфералық қысымда 

өтетін болғасын, қысымның әсері ескерілмейді. Жүйенің еркіндік 

(варианттық) көрсеткіші деп оның тепе-теңдіктегі фазалар саны өзгермеген 

жағдайда температурасын, қысымын және концентрациясын өзгерту 

мүмкіндігін айтады. 

Қос жүйеде, яғни 2k , 3f , ал с=0 – немесе фазалар нонвариантты 

(варианты жоқ) теп-теңдікте болады. Берілген фазалар санынан тұратын 

қорытпа белгілі жағдайда ( constt   және барлық фазалардың нақты мөлшері 

болғанда) ғана өмір сүре алады. Егер с =1- жүйе моновариантты, с=2 – 

бивариантты деп аталады. 

Фазалардың тепе-теңдік күйіне жүйенің еркіндік энергиясының ең аз 

мәні сәйкес келеді 

                                                      TSHF  ,                                           (2.2) 

 

 мұнда H - жүйенің толық энергиясы; S  - энтропиясы. 

 

2.3 Кесінділер ережесі 

 

Кристалдану кезінде фазалар концентрациясы мен әр фазалар саны 

(сұйық фаза азаяды, қатты фаза көбейеді) өзгереді. Диаграмманың кезкелген 

күйінде бір мезгілде екі фаза болған нүктесінде, оның концентрациясы мен екі 

фазаның санын анықтауға болады. Ол үшін рычак ережесі немесе кесінділер 

ережесі қолданылады. Қорытпаны сандық құрылымдық-фазалық талдау үшін 

берілген нүктеден диаграмманың ең жақын қисығына (ликвидус, солидус 

немесе компоненттер өсі) дейін горизонталь (конод) жүргізеді (2.6 суретті 
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қара). 

 

 

 

2.6 сурет - Қос қорытпаның күй диаграммасына кесінділер ережесін 

қолдану 

 

а) m нүктесіндегі фазалардың құрамын анықтау: ол үшін m нүктесі 

арқылы диаграмманың ең жақын қисығына (ликвидус, солидус) дейін 

горизонталь жүргіземіз.  Сұйық фазаның құрамы  p ликвидус сызығынан 

концентрация осіне дейін жүргізілген  горизонталь сызықты қиылыстыратын 

нүктенің  проекциясы бойынша анықталады. Қатты фазаның құрамы  q  

солидус сызығынан концентрация осіне дейін жүргізілген  горизонталь 

сызықты қиылыстыратын нүктенің  проекциясы бойынша анықталады. Сұйық 

фазаның құрамы ликвидус сызығы бойынша өзгереді, ал қатты  фазаның 

құрамы p ликвидус сызығынан концентрация өсіне дейін жүргізілген  

горизонталь сызықты қиылыстыратын нүктенің  проекциясы бойынша 

анықталады. Фазаның құрамы температураның төмендеуі бойынша В 

компонентінің құрамының аз мәніне қарай өзгереді; 

б) берілген температурада (m нүктесінде) қатты және сұйық фазалардың 

сандық қатынасын анықтау: 

Фазалардың сандық мөлшері жүргізілген канодқа кері пропорционалды. 

m нүктесі арқылы жүргізілген конод пен оның кескінін қарастырайық. 

Қорытпаның бар мөлшері (Qсп) pq кескіні бойынша анықталады. 

Ликвидус сызығымен жанасатын pm кескіні қатты фазаның мөлшерін 

білдіреді  

. 

Солидус сызығымен жанасатын mq кескіні сұйық фазаның мөлшерін 

білдіреді  

. 

 

2.4 Қорытпалардың кристалдануы 
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Қорытпалардың кристалдануы таза металдардың кристалдануы сияқты 

заңдылыққа бағынады. Бұнда жүйе еркіндік энергиясы минимум болатындай 

күйге ұмтылуы керек. 

Негізгі айырмашылығы сұйық пен кристалданушы фаза арасында 

диффузиялық үдерістің өтуінде. Бұндай үдеріс сұйық фазада бірқалыпты 

таралған әртекті атомдардың  қайтадан таралуы үшін қажет. 

Қорытпада қатты күйінде қайтадан кристалдану орындары болады, ол 

қорытпа компоненттерінің аллотропиялық өзгеруімен, қатты ерітіндінің 

ыдырауымен, қатты ерітіндіден екіншілік фазалардың түзілуімен және 

компоненттердің қатты күйінде ерігіштігі ауысқан жағдайда температураның 

өзгеруімен сипатталады. Бұндай өзгерулер қатты күйінде фазалық түрлену 

деп аталады. Қатты күйінде қайтадан кристалданғанда кристалдану 

орталықтары түзіледі және олардың саны артады. 

Әдетте кристалдану орталықтары торында ақауы бар ескі фаза 

дәндерінің шеттерінде және жаңа кристалдану орталығы бола алатын 

қорытпада пайда болады. Ескі және жаңа фазада бірнеше уақыт бойы ортақ 

кеңістік болады. Торлардың бұндай байланысы когерентті байланыс деп 

аталады.  Ескі және жаңа фазалардың құрылымында өзгешелік болған 

жағдайда түрлену аралық фазаның түзілуі бойынша өтеді. Кристалдардың 

түзілуі белгілі өлшеміне жеткенде когеренттілік бұзылады. Қорытпалардың 

кристалдану процесін күй диаграммасы бойынша сипаттайды. 

 

2.5 Күй диаграммалары 

 

Күй диаграммасы деп қорытпалардың фазалық және құрылымдық күйін 

оның компоненттерінің өзара мөлшеріне, температурасына байланысты 

графикпен бейнелеуді айтады (2.7 суретті қара).  

 

 
 

2.6 сурет - Күй диаграммасы 

 

2.7 суретте концентрация шкаласы В компонентінің мөлшерін білдіреді. 

Бұнда негізгі сызықтар (1) ликвидус сызығы мен (2) солидус сызығы, сонымен 

қатар қатты күйінде фазалардың өзгеруіне сәйкес келетін сызықтар (3, 4).    

Күй диаграммасын қолдану арқылы тетіктерді термиялық өңдеуге 
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қажетті режимдерін белгілеуге, металдарды қысым арқылы өңдеу 

температурасының интервалын анықтауға болады. Диаграмма әртүрлі 

құрамды қорытпаларды барлық жағынан зертханалық сынау нәтижесінде 

салынады. Сонымен қатар күй диаграммасы арқылы қорытпаның 

механикалық және физикалық қасиеттерін анықтауға болады. Диаграмманы 

салу және зерттеу үшін көбінесе термиялық әдісті қолданады. 

Диаграмманың ординаталар осі температураны, абциссалар осі 

қорытпаны құраушы компоненттің концентрациясын көрсетеді. Координаттар 

жүйесінің бас нүктесінде А компоненті 100%, ал соңында 0% құрайды. 

Керісінше осы кезде В компонентінің мөлшері 100% болады. 

Қорытпа, оның компоненттерінің сұйық күйінде, салқындаған кезде 

өзара әсерлесуі нәтижесінде алынатын күрделі зат. Қорытпа компоненттері 

болып, таза элементтер немесе орнықты химиялық қосылыстар саналады. Қос 

қорытпалардың күй диаграммасын тұрғызу үшін 2.8 суретте көрсетілген 

координаттық жүйе қолданылады. 

 

 
 

2.8 сурет - Қос қорытпалардың күй диаграммасын тұрғызу үшін 

қолданылатын  координаттық жүйе 

 

Күй диаграммасында, тек қана кристалдану процесінің басталуын 

немесе балқудың аяқталуын көрсететін нүктелер көрсетіледі, олар сонымен 

қатар фазалық түрленулердің басталуын немесе аяқталуын анықтайды. Күй 

диаграммасын тұрғызу әдетте термиялық талдаудың көмегімен жүзеге асады. 

Нәтижесінде салқындау қисығы тұрғызылады.  

Фазалық өзгерістерге сәйкес келетін температураларды сындық 

нүктелер деп атайды. Кейбір сындық нүктелердің атауы бар, мысалы, 

кристалдану процесінің басталуын көрсететін нүктелерді қосатын сызықты 

ликвидус, ал кристалдану процесінің аяқталуын көрсететін нүктелерді 

қосатын сызықты – солидус деп атайды.  

Күй диаграммасы бойынша қорытпадағы фазалық өзгеріс 

температурасын, фазалық құрамының өзгеруін, қорытпаның қасиетін, оны 

өңдеу түрін анықтауға болады.    

 

2.5.1 Қос компонентті қорытпалардың күй диаграммалары. Қатты 

күйінде компоненттері бір-бірінде шексіз еритін қорытпалардың күй 

диаграммасы (шексіз еритін қатты ерінді қорытпалары). 
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Қорытпалардың күй диаграммасы мен қату қисығы 2.9 - суретте 

келтірілген. Шексіз қатты ерітінді құрайтын жүйелер: Cu-Ni, Co-Ni, Fe-Ni, Fe-

Cr, Co-Cr. Жүйенің құраушылары жоғарыда атап өтілгендей бірі екіншісінде 

сұйық және қатты күйде шексіз ериді. А компонентінде еріген В 

компонентінің қатты ерітіндісін α –ерітінді, В компонентінде еріген А 

компонентінің қатты ерітіндісін β – ерітінді деп атайды. Компоненттер бір-

бірінде сұйық күйінде де, қатты күйінде де шексіз еруі үшін олардың 

кристалдық торлары ұқсас және атомдарының диаметрлерінің өлшемі 

бойынша бір-біріне жуық болуы керек. Қатты ерітінділердің күй диаграммасы 

II типті күй диаграммасына жатады. 

 
 

а – қорытпаның күй диаграммасы;   б - қорытпаның қату қисығы. 

 

2.9 сурет -Қатты күйінде компоненттері бір-бірінде шексіз еритін 

қорытпалардың күй диаграммасы 

 

Алдымен термиялық қисықтарды орналастырады. Алынған нүктелерді  

диаграммаға көшіреді, қорытпаның кристалдануының басталуын көрсететін 

нүктелер мен кристалданудың аяқталуын көрсететін нүктелерді қосса күй 

диаграммасы алынады. 

Келтірілген диаграммаға талдау жасайық: 

1) Компоненттер саны: К = 2 (А және В компонентері). 

2) Фазалар саны: f = 2 (L сұйық фаза, α қатты ерітіндінің кристалдары). 

3) Диаграмманың негізгі сызықтары: 

а) acb – ликвидус сызығы, бұл сызықтан жоғары қорытпа сұйық күйде 

болады; 

б) adb – солидус сызығы, бұл сызықтан төмен қорытпа қатты күйде 

болады. 

4) Қорытпа жүйесінің сипаттамалары: А және В таза компоненттері 

тұрақты температурада кристалданады, В компонентінің қату сызығы 2.9, б 

суретте келтірілген. Қалған қорытпалар I қорытпасына сәйкесті 

кристалданады, оның қату қисығы 2.9, б суретте келтірілген. 
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I қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық күйіндегі 

қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкесті температурада α қатты ерітіндінің 

кристалдану орталықтары пайда бола бастайды. Салқындау қисығында 

сындық нүктелерді кескіндейтін қисық келтірілген, ол салқындау 

жылдамдығының бәсеңдеуімен байланысты. Салқындау жылдамдығы азайған 

кезде кристалданудың ішкі (жасырын) жылуы бөлінеді. 1-2 бөлігінде 

температураның төмендеуіне сәйкесті кристалдану процесі өтеді, фазалар 

ережесіне сәйкесті қос компонентті жүйеде екі фаза болғанда (сұйық және α 

қатты ерітінді кристалдары) еркіндік дәрежесінің шамасы бірге тең болады 

(с=2-2+1). 2 нүктесіне сәйкесті температураға жеткенде қорытпа қатаяды, 

температураны одан әрі төмендеткенде α қатты ерітіндінің біртекті 

кристалдарынан тұратын қорытпа қатты күйінде салқындай береді. 

Қорытпаның микроқұрылымының сұлбасы 2.10 суретте келтірілген.  

 

 

 

2.10 сурет – Қорытпаның, яғни біртекті қатты ерітіндінің 

микроқұрылымының сұлбасы  

 

5) Қорытпаны сандық құрылымдық-фазалық талдау.  

Күй диаграммасын пайдалана отырып кезкелген температурада әрбір 

қорытпаның тек қана фазалар санын емес, сонымен қатар олардың құрамын  

және сандық қатынасын анықтауға болады. Ол үшін кесінділер ережесі 

қолданылады. Қорытпаны сандық құрылымдық-фазалық талдау үшін берілген 

нүктеден диаграмманың ең жақын қисығына (ликвидус, солидус немесе 

компоненттер өсі) дейін горизонталь (конод) жүргізеді. 

m нүктесіндегі фазалардың құрамын және берілген температурада (m 

нүктесінде) қатты және сұйық фазалардың сандық қатынасын анықтау 

жолдары 2.3 бөлімде келтірілген.  

 

2.5.2 Қатты күйдегі (механикалық қоспа) компоненттеріндегі 

компоненттері ерімейтін қорытпаның күй диаграммасы.   

Қорытпалардың күй диаграммасы мен қату қисығы 2.11 суретте 

келтірілген. 
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                                а)                                                           б) 

 

а – қорытпаның күй диаграммасы;   б - қорытпаның қату қисығы. 

 

2.11 сурет -Қатты күйде компоненттері ерімейтін қорытпаның күй 

диаграммасы  

 

Күй диаграммасына талдау жасайық.  

1) Компоненттер саны: К = 2 (А және В компонентері). 

2) Фазалар саны: f = 3 (L сұйық фаза, А компонентінің кристалдары, В     

компонентінің кристалдары). 

3) Диаграмманың негізгі сызықтары: 

а) acb – ликвидус сызығы, бір нүктеге түйісетін екі тармақтан тұрады; 

б) ecf – солидус сызығы, концентрация өсіне параллель түзу 

компоненттер өсіне ұмтылады, бірақ онымен қиылыспайды. 

4) Қорытпа жүйесінің сипаттамалары: 

а) Таза компоненттері тұрақты температурада кристалданады, А 

компонентінің қату сызығы 2.11,б суретте келтірілген. 

б) Эвтектикалық қорытпа – с нүктесіндегі компоненттердің 

концентрациясына сәйкес келетін қорытпа (I қорытпа). Осы қорытпаның қату 

қисығы таза металдардың салқындау қисығына ұқсайды ( 2.11, б суретті қара). 

Эвтектика –қарастырылып отырған жүйенің ең төменгі тұрақты 

температурасында бір мезетте пайда болатын әртекті кристалдардың ұсақ 

дисперсті механикалық қоспасы. Механикалық қоспа қорытпасында түзілген 

эвтектика А және В компоненттерінің кристалдарынан тұрады: Эвт. (А кр. + В 

кр.). Эвтектикалық қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық 

күйдегі қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкес келетін температура кезінде 

әртүрлі екі компонент бір мезетте кристалдана бастайды. Қату қисығында 

тұрақты температураның сызығы кескінделеді, яғни процесс тұрақты 

температурады өтеді. Фазалар ережесіне сәйкесті қос компонентті жүйеде үш 

фаза (сұйық, А және В компоненттерінің кристалдары) болғанда, еркіндік 

дәрежесі нөлге тең болады (с=2-3+1). 1’нүктесінде  кристалдану процесі 

аяқталады. 1’нүктесінен төмен А және В компоненттерінің әртекті дисперсті 
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кристалдарынан тұратын қорытпа салқандайды.  

в) Жүйенің басқа қорытпалары II қорытпаға сәйкесті, қорытпаның қату 

қисығын 2.11,б суреттен қара. 

II қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық күйіндегі 

қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкесті температурада В артық 

компоненттерінің кристалдану орталықтары пайда бола бастайды. Салқындау 

қисығында сындық нүктелерді кескіндейтін қисық келтірілген, ол салқындау 

жылдамдығының бәсеңдеуімен байланысты. Салқындау жылдамдығы азайған 

кезде кристалданудың ішкі (жасырын) жылуы бөлінеді. 1-2 бөлігінде 

температураның төмендеуіне сәйкесті кристалдану процесі өтеді, фазалар 

ережесіне сәйкесті қос компонентті жүйеде екі фаза болғанда (сұйық және В 

компонентінің кристалдары) еркіндік дәрежесінің шамасы бірге тең болады 

(с=2-2+1). Салқындау кезінде сұйық фазаның құрамы ликвидус сызығынан 

бастап  эвтектикалыққа дейін өзгереді.  2–2
’
 бөлігінде эвтектика 

кристалданады (эвтектикалық қорытпаның кристалдануын қара). 2
’
 нүктесінен 

төмен артық алдымен кристалдана бастаған В компоненті мен эвтектика 

кристалдарынан тұратын қорытпа салқындайды. Қорытпаның 

микроқұрылымының сұлбасы 2.12 суретте келтірілген.  

 

 

                              а)                             б)                             в) 

 

а – эвтектикаға дейін;  б – эвтектикалық;  в – эвтектикадан кейін. 

 

2.12 сурет -Қорытпаның микро құрылысының сұлбасы 

 

5) Қорытпаға сандық құрылымдық-фазалық талдау кезінде, берілген 

нүкте арқылы жүргізілген канода ликвидус сызығымен және компоненттер 

өсімен қиылысады, сондықтан қатты фазаның құрамы  100 % А 

компоненттерінен немесе 100 % В компоненттерінен тұрады. 

 

2.5.3 Қатты күйде компоненттері шекті  еритін қорытпаның күй 

диаграммасы. 

Қорытпалардың күй диаграммасы мен қату қисығы 2.13 суретте 

келтірілген. Шекті қатты ерітінділердің күй диаграммасы фазалық 

өзгерістерге байланысты эвтектикалық және перитектикалық болып екіге 

бөлінеді. Қатты күйінде компоненттері бір-бірінде шекті еритін және 
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эвтектикалық қорытпа түзетін күй диаграммасы  III- текті күй диаграммасына 

жатады.  

 

 

 

а – қорытпаның күй диаграммасы;  б - қорытпаның қату қисығы. 

 

2.13 сурет - Қатты күйде компоненттері шекті  еритін қорытпаның күй 

диаграммасы 

 

Күй диаграммасына талдау жасайық.  

1) Компоненттер саны: К = 2 (А және В компонентері). 

2) Фазалар саны: f = 3 (L сұйық фаза, α қатты ерітіндінің кристалдары 

(А компонентіндегі В компонентінің ерітіндісі) мен β қатты ерітіндінің 

кристалдары (В компонентіндегі А компонентінің ерітіндісі). 

3) Диаграмманың негізгі сызықтары: 

а) acb – ликвидус сызығы, бір нүктеге түйісетін екі тармақтан тұрады; 

б) аdcfb– солидус сызығы, үш бөліктен тұрады; 

в) dm - А компонентінде В компонентінің шекті концентрациясының 

сызығы; 

г) fn - В компонентінде А компонентінің шекті концентрациясының 

сызығы. 

4) Қорытпа жүйесінің сипаттамалары. 

Компоненттердің шекті мәннен аспайтын концентрациясында (Аm және 

nВ бөліктерінде), қорытпа ерігіштігі шексіз қатты ерітінді қорытпасына 

сәйкесті кристалданады (2.13, б суреттегі I қорытпаның қату қисығын қара). 

Компоненттердің шекті мәнінен асқан концентрациясында (dcf  бөлігінде), 

қорытпа механикалық қоспа қорытпасына сәйкесті кристалданады (2.13, б 

суреттегі IІ қорытпаның қату қисығын қара). 

Компоненттерінің концентрациясы с нүктесіне сәйкес келетін қорытпа 

эвтектикалық қорытпа болып табылады. Қорытпа α және β қатты ерітіндінің 

ұсақ дисперсті кристалдарынан, эвтектикадан (α қатты ерітінді кристалдары + 
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β қатты ерітінді кристалдары) тұрады. Бұнда таза компоненттің кристалдары 

жоқ.  

 

2.5.3.1 Қатты күйінде компоненттері бір-бірінде шекті еритін және 

перитектика құрайтын қорытпалардың күй диаграммасы 

2.14 суретте осындай қорытпалардың күй диаграммасы көрсетілген. 

Мұнда 11 1BdA - ликвидус, 113CfbBA - солидус сызығы. В- компоненті cx - дан 

кіші, fx - тан үлкен болатын қорытпаларда кристалдану процесі жеке таза α 

және β – қатты ерітінді кристалдарын береді.  

 

 
 

2.14 сурет - Компоненттері химиялық қосылыс беретін қорытпалардың 

күй диаграммасы (ІV – типті) 

 

ІІ – қорытпа перитектикалық деп аталады. Сұйық фазадан алдымен β – 

кристалдары бөлінгеннен кейін температурасы 
п

t - мәніне жеткенде қорытпа 

перитектикалық өзгерістерге ұшырайды. Оның нәтижесінде d - нүктесіндегі 

сұйық фаза және f - нүктесіндегі қатты β - фаза бір-бірімен әсерлесіп жаңа 

қатты фаза c - түзеді  

                                           cfdL     .                                            (2.4) 

 

Жаңа c - фазасы пайда болу үшін қажетті dL және f  - фазаларының 

мөлшері 
cd

fcL

f

d 


 - кесінділер ережесімен анықталады. Сонымен 

перитектикалық айналымдар нәтижесінде сұйық ерітінді қатты фазамен 

әсерлесіп жаңа қатты фаза туғызады. 

Перитектикалыққа дейінгі және кейінгі қорытпаларда перитектикалық 

реакциялар басталатын температурада сұйық фазаның немесе f  -фазаның 

мөлшері артық болады. Сондықтан перитектикалықтан кейінгі қорытпаларда 

(ІІІ –ші) перитектикалық реакция нәтижесінде жаңа қатты c - фазасы мен 
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артық қалған )(остf - фазасы пайда болады 

 

                                              )(остfcfdL     .                                (2.5) 

Пери деген грек тілінен алынған айнала деген ұғымды береді. Сұйық 

ерітіндіден алдымен пайда болған f - фазаны кейін пайда болған c фаза 

айнала қоршап тұрады.  Осыны 2.15 – суреттегі перитектикалықтан кейінгі 

қорытпаның микроқұрылымынан көруге болады. 

 

 
 

2.15 сурет - Перитектикалықтан кейінгі қорытпаның микроқұрылымы 

 

2.5.4 Компоненттері химиялық қосылыс түзетін қорытпаның күй 

диаграммасы. 

Диаграмма бірнеше қарапайым диаграммалардан құралған күрделі 

диаграмма. Диаграммалар мен  компоненттер саны жүйенің негізгі 

компоненттері қанша химиялық қосылыс түзетініне байланысты.  

Фазалар саны мен қарапайым диаграммалардың түрі  компоненттердің 

өзара әсерлесуімен сипатталады: Эвт1 (А кр.+ AmBn кр.) және Эвт2 (B кр.+ 

AmBn кр.). 

Қорытпалардың күй диаграммасы 2.16 суретте келтірілген. 

 

 

2.16 сурет - Компоненттері химиялық қосылыс түзетін қорытпаның күй 

диаграммасы 

 

2.5.5 Қатты күйінде фазалық өзгеріске ұшырайтын (ерігіштігі 

айнымалы) қорытпаның күй диаграммасы.   

Қорытпаның күй диаграммасы 2.17 суретте келтірілген. 
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                                      а                                                            б 

а – қорытпаның күй диаграммасы; б - қорытпаның қату қисығы. 

 

2.17 сурет - Қатты күйінде фазалық өзгеріске ұшырайтын (ерігіштігі 

айнымалы) қорытпаның күй диаграммасы 

  

Сыртқы тұрқына қарасақ қатты күйде компоненттері шекті  еритін 

қорытпаның күй диаграммасына ұқсайды. Айырмашылығы компоненттердің 

шекті ерігіштігін көрсететін сызық концентрация өсіне перпендикуляр емес. 

Температураның төмендеуі кезінде біртекті қатты ерітіндіден екіншілік 

фазалар бөлінеді.  

Диаграммада: 

1) df - А компонентінде В компонентінің шекті айнымалы ерігіштігін 

көрсететін сызық; 

2)  ek - В компонентінде А компонентінің шекті айнымалы ерігіштігін 

көрсететін сызық. 

І қорытпаның қату қисығы 2.17, б суретте келтірілген. 

I қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық күйіндегі 

қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкесті температурада α қатты ерітіндінің 

кристалдану орталықтары пайда бола бастайды. 1-2 бөлігінде температураның 

төмендеуіне сәйкесті кристалдану процесі өтеді. 2 нүктесіне сәйкесті 

температураға жеткенде қорытпа қатаяды, температураны одан әрі 

төмендеткенде α қатты ерітіндінің біртекті кристалдарынан тұратын қорытпа 

қатты күйінде салқындай береді. 3 нүктесіне сәйкесті температураға жеткенде 

α қатты ерітінді В компонентімен қанығады, температураны одан әрі 

төмендеткенде екінші компоненттің ерігіштігі азаяды, сондықтан α қатты 

ерітіндіден артық компоненттер βІІ кристалдары түрінде бөліне бастайды. 3 

нүктеден кейін қорытпа екі фазадан тұрады: α қатты ерітінді кристалдары 

және βІІ қатты ерітіндінің екіншілік кристалдары.  

2.6 Қорытпа қасиеттері мен күй диаграммасының типтерінің 

арасындағы байланыс 

 

Академик Н. С. Курнаков алғаш рет күй диаграммаларының типтері мен 

қорытпалар қасиеттерінің арасындағы байланысты ашты. А.А. Богвар, Н.С. 
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Курнаковтың ілімін өз еңбектерінде одан әрі дамытты.   

Қорытпаның қасиеті сияқты күй диаграммасыда қорытпа компоненттері 

қандай қосылыс немесе қандай фаза түзетіндігіне тәуелді, яғни олардың 

арасында белгілі байланыс орын алады (2.18 суретті қара).   

Қорытпаның құрамы, құрылысы және қасиеттерінің арасында мынадай 

байланыстар бар:  

1) Құраушылары механикалық қоспа түзетін (І типті күй диаграммасы, 

2.18, а-суретті қара) қорытпалардың физика - химиялық  қасиеттері (электр 

өткізгіштігі, қаттылығы) концентрациясына байланысты түзу сызықты 

заңдылық бойынша өзгереді. Қорытпа қасиеттерінің сипаттамасының мәні 

таза компоненттер арасындағы интервалда болады.  

2) Құраушылары шексіз қатты ерітінді түзетін (ІІ типті күй 

диаграммасы, 2.18, б суретті қара) қорытпалардың физика - химиялық, 

технологиялық қасиеттері (электр өткізгіштігі, қаттылығы, аққыштығы т.б.) 

концентрациясына байланысты қисық сызықты заңдылықпен өзгеріп 

отырады, тіпті кейбір электрлік кедергі сияқты қасиеттері таза 

компоненттердің қасиеттеріне мүлдем ұқсамауы мүмкін. 

 
 

2.18 сурет -Қорытпа қасиеттері мен күй диаграммасының типтерінің 

арасындағы байланыс 

3) Құраушылары шекті қатты ерітінді түзетін (ІІІ типті күй 

диаграммасы, 2.18, всуретті қара) қорытпалардың физикалық қасиеттері 

(электр өткізгіштігі, қаттылығы) оның құрамындағы құраушылар 

концентрациясына байланысты түзу сызықты, кейде қисық сызықты 

заңдылықпен өзгереді.  Бір фазалық қатты ерітінді α+β бөлігінде қорытпа 

қасиеттерінің өзгеруі қисық сызық бойынша, ал екі фазалы бөлігінде 



 47 

(α+эвтетика) түзу сызық бойынша өзгереді. Әрі сызықтың  шеткі нүктелері 

осы қорытпада түзілген қатты ерітіндінің қанығу шегіне жеткен таза 

фазаларының қасиеті болып табылады. 

4) Құраушылары химиялық қоспа түзетін (IV типті күй диаграммасы, 

2.18, гсуретті қара) қорытпалардың физикалық қасиеттері (қаттылығы, электр 

өткізгіштігі) концентрациясына байланысты түзу сызықты заңдылықпен 

секірмелі түрде өзгереді. Концентрация - күй диаграммасында қисық немесе 

түзу сызықтардың қиылысуынан пайда болған нүктелер (сингуляр нүктелер) 

химиялық қосылыстағы қорытпалардың қасиеттерін сипаттайды. Химиялық 

қосылыс түзілгенде химиялық қосылыстың концентрациясы қисықтың 

максимум мәніне дейін өзгереді. Химиялық қосылысқа сәйкес келетін 

қисықтың нүктесі сингуляр нүкте деп аталады. 

2 бөлім бойынша өз-өзін тексеру сұрақтары. 

1.  Қорытпаның аса салқындау дәрежесіне кристалл орталықтарының 

саны мен кристалдардың өсу жылдамдығының тәуелділігі қандай? 

2.  Қорытпаның ірі және ұсақ дәнді құрылысы қандай жағдайда 

туындайды? 

3.  Қатты ерітінді, механикалық қоспа және химиялық қосылысқа 

түсініктеме бер. 

4. Фаза деген не? Гиббс ережесін жаз. 

5. Енгізілетін қатты ерітінді мен ауыстырылатын қатты ерітіндінің 

айырмашылығы қандай? 

6. Модификаторлар мен модификациялау деген не? 

7. Металл құймасының құрылымдық сұлбасын салыңыз. Металл 

құймасының ақаулары қалай түзіледі? 

8.  Металдар мен қорытпалардың құрылымын зерттейтін қандай әдісті 

білесіз? 

9. Қорытпалардың күй диаграммасы қалай салынады және ол қандай 

координаттарда кескінделеді? 

10.  Төрт түрлі типті қорытпалардың күй диаграммасының сұлбасын сал 

11.  Қандай қорытпа эвтектикалық деп аталады және оның ерекшелігі 

қандай? 

12.  Эвтектикалық қорытпа үшін салқындау қисығын тұрғыз. 

13.  Кескіндер ережесі бойынша нені анықтауға болады және ол нені 

білдіреді? 

14.  Қорытпа қасиеттері мен күй диаграммасының типтерінің арасында 

қандай байланыс бар?  

15.  Металдың құрылымдық-механикалық күйіне әсер ететін қандай 

құрылымдық-технологиялық және эксплуатациялық факторларды білесіз?  

16.  Металдың бүлінуі деген не? 

17.  Металдың аққыштығына түсініктеме бер және оны қалай 

анықтайды? 

18.  Ұзақ уақытты беріктік және металдың ұзақ уақытты беріктігінің 

шегі деген не?  

19. Металдың коррозияға төзімділігін қалай анықтауға болады? 
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3 Көміртекті  -  темір  қорытпалары 

 

Қара металлургияның басты өндіретін шикізаты болып темір, болат, 

шойын және т.б жатады. Көміртекті  темір  қорытпалары  (шойын  мен  

болаттар)  ең  көп  тараған  металл  материалдарына  жатады.  Шойындар  мен  

болаттар  өндіру  көлеміне  қарай  басқа  металдардан  10  есе  артық. Бұл 

жүйедегі қорытпалардың  температуралық  өзгеруіне  байланысты  болатын  

өзгерістерін  қараудан  бұрын,  компоненттер  мен  фазалық  қасиеттері  және  

құрамын  қарастырайық. 

 

3.1 Таза  темірдің салқындау қисығы 

 

Таза  темір – күміс  түсті, жылтыр  металл,  атомдық  салмағы  88,85. 

Техникалық  таза  темірдегі  барлық  қоспалар  саны  0,1  0,15 %. Зертханада  

алынған  ең  таза  темірде 99,9917% Fе болады. Темірдің балқу  

температурасы 1539
0
С (±5

0
С) және тығыздығы 7,85 г/см

3
. Темірдің  

қаттылығы  мен  беріктігі  онша  жоғары  емес  НВ = 80 кгс/мм
2
, σ=25 кгс/мм

2
 

және салыстырмалы созылғыштығы δ = 50%. 3.1-кестеде темірдің 

механикалық қасиеттері келтірілген. 

 

3.1 к е с т е - Темірдің механикалық қасиеттері 

Механикалық қасиеттері Техникалық темір Темір 

Созылудағы беріктік шегі, кгс/мм
2 

25 20 

Аққыштық шегі, кгс/мм
2
 12 10 

Ұзаруы, % 50 60 

Тарылуы, % 85 90 

Қаттылығы, HB 80 70 

 

Темір көптеген элементтермен ерітінді құрайды: металдармен орын 

басушы ерітінділер, ал азотпен және көміртегімен енуші қатты ерітінді 

құрайды. Әсіресе темірде көміртегі ерітінділерінің пайда болуы техникалық 

тұрғыдан маңызды. Көміртектің темірде еруі, темірдің қандай кристалдық 

торы бар екендігіне тәуелді.  - темірде көміртегі аз ериді, бар жоғы 0,02%- 

дан төмен. Ал  - темірде көміртегі 100 есе көп ериді және ерітінді 2%- ды 

құрайды. 

Темір  екі  аллотропиялық  түрде  болады.  Бірінші 911
0
С дейін темірдің 

торы көлемі бойынша центрленген куб (К8), ал  9111392
0
С температуралар  

аралығында  темірдің торы кубтың жағы бойынша центрленген (К 12) (1.8  

суретті қара). Температураның  алғашқы  тұрақтануы  1539
0
С, бұл  жерде  

темір  сұйық  күйінен  қатты  күйге  өтеді.  Параметрі  а = 2,93  А,  көлемі  

бойынша центрленген кубтық тордан тұратын δ(α) темірі (Fе) түзіледі. 

1392
0
С-де Fe параметрі а=3,64 А болатын кубтың жағы бойынша 

центрленген торлы  - темірге ауысады.  - темір  2 % С  көміртегін  өзінде  
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ерітеді  және  магнитсіз  болады. Темір  бір  аллотропиялық  түрден  

екіншісіне  өткенде, қатайғанға  қарағанда  аз жылу шығарады, сондықтан  

қисық  сызығындағы  алаңы  кішкентай  болады. 

911
0
С температурада - темір  параметрі  а=2,93А, кубтың көлемі 

бойынша центрленген торлы Fe–ге (К 8) өтеді. Fe темір  магнитсіз.  Әрі  

қарай 768
0
С келесі  тоқтауда  магнитсіз Fe темірден  параметрі  а = 2,86 А  

кубтың көлемі бойынша центрленген  торлы  магнитті Fe өзгереді.  α -  темір  

768
0
С  дейін  ферромагнитті,  ал  одан  жоғары  температурада  парамагнитті  

болады.  

Темір көптеген элементтермен қосылып ерітінді түзеді:  

а) металдармен – орнын басушы қатты ерітінділер; 

б) көміртегі, азот, сутегімен  - енуші қатты ерітінділер.   

 

3.2 Темір - көміртекті қорытпалардың күй диаграммалары 

 

Техникада көміртекті темір қорытпалары болат пен шойын түрінде, 

конструкциялық материалл ретінде жиі қолданылады. Қазіргі кезде халық 

шаруашылығының әртүрлі салаларында көміртекті темір қорытпалары сан 

алуан машиналар мен приборлар және құрылыс материалдарын жасау үшін 

пайдаланылады. Конструкциялық материалдарды орнымен қолданып, 

техникалық талаптарға сай таңдап алу үшін олардың қасиеттері мен 

құрылымын білу қажет. 1868 жылы Д.К. Чернов көміртекті қорытпалардың 

көміртегінің концентрациясына байланысты орны өзгеріп келетін кризистік 

нүктелерін тауып, темір-көміртегі диаграммасын жасауға мүмкіндік туғызады. 

Бұл диаграмманы одан әрі дамытып, толықтыруға дүние жүзінің 

көптеген ғалымдары өз үлестерін қосты. Орыс оқымыстылары Н.В. 

Гутовский, Н.М. Витторф, шетел оқымыстылары Р. Аустен, Розубум, Гернстің 

еңбектері арқасында темір-көміртегі диаграммасы осы күнгі түрге келген. 

Қазіргі кезде өлшеуіш приборлардың дәлдігінің артуына байланысты 

диаграмманың параметрлері (температура, концентрация) үлкен дәлдікпен 

анықталып, диаграммаға аздаған өзгерістер енгізілуде. Бірақ диаграмманың 

түрі өзгертілді деп айту қиын. Диаграмманы қарастырудан бұрын көміртекті 

темір қорытпаларының құрылымдық құраушыларына тоқталайық. 

Көміртекті темір қорытпаларының құрылымдық құраушылары. 

Табиғатта металдар таза күйінде өте сирек қолданылады. Техникада 

көміртекті темір қорытпалары болат пен шойын түрінде, құрастырушы 

материал ретінде жиі қолданылады. Көміртекті темір қорытпалары 

құрамындағы көміртегінің мөлшері мен температураға байланысты әртүрлі 

құраушылардан тұрады (3.1 суретті қара). 

Диаграмма құрамында 6,7%-ға дейін көміртегі бар көміртекті темір 

қорытпаларының қасиеттерін сипаттайды. Құрамында 6,7%-дан 100%-ға дейін 

көміртегі бар көміртекті темір қорытпаларының практикада маңызы жоқ. 

Диаграмманың абсцисса осіне 0%-дан 6,67%-ға дейінгі көміртегі (С) немесе 

0%-дан 100%-ға дейінгі цементит, ал ордината осіне температура салынады.  



 50 

Практикада Fe-C диаграммасына қарағанда Fe-Fe3C диаграммасының 

маңызы зор болғандықтан, екінші диаграмманы қарастырамыз. Ол үшін 

мынадай шартты белгілер енгізейік: А – аустенит, Ц – цементит, ЦІ – бірінші 

реттік цементит, ЦІІ – екінші реттік цементит, ЦІІІ – үшінші реттік цементит, Л 

– ледебурит, Ф – феррит, П – перлит, δ – қатты ерітінді. 

Көміртекті темір қорытпалары тез суығанда, қоспадан көміртегі 

химиялық қосылыс – цементит (Fe3C) түрінде, ал баяу суығанда, графит (С) 

түрінде бөлінеді. Түзілген цементит тұрақсыз қосылыс, ал графит тұрақты 

қосылыс болып табылады. Көміртекті темір қорытпалары баяу суығанда 

цементиттен графит мына реакция бойынша түзіледі 

 

Fe3C→3Fe+C. 

 

Диаграмманың АВСD сызығы (ликвидус) -  қорытпалардың бастапқы 

кристалдану температураларына сәйкес нүктелердің геометриялық орны. Осы 

бойынша көміртекті темір қорытпалардың кристалдану процесі басталады. 

Ликвидус сызығынан жоғары жатқан кез келген нүкте көміртекті темір 

қоспалардың сұйық күйін анықтайды. 1539
о
С температурада АВ сызығы 

бойынша (құрамында 0,10% С бар көміртегінің δ – Fe-дегі қатты ерітіндісі) 

кристалдар түзеді. 1492
о
С температурада δ – Fe  кристалдары сұйық 

ерітіндімен әрекеттесіп, одан перитектикалық реакция бойынша құрамында 

0,15% С бар γ– Fe  (аустенит) түзіледі.Қорытпадағы көміртегінің мөлшері 

0,5%-дан көп болса, ВС сызығы бойынша қорытпадан аустенит (көміртегінің γ 

– Fe темірдегі ең жоғары ерітіндісі 2%), ал CD сызығы бойынша бірінші 

реттік цементит (ЦІ) бөлінеді. С нүктесінде 1130
о
С температурада 

көміртегінің  концентрациясы 4,3%-ға жеткенде қорытпадан аустенит, бірінші 

реттік цементит кристалдары бөлініп, ледебурит эвтектикалық қорытпасы 

түзіледі. AHJECF сызығы (солидус) – барлық көміртекті қорытпалардың 

кристалдану температураларының соңғы мәніне сәйкес нүктелердің 

геометриялық орны. Бұл сызық диаграмманың төменгі нүктелеріне сәйкес 

қорытпалардың қатты күйін анықтайды. Солидус сызығынан төменгі 

аймақтарда көміртекті темір қорытпаларының бірінші реттік кристалдану 

процестері аяқталып, олардың екінші және үшінші реттік кристалдану 

процестерінің нәтижесінде мынадай құраушылар түзіледі: 

1) 2%<С<4,3% эвтектикаға дейінгі шойындар, құрылымы: 

А+ЦІІ+Л(А+ЦІ). 

2) С=4,3% эвтектикалық шойын, құрылымы: Л- ледебурит. 

3) 4,3%<С<6,67% эвтектикадан кейінгі шойындар. Құрылымдық 

құрамы: ЦІ+Л(А+ЦІ). 

Қорытпа құрылымының қату температурасынан кейін өзгеруін оның 

екінші рет кристалдануы дейді. 

Кез келген концентрациялы болаттар бірінші рет кристалданғаннан 

кейін құрылымы аустенитті болады. Болаттың екінші рет кристалдануы GSE 

сызықтары бойынша жүреді. GS сызығы бойынша аустениттен феррит, ал SE 

сызығы бойынша екінші реттік цементит бөлінеді. GS  сызығына сәйкес 
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нүктелерді А3 әрпімен, ал SE сызығына сәйкес нүктелерді Аст әрпімен 

белгілейді. S нүктесі 996
о
К (727

о
С) температурадағы аустенитке сәйкес 

болады. S нүктесінде қорытпадағы көміртегінің концентрациясы 0,83%- ке 

жеткенде аустенит феррит пен екінші реттік цементитке ыдырап, 

эвтектоидтық қорытпа – перлит – түзіледі. Перлиттің түзілу температурасын 

анықтайтын температураға сәйкес нүктелердің геометриялық орны 

диаграммада PSK түзуі болып табылады. PSK түзуіне сәйкес температураны 

А1 әрпімен белгілейді. Р нүктесі көміртегінің α – Fе-дегі максимум ерігіштігін 

(0,028%) анықтайды. GP, PQ сызықтары көміртегінің α – Fе-дегі ерігіштігінің 

температураға байланыстылығын көрсетеді GPQ сызықтарының сол жағына 

орналасқан барлық нүктелер ферриттің күйін анықтайды. PSK сызығынан 

төмен орналасқан диаграмма нүктелері мынадай болаттардың түрін 

анықтайды: 

1) 0,08%<С<0,83% эвтектоидқа дейінгі болаттар, құрылымы: 

Ф+Л(Ф+Ц). 

2) С=0,85% эвтектоидты болат, құрылымы: П(Ф+Ц). 

3) 0,83%<С<2,0% эвтектоидтан кейінгі болаттар. Құрылымы: П+ЦІІ 

МО сызығы бойынша α – Fе-дің магниттік қасиеті 768
о
С-тан кейін пайда 

болады. Көміртекті темір қорытпаларында магниттік өзгеріс тудыратын 

температураны (768
о
С) Кюри нүктесі деп атайды. МО сызығына сәйкес 

температура А2 әрпімен белгіленеді. Жоғарыда айтылған көміртекті темір 

қорытпаларының өзгерістері (магниттік өзгерістен басқа) гистерезис 

құбылысымен байланысты, яғни көміртекті темір қорытпаларын қыздырған 

кездегі кризистік температуралары олардың суыған кезіндегі кризистік 

температураларынан  жоғары болады. Сондықтан қорытпалардың кризистік 

температурасын анықтайтын А әрпіне «с» (қорытпалар қыздырылса) және «r» 

(қорытпалар салқындатылса) индекстерін қояды (Ас және Аr). 
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3.1 сурет - Fe-Fe3C жүйесінің күй диаграммасы 

 

Темір -  болаттың  негізгі  құраушысы,  қатты  күйінде  ол  α және   екі  

модификациялық  түрінде  болады. 

Көміртегі-  екінші  негізгі  құраушысы, ол  болат  құрамына  және  

барлық  қасиеттеріне,  оның  беріктігіне,  өндіру  мен  пайдалану   

сипаттамасына  әсер  етеді.  Мысалы  болат  құрамындағы  көміртегі  мөлшері  

артқан  сайын  оның  қаттылығы,  беріктігі  артады  да,  пластикалық  қасиеті  

азаяды. Көміртегі бейметалл, полиморфты өзгеріске ие. Көміртегі  табиғатта  

екі  түрлі  модификацияда  болады.  Күрделі торлы куб алмаз түрінде (балқу 

температурасы – 5000
0
С)  және  жәй  параметрлі  а=1,48, с=3,4А  тең  

гексогонольды  торлы  графит  түрінде (балқу температурасы – 3500
0
С, 

тығыздығы – 2,5 г/см
3
)  болады.  

Көміртекті темір қорытпасында көміртегі цементит (Fe3C) химиялық 

қосылыс түріндегі қатты ерітінді күйінде және графит түрінде еркін күйде 

(сұр шойындарда) кездеседі.  

Көміртекті темір жүйесінде болатын фазалар: сұйық фаза, феррит, 

аустенит, цементит, перлит, ледебурит. 

С ұ й ы қ  ф а з а. Темір сұйық күйінде көміртегін кез келген мөлшерде 

жақсы ерітеді, бір текті сұйық фаза түзеді.  

Ф е р р и т – көміртегінің альфа темірдегі (α - Fе) қатты ерітіндісі. 723
о
 С 

температурада (P нүктесі). көміртегінің α – Fе-дегі ерігіштігі 0,02%, ал 

температура төмендеген сайын көміртегінің ерігіштігі кеміп, қалыпты 
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температурада (Q нүктесі) 0,006%-ға жетеді. Көміртегі тордың ақауларында 

орналасады. Олай болса, феррит – таза темір, торы көлемі бойынша 

центрленген куб, құрылымына келсек, ол темірдің ақшыл түйіршіктерінен 

тұрады, 1041
о
 К (768

о
 С) температураға дейін магниттік қасиетін сақтайды. 

Механикалық  қасиеттері мынадай: созғандағы беріктік шегі 294 мн/м
2
 (δв=30 

кГ/мм
2
), салыстырмалы ұзару коэффициенті δ=50%, қаттылығы Нв=7,84 

мн/м
2
(80 кГ/мм

2
). Ферриттің құрамында Si, Mn элементтері болса, онда ол оны 

нығайта түседі. 1392
0
С-дан жоғары температурада жоғары температуралы 

феррит (Fеδ) түзіледі.  1499
0
С температурада (J нүкте) көміртегінің шекті 

ерігіштігі 0,1 %. Ферриттің қасиеттері темірдің қасиеттерімен бірдей болады. 

Ол жұмсақ және иілгіш, 768
o
С дейін магнитті. 

Ц е м е н т и т  (Fe3C) – құрамында 6,67% көміртегі бар, күрделі торлы 

темірдің көміртегімен қосындысы. Ол – металдық жарқылы бар, электр, жылу 

өткізгіштік, қаттылық (800НВ жоғары, әйнекті оңай сырады) қасиеттері 

жоғары морт қорытпа, бірақ иілгіштігі төмен, тіпті нөлге тең. Осындай 

қасиеттерінің нәтижесінде кристалдық тор құрылымы да күрделі болады. 

210
о
С температурада цементиттің магниттік қасиеті жойылады, өте морт 

болғандықтан, оның беріктігін анықтауға болмайды. Микроскоппен қарағанда 

цементит тор тәрізді немесе түрлі формада орналасқан ақ пластинкалар 

түрінде болып келеді. Оның құрамында темірден басқа (темірдің мөлшері 97-

99,5%-дың аралығында болады) көптеген элементтер орын алады. Ол 

элементтердің (марганец, кремний) цементит құрамында болуы және 

цементит құрамынан толықтай жойылмауы технологиялық ерекшеліктерге 

және жетіспеушіліктермен түсіндірілсе керек. Аллотропиялық өзгеріске 

ұшырамайды. Цементиттің кристалдық торы - октаэдр. Цементиттің балқу 

температурасы нақты емес (1250, 1550
o
С). Төмен температурада цементит 

әлсіз ферромагнитті. Цементит орнын басушы қатты ерітінді түзеді. Көміртегі 

атомдары бейметалдардың атомдарының орнын басады: азот, оттегі; ал темір 

атомдары  – металдардың атомдарының орнын басады: марганц, хром, 

вольфрам және т.б. Осындай торлы  цементит түзетін қатты ерітінді 

легірленген цементитдеп аталады. Цементит - тұрақсыз қосылыс түзеді, 

ыдырағанда графит түрінде көміртегі бөлініп шығады.   

А у с т е н и т – көміртегінің гамма түріндегі (γ - Fе) қатты ерітіндісі. 

Көміртегі кубтың жағы бойынша центрленген тордың орталарында 

орналасады. Аустениттегі көміртегінің 1130
о
С-та ерігіштігі 2% (Е нүктесі), ал 

727
о
-та ерігіштігі 0,83% (S нүктесі). 727

о
-тан төмен температурада көміртекті 

темір қорытпаларында аустенит перлитке айналады. Аустениттің бринель 

бойынша қаттылығы 160-200 кГ/мм
2
, магниттік қасиеті жоқ - парамагнитті, 

пластикалық қасиеті жоғары (салыстырмалы ұзаруы δ=4050%). Аустенитті 

қалыпты температурада көміртекті темір қоспаларына марганец, никель 

сияқты легірлеуші элементтерді қосу арқылы алуға болады. Өйткені бұл 

элементтер γ облысын кеңейтіп, аустениттің перлитке айналу температурасын 

көп төмендетеді. Аустенитте басқа элементтер еріген кезде оның қасиеттері 

мен температуралық шегі өзгеруі мүмкін.  

П е р л и т – құрамында 0,83% көміртегі бар, феррит пен цементиттің 
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эвтектоидтық қоспасы. Микроскоппен қарағанда ол меруерт сияқты 

құлпырып көрінетіндіктен, бұл қоспаға перлит-меруерт деген ат қойылған. 

Микроқұрылымы ферритті негізге орналасқан дисперсиялы цементит 

пластинкалардан немесе цементит түйіршіктерінен тұрады. Бринель бойынша 

қаттылығы НВ=180 кГ/мм
2
, беріктік шегі σ=80 кГ/мм

2
, салыстырмалы ұзару 

коэффициенті 15%. 

Л е д е б у р и т – құрамында 4,3%- ды көміртегі бар цементит пен 

аустениттің эвтектикалық қоспасы. Ледебурит 1130
о
С-та көміртекті темір 

қорытпасында көміртегінің концентрациясы 4,3% - ға жеткенде түзіледі. 

Ледебурит микроструктурасынан цементиттің ішінде дөңгелектеніп келген 

перлит түйіршіктерін көруге болады. Ледебурит ақ шойындар құрылымында 

кездеседі, ол морт және қаттылығы жоғары – 700 кГ/мм
2
болып келеді. 

Графит - еркін, әрі түрлі  пішінде  бөлінетін  көміртегінің  бір  түрі.  

Көміртекті  темір  қорытпаларда  графиттің  түзілуі  графиттену  деп  аталады.  

Графит  гексогональды  торлы,  меншікті    салмағы  2,2 тең, атом  аралығы  

1,423,4А.  Графит  шойын  мен  графиттелген  болаттар  құрамында  

кездеседі.   

Бұдан басқа темір-цементит қорытпасында келесідей фазалар кездеседі: 

біріншілік цементит (ЦI), екіншілік цементит (ЦII),үшіншілік цементит (ЦIII). 

Бұл фазалардың химиялық және физикалық қасиеттері бірдей. Қорытпаның 

механикалық қасиеттерінде айырмашылық бар, олар өлшемдерінің және 

мөлшерлерінің өзгешелігінде. Сонымен қатар олардың түзілуіне  де 

байланысты. Біріншілік цементит ірі пластиналы кристалдар түрінде сұйық 

фазадан бөлініп шығады. Екіншілік цементит аустениттен бөлініп шығады 

және аустенит дәндерінің айналасында торша түрінде орналасады 

(салқындатқан кезде – перлит дәндерінің айналасында орналасады). 

Үшіншілік цементит ферриттен бөлінеді, ұсақ қоспа түрінде феррит 

дәндерінің шетінде орналасады.  

 

3.3 Көміртекті темір қорытпаларының құрылымы 

 

Барлық көміртекті темір қорытпа жүйесі құрылымы бойынша екі үлкен 

топқа бөлінеді: болаттар мен шойындар. Болаттың құрамына 02,14% 

көміртегі, ал шойынның құрамына 2,16,67% дейін көміртегі қосылады. 

Көміртегіден басқа болат пен шойынның құрамына қажетті қасиеттерді алу 

үшін басқа да қоспалар, яғни модификаторлар қосады.  

Негізгі топқа құрамында 0,02%-н аз көміртегі бар (Р нүктесі) 

қорытпалар жатады, оларды техникалық темір деп атайды. Қорытпаның 

микроқұрылымы 3.2 суретте келтірілген. Бұндай қорытпаның құрылымы 

кристалдану процесі аяқталғаннан кейін көміртегінің мөлшері  0,006%-н аз 

болғанда феррит дәндерінен (3.2, а суретті қара) немесе  көміртегінің мөлшері  

0,006 дан 0,02% дейін болғанда феррит дәндері мен феррит дәндерінің 

шетінде орналасқан үшінші реттік цементит кристалдарынан (3.2, б суретті 

қара) тұрады.  
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а – көміртегінің мөлшері 0,006% аз;  б – көміртегінің мөлшері 0,0060,02 %. 

 

3.2 сурет - Техникалық темірдің микроқұрылымы  

 

Болатта  кездесетін  қоспаларды  келесідей  шартты  төрт   топқа  бөлуге  

болады : 

- тұрақты қоспалар - марганец, кремний, фосфор және күкірт.    

- жасырын қоспалар - оттегі, сутегі және азот. Олар болатта өте аз  

мөлшерде болады. 

- кездейсоқ қоспалар - магний, мышьяк, қорғасын және т.б. элементтер. 

Олардың болаттағы мөлшері болат өндіру процесіне байланысты.  

- арнайы қоспалар (қоспалы элементтер) – оны болат құрамына  

пайдаланудағы керекті қасиеттерін алу үшін қосады.  

Марганец  -  пайдалы  қоспа. Болат құрамына шамамен Mn = 0,30,7%  

қосылады. Ол ферритте Mn3C карбидін түзеді де, оның механикалық  

қасиеттерін арттырады (әсіресе  серпімділігін) және күкіртті марганец (MnS) 

түзіп күкірттің болатқа әсерін болдырмайды. 

Кремний пайдалы қоспа, оның мөлшері Si = 0,20,4%. Кремнилі 

ферриттен қатты ерітінді түзіліп, оның бірлік серпімділігін арттырады. 

Күкірт зиянды қоспа. Оның құрамында S=0,010,05%. Күкірттің 

мөлшері қорытпа құрамында көп болса, болатта  балқу  температурасы Fe – 

FeS эвтектикасын түзеді. Ол қысыммен өңдеуде болатты (1200
0
С дейін) 

қыздырғанда бүйір шекараларында орналасқан эвтектика Fe – FeS ериді де, 

оның жоғары температурада сынғыштығы артады. Сондықтан болат  

құрамындағы күкірттің мөлшері 0,05% аспауы керек.  

Фосфор ферриттің қатты ерітіндісінде болып, оның төменгі  

температурадағы сынғыштығын арттырады. Себебі фосфордың атом  диаметрі 

мен құрылымы темірден айырықша болады  да, оның  кристалл  торын  қатты 

қисайтады. Сондықтан  оның  мөлшері  0,04%  артық  болмауы  керек. Оттегі 

болаттағы өте зиянды қоспа. Оттегі болатта 0,1% мөлшерде  болса, ол оған 

морттық қасиет беріп кескіш аспаптарымен өңдеуге кедергі  келтіреді.   

Азот  болатта  өте  қатты  және  мортты  нитридтер  түзеді. 

 

3.4 Көміртекті болаттар. Болаттың құрамындағы қоспалардың 

оның қасиеттеріне тигізетін ықпалы 
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Көміртекті болаттар деп құрамында 0,022,14% мөлшерде көміртегі бар 

және кристалдануы аустенитпен шектелетін темір қорытпасын айтамыз.  

Олардың, әсіресе аустенитті күйде иілгіштігі жоғары болады. Болаттың 

құрылымы аустениттің қайта кристалдануы кезінде түзіледі. Болаттың 

микроқұрылымы 3.3 суретте келтірілген.   

 

 
 

а-эвтектоидқа дейінгі болат (Ф+П); б- эвтектоидты болат (пластиналы 

перлит); в- эвтектоидты болат (дәнді перлит); г- эвтектоидтан кейінгі болат 

(П+ЦІІ). 

3.3 сурет – Көміртекті болаттың микроқұрылымы 

 

Көміртегінің мөлшеріне және болаттың құрылымына байланысты 

болаттарды эвтектоидқа дейінгі болат (0,02%<С<0,8%), құрылымы  феррит 

+перлит (Ф+П) (3.4 а суретті қара); эвтектоидты болат (С=0,8%), құрылымы  

перлит (П), перлит дәнді немесе пластиналы болады перлит (3.4 б және 

всуретті қара); эвтектоидтан кейінгі болат (0,8%<С<2,14%), құрылымы  

перлит + екінші реттік цементит (П+ЦІІ), цементит торы перлит дәндерінің 

шетін қоршай орналасады.  

Көміртекті болаттар қорыту технологиясына байланысты қайнау (КП) 

және тыныш (СП) қорыту болаттары болып екіге бөлінеді. Қайнау, тыныш 

қорыту болаттарының тұрақты қоспалары: кремний, марганец, күкірт, 

фосфор, оттегі элементтері. Түріне қарай  болаттың құрамында қоспа 

элементтер мынадай мөлшерде кездеседі: кремний 0,160,5%, марганец 

0,30,8%, фосфор 0,05%, күкірт 0,05%, оттегі 0,050,05%. Сутегі мен азот 

проценттің мыңнан бір бөлігіндей мөлшерде кездескендіктен, олардың 

мөлшері ерекше жағдайларда ғана көрсетіледі. Егер қоспа элементтердің 

мөлшері болаттың құрамында әдеттегіден жоғары мөлшерде кездессе, онда 

оларды легірлеуші элементтер немесе легірлеуші құраушылар деп атайды. 

Қоспа элементтер болаттың қасиетіне түрліше әсер етеді. 

Көміртегі – болаттың физика-химиялық қасиеттеріне қатты әсерін 

тигізетін элемент. Болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері артқан сайын 

болаттың қаттылығы, беріктігі артып, пластикалық қасиеттері нашарлай 

түседі. Көміртегі мөлшері 11,2%-дан артқанда, болаттың морттық қасиеті 

артып, оңай сынатын болады. 

Кремний болаттың құрамында ферритпен ерітінді немесе металл емес 
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қоспа түрінде кездеседі. Ферритте еріген кремний болатты нығайтып, оның 

серпімділік қасиетін арттырады. 

Марганец, кремний элементі сияқты, болаттың құрамында ферритте 

еріген немесе марганец карбиді (Mn3C) түрінде кездеседі. SiS-ке қарағанда 

зиянды әсері аз, MnS-тің  түзілуіне мүмкіндік туғызады. Марганец 

элементінің мөлшері мол болған сайын болаттың үйкеліске беріктігі артады. 

Күкірт болаттың құрамына руда, шойын, металл, сынықтары, пеш 

газымен бірге еніп, оның жоғары температурада сынғыштық қасиетін  

арттырады және темірмен әрекеттесіп, балқу температурасы төмен, металл 

түйіршіктерінің шекарасы бойымен орналасатын Fe-FeS түзеді. 

Фосфор, күкірт сияқты, болатқа руда, шойын, металл сынықтарымен 

бірге еніп, қалыпты температурада оның сынғыштық қасиетін арттырады. 

Оттегі  жоғары температурада болаттың сынғыштық қасиетін 

арттырады және ол темірмен өте қатты қосылыс (оксид) түзетіндіктен, 

болатты жону арқылы өңдеуді қиындатады. 

 

3.5 Көміртекті болаттарды топтау және маркалау 

 

Болатты көптеген қасиеттеріне байланысты топтайды: 

1)  Химиялық құрамы бойынша:  

- көміртекті; 

- легірленген. 
2)  Көміртегінің мөлшеріне байланысты: 

- аз көміртекті, көміртегінің мөлшері 0,25 % дейін; 

- орташа көміртекті, көміртегінің мөлшері 0,30,6 %; 

- жоғары көміртекті, көміртегінің мөлшері 0,6 % жоғары. 

3)  Бірқалыпты құрылымына байланысты:  

- эвтектоидқа дейінгі; 

- эвтектоидты 

- эвтектоидтан кейінгі. 

4)  Сапасына байланысты. Сапаның сандық көрсеткішіне зиянды 

қоспалардың мөлшері жатады, яғни күкірт пен фосфордың мөлшеріне 

байланысты: 

- 0,04 ≤ S≤0,06%, 0,04≤Р≤0,08%– кәдімгі сапалы көміртекті болаттар; 

- Р, S = 0,030,04% - сапалы болаттар; 

5) Р, S ≤ 0,03% - жоғары сапалы болаттар. Өндіру тәсіліне байланысты: 
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6)  Қолданылуына байланысты: 

- конструкциялық –машиналар мен механизмдердің бөлшектерін жасау 

үшін қолданылады; 

- инструменттік – түрлі инструменттерді жасау үшін қолданылады; 

- арнайы – ерекше қасиетті болаттар: электртехникалық, ерекше 

магнитті қасиетті және т.б. 

Көміртекті  болаттар  қолданылуы  және  қасиеттеріне  байланысты  

келесі  түрлерге  бөлінеді:  

- жалпы  мұқтаждық,   

- конструкциялық,  

- аспаптық. 

Жалпы мұқтаждық болаттар құрылыс конструкцияларын, машина 
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бөлшектері мен аспап, құрал-сайман (жұмыс жабдықтары) жасау үшін 

қолданылады. Олар механикалық қасиеті мен химиялық құрамына 

байланысты: 

- кәдімгі сапалы,  

- сапалы, 

- жоғары сапалы болып үшке бөлінеді. 

а) Кәдімгі сапалы болаттардың өзі механикалық қасиеті мен химиялық 

құрамына қарай үш топқа бөлінеді.  

І топ – А тобы, бұл топқа жататын болаттардың механикалық қасиеттері 

кепілденеді. А тобының болаттары Ст әріптерімен және 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6    

нөмірлерімен маркаланады. Нөмір  саны  артқан  сайын  оның  беріктігі  

жоғары  болады, ал  пластикалығы  төмендейді. Болат  қасиеттері  3.1-кестеде  

көрсетілген. Бұл болаттарды мартен пештерінде және бессемер пештерінде 

қорыту арқылы (ПСталь О, ПСталь 2) алады. 

 

3.1  к е с т е - А тобы болаттарының қасиеттері (МЕСТ 380-94) 

Болат 

маркасы 

σв, МПа σс, МПа σ,% 

Ст0 32 - 22 

Ст1 320,4 - 33 

Ст2 340,4 22 31 

Ст3 381,247 240 21ч27 

Ст4 420,52 360 25 

Ст5 500,62 280 15ч21 

Ст6 600,72 310 11ч16 

 

ІІ топ – Б тобы, бұл топқа жататын болаттың химиялық құрамы 

кепілденеді. Бұл топқа жататын болаттар құрамындағы көміртегінің мөлшері 

мен қорыту әдісіне қарай маркаланады. Б  тобының болаттарында  М , К  

өндіру  тәсілін  көрсетеді, әрі (мартен, конвертер, Бессемер) әріптерімен  

маркалайды. Мысалы, МСт0, МСт1, КСт1, МСт2, КСт2, МСт3, МСт4, КСт4, 

МСт5, МСт6, МСт7. МО9кл, И12КПМ18 маркалы болаттар – мартен 

болаттары, БО9кл., 516кл., Б33 маркалы болаттар – бессемер болаттары. 

Әріптен соңғы сандар көміртегінің жүзден бір процентпен алынған мөлшерін, 

ал КП «қайнау» болаты екендігін көрсетеді. 

ІІІ топ – В тобы, бұл топқа жататын болаттардың механикалық 

қасиетімен бірге химиялық құрамы кепілденеді. В тобының  болаттары  

(мартен немесе  конвертер  тәсілімен  алынады), В әрпімен  және  санмен  

маркаланады. Мысалы, ВСт1, ВСт2, ВСт3, М18А, И26А, М56А. А әрпі болат 

сапасының жоғарылатылғандығын көрсетеді. Бұл болаттарды тазартылуына  

байланысты  қайнау (КП), тыныш (СП) және жартылай тыныш (ПС) деп үшке 

бөледі (3.4 суретті қара).   
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                            а                                ә                                    б     

а) қайнау болаты;  ә) тыныш болат;  б) жартылай тыныш болат. 

 

3.4 сурет - Болат құрылысының нобайы 

 

б) Сапалы болаттар мартен, электр пештерінде қорытылып, машина 

бөлшектері мен жұмыс жабдықтарын (инструмент) жасау үшін қолданылады.  

Құрамындағы марганец элементінің мөлшеріне қарай сапалы болаттар 2 

топқа бөлінеді: І топқа құрамындағы марганец элементінің мөлшері 

әдеттегідей болаттар, ал ІІ топқа марганец элементінің мөлшері әдеттегіден 

жоғары болаттар жатады. 

І топқа жататын сапалы болаттарда құрамындағы көміртегі мөлшері 

пайызбен алынған жүздік үлесі бойынша белгіленеді. Мысалы, Сталь 15 

(Болат 15), Сталь 20 (Болат 20), ... , Сталь 70 (Болат 70). Сталь 15 маркалы 

болаттың құрамында 0,15% көміртегі болады. 

ІІ топқа жататын сапалы болаттарда І топ болаттары сияқты белгіленеді. 

Көміртегінің мөлшерін анықтайтын саннан соң «Г» әрпі (марганец) қойылады. 

Мысалы, 45Г, 56Г.  Жұмыс саймандарын жасауға арналған болаттар «У» 

әрпімен және құрамындағы көміртегінің процентпен алынған ондық үлесін 

қосып жазу арқылы белгіленеді. Мысалы, У7, У8, У10, У12, ... , У7 маркалы 

болатта 0,7% көміртегі, ал У12 болатта 1,2% көміртегі бар. 

в) Жоғары сапалы болаттардың құрамында зиянды қоспалар мөлшері 

мен ақауы аз болады. Болаттың бұл түрінің мынадай маркалары бар: 15А, 

20А, УОА, УВА, УІОА ... А әрпі болаттың жоғары сапалы екендігін көрсетеді. 

Арнаулы болаттар жону, созу, штамптау әдісімен суық күйде өңделеді. 

Болаттың бұл түрінің «автомат болаты» деп аталатын түрі машина жасау 

өндірісінде гайка, бұранда жасау үшін пайдаланылады. 

Құрамында көміртегі аз болаттардың өңделу қасиетін арттыру үшін 

оларға күкірт пен фосфор қосады. А12 маркалы автомат болатының 

құрамында 0,15% фосфор, 0,080,2% күкірт болады. 

Кейбір маркалы болатты жону арқылы өңдегенде оның беріктік 

қасиеттерін арттыру үшін 0,1%-ға дейін қорғасын қосады. Мұндай болаттың 

құрамындағы қорғасын жаңқаның оңай бөлінуіне және кескіштің тез 

мұқалмауына септігін тигізеді. Өйткені болаттың құрамындағы қорғасын 
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майлаушы майдың қызметін атқарады. 

 

3.6 Көміртекті конструкциялық  болаттар 

 

Бұл  болаттар  көбінесе  химиялық  құрамына   қарай  қолданылады, 

өйткені   олар  термиялық  әдіспен  өңделеді. Олар мартен және электр  

пештерінде  қорытылады  да,  екі  топқа  бөлінеді: 

1 – топқа  құрамындағы  марганец  элементінің  мөлшері  әдеттегідей  

болаттар; 

2 – топқа құрамындағы  марганец  элементінің  мөлшері  әдеттегіден  

жоғары болаттар жатады. 

Көміртекті болаттарда құрамындағы көміртегінің орташа мөлшерін  

процентпен  алынған  жүзден  үлесін  көрсететін  қоспасымен  белгілейді.  

Марка  соңында  берілген  Г  әрпі  болат  құрамында  орташа  шама  

мөлшерінен  артық  марганец барын  көрсетеді. 

І  топтағы  болаттарды  МЕСТ  1050 – 88  бойынша     келесі  

маркалармен  белгілейді  08  кп,  08, 10, 15, 20 кп, 25, 30, 35,  40, 45, 50, 55, 60, 

70, 75, 80, 85. Бұл  болаттарды  марганецпен  легірлеу  арқылы  болаттың  

екінші  тобы  жасалады, әрі маркалануы: 15Г, 20Г, 25Г, 30Г6, 35Г, 40Г, 45Г, 

50Г, 60Г, 65Г  және  75Г,  мұнда  әрқайсысының  құрамында  0,71,0% 

марганец  болады. 

 

3.7 Аспапты  көміртекті  болаттар 

 

Жұмыс  аспаптарын  жасауға  қолданылатын  болаттарды  У  әрпімен  

құрамындағы  көміртегі  мөлшері  процентпен  алынған  сандық  үлесін  

көрсететін  бір  екі  санды  жазумен  белгілейді.  Бұл  болаттар  келесі  

маркалармен  шығарылады  У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13.  Яғни болат  

құрамындағы көміртегі мөлшері 0,71,3%. Бұл болаттар оның сапалы  тобына  

жатады. Құрамындағы зиянды қоспалар мөлшері мен басқа ақаулары белгілі  

мөлшермен шектелген болаттарды жоғары сапалы болаттар деп, оның  

маркасына А әрпі қосылады. Мысалы У7А, У8А, У9А, У10А, У11А, У12А, 

У13А.   

Осындай маркалы болаттардан басқа көміртекті болаттарға А12, А20, 

А30, А40Г  маркалы   автоматты  болаттар  жатады. Бұл  болаттан  машина  

жасау автоматты цехтарында бұрандалар, болаттар, гайкалар және т.б. 

жасалады. Бұндай болаттардың өңделуін жақсарту үшін құрамындағы фосфор 

мөлшерін 0,080,5% дейін, ал күкірт мөлшерін 0,080,3% дейін арттырады. 

Бұдан  басқа  кейбір  кезде  болаттың өңделуін  жақсарту  үшін  күкіртке 

химиялық  жағынан ұқсас – селен  мен  теллур қосады, шамалы  қорғасын  

(0,10,2%) қосса да болаттың өңделгіштігі жақсара түседі. Мысалы А40Г 

маркалы болатта көміртегі 0,370,45%, марганец 1,201,55%, кремний 

0,150,35%, күкірт 0,180,3%,  фосфор  0,5%– тен  артық.  

Мұндай болаттардан әртүрлі кескіш және слесарлық өңдеу аспаптары 
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жасалады (3.2 кестені қара). 

 

3.2 к е с т е - Көміртекті аспап болаттарының қаттылығы мен қолданылуы 
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У7А 187 800-820 62 
Қашаулар, қысқыштар металл 

кесетін қайшылар 

У7 187 800-820 62 
У7А маркасындағыдай және 

балғалар 

У8ГА 187 780-800 62 Металл кесетін аралар 

У8А 187 780-800 62 
Ұяқалыптар, үшкіркескіштер,  

нүктелегіштер 

У8,У8Г 187 780-800 62 
У8А маркасындағыдай және 

қысқыш ернеулері 

У9, У9А 192 760-780 62 Үшкір тескіштер, нүктелегіштер 

У10А 197 760-780 62 
Бұрғылар, бұрандалы ойғыштар, 

бұрандалы кескіштер, ұңғылар,  

У10 197 760-780 62 

У10А маркасындағыдай және 

егеу беделерін жасайтын 

қашаулар 

У11 

У11А 
207 760-780 62 

Қырғыштар, калибрлер, егеулер, 

бұрғылар, бұранда ойғыштар,  

У12А 

У12 
207 760-780 62 

Бұрғылар, бұранда ойғыштар, 

бұрандалы кескіштер, ұңғылар 

У13А 217 760-780 62 
Соққымен жұмыс істейтін өте 

қатты аспаптар 

У13 217 760-780 62 Қырғыштар, қашаулар, егеулер 

 

3.9 Легірленген болатты топтау 

 

Егер металл құрамында бірнеше қоспа элементтер болса, ондай металл 

легірленген деп аталады. Легірленген болаттардың топтастырылуында мына 

мәселеге баса назар аударған жөн:  

1) Жоғары көміртекті (0,6%жоғары) болаттан орташа көміртекті 

(0,30,6)  және аз көміртекті болат алуға болады.  

2) Аз легірленген болатқа легірлеуші элементтер қосу арқылы орташа 
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легірленген, ал оған және легірлеуші элементтер қосылғанда жоғары 

легірленген болат алынады.  

Қолданылуына қарай легірленген болаттар конструкциялық, аспаптық 

құрылыс және ерекше қасиетті деп бөлінеді. Легірленген болаттарды 

маркалау әріп-санды жүйемен былайша белгіленеді: Марганец – Г; Кремний – 

С; Хром-Х; Никель-Н; Молибден-М; Вольфрам-В; К – кобальт; Титан-Т; 

Ванадий-Ф; мыс-Д; П – фосфор, Р – бор, Б – ниобий, Ц – цирконий,Ю – 

алюминий,  А – азот А –маркалаудың ортасында кездессе-азотты,  А  

маркалаудың соңында кездессе – жоғары сапалы болатты білдіреді. 

Мысалы, 20ХГС болатының құрамында шамамен 0,2%С, бір пайыздан 

хром, марганец, кремний бар екендігін көрсетеді. Сол сияқты 30ХГСА 

болатының  құрамында 0,3%С, бір пайыздан марганец және кремний болады. 

Болатты таңбалаудың соңындағы «А» әріпі бұл болаттың сапасы  жоғары 

екендігін білдіреді. 

Легірленген болаттар құрамындағы легірлеуші элементтердің құрамы 

мен мөлшеріне, құрылымы мен қолданылуына қарай жіктеледі. Егер болат 

құрамында   легірлеуші   элементтер  жиынтығы  2,5%-ға  дейін  болса,  ол  аз 

легірленген, он пайызға дейін болса – орташа, ал ондай элементтер мөлшері 

10%-дан жоғары болса, жоғары легірленген делінеді.   

Ал, қандай элементтермен легірленуіне қарай хромды, никельді, 

хромникельді, хроммарганецті, кремнийлі болаттар болып аталады.  

Легірленген болаттар химиялық құрамына, құрылымына және  

қолданылуына  қарай үш түрге бөлінеді. 

І. Легірленген болаттар химиялық құрамына байланысты марганецті, 

хром – марганецті, хром-никель - вольфрамды т.б. болып бірнеше түрге 

жіктеледі. 

ІІ. Легірленген болаттың құрылымы термиялық өндеуге байланысты 

болғандықтан олар күйдірілген болат,  нормальдау болаттары болып екіге 

бөлінеді. 

ІІІ. Қолданылынуына қарай легірленген болаттар конструкциялық, 

аспаптық құрылыс және ерекше қасиетті болаттар болып үшке бөлінеді. 

 

3.9.1 Легірленген конструкциялық болаттар. 

Легірленген жоғары сапалы конструкциялық болаттардың кеңірек 

қолданылатындарының қатары: 

1)  Хромды болаттар (30Х, 38Х, 40Х, 50Х) иінді біліктер, тісті 

дөңгелектер, осьтер, гайкалар сияқты жауапкершілігі жоғары тетіктер жасау 

үшін қолданылады. Бұл болаттарда көміртек мөлшері артқан сайын болаттың 

беріктігі арта түскенімен, созылғыштық қасиеті төмендей береді.  

2)  Марганецті 10Г2, 25Г2, 10Г2 болаттардың пісірілгіштігі мен 

созылғыштығы жоғары,  сондықтан  олар фланец, штуцер, құбырлар және 

бекіткіш бөлшектер жасауда қолданылады. 35Г2, 40Г2, 50Г2 болаттардың 

тозуға  төзімділігі жоғары, олардан осьтер, иінді біліктер, тісті дөңгелектер 

жасайды.  
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3)  Хроммарганецті болаттар біріктіріліп пісірілетін негізгі қосындылар 

мен тозуға  төзімді машина бөлшектерін жасауда қолданылады. Бұл болаттар 

20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА маркалы түрде шығарылады. Термиялық  өңделуі 

шынықтыру мен төменгі температуралы жұмсартудан тұрады. 

4)  Күрделі күштерді қабылдай алатын бөлшектер, мысалы домалау 

мойынтіректерін келесі маркалы ШХ6, ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ болаттарын 

шынықтыру мен жұмсарту  сияқты термиялық өңдеу арқылы сапасын арттыра 

отырып жасау ұсынылады. 

 

3.9.2 Легірленген аспаптық құрылыс болаттары. 

Көміртекті аспап болаттарының У7, У8......У13 маркалары сапалы деп 

аталады, Ал, У7А......У13А аралығындағы аспап болаттары жоғары сапалы 

делінеді. Мұндағы – «У» әрпі орысша аталуына сәйкес «углеродистый» 

көміртекті деген ұғымды білдіреді. Болат таңбасының жанындағы сандар 

болат құрамындағы көміртек мөлшерінің шамамен оннан бір пайызы бар 

екендігін білдірсе «А» әрпі болат сапасының жоғары екенін көрсетеді. 

Мұндай болаттардан әртүрлі кескіш және слесарлық өңдеу аспаптары 

жасалады.  

 Аспап жасайтын болаттардың қаттылығы, тозуға беріктігі мен жылуға 

төзімділігі де жоғары болуы керек. Қолданылуына қарай мұндай болаттардан 

кескіш аспаптар, соғу штамптары және өлшеу аспаптарын жасауға болады. 

Ал, автоматты деп аталатын (автоматты станоктарда жоғары       

жылдамдықпен өңдеуге жарамды) А11, А12, А20, А30, АС40, АС14, 

АС20ХГНМ болаттарының созылғыштық және тұтқырлық көрсеткіштері 

төмен. Сондықтан мұндай болат маркаларынан жауапкершілігі төмен тетіктер 

автоматты станоктарда өңделеді.  

Кесу арқылы өңдеу кезінде кескіш аспаптар жиегі 500-900°С дейін 

қызады, аспап қызғанда оның кесу қабілеті мен  жоғары қаттылығын 

жоғалтпауы керек. МЕСТ 5950-83 бойынша 9ХС, ХВГ, 9ХВГ, ХВ5 болаттары 

аз легірленген деп аталады және олар жақсы шынықтырылады. Мұндағы 

легірлеуші элементтер хром, вольфрам, ванадий. Мұндай болаттардан бұрғы, 

таңбалағыш, тескіш, штамп, фильтр сияқты аспаптар жасалады. 

Тезкескіш (жылдамкескіш) болаттар жоғары жылдамдықта жұмыс 

істейтін аспаптар жасауға қолданылады. Маркалары Р9, Р18, Р9М5, Р9К5, 

Р18Ф2К5 болаттарының кескіш жылдамдығы 3-4 есе артық. Негізгі қоспалары 

вольфрам, хром, молибден, кобальт. Маркалануындағы «Р» әрпі «Рапид» - 

жылдамдық деген сөзден алынған, одан кейінгі сан құрамындағы 

вольфрамның орташа толық пайыз мөлшері, қалған әріптерден кейінгі сандар 

құрамына кіретін элементтер мөлшері. 

Соғу штамптарын жасауға арналған легірленген болаттардың 

қаттылығы мен тозуға төзімділігі жоғары болуы қажет. Егер штамптар тозу 

мен  қысым жағдайында істейтін болса, олар Х12, Х12Ф, ХГ3СВ 

болаттарынан жасалады. Бұл болаттардың қаттылығы шынықтырумен 

480580°С температурасында жұмсартудан кейін НRС=3845 тең. 

Ыстықта деформацияланатын штамптар жасауға арналған болаттардың 
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жоғарыда айтылған қасиеттерден басқа жылуға, ыстыққа төзімділігі, 

термотөзімділік және жылу өткізгіштігі жоғары болуы қажет. Бұл қасиеттер 

болатты 600°С дейін қыздырғанда сақталуы тиіс, ол үшін болаттарға хром, 

молибден және вольфрам, ал шынықтырғыш қасиетін арттыру үшін никель 

мен марганец қосады.  

 

3.9.3 Легірленген болатты термиялық өндеудегі құрылымы. 

Күйдірілген болаттардың өзі эвтектоидқа дейінгі (құрылымы ферритті), 

эвтектоидтық (құрылымы перлитті), эвтектоидтан кейінгі (құрылымы 

карбидті) болаттар болып үшке бөлінеді. 

Нормальданған болаттар құрылымы қарай перлитті, мартенситті, 

аустенитті, ферритті, карбидті болып бес класқа бөлінеді: 

1)  Перлитті болаттардың құрамында легірлеуші элементтер 57%, 

көміртегі 0,10,5% мөлшерінде кездеседі. Перлитті болаттың 

нормальданғаннан кейінгі құрылымы келесідей өзгереді: эвтектоидқа дейінгі 

болаттар – n+Ф, эвтектоидтық болаттар – n, эвтектоидтан кейінгі болаттар – 

n+Ц. Перлитті болаттар конструкциялық болаттар тобына жатады. 

2)   Мартенситті болаттардың құрамында легірлеуші элементтердің 

мөлшері 1015%, көміртегі 0,20,7% дейін жетеді. Болаттың бұл түрі 

өндірісте жоғары легірленген, шыныққыштық  қасиеті жоғары, ерекше 

физика-химиялық қасиеттері бар конструкциялық материал ретінде 

қолданылады. Мартенситті болатқа құрамында  0,30,4% көміртегі бар, 

тотықпайтын, хромды және отқа төзімді болаттар жатады. 

3)   Аустенситті болаттардың құрамында темірдің  аймағын 

кеңейтетін легірлеуші элементтер мөлшері мол (1240%) болады да, 

көміртегінің мөлшері аз (0,11%) болады. Сондықтан мұндай болаттарда -Fe-

ге α-Fe-ге өзгеруі қалыпты температурада жүріп, құрылымы аустенитке 

айналады. Техникада аустенитті болаттар ерекше қасиеті бар  конструкциялық 

материалдар ретінде қолданылады.  

4)  Ферритті болаттардың құрамында темірдің   аймағын азайтатын 

легірлеуші элементтер мөлшері жоғары, көміртегі аз (0,20,4%) болады. Бұл 

болат аллатропиялық түр өзгерісіне ұшырамайтындықтан (кризистік нүктесі 

жоқ) кезкелген температурада құрылымы α-Fe (феррит) күйінде қалады. 

Ферритті болаттардан қышқылға, отқа төзімді және трансформаторға қажетті 

болаттар жасайды. 

5)  Карбидті болаттардың құрамында карбид түзуші элементтердің 

мөлшері 1025%, көміртегі 0,72%-ке дейін болады. Бұл болаттың 

құрамында, олардың ыстық күйде өндегенде жеке карбидтерге бөлініп 

кететін, ледебурит эвтектикасы болатындықтан, мұндай болатты кейде  

ледебуритті болаттар деп те атайды. Карбидті болаттар техникада құрал-

саймандар жасау үшін пайдаланылады. Мысалы, тез кескіш хромды 

болаттардан (12%  Сr   1,52%С) түрлі кескіш құрал-саймандар жасалады.   

 

3.10 Төмен температурада жұмыс істейтін бұйымдарға арналған 
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болаттар 

 

Төмен температурада жұмыс істейтін бұйымдарға суықта сынғыштығы 

өте төмен болаттарды қолдану керек. Әсіресе құрамында никель бар 

болаттардың суықта сынғыштық температурасы өте төмен шекті болуы керек. 

Бұнда тиімді материалдарға төмен легірленген аз көміртекті болаттар жатады, 

олар пісіріп жабыстыруға икемді. 

Шектіден төмен температурада жұмыс істеу үшін криогенді болаттар 

мен қорытпалар қолданылады, олармен қайнау температурасы төмен 

сұйытылған газдарға (оттегі – –183 
o
С, сутегі – –253 

o
С)  арналған ыдыстар 

жасайды. Басқа жағдайда жұмыс істеу үшін негізгі материалдарға көп 

мөлшерде никель қосылған аустенитті болаттар жатады: 10Х14Г14Н4Т, 

10Х18Н10Т, 03Х20Н16АГ6. 

  

3.11 Тозуға төзімді болаттар 

 

Үлкен меншікті жүктемемен жұмыс істейтін қондырғыларда 

көпмарганецті болатты 110Г13Л қолданады, оның құрамында 11,4% 

көміртегі, 1214 % марганец болады. Болаттың құрылымы аустенитті және 

оның салыстырмалы қаттылығы төмен (200250 НВ). Жұмыс процесінде, 

бөлшекке жоғары жүктеме әсер еткенде, салдарынан материалда аққыштық 

шегінен жоғары кернеу пайда болғанда болаттың жабысқақтығы қарқындай 

түседі және қаттылығы мен тозуға төзімділігі артады. Сонымен қатар болат 

жоғары тұтқырлығын сақтайды. Осындай қасиетіне байланысты болатты 

шарлы диірмендердің қаңқаларын жасауда, тас ұнтақтағыштардың мойынын, 

рельстердің айқаспаларын және т.б. жасауда жиі қолданады.  

  

3.12 Өлшегіш аспаптарға арналған болаттар 

 

Өлшегіш аспаптарға арналған болаттарға қойылатын талаптар: 

қаттылығы жоғары, тозуға шыдамды, ұзақ уақыт қолданғанда өлшемдерінің 

тұрақтылығы.  

Өлшегіш аспаптарды жасау үшін қолданылатын болаттар: 

- жоғары көміртекті инструменттік болаттар, легірленген және 

көміртекті  (У12, Х, Х9, ХГ) болаттар. Оларды шынықтырғаннан кейін және 

төмен температуралы (120170
o
С) босатуда 1030 сағат ішінде қалыптанады. 

Босатуға дейін суықпен өңдеген дұрыс. Қаттылығы 6267 HRC; 
- цементтеу және шынықтырғаннан кейінгі төмен босатылған аз 

көміртекті болаттар (Ст 15, 20);  
- жоғары қаттылық үшін азоттаудан кейінгі нитралоилар (Ст 

38ХМЮА).  

  

3.13 Коррозияға төзімді болаттар мен қорытпалар 
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Қоршаған ортаның әсерінен металдың бүлінуі коррозия деп аталады. 

Коррозия металды бүлдіріп қана қоймай бөлшектердің эксплуатациялық 

сипаттамаларына да кері әсер етеді. Қоршаған ортаның әсеріне байланысты 

коррозия химиялық және электрхимиялық болады. Электрхимиялық коррозия 

сулы ерітінділерде, дымқыл атмосферада орын алады. Бұнда металл 

иондарының ішкі иондармен байланысы төмен болады да,  су 

молекулаларымен бірге металл бетінен оңай ажырайды. Металдан кеткен 

иондар иондарымен әсерлесіп гидроксид түзеді, ол суда ерімейді, 

сондықтан оны тот деп атайды, ал олардың түзілу процесін – тоттану деп 

атайды.  

Темірдің тоттануы: 

; 

. 

 

Құрылымына байланысты коррозия түрліше пайда болады, біртекті  

металда – коррозия барлық бет бойынша бірқалыпты таралады, ал әртекті 

металда – беттің әр жерінде түзіледі және оны нүктелік коррозия деп атайды. 

Нүктелік коррозия қауіпті. 

Химиялық коррозия ылғал жоқ болғанда металл мен газдық ортаның 

әсерлесуінен туындайды. Коррозия өнімі – металл оксиді. 

 Коррозияға төзімді техникалық қорытпаларға хром мөлшері көп тот 

баспайтын болаттар жатады. Хром мөлшеріне байланысты оларды хромды 

және хромникельді деп екіге бөледі.  

 

3.13.1 Хромды болаттар. 

Хромның мөлшері 13% (1318%) аз болмауы керек. 

Коррозияға төзімділік бетте  оксид қорғағыш жабынының пайда 

болуына байланысты. 

Тот баспайтын болаттарға көміртегі қоспайды, себебі көміртегі хроммен 

ерітінді түзіп, оны карбидпен байланыстырады да, екі фазалы күйдің пайда 

болуына әсер етеді. Көміртегінің мөлшері неғұрлым аз болса, тот баспайтын 

болаттардың коррозияға төзімділігі соғұрлым жоғары болады. 

Ферритті класты болаттар 08Х13, 12Х17, 08Х25Т, 15Х28. Бұндай 

болаттар кристалл аралық коррозияға тез ұшырай. Осындай ақауды 

болдырмас үшін аз мөлшерде титан қосады. Ферритті хромды болаттардың 

механикалық қасиеттерін арттыру үшін, оларға 23 % никель қосады. 

10Х13Н3, 12Х17Н2 болатары агрессивті ортада жұмыс істейтін, көп жүктеме 

әсер ететін бөлшектерді жасау үшін қолданылады. Ферритті болаттарды 

құрылымы біртекті қатты ерітінді түзілу үшін термиялық өңдеуден өткізеді, 

өйткені оның коррозияға төзімділігі артады.  

Мартенситті кластыболаттар 20Х13, 30Х13, 40Х13. Нығайту және 

босатудан кейін 180250
o
С температурада 30Х13, 40Х13 болаттарының 

қаттығы 5060 HRC тең және олар кескіш аспаптарды (хирургиялық), 

400450
o
С температурада жұмыс істейтін серіппелерді, тұрмысқа қажетті 
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бұйымдарды жасау үшін қолданылады. 

Аустенитті класты болаттар – жоғары легірленген хромникельді 

болаттар. Хромникельді болаттар қышқылды ортада коррозияға төзімді. 

Негізгі  элементтері хром, никель. 

Дефицитті никельді азайту үшін оның бір бөлігін   марганецпен (болат 

40Х14Г14Н3Т) немесе азотпен (болат 10Х20Н4АГ11) алмастырады. 

Аустенитті-ферритті болаттар 12Х21Н5Т, 08Х22Н6Т, оларды 

никельді үнемдеу үшін хромникельді болаттармен алмастырады. 

Аустенитті-ферритті болаттар жүктеме кезінде коррозиялық жарылып 

кетуге ұшырамайды. Жарықтар тек қана аустенитті бөлікте пайда болуы 

мүмкін, бірақ ферритті бөліктер жарықтардың ұлғаюын болдырмайды. Бөлме 

температурасындааустенитті класты болаттармен салыстырғанда  аустенитті-

ферритті болаттардың қаттылығы мен беріктігі жоғары, ал иілгіштігі мен 

тұтқырлығы аз болады. 

 

 3.14 Ыстыққа төзімділік, ыстыққа төзімді болаттар мен 

қорытпалар 

 

Ыстыққа төзімділік – бұл металдар мен қорытпалардың жоғары 

температурада ұзақ уақыт бойы  газды коррозияға төзу қабілеті.  

Ыстыққа төзімділікті арттыру үшін болаттың құрамына оттегімен тығыз 

кристалды торлы оксид түзетін элементтер қосады (хром, кремний, 

алюминий). 

Болаттың құрамында хром мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым 

оның ыстыққа төзімділігі жоғары болады (мысалы, болат 15Х25Т, 

11001150
o
C дейінгі температураға төзімді). Сильхромдардың, 

нихромдардың, 08Х17Т, 36Х18Н25С2, 15Х6СЮ болаттардың ыстыққа 

төзімділігі жоғары. 

  

3.15 Ыстыққа беріктік, ыстыққа берік болаттар мен қорытпалар 

 

Ыстыққа беріктік – бұл металдың серпімді деформацияға және жоғары 

температурада бүлінуге қарсы әсері. 

Ыстыққа берік материалдардан жоғары температурада жұмыс істейтін 

бөлшектерді жасайды. Ыстыққа беріктің негізгі критерилері қысқа уақытты 

және ұзақ уақытты беріктік, аққыштық. 

Қысқа уақытты беріктікті үлгіні созу арқылы анықтайды. Үлгіні 

пешке орналастырады да берілген температурада сынақтайды. Беріктік 

сынақтау ұзақтығына тәуелді. Ұзақ уақытты беріктіктің шегі дегеніміз 

берілген температурада белгілі уақытта үлгінің үзілуіне әкелетін максималды 

кернеу.  

Аққыштық – металдың тұрақты температурада тұрақты жүктеменің 

әсерінен баяу пластикалық деформациялану қасиеті. 

  

3.15.1 Ыстыққа берік болаттар мен қорытпаларды топтау. 
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Заманауи ыстыққа төзімді материалдарды сапасына байланысты 

перлитті, мартенситті және аустенитті ыстыққа берік болаттар, никельді және 

кобальтті ыстыққа берік қорытпалар, қиын балқитын металдар болып бірнеше 

түрге бөлінеді. 

300
o
C дейінгі температурада кәдімгі конструкциялық болаттардың 

беріктігі жоғары, бұндай температуралық орталар үшін жоғары легірленген 

болаттарды қолданудың қажеті жоқ. 

350500
o
C температура интервалында жұмыс істеген кезде перлитті, 

ферритті және мартенситті класты легірленген болаттар қолданылады. 

Перлитті ыстыққа берік болаттар. Бұндай топқа қазандық болаттар 

мен сильхромдар жатады. Бұндай болаттар арқылы қазандық қондырғының, 

бу турбиналарының, іштен жану қозғалтқыштарының бөлшектерін жасайды. 

Болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері аз болады. Қайта кристалдану 

температурасын арттыру үшін болатты хроммен, молибденмен және 

ванадимен легірлейді (маркасы 12Х1МФ, 20Х3МФ). Перлитті болаттар пісіріп 

жабыстыруға икемді, сондықтан пісірілетін  конструкцияларда (мысалы, бу 

қыздырғыштардың құбырларында) қолданылады. 

Газ турбиналарының бөлшектерін жасау үшін мартенситті класты 

қиын легірленген болаттар 12Х2МФСР, 12Х2МФБ, 15Х12ВНМФ 

қолданылады. Хромның мөлшерін арттырса, болаттың ыстыққа төзімділігі 

артады. Хром, вольфрам, молибден және ванадий қайта кристалдану 

температурасын жоғарылатады, термиялық өңдеуден кейін беріктікті 

арттыратын карбид түзіледі. Пісіріліп жабыстырылмайтын ыстыққа берік 

бөлшектерді (іштен жану қозғалтқыштарының клапандары) жасау үшін, 

хромдыкремнийлі болат – сильхромдар: 40Х10С2М, 40Х9С2, Х6С 

қолданылады. Легірлеу дәрежесі артқан сайын ыстыққа беріктік қасиеті 

артады. 500700
o
C жұмыстық температурада аустенитті класты болатарды 

қолданады. Бұндай болаттардан қозғалтқыштардың клапандарын, газ 

турбиналарының қалақтарын, реактивті қозғалтқыштардың саптамалық 

аппараттарын және т.б. жасайды. 

Ыстыққа берік негізгі аустенитті болаттарға қосымша вольфрам, 

молибден, ванадий және т.б. элементтермен легірленген хромникельді 

болаттар жатады. Болаттың құрамында 1520 % хром және 1020 % никель 

болады. Олар ыстыққа төзімді және ыстыққа берік, иілгіш, жақсы пісіріліп 

жабыстырылады, бірақ кесу және қысыммен өңделуі қиын. Жиектерінде түрлі 

фазалардың түзілуіне байланысты 600
o
С температура шамасында 

сынғыштығы байқалады. 

700900
o
C температурада жұмыс істейтін бөлшектер, негізі никель және 

кобальт болатын қорытпалардан жасалады (мысалы, реактивті 

қозғалтқыштардың турбиналары). 

Құрылымы бойынша никельді қорытпаларды гомогенді (нихромдар) 

және гетерогенді (нимониктер) деп екіге бөледі. 

Нихромдар. Бұндай қорытпалардың негізі - никель, ал негізгі легірлеуші 

элемент – хром (ХН60Ю, ХН78Т). 
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Нихромдардың ыстыққа беріктігі аз, бірақ ыстыққа төзімділігі жоғары. 

Оларды жүктеме аз әсер ететін тотықтырғыш ортада жұмыс істейтін 

бөлшектерді жасау және қыздырғыш элементтерді жасау үшін қолданады. 

Нимониктерге келесідей төрт металдан тұратын қорытпалар жатады: 

никель, хром (шамамен 20%), титан (шамамен 2%), алюминий (шамамен 1%), 

ХН77ТЮ, ХН70МВТЮБ, ХН55ВМТФКЮ. Термиялық өңделген күйде ғана 

қолданылады. 

Қиын легірленген никельді қорытпалардың ыстыққа беріктігін арттыру 

үшін қатты ерітіндіге кобальт, молибден, вольфрам қосу керек. 

900
o
C (2500

o
С дейін) жоғары температурада жұмыс істей алатын негізгі 

материалдарға қиын балқитын металдар вольфрам, молибден, ниобийжәне т.б 

қосылған қорытпалар жатады. 

Негізгі қиын балқитын металдардың балқу температурасы: вольфрам – 

3400
o
С, тантал – 3000

o
С, молибден – 2640

o
С, ниобий – 2415

o
С, хром – 1900

o
С. 

Бұндай металдардың ыстыққа беріктігінің жоғары болуы кристалл торда 

атом аралық байланыс күшінің үлкендігіне және қайта кристалдану 

температурасының жоғары болуына байланысты.   

Негізі молибденнен тұратын қорытпалар жиі қолданылады. Қорытпаға   

легірлеуші қоспа ретінде титан, цирконий, ниобий қосады. Тотығудан қорғау 

үшін силициумдейді, қорытпаның бетінде қалыңдығы 0,030,04 мм болатын 

MoSi2 қабаты пайда болады. Силициумдалған бөлшектер 1700
0
С 

температурада 30 сағатқа дейін жұмыс істей алады. 

Вольфрам – қиын балқитын металл. Оны электротехника мен 

электроникада (жарықшамдардың қылдары, вакуумды аспаптардағы 

қыздырғыштар) түрлі мақсатта қолданылатын болаттар мен қорытпаларда 

легірлеуші элемент ретінде қолданады. 

Легірлеуші элемент ретінде вольфрамға молибден, рений, тантал 

қосады. Вольфрам мен ренийдің қорытпасы –196
0
С

 
дейін иілгіштігін сақтайды 

және оның беріктік шегі 1800
0
С

 
 температурада 150 МПа. 

Вольфрам қосылған қорытпалардың ыстыққа төзімділігі төмен болады, 

тотығудан түзілген жабын металдың көлемін үш есеге дейін арттырады, 

сондықтан олар жарылады және қабыршақтанады.  Олардан вакуумда жұмыс 

істейтін бұйымдар жасайды. 

 

 

3 бөлім бойынша өз-өзін тексеру сұрақтары. 

1. Қандай жылуға төзімді болаттарды білесіз, және жылуэнергетикада 

қандай құрылымдар мен бөлшектерді жасау үшін оларды қолданады? 

2.   Темір-никель негізіндегі ыстыққа төзімді қандай қорытпаларды 

білесіз, және олардың қасиеттері қандай? 

3.  Ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпалардың топтары. 

4.  Қандай болаттар мен қорытпалар коррозияға төзімді болып 

саналады? 

5. Болатты легірлеу деген не және оның мақсаты? 

6. Легірлеуші элементтер. 
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7. Болаттағы полиморфтық өзгерулерге легірлеуші элементтердің 

тигізетін әсері қандай? 

8. Болат қасиетіне легірлеуші элементтердің әсерін қалай анықтайды? 

9. Легірленген болаттарды қандай сипаттамаларына байланысты 

топтайды? 

10.  Легірленген болаттарды қалай  маркалайды? 

11. Ыстыққа төзімді болаттар мен қорытпалардың энергетикада алатын 

орны қандай? 

12.  Жоғары температурады жұмыс істейтін бөлшектердің материалы 

қандай?   

13. Темірдің магниттік қасиеттері қандай температурада және қалай 

өзгереді? 

14.  - феррит деп нені айтады? 

15. Өндіру тәсіліне байланысты болаттар қандай түрлерге бөлінеді? 

16.  Болаттың құрамындағы қандай қоспалар зиянды болып саналады 

және олардың зиянды әсері қандай? 

17. Цементит деп нені айтады? 

18.  Аустенит деп нені айтады? 

19.  Перлит деп нені айтады?  

20.  Ледебурит деп нені айтады? 

21. Темірде қандай температураларда полиморфтық өзгерістер болады? 

22.  Цементит неге темірмен орнықсыз химиялық қосылыс түзеді? 

23. Темір-цементит күй диаграммасында  эвтектоидтық өзгерістер 

орын алатын температура қандай? 

24. Темір-цементит күй диаграммасында  эвтектикалық өзгерістер 

болатын температура қандай?  

25. Нимониктерге қандай қорытпалар жатады? 

 

4 Шойындар. Шойынның графиттену процесі. Шойынның түрлері 

 

Құрамында 2,14 %-тен 6,67%-ға дейін көміртегі бар көміртекті темір 

қорытпалары шойын деп аталады. Оның  болаттан  айырмашылығы  

құрамындағы  көміртегі  мөлшері болатқа қарағанда көп, әрі құйылғыштығы  

жақсы, құны  болаттан  арзан, ал  пластикалық  қасиеті  едәуір  төмен. 

Сондықтан шойыннан құйма жасау оңай. Құрылымына қарай шойындар ақ  

шойын,  сұр  шойын,  беріктігі  жоғары  шойын,   соғылғыш  шойын  және  

арнайы  шойындар болып беске бөлінеді. 

 Шойында  көміртегі  мен  темірден  басқа марганец, кремний,  күкірт,  

фосфор  және   басқа да элементтер болады,  бұлардың  мөлшері  мен  әсері  

болатқа  қарағанда  басқаша. 

Кремний шойын құрамына графиттену процесін күшейтіп қатты әсер  

етеді. Оның  мөлшері  0,55% дейін  болады. 

Марганец  графиттену процесінің өтуіне кедергі жасап, шойынның  

ағаруына көмектеседі. Шойын  құрамындағы марганец мөлшері 0,40,6%  
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аспауы керек. 

Күкірт бұл да  марганец сияқты шойынның ағаруына көмектеседі,  

оның құю қасиетін нашарлатады, сондықтан шойындағы мөлшері шектеледі,  

0,15% аспауы керек. 

Фосфор шойынның аққыштығын жақсартып, графиттену процесіне  

әсер етпейді. Шойын құрамында фосфордың мөлшері 0,5% аспайды. 

 

4.1 Шойынның графиттену процесі  

 

Көміртекті  темір  қорытпаларындағы  графиттің  кристалдануын  

графиттену деп атайды.  Графитті  шойын  қатайғанда  сұйық  фазадан  

аустениттенуі (сынуы) мүмкін. Шойынның графиттену процесі 

кристалданудың жалпы заңына  бағынады да,  графитену  орталықтарын  

түзеді.  Түзілген  графит  туындылары  әрі   қарай  өседі.  Графит  туындылары  

түзілу  үшін   көміртегі  атомдарының  едәуір диффузиясы болуы керек. 

Цементит  графитке  қарағанда  тұрақтылығы  аз  фаза және  жоғары  

температурада   Fe3С = 3Fe + C ажырайды.  Егер  кристалдануға  арнаулы  

жағдай  туғызбаса,  сұйық  қорытпадан көбінесе цементит пен аустениттің 

қоспасы бөлінеді.  Графиттену  процесіне химиялық құрамы, суыну 

жылдамдығы және  ерімейтін қоспалардың болуы әсер етеді.  

  Графиттің   механикалық  беріктігі  төмен,  сондықтан  оның  

қосындыларын  металл  негізінің  тұтастығын  бұзатын, әрі  қорытпаның  

беріктігін  азайтатын  ішіндегі  тілік  ретінде  қарау  керек.  Кішкене  иірілген  

графит  қабыршағы  шойынның  беріктігін  арттырады.  Графиттің  мұндай  

формасын  модификациялау  арқылы  алады. Шойынның   химиялық  құрамын  

өзгертпеу  үшін,  оларды  шамалы  мөлшерде  қосады.  Модификаторлар  

графиттің  қосымша  кристалдану  орталығы  (центрін) болатын  ерімейтін 

Al3O3, AlN қоспалар  түзеді. Баяу суығанда  графиттену  оңай, толықтау өтеді. 

Сондықтан тез суйтын жұқа кесіктерде графиттену қиындайды.  

 

4.2 Ақ шойын 

 

Ақ шойынның құрамында көміртегі темірмен химиялық қосылыс 

(цементит) түрінде кездеседі. Бұл шойынның кристалдану процесі темір-

цементит диаграммасы бойынша жүреді, оның қаттылық, беріктік, үйкеліске 

беріктік, морттық қасиеттері жоғары болып келеді. Ақ шойынның 

микроқұрылымы 4.1 суретте келтірілген.  

Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне байланысты ақ шойындарды 

эвтектикаға дейінгі (2,14%<С<4,3%), құрылымы перлит + ледебурит + 

екіншілік цементит (П+Л+ЦІІ); эвтектикалық (С=4,3%), құрылымы ледебурит 

(Л); эвтектикадан кейінгі (4,3%<С<6,67%), құрылымы ледебурит + біріншілік 

цементит (Л+ЦІ) деп бөледі. 
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                  а)                                       б)                                     в) 

 

а – эвтектикаға дейінгі ақ шойын (П+Л+ЦІІ); б – эвтектикалық ақ шойын 

(Л); в – эвтектикадан кейінгі ақ шойын (Л+ЦІ). 

 

4.1 сурет - Ақ шойынның микроқұрылымы  

 

Ақ шойынның морттық қасиеті құрамындағы көміртегі мөлшерінің 

көбеюіне байланысты артатындықтан, өндірістегі құрылымы перлит-

ледебуритті эвтектикаға дейінгі шойындар қолданылады. Ақ шойынның 

қаттылығы мен морттылығы жоғары, сондықтан  оларды кескіш  аспаптармен 

өңдеуге келмейді. Сол себептен одан механикалық өңделмейтін құймалар  

алады. Мұндай қорытпалардың сыртқы беті ақ шойын, ішкі жағы (өзегі) сұр 

шойын түрінде кристалдануы үшін сыртқы бетін тез, ал ішкі жағын баяу 

жылдамдықпен суытады. Ақ  шойынға  қоспаны қосып Сормайт – І  деген  

соқа пышақтарының бетіне балқытып жапсыратын қорытпа алады.  

Диірмендердің  шарларын  және  соғылғыш  шойын  алуға  қолданылады. 

 

4.3 Сұр шойын 

 

Сұр шойынның құрамында көміртегі темірмен механикалық қоспа – 

графит – түрінде кездеседі және сұр шойынның кристалдану процесі 

көміртегі-темір диаграммасы бойынша жүреді. Сұр  шойында  көміртегінің  

біразы  немесе  барлығы  бос күйінде  пластиналы  графит  формасында 

(қалпында)  болады.  Мұндай  шойындар  құрамында  графит  болғандықтан  

сынығы  сұр  түсті  болады. Сұр шойынның құрамындағы графиттің түзілу 

табиғаты осы күнге дейін толық анықталмаған. Бұл туралы қазіргі кезде 

мынадай пікір айтылып жүр: көміртегінің графитке айналуы кристалдану 

процесіне жататындықтан, балқыған шойын суыған кезде кристалдану 

орталықтарынан немесе қатты күйінде көміртегімен қаныққан аустениттен 

графит түзіледі. Сұр шойынды СЧ деп маркалайды, белгінің соңындағы 

сандар шойынның оны созуға қарсы кедергісін көрсетеді. Сұр шойынның 

СЧ18, СЧ21, СЧ24 маркаларынан диафрагмалар, турбинаның төмен қысымды 

цилиндрін, бу шығатын ауызшаларын жасайды. Сұр шойын автотрактор  және  

ауыл  шаруашылық  машина  жасау  саласында  көп  қолданылады.   

Шойыннан құйылған бұйымдарды (-15)  (+300)
о
С температуралар 

аралығында және қысым 10 МПа-дан төмен болған жағдайда қолдану керек. 

Сұр  шойынның беріктігі графитті қоспаларының  мөлшері,  формасы   және  
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санымен анықталады. Сұр шойындарда модификатор ретінде алюминий,  

ферросилиций  және  ферромарганец   қолданылады. 

 

4.4 Аса берік шойын 

 

Аса берік шойынның құрамында пішіні шар тәріздес графит құраушысы 

болады, оны  магнимен  модификациялау  арқылы  алады (0,5% дейін). 

Графиттің  бөлек  және  шар   түрінде  болуы,  шойынның  сыйымдылығы  мен  

беріктігін  арттырады.  Графит түзетін көміртегінің барлығы еркін күйде 

болады. Аса берік шойынды сұйық қорытпаға графитизатор немесе 

модификатор (магний, церий) қосу және баяу суыту арқылы алады. Беріктігі  

жоғары  шойын   7293  -  93  МЕСТ  арқылы  ВЧ  әріптерімен  және  сандармен  

маркаланады, бұлардың  бірінші  екі  цифры  созуға  беріктік  шегін  

белгілейді,  ал  қалғаны  салыстырмалы  ұзаруын, мысалы  ВЧ 42. Мұндай 

шойынның химиялық құрамы құйманың қалыңдығына және шойын 

маркасына тәуелді. Жуық шамамен аса берік шойында 2,73,6% көміртегі, 

0,83,8% кремний, 0,30,6% мыс болады. Аса жоғары беріктігі мен 

пластикалығы мұндай шойындардан жауапты қызмет атқаратын бұйымдар - 

иіндер мен сорғының сыртқы тұрқысын жасауға мүмкіндік береді. Беріктігі  

жоғары  шойын  иінді  білік, тісті  дөңгелек, кронштейн  және  басқа  машина  

детальдарын  жасауда  қолданылады. 

 

4.5 Соғылғыш шойын 

 

Соғылғыш шойын деп құрамында мақта шашақтары пішіндес графиттен 

тұратын еркін көміртегі болатын және оны ақ шойыннан күйдіру арқылы 

алатын шойынды айтады. Соғылғыш шойында  графит  жалпақ  түрде  

болады, ол арнаулы  термиялық  өңдеу  арқылы  алынады,  соның  

нәтижесінде  цементит  мына  реакциямен  ажырайды: 

 

Fe3C     3 Fe  +  C. 

 

Оңашаланған  жалпақ  формалы  графит  шойынның   тұтқырлығы   мен  

беріктігін  арттырады.  Жоғары  беріктік  сипаттамасын  көтеру  және  құйма  

кристалданғанда  пластинкалы  графит  пайда  болу  үшін, соғылғыш  шойын  

құрамындағы  көміртегі  мен   кремний  мөлшеріне  шек  қойылады (2,2% С; 

0,71,5% Si; 0,20,6% Mn; 0,2%Р). 

Соғылғыш шойын КЧ30-6 дан КЧ80-1,5 дейін белгіленеді. Әріптерден 

кейінгі сандар шойынның созылуға қарсылығын және салыстырмалы ұзаруын 

(%) көрсетеді. Осы маркалар аралығында шойынның Бриннель шкаласы 

бойынша қаттылығы 100-ден 320-ға дейін артады. 

Соғылғыш шойынды  жасыту  тәсілі. Бұйымдарды  босаңдату  үшін  

пеш  табанына  салады  немесе  тотықтанбау  үшін  ішінде  құмы  бар  

жәшікке  салады. Графиттену процесі 60
0
С созылатын екі сатыдан тұрады.  
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Графиттенудің  бірінші  сатысы  9501050
0
С өтеді,  мұнда  аустенит  тең  

салмақты қаныққан цементит, графит пен ферритке ыдырайды.  

Графиттенудің  екінші сатысы 700740
0
С температурада жүреді,  мұнда  

эвтектиод  құрамды  аустенит графит пен ферритке ыдырайды. Графиттенудің  

екінші  сатысының созылғандығына  байланысты  ферритті – ферритті – 

перлитті  немесе перлитті соғылған шойын  алуға  болады.  Соғылғыш  

шойынды  босаңдату  уақытын  азайтудың  әртүрлі  варианттары  бар:  

құйманы  жоғары температурада тұзды астауда ұстау, шойынды 

алюминиймен  модификациялау, құймаларды  алдын – ала  шынықтыру.  

Соғылғыш  шойын жұмыс  процесінде соғу күші түсетін бөлшектерді жасауда  

қолданылады.  

 

4.6 Арнайы  шойындар 

 

Арнайы  шойынға  төзуге,  ыстыққа  және  тот  басуға  төзімді  

шойындар  жатады. Төзімді  шойынның  тозуға  қарсы  тұру  қасиеті  жоғары.  

Жұмыс  жағдайына  байланысты  оларды  фрикционды,  антифрикционды  

және  аққышталған  деп  бөледі. 

Фрикционды  шойынның  қажалу  коэффициенті,  тозуға төзімділігі   

және  үлкен  температура  интервалында сыдырылуға қарсылығы жоғары.  

Фрикционды   шойын   құрамындағы  никель,  хром  мен  молибден  және  

басқа  қоспалы  элемменттері  шойынның  беріктігі  мен   тозуға  төзімділігін    

арттырады.Поршень  шығыршығына  керекті  шойын  тозуға  төзімділікпен  

бірге  үлкен  серпімділік   көрсетуі  қажет.  Бұндай  талапты  металға  

пластинкалы,  перлит  негізді  фосфоритті және сұр  шойын сай келеді. 

Антифрикционды  шойындар – подшипникті  және  басқа  қажалу    

тораптарының   жұмысына  арналады.  Бұл  шойындар  металмен,   қажалуда  

жақсы  қажалу  бетімен  жұмыстарға  ыңғайлы  болуы  керек.  

Антифрикционды  материал  түрінде  сұр  қоспасыз,  соғылғыш,  беріктігі  

жоғары  және  легірленген  АСЧ1,  АСЧ2,  АСЧ3,  АС4 – 1,  АВЧ – 2,  АКЧ – 

1,  АКЧ – 2, әрі  басқа  (МЕСТ  1585 – 85) шойындар  қолданылады. 

Аққышталған шойын белгілі тереңдікке ақ шойын, ал ішкі жағы сұр  

болып келеді. Мұндай шойынды жұмыс істейтін созғыш  бөлшектер    жасауға  

пайдаланады.  Шойын  құймасындағы аққышталған  қабатын  оның  бетін  

тазарту  арқылы  алады,  мысалы  металл  формасына құюмен. 

Ыстыққа төзімді шойын тотбасуғада төзімді. Ыстыққа  төзімді шойын 

ретінде  (МЕСТ  7769 – 85)  құрамында көп алюминий бар (ЖЧ – 10 маркалы)  

немесе  хром  қосқандары   (ХЧХ – 1,5;  ЖЧХ – 30 маркалары )  қолданылады.   

Тотқа төзімді шойын агрессивті ортада жұмыс істейді, оларды  

алюминиймен, хроммен, никельмен, мыспен (4НХТ,  4Н15,  Г1Х2,  Д7Х2  

және  басқалармен  11849 – 85 МЕСТ) қоспалайды. 

 

4 бөлім бойынша өз-өзін тексеру сұрақтары.  

1. Шойын өндірудің жолдары қандай? 



 76 

2. Шойындардың қандай түрлерін білесіз және олардың бір-бірінен 

айырмашылығы қандай? 

3. Шойынның графиттелуі. 

4. Шойынның графиттенуі деген не? 

5. Арнайы шойындар қалай бөлінеді? 

6. Енгізілген қоспалардың шойын қасиеттерін өзгертуін баянда. 

7. Шойынның құрамына модификаторлар енгізу. 

8. Сұршойындардың микроструктурасы және қасиеттері 

9. Соғылғыш шойындардың микроструктурасы және қасиеттері  

10. Аса берік шойындардың микроструктурасы және қасиеттері. 

11. МемҮл-ге сәйкес шойынды маркалау және қолдану. 

12. Соғылғыш шойынның графиттенуі қандай температураларда өтеді? 

13. Шойынды қалай маркалайды? 

14. Құрамындағы көміртегінің мөлшеріне байланысты ақ шойындарды 

қалай бөледі? 

15. Аққышталған шойын шойынның қандай түріне жатады? 

16. Ақ шойындағы графиттік қосылыстардың пішіні қандай? 

17. Құрылымдық материалдар ретінде шойындардың қандай негізгі 

топтарын қолданады?   

18. Неге шойыннан болатпен салыстырғанда құйма жасау оңай? 

19. Кюри нүктесіне сәйкес температура  - феррит үшін қандай және ол 

нүкте қайда орналасады? 

20. Модификацияланған шойын деген не? 

21. Соғылғыш шойын КЧ30-6 дан КЧ80-1,5 дейін белгіленеді. 

Әріптерден кейінгі сандар нені білдіреді? 

22.  Сұр шойындағы графит қосылыстарының пішіндері қандай? 

23. Аса берік сұр шойындағы графит қосылыстарының пішіндері 

қандай? 

24. Соғылғыш шойындағы графит қосылыстарының пішіндері қандай? 

25. Шойынның микроструктурасынан, оның  сұр, соғылғыш, немесе аса  

берік екендігін ажыратуға болады ма? 

 

 

Қысқаша терминологиялық глоссарий 

 

Материалдың құрастырушы беріктігі - материалды пайдаланғанда 

сенімді және ұзақ жұмыс істеуге мүмкіндік беретін механикалық қасиеттердің 

жиынтығы. 

Технологиялық талаптар - материалдан бұйымдар мен құрылғылар 

жасауды жеңілдетуді көздейді.  

Материалдың технологиялылығы - материалдың кесуге, сығуға, 

пісіруге, құюға бейімділігі. 

Экономикалық талаптар - материалдың құнының төмендігін және 

жеткіліктілігін көздейді. 

Бу қазаны – жоғары параметрлі бу өндіруші қондырғы. 
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Бу турбинасы – будың потенциалдық энергиясын біліктің механикалық 

энергиясына түрлендіруші қондырғы. 

Форсунка – мазутты шашыратып беруге арналған құрылғы. 

Калорифер - ауаны бастапқы 70-80
о
С дейін қыздыруға арналған 

қондырғы. 

Қаныққан бу - температурасы қайнаған судың температурасына тең бу. 

Қорек су - қазанға берілген су.   

Шықтағыш - турбинада жұмыс істеген буды сұйық күйге, яғни шыққа  

айналдыруға арналған жылуалмастырғыш қондырғы. 

Қара металл - темір негізінде алынған қорытпа. 

Нашар балқитын металдар - балқу температурасы қара металдардан 

жоғары (яғни, 1539°С жоғары) металдар. 

Жеңіл металдар - тығыздығы төмен металдар. 

Қорытпа -  екі немесе одан да көп элементтердің қоспасы. 

Кристалдар - атомдары мен молекулалары кристалдық тор түзетін 

қатты денелер. 

Кристалдық тор - металдардың қалыпты жағдайда атомдарының белгілі 

тәртіппен орналасуы. 

Тор периоды – қарапайым тор қабырғасы бойынша орналасқан 

атомдардың ара қашықтығы. 

Координациялық сан - берілген атомнан бірдей аралықта орналасқан 

басқа атомдар саны. 

Тор базисі – бір қарапайым тор ұяшығындағы атомдар саны. 

Металдардың анизотропиясы - әртүрлі бағыттағы жеке кристалдардың 

(монокристалдар) қасиеттерінің бірыңғай болмауы. 

Кристалдану - металда кристалл торы пайда болып, сұйық күйінен 

қатты күйіне өту процесі. 

Модификаторлар – металдың қасиетін арттыру үшін балқыған металға 

қосылған арнайы заттар. 

Аллотропиялық (полиморфтық) өзгеру - бір кристалдық түрден екінші 

бір кристалдық түрге өту. 

Механикалық кернеу - түскен күштің көлденең қимасы ауданына 

қатынасы. 

Беріктік - қатты дененің статикалық немесе динамикалық күштер 

түскендегі қирамай қарсылық көрсетуі. 

Жапсыру - салқын деформация кезінде металдың беріктігін арттыру. 

Фаза - жүйенің басқа бөліктерінен арнайы бет арқылы ажырайтын 

жүйенің бір бөлігі. 

Күй диаграммасы - қорытпалардың фазалық және құрылымдық күйін 

оның компоненттерінің өзара мөлшеріне, температурасына байланысты 

графикпен бейнелеу. 

Эвтектика – жүйенің ең төменгі тұрақты температурасында бір мезетте 

пайда болатын әртекті кристалдардың ұсақ дисперсті механикалық қоспасы. 

Сингуляр нүкте - химиялық қосылысқа сәйкес келетін қисықтың 

нүктесі. 
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Легірленген металл - металл құрамында бірнеше қоспа элементтердің 

болуы. 

Ыстыққа төзімділік –металдар мен қорытпалардың жоғары 

температурада ұзақ уақыт бойы  газды коррозияға төзу қабілеті. 

Ыстыққа беріктік – металдың серпімді деформацияға және жоғары 

температурада бүлінуге қарсы әсері. 

Аққыштық– металдың тұрақты температурада тұрақты жүктеменің 

әсерінен баяу пластикалық деформациялану қасиеті. 

Феррит – көміртегінің альфа темірдегі (α - Fе) қатты ерітіндісі. 

Цементит  (Fe3C) – құрамында 6,67% көміртегі бар, күрделі торлы 

темірдің көміртегімен қосындысы. 

Аустенит – көміртегінің гамма түріндегі (γ - Fе) қатты ерітіндісі. 

Перлит – құрамында 0,83% көміртегі бар, феррит пен цементиттің 

эвтектоидтық қоспасы. 

Ледебурит – құрамында 4,3%- ды көміртегі бар цементит пен 

аустениттің эвтектикалық қоспасы. 

Графит -  еркін, әрі түрлі  пішінде  бөлінетін  көміртегінің  бір  түрі.   
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