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Зертханалық жұмыс №1. Материалдардың қаттылығын тексеру 

 

Жұмыстың мақсаты: металдардың қаттылығын анықтайтын Бринелль 

және Роквелл әдістерін үйрену. Қаттылық мәндерін ауыстыру әдісімен 

танысу. 

 

Теориялық мәліметтер. 

Ең таралған әдіс инденторды батыру әдісі болып табылады. Қаттылық - 

бұл басқа материалдың беткі қабатындағы контактпен иілгіш деформацияға 

қарсы тұруға арналған материалдың, одан да қатты дененің (индентор деп 

аталады) сипаты. 

Бринелль әдісімен қаттылықты анықтау. Бринелль қаттылық сынағы 

белгілі бір уақыт ішінде белгілі бір жүктеме бойынша P сынақ үлгісіне D 

диаметрі бар болат шарды басу арқылы жүзеге асырылады.Үлгінің бетіне 

жүктемені алып тастағаннан кейін, диаметрі d және тереңдігі h алынған таңба 

(құдық) алынады. 

Қаттылық саны, Бринелль бойынша (HB), P жүктемесінің нәтижесінде 

пайда болған баспа бетіне (шардың сегменті) дейінгі қатынасы ретінде 

анықталады: 

F = πDh; 

НВ = P/F.  

 Таңба тереңдігі h өлшеу қиын болғандықтан, ал таңбаның d диаметрін 

өлшеу әлдеқайда оңай болғандықтан, онда шардың D және таңбаның d 

диаметрі шамасы бойынша h шамасын көрсету орынды, яғни: 

2

22 dDD
h


 , мм. 

Онда Бринелль бойынша қаттылық мәні мына формуламен анықталады: 

HB = 
 22

2

dDDD

P


, кгс/мм

2
.
 

Шардың диаметрі мен жүктемесін таңдау.Бринелль қаттылығын 

анықтаған кезде үш диаметрдің бірінің шарлары пайдаланылады (D = 10,5 

және 2,5 мм).Үлгі қалыңдығы кішірек болған сайын, диаметрі кішірек шар 

қолданылады. P жүктемені сынақ материалының қаттылығына байланысты 

мына формула бойынша таңдалады: 

P = KD
2
, 

мұндағы K – сынақ материалының қаттылығына тәуелді коэффициент. 

Бірінші жақындатуға қабылдауға болады: болат пен шойын үшін K = 30; 

мыс пен мыс қорытпалары үшін K = 10; жұмсақ металлдар үшін (алюминий, 

магний, қалайы, қалайы және оларға негізделген қорытпалар) K = 2,5. 

Сынақ үлгісінің қаттылығымен мен қалыңдығына байланысты шар 
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диаметрі мен жүктемесін дұрыс таңдау үшін, 1-кесте қолданылуы керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сурет – Бринелль қаттылығын анықтау сұлбасы 

 

1 кесте – Шар диаметрі мен жүктемесін таңдау 

Материал 

Өлшеу 

шегі 

(НВ) 

Үлгінің 

минималды 

қалыңдығы, 

мм 

P = KD D, мм Р, Н 
Жүктелу 

уақыты 

Қара 

металлдар 

140-450 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

10 

< 140 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

10 

Түсті 

металлдар 

> 1300 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

30 

350-

1300 

9-3 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

30 

80-350 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 25D 

10,0 

5,0 

2,5 

2500 

625 

156 

60 

 

Шарлардың қалдықтық деформациясын болдырмау үшін сынақ 

материалының қаттылығы HB 450-ден аспауы керек. 

Үлгіні дайындау. Сынақтан бұрын, шарды басылатын үлгінің беті тегіс 

және жылтыр болуы үшін егеуқұм тас немесе егеумен өңделеді. 

Бринелль баспағын дайындау және сынақты жүргізу. 

1. Сынақ үшін таңдалған жүктемеге сәйкес жүктерді аспаға орнатыңыз. 

d 

n 

D 

P 



5 

 

2. Ұштықты шармен шпиндельге салып, нығайтыңыз. 

3. Сынақ үлгісін үстелге қойыңыз. Үлгі үстелде тығыз жатуы керек. 

Таңбаның ортасы ең болмағанда үлгінің шетінен шардың диаметрінен кем 

емес қашықтықта болуы тиіс, ал қайта сынау кезінде таңбаның ортасы іргелес 

баспа ортасынан шардың кемінде екі диаметрінен кем болмауы керек. 

4. Дискті сағат тілімен айналдыру арқылы үстелді көтеріп, шарға 

тақыныз, дискті серіппе қысылмайынша және диск айналуын тоқтатпайынша 

айналдыру. 

5. Қозғалтқышты қосу үшін түймені басыңыз. Кейіннен ескерту шамы 

жанады. 

6. Қозғалтқыш автоматты түрде айналуын тоқтатқаннан кейін және 

дисктің сағат тіліне қарсы шамның жануы тоқтаған соң, кестені төмендетіп, 

алынған таңбаны алыңыз. 

7. Алынған таңбаның диаметрін өлшеңіз. 

8. Материалдың қаттылығын анықтау.  

Таңбаны өлшеу және қаттылықты анықтау. Алынған нәтиже екі өзара 

перпендикуляр бағыттағы арнайы үлкейткіш шыны (лупа) арқылы өлшенеді. 

Таңба диаметрі екі өлшеудің орташа арифметикалық мәні ретінде 

анықталады.Үлкейткіш әйнектің ауқымы 0,05 мм болатын шкаласы бар. 

Үлкейткіш әйнектің төменгі бөлігініндегі тірекпен таңба үстіндегі сыналатын 

үлгінің бетіне тығыздап қысады. Көздікті (окуляр) айналдырған кезде 

таңбаның шеттері күрт сызылғандығына көз жеткізу керек. Содан кейін, 

үлкейткіш әйнекті жылжытқанда, таңбаның бір шетін шкаланың басымен 

біріктіру керек.Таңбаның қарама-қарсы шетімен сәйкес келетін шкаланың 

бөліктерін оқыңыз. Берілген санау таңба диаметрінің өлшеміне сәйкес келетін 

болады. 

Жоғарыда келтірілген формуланы қолдану арқылы қаттылықты ұзақ 

есептемеу үшін тәжірибеде арнайы кесте пайдаланылады, ол таңбаның 

диаметрін қаттылық санына (HB) аударады (2 кесте). 

Роквелл бойынша қаттылықты сынау. Егер Бринелль әдісі орташа 

қаттылықпен (450 HB-ге дейін) шектелген болса, Роквелл әдісі 1000 HB дейін 

қаттылықты өлшеуге мүмкіндік береді.Роквелл қаттылық сынағы сынама 

үлгісіне 120° градус бұрышпен алмас (немесе қатты қорытпаның) конус 

немесе диаметрі 1,588 мм шыңдалған болат шармен батыру арқылы жүзеге 

асырылады. Шар мен конус сынама үлгісіне екі дәйекті қолданылған 

жүктемелердің әсерінен батырылады: алдын-ала Р0 және негізгі Р1, яғни: 

Р = Р0 + Р1. 

Барлық жағдайларда Р0 жүктемесі 100 Н-ға тең. Негізгі Р1 және жалпы P 

жүктеме, сондай-ақ индентордың түрі зерттелетін материалдың қаттылығына 

байланысты (3 кесте). Жоғары жүктеме қатты және салыстырмалы берік 

материалдарды өлшеу үшін арналған, мысалы, шыңдалған болат. Қатаң 

қорытпалар сияқты қатты және сынғыш материалдар төмен жүктемелермен 

сыналады. Осы жүктемелерге сәйкес құрылғының үш өлшеу шкаласы бар: A, 
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B, C. 

Роквеллдың қаттылық саны - дерексіз сан және шартты бірліктерде 

көрсетіледі. Қаттылық бірлігі индентордың 0,002 мм осьтік орын ауысуына 

сәйкес шамасына тең. Роквелл қаттылығы HR формулалар бойынша 

анықталады: 

– HRB B шкаласы бойынша өлшенген кезде = 130 – е; 

– HRCC шкаласы бойынша өлшенген кезде = 100 – е;  

– HRAA шкаласы бойынша өлшенген кезде = 100 - е.  

e мәні келесі формула бойынша анықталады: 

e = 500·(h-h0), 

 мұндағы h – Р0 алдын ала жүктемесін қалдырып, Р1 бастапқы 

жүктемесін алып тастағаннан кейін өлшенетін P жалпы жүктемесінің әсерінен 

индентордың сыналатын материалға ену тереңдігі; 

          h0 – алдын ала жүктеу Р0 әсерінен индентордың сынақ материалына ену 

тереңдігі.. 

Конус немесе шардың таңбалары өте кішкентай, бұл олардың дайын 

бөлшектерін зақымдамай сынауға мүмкіндік береді; сынақ өте оңай және аз 

уақыт алады; қаттылықтың мәні тікелей шкала бойынша оқылады. Роквелл 

қаттылық мәні Бринелль қаттылық мәніне және керісінше түрлендірілуі 

мүмкін. Ол үшін арнайы кестелер қолданылады (2, 3 кестелер). 

 

2 кесте – Бринелль қаттылық мәндерін анықтау және әртүрлі әдістермен 

анықталған қаттылық мәндерін аудару 

H
V

қ
ат

ты
л
ы

қ
 HB қаттылық 

HR шкаласы 

бойынша 

қаттылық 

H
V

қ
ат

ты
л
ы

қ
 HB қаттылық 

HR шкаласы 

бойынша 

қаттылық 

Т
аң

б
а 

д
и

ам
ет

р
і,

 м
м

 HB 

стандартты 

болат 

шарымен 

сыналған 

кезде 

C A B 

Т
аң

б
а 

д
и

ам
ет

р
і,

 м
м

 HB 

стандартты 

болат 

шарымен 

сыналған 

кезде 

C A B 

123

4 

111

6 

102

2 

941 

868 

804 

746 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

2,60 

2,65 

780 

745 

712 

682 

673 

627 

601 

578 

555 

534 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

56 

54 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

78 

77 

76 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

228 

222 

217 

213 

208 

201 

197 

192 

186 

183 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

229 

223 

 

212 

207 

201 

197 

192 

187 

183 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

57 

57 

56 

10

0 

99 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

92 
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694 

650 

606 

587 

551 

534 

502 

474 

460 

435 

423 

401 

390 

386 

361 

344 

334 

320 

311 

303 

292 

285 

278 

270 

261 

255 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

255 

248 

241 

235 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10

2 

178 

174 

171 

166 

162 

159 

155 

152 

149 

148 

143 

140 

138 

134 

131 

129 

127 

123 

121 

118 

116 

115 

113 

110 

109 

108 

4,50 

4,55 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

179 

174 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

110 

109 

107 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 
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3 кесте – Роквелл бойынша қаттылықты сынау үшін индентор мен 

жүктемені таңдау 

Материалдар 
Индентор 

түрі 
Р0, Н Р1, Н Р, H 

Шкал

а 

Қаттылық 

белгіленуі 

Өлшеу 

шегі 

Қатты 

материаалдар 

(қорытпалар) 

Алмаз 

конус 
100 500 600 А HRA 70-85 

Жұмсақ болат, 

түсті металдар 
Болат шар 100 900 1000 В HRB 25-100 

Термоөңделге

н болаттар 

Алмаз 

конус 
100 1400 1500 C HRC 20-67 

 

Жарты сақинаны айналдыру арқылы индикатор шкаласы нөлге 

теңестіреді. Циферблаттың индикаторының екі шкаласы бар: қара (С және А 

біріктірілген) және қызыл (В). Бастапқы күйінде үлкен индикатор тілі C 

шкаласының нөлдік бөлігімен сәйкес келуі керек. 
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Негізгі жүктемені іске қосуды тумблерді бұрау (электр қозғалтқыш 

қосылады) және пернені басу арқылы (электр қозғалтқыштың жұдырықшалы 

жетек механизмі іске қосылады) жасалады. Бұл жағдайда жүк ілмектері 

төмендейді, бұл негізгі жүктің әрекетіне кепілдік береді. Ол жалпы жүктеме 

туындатады (алдын ала + негізгі). Негізгі жүктеменің әсерінен алмас конусы 

немесе шары сынақ үлгісіне тереңірек енеді, сонымен қатар индикатордың 

үлкен тілі сағат тіліне қарсы айналады. Батыру аяқталғаннан кейін, негізгі 

жүктеме автоматты түрде жойылады және алдын ала жүктеу ғана қалады. 

Индикатордың үлкен тілі сағат тілімен жылжиды және индикатордың тиісті 

шкаласында Роквелл қаттылықтың мәнін көрсетеді. Сермені (маховик) сағат 

тіліне қарсы бұру арқылы тестілеуден кейін үстел төмен түсіріледі және үлгі 

алдын ала жүктеуден босатылады. 

Үлгіні зерттеуге дайындау.  

Роквелл қаттылықөлшегішін жұмысқа және зерттеуге дайындау: 

1) Жақтауды (оправка) алмаз конустары немесе шармен бекітіп, қажетті 

жүктемені орнату. 

2) Сынақ үлгісін құралдың үстеліне қою. 

3) Сермені сағат тілі бойынша бұрап, индикатор шкаласының 8 қызыл 

нүктесіне (немесе қауіптеріне) индикатор кіші тілі тигізгенше үстелді мұқият 

көтеру. 

4) Жартысақинаның айналу көмегімен C шкаласының (қара түсті) нөлін 

индикатордың үлкен тілінің аяқ жағына орнату. 

5) Тумюлерді қосу. 

6) Қосу пернесін бір қaлыпты басып, жүктеу механизмінің жетегін іске 

қосыңыз. 

7) Жүктеу циклы аяқталғаннан кейін индикатор шкаласы бойынша 

санақ жүргізу. 

8) Сермені сағат тіліне қарсы бұру арқылы үстелді төмендетіңіз, үлгіні 

жылжытып, сынақты жаңа жерде қайталаңыз. Әр үлгі бойынша кем дегенде 

үш сынақ өткізілуі тиіс. Таңба орталығынан үлгінің шегіне дейін немесе басқа 

таңба орталығына дейінгі арақашықтық кемінде 3 мм болуы керек. 

9) Тумблерді өшіру.  

Материалдардың қаттылығы мен беріктігі арасындағы байланыс. 

Эксперименттік нәтижелерді статистикалық өңдеу Бринелл қаттылығының 

және шыңдалмаған шала болаттар мен басқа да металдар мен қорытпалар 

үшін беріктік шегі арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік берді. Бұл 

қатынас қарапайым теңдеу арқылы сипатталады: 

б = kHB.  
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4 кесте – Әртүрлі материалдар үшін «k» коэффициенттерінің мәндері 

№ п/п Материалдар 
 «k» 

мәндері 

1 Шойындар 0,15 

2 Құюылатын алюминий қорытпалары 0,25 

3 Деформацияланатын алюминий қорытпалары 0,38 

4 Болат құймасы 0,32-0,36 

5 Төмен көміртекті және ыстықтай илектелген болаттар 0,36 

6 Жоғары беріктік болат 0,33 

7 Аустенитті болаттар және мыс қорытпалары 0,45 

8 Тинтан қорытпалары 0,30 

 

Қаттылықпен алынған үлгілердің беріктігін анықтау. 

Тапсырма: 

1)  Бринелль баспағы мен Роквелл аспабы құрылғылары мен сұлбаларын 

оқуды, индентор мен жүктемелерді таңдауды, сынама мен құралдарды 

жұмысқа дайындауды үйрену. 

2) Бринелль бойынша жұмсақ болаттың немесе түсті қорытпалардың 

қаттылығын және Роквелл бойынша жылу өңделген болаттың қаттылығын 

анықтау. Сынақ нәтижелері 5 және 6 кестелер түрінде жүргізіледі.  

3) Материалды таңдап, Бринелль және Роквелл әдістеріне сәйкес 

материалдың қаттылығын тексеру. Алынған нәтижелерді қаттылықты 

ауыстыру кестесімен салыстырыңыз (2 кесте). 

    4) Қаттылықпен алынған үлгілердің беріктігін анықтаңыз. 

    5) Кестеге 1-3 тармаққа сәйкес жұмыс туралы есептеме жазу. 

 

5 кесте – Бринелль бойынша қаттылықты тексеру 

№ 

п/п 
Материал 

D, 

Мм 

Р, 

Н 

Таңба 

диаметрі, мм 
Қаттылық, НВ 

Роквелл 

бойынша 

қаттылық 

(перевод) 
1 2 3 1 2 3 НВср 

            

 

6 кесте – Роквелл бойынша қаттылықты тексеру 

№ 

п/п 
Материал Шкала 

Қаттылық, HR Бринелль бойынша 

қаттылық (перевод) 1 2 3 среднее 

        

 

Бақылау сұрақтары:  

1) Батыру әдісімен анықтау кезінде материалдың қаттылығы деп нені 

айтады? 



10 

 

2) Бринелль бойынша қаттылықты сынау кезінде индентор шарының 

диаметрін және жүктемені таңдау неге байланысты? 

3) Бринелль бойынша қаттылықты өлшеген кезде индентордағы 

жүктемені қалай есептеу керек? 

4) Қаттылықты өлшеуге арналған Бринелль әдісі қандай материалдар 

үшін қолданылады? 

5) Неліктен Бринелль әдісін қолданғанда, өте қатты материалдардың 

қаттылығын өлшеген кезде шектеулер қойылады? 

6) Роквелл материалын сынау үшін қандай инденторлар мен жүктемелер 

пайдаланылады? Олар қандай материалдарды сынауға арналған? 

7) Роквелл құрылғысында алдын ала жүктеу қалай орнатылады? Роквелл 

бойынша қаттылық қандай шкаламен анықталады? Ол қалай белгіленеді? 

8) Роквелл бойынша қаттылық мәнін Бринелль бойынша қаттылық 

мәніне қалай аударуға болады және керісінше? 

9) Бринелл, Роквелл боййынша қаттылықты анықтау әдісін баяндау.  

 

Зертханалық жұмыс №2. Құрырылымдық материалдарын жіктеу, 

таңбалау және пайдалану 

 

 Жұмыстың мақсаты: материалдардың әрқайсысы үшін келесі көлемдегі 

материалдарды зерттеу: 

         - материалдық топтың атауы; таңбалау қағидасы: сандар мен әріптер 

таңбаларының мағынасы;  

         - егер бұл мүмкін болса, осы топ қорытпаларының бүкіл ауқымын 

біріншіден соңғыге дейін келтіру; 

         - материалдық таңбаға сәйкес кестелік мәліметтермен сәкестігімен 

танысу; 

    -  берілген топ материалдарының көлемімен танысу; 

 

  Материалдардың жіктелуі.   

  Қазір құрамы, шыққан жері, қасиеттері және мақсаттары әртүрлі 

материалдар пайдаланылады.  

  Қазір белгілі 111 химиялық элементтердің 83 металдарға жатады, бірақ 

олардың кейбіреулері (Bi, Sb, Si) металдар мен бейметалдар қасиеттеріне ие. 

30-ға жуық металдар өндіріс пен пайдалануда қолданылады, бірақ темірдің 

үлесіне 90% -дан астам, ал қалғандарына - 10% келеді. Металдар таза күйінде 

сирек пайдаланылады, көбінесе олардың негізіндегі қорытпалар жиі 

пайдаланылады, өйткені қорытпалар жоғары механикалық қасиеттерге және 

арнайы кешенді қасиеттерге ие: жылуға төзімділік, қышқылға төзімділік, 

магниттік қасиеттер және т.б. 

  Металл қорытпаларының саны өте үлкен; алайда көптеген өндірістік 

салалардың өсіп келе жатқан сұраныстарына байланысты үнемі өсіп келеді. 

Бұл қорытпаларды бір белгісі бойынша жіктеуге болмайды, өйткені олардың 

құрамы, қасиеттері, мақсаттары және өндіріс әдістері әртүрлі. Сондықтан, 
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қорытпалардың жіктелуінің бірнеше белгілері бар: химиялық құрамы 

бойынша, қасиеттері бойынша, балқыту әдісімен, тотықсыздану дәрежесі, 

құрылымы, сапасы және т.б. бойынша. 

  Химиялық құрамы бойынша жіктеу қорытпаның негізі болып табылатын 

негізгі немесе негізгі құрамдас бөлігін көрсетуге негізделген: темір, мыс, 

алюминий және т.б. Бұл жіктеу негізгі кластардың аз санына қорытпаларды 

үлестіруге мүмкіндік береді: 

  а) темір негізіндегі қорытпалар (болат, шойын); 

  б) мыс қорытпалары (қола және жез); 

  в) алюминий қорытпалары (авиаль, дюраль, силумин);  

  г) магний қорытпалары;  

  д) титан қорытпалары; 

  е) мойынтіректер (баббиттер) үшін қалайылы және қорғасынды 

қорытпалары және т.б. 

  Қорытпалардың ең үлкен тобы – болаттар – өз кезегінде химиялық 

құрамы бойынша 2 топқа бөлінеді: көміртекті (легирленбеген) және 

легирленген болат. 

 Мақсаты бойынша болаттар 3 негізгі топқа бөлінеді: құрылымдық, 

аспаптық және арнайы мақсаттағы болаттар. 

 Құрылымдық болаттар жоғары технологиялық қасиеттермен үйлескенде 

беріктікке, иілгіштігіне және тұтқырлыққа ие болуы керек: қысыммен, кесу, 

дәнекерлеу және т.б. оңай өңделеді. Құрылымдық болаттар машина 

бөлшектерін, машина жасау және құрылыста металл құрылымдар 

механизмдерін өндіру үшін қолданылады. Аспаптық болаттар 

жоғарылатылған немесе жоғары қаттылыққа және тозуға төзімді болуы керек, 

қыздырылған кезде сақталуы тиіс. Аспаптық болаттар металл кесу, қысымды 

өлшеу құралдарын өндіруге арналған құралдарды өндіру үшін қолданылады. 

Арнайы болаттарда ерекше қасиеттер болуы керек: қышқылға төзімділік, 

жылу төзімділік, магниттік немесе керісінше, магниттік емес қасиеттер және 

т.б. 

 Болаттың сапасы қарапайым сапаға, сапалы және жоғары сапаға 

бөлінеді. Сапаның басты ерекшелігі, болаттың құрамында зиянды 

қоспалардың болуы: күкірт пен фосфор. Әр түрлі сапа категорияларындағы 

қоспалардың ең көп рұқсат етілген мөлшері төменде келтірілген. 

  

7 кесте – Максималды рұқсат етілген қоспалардың мөлшері 

Болат Р S 

Қарапайым сапалы 0,040% 0,050% 

Сапалы  0,035% 0,035% 

Жоғары сапалы 0,025% 0,025% 

Ерекше жоғары сапалы 0,025% 0,015% 

  

Қарапайым сапа санаты тек қарапайым көміртекті болатқа 
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(қосындыланбаған) жатады, қалған екі санат көміртекті және қосындыланған 

болатқа жатады. 

Қышқылдану дәрежесіне қарай (металлдан оттегіні  жою) маркасында 

көрсетілгендей болат тыныш (т), жартылай тыныш (жт) және қайнап 

тұрған (қт) болуы мүмкін. Көміртегінің құрамы бірдей болған жағдайда 

тыныш, жартылай тыныш және қайнап тұрған болаттардың беріктігі бірдей 

болады. Ол болатта қалдық кремнийдің болуымен шартталған: 

  - қайнап тұрған 0,05%; 

  - жартылай тыныш болат 0,05-0,15%; 

  - тыныш болат 0,15 - 0,35%.  

  Металлургтер марганец, кремний және алюминийді тотықсыздандыру 

үшін пайдаланады. 

  Өндіріс әдісіне сәйкес болат конверторларды мартендік, электрлі болат 

және арнайы балқыту әдістер болаты болып бөлінеді: электрқожбен қайта 

балқыту (ЭҚБ), вакуумды-индукциялық балқыту (ВИБ), вакуумды-

диффузиялық балқыту (ВДБ), электронды-сәулелік балқыту (ЭСБ), плазмалы-

доғалық балқыту (ПДБ). Арнайы балқыту әдістерін пайдалану сапалы 

материалдарды алуға мүмкіндік береді. 

 Металл материалдарды таңбалау (маркалау) әдістері. 

 Болаттар мен басқа қорытпалардың маркаларын белгілеу әріптік-

цифрлық жүйе бойынша өндіреді. Бірақ әртүрлі металдар мен қорытпалар 

үшін таңбалау әдісін таңбада енгізілген ақпаратпен ажыратады.  

 Ең көп тараған әдіс «таңба-құрамы» болып табылады, қорытпаға кіретін 

негізгі компоненттердің құрамы жайлы ақпарат таңбада орналасқан.Бұлай 

жоғары сапалы көміртекті және қосындыланған болаттар, мыс қорытпалары, 

қатты қорытпалар және алюминий қорытпаларының бір бөлігі белгіленеді.. 

 «Таңба-қасиеті» әдісі тар қолданысқа ие. Мұндай әдіспен графитті 

шойын белгіленеді. Таңбада шойынның беріктігі мен пластикалық қасиеттері 

туралы ақпаратты қамтылған. 

 Қорытпаларға берілетін нөмірлердің алдында жалпы мақсаттағы 

көміртекті болаттардың әріптері тұрады «Бт» (болат), күрделі құрамды 

жоғары қосындыланған болаттар - «ИЭ» немесе «ЭП» индекстері (зерттеулік 

және сыналатын таңбалар). 

  

Көміртекті болат. 

Қара металлургияның негізгі өнімдері болат - көміртегінің темірмен 

қорытпасы. Болаттың көміртегі мөлшері 0,1-ден 2%-ға дейін аралықта кеңінен 

өзгереді. Өнеркәсіптік болат химиялық құрамы бойынша күрделі қорытпасы 

болып табылады. Негізгі темірден басқа, оның құрамында әртүрлі себептерге 

байланысты көптеген элементтер бар: 

а) оларды толық жоюдың мүмкін еместігі: S, Р, О2, N2, Н2; 

б) өндірістің технологиялық ерекшеліктері: марганец және кремний, 

мысалы, тотықсыздандыру ретінде енгізіледі;  
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в) рудадан немесе шихтадан кездейсоқ қоспалар: Сr, Мn, Ni, Сu, Аs және 

т.б.  

 Барлық осы қоспалардың мазмұны шихтаның құрамына және болаттың 

балқыту әдісіне байланысты болады: конверторлық, мартенік, электрлік 

балқыту, балқытудың арнайы әдістері. 

 Бір элемент – көміртекті қарапайым болатқа әдейі енгізіледі. Бұл 

көміртекті болаттың қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететінін, тіпті оның 

құрамындағы шамалы өзгерісімен де түсіндіріледі. Сондықтан көміртек 

болаттың қасиеттерін өзгертетін негізгі элемент. Көміртектің жоғарылауы 

қаттылықты арттырады – HB, беріктігі, икемділігі мен тұтқұрлығы 

төмендетеді. 

  Көміртекті болатта тұрақты қоспалар мөлшері келесі шектеулермен 

шектеледі: Мn ≤ 0,7%; Si ≤ 0,5%; Р ≤ 0,05%; S ≤ 0,05%. 

  Көміртекті болатта марганец пен кремний технологиялық қоспалар 

болып табылады, оларсыз болатты балқыту мүмкін емес. 

  Оларды қорыту кезінде болаттан оттегіні алып тастаушы элементтер, 

ашытқыштар ретінде енгізеді. Сондай-ақ марганец күкіртті отқа төзімді МnS 

қосылысына ауыстыра отырып, қызусынғыштық деп аталатын күкірттің 

зиянды әсерін жояды. 

  Күкірт және фосфор темірдің зиянды қоспалары болып табылады және 

кеннен болатқа түседі. Күкірт ыстық қысымға ұшыраған аймақты ерітетін 

қосылысты құрайтын болатқа қызусынғыштық береді. Фосфор қатқақ 

климаты бар аймақтарда жұмыс істейтін өнімдер үшін қауіпті ететін болатқа 

мортсынғыштығын хабарлайды. 

  Болаттың зиянды қоспалары - газдар, әсіресе оттегі және сутегі. Күкірт 

болаттардың әлсіздік күшін азайтатын тотық құрайды, ал сутегі флокен деп 

аталатын жыртық-жарықшақ жасауы мүмін. Көміртегі болаты мақсаты 

бойынша құрылымдық және аспаптық болуы мүмкін. Сапасы бойынша, 

құрылымдық болаттар қарапайым сапа мен сапалы болатқа, ал аспаптық 

жоғары сапалы және сапалы болып бөлінеді. 

 Жалпы мақсатты қарапайым сапалы құрлымдық көміртекті 

болаттар. 

 Бұл топ құрамында 0,5% дейін көміртегі бар болаттар кіреді, оның 

өндірісі жоғары талаптарды қажет етпейді. Болттар «Бт» әріптерінен кейін 

«болат» дегенді білдіретін 0-ден 6-ға дейінгі реттік нөмірмен белгіленеді. 

Таңба нөмірінен кейін ашытқы дәрежесін көрсету үшін индекстерді қосады: 

қн - қайнау, жт - жартылай тыныш, тн - тыныш. 

 

8 кесте  Көміртекті құрылымды қарапайым сапалы болаттардың 

құрамы, %  

Болат 

таңбасы 
Көміртек  Марганец Кремний Күкірт  Фосфор 

Бт0  0,23    0,06  0,07 
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Бт1кн 0,06-0,12 0,25-0,50  0,05  0,05  0,04 

Бт1жт 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт1тн 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт2кн 0,09-0,15 0,25-0,50  0,05 » 0,05 » 0,04 

Бт2жт 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05 - 0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт2тн 0,09-0,15 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт3кн 0,14-0,22 0,30-0,60  0,05 » 0,05 » 0,04 

Бт3жт 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт3тн 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт3Гжт 0,14-0,22 0,80-1,10  0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт3Гжт 0,14-0,20 0,80-1,10 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт4кн 0,18-0,27 0,40-0,70  0,05 » 0,05 » 0,04 

Бт4жт 0,18-0,27 0,40-0,70 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт4тн 0,18-0,27 0,40-0,70 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт5жт 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт5тн 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Бт5Гжт 0,22-0,30 0,80-1,20  0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт6жт 0,38-0,49 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Бт6тн 0,38-0,49 0,50-0,80 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Хром, никель, мыстың массалық үлесі 0,30% -дан аспауы керек, ал мышьяк 

0,08% -дан аспауы керек. 

 

 Кепілдік беріледі: көміртек құрамы 0,06-0,49% болат санын көбейген 

сайын артып, марганец құрамы 0,25%-дан 0,8%-ға дейін ауытқиды. 

Құрамында марганецтің жоғары құрамдасы (0,8-1,2%) бар 3 таңба бар, оның 

мазмұнын көрсететін Г әрпі осы болаттардың жоғары құрамын таңбалауға 

кіреді: Бт3Гжт, Бт3Гтн, Бт3Гжт. Кремний құрамы тотықсыздану дәрежесіне 

байланысты өзгереді: қайнаған болаттар үшін 0,05% артық емес, жартылай 

тыныш үшін 0,05% - 0,15%, тыныш болаттар үшін 0,15-0,30%. Күкірт пен 

фосфордың зиянды қоспалары, сондай-ақ шихтадан болатқа салынатын 

кездейсоқ қоспалары шектеледі – хром, никель, мыс, мышьяк. Қарапайым 

сапалы құрылылымды болаттар үлкен мартен пештерде және оттегі 

конвертерлерінде балқытылады. Бұл болаттар арзан және ыстықтай 

илектелген үлгілі сұрыпты және табақ жаймасы түріндегі металлды көп қажет 

ететін құрылымда дайындалады: бөренелер, шыбықтар, швеллерлер, 

бұрыштар, парақтар, құбырлар және т.б., сондай-ақ жауапкершілігі төмен 

машина бөлшектеріне арналған: осьтер, біліктер, тісті доңғалақтар, тығындар, 

бұрандамалар, сомындар және т.б. 

 Қосындыланған болаттарды таңбалау. 

 Қосындыланған болат деп қарапайым қоспалар мен технологиялық 

қоспаларға қосымша қосындыланған элементтер: марганец (0,8%-дан астам), 

кремний (0,5%-дан астам), хром, никель, вольфрам, молибден, ванадий және 

т.б. Жиі қосындыланған элементтер қосындыланған болаттың атауын 
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анықтайды: хромды, никельді, хром-никельді, кремнийлі және т.б. 

Қосындыланған элементтер механикалық қасиеттерін айтарлықтай арттырады 

(беріктігі, тұтқырлық, тозуға төзімділігі), технологиялық 

(шынықтырушылығы), физикалық (электр кедергісі, магниттік) және арнайы 

эксплуатациялық сипаттамалары: коррозияға төзімділік, қызутөзімділік, 

жылуға төзімділік, ыстыққа беріктік және т.б. Мақсаты бойынша қоспаланған 

болаттар үш топқа бөлінеді: құрылымдық, аспаптық және арнайы физикалық 

және химиялық қасиеттері болаттар. 

 Қосындыланған болаттардың таңбаларын белгілеу әріптік-цифрлық 

жүйеге негізделген. Қосындыланған элементтердің әріптік белгіленуі 

химиялық бейнеге сәйкес келмейді (9 кесте). 

 

         9 кесте  Қосындыланған элементтерді болаттарда белгілеу 

Атауы 

Химия-

лық 

бейнесі 

Таңбалау 

белгісі 
Атауы 

Химия-

лық 

бейнесі 

Таңбалау 

белгісі 

Марганец Мn Г Кобальт Со К 

Кремний Si С Алюминий Аl Ю 

Хром Сr Х Медь Сu Д 

Никель Ni Н Бор В Р 

Вольфрам W В Ниобий Nb Б 

Ванадий V Ф Цирконий Zr Ц 

Титан Тi Т Фосфор Р П 

Церий Cе Ч Азот N 
А (таңбаның 

ішінде) 

Молибден Мо М    

 

 Құрылымдық таңбалар үшін бірінші екі сан көрсеткіштің жүзден 

біріндегі көміртектің құрамн көрсетеді. Егер қосындыланған элементтің 

құрамы 1%-дан артық болса, онда әріптен кейін оның орташа мәні пайызбен 

көрсетіледі. Егер қосындыланған элементтің құрамы шамамен 1% немесе одан 

аз болса, онда тиісті әріптен кейін сан қойылмайды. 

 Құрылымдық болаттардағы негізгі қосындыланған элементтері ретінде 

хром 2%, никель 1-4%, марганец 2%, кремний 2%-ға дейін қолданылады. Мо, 

W, V және Ti сияқты қосындыланған элементтер, әдетте, физика-механикалық 

қасиеттерін одан әрі жақсарту үшін Cr және Ni-мен бірге болатқа енгізіледі. 

Құрылымдық болаттардағы олардың саны 1%-дан аспайды. Құрылымдық 

болаттардағы қосындыланған элементтердің жалпы саны әдетте 7-8%-дан 

аспайды. 

 Көміртегінің көлемі бойынша құрылымдық қосындыланған болаттар екі 

топқа бөлінеді: 0,2% дейін көміртегі бар, аз көміртекті цементтелетін 

болаттар, көміртегімен беткі қанықтылығына ұшырайды және 0,25-0,5% 

көміртегі бар, орташа көміртекті жақсартылатын болаттар және де 
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шынықтыру және жоғары жұмсарту (жақсарту) арқылы қатайтылатын. 

Қосындыланған болаттар әрқайсысының 0,035%-нан кем күкірт пен фосфоры 

бар тек қана сапалы зиянды қоспалар мөлшерімен, ал жоғары сапалы заттар 

құрамында осы элементтерден тұратын 0,025%-дан төмен құрамдарға ие. 

Жоғары сапалылары соңындағы «А» әрпімен белгіленеді (10 кесте). 

 

10 кесте  Құрылымдық қосындыланған болаттардың құрамы 

Болаттың 

таңбасы 

Элементтердің құрамы, % 

С Мn Si Сr Ni 

S Р Басқалары 

 

 
артық емес 

Цементтелетін болаттар 

15ХФ 
0,12-

0,18 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
0,30 0,035 0,035 

0,06-

0,12V 

20ХН 
0,17-

0,23 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,45-

0,75 

1,0-

1,4 
0,035 0,035 - 

18ХГТ 
0,17-

0,23 

0,80-

1,10 

0,17-

0,37 
1,0-1,3  0,30 0,035 0,035 

0,03-

0,09Тi 

18Х2Н4МА 
0,14-

0,20 

0,25-

0,55 

0,17-

0,37 

1,35-

1,65 

4,0-

4,4 
0,025 0,025 

0,30-0,40 

Мо 

Жақсартылатын болаттар 

40Х 
0,36-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
 0,30 0,035 0,035 - 

30ХГС 
0,28-

0,35 

0,80-

1,10 

0,9-

1,2 

0,80-

1,10 
 0,30 0,035 0,035 - 

40ХНМА 
0,37-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
0,6-0,9 

1,2-

1,6 
0,025 0,025 

0,15-0,25 

Мо 

38ХН3МФА 
0,30-

0,42 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
1,2-1,5 

3,0-

3,4 
0,025 0,025 

0,35-0,45 

Мо 

0,1-0,2V 

Аспаты болаттарда көміртегі құрамы он пайыздық мөлшерде көрсететін 

сан басында қойылады: 8ХФ, 3Х2В8Ф және т.б. (10 кесте). 

 Әдетте ол бір ғана сан. Егер көміртек 1% немесе одан артық болса, 

бастапқы сан қойылмайды: ХГ, ХВГ. Осы ереже ерекшелігі 2 таңбаға ғана 

қатысты емес: 11ХФ және 13X. 

 Арнайы қасиеттері бар болаттар (ыстыққа төзімді, ыстыққа берік, тот 

баспайтын) арнайы белгілену әдісі жоқ. Олар құрылымдық қосындыланған 

болаттар үшін әзірленген сұлба бойынша таңбаланады (таңбаның басында 

пайызбен жүзден бір бөлігі көміртегіні көрсететін екі таңбалы сан): 08Х13, 

12Х17, 12Х18Н10Т, 40Х10С2М, 55Х20Г9АН4 және т.б. 

 Егер құрылымдық машина жасау болатындағы қосындыланған 

элементтердің жалпы үлесі 7-8% -дан аспайтын болса, онда арнайы қасиеттері 
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бар болаттар 10% -дан жоғары қосындыланған элементтердің жалпы үлесіне 

ие, ал көп жағдайда әлдеқайда жоғары. 

 

 11 кесте  Кейбір қосындыланған аспапты болаттардың құрамы 

Болат 

таңбасы 

Элементтердің құрамы, % 

С Si Мn Сr W Мо V Ni 

8ХФ 
0,70-

0,80 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

ХВ4 
1,25-

1,45 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 

3,50-

4,30 
- 

0,15-

0,30 
- 

9ХС 
0,85-

0,95 

1,20-

1,60 

0,30-

0,60 

0,95-

1,25 
- - - - 

ХВГ 
0,90-

1,05 

0,15-

0,35 

0,80-

1,10 

0,90-

1,20 

1,20-

1,60 
- - - 

Х12М 
1,45-

1,65 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

11,0-

12,5 
- 

0,40-

0,60 

0,15-

0,30 
- 

5ХНМ 
0,50-

0,60 

0,15-

0,35 

0,50-

0,80 

0,50-

0,80 
- 

0,15-

0,30 
- 

1,40-

1,80 

4Х5МФ

С 

0,32-

0,40 

0,80-

1,20 

0,15-

0,40 

4,50-

5,50 
- 

1,20-

1,50 

0,30-

0,50 
- 

3Х2В8Ф 
0,30-

0,40 

0,15-

0,40 

0,15-

0,40 

2,20-

2,70 

7,50-

8,50 
- 

0,20-

0,50 
- 

5ХВ2С 
0,45-

0,55 

0,55-

0,80 

0,15-

0,40 

1,00-

1,30 

2,00-

2,50 
- - - 

11ХФ 
1,05-

1,15 

0,15-

0,35 

0,40-

0,70 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

13Х 
1,25-

1,40 

0,15-

0,35 

0,30-

0,60 

0,40-

0,70 
- -  - 

Әрқайсысының күкірт немесе фосфор құрамы 0,030%-дан жоғары емес.   

 

Мыс және мыс негізіндегі қорытпалар. 

Таза мыс күміс пен алтынға ұқсас қасиеттерге ие. Соңғылары ауада 

тотықтандырылмайды және асыл металдар деп аталады. Мыстың нашар 

тотығады және жартылай асыл метал болып саналады. Оның бағалы 

техникалық қасиеті – электр өткізгіштігі мен жылу өткізгіштік қасиеті. 

Мыс тазалықтың сапа дәрежесін көрсететін сандық индексі бар М 

әрпімен таңбаланады. Қоспалардан тазарту дәрежесі мысты алу 

технологиясына байланысты болғандықтан, сандық индекснен кейін әріптер 

болуы мүмкін: к – катодты, о – оттексіз, т – тотықсыздалған, жж – 

жоғары жиілік. Мыстың құрамында 12 қоспаға дейін болуы мүмкін. Мыс 

көптеген элементтермен балқытылып, оң қасиеттерге ие бола алады. 

Осылайша, мыс көптеген қорытпалардың негізі болып саналады: жез, қола 
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және мыс-никель қорытпалары (мельхиор, монель, нейзильбер, константан 

және т.б.). 

 

 12 кесте 

МЖЖк 99,993% Сu, басқалары 0,007% қоспалар 

М00к, М00б 99,99% Сu, » 0,01% » 

М0к, М0б 99,95% Cu, » 0,05% » 

М1, М1к, 

М1р 
99,90% Cu, » 0,10% » 

М2, М2р 99,70% Cu, » 0,30% » 

М3, М3р 99,50% Cu, » 0,50% » 

 

 Жез. 

Жез – мыс пен мырыш қорытпалары. Жез Л әрпімен белгіленіп, 

қорытпадағы мыстың пайызын көрсететін сандармен белгіленеді. Л96, Л90, 

Л85, Л80, Л70, Л68, Л63 және Л60 қарапайым жезден жасалған 8 маркасы бар. 

Қорытпадағы жүз пайызға дейін мырыш бар (13 кесте). 

 Егер жезде үшінші, төртінші немесе одан да көп құрамдас болса, мұндай 

жез күрделі немесе арнайы деп аталады. Жезге қосылатын барлық элементтер 

химиялық элементтің атауынан басталатын бастапқы әріптермен анықталады: 

Қл - қалайы, Қр - қорғасын, A - алюминий, Т - темір, H - никель, K - кремний, 

Мц- марганец, Мш - мышьяк. 

 Күрделі жез келесідей тағайындалады: «Л»-дан кейін қосындыланған 

элементтердің индексі тұрады, әріптерден кейін бірінші екі таңбалы сан - мыс 

құрамы, кейінгі сандар – әріптік бөлігінде келтірілген құрамдастардың 

құрамы болып табылады. Мысалы, ЛМцОС 58-2-2-2 құрамында 58% Cu және 

2% марганец, қалайы және қорғасын, 36% Zn (қалғаны) бар. Жез 

деформацияланатын және құылатын болып бөлінеді. Құылатын жездің  соңғы 

әрпі «Л»: ЛК-80-3Л, ЛАЖ60-1-1-Л, ЛС59-1Л және құйма түрінде жеткізіледі. 

 

13 кесте  Жездің таңбалануы, құрамы және мақсаттары 

Жез 
Таңбасы  

 

Құрамы, % 
Жездің шамамен 

мақсаты Мыс 
Қосындыла

ушы 

Алюминилі ЛА 77-2 76-79 1,75-2,5 Аl 

Теңізде жұмыс 

істейтін 

бөлікшектер 

Кремнийлі ЛК 80-3 78-81 3,0-4,5 Si “ 

Қорғасынды ЛҚр 59-1 57-61 0,8-2,0 Рb 

Мойынтіректер 

үшін айырғыштар, 

тығын 
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Марганецті ЛМц 58-2 57-60 1,0-2,0 Мn 

Табанды және 

тіректі 

мойынтіректің 

бөлшектері 

Марганецті- 

қалайылы- 

қорғасынды 

ЛМцҚЛҚр 

58-2-2-2 
57-60 

1,5-2,5 Мn 

1,5-2,5 Sn 

1,5-2,5 Рb 

Тісті дөңгелек 

Алюминийлі- 

темірлі- 

марганецті 

ЛАТМц 

66-6-3-2 
64-68 

5-7 Аl 

2-4 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Сомындар, 

бұрандалар, 

бұрымдық 

бұрандалар 

Марганецті- 

никелді-темірлі- 

алюминийлі 

ЛМцНТА 

60-2-1-1-1 
58-62 

0,5-1,0 Ni 

0,5-1,0 Аl 

0,5-1,1 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Ауа, су, май, сұйық 

отында жұмыс 

істейтін арматура 

 

 Қола. 

 Классикалы қола – қалайы бар мыс қорытпасы. Бірақ қалайы 

тапшылығына байланысты алюминий, кремний, марганец, бериллий және т.б. 

бар мыс қорытпалары кеңінен қолданылды. Қола белгісі «Қ» әрпінен 

басталады, одан кейін қоспаларды көрсететін әріптер басталады, содан кейін 

қоспа үлесі көрсетілген сандар: қола ҚҚлЦ4-3 құрамында 4% калай, 3% 

мырыш және 93% мыс бар. Қолаға жез қосындылаған элементтер енгізіледі, 

белгіленуіде дәл солай. Бірақ екі элемент - фосфоры мен  бериллийі қола 

құрамындағана кездеседі. Фосфор қалайылы қолаға тотықсыздандырғыш 

ретінде енгізіледі, ол қалайы оксидінің (SnO) сынғыш қоспаларын 

алыптастайды. Бериллий 2% мөлшерінде бастапқы термикалық 

беріктендірілген қола ҚБ2 жасайды. Қола өңдеу әдісімен немесе алу әдісімен 

деформацияланатын және құылған болып бөлінеді. Құылатын қолалар «Л» 

әрпімен таңбаның соңында белгіленеді: ҚАТН 10-4-4Л. Химиялық құрамы 

бойынша қола 2 топқа бөлінеді: қалайылы қола және қалайылы қола (14 

кесте).  

 

         14 кесте  Кейбір қолалар маркасының химиялық құрамы, қасиеттері 

және мақсаттары 

Қола 

маркасы 

Химия- 

лық 

құрамы, 

% 

Қасиеті 

Қолданылуы 
Шектік 

беріктік 

б, Мпа 

Салыс-

тырмалы 

ұзаруы , % 

Қатты-

лығы, 

НВ 

ҚОФ 

8,0-0,30 

7,0-8,5 Sn 

0,25-0,35 

Р 

370-450 15-55 
750-

900 

Целлюлоза-қағаз 

өнеркәсібінің 

желілері үшін сым 
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ҚОФ-

6,5-0,15 

6,0-7,0 Sn 

0,10-0,25 

Р 

350-450 60-70 
700-

900 

Таспалар, жолақтар, 

шыбықтар, 

мойынтіректер, 

биметалдар 

ҚОЦ4-3 
3,5-4,5 Sn 

2,7-3,3 Zn 
320-800 10-25 

600-

1600 

Электротехника, 

машина жасау, 

химия түріндегі 

таспалар, жолақтар, 

шыбықтар, серіппе 

ҚОЦС4-

4-2,5 

3,0-5,0 Sn 

3,5-4,5 Zn 

1,5-3,5 Рb 

300-550 5-35 
600-

1100 

Таспалар, жолақша-

лар, мойынтіректер 

ментығындарүшін 

тығыздауыштар 

ҚОЦСН3

-7-5-1 

2,4-4,0 Sn 

6,0-9,5 Zn 

3,0-6,0 Рb 

0,5-2,0 Ni 

180-210 5-8 
400-

600 

Теңіз суында жұмыс 

істейтін, майларда 

және әлсіз коррозия-

лық орталарда 

жасайтын жабдық-

тар, антифрикцион-

ды бөлшектер 

ҚА7 6,0-8,0 Аl 580-800 5-10 
1800-

2300 

Серпімді 

элементтер: 

серіппелер, 

мембраналар, 

сильфондар 

ҚАЖ9-4 
7-10 Аl 

2-4 Fе 
 550  15 

1100-

1800 

Тісті доңғалақтар, 

қуат бұрандалары-

ның сомындары, 

клапанның 

орындықтары 

ҚАЖН10

-4-4 

9,5-11,0 

Аl 

3,5-5,5 Fе 

3,5-5,5 Ni 

 650  5 
1700-

2200 

Бағыттауыш тығ-

ындар, клапандар, 

тісті доңғалақтар, 

айырғыш 

мойынтіректер 

ҚАМц9-

2 

9,0-10,0 

Аl 

1, 5-2,5 

Мn 

450-600 5-18  
Тісті доңғалақтар, 

бұрамдық, тығындар 

ҚАЖМц

10-3-1,5 

9,0-11,0 

Аl 

2-4 Fе 

1-2 Мn 

 600 12 
1300-

2000 

Тісті доңғалақтар, 

мойынтіректер 
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ҚКМц3-

1 

2,75-3,5 

Si 

1,0-1,5 

Мn 

350-850 5-35 
1700-

2200 

Серіппе, 

мембраналар, 

мойынтіректер 

ҚБ2 1,9-2,2 Ве 
400-

1500 
20-30 

1000-

3300 

Пружинaлap, мемб-

ранaлap, сильфондар 

ҚБНТ1,7 

1,6-1,85 

Ве 

0,2-0,4 Ni 

0,1-0,25 

Тi 

600-

1500 
2,0-2,5 

1500-

3400 

Серіппе жіне басқа 

да иілгіш 

элементтер 

 

 Алюминий және алюминий негізіндегі қорытпалар. 

 Алюминий жеңіл металдарға жатады, ол темірден 3 есе жеңіл. Төмен 

тығыздығы, арзан құны, өндірістің үлкен көлемі (темірден кейінгі екінші 

орын) авиация өнеркәсібінде кеңінен қолданыста. Жоғары электрөткізгіштігі 

(мыстан 65%) алюминийді өткізгіш металл ретінде электрлік мақсаттарда 

пайдалануға мүмкіндік береді. Бірдей өткізгіштігі бар алюминий сым мысқа 

қарағанда жеңіл. 

 Алюминий химиялық белсенді металл болып табылады, бірақ алюминий 

бетіндегі тотықты пленка металлды одан әрі коррозиядан қорғайды. Азот 

және органикалық қышқылдар алюминийге әсер етпейді. Демек, химия 

өнеркәсібінде және күнделікті өмірде алюминийді азық-түлікті сақтау және 

тасымалдау үшін кеңінен қолдануға болады. 

 Жоғары иілгіштік алюминийден фольгадан, ұнтақтан, опадан бастап 

әртүрлі пішіндер мен профиль өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. 

 Алюминийдің сапасы тазалық дәрежесімен анықталады және осы 

негізде үш топқа бөлінеді: 

 1) Жоғары сапалы алюминий маркасы: A999 құрамында 99, 999% Al 

және 0.001% қоспалар бар. 

 2) Жоғары сынама алюминий маркалары. 
 

15 кесте  Алюминий тазалық деңгейі 

А995 Құрамында бар 
99,995% Аl  

0,005% Қоспалар 

А99 » 
99,99% Аl және 

0,01% 
» 

А97 » 
99,97% Аl және 

0,03% 
» 

А95 » 
99,95% Аl және 

0,05% 
» 

 

3) Техникалық тазалық маркалы алюминий: A85, A8, A7, A6, A5, A0 
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0,15-тен 1,0% қоспалар құрамында бар. 

Таза алюминийді өнеркәсіптегі құрылымдық материал ретінде 

қолдануға болмайды, өйткені оның берік қасиеттері аз: в 60 МПа, 0,2 20 

МПа. Алюминийді кремний, магний, марганец, мыс, мырышпен балқыту 

арқылы айтарлықтай жақсартады, соңғы екі элемент қорытпалардың 

балқытуын шынықтырумен б  700 МПа дейін беріктендіреді. 

Техникалық алюминий қорытпалары құйылатын және 

деформацияланатын болып бөлінеді. 

1. Марганец пен магниймен араластырылған термоөңдеуден кейін 

деформацияланған қорытпалар: АМ1 (1% Mn), AMg1, AMg2, AMg3, AMg4, 

AMg5, AMg6 магний бар 1% -дан 6% -ға дейін, қалғандары алюминийден 

тұрады 

2. Термиялық өңдеу арқылы деформацияланатын қорытпалар D 

(дюралюминий) немесе B (жоғары беріктік) әріптерімен және шартты реттік 

нөмірімен белгіленеді (16-кесте). 
 

16 кесте  деформацияланатын алюминийдің, термиялық қатты 

қорытпалардың құрамы мен қасиеттері 

Қорытпаның 

маркасы 

Қорытпаның құрамы, % Механикалық қасиеті 

Сu Мg Мn Zn Zr В, МПа 0,2, Мпа , % 

Д1 
3,8-

4,8 
0,4-0,8 

0,4-

0,8 
0,3  410-490 240-320 

14-

20 

Д16 
3,8-

4,9 
1,2-1,8 

0,3-

0,9 
0,3  440-540 330-400 

11-

18 

Д18 
2,2-

3,0 
0,2-0,5  0,2  0,1     

В95 
1,4-

2,0 
1,8-2,8 

0,2-

0,6 

5,0-

7,0 
 500-600 450-550 8-12 

В96 
2,0-

2,6 
2,3-3,0 

0,2-

0,6 

8,0-

9,0 

0,1-

0,2 
700 650 7 

 

Есептеменің мазмұны. 

1. Металл материалдар топтарға бөлінетін белгілерді атаңыз. 

2. Есепте материалды таңбалау әдісі мен түсіндіру (расшифровка) 

тағбаларын көрсете отырып, материалдардың негізгі топтарын көрсету. Әрбір 

топ үшін таңбалаудың 2-3 мысалын беріңіз. 

          3. Таңба нұсқамасымен сынақ тапсырмасын алыңыз. Сынақтарда қандай 

материалдар бар екенін көрсетіңіз, таңбалардағы барлық әріптер мен 

нөмірлерді түсіндіріңіз, сондай-ақ, болаттардың құрамын, мақсатын, сапасын, 

тотықсыөдану дәрежесін қандай болатынын анықтаңыз. 

Бақылау сұрақтары: 

          1) Болат дегеніміз не, болат түрлері? 

          2) Болат құрамы мен мақсатына қарай қандай топтарға бөлінеді? 
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          3) Қандай көрсеткіштер болаттың сапасын сипаттайды? 

          4) Болаттың тотықсыздануы дегеніміз не, қандай элементтер 

тотықсындардырғыш болып саналады? 

          5) Қай элементтер жақсы өңдеу (кесу) мүмкіндігін береді? 

          6) Қосындыланған құрылымдық болаттар таңбаға қатысты қорытпалы 

қосындыланған аспапты болаттан қалай ерекшеленеді? 

          7) Қатты қорытпалардың негізгі құрамдас бөлігі. Қатты қорытпаларды 

белгілеу. 

          8) Жез және қола деген не? Оларды таңбалануы. 

          9) Құйылатын және деформацияланатын алюминий қорыпаларыны 

қалай таңбаланады? 

 

 Зертханалық жұмыс №3. Үлгілерді созылуға сынау 

 

Жұмыстың мақсаты: үлгілерді созылуға сынау әдісін меңгеру. Созылу 

диаграммасын талдауды үйрену. Материалдардың беріктігі мен 

созымдылығын анықтауды үйрену. 

 

 Теориялық мәлімет. 

Бірөстілік созылу сынақтары металдардың механикалық қасиеттерін 

бағалаудың ең көп тараған түрі болып табылады. Механикалық созылу 

қасиеттері екі топқа бөлінуі мүмкін - беріктілік пен созылымдылық. 

 Беріктілік қасиеттері – үлгі материалдың деформацияға немесе 

бұзылуына кедергі сипаттамасы болып табылады. Механикалық қасиеттері 

«жүктеме – абсолютті ұзарту» координаттарындағы бастапқы созылу 

қисықтары арқылы анықталады, олар автоматты түрде сынау машинасының 

диаграммалық таспасында жазылады. Осы диаграммадағы нүктелердің 

координаттары формулалармен анықталады: 

 = P/F0; 

 = l/l0,  

мұндағы F0 және l0 – бастапқы қимасы және бастапқы үлгі ұзындығы. 

Пластикалық қасиеттер деформацияға дейін және бұзылудан кейін 

үлгі өлшемдерін салыстыру арқылы анықталады.  

Пропорционалдық шегі – жүктемеге тікелей пропорционалды болатын 

ең үлкен кернеу: 

пц = Pпц/F0,  

 мұндағы Рпц – диаграмманың сызықтық бөліміне сәйкес келетін 

жүктеме; 

 F0 – бастапқы кескіннің көлденең қимасының ауданы. 

Серпімділік шегі – қалдықтың ұзарту ұзындығының есептік үлгідегі 

ұзындығынан 0,05% (кейде 0,005%) жететін кернеу: 
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сер = Pсер/F0,  

мұндағы Рсер – e нүктесінің тікелей жақын жерінде орналасқан нүктеге 

сәйкес келетін p жүктеме. 

Аққыштықтың физикалық шегі деп жүктеменің білінбей жоғарылап, 

үлгінің деформацияланатын кернеуін айтады: 

ақ = Pақ/F0,  

 мұндағы Рақ – күш диаграммасының көлденең бөлігіне сәйкес келетін 

жүктеме. 

Аққыштықтың шартты шегі үлгі ұзындығынан қалдық ұзарту 

ұзындығы 0,2%-ға дейін жететін кернеу: 

0,2 = P0,2/F0. 

Беріктік шегі деп сынақ бойы ең максималды кернеуін айтады: 

б = Pб/F0,  

 мұндағы Рб – максималды күш. 

Үлгінің ажырау кезіндегі кернеу ажырауға шартты кедергі болып 

табылады: 

аж = Pаж/F0. 

Ажыраудың шартты кедергісінен басқа, ажырау кезінде шынайы кедергі 

бар, бұл ажырау кезінде жүктеменің Fк ажырауынан кейін үлгінің басындағы 

көлденең қимасының ауданына қатынасымен анықталады: 

к = Pк/Fк. 

СИ жүйесінде беріктік қасиеттер шамасын өлшеу үшін МПа = Мн/м
2
, 

техникалық шама жүйесінде – кгс/мм
2
. 

Үлгіні салыстырмалы ұзарту – пайызбен көрсетілген, үлгінің есептік 

ұзындығы ажырағаннан (Δl) кейінгі бастапқы есептік ұзындыққа (l0) 

қосылуының қатынасын айтады: 

 = ((lк – l0)/l0)100%.  

 lк анықтау үшін үлгінің жойылған бөліктерін бір-біріне басып қояды 

және сынаққа дейін және болжамды ұзақтығын көрсете отырып, үлгіге 

қолданылатын тәуекелдердің арасындағы қашықтық өлшенеді. Үлгісіз 

салыстырмалы ұзартуды диаграммадан шамамен бағалауға болады. Мұны 

орындау үшін қисықтың соңғы нүктесінен бұзылу сәтіне сәйкес келетін 

диаграмманың тік бөлігіне параллель сызық сызыңыз. Түзу сызықпен кесілген 

абсцисса кесіндісі үлгінің к салыстырмалы қалдық ұзаруына сәйкес келеді. 

Бұл нәтиже пайызбен көрсетілуі керек: 

 = 100%.  

Үлгіні салыстырмалы түрде тарылту үлгідегі көлденең қиманың 
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ауданының азаюы, пайызбен көрсетілген бастапқы аймаққа қатынасы.: 

 = ((F0 – Fк)/F0)100%, 

мұндағы F0, Fк – тиісінше, үзіліс алдындағы және кейінгі сынамадағы 

көлденең қимасы. 

 мәні цилиндрлік үлгілер үшін анықталады; Тегіс үлгілер үшін (жолақ 

немесе парақты сынақтан өткізген кезде), бұл бағалау болжалды болады. 

сызығының диаграммасы арқылы анықтау мүмкін емес. 

 

Тапсырма 1. 

1. Материалдың беріктігінің механикалық сипаттамаларын «күш-

деформация» диаграммасы бойынша анықтаңыз. 

2. Сынамалардың мөлшерін деформацияға дейін және бұзылудан кейін 

өлшеу нәтижелері бойынша материалдың иілгіштік механикалық қасиеттерін 

анықтаңыз. 

 

Жұмыстың орындау реті 1. 

1. Үлгіні алып, термоөңдеудің материалын және түрін көрсетіңіз. 

2. Жұмыс бөлігінің көлденең қимасын өлшеңіз: диаметрі d0 (цилиндр 

үлгісі үшін) немесе ені a0 және қалыңдығы b0 (жалпақ үлгі үшін). Өлшеуді 

сынаманың жұмыс бөлігінің кем дегенде үш жерінде (ортасында және 

шеттерінде) жасаған жөн.Үш өлшемнен F0 көлденең қимасын есептеу үшін ең 

кіші өлшемдерді таңдаңыз. Өлшеу мен есептеулердің нәтижелері 8-кестеде 

келтірілген. 

3. Таңбаның бетіне бастапқы есептелген ұзындығы l0 деп белгілеп, оны 

белгімен шектеңіз. l0 мәнін кестеге енгізіңіз. 

4. Үлгіні сынау машинасының тұтқасына орнатыңыз. 

5.  Машинаның қозғалтқышын қосыңыз және үзілгенше үлгіні созыңыз. 

Созылу диаграммасын «күш (Р) – деформация (е)» жазыңыз. 

6. Үлгі үзілгеннен кейін машинаны тоқтатып, үлгідегі бөліктерді 

қысқыштардан алып тастаңыз. 

Иілгіш материалдардың қасиеттерін анықтау. 

1. Үзіліс нүктесінде үлгілердің көлденең өлшемдерін өлшеңіз. 

Цилиндрлік үлгі үшін минималды мойынның диаметрін dк-ды екі өзара 

перпендикуляр бағытта өлшеңіз және хаттамадағы арифметикалық орташа 

мәнді жазып алыңыз. Тегіс үлгі үшін aк үлгісінің ең үлкен енін өлшеңіз және 

қисық нүктесінде bк орташа бөлігінің ең кіші қалыңдығын өлшеңіз және 

кестедегі өлшемдердің мәндерін енгізіңіз. 

2. Үлгінің өлшенген көлденең өлшемдерінен үзілу нүктесінде, Fк 

мойынындағы көлденең қиманы есептеп, кестеге енгізіңіз. 

3. lк үзілгеннен кейін үлгінің есептік ұзындығының мәнін анықтаңыз. 

Мұны істеу үшін, үзілген үлгінің бөліктерін мойын бойымен тығыз 

қиыстырыңыз, осылайша олардың осі тік сызықты қалыптастырады. 

Белгілердің арасындағы есептік ұзындықпен шектелген қашықтықты өлшеу 
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үшін штангенцеркульді қолданыңыз. Өлшеу нәтижесі 8-кестеге енгізу. 

4. Сынақ алдында және одан кейінгі үлгілерді өлшеу нәтижелерінің 

негізінде үлгілердің салыстырмалы ұзаруын (δ) және салыстырмалы тарылуын 

(Ψ) анықтаңыз. Өлшеу нәтижесі 17 - кестеге енгізу. 

 

 17 кесте 

Мате- 

риал 

Термия-

лық өңдеу 

d0 (a0, b0), 

м 

F0, 

м
2 

l0, 

мм 

Р, 

Н 

е, 

% 

dк (aк, bк), 

м 
Fк, м

2 
lк, мм 

          

  

18 кесте 

Мате-

риал 

Термия-

лық өңдеу 
δ, % Ψ, % σпц, Мпа 

σт (σ0,2), 

Мпа 
σв, МПа

 
Е, Гпа 

        

 

Материалдың беріктігі мен серпімді қасиеттерін анықтау. 

«Күш (σ) - деформация (ε)» созылу диаграммасын құрыңыз. 

1. Пропорционалдылық шегін анықтау (σпц). Созылатын қисықтың тік 

бөлігімен сәйкес келетін ОА түзу сызығын сызыңыз. Бастапқы қисық сызықты 

ескермеу керек. О нүктесінен ОА сызықтары қиылысуы арқылы ось ε 

координатасының осін Oσ жүргізу. Содан кейін еркін биіктікте, бірақ серпімді 

аймақта, абсцисс осіне параллель BC түзу сызық сызыңыз. BC сызығында DF 

кесінді тең бөлігіне DE кесіндісін қалдырыңыз. E нүктесінен және координат 

басынан OM сызық сызыңыз. Пропорционалдылық шегі σпц ОМ түзу сызыққа 

параллель болатын түзу HJ-ның созылу қисық сызығына тәуелділік нүктесіне 

сәйкес келетін күш ретінде анықталады. Есептеу нәтижелерін 9-кестеге 

келтіріңіз («Күшке байланысты деформацияның өзгеруі» суретін 

қолданыңыз). 

2. Материалдың аққыштық шегін анықтау. Егер кернеу 

диаграммасында аққыштық аймағы болса, онда аққыштық аймағындағы ең 

төменгі кернеу – σақ аққыштықтың физикалық шегі анықталады. 

Аққыштық аймағы болмаған кезде σ0,2 аққыштық шегі анықталады. Бұл 

үшін O координаты басынан 0,2% деформация мәніне сәйкес келетін 

деформация осінің бойында ОЕ кесінді қалдырылады. Е нүктесінен ЕР тұзуін 

ОА-ға параллель жүргізеді. EР сызығының қиылысу нүктесі диаграммамен 

шартты аққыштық шегінінң күшіне сәйкес келеді. Есептеу нәтижелерін 9-

кестеге енгізіңіз. 

           3. Материалдың созылу кедергісін σб үлгісі беріктік шегін шартты күш 

ретінде анықтаңыз. Есептеу нәтижелерін 18-кестеге енгізіңіз. 

  

Бақылау сұрақтары: 

1) Негізгі механикалық қасиеттерге анықтама беріңіз – беріктігі, 
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иілгіштігі. 

  2) Сынақ материалдарын таңдау әдісі (созылу, бүктеу, қысу) неге 

байланысты? 

  3) Сынақ кезінде созу үшін қандай үлгілер пайдаланылады? 

4) Созылу диаграммасының ерекше сипаты қандай? 

  5) Материалдың қандай механикалық сипаттамалары «σ - ε» созылу 

диаграммасымен есептеледі? 

6) Шартты және шынайы сызба диаграммасының арасындағы 

айырмашылық неде? 

7) Созылу диаграммасының физикалық және шартты тұрақсыздық шегі 

болған кезде қандай айырмашылық бар? 

8) Материалдың беріктігін қандай қасиеттерге қарай бағалайды? Олар 

қалай анықталады? 

9) Физикалық және шартты тұрақсыздық шегінің арасындағы 

айырмашылық қандай? 

10) Беріктік шегі мен үзілудің нақты кедергісі арасындағы 

айырмашылық неде? 

11) Материалдың иілгіштігі қандай қасиеттер қарай бағаланады? Олар 

қалай анықталады? 

13) σ0,02, σ0,2, δ анықтау кезінде қолданылатын көлденең түзу сызықтың 

мағынасы қандай? 

14) Юнг модулі дегеніміз не? Юнг модулін анықтаудың статистикалық 

әдісінің негізі қандай? 

15) Қандай механикалық сипаттамалар жетілген иілгіш деформацияның 

басталуын анықтайды? 

16) Материалдардың беріктігі сипаттамасын көрсетіңіз. 

Материалдардың иілгіштік сипаттамаларын келтіріңіз. 

 

Лабораториялық жұмыс №4. Термиялық өңдеу шарттарының 

болат қасиеттеріне әсері 

 

 Жұмыс мақсаты: болаттың қасиеттері бойынша жылу өңдеу кезінде 

температуралық уақытты қыздыру жағдайлары мен салқындату режимдерінің 

әсерін зерттеу. 

 

 Теориялық мәліметтер. 

         Жылумен өңдеу – бұл технологиялық материалдарды орнатылған 

бағытта өңдеу (жылу және салқындату), олардың құрылымын және 

қасиеттерін осы бағытта өзгерту. 

Жылулық өңдеу машиналық бөлшектердің механикалық, физикалық, 

пайдалану қасиеттерін алу үшін қолданылады. Аралық (алдын-ала) термиялық 

өңдеу технологиялық қасиеттерін жақсарту үшін қолданылады (кескіш 

құралдармен жұмыс жасау, қысыммен жұмыс істеу мүмкіндігі және т.б.). 
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Құрылымдық болаттардың дайындамасын алдын-ала термиялық 

өңдеудің негізгі түрлері қалыпты жағдай немесе толық жану болып табылады. 

Оларды жүргізу үшін  фаза температурасынан 30-50°C жоғары 

конструкциялы доэвтектоидты болаттарды қолданған жағдайда, аустенит 

құрылымы алынады. Кейбір жылыту температурасынан кейін ауаны 

салқындату (қалыпты түрде қыздыру) немесе пештің көмегімен (толық 

қыздырумен), феррит пен перлиттан құрылымды алу арқылы жүзеге 

асырылады. 

Алдын ала қыздыру болаттың қаттылығын азайтады және кесумен 

өңдеуді жақсартады. Құрылымдық көміртегі және аз легирленген 

болаттардағы көміртектің құрамы 0,5%-дан аз болғанда әдетте қалыпқа 

келтіру дайындамасы  үшін жүргізіледі, ал 0,5%-дан астам көміртегі бар 

болаттар үшін толығымен күйдіру жүргізіледі. Машина бөлшектері мен 

аспаптарын әдеттегі соңғы термиялық өңдеу екі операциядан тұрады: 

- 1 жоғары жылдамдықты салқындату кезеңінде аустениттен мартенсит 

(су және басқа да материалдардағы көміртекті болаттар үшін) құрылымын алу 

үшін суару (АМ); 

- 2 қататын болат температурасын фазалық трансформация 

температурасынан жоғары емес температураға дейін қызуымен өңдеу. 

Термиялық өңдеуді қолдану болаттың механикалық қасиеттерін едәуір 

өзгертеді. 

10 кестеде конструкциялық орта-көміртекті (жетілдірілген) болаттың 

механикалық қасиеттері туралы әртүрлі химиялық құрамы сөндіруден және 

жоғары температурадан кейін берілген. 

 

19 кесте 

Болат 

үлгісі 

Көлденең өлшемі 

бар бөлшектер 

үшін (мм) 

Механикалық қасиеттері 

0,2, 

Мпа 

В, 

Мпа 
45 15 – 20 490 730 

40Х 25 – 35 800 900 

40ХН 50 – 75 800 1000 

40ХН2МА 75 – 100 950 1050 

38ХНЗМФА 100 – 200 1070 1150 
 

Үлгілердің механикалық қасиеттерін бағалау осы жұмыста 

қаттылықтың сандық мәні арқылы жүзеге асырылады.  

Тәжірибелік деректерді өңдеу және орындау реті. 

Термиялық өңдеудің күйдіру температурасы 19 кестеде көрсетілген 

формулалар бойынша есептеледі. Aс1 және Aс3 фазалық түрлендіру 

температураларының сандық мәндері 19-кестедегі деректерге сәйкес 

қабылданады. Сонымен қатар температураның екі сандық мәнін есептейміз: 



29 

 

минималды tmin және максималды  tmax. Бұл температура жылудың оңтайлы 

температура аралығын сипаттайды. Пештің нақты температурасы осы 

ауқымда болуы керек. (tmin кем емес). 

Мысал. Қатайтылған болат У12 (Aс1=730°С): 

tmin = 730 + 70 = 800°С; 

tmax = 730 + 100 = 830°С. 

 

20 кесте – болаттың термиялық өңдеуі кезінде қыздыру 

температуралары мен салқындату ортасы 

Болаттың 

термоөңдеу 

түрі 

Қыздыру температурасы, °С 

Әдеттегі 

салқындатқыш 

орта 

Доэвтектоидты 

болат                         

(менее 0,8%С) 

Эвтектоидты және 

заэвтектоидты 

болаттар (0,7 – 0,8-

ден 2,14%-дейін) 

Күйдіру Tкүйд=tАс3+(30÷50°С) Tкүйд=tАс1+(30÷70°С) Пешпен 

Қалыпты 

күйдіру 

Tқ.күйд=tАс3+50÷80°С) Tқ.күйд=tАсm+30÷50°С) Тыныш ауада 

Қатайтылған Tқат=tАс3+(30÷50°С) Tқат=tАс1+(70÷100°С) Көміртекті 

болат - суда, 

легирленген - 

майда 

Қатайтылған 

болаттың 

босатуы 

Ас1 –ден кіші (көрсетілген қасиеттерге 

байланысты 160-650°С температурада) 

Көптеген 

болатттар үшін 

- ауада 

 

21 кесте – кейбір болаттардың сыни нүктелерінің температурасы Ас1, Ас3, 

Асm  

Болат 

үлгісі 
30 35 40 45 50 40Х 45Г2 35ХГСА 60С2 

Ас1, °С 

Ас3, °С 

735 

812 

730 

802 

727 

788 

725 

770 

750 

760 

743 

762 

711 

765 

750 

830 

750 

820 

Болат 

үлгісі 
У7 У8 У10 У12 ШХ15 9ХС ХВГ Х12М 

Ас1, °С 

Асm, °С 

730 

- 

730 

- 

730 

800 

730 

820 

750 

900 

770 

870 

750 

940 

810 

- 

         

 

 Сынамаларды берілген температураға дейін қыздыру уақыты келесі 

эмпирикалық тәуелділіктерге сәйкес есептеледі: 

қыз = 1,5D, мин, 

 мұнда D – үлгі диаметрі немесе қалыңдығы, мм. 
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Берілген температурада ұстау уақыты ұст = 0,2қыз, мин. Үлгілерді 

пештің жұмыс камерасына жүктеу және пештен шығаруға арналған жалпы 

уақыт – қыздыру мен ұстау уақытының сомасын құрады: 

 = қыз + ұст. 

         Мысал.     Үлгінің диаметрі 12 мм: 

қыз = 1,512 = 18 мин;  ұст = 0,218 = 3,6 мин;  = 8,0 + 3,6 = 21,6 мин. 

Болаттың термиялық өңдеуі кезінде салқындатқыш орта кестеге сәйкес 

тағайындалады. 

 Студенттер осы болатының үлгілерін берілген таңбадан алады және 

оларды тегістеу білдегінде (қайрау) тазалайды. Содан кейін НRВ межелігінде 

Роквелл әдісімен термиялық өңдеу алдында үлгілердің қаттылығын өлшейді. 

Қаттылықтың нәтижелі саны HB межелігіндегі кестеге сәйкес аударылады. 

Қаттылықтың мәнін кестеге жазады. 

Осыдан кейін, үлгілер қысқыштын көмегімен пешке салынады. Алдын 

ала пеш электр желісінен ажыратылады. Пешке үлгілер жүктелгеннен кейін, 

есік жабылып, пеш электр желісіне қосылады. Жылыту және ұстау уақытынан 

кейін пеш электр желісінен ажыратылады,  үлгілер қысқыш көмегімен пештен 

тез босатылып, берілген салқындатқыш ортаға орналастырылады. 

Салқындағаннан кейін үлгілері тегістеу білдегінде (қайрау) тазаланады 

және HRC немесе HRB межелігі бойынша жылу өңдеу түріне байланысты 

қаттылықты өлшейді. Алынған қаттылық сандары HB межелігіне кестеге 

сәйкес аударылады. Қаттылық мәндері кестеге жазылады. Тағайындалу 

барысында термиялық өңдеу нәтижелерін жазу кестесінің формасы төменде 

көрсетілген.  

 

22 кесте – Термиялық өңдеудің темірдің қаттылығына әсері 

Болат үлгісі. 

Термоөндеу 

түрлері 

(т.ө.) 

Термоөндеу 

режимдери 

Болаттың қаттылығы 

t, °С , 
мин 

Салқын-

дау 

ортасы 

т.ө.-ге дейін т.ө.-ден кейін 

НRB НВ НRB НRС НВ 

 

Салқындату ортасының (салқындату жылдамдығының) болаттың 

қаттылығына әсерін зерттеу. 

Белгіленген үлгінің көміртекті болатының төрт үлгісі жылытылады, 

ұсталады және салқындатылады: бірінші үлгі – суда (толық қатайтылған), 

екіншісі – минералды майда (ішінара қатайтылған), үшіншісі – ауада (қалыпқа 

келтірулі жандыру), төртінші – пеште (толық жану). Термиялық өңдеуге 

дейінгі және кейінгі үлгілердің қаттылығын өлшеңіз.  
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23 кесте – Түрлі орталарда салқындату жылдамдығы 

Салқындату ортасы Су Май Ауа Пешпен 

Салқындату жылдамдығы 

шамамен, градус 

600 

 

100 

 

1 

 

0,05 

 

 

Алынған мәліметтерге сәйкес, салқындату жылдамдығымен 

салыстырғанда болаттың қаттылығын көрсететін кесте құрылады. Қорытынды 

жасау: термоөңдеудің қандай түрлерінен кейін болаттың максималды және ең 

төменгі қаттылығына жетеді; салқындату жылдамдығының болат 

қаттылығына әсер етуі. 

1 тапсырма. Әртүрлі көміртекті құрамы бар болатқа қаттылықтың 

әсерін зерттеу. 

Әр түрлі үлгілі көміртекті болаттардың бірнеше нұсқалары үшін 

қатайтылады. Сынамалардың қаттылығы қатайтылғанға дейін және кейін 

өлшенеді. 

Алынған мәліметтерге сәйкес, көміртегіге қатысты қаттылықтың екі 

сұлбасы тұрғызылады (У7, У8, У10 маркалы болат маркаларының 

қатайтылуына дейін және барлық зерттелген болаттар үшін қатайтылудан 

кейін). Қорытындылар жасау: қаттылықты және көміртектің құрамын 

қатайтылған болаттан жасалған қаттылыққа, бірыңғай болат үлгісінің 

тотықсыздандыру әсері туралы. 

2 тапсырма. Шығару температурасының шыңдалған қатайтылған 

болатқа әсерін зерттеу. 

Бір үлгілі болаттың үш нұсқасын қатайту керек. Әрбір үлгінің 

қаттылығын өлшеуге дейін және кейін өлшеңіз. 

Қатайтылған үлгілерді температурада шығаруын жүргізу: біріншісін – 

200°С, екіншісін – 400°С, үшіншісін – 600°С. Жылыту және ұстау уақыты 30 

мин. Шығарудан кейінгі қаттылықты өлшеңіз. 

Алынған мәліметтерге сәйкес, шығару температурасының  қаттылыққа 

тәуелділің сұлбасын құрастырыңыз. Қорытынды жасау:  

- қатайтылған болаттың шығару температурасының қаттылыққа әсері 

туралы; 

- шығарудан  кейін зерттелетін болаттан ең жоғарғы және ең төменгі 

қаттылық қандай температураға жететіндігі туралы. 

Алынған мәліметтерге сәйкес, НВ өзгеретін ықпалының қаттылық 

тәуелділігінің графиктерін тұрғызу: болатта көміртегі мөлшері; термиялық 

өңдеу кезінде салқындату жылдамдығы; қатайтылған нұсқалардың шығару 

температурасы. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Термиялық өңдеу ұғымы. 

2) Машина жасауда пайдаланылатын жылу өңдеудің негізгі түрлері 
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қандай? 

3) Құрылымдық болаттың механикалық қасиеттеріне температура толық 

жандыру және толық қатайтылу әсері бар ма? 

4) Материалтану зертханасында термиялық өңдеу үшін қандай пештер 

пайдаланылады? 

5) Потенциометрлер қандай мақсатта қолданылады? 

6) Материалдардың қаттылығы туралы түсінік. 

7) Қатайту және жану кезінде қызу температурасы қалай анықталады? 

8) Жануды қалыпқа келтіру кезінде қандай салқындату ортасы 

пайдаланылады? 

 

 Зертханалық жұмыс №5. Түсті қорытпалардың микроқұрылымы 

 

Жұмыстың мақсаты: түрлі түсті машина жасау қорытпаларды жіктеу, 

микроқұрылымы, қасиеттері мен мақсаттарын зерттеу. 

 

Теориялық мәліметтер. 

Түсті металл тобына мыналар кіреді: 

          - жеңіл металдар машина жасау, кеме жасау, әуе кемелеріне арналған 

қорытпалардың негізі болып табылады. Бұл негізінен алюминий және титан, 

сирек магний;             

- оңай еритін металдар негізінен антифрикционды қорытпаларды 

дайындау үшін қолданылады: қорғасын, қалайы, мырыш; 

 - сирек кездесетін жерлі металдар әртүрлі қорытпалардың қасиеттерін 

жақсарту үшін (болаттар және т.б.) қоспа ретінде пайдаланылады; 

 - асыл металдар (алтын, күміс, платина және т.б.) электротехника, 

электроника, радиотехника саласында қолданылады;- урановые металлы 

получили применение в атомной энергетике; 

          -  отқа төзімді металдар (ниобий, тантал, молибден, вольфрам) 1500 ... 

2000 ° C дейін жоғары температурада жұмыс істейтін өнімдерді өндіру үшін 

қолданылады. 

          Түсті металдардан алюминий ең көп пайдаланылады,  жер қыртысында 

8,8% құрайды. 

Алюминий қорытпалары әуе ұшақтарын шығаратын негізгі 

құрылымдық материалдардың бірі болып қалады. 

Титан қорытпалары негізінен кеме жасау және авиациялық 

техникаларда қолданылады. 

Алюминий, мыс, магний, титан және басқа да түсті металдар негізінде 

түрлі қорытпалар жасалды, олардың негізгі түрлері 23-кестеде келтірілген. 
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24 кесте – Түсті металдардың негізгі қорытпаларының тізімі 

Атауы 

Құйылмалы қалайысыз қолалар 

Құйылмалы қалайылв қолалар 

Қалайылы және қорғасынды баббиттер 

Құйылмалы алюминийлі қорытпалар 

Құйылмалы магнийлі қорытпалар 

Алюминий және алюминий қорытпалары деформацияланатын 

Қалайылы қолалар, қысыммен өңделген 

Деформацияланатын магний қорытпалары 

Мыс-мырыш қорытпалары (латуни), қысыммен өңделетін 

Мыс-мырыш (жез) құйылмалы қорытпалары 

Қалайысыз қолалар, қысыммен өңделген 

Титан және титан қорытпалары, деформацияланатын 

Ауыр түсті металдар негізінде қысыммен өнделетін қорытпалар. Біріккен 

таңбалар 

 

Түсті қорытпалардың микроқұрылымы 24 кестеде, ал 

микроқұрылымның сұлбасы 2 суретте көрсетілген. 

Алюминий, мыс, титан және басқа да металдарға негізделген түсті 

металдан жасалған материалдар деформацияланатын және құйылмалы болып 

бөлінеді. Деформацияланатын қорытпалардан әртүрлі тәсілмен ыстық және 

суық өңдеу арқылы қақталған және штампталған дайындаулар, шыбықшалар,   

қағаздар, парақтар және басқа да жартылай фабрикаттар жасалады. Олардың 

құрылымының негізі қатты ерітінділер. 

Құйылмалы қорытпалардың бөлшектері қысыммен өңделмейді және 

машина құрастырылымына пішінделген түрде, құйма күйінде қойылады.  

Олардың құйылымдарын өндіру үшін олар жақсы құю технологиялық 

қасиеттерге ие болуы керек: сұйық қорытпалардың құйма қуыстарын толтыру 

қабілеттілігінің жоғары деңгейі, аз отыру, сызаттарға төзімділігі және т.б. 
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25 кесте – Түсті қорытпалардың микротілімтастарының тізімі 

Тілім-

тас №          

Атауы Таңба Химиялық 

құрамы, % 

Қорытпаны 

өңдеу 

Құрылымдық 

құраушы 

   42 Дуралю-

мин 

1160 Al- негізі; 

3,8…4,8Cu; 

1,2…1,8Mg; 

0,3…0,9Mn. 

Күйдіру - интерметальды 

ерітінді мен 

бөлшектер 

43 Мыс-

мырыш 

қорытпасы 

(жез) 

Л68 Cu – негізі 

30-33 Zn 

Салқын 

деформация 

және 

күйдіру 

Дәндер- егіз 

кристалдармен 

(жеңіл және 

қараңғы) ерітінді 

44 

 

Титан 

қорытпасы 

ВТ3-1 Ti- негізі;   

5,5…7Al; 

2…3Мо; 

   2…5Cr; 

0,15…0,4Si; 

0,2…0,7 Fe. 

Күйдіру -ерітінді 

(жарық) және 

-ерітінді 

(қараңғы) 

45 Силумин АК12 Al- негізі; 

10…13 Si 

Өзгертусіз 

құйма 

Эвтектикалық 

(+Si) және ірі Si 

кристаллдар. 

46 Силумин АК12 Al- негізі; 

10…13 Si 

Өзгертілген 

құйма 

Шашыранды 

эвтектика (+Si) 

және  -ерітінді 

(жарық) 

47 Магний 

қорытпасы 

МЛ5 Mg – негізі 

7,5…9 Al; 

0,2…0,8 Zn; 

0,15…0,5 

Mn. 

Құю және 

ширату 
Өте қаныққан -

ерітінді  

және  Mg4Al3 

48 Бронза 

қалайы 

БрО10

Ф1 

Cu – негізі 

9…11 Sn; 

0,8…1,2 Р 

Құйма Дендриттер -

ерітінді 

(қараңғы), 

эвтектоид  

(жарық) және 

Cu3Р             

49 Баббит Б83 Sn – негізі; 

10…12 Sb; 

5,5…6,5 Cu 

Құйма -ерітінді, жарық 

және үлкен 

кристалл  және 

кіші Cu3Sn 
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2 сурет – Түсті қорытпа микроқұрылымдарының сызбалары 

Кеңінен қолданысқа ие болған материалдар: алюминий, мыс, магний – 

қосымша марганецпен араластырылған (дуралюминдер). Күйдірілген күйінде 

мыс құрамы 3,8-4,8% дуралюминдердің микроқұрылымы  - мыс 

алюминийдегі қатты ерітінді және интерметаллдық қосылыстардың қайталама 

дисперсті қосындыларынан CuAl2 , Al2CuMg (S-фазасы) тұрады. 

Ең көп таралған деформацияланатын мыс қорытпалары мыс-мырыш 

қорытпалары (жез) болып табылады. Екі компонентті қорытпалар: мыс-

мырыш - құрамында мырыштың 39% құрайтын микроқұрылымы бар - бір мыс 

мырыштың қатты ерітіндісі (жез Л68). Суық деформацияға және қайта 
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кристаллизацияға ұшыраған үлгінің микроқұрылымы анизотропияға 

(қасиеттері бағдарға тәуелді) байланысты жарықтан әртүрлі қараңғы түске 

дейін әртүрлі түсті төзімді қатты ерітінділерден тұрады. Бұл жездер таспалар, 

түтіктер алу үшін қолданылады.  

39-46% мырыш құрамындағы жезде, микроқұрылымы  – қ атты 

ерітіндіден және  фазасынан тұрады (CuZn құрамына ретті негізделген қатты 

ерітінді). Бұл екі фазиялық жезден икемділігі төмен жағдайда берік және 

басқа да жартылай фабрикаттар түрінде жасалады. 

Деформацияланатын өнеркәсіптік титан қорытпаларының көпшілігі  – 

ерітіндісінен немесе  +  – микроқұрылымды титан негізінде ерітінділерді 

күйдіргеннен кейін алынады. Ti-негізіндегі қатты ерітіндісінде  

алтыбұрышты кристалды тор, Ti ерітіндісінде  – дененің 

орталықтандырылған текше торы бар. Титан қорытпалары жоғары меншікті 

беріктігімен, жақсы коррозияға төзімділігімен ерекшеленеді. 

Алюминий-кремний қорытпалары (силомин) кеңінен қолданылады. 

Завтектикалық қорытпа микроқұрылымы эвтектикалық және бастапқы 

үлкенірек кремний кристалдарынан, мысалы, silumin AK12-ден тұрады.  –

алюминийдағы қатты кремний қоспасын және  кремнийдің өрескел ине 

кристалдарын, ішкі кесектердің рөлін атқаратын (кернеу концентраттары) 

қоспаны эвтетика өзі ұсынады.  Сұйық силуминды натриймен 0,05-0,08% 

мөлшерінде өзгерту кезінде, эвтектика ұсақталады және  ерітіндісінен және 

ұсақ кремнийден тұрады. Өзгертілген доэвтектикалыө силоминнің 

микроқұрылымы  қатты ерітіндісінің негізгі жеңіл дендриті мен жұқа 

эвтектикаға ие. Эвтектиканы ұнтақтау және микроқұрылымдағы бастапқы 

сынғыш кремнийдің қалың кристалдарының болмауы силоминнің беріктігін 

және икемділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сульминді күрделі пішінді 

үлгіленген құймаларды дайындау үшін қолданады. 

Мыс қорытпаларынан құймалардың ең көп қолданылатыны қола.. 

Қалайы қола құймалары 5-6% -ға дейін құйылған қола - құрылымына ие – 

дамыған дендрит ликвациясы мыстағы калайының қатты ерітіндісі. 

Құрамында 6% -дан астам қалайы бар құйма қола микроқұрылымы  қатты 

ерітінділеріндегі дендриттен және нәзік эвтектоидтың (екі фаза: -ерітіндісі 

және Cu31Sn8 дисперсті қоспа (-фазасы)) нәзік жарық қосындыларынан 

тұрады.  

Фосформен деоксидталған қалайы қола, ашық көк түсті Cu3Р химиялық 

қосылыстарының шағын қосымша құрылымдары бар, мысалы, БрО10Ф1 қола. 

Қалайы қола күрделі, сырғу подшипниктерді, арматураны құйма пішінінде 

жасауға арналған. 

Магний шойын қорытпаларынан ең көп пайдаланылатын қорытпалар 

магний – алюминий – мырыш, мысалы МЛ5 үлгісі. Құйылған жағдайында 

МЛ5 қорытпасының микроқұрылымы магнийдегі A-қатты алюминий мен 

мырыш ерітіндісінен және Mg4A13 сынғыш химиялық қосылыстарының 

қосындысынан тұрады. 400°C температурада құймаларды ұзақ уақыт 
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қыздыруды қолдану икемділік қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік беретін 

қатты ерітіндідегі химиялық қосылыстардың бір бөлігін ерітуге әкеледі. Суда 

салқындату Mg4A13 бөлшектерімен (сөну) жоғары ерітіндімен -ерітіндісін 

береді. Магний қорытпалары төмен тығыздықпен сипатталады (1,7 г/см
3
). 

 «Қалайы-сурьма-мыс», мысалы, қалайы баббит Б83, қорытпалары 

кеңінен қолданылады. Бабиттің микроқұрылымы қалайыдағы сурьманың  - 

қатты ерітіндісінен және қаттылығы бар SnSb химиялық қосылыстарына 

негізделген, реттелген -фазаның жарқын кристалдарынан тұрады. Мыстың аз 

мөлшерін енгізу -фазалық кристалдардың тығыздығы (құбылмалы) 

бойынша қорытпада ликвация болдырмау үшін бұрынғы қатып қалатын 

Cu31Sn8 химиялық қосылыстарының тармақталған дендриттерінің сурьмені 

арқылы қалайы сұйық ерітіндісінде кристалдануды қамтамасыз етеді.  

 ерітіндісінен иілгіш негізі бар және баббит микроқұрылымындағы 

қаттылығы бар химиялық қосылыстардың кристалдары сұйық үйкеліс болған 

кезде білікке және мойынтіректің арасындағы тозуға төзімділік пен шағын 

үйкеліс коэффициентінің тіректігін қамтамасыз етеді.  

 

Жұмысты орындау тәртібі. 

Жұмыста металлографиялық микроскоптар мен микротілімтас 

жинақтары қолданылады. 

Жұмыстың практикалық бөлігі - алюминий, мыс, титан, магний, баббит, 

әдеттегі түсті металлургиялық қорытпалардың микроқұрылымын зерттеу. 

Микроанализ әдетте ×100 микроскоптың ұлғаюымен жүзеге асырылады. 24 – 

кестеде сипатталған микроқұрылымды және микроқұрылымдық сұлбаларды 

(2 сурет) пайдаланып зерттегенде әрбір үлгідегі құрылымдық құраушыларды, 

қорытпаның атауы, сыныбы, химиялық құрамы және өңдеуі бар. 

Жұмыстың нәтижесі келесі бөлімдерден тұратын баяндамада 

орындалады: жұмыс мақсаты; жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын 

жабдықтар, аспаптар мен материалдар; жұмыс әдісі және алынған нәтижелер. 

Жұқа тілімтастың барлық түсті қорытпаларының микроқұрылымының 

үлгілерінің суреттемелері; қорытпаның атауы, үлгісі, химиялық құрамы, 

өңдеу, құрылымдық құраушылары. 

 

 Бақылау сұрақтары: 

1) Түсті металдар қалай жіктеледі? 

2) Сирек жерасты, асыл, уран, отқа төзімді, жеңіл, жеңіл балқитын 

металдар қайда қолданылады? 

3) Инженерлік материалдарды құруға негіз ретінде қандай түсті 

металдар пайдаланылады? 

4) Антифрикциондық сырғанау мойынтіректерінің қорытпалары үшін 

қандай түсті металдар пайдаланылады? 

5) Машина жасаудағы алюминий мен оның қорытпалары қалай 

пайдаланылады? 
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6) Деформацияланатын және құйылмалы түсті қорытпалардың 

микроқұрылымына қойылатын талаптар қандай? 

7) Антифрикциялық қорытпалардың қандай микроқұрылымы болуы 

керек? 

8) Дуралуминдегі қатты ерітінді  дегеніміз не?  

 

Зертханалық жұмыс №6. Салқындату қисықтары бойынша  

қосарлы қорытпалардың күй диаграммаларын тұрғызу  

 

Жұмыстың мақсаты: металдарды балқыту кезінде түрлі фазалардың 

пайда болуының теориялық негіздерімен танысу. Термиялық талдау әдісімен 

танысу. Қосарлы қорытпалардың негізгі күй диаграммаларын зерттеу. 

Салқындату қисықтары бойынша зерттелінетін қорытпалардың күй 

диаграммасын тұрғызу.   

 

  Теориялық мәліметтер.  

Қоспа болып шығарылатын құрауыштардың (компонент) және 

температураның қатынасына тәуелді қорытпалардың фазалық және 

құрылымдық күйінің графикалық кескінін көрсететін сол жүйенің күй 

диаграммасы қосарланған (бинарлық) қорытпаларды зерттеудің негізі ретінде 

қызмет етеді. Диаграмма бойынша құрауыштардың түрлі температуралары 

мен концентрациялары кезінде  қорытпаларда орын алатын өзгерістер 

анықталады. 

 Қорытпа дегеніміз сұйық күйден салқындатылу кезінде құрауыштардың  

өзара әрекеттесуінің нәтижесінде алынатын  күрделі зат болып табылады. 

Қорытпалардың құрауыштары таза элементтер де, тұрақты химиялық 

байланыстар да болуы мүмкін.  

 Қосарлы қорытпалардың күй диаграммаларын тұрғызу үшін 3-суретте 

кескінделген координаталық өстерді қолданады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 сурет – Қосарлы қорытпалардың күй диаграммаларын кескіндеу 

кезінде қолданылатын координаттардың өстері  

 

Абсцисса өсі концентрациялар өсі болып табылады және ұзындығы 

100% ретінде қабылданатын кесінді түрінде бейнеленеді. Бұл кесіндінің 
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ұштары таза құрауыштарға сәйкес келеді, яғни 100% А және 100% В, егер де 

қорытпаларды А мен В құрауыштары құрайтын болса. Кесіндіде орналасқан 

кез келген нүкте оны қорытпаның химиялық құрамын сандық анықтайтын 

бөліктерге бөледі. Әдетте концентрациялар өсіне құрауыштардың біреуінің 

санын түсіреді, себебі басқа құрауыштың саны 100%-дан айырмасы бойынша 

оңай анықталады.  Ордината өсі температуралар өсі болып табылады.  

Күй диаграммасындағы кез келген нүкте белгілі бір физикалық 

мағынаның тасымалдаушысы болып табылады, алайда күй диаграммасына тек 

кристалданудың басталу және балқудың аяқталу процестерін сипаттайтын 

нүктелердіғана, яғни фазалық ауысудың басы мен соңын және т.б. түсіреді.   

Бұл нүктелерді жалғайтын кейбір сызықтардың белгілі бір атаулары бар.  

Кристалданудың басталу нүктелерінің жиынтығын білдіретін сызықтың атауы 

– ликвидус (латын тілінен аударғанда – сұйық). Кристалданудың аяқталу 

нүктелерінің жиынтығын білдіретін сызық солидус (латын тілінен аударғанда 

- қатты) деп аталады. Ликвидус сызығынан жоғары болатын қорытпалардың 

агрегаттық күйі -  сұйық, солидус сызығынан төмені – қатты.  

 

 Термиялық талдау.  

 Қосарлы қорытпалардың күй диаграммалары қорытпаларда орын 

алатын фазалық ауысу температураларын (сындық нүктелер) анықтауға көмек 

беретін термиялық талдау деректері негізінде тұрғызылады. 

 Металдардың және қорытпалардың сындық нүктелерін қорытпалардың 

балқыған күйден бөлме температурасына дейін салқындатылатын 

температуралар өзгерісін үздіксіз бақылау жолымен анықтайды. Қорытпаның 

уақыт ішіндегі температура өзгерісінің графигі салқындату қисығы деп 

аталады.  

 Егер жүйенің салқындатылуы кезінде жылу бөлінумен немесе 

жұтылумен ілесетін ешқандай ауысу орын алмайтын болса, онда температура 

үздіксіз төмендей береді. Салқындату қисығының графикалық кескіні 4, а – 

суретте келтірілген түрге ие. Әдетте салқындату қисықтары сұлбаларында бұл 

жағдайда  белгілі бір көлбеулену бұрышымен абсцисса өсіне қарай түзу сызық 

жүргізіледі (4, б сурет). 

Егер жүйеде жылулық эффетімен ілесетін қандай да бір түрлену орын 

алатын болса, графикте салқындату қисығының жатықтығы бұзылады. Бұл 

кезде екі жағдай болуы мүмкін: бөлінген жылу тек ішінара өтеледі (бір 

нұсқалық түрлену). 

Бірінші жағдайда, ауысу процесі кезінде жылудың бөлінуіне 

қарамастан, температура тұрақты болып қалады және салқындату қисығында 

сәйкес ауысудың температурасына жауап беретін көлденең бөлік пайда 

болады (4, в сурет). Қисықтың көлденең бөлігінің шамасының көптеген 

факторларға тәуелді болады, олардың негізгілері ауысу температурасы, 

жүйенің массасы мен салқындату жылдамдығы болып табылады.   

Екінші жағдайда, бөлінетін жылу берілген ауысу аралықтарына сәйкес 

келетін температуралар аймағында салқындату жатықтығын ғана өзгертеді  (4, 
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г сурет). 

Осылайша, термиялық талдаудың мәні салқындату қисықтарын жазып 

алуда және салқындату қисықтарын зерттеу негізінде ауысу 

температураларын анықтауда болып табылады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сурет – Салқындату қисықтарының түрлі үлгілері  

 

 Қорытпалардың фазалық және құқрылымдық құрамы. 

 Күй диаграммалары мен қорытпалардың құрылылысын зерттеу кезінде 

фаза және құрылым түсініктерін ажырата білу қажет. Фаза дегеніміз 

химиялық құрамы, атомды-кристалдық құрылысы және агрегаттық күйі 

бойынша біртекті, ауысу кезінде белгілі бір қасиеттері (химиялық, 

механикалық, физикалық және т.б.) кенеттен өзгеріске ұшырайтын айырық 

беттері арқылы жүйенің басқа бөліктерінен ажыратылған жүйенің бөлігі. 

Фазаның негізгі белгілері болып айырық беттерінің бар болуы емес, оның 

агрегаттық күйі, кристалдық құрылысы мен қасиеттері саналады. Сонымен, 

қатты күйдегі таза металл бір бірінен айырық беттері арқылы бөлінген 

түйіршіктердің көптеген санынан тұрады, алайда қарастырылып отырған 

жүйенің барлық түйіршіктері бір фазаны құрайды.   

 Құрылым деп металдардағы және қорытпалардағы сәйкес фазалардың 

өзара орналасуының пішінін, өлшемдері мен сипатын, яғни қорытпаның 

құрылысын түсінеміз. Өздеріне тән ерекшеліктері бар біркелкі құрылысқа ие 

болатын оқшауланған бөлшектер қорытпаның құрылымдық құраушылары деп 

аталады. Қорытпаның құрылымдық құраушылары бір немесе бірнеше 

фазалардан, әсіресе, қосарлы қорытпаларда – екі фазадан тұруы мүмкін.  .        

  Металтануда қарастырылып отырған құрылымдық бөлшектердің 

өлшемдеріне байланысты макроқұрылым, микроқұрылым және 

субмикроқұрылым ажыратылады. Әдетте күй диаграммаларын зерттеу кезінде 

қорытпалардың микроқұрылымын, яғни микроскоп арқылы үлкейткенде 

бақыланатын қорытпа құрылысын қарастырады.  

Атомдардың электрондық құрылысына, атомдық радиустарға, 

кристалдық торлардың типтері мен параметрлеріне байланысты 

қорытпалардың кристалдануы кезінде түрлі құрылымдық құраушылар – қатты 

ерітінділер, химиялық байланыстар немесе қоспа болып шығарылатын 

құрауыштардық механикалық қоспалар пайда болуы мүмкін.  

τ, с 

уақыт 



41 

 

Қатты ерітінділерге тән ерекшелік – еріткіштің кристалдық торы типінің 

сақталуы және онда әртекті атомдардың (еріткіш пен ерітілген құрауыштың) 

бар болуы.   

 Қатты ерітінді қарастырылып отырған жүйедегі бір фазаны білдіреді, 

яғни торда әртекті атомдардың және жеке түйіршіктердің арасында айырық 

беттерінің бар болуына қарамастан, оған фазаның барлық негізгі белгідері тән.   

Химиялық байланысқа тән ерекшеліктер – бастапқы құрауыштардың 

торларынан айырмашылық жасайтын кристалдық тордың жаңа типінің 

болуында, формула арқылы өрнектелуі мүмкін болатын құрамның 

тұрақтылығында, кристалданудың белгілі бір температурасында.   Химиялық 

байланыс қарастырылып отырған жүйедегі бір фазаны білдіреді.  

Егер құрауыштар өзара ерігіштікті болғызбайтын электрмеханикалық 

қасиеттердің едәуір айырмашылықтарына ие болса, онда бұл кезде қоспа 

болып шығарылатын құрауыштар кристалдарының механикалық қоспасы 

пайда болады. Бұл жағдайда жеке түйіршіктердің кристалдық торларының 

қалыптасуында тек сәйкес атомдар ғана қатысады. Механикалық қоспаға 

қорытпалардың ерекше құрылымдық құраушысы – өзіндік жеке фаза болып 

табылмайтын, тек екі фазаның дисперстік қоспасын білдіретін эвтектика 

(эвтектоид) жатады.  

Тепе-теңдіктің теориялық шарттарына жауап беретін тұрақты 

фазалардың қатар өмір сүруінің жалпы заңдылықтары Гиббс фазалары 

ережесімен (с = k – f  + 2) аталатын математикалық формада өрнектелуі 

мүмкін.  

 Егер металдағы барлық турленулер тұрақты, өзгеріссіз қысым кезінде 

жүреді деп қабылдасақ, онда айнымалылардың саны бірге азаяды және 

фазалар ережесінің теңдеуі мына түрде (с = k – f  + 1) болады. Бұл фазалар 

ережесі өрнегі металдық жүйелерге қолданылады.  

Фазалар ережесі жүйенің еркіндік дәрежесі (с) және фазалар саны (f) 

мен құрауыштардың (k) арасындағы сандық тәуелділікті береді. Жүйенің 

еркіндік (варианттылық) дәрежесінің саны (с) деп ішкі және сыртқы 

факторлардың (температураны, қысымды және концентрацияны) жүйедегі 

фазалар санының өзгеруінсіз өзгертуге болатын санын түсінеміз. Фаза (f) 

түсінігі жоғарыда келтірілген болатын, құрауыштар дегеніміз (k) жүйені 

құрайтын заттар. 

Егер еркіндік дәрежесінің саны нөлге тең (с = 0, нонварианттық  

реакция) болатын болса, онда фазалар санының өзгерісін тудырмайтындай 

жүйенің ішкі және сыртқы факторларын өзгертуге болмайды.  

Егер еркіндік дәрежесінің саны бірге тең (с = 1, моноварианттық 

реакция), болатын болса, онда атап өткен жүйе факторларының біреуінің 

кейбір шегінде өзгерістер болуы мүмкін және бұл фазалар санының өзгерісін 

тудырмайды.  

Қоспа болып шығарылатын құрауыштардың өзара әрекеттесу сипаты 

қарастырылып отырған жүйе қорытпаларының фазалық және құралымдық 

құрамын, сәйкесінше, қорытпалар күйінің графикалық кескінін, яғни күй 
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диаграммасын алдын ала анықтайды. Төменде қосарлы қорытпалардың күй 

диаграммаларының негізгі типтері талданады.   

Салқындату қисықтары бойынша қорытпалардың күй 

диаграммаларын тұрғызу  

Бір бірінде толық ерітілген сұйық күйіндегі және іс жүзінде қатты күйде 

ерімейтін екі құрауыштың жүйесін қарастырамыз. Мұндай жүйе қарапайым 

эвтетикасы бар күй диаграммасын сипаттайды.  

5 суретте қорытпалар қатарының айрықша сипатты, қарапайым 

эвтектикасы бар күй диаграммасы құрылатын салқынату қисықтары 

келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сурет – Салқындату қисықтары бойынша күй диаграммаларын тұрғызу 

 

  А қисығы таза құрауыштың А (I қортыпа) салқындатылуына сәйкес 

келеді. Фазалар ережесіне сәйкес, таза құрауыштың кристалдануы тұрақты 

температура кезінде жүзеге асады.  

 Салқындату қисықтары I және II эвтектикаға дейінгі қорытпалардың №2 

және №3 салқындатылуына сәйкес келеді. Бұл қорытпалардың кристалдануы 

екі сатыда жүреді: алдымен біріншілік кристалдар А (I қорытпада, t1 

температурадан, II қорытпада  – t2 температурадан бастап) түсе бастайды, 

содан кейін эвтевтиканың кристалдануы іске асады. Себебі А және В 

кристалдарымен сұйықтың қанығу шарттары түрлі қорытпалар үшін бірдей, 

ондай болса, эвтевтиканың кристалдануы барлық қорытпаларда тұрақты 

температура, дәлірек айтқанда  t3 кезінде жүзеге асады. 

 Салқындату қисығы III таза эвтектикалық құрамды қорытпалардың №4 

салқындатылуына сәйкес келеді.  

 Эвтевтикалық қорытпаның салқындатылу қисығының №5 кескіні 

эвтектикаға дейінгі қорытпалардың №2 және №3 салқындатылу қисықтарына 

ұқсас, тек қисық көлбеуінің өзгерісі бұл жағдайда В біріншілік еристалдардың 

түсуіне сәйкес келетін болады, ал №2-4 қортпаларындағы тәрізді көлденең 

алаңша эвтектиканың кристалдануына (А+В) көрсетіп тұр. 

 Таза құрауыштың В кристалдануы таза құрауыштың А кристалдануы 

секілді, яғни тұрақты температура кезінде жүзеге асады, себебі бірқұрауышты 

жүйе екі фазаның бар болуы кезінде нонварианттық болып табылады.  

t1 

t2 

t3 
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Жұмысты жүргізу әдістемесі.  

Техникалық таразыда берілген қорытпаларды дайындау үшін 

металдардың қажетті мөлшерін өлшеу, заттың нақты мөлшерін (навеска) 

фарфордан жасалған отбақырға (тигель) тиеу, хлорлы темір ерітіндісі бар 

отбақырларды нөмірлеу және 600-700°С дейін қыздырылған отқұндақты 

пешке (муфельная печь) орналастыру. Металдардың толық балқуынан соң, 

отбақырды қысқаш көмегімен пештің ішінен шығару және біртекті құрамды 

алу үшін қорытпаны фарфор таяқшамен мұқият араластыру. Қосарлы 

қорытпалардың түрлену температураларын және сәйкес диаграммаларды 

зерттеу үшін қорытпалардың келесі құрамы (25 кесте) ұсынылады.  

 Уақыт ішіндегі температура өзгерісін автоматты түрде жазып алатын 

потенциометрге жалғанған жылу сезгіш элемент (термопара) қорытпаға 

ендіріледі. Аспап диаграммасында берілген қорытпаның салқындату қисығы 

жазып алынады. 150-180
0
С температураға дейінгі салқындатудан кейін, 

қорытпа пеште балқығанға дейін қыздырылады, жылу сезгіш 

элементбалқытпасы бар екінші отбақырға ауыстырылады және басқа құрамды 

қорытпаның салқындатылу қисығының түсірімі (съемка) іске асады. 

Осылайша, зерттелінетін барлық қорытпалардың салқындатылу қисықтары 

жазып алынады.  

   Диаграмма КСП-4 аспабынан шығарылады және студенттер жүргізілген 

процестерге тәуелді алынған салқындатылу қисықтарының барысын 

түсіндіреді. Алынған салқындатылу қисықтарының негізінде кристалданудың 

басталу және аяқталу температуралары анықталады және олардың мәндері 26-

кестеге енгізіледі. Алынған температура мәндері координаттардың жаңа 

жүйесіне ауыстырылады: температура – концентрация. Бірдей түрленулерге 

сәйкес келетін жоғарғы және төменгі сындық нүктелерді сызықтармен 

жалғастырып, зерттелінетін қосарлы қорытпаның күй диаграммасын алады.  

 Диаграммада кұрделі сызықтармен шектелген барлық аймақтарында  

тепе-теңдікке сәйкес келетін фазалық және құрылымдық құрам көрсетіледі. 

 

26  кесте 

№ 1 қорытпа Sb  –   Pb № 3 қорытпа Bi – Sb 

№ қорытпа құрамы № қорытпа құрамы 

1 13%  және 87% Pb 1 5%   және  95% Sb 

2 5%  және 95% Pb 2 15% және 85% Sb 

3 40%  және  60% Pb 3 70% және 30% Sb 

4 100%     Sb 4 100% Bi 

5 100%  Pb 5 100% Sb 
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№2 қорытпа Zn – Sn № 4 қорытпа Sn – Pb 

№ қорытпа құрамы № қорытпа құрамы 

1 5% және 95% Sn 1 10% және 90% Pb 

2 8% және 92% Sn 2 18% және 82% Pb 

3 20% және 80% Sn 3 40% және 60% Pb 

4 40% және 60% Sn 4 62% және 38% Pb 

5 100% Zn 5 95% және 5%Pb 

 

 

27 кесте – Температураны өлшеу нәтижелері 

Сындық температуралар қорытпа №    

    1     2     3     4      5 

Кристалданудың 

басталуы 

     

Кристалданудың 

аяқталуы 

     

 

 Бақылау сұрақтары: 

          1) Фаза мен құрылым айырмашылығының мәні неде? 

          2) Құрауыштардың қоспа болып шығарылуы кезінде пайда болатын 

фазалардың негізгі түрлері. Олардың мәні.  

          3) Зерттелген күй диаграммасының түрлі бөліктерінің фазалық және 

құрылымдық құрамын анықтау.  

          4) Зерттелген күй диаграммаларының түрлі қорытпаларының 

салқындату қисықтарын тұрғызу.  

          5) Кесінділер ережесін фазалардың сандық күйін анықтау үшін қолдану.  

          6) Фазалардағы құрауыштар концентрациясының кесінділер ережесін 

түрлі қорытпалар үшін қолдану. 

          7) Зерттелген күй диаграммаларын және салқындату қисықтарын 

тұрғызуды тексеруге арналған Гиббс фазалары ережесі. 
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