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1 Дәріс №1. Кіріспе
Дәріс
мазмұны:
«Жылу
энергетикасының
құрылымдық
материалдары» пәнінің бакалаврларды жылу энергетикасы бойынша
дайындаудағы рөлі. Металтану –материалтанудың құрамдас бөлігі.
Дәріс мақсаты: пәннің негізгі анықтамаларымен және түсініктерімен
танысу, жылу энергетикалық жабдықта қолданылатын құрылымдық
материалдардың қасиеттерін қарастыру.
«Жылу энергетикасының құрылымдық материалдары» пәнінің
негізгімақсаты студенттерді жылу энергетикалық жабдықтың технологиялық
құрылымын жобалауға дайындау болып табылады. Заманауи технологияға
бірыңғай циклде алуан түрлі физикалық-химиялық процестердің үйлесім
табуы тән. Құрылымдарды, жабдықтың бөлшектерін жасаған кезде
пайдаланылатын ортақ заңдылықтарды анықтау технологияларды жасау мен
оңтайландырудың қажетті шарты болып табылады. Шикізатты, энергияны
кешенді пайдалану, жаңа
материалдар өндіру және қалдықсыз
технологиялар
құру
міндеттерін
шешкен
кезде
жаратылыстану
ғылымдарының және техникалық білімдердің рөлі арта түседі.
Металтану — металлматериалдардың құрамы, құрылысы және
қасиеттері арасындағы байланысты, олардың механикалық, термиялық,
химиялық және басқа әсер етулер кезінде өзгеру заңдылықтарын зерттейтін
ғылым. Металдардың және қорытпалардың негізгі физикалық-механикалық,
технологиялық және қызметтік қасиеттері ең алдымен олардың ішкі
құрылысымен анықталады, ол болса бөлшектер мен құрылымдарды өңдеу
мен пайдалану барысында сыртқыәсер етулердің сипатына және химиялық
құрамға байланысты болады.
Металтану – материалтанудың құрамдас бөлігі. Металдардың және
қорытпалардың электрондық құрылысының, құрылымының олардың
құрамымен, физикалық, химиялық, технологиялық және басқа қасиеттерімен
өзара байланысы туралы ғылым.
Материал — заттың түрі немесе оның бұйымдарға арналған шикізат
түрінде өнім алуға арналған бірнеше типінің жиынтығы. Құрылымдық
материал — машиналар мен аспаптардың, құрылымдардың бөлшектерін
жасауға арналған, әртүрлі технологиялық әсер етулерге ұшырайтын
материалдың кез келген түрі.
Негізгі материалдарды алу үшін қажетті қасиеттерге ие болып отырған
немесе технологиялық өңдеу барысында оларға ие бола алатын табиғи,
синтетикалық немесе жасанды химиялық заттар (темір кендері, оксидтер,
көмірсутектер және т.б.) қажет етіледі. Адам пайдаланылатын
материалдарды үш негізгітопқа бөлуге болады:
- металл материалдар;
- металл емес материалдар;
- композициялық материалдар.
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Әр топтың ішінде материалдардың құрылымына, агрегаттық күйіне
және құрамына байланыстыкіші топтардың әр алуандығы болады.
Материалдың құрылымы (құрылысы)— бұл құрамдас бөліктердің өзара
орналасуы және байланысы, немесе материалдың ішкі құрылысы.
Материалдардың құрылымдық ұйымдастырылуының бірнеше деңгейі:
атомдық, нано-, микро-, мезо- және макро деңгейлер бар.
Құрам — материалдық жүйенің бірыңғай тұтасты құрайтын
бөліктерінің немесе құрылымдық құрамдас бөліктерінің (атомдардың,
заттардың) жиынтығы.
Қасиеттер — материалдардың олардың ортақтығын немесе
айырмашылығын анықтайтын сапалық және сандық сипаттамасы.
Материалдардың
негізгі
қасиеттері:
химиялық,
физикалық,
механикалық, технологиялық, эксплуатациялық.
Материалдардың механикалық қасиеттері. Механикалық қасиеттер
материалдардың сыртқы күштердің әсеріне қарсыласуға қабілеттілігін
сипаттайды. Негізгі механикалық қасиеттерге беріктік, қаттылық, соққы
тұтқырлығы, серпімділік, созымдылық, морттылық және т.б.жатады.
Беріктік— бұл материалдың сыртқы күштердің бұзатын әсер етуіне
қарсыласуға қабілеттілігі.
Қаттылық— бұл материалдың жүктеменің әсері мен оған басқа,
қаттырақ денені енгізуге қарсыласуға қабілеттілігі.
Тұтқырлық деп материалдың динамикалық жүктемелердің әсерімен
бұзылуға қарсыласу қасиеті аталады.
Серпімділік— бұл материалдардың жүктеменің әсер етуі тоқтаған соң
өзінің өлшемдері мен пішінін қалпына келтіру қасиеті.
Созымдылық деп материалдардың сыртқы күштердің әсерімен, бұл
ретте бұзылмай, өзінің өлшемдері мен пішінін өзгерту қабілеттілігі аталады.
Морттық— бұл материалдардың сыртқы күштердің әсерімен қалдық
деформацияларсыз бұзылу қасиеті.
Технологиялық қасиеттер материалдардың өңдеудің әр алуан
түрлеріне ұшырауқа білеттілігін анықтайды.
Құймалық қасиеттер металдардың және қорытпалардың балқытылған
күйіндеқұйма қалыптың қуысын жақсы толтыру және оның кескіндерін дәл
жаңғырту (сұйықтай аққыштық) қабілеттілігімен, қатайған кезде көлемінің
азаю шамасымен (шөгуімен), жарықшақтар мен саңылаулар құруға
бейімділігімен, балқытылған күйдегаздарды сіңіруге бейімділігі мен
сипатталады.
Созымдылық— бұл металдардың және қорытпалардың бұзылмастан,
қысыммен өңдеудің әр алуан түрлеріне ұшырау қабілеттілігі.
Пісірімділік материалдардың берік пісірілген қосылыстар түзуге
қабілеттілігімен анықталады.
Кесумен өңделгіштік материалдардың кесетін құралмен өңдеуге
берілуге қабілеттілігімен анықталады.
Материалдардың физикалық қасиеттеріне тығыздығы, балқу
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температурасы, электр өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі, магниттік қасиеттері,
температуралық кеңею коэффициенті және т.б.жатады.
Тығыздық деп біртекті материалдың оның көлем бірлігіне қатынасы
аталады.
Балқу температурасы— бұл осының кезінде металлқатты күйден
сұйық күйге өтетін температура. Металдың балқу температурасы неғұрлым
төменірек болса, оны балқыту, дәнекерлеу процестері соғұрлым оңайырақ
жүреді және олар соғұрлым арзанырақ болады.
Электр өткізгіштік деп материалдың электр тогын жақсы және жылу
бөлуге шығынсыз өткізу қабілеттілігі аталады. Жақсы электр өткізгіштікке
металдар мен олардың қорытпалары, әсіресе мыс пен алюминийие болады.
Металл емес материалдардың көпшілігі электр тогын өткізуге қабілетсіз, бұл
да электроқшаулағыш материалдарда пайдаланылатын маңызды қасиет
болып табылады.
Жылу өткізгіштік— бұл материалдың жылулықты денелердің көбірек
жылытылған бөліктерінен азырақ жылытылған бөліктеріне
көшіруге
қабілеттілігі. Металл материалдар жақсы жылу өткізгіштігімен сипатталады.
Магниттік қасиеттерге –жақсы магниттелу қабілеттілігіне тек темір,
никель, кобальт және олардың қорытпалары ие.
Сызықтық және көлемдік кеңею коэффициенттері материалдың
жылытқан кезде кеңеюге қабілеттілігін сипаттайды. Бұл қасиетті көпірлер
салған, теміржол және трамвай жолдарын төсеген және т.с. кезде ескерген
маңызды.
Химиялық қасиеттер материалдардың әртүрлі заттармен өзара
әрекеттесуге бейімділігін сипаттайды және материалдардың осы заттардың
зиянды әсеріне қарсы тұруға қабілеттілігімен байланысты. Металдардың
және қорытпалардың әртүрлі агрессивті орталардың әсеріне қарсыласуға
қабілеттілігі коррозияға төзімділігі деп аталады, ал металл емес
материалдардың осыған ұқсас қабілеттілігі — химиялық төзімділігідеп
аталады.
Эксплуатациялық (қызметтік) қасиеттерге ыстыққа төзімділігілігі,
ыстыққа беріктігі, тозуға төзімділігі, радиациялық төзімділігі, коррозиялық
және химиялық төзімділігі және т.б.жатады.
Ыстыққа төзімділігілік металл материалдың жоғары температура
кезіндегазды ортада тотығуға қарсыласуға қабілеттілігін сипаттайды.
Ыстыққа беріктік материалдың жоғары температура кезінде
механикалық қасиеттерін сақтауға қабілеттілігін сипаттайды.
Тозуға төзімділік— бұл материалдың беттік қабаттарының үйкелген
кезде бұзылуға қарсыласуға қабілеттілігі.
Радиациялық төзімділік материалдың ядролық сәулеленудің әсеріне
қарсыласуға қабілеттілігін сипаттайды.
2 Дәріс №2. Материалдардың құрылысы мен қасиеттері
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Дәріс мазмұны: металдардың кристалл торларының негізгі типтері
және параметрлері. Кристалдану процесінің механизмі. Көп пішінді
өзгерулер. Кристаллдардың ақаулары.
Дәріс мақсаты: металдардың және олардың қорытпаларының
кристалл құрылысын зерделеу.
Металдар және қорытпалар кристалл құрылысқа ие. Атомдар олар
алып жатқан кеңістікте белгілі бір жерлерде, бір бірінен белгілі бір
қашықтықтарда тұрып, қатаң реттілікпен орналасқан. Бір кристалдың
шектерінде атомдардың орналасуының қайталанатын көрінісі байқалады.
Егератомдарды үш өзара перпендикуляр бағытта елестетілетін сызықтармен
байланыстырса, онда кеңістіктік кристалл тор алынады. Оның ең аз
құрылымдық түзілімі элементар ұя болып табылады, бұл ұяның кескіні
атомдардан құралған қандай да бір геометриялық денені, мысалға, кубты
немесе алты қырлы призманы білдіреді. Элементар ұялар, бір біріне шектесіп
және көп мәрте қайталанып, дұрыс геометриялық пішінді ірірек қатты
денелерді — кристалдарды құрайды.
Өсу барысында қоршаған кристалдардың әсер етуімен қалыптасатын
және сондықтан дұрыс емес геометриялық пішінге ие кристалдарды
кристаллиттер деп атайды. Поликристаллденеде басқа кристаллиттерден
үлкен
бұрыштық
шекаралармен
бөлінген
жәнебелгілі
бір
кристаллографиялық бағыттамаға ие болатын кристаллиттерді түйіршіктер
деп атайды. Көршілес түйіршіктердегі ұялардың бағыттамасы әртүрлі, ал әр
түйіршіктің шектерінде бірдей. Сондықтан түйіршіктердің кристалл торында
жақын және алысреттер болады. Жақын рет жақын атомдардың - әрбір
атомдағы көршілердің тұрақтылығын, ал алыс рет — алыс атомдардың
тұрақтылығын білдіреді.
Металдардың кристалл торының ең қарапайым геометриялық пішіні
кубтық болып табылады. Тордың бұл пішінінің екі түр тармағы бар:
көлемдік-орталықтандырылған
кубтық
(ОЦК)
және
қыры
орталықтандырылған кубтық (ГЦК). 1, а, б суретте бұл торлардың
сызбалары көрсетілген. Қарастырылып отырған торлардың екі типінде де
ұялардың негізін куб құрайтын және оның ұштарында тұратын сегіз атом
құрайды. Қалған атомдар немесе кубтың орталығында (бір атом
диагональдердің қиылысында ОЦК торында), немесе оның қырларының
әрқайсысының орталығында (алты атом ГЦК торында) болады. ОЦК-тордың
кристалына хром, ванадий, молибден және т.б., ал ГЦК-торының кристалына
алюминий, мыс, никель және басқа металдар ие болады. кристалл торына тән
белгілер тордың параметрі, координациялық сан және атомдардың
оралуының тығыздығы болып табылады. а кристалл торының параметрі
(немесе кезеңі) деп ұядағы атомаралық қашықтықты санайды (1 сурет).
Координациялық сан (к.ч.) әрбір атомның ең жақын жатқан көршілерінің
санын анықтайды, алоралудың тығыздығы (п.у.) деп бір элементар ұяға
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келетін атомдардың санын түсінеді. ОЦКторы үшін п.у. = 2 (бір атом кубтың
ұшында, ел екіншісі кубтың орталығында), к.ч. = 8 (мысалға, кубтың
орталығында орналасқан атом үшін). ГЦКторы үшін п.у. = 4, к.ч. = 12.
Тордыңа параметрі ОЦК-торлар мен ГЦК-торлар үшін кеңістіктегі барлық
үш бағыт бойынша бірдей. Осылайша, ГЦК-тор ОЦК-торға қарағанда
тығызырақ болып табылады.
Металдардың беріктігі кристалл торының оралу тығыздығына
байланысты болады. Алайда, қарастырылып отырған кристалл торларының
ішінен ең тығызы гексагональ тығыз оралған тор (ГПУ) болып табылады.
Осы тордың сызбасы 1 в суретте көрсетілген. Осы тордың ұясы осылардың
арасында үш қырдың орталықтарынан әлдебір қашықтықта тағы үш атом
орналасқан орталықтандырылған негіздері бар алты қырлы призма болып
келеді. ГПУ торының сипаттамалары: тордың параметрлеріа және с (с > а);
егер c/a = 1,633 болса, онда к.ч. = 12, п.у. = 6. ГПУ торына магний, мырыш,
бериллий және басқаметалдар ие. Металдардың кристалл торларының
параметрлері 0,2 нм бастап 0,7 нм дейін құрайды (1 нм = 10–9 м). Кристалл
торларының ұяларында атомдар электрондық қабықтарының сыртқы
қабаттарымен бір біріне тиеді.

1 сурет– Кристалл торларының негізгі типтері
Кристалл торының тұтастығын қамтамасыз ететін атомаралық ілінісу
күштері атомдарда валентті электрондардың болуымен шарттасқан
электрмагниттік өзара әрекеттесумен жасалады. Қатты күйде тұрған
металдарда валентті электрондар, өздерінің атомдарынан босап, атомдардың
арасында қозғалады, атомдар оң зарядталған иондар бола бастайды.
Бұлметалл еместердің сыртқы электрондарынан өзгешелігі, металдардың
сыртқы электрондарының ядромен әлсіз байланысқандығы мен түсіндіріледі.
Сондықтан
металдардың
атомдары,
иондарға
айналып,
сыртқы
электрондарынан оңай айырылады. Босаған электрондар электрондық газ деп
аталатынды құрайды. Бүкілтүйіршікке тиесілі электрондар, оң иондар мен
әрекеттесіп, кристалл торының тұтастығын қамтамасыз етеді. Кристалл
тордағы мұндай атомаралық байланыс металл байланыс деген атау алды.
Металл байланыстаза металдарда аттас атомдардың арасында да,
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қорытпаларда – әртекті атомдардың арасында да болуы мүмкін. Атомаралық
металл байланыс бағытталған сипатқа ие емес. Электрондық газдың
электрондары жекелеген иондармен байланыспай, металдың барлық
иондарына бірдей дәрежеде тиесілі. Электрондық газдың болуының
арқасында, металдар жоғары электр және жылу өткізгіштікке, сондай-ақ
металл жылтырына ие. Электр өрісінің әсерімен бос электрондар токтың
өтуін қамтамасыз ететін бағытталған қозғалысқа ие болады. Металдың
жоғары жылу өткізгіштігі сондайақ бос электрондардың (иондармен қатар)
жылуды беруге қатысуымен шарттасқан. Ал металдарға тән металл жылтыры
бос электрондардың электрмагниттік жарық толқындарымен өзара
рекеттесуімен шарттасқан.
Кез келген зат үш агрегаттық күйде болуы мүмкін: қатты, сұйық, газ
тәріздес. Егер жаңа күй жаңа жағдайларда орнықтырақ болып табылса,
энергияның азырақ қорына ие болса, бір күйден басқа күйге көшу мүмкін
болады.
Сыртқы жағдайлардың өзгеруімен, бос энергия сұйық және кристалл
күйлер үшін әртүрлі өзгереді. Температураның өзгеруімен сұйық және қатты
күйлердің бос энергиясының өзгеруінің сипаты 2 суретте көрсетілген.

2 сурет–Бос энергияның температураға байланысты өзгеруі
Осы сызбаға сәйкес,ТSтемпературасынан жоғарырақ зат сұйық күйде,
ал ТS температурасынан төменірек – қатты күйде болуға тиіс. ТS– ға тең
температура кезінде сұйық және қатты фаза бірдей энергияға ие болады, екі
күйде деметалл тепе-теңдікте тұрады, сондықтан екі фаза бір мезгілдешексіз
ұзақ болуы мүмкін. ТSтемпература –тепе-тең немесе теориялық
кристалдану температурасы.
Кристалдану процесінің басталуы үшін, процестің термодинамикалық
тиімді болуы және оған жүйенің бос энергиясының азаюы ілесіп отыруы
қажет. Бұл сұйықтықты ТSтемпературасынан төменірек салқындатқан кезде
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мүмкін болады. Осының кезінде іс жүзінде кристалдану басталатын
температура нақты кристалдану температурасы деп аталады.
Сұйықтықтың тепе-тең кристалдану температурасынан төменірек
салқындауы аса салқындау деп аталады, ол аса салқындау дәрежесімен ΔТ
сипатталады:

Аса салқындау дәрежесі металдың табиғатына, оның ластанғандық
дәрежесіне (металл неғұрлым тазарақ болса, аса салқындау дәрежесі
соғұрлым көбірек), салқындаудың жылдамдығына (салқындаудың
жылдамдығы неғұрлым жоғарырақ болса, аса салқындау дәрежесі соғұрлым
көбірек) байланысты болады.
Металдың сұйық күйден қатты күйге көшуін қарастырайық.
Барлық кристалл денелерді қыздырған кезде қатты күйден сұйық күйге
көшудің анық шекарасы байқалады. Дәл осындай шекарасұйық күйден қатты
күйге көшкен кезде де болады.
Кристалдану – бұл сұйық фазада кристалл торының учаскелерінің
пайда болу жәнепайда болған орталықтардан кристалдардың өсу процесі.
Кристалдану жүйе бос энергияның минимумымен термодинамикалық
орнықтырақ күйге көшетін жағдайларда жүреді. Металдың сұйық күйден
кристалға өту процесін уақыт –температура координаталарындағы
қисықтармен бейнелеуге болады. Таза металдың салқындау қисығы 3 суретте
көрсетілген.

Tтеор– теориялық кристалдану температурасы ;
Ткр–нақты кристалдану температурасы.
3 сурет- Таза металдың салқындау қисығы
Таза металдың кристалдану процесі: 1 нүктеге дейін сұйық күйдегі
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металл салқындайды, процеске температураның бірқалыпты төмендеуі
ілеседі. 1–2 учаскеде кристалданудың жасырын жылуы деп аталатын
жылудың бөлінуі ілесетін кристалдану процесі жүреді. Ол жылулықтың
кеңістікке шашырауын компенсациялайды және сондықтан температура
тұрақты болып қалады. Кристалдану аяқталғаннан кейін 2 нүктеде
температура қайтадан төмендей бастайды, металл қатты күйде салқындайды.
Кристалдану механизмі 4 суретте көрсетілген.

4 сурет–Кристалдану процесінің моделі
Кристалдану орталықтары бір бірінен тәуелсіз кездейсоқ жерлерде
бастапқы фазада пайда болады. Алдымен кристалдар дұрыс пішінге ие
болады, біраққақтығысуына және басқа кристалдармен бірігуіне қарай,
пішіні бұзылады. Өсу мұнда қоректендіретін ортаның еркін кіру мүмкіндігі
бар бағыттарда жалғасады. Кристалдану аяқталғаннан кейін, поликристалл
денеге ие боламыз. Кристалдану процесінің сапалық сызбасы сандық
тұрғыдан кинетикалық қисықпен көрсетіле алады (5 сурет).
Кристалдардың қақтығысуы олардың өсуіне кедергі жасай бастағанша,
алдымен процесс жылдамдайды. Осында кристалдар пайда болатын сұйық
фазаның көлемі азаяды. Металдың көлемінің 50 % кристалданғаннан кейін,
кристалдану жылдамдығы баяулайтын болады.
Осылайша, кристалдану процесі кристалдану орталықтарының пайда
болуынан және бұл орталықтардан кристалдардың өсуінен тұрады. Өз
кезегінде, кристалдану орталықтарының саны (ч.ц.) және кристалдардың өсу
жылдамдығы (с.р.) аса салқындау дәрежесіне байланысты болады (6 сурет).
Пайда болған кристалдардың өлшемдері пайда болған кристалдану
орталықтарының санының және кристалдардың кристалдану температурасы
кезінде өсу жылдамдығының ара қатынасына байланысты болады.
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5 сурет– Кристалдану процесінің кинетикалыққисығы

6 сурет –Кристалдану орталықтарының санының
кристалдардың өсу жылдамдығының (б) аса салқындау
тәуелділігі

(а) және
дәрежесіне

ТS тепе-тең кристалдану температурасы кезінде, пайда болған
кристалдану орталықтарының саны және олардың өсу жылдамдығы нөлге
тең болады, сондықтан кристалдану процесі жүрмейді. Егер сұйықтықты а
нүктесіне сәйкес келетін температураға дейін аса салқындатса, онда ірі
түйіршіктер түзіледі (пайда болған орталықтардың саны шамалы, ал өсу
жылдамдығы – үлкен).
В нүктесіне сәйкес келетін температураға дейін аса салқындатқан кезде
– ұсақ түйіршік түзіледі (кристалдану орталықтарының көп саны пайда
болады, ал олардың өсу жылдамдығы шамалы болады).
Егер металды өте қатты салқындатып жіберсе, онда орталықтардың
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саны мен кристалдардың өсу жылдамдығы нөлге тең, сұйықтық
кристалданбайды, аморфты дене түзіледі. Аса салқындатуға аз бейімділікке
ие металдар үшін эксперимент жолымен тек қисықтардың өрлемелі
тармақтары табылады.
Ұсақ түйіршікті құрылым алудың жағдайлары. Бұл үшін оңтайлы
жағдайлар: кристалдану орталықтарының максималды саны және
кристалдардың шамалы өсу жылдамдығы болып табылады.
Кристалдану кезіндегі түйіршіктердің өлшемі дайын кристалдану
орталықтарының рөлін ойнайтын ерімейтін қоспалардың бөлшектерінің
сынаны да байланысты болады– оксидтер, нитридтер, сульфидтер.
Бөлшектер неғұрлым көбірек болса, кристалданған металдың
түйіршіктері соғұрлым ұсағырақ. Құймақалыптың қабырғаларының тегіс
емес, кедір-бұдыр дерлері болады, олар кристалдану жылдамдығын
ұлғайтады.
Полиморфизм. Кейбір металдар температураға байланысты әртүрлі
кристалл пішіндерде болуы мүмкін. Бұл құбылыс полиморфизм немесе
аллотропия деп аталады, ал бір заттың әртүрлі кристал пішіндері көп пішінді
модификациялар деп аталады.
Бір кристалл пішінінен басқа пішінге өту процесі көп пішінді айналу
деп аталады. Көп пішінді айналулар белгілі бір температура кезінде жүреді.
Көп пішінді модификацияларды кіші грек әріптерімен α, β, γ, δ және т.с. деп
белгілейді, әрі α ең төмен температура кезінде болатын модификацияға
сәйкес келеді. Полиморфизм темірге, қалайыға, кобальтқа, марганецке,
титанға және кейбір басқа металдарға тән. Темірдің полиморфизмі маңызды
мәнге ие. 7 суретте темірдің салқындау қисығы бейнеленген. Көп пішінді
айналулар салқындау қисығындағы көлбеу учаскелермен сипатталады,
өйткені олардың кезінде металдың толықтай қайта кристалдануы жүреді.
911°С дейін кубтық көлемдік-орталықтандырылған торы бар Fe-α орнықты
болады. 911-1392°С аралығында кубтық қыры орталықтандырылған кристалл
торы бар Fe-γ болады. 1392-1539°С кезінде қайтадан Fe-α орнықты. Көп
жағдайда жоғары температуралық Fe-α модификациясын Fe-δ деп белгілейді.
768°С кезінде салқындау қисығында тоқтау көп пішінді айналумен емес,
магниттік қасиеттердің өзгеруімен байланысты болады. 768°С дейін темір
магнитті, ал одан жоғарырақ — магнитті емес.
Кристалл құрылысының ақаулары. Нақты металл кристалдың
әрқашанкристалл құрылысының ақаулары болады. Олар
нүктелік,
сызықтық және беттікболыпбөлінеді.Нүктелік ақауларбарлық үш
өлшемдерде шамалы болады. Нүктелік ақауларға кристалл торының
осыларда атомдар болмайтын тораптар болып келетін вакансиялар (7 сурет,
а), сондайақ қоспаның орны басылған атомдары (7 сурет, б) және осылар
қоспалық та, негізгі металдың атомдары да болуы мүмкін, енгізілген атомдар
(7 сурет, в) жатады. Нүктелік ақаулар кристалл торының жергілікті
бұрмалануларын тудырады, олар ақаудың кетірілуіне қарай айтарлықтай
жылдам бәсеңсиді.
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7 сурет - Темірдің салқындау қисығы

8 сурет - Кристалдардағы нүктелік ақаулардың сызбалары
Сызықтықа қаулар екі өлшемде шамалы өлшемдерге және үшінші
өлшемде үлкен ұзындыққа ие болады. Бұл ақауларды дислокациялар деп
атайды. Шеттік дислокация (8 сурет) «артық» атомдық жартылай
жазықтықтың болуы тудырған, кристалл торының бұрмалануы болып келеді.
Беттік ақаулартек бір өлшемде аз. Оларға, мысалға,жекелеген
түйіршіктердің немесеитүйіршіктердің топтарының арасындағы шекаралар
жатады.
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9 сурет– Кристалл торлардағы дислокациялар
3 Дәріс №3. Құрылымдық материалдардың жіктелуі
Дәріс мазмұны: құрылымдық материалдарға қойылатын жалпы
талаптар.
Дәріс мақсаты: құрылымдық материалдардың жіктелуін қарастыру,
қаттылықтың анықтамасын және қорытпалардың үлгілерінің созылу
диаграммаларын зерделеу.
Құрылымдық материалдардың жіктелуі.
Жылуэнергетикалық
жабдықтың қандай да бір бөлшегі немесе құрылымы үшін материал таңдаған
кезде оны қолданудың экономикалық орындылығын (бағасының және
қасиеттерінің сәйкестігі), құрылымдық критерийлердің сақталынуын (талап
етілетін ұзаққа жарамдылық, беріктік, сенімділік) және бұйымдағы өңдеудің
мүмкіндігін (технологиялық критерийлер - кесумен өңделгіштік, пісірімділік,
созымдылық және т.с.) ескереді. Материалдар металл, металл емес және
композициялық болып бөлінеді (10 сурет).
Металл материалдар. Оларға барлық металдар мен олардың
қорытпалары жатады. Олардың арасында бір бірінен қасиеттері бойынша
ерекшеленетін бірнеше топты бөліп көрсетуге болады:
1) Қара металдар. Бұл темір және оның негізіндегі қорытпалар –
болаттар және шойындар.
2) Түсті металдар. Бұл топқа металдар мен олардың мыс, алюминий,
титан, никель және т.б. қорытпалары кіреді.
3) Асыл металдар. Оларғаалтын, күміс, платина жатады.
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4) Жерде сирек кездесетін металдар. Бұл лантаноидтар, скандий,
иттрий, және актиноидтар.
Металл емес материалдар. Олардың арасындада бірнеше топты бөліп
көрсетуге болады: - пластмассалар. Бұл жоғары молекулалы қосылыстардың
– полимерлердің негізіндегі, әдетте, толтырғыштары барматериалдар;

Құрылымдық
материалдар

Металлдар

Қара: болат, шойын

Металл еместер

Композиттер

Пластамассалар

Металл негізінде

Керамика

Керамика негізінде

Шыны

Полимерлер негізінде

Резеңке
Ағаш
Түрлі-түсті: алюминий,
титан, мыс, никель,
мырыш және т.б.

10 сурет–Құрылымдық материалдарды жіктеу сызбасы
- керамикалық материалдар (керамика). Бұл материалдардың негізі
карбидтер, боридтер, нитридтер және оксидтер секілді баяу балқитын
қосылыстарды ңұнтақтары болып табылады. Мысалға: TiC, SiC, Cr7C3, CrB,
Ni3B, TiB2, BN, TiN, Al2O3, SiO2, ZrO2;
металлкерамикалық
материалдар
(металлкерамика).
Бұл
материалдарда негіз болып керамика табылады, оған байланыстырғыш
болып табылатын және созымдылық пен тұтқырлық секілді қасиеттерді
қамтамасыз ететін металдың әлдебір мөлшері қосылады;
- шыны, ол әртүрлі элементтердің оксидтерінен, бірінші кезекте SiO2
кремний оксидінен тұратын жүйе болып келеді;
- резеңке, бұл күкірт пен басқа элементтер қосылған, каучуктың –
көмірсутекті полимердің негізіндегі материалдар;
- ағаш, сүректі өсімдіктердің күрделі органикалық ұлпасы.
Композициялық материалдар. Олар бір бірінен қасиеттері бойынша
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қатты өзгешеленетін екі және одан да көп әртекті материалдар арқылы
жасанды жолмен алынған композициялар болып келеді. Нәтижесінде
композиция қасиеттері бойынша оны құрайтын компоненттерден елеулі
ерекшеленеді, яғни, алынатын материал қасиеттерінің жаңа кешеніне ие.
Композициялық материалдардың құрамына металл да, металл емес те
құрайтын бөліктер кіруі мүмкін. Металл материалдарең кең қолданылады.
Алайда, өндірістің өсуінің ең көп қарқындары композициялық материалдарда
байқалып отыр.
Материалдардың механикалық қасиеттері. Механикалық қасиеттер
металдардың сыртқы күштердің әсер етуіне қарсыласуға қабілеттілігін
анықтайды. Олар металдардың химиялық құрамына, олардың құрылымына,
технологиялық өңдеу тәсіліне және басқа факторларға байланысты болады.
Механикалық қасиеттерді біліп, металдың өңдеген кездегі және нақты
механизмдердің жұмысының барысындағы жүріс-тұрысы туралы пікір
айтуға болады. Металға әсер ету сипаты бойынша жүктемелердің үш түрін
ажыратады: статикалық – үнемі әсер ететін немесе баяу арта түсетін;
динамикалық – сол сәтте әсер ететін, соққының сипатын қабылдайтын; циклді
немесе айныма таңбалы, немесе шамасы бойынша, немесе бағыты бойынша,
немесе бір мезгілде шамасы бойынша да, бағыты бойынша да өзгеретін.
Металдардың беріктік және созымдылық сипаттамаларын статикалық
созылуға сынаулар кезінде анықтайды. Бұл ретте сыналатын үлгіні
ажыратқыш машинаның қамтығыштарында бекітіп, бірқалыпты арта түсетін
(статикалық) жүктеме кезінде деформациялайды.
Үлгінің өлшемдерінің әсер етуін болдырмау үшін, сынауды көлденең
қиманың есептік ұзындығы lo мен ауданы Fo арасында белгілі ара қатынас бар
стандартты үлгілерде жүргізеді. Қимасы дөңгелекүлгілер ең кең
қолданылады (11 сурет).

11 сурет – Созылуға сынауға арналған стандартты үлгі
Сынаулардың нәтижелері бойынша үлгінің «жүктеме – деформация»
(12 сурет) немесе «кернеу – деформация» координаталарындағы созылу
диаграммаларын тұрғызады.
Диаграммада созылу қисығы бойынша металдың механикалық
қасиеттерінің келесі сипаттамаларын анықтайды: серпімділіктің шегі σу –
осыған дейін үлгітек серпімді деформацияны бастан кешетін максималды
кернеу:
16

σу = Ру / Fo, МПа.
Егер σу кернеу азырақ болса, металл серпімді деформация облысында
жұмыс істейді. Металдардың көпшілігінде пропорционалдылық және
серпімділік шектері шамасы бойынша жақын, сондықтан негізінен
серпімділіктің шегін көрсетеді: σу ≈ σ0,02

12 сурет – Төмен көміртекті болаттан үлгініңсозылу диаграммасы
Аққыштық шегі σт – бұл осының кезіндетұрақты жүктемеде
деформацияның ұлғаюы жүретін кернеу.
σт = Рт / Fo, МПа.
Шартты аққыштық шегі σ0,2 – бұл осының кезінде қалдық
деформация бастапқы ұзындығынан 0,2% тең болатын кернеу.
Беріктік шегі (ажырауға уақытша қарсыласу) σв – бұл бұзылуға дейін
үлгі осыған шыдайтын максималды жүктеменің кернеуі
σв = Рв / Fo, МПа.
Жүктеменің одан әрі ұлғаюы үлгінің бұзылуына алып келеді. Беріктік
сипаттамасынан өзге, сонымен қатар созымдылық сипаттамаларын
анықтайды. Металдардың созымдылығының негізгі сипаттамалары
салыстырмалы ұзару және салыстырмалы тарылу болып табылады.
Салыстырмалы ұзару (δ) пайыздармен өлшенеді және формула
бойынша анықталады:

,
мұнда lo және lк – үлгінің ажырауға дейінгі және ажырағаннан кейінгі
бастапқы және соңғы ұзындықтары. Салыстырмалы тарылу (Ψ) да
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пайыздармен өлшенеді және формула бойынша анықталады:

,
мұнда Fo және Fк – үлгініңкөлденең қимасының сынауға (бұзылуға)
дейінгі және одан кейінгі бастапқы және соңғы аудандары.
Қаттылыққа сынау – бұйымның қасиеттерін бағалаудың негізгі
әдістерінің бірі. Іс-тәжірибеде қаттылықты Бринелль, Роквелл, Виккерс
бойынша өлшеу әдістері мен микроқаттылықты өлшеу әдісі ең көп
таралымын алды.
Бринелль бойынша қаттылықты (НВ) металдың бетіне диаметрі 2,5; 5
және 10 мм шыныққан шарикті басып енгізу мен анықтайды (14сурет).
Түсірілетін жүктемесын алатын материалдың түріне және үлгінің өлшеміне
байланысты белгіленеді. НВ қаттылық санын жүктеменің іздің сфералы
бетінің ауданына (F) қатынасымен анықтайды:

Егер шар сегментінің пішініне ие іздің бетін есептеп шығарса, онда НВ
формуламен анықталады:

мұнда Р – түсірілген жүктеме, кгс;
D –шариктің диаметрі, мм;
d –іздің диаметрі, мм.
Әдетте есептеулерді жүргізбей, дайын стандартты кестелерді
пайдаланады, олардың көмегімен алынған іздің (қуыстың) диаметрі бойынша
НВ қаттылық санын анықтайды.

13 сурет–Қаттылықты Бринелль бойынша өлшеу сызбасы
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Роквелл бойынша қаттылықты материалдың бетіне ұшы кезінде 120°
бұрышпен алмас конусты немесе шыныққан болат шарикті (D = 1,6 мм)
басып енгізумен анықтайды. Конусты қаттылығы 230 НВ көбірек металдар
үшін, ал шарикті – қаттылығы осы шамадан азырақ металдар үшін
қолданады. Қаттылық шұңқырдың тереңдігі бойынша анықталады (13 сурет).
Роквелл
бойынша
қаттылықты
сыналатын
материалдардың
қаттылығына байланысты HRA, HRB, HRC деп белгілейді.
С шкаласы Бринелль бойынша 230 бастап 700 кгс/мм2 дейін
қаттылыққа ие қатты материалдарды, мысалға, шыныққан болатты сынау
үшін қызмет етеді. Алмас конус 150 кгс жүктемемен басып енгізіледі. С
шкаласы бойынша қаттылықты өлшеу аралығы –22 бірліктен бастап 68
бірлікке дейін, қаттылық HRС деп белгіленеді.
А шкаласы өте қатты материалдарды, мысалға, қатты қорытпаларды
немесе жіңішке беттік қабаттарды (0,5…1,0 мм) сынаған кезде
пайдаланылады. Тап сол алмас конусты қолданады, бірақ 60 кгс жүктемемен
басып енгізеді. Қаттылықтың мәнін С шкаласы бойынша анықтайды, бірақ
НRА деп белгілейді. Осы шкала бойынша қаттылықты өлшеу аралығы – 70
бірліктен бастап 85 бірлікке дейін.
В шкаласы Бринелль бойынша60 бастап 230 кгс/мм2 дейін қаттылыққа
ие жұмсақ материалдарды, мысалға, қоланы сынауға арналған. Диаметрі 1,59
мм болат шарик 100 кгс жүктемемен басып енгізіледі. Қаттылық В
шкаласының 25 бірлігінен бастап 100 бірлігіне дейінгі шекте өлшенеді және
HRB деп белгіленеді. Роквелл бойынша қаттылықты өлшеу тәсілінің
артықшылықтары өлшеулердің жылдамдығы, шыныққан болаттардың және
басқа да өте қатты материалдардың, сондай-ақ қалыңдығы 0,4 – 0,7 мм
дейінжіңішке бұйымдардың, жамылғылардың және қабаттарды қаттылығын
өлшеу мүмкіндігі болып табылады.
Виккерс бойынша қаттылықты материалдың бетіне төртқырлы алмас
пирамиданы қарама-қарсы қырлар арасындағы α = 136° бұрышпен басып
енгізумен анықтайды. Жүктеме 5 кг бастап 100 кг
дейін. Алмас
пирамиданың ізінің екі диагоналі де өлшенеді. Диагональдердің орташа
арифметикалық ұзындығы бойынша қаттылық санын анықтау үшін кестелер
пайдаланылады.

14сурет – Қаттылықты Роквелл бойынаш өлшеу сызбасы
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Виккерс әдісінің артықшылықтары: жұмсақ та, ерекше қатты да
металдардың және қорытпалардың қаттылығын өлшеуге болады;
шынықтырғаннан, тығыздағаннан, цементтегеннен, азотттандырғаннан кейін
беттік қабаттардың қаттылығын, сондай-ақ жамылғылардың қаттылығын
өлшеуге болады; әдістің жоғары дәлдігі.
Микроқаттылықты өлшеу әдісі металдардағы құрылымдық құрамдас
бөліктердің және фазалардың, сондай-аққалыңдығы миллиметрдің жүзден
бір үлесін құрайтын өте жіңішке беттік қабаттардың және жамылғылардың
қаттылығын анықтауға арналған. Микроқаттылықты өлшеу әдісі Виккерс
әдісіне ұқсас. Айырмашылығы бірінші әдістегі төрт қырлы пирамиданың
азырақ өлшемдерге ие екендігінен және азырақ: 5 г бастап 500 г дейінгі
жүктемелер пайдаланылатындығынан тұрады. Микроқаттылықты өлшеуге
арналған аспаптың ПМТ – 3 деген белгіленуі бар.
Материалдың басып енгізуге қарсыласуын бағалаудың заманауи
әдістеріне наноиндентирлеу жатады, бұл әдіс кезінде сыналатын үлгіге 0,01
Н бастап 0,3 Н дейін жүктемемен енгізілетін үшқырлы немесе төртқырлы
алмас пирамиданың көмегімен, аса ұсақ құрылымдық құрамдас бөліктердің –
наноөлшемді объектілердің сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік беретін,
жүктемені келтіру мен алу диаграммасы тұрғызылады.
Құрылымдық материалдардың жұмысын анықтайтын факторлар:
1) Статикалық, циклді және соққылы жүктемелер.
2) Төмен және жоғары температуралар.
3) Әртүрлі орталармен байланыс.
Бұл факторлар құрылымдық материалдарға қойылатын талаптарды
анықтайды, олардың негізгілері – эксплуатациялық,
технологиялық,
экономикалық.
Эксплуатациялық талаптар жоғары дәрежелі мәнге ие. Нақты
жабдықтың және аспаптардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін,
құрылымдық материал жоғары құрылымдық беріктікке ие болуға тиіс.
Құрылымдық беріктік деп пайдалану жағдайларын даматериалдың сенімді
және ұзақ жұмысын қамтамасыз ететін механикалық қасиеттердің кешені
аталады. Материалдың нақты бұйым үшін механикалық қасиеттерінің талап
етілетін сипаттамалары тек күштік факторларына ғана емес, оған жұмыс
ортасының және температураның әсер етуіне де байланысты болады.
Жұмыс ортасы – сұйық, газ тәріздес, иондалған, радиациялық, әдетте,
материалдың беріктік, сенімділік және ұзаққа жарамдылық секілді
механикалық қасиеттеріне теріс әсерін тигізеді.
Циклді жүктемелер кезінде: төзімділік шегі σR (симметриялы айналма
тілу кезінде σ-1). Материалдың беріктігі неғұрлым көбірек болса, жол
берілетін жұмыс кернеулері соғұрлым көбірек және осылайша бөлшектің
өлшемдері мен салмағы соғұрлым азырақ болады, алайда, материалдың
беріктік деңгейінің және, нәтижесі ретінде, жұмыс кернеулерінің артуына
серпімді деформациялардың көбеюі ілесіп отырады:
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εупр = σупр/Е,
мұнда Е – қалыпты серпімділік модулі (Юнг модулі), металдың
қаттылығының сипаттамасы. Беріктік емес, тап осы қаттылық критерийі
білдектердің станиналарының, редукторлардың корпустарының және
осылардан дәл өлшемдері мен пішінін сақтау талап етілетін басқа
бөлшектердің өлшемдеріне себепші болады. Алайда, бұл параметрлер нақты
бөлшекті пайдаланудың нақты жағдайларын ескерместен, зертханалық
үлгілерде анықталған. Пайдалану жағдайларында олардың созымдылығын,
тұтқырлығын қосымша төмендететін жәнеморт бұзылуқаупін арттыратын
факторлардың әрекет ететіндігін ескеру қажет, олар: кернеулер
концентраторлары (кесіктер), температураның төмендеуі, динамикалық
жүктемелер,бөлшектердің өлшемдерінің ұлғаюы (масштабтық фактор).
Пайдалану жағдайларында кенеттен сынып қалуларды болдырмау
үшін, жарықшаққа төзімділікті ескеру қажет. Жарықшаққа төзімділік –
материалдың жарықшақтың дамуын тежеуге қабілеттілігін сипаттайтын,
сенімділік параметрлерінің тобы. Жарықшақтар осылардың ұштарында
жергілікті (жайылмайтын) кернеулер орташа есептік кернеулерден көптеген
есе асып түсуі мүмкін кернеулердің өткір концентраторлары болып
табылады.
Ұзындығы l және радиусы r жарықшақ үшін ұшындағы кернеулер:
σуmах = σср 2√ l/ r.
Жарықшақ неғұрлым ұзынырақ және оның ұшы неғұрлым үшкірірек
болса, кернеулердің концентрациясы соғұрлым көбірек. Иілімді
материалдарүшін мұндай ақаулардың қауіптілігі шамалы. Морт, сынғыш
материалдар кесіктерге сезімтал болып келеді.
Ұзаққа жарамдылық – бөлшектердің белгіленген уақыт (ресурс)
бойында жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, материалдың
біртіндеп бұзылудың (біртіндеп тоқтап қалудың) дамуына қарсыласу
қасиеті.
Біртіндеп тоқтап қалу – бұл басталған кезде бөлшектерді апаттық
зардаптар қатерінсіз алмастыратын, материалдың жұмысқа қабілеттілігінен
айырылуы. Жұмысқа қабілеттілігінен айырылудың, яғни, біртіндеп тоқтап
қалудың себептері: қажу; тозу; жылжымалылық процестерінің; коррозияның;
радиациялық ісінудің және т.с. дамуы.
Материалдың қасиеттерінің өзгеруіне, жарықшақтардың пайда
болуына, олардыңдамуына және бұзылуға алып келетін циклді
жүктемелердің әсері мен материалда зақымданулардың біртіндеп жинақталу
процестерін қажу деп, алқажуға қарсы тұру қасиеттерін – төзімділік деп
атайды.
Статикалық жүктемеден бұзылумен салыстырғанда, қажудан бұзылу
бір қатар ерекшеліктерге ие:
21

Ол статикалық жүктеме кезіндегіге қарағанла азырақ кернеулер кезінде
жүреді:
1) Бұзылу бетінде жергілікті басталады.
2) Бұзылу бірнеше сатымен өрбиді және сыныққа тән құрылысықа ие.
3) Жарықшақтың пайда болу ошағы болады.
4) Қажу аймағы болады. Бұл аймақта оған тән жырашықтар көрінеді,
олар сақина конфигурациясына ие болады,бұл қажу жарықшағының алға
қарай секірмелі түрде жылжитындығын куәлендіреді.
5) Түгелдей қирау аймағы болады.
Төзімділіктің критерийлері:
Өміршеңдік – қажу жарықшағының өсу жылдамдығымен анықталады.
Жоғары өміршеңдік кезінде жарықшақты дер кезінде, дефектоскопияның
көмегімен табуға, бөлшекті алмастыруға және апатсыз жұмысты қамтамасыз
етуге болады.
Тозуға төзімділік – материалдың үйкелудің белгілі бір жағдайларында
тозуға қарсылық көрсету қасиеті.
Тозу – үйкеліс күштерінің әсер етуімен материалдың бөліктерінің
бөлінуі арқылы, материалдың беттік қабаттарының біртіндеп бұзылу процесі,
оны өлшемдерінің, көлемінің немесе салмағының өзгеруі бойынша
анықтайды. Тозудың үш кезеңі болады:
- бастапқы, іске кірістіру кезеңі;
- орныққан (қалыпты) тозукезеңі;
- апаттық тозу кезеңі.
Бір жағдайларда тозуға орнықты материалбасқа жағдайларда тым
жылдам бұзылуы мүмкін. Бұл міндет үйкелетін жұптардың материалын және
способаоны өңдеу тәсілін ұтымдытаңдаумен шешіледі.
Жылжымалылық тұрақты кернеу мен жоғары температуралар кезінде
материалдың пластикалық деформациясының даму жылдамдығымен
анықталады.
4 Дәріс №4. Қорытпалардың құрылымдық құрамдас бөліктері
Дәріс мазмұны: қорытпалардағы негізгі фазалар. Фазалар қағидасы.
Екі компонентті қорытпалардың қалып диаграммаларының негізгі түрлері.
Дәріс мақсаты: диаграммалар тұрғызуәдістерін зерделеу. Қалып
диаграммасы бойынша фазалардың құрамы мен санын анықтау.
Қорытпалар теориясындағы негізгі түсініктер. Таза металдар әдетте
төмен беріктікке және жоғары емес технологиялық қасиеттерге ие болады,
сондықтан әдетте қорытпаларды қолданады. Мыс пен алюминий таза түрінде
ток өткізгіштер ретінде, вольфрам – электр шамдардағы қыздыру
талшықтарын жасау үшін, германий мен кремний жартылай өткізгіштер
жасау үшін пайдаланылады. Таза металдармен салыстырғанда, қорытпалар
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механикалық, технологиялық, эксплуатациялық және басқа қасиеттердің
жоғарырақ деңгейіне ие болады.
Қорытпа – компоненттер деп аталатынекі немесе бірнеше қарапайым
затты қоспа қылып шығарумен немесе қақтауменалынатын күрделі зат.
Қоспа қылып шығарған кезде компоненттерді балқуға дейін жеткізеді,
алқақтаған кезде оларды ңұнтақтарын араластырып, жоғары температура
кезінде қысымға ұшыратады. Қорытпаларды әзірлеудің басқа да тәсілдері
болуы мүмкін: электролиз, айналдыру. Басым бөлігінде металл
компоненттерден (50%-дан аса) әзірленген қорытпа, металл қасиеттеріне ие
болады, металл қорытпасы деп аталады. Металл қорытпалардағы
компоненттер тек металдар ғана емес, C, N, Si және т.б. секілді металл
еместер де болуы мүмкін.
Компоненттердің
физикалық-механикалық
өзара
әрекеттесуіне
байланысты, қорытпаларда әртүрлі фазалар пайда болады.
Фаза f – қорытпаның басқа бөліктерден (фазалардан) айырық бетімен
бөлінген біртекті бөлігі, айырық бетінен өткен кезде, заттың құрылымы
немесе химиялық құрамы секіріспен өзгереді. Өзінің компоненттеріне
қарағанда, қорытпа күрделірек құрылысқа ие. Қорытпа құрылымының
ерекшеліктері компоненттердің өзара әрекеттесу сипатына байланысты
болады. Қорытпаны құрайтын компоненттер, химиялық қосылыс түзе
отырып, химиялық өзара әрекеттестікке түсенемесе, ерітінділер түзе отырып,
бір бірінде өзара ери алады.
Қорытпалар қорытпаны құрайтын заттардың түйіршіктерінің
механикалық қоспасын білдіреді. А және Векі компоненттің механикалық
қоспасы олар қатты күйде өзара еруге қабілетсіз болғанда және химиялық
қосылыс түз бегенде пайда болады. Бұл ретте қорытпа кристалдардың екі
типінің - микроқұрылымда айқын көрінетін А және В заттарының қоспасын
білдіреді (16 сурет).
Қоспа қылып шығарған кезде компоненттердің өзара әрекеттесуінің
сипаты:
- олардың Менделеев кестесіндегі орнына;
- олардың атомдардың электрондық қабықтарының құрылысының
ерекшеліктеріне;
- олардың кристалл торларының типтеріне және параметрлеріне;
- олардың балқу температураларының ара қатынасына және басқа
факторларға байланысты болады.
Қандай да бір факторлардың басым болуына байланысты,
компоненттер қоспалар, ерітінділер, химиялық қосылыстар құруы мүмкін.
Механикалық қоспаның қорытпалары өздеріне тән кристалл
торларының типтерін және физикалық-механикалық қасиеттерін сақтап
қалатын компоненттердің түйіршіктерінен тұрады (15 сурет г). Қасиеттері
мен құрылысы бойынша айтарлықтай өзгешеленетін элементтердің арасында
пайда болады. Қорытпаоған кіретін компоненттердің кристалдарынан
тұрады. Қорытпаларда компоненттердің кристалл торлары сақталады.
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Химиялық қосылыстың қорытпалары (15 сурет в), егер әртекті атомдар
арасындағы өзара әрекеттесу күші біртекті атомдар арасындағы өзара
әрекеттесу күшінен көбірек болса, құрылысы мен қасиеттері бойынша қатты
ерекшеленетін элементтердің арасында пайда болады. Мысалға, Fe3C
теміркөміртекті қорытпаларда маңызды мәнге ие.
Металл қорытпаларында түзілетін көптеген химиялық қосылыстар
валенттілік заңына бағынбайды жәнетұрақты құрамы болмайды.
Металдардың басқалармен осындай қосылыстары интерметалл немесе
интерметаллидтердеп аталады: Fe2Mo, Ni3Ti, Ni3Al.
Қатты ерітінділер қорытпалары компоненттер бір бірінде еріген кезде
пайда болады. Бұл ретте пайда болатын қатты ерітінді осылардың кристалл
торы екі компоненттің де атомдарынан құрылған түйіршіктерден тұрады.
Егер ерітілетін компоненттің атомдары кристалл торының түйіндерінде
еріткіш компоненттің атомдарының орнын басатын болса, ондапайда
болатын ерітіндіні қатты орнын басу ерітіндісі деп атайды.
Ме көпшілігі сұйық күйінде кез келген қатынастарда бірі екіншісінде
ериді. Тек кейбір металдар ғана сұйық күйінде бір бірінде ерімейді немесе,
шектеулі сұйық ерітінділер түзе отырып, бірақшектеулі ериді. Сұйық күйінде
ерімейтін
металдар
атомдарының
өлшемдерімен
және
балқу
температураларымен қатты ерекшеленеді, мысалға, мыс пен қорғасын, темір
менқорғасын.
Компоненттер К – жүйені құрайтын заттар. Таза металл қарапайым
бір компонентті жүйе, екі металдан қорытпа – екі компонентті жүйе және т.с.
болып табылады. Химиялық қосылыстарды тек олар температуралардың
зерттеліп отырған аралықтарында құрамдас бөліктерге диссоциацияланбаған
жағдайда ғана компоненттер ретінде қарастыруға болады.
Варианттылық (С) (еркіндік дәрежелерінің саны) – бұл осыларды
жүйедегі фазалардың санын өзгертпестен өзгертуге болатын ішкі және
сыртқы факторлардың (температура, қысым, концентрация) саны.

15 сурет– а – біртекті сұйық ерітінді; б – қатты ерітінді; в – химиялық
қосылыс; г- механикалық қоспа.
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Егер варианттылық С = 1 (моновариантты жүйе) болса, онда
фазалардың санын өзгертпестен, факторлардың біреуін кейбір шектерде
өзгерту мүмкін болады.
Егер варианттылық С = 0 (нонвариантты жүйе) болса, онда жүйедегі
фазалар санын өзгертпестен, сыртқы факторларды өзгертуге болмайды.
Фазалар қағидасы (Гибсс қағидасы) жүйенің тепе-теңдік шартының
математикалық өрнегін білдіреді, яғни, фазалар қағидасының теңдеуі С
жүйенің еркіндік дәрежелерінің саны мен компоненттер К және фазалар f
саны арасындағы сандық тәуелділікті көрсетеді:
С = k − f +п,
п –сыртқы факторлардың саны.
Еркіндік дәрежелерінің санымұны жүйедегі фазалардың санын
өзгертпестен өзгертуге болатын тәуелсізсыртқы және ішкі факторлардың
санымен (температурамен, қысыммен, элементтердің концентрациясымен)
шарттасқан. Тәуелсізсыртқы факторлар температура және қысым болуы
мүмкін. Егер айнымалы фактор деп тек температураны есептесе, ал қысымды
өзгеріссіз қабылдаса, онда:
С = k − f + 1,
мұнда С - еркіндік дәрежелерінің саны;
k - компоненттер саны;
f - фазалар саны;
1 - температураның өзгеру мүмкіндігін ескереді.
Қалып
диаграммасы.
Қорытпалардың
кристалдануыдәл
сол
тазаметалдардың кристалдануы секілді заңдылықтарға бағынады. Қажетті
шарт жүйенің бос энергияның минимумы болатын күйге ұмтылысы болып
табылады. Қалып диаграммалары орнықты күйлерді, яғни, бұлар осындай
жағдайлар кезінде бос энергияның минимумына ие болатын күйлерді
көрсетеді және сондықтан оны тепе-теңдік диаграммасы деп те атайды,
өйткені ол осындай жағдайлар кезінде қандай тепе-тең фазалар
болатындығын көрсетеді.
Қос қорытпалардың қалып диаграммаларын тұрғызу үшін, 16 суретте
бейнеленген координата өстерін қолданады.
Абсциссалар өсі концентрациялар өсін білдіреді және мұның
ұзындығын 100% деп қабылдайтын үзінді түрінде бейнеленеді. Бұл үзіндінің
ұштары таза компоненттерге, яғни, егер қорытпаларды А және В
компоненттері құраса, 100% А және 100% В сәйкес келеді. Үзіндіде
орналастырылған кез келген нүкте оны қорытпаның химиялық құрамын
сандық тұрғыдан анықтайтын бөліктерге бөледі. Әдетте концентрациялар
өсіне компоненттердің біреуінің санын түсіреді, өйткені басқа компоненттің
саны 100%-дан айырма бойынша оп-оңай анықталады. Ординаталар өсі
температуралар өсін білдіреді.

25

16 сурет - Қалып диаграммаларын
өстері

тұрғызуға арналған координата

Қалып диаграммасы қорытпаның компоненттердің ара қатынасына
және температураға байланысты құрылысын көрсетеді. Ол қорытпалардың
салқындау қисықтары бойынша эксперименттік жолмен тұрғызылады (17
сурет). Таза металдардан өзгешелігі, қорытпалар тұрақты температура
кезінде емес, температуралар аралығында кристалданады. Сондықтан,
қорытпалардың салқындау қисықтарында екі сынды нүкте бар. Ликвидус
нүктесі (tл) деп аталатынжоғарғы сынды нүктеде,кристалдану басталады.
Солидус нүктесі (tс) деп аталатын төменгі сынды нүктеде, кристалдану
аяқталады.
Механикалық қоспаның салқындау қисығы (17, а сурет) қатты
ерітіндінің салқындау қисығынан (17, бсурет) көлбеу учаскенің болуымен
ерекшеленеді. Бұл учаскеде эвтектиканың кристалдануы жүреді. Эвтектика
деп сұйық қорытпадан бір мезгілде кристалданған екі фазаның механикалық
қоспасын атайды. Эвтектика белгілі бір химиялық құрамға ие және тұрақты
температура кезінде түзіледі.
Қалып диаграммасын температура-концентрация координаталарында
салады. Диаграмманың сызықтары бірдей фазалық күйлердің облыстарын
шектейді.
Диаграмманың
түрі
компоненттердің
өзара
қалай
әрекеттесетіндігіне байланысты болады. Қалып диаграммасын салу үшін
әртүрлі концентрациядағы қорытпаларға арналған салқындау қисықтарының
көп санын пайдаланады. Диаграмманы тұрғызған кезде, сындынүктелер
салқындау қисықтарынан диаграммаға көшіріледі және сызықпен қосылады.
Диаграммада алынған облыстарда фазаларды немесе құрылымдық құрамдас
бөліктерді жазады. Қалып диаграммасының салқындатқан кезде осында
қорытпаның кристалдануы басталатын сызығы ликвидус сызығы, ал осында
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кристалдану аяқталатын сызығы - солидус сызығы деп аталады.
Қалып диаграммаларының түрлері. Механикалық қоспатүзетін
қорытпалардың қалып диаграммасы (18 сурет) компоненттердің қатты күйде
еруінің болмауымен сипатталады. Сондықтан бұл қорытпада үш фазаның: Ж
сұйық қорытпаның, А кристалдарының және В кристалдарының түзілуі
мүмкін. диаграмманың АСВ сызығы ликвидус сызығы болып табылады:
салқындау кезінде АС учаскесінде А компонентінің, ал CD учаскесінде —В
компонентінің кристалдануы басталады. DCВ сызығы солидус сызығы болып
табылады, онда А немесе В кристалдануы аяқталады және тұрақты
температура кезінде Э эвтектиканың кристалдануы жүреді. Осылардың
концентрациясы диаграмманың С нүктесіне сәйкес келетін қорытпалар
эвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы таза эвтектиканы білдіреді.
Диаграммада эвтектикалықтан солға қарай орналасқан қорытпалар
доэвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы А түйіршіктері мен
эвтектикадан тұрады. Диаграммада эвтектикалықтан оңға қарай орналасқан
қорытпалар заэвтектикалық деп аталады, олардың құрылымы эвтектика
қоршаған В түйіршіктерін білдіреді.

а - механикалық қоспаның; б - қатты ерітіндінің.
17 сурет – Қорытпалардың салқындау қисықтары
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18 сурет–Механикалық
диаграммасы

қоспа

құрайтын

қорытпалар

дыңқалып

Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеусіз қорытпалардың
қалып диаграммасы 19 суретте бейнеленген. Бұл қорытпа үшінекі фазаның:
сұйық қорытпаның және қатты А ерітіндісінің пайда болуы мүмкін.
Диаграммада бар болғаны екі сызық бар, жоғарғысы ликвидус сызығы,ал
төменгісі — солидус сызығы болып табылады.

19 сурет - Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеусіз
қорытпалардың қалып диаграммасы
Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеулі қорытпалардың
қалып диаграммасы 20 суретте көрсетілген. Бұл қорытпада үш фаза болуы
мүмкін — сұйық қорытпа, А компонентіндегі В компонентінің α қатты
ерітіндісі және В компонентіндегі А компонентінің β қатты ерітіндісі. бұл
диаграмма өзінде алдындағы екеуінің элементтерін қамтиды. АСВ сызығы
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ликвидус сызығы, ADCEB сызығы — солидус сызығы болып табылады.
Мұнда да эвтектика пайда болады, эвтектикалық, доэвтектикалық және
заэвтектикалық қорытпалар бар. FD және EG сызықтары бойынша екінші
реттік аII және βII кристалдарының бөлінуі жүреді (температураның
төмендеуімен ерігіштігінің азаюына орай). Қатты фазадан екінші реттік
кристалдардың бөліну процесі екінші реттік кристалдану деп аталады.
Үзінділер қағидасы (иін қағидасы) тепе-теңдікте тұрған фазалардың
химиялық құрамын және осыфазалардың арасындағы ара қатынасты
анықтауға мүмкіндік береді. 25 % В + 75 % А қамтиты екі компонентті
қорытпаның салқындауын қарастырайық, 21 сурет.
Екі фазалы облыстың кез келгенaнүктесінде химиялық құрамды
анықтауүшін, таңдап алынған aнүктесі арқылы қалып диаграммасының ең
жақын жатқан тұтас сызықтарымен қиылысуға дейін горизонталь жүргізу
қажет. Мұндай горизонталь конода деп аталады. Коноданың ликвидус
сызығымен қиылысу нүктесі (AmB) b сұйық фазаның құрамын сипаттайды;
солидус сызығымен қиылысу нүктесі(AnB) c қатты фазаның құрамын
сипаттайды; яғни,
a нүктесінде шамамен 10% В +90% А қамтитын
сұйықтықпен 45%В+55% А қамтитын қатты фаза термодинамикалық тепетеңдікте қатар өмір сүреді.

20 сурет- Қатты күйінде компоненттерінің ерігіштігі шектеулі
қорытпалардың қалып диаграммасы
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21 сурет- Үзінділер қағидасын қолдану үшін конодаларды тұрғызу
Сұйық және қатты фазалардың салыстырмалы мөлшері оларға қарсы
жатқан үзінділермен сипатталады: сұйық фаза ac, ал қатты – ba үзіндісі мен
сипатталады, сондықтан сұйық фазаның қатты фазаға арақатынасы
бөлшекпен көрсетіледі:
ж/тв = ac/ba.
Bс үзіндісі барлық 100 % қорытпаны сипаттайды, сондықтан сұйық
фазаның үлесі:
ж/(ж+тв) = ac/bc,
ал қатты фазаның үлесі:
– тв/(ж+тв) = ba/bc тең.
Үзінділер қағидасынан сондай-ақ салқындауға қарай, қатты және сұйық
фазаның химиялық құрамының үздіксіз өзгеретіндігі келіп шығады. Мәселен,
кристалданудың басталуына жауап беретін 1нүктесінде шамамен 25 % В + 75
% А қамтитын сұйық фазамен 70 % В + 30 % А қамтитын қатты фазаның
ұрықтары тепе-теңдікте тұрады; ал кристалданудың аяқталуына жауап
беретін 2 нүктесінде 5 % В + 95 % А қамтитын сұйық фазаның қалдықтары
мен шамамен 25 % В + 75 % А қамтитынқатты фазатепе-теңдікте тұрады.
Осылайша, пайда болатын қатты фазаның алғашқы порциялары
баяуырақ балқитын компонентпен байытылған. Алайда, өте баяу
салқындаған кезде, сұйық және қатты фазалардағы диффузия (көлемдік
диффузия)процестері, сондай-ақ олардың арасындағы өзара диффузия (фаза
аралық диффузия) процестері кристалдану процесінің артынан үлгеріп
отырады, сондықтан
қатайған қорытпаның бүкіл көлемі бойынша
кристалдардың құрамы тегістеледі.
Қалып
диаграммасы
бойыншафазалық
айналулардың
температураларын, фазалық құрамның өзгеруін, жуықтап алғанда, қорытпаның
қасиеттерін, қорытпа үшін қолдануға болатын өңдеудің түрлерін анықтауға
болады.
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5 Дәріс №5. Темір және оның қорытпалары
Дәріс мазмұны: теміркөміртекті қорытпалардың қалып диаграммасы.
Шойындар.
Дәріс
мақсаты:
теміркөміртекті
қорытпалардың
қалып
диаграммаларын зерделеу. Шойынның құрылымын
және қасиеттерін
зерделеу.
Теміркөміртектіқ
орытпалардың
қалып
диаграммасы
негізгі
құрылымдық қорытпалардың — болаттардың және шойындардың құрылысы
туралы түсінік береді.
Темірдің көміртегімен қорытпаларының компоненттері, фазалары
және құрылымдық құрамдас бөліктері. Темір—қаттылығы жоғары емес (НВ
80) күмістей-ақ түсті иілімді металл. Балқу температурасы — 1539°С,
тығыздығы 7,83 г/см3. Көп пішінді модификацияларға ие. Көміртегі мен
темір химиялық қосылыс және қатты ерітінділер түзеді.
Феррит деп көміртегініңа-темірдегі қатты ерітіндісі аталады.
Көміртегінің ферриттегі мөлшеріөте шамалы — 727°С температура кезінде
максималды мөлшері 0,02%. Көміртегінің мөлшерінің осыншама аз
мөлшерінің арқасында, ферриттің қасиеттері темірдің қасиеттері мен сәйкес
келеді (төмен қаттылық және жоғары созымдылық). Көміртегінің жоғары
температуралық Fe-α модификациядағы (яғни, Fe-δ) қатты ерітіндісін δферрит немесе жоғарытемпературалық ферритдеп жиі атайды.
Аустенит — бұл көміртегінің
γ- темірдегі қатты ерітіндісі.
Аустениттегі көміртегінің максималды мөлшері 2,14% құрайды (1147°С
температура кезінде). НВ 220 қаттылыққа ие.
Цементит — бұл темірдің көміртегімен (темір карбиді) Fe3C
химиялық қосылысы. Онда 6,67 % көміртегі (салмағы бойынша) болады.
Күрделі ромб пішінді кристалл торға ие. Өте жоғары қаттылығымен, аса
төмен созымдылығымен және морттығымен сипатталады.
Перлит— бұл ферриттің цементитпен механикалық қоспасы.
Құрамында 0,8% көміртегі болады, 727°Стемпература кезінде аустениттен
түзіледі. Пластинкалы құрылысы бар, яғни, оның түйіршіктері ферриттің
және цементиттің кезектесіп отыратын пластинкаларынан тұрады.Перлит
эвтектоид болып табылады.
Эвтектоид—бұлқатты екі фазаның ерітіндіден (эвтектика секілді
сұйық қорытпадан емес) түзілетін механикалық қоспасы.
Ледебурит аустениттің цементит пен эвтектикалық қоспасы болып
келеді. Құрамында 4,3% көміртегі болады, 1147°С температура кезінде сұйық
қорытпадан түзіледі. 727°С температура кезінде ледебуриттің құрамына
кіретін аустенит перлитке айналады және осы температурадан төменіректе
ледебурит перлиттің цементит пен механикалық қоспасын білдіреді.
Цементит фазасының бес құрылымдық түрі болады: сұйық қорытпадан
түзілетін бастапқы цементит; аустениттен түзілетін екінші реттік цементит;
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ферриттен түзілетін үшінші реттік цементит; ледебурит цементиті; перлит
цементиті.
Fe-Fe3C
диаграммасы.
22
суретте
темірдің
цементитпен
қорытпаларының қалып диаграммасы келтірілген. Концентрациялардың
көлбеу өсінде көміртегінің 0 бастап 6,67% дейінгі мөлшері салынған. Сол
жақтағы тік өс темірдің 100% мөлшеріне сәйкес келеді. Онда темірдің балқу
температурасы және оның көп пішінді айналуларының температуралары
салынған. Оң жақтағы тік өс (6,67% көміртегі) цементиттің 100% мөлшеріне
сәйкес келеді. Диаграмма нүктелерінің әріптік белгіленуі халықаралық
стандартқа сәйкес қабылданған және өзгертілмеуге тиіс.
Fe-Fe3C қалып диаграммасы

22 сурет - «Темір-көміртегі» қалып диаграммасы
Көміртегінің мөлшеріне байланысты, теміркөміртекті қорытпалар
техникалық темір (0,02% дейін С), болат (0,02 бастап 2,14 % дейін С) және
шойын (2,14 бастап 6,67% С дейін) болып бөлінеді. 0,8% дейін С қамтитын
болат доэвтектоидты, 0,8% С — эвтектоидты және 0,8% аса С
қамтитын— заэвтектоидты деп аталады. 2,14 бастап 4,3% дейін С
қамтитын шойын доэвтектикалық, дәл 4,3% қамтитын шойын —
эвтектикалық және 4,3 бастап 6,67% дейін С қамтитын шойын —
заэвтектикалық деп аталады. Техникалық темірдің құрылымы ферриттің
түйіршіктері немесе үшінші реттік цементиттің шамалым өлшерімен феррит
болып келеді. Болаттың міндетті құрылымдық құрайтын бөлігі перлит болып
табылады. Доэвтектоидты болаттың құрылымы ферриттің және перлиттің
бір қалыпты бөлінген түйіршіктерінен тұрады. Эвтектоидты болаттек
перлиттен тұрады. Заэвтектоидты болаттың құрылымы екінші реттік
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цементиттің тұтас немесе үзілмелі торы қоршаған перлит түйіршіктері болып
келеді. Шойынға құрылымында ледебуриттің болуы тән.
Доэвтектикалық шойынның құрылымы перлиттен, екінші реттік
цементиттен және ледебуриттен; эвтектикалық шойынның құрылымы —
ледебуриттен; заэвтектикалық шойынның құрылымы — ледебуриттен және
бастапқы цементиттен тұрады.
«Темір – цементит» диаграммасының мәнісі оның болаттардың және
шойындардың құрылымының және, тиісінше, қасиеттерінің көміртегінің
мөлшеріне тәуелділігін түсіндіруге және болаттардың қасиеттерін өзгерту
үшін термиялық өңдеудің режимдерін анықтауға мүмкіндік беретіндігінен
тұрады.
Болат дептемірдің көміртег імен мұнда 2,14% аспайтын көміртегі
болатын қорытпасы аталады. Бұл теориялық анықтама. Практикада
болаттарда, әдетте,1,5% асатын болат болмайды.
Көміртегінің және қоспалардың болаттың қасиеттеріне әсер етуі.
Көміртегі тіптен оның мөлшері шамалы ғана өзгергенде де, болаттың
қасиеттеріне елеуліәсер етеді. Болатта екі фаза болады — феррит және
цементит (ішінара перлит түрінде). Цементиттің мөлшері көміртегінің
мөлшеріне тура пропорционал көбейе түседі. Феррит жоғары
созымдылығымен және төмен қаттылығымен, ал цементит, керісінще, өте
төмен созымдылығымен және жоғары қаттылығымен сипатталады.
Сондықтан, көміртегі мөлшерінің 1,2% дейін артуымен, болаттың
созымдылығы және тұтқырлығы төмендеп, қаттылығы мен беріктігі артады.
Көміртегі мөлшерінің артуы болаттың технологиялық қасиеттеріне де әсер
етеді. Созымдылық, пісірімділік және кесумен өңделгіштік нашарлайды,
бірақ құймалық қасиеттері жақсарады.
Темір мен көміртегінен өзге, болатта әр қашан тұрақты қоспалар
болады. Қоспалардың болуы болатты өндірудің технологиялық
ерекшеліктерімен (марганец, кремний) және болатқа темір кенінен келіп
түскен қоспаларды(күкірт, фосфор, оттегі, сутегі, азот) толықкетірудің
мүмкін еместігімен түсіндіріледі. Сондай-ақ кездейсоқ қоспалар (хром,
никель, мыс және т.б.) да болуы мүмкін.
Марганецті және кремнийді кез келген болатқа қышқылсыздандыру,
яғни, темір оксидінің FeO зиянды қоспаларын кетіру үшін енгізеді. Марганец
те темірдің зиянды күкіртті қосылыстарын кетіреді. Бұл ретте марганецтің
мөлшері әдетте 0,8 %, ал кремнийдің мөлшері — 0,4%-дан аспайды.
Марганец болаттың беріктігін, ал кремний - серпімділігін арттырады.
Фосфор ферритте ериді, бұл ретте созымдылықты және тұтқырлықты
төмендетіп, бірақ беріктікті арттырып, кристалл торды қатты бұрмалайды.
Фосфордың зиянды әсер етуі оның болаттың морт, сынғыш күйге көшу
температурасын қатты көтеретіндігінен, яғни, оның суық сынғыштығын
тудыратындығынан тұрады. Фосфордың зияндылығы оның болатта
бірқалыпсыз таралуы мүмкін екендігімен ушыға түседі. Сондықтан
болаттағы фосфордың мөлшері 0,045% шамамен шектеледі.
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Күкіртете зиянды қоспаболып табылады. Ол темірде ерімейді және
онымен темірсульфидін FeS түзеді, темірсульфиді темірмен оңай балқитын
эвтектика түзеді. Эвтектика түйіршіктердің шекаралары бойынша
орналасады және жоғары температуралар кезінде болатты морт, сынғыш
етеді. Бұл құбылыс қызусынғыштық деп аталады. Болаттағы күкірттің
мөлшері 0,05% шектеледі.
Сутегі, азот және оттегі болатта шамалы мөлшерлерде болады. Олар
болаттың қасиеттерін нашарлататын зиянды қоспалар болып табылады.
Болаттардың жіктелуі. Химиялық құрамы бойынша болаттар темірді,
көміртегін және қоспаларды қамтитын көміртекті және құрамында болатқа
оның қасиеттерін өзгерту мақсатымен енгізілген қосымша қоспалауыш
элементтер болатын қоспаланған болуы мүмкін.
Көміртегінің мөлшері бойынша болаттар төмен көміртекті (0,25% дейін
С), орташа көміртекті (0,25 - 0,7% С) және жоғары көміртекті (0,7% аса С)
болып бөлінеді.
Мақсатты пайдаланылуы бойынша машиналардың, құрылымдардың
және құрылыстардың бөлшектерін жасауға пайдаланылатын құрылымдық;
әртүрлі құралжасауға пайдаланылатын құралдық болаттарды, сондай-ақ
қасиеттері ерекше арнайы мақсатта пайдаланылатын: тат баспайтын,
ыстыққа төзімді,ыстыққа берік, тозуға төзімді, ерекше электр және
магниттік қасиеттері бар және т.б. болаттарды ажыратады.
Сапа көрсеткіштері бойынша болаттар сапасы әдеттегі, сапалы,
жоғары сапалы және ерекше жоғары сапалы болып жіктеледі. Болаттың
сапасы өндіру процесімен, химиялық құрамымен, газдардың және зиянды
қоспалардың (күкірттің және фосфордың) мөлшерімен анықталатын
қасиеттер жиынтығымен сипатталады. Сапасы әдеттегі болаттардың
құрамында 0,045% көп емес Р және 0,05% S; сапалы болаттардың құрамында
—0,035% көп емес Р және 0,04% S; жоғары сапалы —0,025% көп емес Р мен
0,025% S және ерекше жоғары сапалы болаттардың құрамында —0,025% көп
емес Р және 0,015% S болуға тиіс. Көміртекті құрылымдық болаттартек
сапасы әдеттегі және сапалы болуы мүмкін.
Көміртекті сапасы әдеттегі болаттар мақсатты пайдаланылуына
және кепілдік берілетін қасиеттеріне байланысты үш топқа бөлінеді: А. Б
және В.
А тобының болаттары кепілдік берілетін механикалық қасиеттерге ие
болады. Бұл болаттар Ст әріптерімен және маркасының реттік нөмірін
белгілейтін цифрлармен таңбаланады. А тобының болаттарының жеті
маркасы шығарылады: Ст0, Ст1, Ст2, Ст6. Марканың нөмірі неғұрлым
жоғарырақ болса, көміртегінің мөлшері соғұрлым көбірек және, тиісінше,
беріктігі соғұрлым жоғарырақ және созымдылығы соғұрлым төменірек.
Б тобының болаттары кепілдік берілетін химиялық құрамға ие. Бұл
болаттар ыстық өңдеуге ұшыратылады. Бұл ретте олардың механикалық
қасиеттері сақталынып қалмайды, ал химиялық құрамы өңдеу режимін
анықтау үшін маңызды. Олар да А тобының болаттары секілді таңбаланады,
34

бірақ Ст әріптерінің алдында Б әрпі қойылады. Марканың нөмірі неғұрлым
жоғарырақ болса, болаттағы көміртегінің, марганецтің және кремнийдің
мөлшері соғұрлым көбірек.
В тобының болаттары кепілдік берілетін механикалық қасиеттер мен
химиялық құрамға ие. Пісіру режимін таңдау үшін химиялық құрамын білу
қажет болатындықтан, алжылумен әсер етуге ұшырамаған бұйымдардың
бөліктерінің механикалық қасиеттері өзгеріссіз қалатындықтан, бұл
болаттарпісіру үшін пайдаланылады. Бұл топтың болаттарының
маркаларында бірінші орынға В әрпі қойылады. Бұл ретте механикалық
қасиеттері А тобына нұқсас марканың қасиеттеріне, ал химиялық құрамы —Б
тобынанұқсас марканың құрамына сәйкес келеді.
Сапалы құрылымдық көміртекті болаттар 08, 10, 15, 20, 25, 85
цифрлары мен таңбаланады, олар көміртегінің пайыздың жүзден бір
үлестерімен орташа мөлшерін белгілейді. Бұл болаттар сапасы әдеттегі
олаттардан беріктігімен, созымдылығымен және соққылы тұтқырлығымен
ерекшеленеді. Егерсапасы әдеттегі болаттар үшін беріктік 700 Мпа құраса,
онда сапалы болат үшін ол 1100 Мпа жетеді.
Шойындар. Шойын деп құрамында 2,14 бастап 6,67% дейін көміртегі
бар темірдің көміртегі мен қорытпасын атайды. Бірақ бұл теориялық
анықтама. Практикада шойындардағы көміртегінің мөлшері 2,5-4,5%
шамасында болады. Қоспалар ретінде шойынның құрамында Si, Mn, S және
Рболады.
Шойындардың жіктелуі. Шойындардағы көміртегінің қандай түрде
болатындығына байланысты, олардың келесі түрлерін ажыратады. Ақ
шойында бүкіл көміртегі цементит түріндегі байланысқан күйде тұрады. Ақ
шойынның құрылымы Fe-Fe3C диаграммасына сәйкес келеді. Сұр шойында
көміртегінің көп бөлігі графит түрінде болады, оның қосылулары
пластинкалы пішінге ие. Беріктігі жоғары шойында графитті қосылулар
шар тәрізді пішінге, ал таптауға көнгіш шойында — үлпек тәрізді пішінге
ие. Цементит түріндегі көміртегінің мөлшері сұр, беріктігі жоғары және
таптауға көнгіш шойындарда 0,8% көп емес шаманы құрауы мүмкін.
Ақ шойын жоғары қаттылыққа, морттыққа ие болады әне өте нашар
өңделеді. Сондықтан, бұйымдарды жасау үшін ол пайдаланылмайды және
қолданбалы шойын ретінде қолданылады, яғни, болат өндіруге
пайдаланылады. Тозуға төзімділігі жоғары бөлшектер үшін мұнда металдың
негізгі бөлігі сұр шойынның, ал беттік қабаты — ақ шойынның құрылымына
ие болатын, беті ағартылған шойын пайдаланылады. Бөлшектерді жасауға
қолданыладтын машина жасау шойындары болып сұр, беріктігі жоғары және
таптауға көнгіш шойындар табылады. Шойындар өте жақсы құймалық
қасиеттерге ие болатындықтан, олардан бөлшектер құюмен жасалады.
Графиттіқосылулардың арқасында бұл шойындар жақсы өңделеді, жоғары
тозуға төзімділікке ие болады, тербелістер мен вибрацияларды басады. Бірақ,
графитті қосылулар беріктікті азайтады.
Сұр шойын пластинкалы графитті қосылуларға ие. Сұр шойынды
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сұйық
қорытпадан
бастапқы
кристалдандыру
арқылы
алады.
Графиттендіруге (графитбөлу процесі) шойынның салқындау жылдамдығы
және химиялық құрамы әсер етеді. Жылдам салқындаған кезде графиттендіру
жүрмейді және ақ шойыналынады. Салқындау жылдамдығының азаюына
қарай, тиісінше, перлитті, феррито-перлитті және ферритті сұр
шойындаралынады. Графиттендіруге көміртегі және кремний жағдай
жасайды. Шойында 0,5 бастап 5% дейін кремний болады. Кей кездері оны
арнайы енгізеді. Марганец және күкіртграфиттендіруге кедергі жасайды.
Одан өзге, күкірт механикалық және құймалық қасиеттерді нашарлатады.
Фосфорграфиттендіруге әсерін тигізбейді, бірақ құймалық қасиеттерді
жақсартады.
Сұр шойынның механикалық қасиеттері графитті қосылулардың
мөлшеріне және өлшеміне байланысты болады. Металл негізбен
салыстырғанда, графит төмен беріктікке ие. Сондықтан графитті
қосылуларды металл негізді әлсірететін, тұтастықтың бұзылулары деп
санауға болады. Пластинкалы қосылулар металл негізді ең күшті
әлсірететіндіктен, сұр шойынбарлық машина жасау шойындарының ішінен
беріктіктің де, созымдылықтың да ең төмен сипаттамаларына ие. Графитті
қосылулар өлшемінің азаюы механикалық қасиеттерді жақсартады. Графитті
қосылулардың ұсақталуына кремний жағдай жасайды.
Сұр шойын СЧ әріптерімен және мегапаскальдің оннан бір үлестері
менберіктік шегін көрсететінсанмен таңбаланады. Сұр шойындардың келесі
маркалары бар: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 45.
Беріктігі жоғары шойынның шар тәрізді графитті қосылулар бар.
Беріктігі жоғары шойынды сұйық шойынға шойындағы графитті
қосылуларды дөңгелектейтін сілтілік немесе сілтілік жер металдардың
шамалы мөлшерін қосып алады, бұл графиттің беттік керілуінің ұлғаюымен
түсіндіріледі. Осы мақсат үшін 0,03-0,07% мөлшерде магнийді бәрінен жиі
қолданады. Басқа элементтердің мөлшері бойынша беріктігі жоғары шойын
сұр шойыннан ерекшеленбейді. Шар тәрізді графитті қосылуларметалл
негізді ең аз шамада әлсіретеді. Тап сондықтан беріктігі жоғары шойын сұр
шойынға қарағанда жоғарырақ механикалық қасиеттерге иеболады. Бұл ретте
олжақсы құймалық қасиеттерін, кесумен өңделгіштігін, вибрацияларды басу
қабілеттілігін және т.с. сақтап қалады. Беріктігі жоғары шойын ВЧ
әріптерімен және мегапаскальдің оннан бір үлестерімен беріктік шегін
көрсететін цифрлармен таңбаланады. Мысалға, ВЧ 60 шойын 600 МПа
беріктік шегіне ие. Беріктігі жоғары шойындардың келесі маркалары бар: ВЧ
35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ-50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ S0, ВЧ 100. Беріктігі жоғары
шойындар жауапты бөлшектер —тісті дөңгелектер, біліктер және т.б.жасау
үшін қолданылады.
Таптауға көнгіш шойынның үлпек тәрізді графитті қосылулары бар.
Оныақ шойыннан графиттендіруші күйдіруарқылы алады, ол 950-970°С
температура кезінде ұзақ (2 тәулікке дейін) ұстаудан тұрады. Егер осыдан
кейін шойын салқындатса, ондаметалл негізі перлиттен және ферриттің
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шамалы 20% дейін) мөлшерінен тұратын, таптауға көнгіш перлитті
шойыналынады. Мұндай шойынды сондай-ақ ашық өзекті деп те атайды.
Егер эвтектоидты айналу облысында (720-760°С) өте баяу салқындату
жүргізсе немесе тіптенұстап тұрса, ондаметалл негізі ферриттен және
перлиттіңөте шамалы мөлшерінен (10% дейін) тұратын таптауға көнгіш
ферритті шойын алынады. Бұл шойынды қара өзектідеп атайды, өйткені
онда салыстырмалы көп графит болады. Таптауға көнгіш шойын КЧ
әріптерімен және мегапаскальдің оннан бір үлестерімен беріктік шегін және
%-бен салыстырмалы ұзаруды көрсететінекі санмен таңбаланады. Мәселен,
КЧ 45-7шойыны σв= 450 МПа және δ = 7% ие. Ферритті таптауға көнгіш
шойындар (КЧ 33- 8, КЧ 37"-12) жоғарырақ созымдылыққа,ал перлитті
шойындар (КЧ 50-4, КЧ 60-3) жоғарырақ беріктікке ие. Таптауға көнгіш
шойынды қимасы шамалы, соққылы және вибрациялық жүктемелер кезінде
жұмыс істейтін бөлшектер үшін қолданады.

6 Дәріс
материалдар.

№6.Түсті

металдардан

жасалған

құрылымдық

Дәріс мазмұны: мыс және оның қорытпалары. Алюминий, оның
қорытпалары. Титан, магний және олардың қорытпалары.
Дәріс мақсаты: мыс штейндерін алу технологиясын және алюминий
алудың электролиздік тәсілін қарастыру. Техникалық титан және магний алу
технологиясын зерделеу.
Мыс — қызыл-қызғылт түсті металл. Мыстың тығыздығы 8.94 г/см3,
балқу температурасы — 1083°С. Қыры орталықтандырылған кубтық торда
кристалданады және көп ішіндіайналулары болмайды. Жоғары емес
беріктігімен (σ = 150-250 МПа) және қаттылығымен (НВ 60) және жақсы
созымдылығымен (құйылған күйінде δ = 25% және ыстық деформацияланған
күйінде δ = 50%) сипатталады.
Тұщы суда және теңіз суында жоғары электр өткізгіштікке, жылу
өткізгіштікке, коррозияға төзімділікке ие. Жоғары электрөткізгіштігінің
арқасында, өндірілетін мыстың жартысына жуығы электр және радио
өнеркәсібінде пайдаланылады. Жоғары құнына және төмен механикалық
қасиеттеріне орай, мысқұрылымдық материал ретінде пайдаланылмайды.
Мыс өндіру. Мыс алу үшін мыс кендерін (мыс мөлшері –1…6 %),
сондай-ақ мыстың қалдықтарын және оның қорытпаларын қолданады.
Мыс табиғатта сульфидті кендердің және сом металл мыстың
құрамында CuS, Cu2S күкіртті қосылыстар, CuO, Cu2O оксидтері, Cu(OH)2
гидрокарбонаттар, CuCO3 көмірқышқыл қосылыстартүрінде болады.
Ең кең таралған кендер – құрамында 1…2 % мыс болатын мыс
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колчеданы және мыс жылтыры. Бастапқы мыстың 90 %-ын
пирометаллургиялық тәсілмен, 10% - ын — гидрометаллургиялық тәсілмен
алады.
Гидрометаллургиялық тәсіл – мысты оны күкірт қышқылының әлсіз
ерітіндісімен сілтіден айыру және одан кейінерітіндіден металл мысты бөліп
алу арқылы алу. Әдісті кедей кендерді өңдеген кезде пайдаланады, олмыспен
жолщыбайбағалы металдарды алып шығаруға мүмкіндік бермейді.
Мысты пирометаллургиялық тәсілмен алу байытудан, күйдіруден,
штейнге қорытудан, конвертерде үрлеуден, тазартудан тұрады.
Мыс кендерін байытуфлотация және тотықтыра күйдіруиәдісімен
жүргізіледі.
Флотация әдісі құрамында мыс бар бөлшектердің және бос жыныстың
әртүрлі дымқылданғыштығын пайдалануға негізделген. Флотацияның мәнісі
сулы ортадақалқыған кейбір минералды бөлшектердің ауа көпіршіктерінің
бетіне таңдамалы жабысып қалуынан тұрады, олардың көмегімен бұл
минералды бөлшектер судың бетіне көтеріледі. Әдіс құрамында 10…35 %
мыс болатын ұнтақ тәріздес мыс концентратын алуға мүмкіндік береді.
Құрамында күкірттің үлкен мөлшерлері болатын мыс кендері мен
концентраттары тотықтыра күйдіруге ұшыратылады. Концентратты немесе
кенді ауаның оттегінің қатысуымен 700…800 0C дейін қыздыру барысында
сульфидтер тотығып, күкірт мөлшері бастапқыға қарсы екі есе дерлік
төмендейді. Тек кедей (мыс мөлшері 8…25 %) концентраттарды күйдіреді,
ал бай (25…35 % мыс) концентраттарды күйдірместен қорытады.
Күйдіргеннен кейін кен және мыс концентраты құрамындамыс пен
темірдің Cu2S, FeS сульфидтері бар қорытпа болып келетін штейнге
қорытуға ұшыратылады. Штейнде 0…50 % мыс, 20…40 % темір, 22…25 %
күкірт, шамамен 8 % оттегімен никель, мырыш, қорғасын, алтын, күміс
қоспалары болады. Кеннің химиялық құрамына және оның физикалық күйіне
байланысты, штейнді әлде, егер шикізат болып құрамында күкірт көпкесек
мыс кені қызмет етсе, шахталық пештерде, әлде, егер бастапқы өнім болып
ұнтақ тәріздес флотациялық концентрат табылса, шарпыма пештердеалады.
Қорыту жалынды шарпыма пештерде бәрінен жиірек жүргізіледі. Қорыту
аймағындағы температура— 1450 0C.
Сульфидтер мен темірді тотықтыру мақсатында, алынған мыс штейнді
бүйірден үрлейтін көлбеу конвертерлерде сығылған ауамен үрлеуге
ұшыратады. Пайда болатын тотықтарды шлакқа, ал күкіртті –SO2 көшіреді.
Конвертерде жылу отынды берместен, химиялық реакциялардың өтуінің
есебінен бөлінеді. Конвертердегі температура 1200…1300 ºC құрайды.
Осылайша, конвертерде құрамында 98,4…99,4 % мыс, 0,01…0,04 % темір,
0,02…0,1 % күкірт пен никельдің, қалайының, сүрменің, күмістің, алтынның
шамалы мөлшері болатын тазартылмаған мысалады. Бұл мысты бақырашқа
ағызады және болат құймақалыптарға немесе құйғыш машинада құяды.
Зиянды қоспалардыкетіру үшін, тазартылмаған мысты тазартады,
отпен, ал содан кейін электролиздік тазарту жүргізеді. Тазартылмаған
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мысты отпент азартудың мәнісі мысқа қарағанда, оттегіне көбірек
ұқсастыққа ие қоспаларды тотықтандырудан, олардыгаздармен кетіруден
және шлакқа көшіруден тұрады. Отпен тазартқаннан кейін, тазалығы
99…99,5 % мыс алады. Оны құймақалыптарға құйып, қорытпаларды (қалайы
мен латуньді) одан әрі қорытуға арналған құймалар немесе электролиздік
тазартуға арналған кесектер алады.
Электролиздік тазартуды қоспалардан тазамыс (99,95 % Cu) алу үшін
жүргізеді.
Электролизді
ванналарда
жүргізеді,
мұнда
анодты
отпентазартылған мыстан, ал катодты –таза мыстың жіңішке табақтарынан
жасайды. Электролит болып CuSO4 (10…16 %) және H2SO4 (10…16 %) сулы
ерітіндісі қызмет етеді. Тұрақты токты өткізген кезде, анод ериді,
мысерітіндіге көшеді, алкатодтарда таза мыс қабатымен тұнып, мыстың
иондары разрядталады. Қоспаларваннаның түбіне шламтүрінде тұнбаға
түседі, шламметалдарды: күміс, сүрме, селен, денелур, алтынды және т.б.
алып шығару мақсатында өңдеуге жіберіледі...Катодтарды олардың салмағы
60…90 кг жеткенде5…12 күннен кейін түсіреді. Оларды мұқият шаяды, ал
одан кейін электр пештерде қайта қорытады.
Мыс тазалығы бойынша маркаларға бөлінеді: М0 (99,95 % Cu), М1
(99,9 %), М2 (99,7 %), М3 (99,5 %), М4 (99 %).
Μәрпімен және қоспалардың мөлшеріне байланысты болатын
цифрлармен таңбаланады. М00 (0,01 % қоспалардың), М0 (0,5%) және Ml
(0,1%) маркаларының мысы электр ток өткізгіштер жасау үшін, М2 (0,3%)
мыс — мыстың сапасы жоғары қорытпаларын өндіру үшін, М3 (0,5%) —
сапасы әдеттегі қорытпалар өндіру үшін пайдаланылады.
Мыстың негізгі қорытпалары — латуньдер және қолалар. Латуньдер
депмыстың мырышпен қорытпаларын атайды. Мырыш қорытпаның беріктігі
мен созымдылығын, бірақ белгілі бір шектерге дейін арттырады. Ең көп
созымдылыққа құрамында 30% мырыш болатын, ал ең көп беріктікке - 45%
мырыш болатын латуньдер ие болады. Сондықтан, латуньдердің құрамында
45%-дан аса мырыш бола алмайды. Одан өзге, ол мыстан арзанырақ
болғандықтан, мырыш қорытпаны арзандатады. Латуньдер жоғары электр
өткізгіштігімен және жылу өткізгіштігімен, коррозияға төзімділігімен
сипатталады, кесумен жақсы өңделеді.Технологиялық белгісі бойынша
латуньдер деформацияланатын және құймалық болып бөлінеді. Химиялық
құрамы бойынша латуньдер бұларда тек мыс пен мырыш болатын қарапайым
(қос) және әртүрлі қасиеттерін жақсарту үшін осыларға басқа элементтер
қосылған күрделі (көп компонентті) болып бөлінеді. Алюминий, қалайы,
кремний, никель және т.б.қоспалары ең кең таралған.
Латуньдер Л әрпімен таңбаланады. Деформацияланатын латуньдерде
мыстың және бұлар тиісті әріптермен (О — қалайы, А — алюминий, К —
кремний, Η — никель, Мц — марганец, Ж — темір және т.с.) белгіленетін
қоспалауыш элементтердің мөлшері көрсетіледі. Элементтердің мөлшері
барлық әріптік белгілеулерден кейін %-бен беріледі. Мысалға, Л63 латуньде
63% мыс және 37% мырышболады. 60-1-1 латуньде 60% мыс, 1% алюминий,
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1% темір және 38% мырышболады. Құймалық латуньдердің маркаларында
мырыштың мөлшері көрсетіледі, ал қоспалауыш элементтердің мөлшері (%бен) оларды белгілейтін әріптерден кейін қойылады. Мысалға, ЛЦ40Мц3А
құймалық латуньде 40% мырыш, 3% марганец, 1%-дан аз алюминий және
56% мыс болады.
Қолалар деп мыстың қалайымен, алюминиймен, қорғасынмен және
осылардың арасында мырыш негізгі болып табылмайтын бас элементтермен
қорытпалары аталады. Қолалар жоғары коррозияға төзімділікке, жақсы
құймалық қасиеттерге ие, қысыммен және кесумен жақсы өңделеді. Негізгі
қоспалауыш элементтің атауы бойынша қолалар қалайылы, алюминийлі,
кремнийлі, бериллийлі, қорғасынды және т.б. болып бөлінеді.
Технологиялық белгісі бойынша қолаларды деформацияланатын және
құймалық деп бөледі. Қолалар Бр әріптерімен таңбаланады, олардан кейін %бен
қоспалауыш
элементтердіңмөлшері
көрсетіледі.
Қоспалауыш
элементтердің белгіленулері және деформацияланатын мен құймалық
қорытпалардың маркаларындағы айырмашылықтар қолаларда тап латуньдер
дегідей. Мысалға, деформацияланатын БрОФ 6,5-0,4 қолада 6,5% қалайы
және 0,4% фосфор, ал құймалық БрОЗЦ7С5Н қолада —3% қалайы, 7%
мырыш, 5% қорғасын, 1%-дан аз никель болады. Қалайылы қолалар әсіресе
кең қолданысқа ие. Деформацияланатын қалайылы қолаларжоғары
созымдылық пен серпімділікке ие. Олардан шыбықтар, құбырлар, таспалар
жасайды. Құймалық қалайылы қолалар жақсы құймалық қасиеттерге, жоғары
коррозияға төзімділікке ие. Олардан тұщы және теңіз суы жағдайларында
жұмыс істейтін арматура жасайды. Қалайы — салыстырмалы қымбат металл,
сондықтан оны қолалардың құрамында ішінара немесе толығымен
басқаларға алмастыруға ұмтылады. Алюминийлі қолалар (БрА7, БрАЖН 104-4) қалайылы қолалармен салыстырғанда жоғарырақ механикалық
қасиеттерге және коррозияға төзімділікке ие. Кремнийлі қолалар (БрКМц 31) жақсы серпімділікке ие және сондықтан серпімді бөлшектер жасау үшін
пайдаланылады. Қорғасынды қолалар (БрСЗО) жоғары антифрикциялық
қасиеттерге ие және сырғанау подшипниктерінде қолданылады. Бериллийлі
қолалар (БрБ2) жоғары қаттылығымен, беріктігімен, серпімділігімен және
тозуға төзімділігімен ерекшеленеді.
Алюминий өндіру. Алюминий жеңіл түсті металдардың тобына
жатады және жер қыртысындағы ең кең таралған металл болып табылады.
Олбасым бөлігінде оттегімен және кремниймен қосылыстар –
алюмосиликаттар түрінде кездеседі. Алюминийді сазбалшық мөлшері
жоғары тау жыныстарынан (бокситтен, каолиннен, нефелиннен, алуниттен)
алып шығарады. Кендердің сапасы олардағы Al2O3
сазбалшықтың
мөлшерімен анықталады.
Алюминий алуға арналған негізгі шикізат бокситтер болып табылады,
оларда алюминийAl2O3∙H2O және Al2O3∙3Н2О алюминий гидроксидтері
түрінде болады. Бокситтердің химиялық құрамы аса күрделі: 30…60 % Al2O3;
3…13 % SiO2; 15…30 % Fe2O3; 2…4 % TiO2 және 10…15 % гидраттық ылғал.
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Бокситтердегі сазбалшықтың үлесі 60 %-ға жетеді.
Олардағы Al2O3 азырақ мөлшеріне (27,3…29,3 %) қарамастан, сондайақ нефелиндерді (Na,К)2О∙Al2O3∙2SiO2 өңдеу экономикалық тиімді болып
табылады. Нефелиндерден, алюминийден өзге, кальцийленген сода, поташ
және цементалады.
Алюминий өндірудің технологиялық процесі үш кезеңнен тұрады:
алюминий кендерінен сазбалшықалып шығару, бастапқы алюминий алып,
балқытылған сазбалшықты электролиздеу және оны тазарту. Металл
алюминий алудың өнеркәсіптік тәсілі Na3AlF6 балқытылған криолитте еріген
Al2O3 оксидін электролиздік ыдырату болып табылады.
Бокситтерден сазбалшықты, негізінен алғанда, сілтілік тәсілмен алады.
Алдыменбокситтерді дайындауды жүргізеді, бұл үшін оларды балғалы
уатқыштарда өлшемі 20…30 мм кесектерге дейін уатады. Одан кейін
кесектерді құбырлы диірмендерде ұсақтайды (дымқыл тарту). Диірмендерге
ащы сілті және 3…4% әктас қосады. Әктас қосу Al2O3 алып шығару үшін ең
жақсы жағдайлар жасайды.
Диірмендерде алынғаншикі пульпаны бокситті сілтіден айыру үшін
автоклавтарға бағыттайды. Автоклавтарда 100…240оС температуралар кезінд
епульпаны араластырған уақытта оның сілтінің сулы ерітіндісімен өзара
әрекеттесуі кезінде, бокситтің химиялық ыдырауы жүреді:
Al2O3∙3H2O+NaOH = Na2O∙Al2O3 +4H2O.
Осылайша, алюминий гидроксидтері натрий алюминатының ерітіндісін
түзеді; реакция оңға қарай жүреді. Автоклавтарда кремнезем мына реакция
бойынша натрий силикатын түзеді:
SiO2 + 2NаОН = Na2SiO3 + Н2О.
Силикат натрий алюминатымен әрекеттеседі, бұл ерімейтін күрделі
қосылыстың пайда болуына алып келеді:
2 (Na2SiO3) + Na2O∙А12О3 + 4Н2О = Na2О∙А12О3∙2SiO2∙2Н2О + 4NaОН.
Алынған натрий алюмосиликаты (пермутит) Nа2О∙А12О3 2SiO2∙2Н2О
тұнбаға түседі. Оған қызыл түс беріп, темір мен титанның оксидтері де
тұнбаға өтеді. Сондықтан тұнбаны қызыл шламдеп атайды.
Пульпа сұйылтау үшін арнайы араластырғыштарға келіп түседі, ал
одан кейін алюминат ерітіндісін қызыл шламнан бөліп алу үшін
қоюландырғыш тарғакеліп түседі. Қоюландырғыштардан ағызылған
алюминат ерітіндісі фильтрацияға (тұндыруға) ұшыратылады және
ыдыратуға (декомпозициялауға) жіберіледі. Ерітіндіні сұйылтып, 50…55 °С
дейін салқындатады, затравка ретінде А1(ОН)3 порциясын енгізеді
жәнеалынған пульпаны араластырады. Декомпозициялауды ауамен
араластыратын декомпозерлерде жүргізеді. Бұдан әріалынған ерітіндіні
булауға жібереді, булау қабық типті булау аппараттары бар көпкорпусты
батареяларда жүргізіледі.
Сазбалшық алудың қорытындылаушы кезеңі алюминий гидроксидін
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мына реакция бойыншасусыздандыру болып табылады:
А12О3∙3Н2О = А12О3 + 3Н2О.
Бұл реакцияны 200…1200°Стемпературалар кезінде түтікті пештерде
жүргізеді. Сазбалшықты осы тәсілмен алған кезде 90 % дейін А12О3 алып
шығару қолдан келеді. Бокситтерді қақтаумен өңдеу оларда 6…20 % SiO2
болған кезде қолданылады. Тәсіл шамамен 82 % Al2O3 алып шығаруға
мүмкіндік береді. Кей кездері құрама сызбалар - сілтілік тәсіл және қақтау
пайдаланады. Осының арқасында сазбалшықты толығырақ алып шығаруға
қол жеткізіледі.
Сазбалшықтан алюминийді алып шығару үшіналдын алакриолит алу
қажет. Криолитөндірген кезде бастапқы материалдарды: байытылған
плавикшпатты, күкірт қышқылын, алюминий гидроксидін және
кальцийлендірілген соданы пайдаланады. Ең алдымен плавикшпаттан
фторлы сутегін, ал одан кейін плавикқышқылын да алады.
Плавикқышқылына алюминий гидроксидін енгізген кезде мынадай реакция
жүреді:
12HF + Al2O3∙3H2O =2H3AlF6 + 6H2O.
Алынған фторалюминий қышқылын содамен бейтараптандырады,
осының нәтижесінде криолиталынады:
2Н3AlF6 + 3Na2CO3 = 2Na3AlF6 + 3CO2 + 3H2O.
Тұнбаға түскен криолитті сүзіп алып, арнайы барабандарда кептіреді.
Балқытылған криолитсазбалшықты ерітуге және электролиздеуге арналған
орта болып қызмет етеді. Электролиздеуді тікбұрыш пішінді болат
қаптамасы барваннада (электролизерде) жүргізеді. Ваннаның қышқақты
кірпішпен жылу оқшауландырылған көмірлі (графитті) блоктардан жасалған
қабырғалары мен едені бар. Ваннаның еденінің қаптамасына катодты
болатшиналар монтаждалған, осының арқасында ваннаның көмірлі корпусы
электролизердің катоды болып табылады. Анодтар болып балқытпаға
батырылған,тік орналастырылған графитті электродтар қызмет етеді.
Электролиз кезінде анодтар біртіндеп жанып, төмен қарай орын
аустырады. Ваннаның түбінде балқытылған алюминий,үстіңгі жағында –
электролит орналасады. Электролизерге әкелінетін тұрақты ток 70…75 кА
тең, кернеу 4,0…4,5 В құрайды. Ваннаны 1000 оС дейін қыздыру электролит
арқылы ток өткен кезде бөлінетін жылумен қамтамасыз етіледі. Электролиз
барысында жұмсалатын сазбалшық ваннаға мезгіл-мезгіл үстіңгі жағынан
толтырылады.
Жоғары температура кезінде электролитте еріген сазбалшық Al2O3
иондарға диссоциацияланады:
Al2O3 ↔ 2Al3+ + 3O2–.
Катод болып табылатын көмірлі еденнің бетінде иондарваннаның
түбінде электролит қабатының астында жиналатын металл алюминийтүзіп,
металға дейін қалпына келеді:
2Al3+ + 6е = 2Al,
Сұйық алюминий электролизердің еденінде жиналып, вакуумды
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бақыраштардың көмегімен мезгіл-мезгіл алынып тасталады. Анодда анодтың
көміртегін ваннадан кетірілетін СО және СО2 дейін тотықтыратын О2–
иондары разрядталады.
Электролиздеу ваннасында алынған бастапқы алюминий Si, Fe
қоспаларымен, металл емесқосылыстармен (Al2O3, С) сондай-ақ газдармен,
басым бөлігінде сутегімен ластанған. Алюминийді тазарту үшін, оны әлде
хлорлаумен, әлде электролиздік тәсілмен тазартуға ұшыратады.
Алюминийді тазарту. Электролиздеу ванналарынан алынып
шығарылатын алюминийді шикі алюминийдеп атайды. Оның құрамында
металл (Fe, Si, Cu, Zn және т.б.) және металл емес қоспалар, сондай-ақ газдар
(сутегі, оттегі, азот, оксидтер көміртегі, күкіртті газ) болады. Металл емес
қоспалар – бұлсазбалшықтың механикалық іліп алынып кеткен бөлшектері,
электролит, қаптаманың бөліктері және т.б.
Механикалық іліп алынып кеткен қоспалардан, еріген газдардан,
сондай-ақ Na, Ca және Mg тазарту үшін, алюминийді хлорландыруға
ұшыратады. Бұл үшін вакуум-бақырашқа түтік енгізеді, ол арқылы 10-15 мин
бойына газ тәріздес хлор беріп отырады, әрі газдың металлмен жанасу бетін
ұлғайту үшін, түтіктің ұштарына газ ағынының ұсақ көпіршіктерге
бытырауын қамтамасыз ететінкеуек керамикалық тығындар бекітеді. Хлорлы
алюминий А1С13 түзіп, хлор алюминиймен қажырлы реакцияға түседі.
Хлорлы алюминийдің булары металл қабаты арқылы көтеріледі және
олармен бірге қалқыма металл емес қоспалар, газдардың бөлігіжәне пайда
болатын Na, Ca, Mg және Н2 хлоридтері қалқып шығады.
Бұдан әрі алюминийді электр пеш-миксерлерге немесе шарпыма
пештерге құяды, мұнда 30-45 мин бойына оны тұндыру жүреді. Бұл
операцияның мақсаты - металл емес және газ қосылыстарынан
қосымшатазарту және әртүрлі ванналардан алюминийді араластыру арқылы,
құрамын орташаландыру. Одан кейін алюминийді әлдеконвейерлі құю
машиналарында құймаларға, әлдеүздіксіз құю қондырғыларында икемдеу
немесе созуға арналған құймаларға құяды. Осылайша,тазалығы кем дегенде
99,8 % Al алюминий алады.
Тазалық дәрежесі жоғарырақ алюминийді өнеркәсіптік ауқымда одан
кейінсұйық алюминийді үшқабатты әдіс деп аталатын бойынша
электролиздік тазарту арқылы алады. Электролиздік ваннаның магнезиттен
қабырғалары, көмірлі едені (анод) жәнеүстіңгі жағынан асылған
графиттендірілген катодтары бар. Осында белгілі бір қалыңдықтағы анод
қабатын ұстай отырып,еденге бүйір тесік арқылы порциялармен бастапқы
алюминий құяды; одан жоғарырақта фторлы және хлорлы тұздардан
электролит қабаты орналасады, алэлектролиттің үстінде – электролиттен
жеңілірек болатын тазартылған алюминий қабаты орналасады; бұл қабатқа
катодтардың ұштары батырылған. Тазартылатын алюминий төменде тұруы
үшін, анод қабатында алюминийдің мыспен қорытпасын қалыптастырып
(қабатта 30-40% Сu ерітеді), оны ауырлатады. Электролиз барысында
А13+ иондары анод қабатынан электролит қабаты арқылы катодқабатына
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орын ауыстырып, осында разрядталады. Ваннаның бетінде жинақталатын
таза катодметалын сарқып алып, құймаларға құяды. Бұл тәсілмен тазалығы
99,95-99,99% алюминий алады.
Электрэнергиясының шығыны 1т
алюминийге ~ 18000 кВт∙сағ.тең.
Алюминий — күміс түсті металл, төмен тығыздығымен (2,7 г/см3),
жоғары созымдылығымен (δ=40%), төмен беріктігімен (ση= 80МПа) және
қаттылығымен (НВ 25) сипатталады. Балқу температурасы — 659°С. Жоғары
электр өткізгіштікке және коррозияға төзімділікке ие. Кубтық қыры
орталықтандырылған торда кристалданады және көп пішінді айналуларға ие
емес.
А әрпімен таңбаланады. Қоспалардың мөлшеріне байланысты тазалығы
ерекше А999 (99,999% А1), тазалығы жоғарыА995, А99, А97 және тазалығы
техникалық А85, А8, А7, А6, А5, АО алюминийді ажыратады.
Алюминий фольга, электр сымдарөндіру үшін қолданылады. Шамалы
беріктігіне бола, құрылымдық материал ретінде сирек пайдаланылады.
Алюминийдің қорытпалары құймалық және деформацияланатын болып
бөлінеді. Алюминийдің құймалық қорытпалары АЛ әріптерімен және
қорытпаның шартты нөмірін көрсететін санмен таңбаланады. Қорытпа
жақсы құймалық қасиеттерге ие болуы үшін, ол кристалданудың төмен
температуралық аралығына ие болуға тиіс. Одан өзге, оның төмен балқу
температурасына ие болғандығы дұрыс болады. Бұл талаптарды
эвтектикалық қорытпалар қанағаттандырады. Алюминийдің 11,6% кремний
болған кезде эвтектика түзетін кремниймен қорытпалары ең көп таралымын
алды. Бұл қорытпалар силуминдер деп аталады. Құрамында 10-12% кремний
болатын АЛ2 эвтектикалық құрамдағы силумин кең қолданылады. Ол өте
жақсы құймалық қасиеттерге, бірақ аз беріктікке (σв=180 МПа) ие.
Кремнийдің мөлшерін азайту жәнемыс, магний мен марганец қосу
силуминдердің құймалық қасиеттерін нашарлатады, бірақ механикалық
қасиеттерін жақсартады.
Силуминдерден өзге, алюминийдің кремний болмайтын мыспен (АЛ7)
және магниймен (АЛ8) құймалық қорытпалары пайдаланылады. Олар
силуминдерге қарағанда айтарлықтай көбірек беріктікке ие болады, бірақ
олардың құймалық қасиеттері нашарырақ.
Алюминийдің деформацияланатын қорытпалары термиялық өңдеумен
нығайтылатын және нығайтылмайтын болып бөлінеді. Термиялы
қөңдеумен нығайтылмайтын қорытпаларға алюминийдің марганецпен (АМц
деп таңбаланады) және магниймен (АМг1, АМг7 деп таңбаланады)
қорытпалары жатады. Бұл қорытпалар
төмен беріктікке, бірақ жоғары
созымдылыққа және коррозияға төзімділікке ие. Термиялық өңдеумен
нығайтылатын қорытпаларға дюралюминий, соғылатын қорытпалар,
алюминийдің беріктігі жоғары қорытпалары жатады.
Дюралюминий (дуралюмин) алюминийдің мыс пен (5% дейін), марганец
пен (1,8% дейін) және магний мен (0,9% дейін) қорытпасы болып келеді.
Дәрпімен және реттік нөмірін көрсететін цифрмен таңбаланады (Д1, Д16
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және т.б.). Бөлме температурасы кезінде бірнеше тәулік бойына ұстаудан
тұратын, 500°С температурадан және табиғи ескіруден шынықтырудан
тұратын термиялық өңдеуге ұшыратылады. Мұндай өңдеудің нәтижесінде
беріктікекі есе артады (200-240 Мпа бастап 450-500 МПа дейін), ал
созымдылық іс жүзінде өзгермейді. Дюралюминийдің артықшылығы жоғары
меншікті беріктігі (беріктік шегінің тығыздыққа қатынасы) болып табылады,
бұл ұшақ жасауда әсіресе маңызды. Дюралюминий т
абақтар мен
шыбықшалар түрінде шығарылады.
Авиаль –алюминий-магний-кремний жүйесінің қорытпалары.
Алюминийдің беріктігі жоғары қорытпаларындамыс пен магнийден
өзге, қосымша мырыш (10% дейін) болады. Бұл қорытпалар В әрпімен
таңбаланады (В95, В96). Дюралюминийді термоөңдеуге ұқсас келетін
термоөңдеуге ұшыратылады, бірақ табиғи ескіру 120-140°С температура
кезінде
16-24 сағ. бойына ұстаудан тұратын жасанды ескіртумен
алмастырылады. Нәтижесінде беріктік шегі 600-700 МПа дейін жетеді.
Алюминийдің соғылатын қорытпалары соғумен және қалыптаумен
бөлшектер шығаруға арналған. АК әріптерімен жәнереттік нөмірін
көрсететін
санмен
таңбаланады.
Химиялық
құрамы
бойынша
дюралюминийге жақын (АК1қорытпасы құрамы бойынша Д1-мен сәйкес
келеді), кей кездері кремнийдің жоғарырақ мөлшерімен ерекшеленеді.
Ұқсастер моөңдеугеұшыратылады. Шамалы тығыздығы және жоғары
меншікті беріктігі алюминий қорытпалардың ұшақ жасаудакеңінен
қолданылуына себеп болып отыр. Олар жолаушылар ұшақтарының
салмағының 75%-на дейін құрайды. Дюралюминийден қаптамалар,
каркастар, беріктігі жоғары қорытпалардан –ауыр жүктелген бөлшектер,
соғылатын қорытпалардан – соғылған және қалыптанған бөлшектер
(мысалға, бұранданың қалақтары) жасалады.
Титан алу. Механикалық беріктігі жоғары және коррозиялық пен
химиялық төзімділігі жоғары күмістей-ақ металл.
Титан өндіру үшін рутил, ильменит, титанит және құрамында 10-40%
титан оксиді ТiO2 болатын басқа да кендер пайдаланады. Байытқаннан кейін
титан кендерінің концентратында 65% дейін ТiO2 болады. ТiO2 және
темірдіңілеспе оксидтерін қалпына келтіруші қорытумен бөледі. Қорыту
барысында темірдің және титанның оксидтері қалпына келтіріледі, осының
нәтижесінде мұнда 80-90% дейін ТiO2 болатын шойын және титаншлагын
алады. Титаншлагын хлорландырады, осының нәтижесінде титанхлормен
TiCl4 төртхлорлы титанға қосылады. Одан кейін төртхлорлы титанды қатты
магниймен бірге инертті газдың (аргон) ортасында 950-1000°С температура
кезінде тұйық ретортада қыздырады. Магний сұйық MgCl2 айналып, хлорды
алып қалады, ал қалпына келтірілген титанның қаттыбөліктері,
титансорғышын түзіп, кеуек массаға қақталады. Күрделі тазарту және қайта
қорыту процестері арқылы титан сорғыштан таза титан алады.Техникалық
таза титанда 99,2 - 99,65% титан болады.
Титанның қасиеттері және қолданылуы. Техникалықтаза титанның
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беріктігі оның тазалық дәрежесіне байланысты болады және әдеттегі
құрылымдық болаттардың беріктігіне сәйкес келеді. Коррозияға төзімділігі
бойынша титан тіптен жоғары қоспаланған тат баспайтын болаттан да асып
түседі.
Белгіленген механикалық қасиеттерімен титан қорытпаларын алу үшін,
оны алюминиймен, молибденмен, хроммен және басқа да элементтермен
қоспалайды. Титан мен оның қорытпаларының басты артықшылығы жоғары
механикалық қасиеттерінің (σв≥1500 МПа; δ=10-15%) және коррозияға
төзімділігінің шағын тығыздығымен үйлесетіндігінен тұрады.
Алюминий титанның ыстыққа беріктігі мен механикалық беріктігін
арттырады. Ванадий, марганец, молибден және хромтитан қорытпаларының
ыстыққа беріктігін арттырады. Қорытпалар қысыммен ыстық және суық
өңдеуге, кесумен өңдеуге жақсы беріледі, қанағаттанарлық құймалық
қасиеттерге ие, инертті газдардың ортасында жақсы пісіріледі. Қорытпалар
350-500°С дейін температуралар кезінде қанағаттанарлық жұмыс істейді.
Технологиялық мақсатты пайдаланылуы бойынша титан қорытпаларын
деформацияланатын және құймалық деп, ал беріктігі бойынша–үш топқа
бөледі: беріктігі төмен (σв=300-700 МПа), орташа (σв=700-1000 МПа) және
жоғары (σв 1000 МПа аса). Бірінші топқа BT1, екінші топқа - ВТЗ, ВТ4, ВТ5
және т.б., үшінші топқа - ВТ6, ВТ14, ВТ15 (шынықтырудан және ескіртуден
кейін) маркалы қорытпаларды жатқызады.
Құю үшін құрамы бойынша деформацияланатын қорытпаларға ұқсас
қорытпаларды (ВТ5Л, ВТ14Л), сондай-ақ арнайы құймалық қорытпаларды
қолданады. Құймалық қорытпалар тиісті деформацияланатын қорытпаларға
қарағанда төменірек механикалық қасиеттерге ие. Титан және оның
қысыммен өңделген қорытпаларын шыбықтар, табақтар және құймалар
түрінде шығарады. Титан қорытпаларын авиация және химия өнер кәсібінде
қолданады.
Магний алу. Магний -техникалық түсті металдардың ішінен ең жеңілі,
оның тығыздығы 1,740 кг/м3, балқу температурасы 650°С.Техникалық таза
магний жылу - және электр өткізгіштігі төменберік емес, аз иілімді металл.
Беріктік қасиеттерін жақсарту үшін, магнийге алюминий, кремний, марганец,
торий, церий, мырыш, цирконий қосады және термоөңдеуге ұшыратады.
Магний өндіру үшін басым бөлігінде карналлит (MgCl2∙КСl∙6Н2О),
магнезит (MgCO3), доломит (CaCО3∙MgCО3) және бірқатар өндірістердің,
мысалға, титанөндірісінің қалдықтары пайдаланылады. Карналлитбайытуға
ұшыратылып, оның барысында MgCl2 және КCl сулы ерітіндісіне көшіру
арқылы, КСl және ерімейтін қоспаларды бөліп алады. Вакуумкристаллизаторларда
жасанды
карналлит
алғаннан
кейін,
оны
сусыздандырып, электролиздікжолмен одан магнийалады, одан кейін
магнийді тазартуға ұшыратады. Техникалық таза (бастапқы) магнийде 99,899,9% магний болады.
Магнийдің қасиеттері және қолданылуы. Бұйымдардыалу тәсіліне
байланысты, магнийлі қорытпаларды құймалық және деформацияланатын
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деп бөледі.
Құймалық магнийлі қорытпаларды құюмен бөлшектер жасау үшін
қолданады. Оларды МЛ әріптерімен және қорытпаның реттік нөмірін
білдіретін цифрлармен таңбалайды, мысалға, МЛ5. Магнийлі қорытпалардан
құймаларды кей кездері одан кейін ескіртіп, шынықтыруға ұшыратады.
Кейбір МЛ қорытпаларын авиация өнеркәсібінде жоғары жүктелген
бөлшектер: картерлер, корпустар, аспаптар, шасси фермаларын және т.
с.жасау үшін қолданады.
Деформацияланатын магнийлі қорытпалар қысыммен өңдеумен
жартылай фабрикаттар (табақтар, шыбықтар, кескіндер) жасауға арналған.
Оларды МА әріптерімен және қорытпаның реттік нөмірін білдіретін
цифрлармен таңбалайды, мысалға, МА5. МА қорытпаларын авиация
өнеркәсібінде әртүрлі бөлшектер жасау үшін қолданады. Магнийлі
қорытпалардың төмен коррозияға төзімділігіне орай, олардан жасалған
бұйымдар мен бөлшектерді одан кейін лак-бояу жамылғыларын түсіріп,
оксидтендіруге ұшыратады.
7 Дәріс №7. Пластмассалардың негізгі қасиеттері және олардың
жіктелуі
Дәріс мазмұны: пластмассалар өндіруге арналған шикізат.
Пластикалық табақ материалдарды жылу энергетикалық жабдық үшін
қолдану.
Дәріс мақсаты: пластмассаларды өңдеутехнологияларын зерделеу.
Пластикалық массалар— полимер қатайғаннан кейін толығымен
немесе ішінара жоғалтылатын созымдылыққа ие, табиғи немесе жасанды
полимерлердің негізінде жасалған материалдар.
Қасиеттері — төмен орташа тығыздығы, үлкен беріктігі, жақсы жылу-,
дыбыс- және электроқшаулағыш қасиеттері,агрессивті орталардағы
төзімділігі, түс гаммасының алуан түрлілігі және жасалуының
қарапайымдығы.
Бетонмен, керамикамен, шынымен, ағашпен және т.с.үйлесімде, дербес
құрылыс бұйымдары ретінде пайдаланады. Құрылмалық полимерлі
материалдар ретінде арматураланған полимерлерді қолданады.
Пластмассаларды пайдалану:
- құрылымдардың салмағын елеулі азайтуға;
- құрылыс жұмыстарының индустриялығын арттыруға;
- еңбек шығындарын қысқартуға;
- құрылыстың құнын азайтуға жағдай жасайды;
- түсті және қара металдар, ағаш және басқа тапшы материалдар
үнемделеді.
Физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты, пластикалық
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массаларды екі негізгі топқа бөледі: эластиктер және пластиктер.
Эластиктер сыртқы жүктеменің әсер етуімен қатты деформациялануға
және осы жүктеменің әсер етуі тоқтаған кезде, өзінің бұрынғы пішінін
қалпына келтіруге қабілетті(резеңке, дымқыл каучук).
Пластиктер – серпімді пластикалық денелер. Жүктемемен сыртқы
пішіні мен өлшемдерін өзгертіп, сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан
кейін олар толығымен қалпына келтіріле бермейді. Пластиктер серпімділік
модуліне байланыстықатты, жартылай қатты және жұмсақ болып бөлінеді.
Қатты пластиктердің серпімділік модулі 1000 Мпа асады,жартылай қатты
пластиктердікі - 400 МПа, жұмсақ пластиктердікі - 20 МПа көп емес.
Пластмассалар толтырылған, толтырылмаған және газтолтырылған
болады.Толтырылғандеп толтырғыштары – талшықтар, ағаш шпоны, мақта
және т.с. бар пластмассаларды атайды. Толтырылған пластмассаларең кең
таралған, өйткені олар толтырылмаған пластмассалардан
арзанырақ.
Толтырылмаған пластмассаларда бояғыштардың, тұрақтандырғыштардың
және пластификаторлардың шамалы мөлшері болады.
Пластикалықмассалардың құрамы.
Пластикалық массалардың негізгі компоненттері: байланыстырғыш зат
—
полимер,
толтырғыштар,
пластификаторлар,
пигменттер,
тұрақтандырғыштар және қатайтқыштар.
Полимерлер — жоғары молекулалы қосылыстар, олардың
молекулалары көп мәрте қайталанатын құрылымдық буындардан тұрады.
Пайда болуы бойынша полимерлерді табиғи және жасанды (синтетикалық)
деп бөледі. Табиғи полимерлер— ақуыздар, нуклеинқышқылдары, табиғи
каучук, целлюлоза және т.б. Жасанды полимерлерді оны полимерлендіру
немесе поликонденсациялау әдістерімен өңдеу (синтездеу) арқылы
шикізаттың әр алуан түрлерінен (таскөмір, мұнай өнімдері, табиғи газ және
т.б.) алады.
Жылуэнергетикасында қолданылатын бұйымдар мен бөлшектерді
жасау үшін жасанды полимерлерді пайдаланады:
- полиэтилен (-CH2-CH2-)n–түссіз газ – этиленді полимерлендіру өнімі
(табиғи газды және мұнайды өңдеу өнімі). Ең жеңіл материалдардың бірі
(тығыздығы 0,92 г/см3), жоғары созымдылыққа ие, химиялық төзімді, аязға
төзімді. Кемшіліктері — ескіруге бейімділігі және жоғары емес жылуға
төзімділігі (60°С дейін). Қабық, сымның оқшауламасын жасау үшін,
коррозияға төзімді құбырлар, тығыздағыш бөлшектер дайындау үшін
пайдаланылады. Пластмассалар өндірудің жалпы көлемінде бірінші орын
алады;
- полипропилен (-С3Н6-)n — пропиленгазын полимерлендіру өнімі.
Қасиеттері және қолданылуы бойынша полиэтиленге ұқсас, бірақ жылуға
көбірек төзімдірек (150°С дейін) және аязға азырақ төзімдірек (-10°С дейін);
- поливинилхлорид(-СН2-СНСl-)n винипласт және пластикат өндіру
үшін
пайдаланылады.
Винипласт
пластификаторларды
қоспастан
поливинилхлоридтен алынған қатты табақ материал болып келеді. Жоғары
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беріктікке, химиялық төзімділікке, электроқшаулағышыми қасиеттерге ие.
Пластикатты поливинилхлоридке оның созымдылығы мен аязға төзімділігін
арттыратын пластификаторларды (винилхлорид газын полимерлендіру өнімі)
қосқан кезде алады.
Полистирол (-C8H8-)n (стиролды полимерлендіру өнімі) — қатты,
қатқыл, мөлдір полимер. Өте жақсы электроқшаулағыш қасиеттерге ие.
Оның кемшіліктері — төмен жылуға төзімділігі, ескіруге және жарылуға
бейімділігі. Электртехника өнеркәсібінде пайдаланылады.
Органикалық шыны — полиакрилшайырының негізіндегі мөлдір
термоиілімді материал. Жоғары оптикалық мөлдірлігімен ерекшеленеді,
минералды шынылардан 2 есе жеңілірек, химиялық төзімділікке ие.
Кемшіліктері — төмен қаттылығы және төмен жылуға төзімділігі.
Автомобиль мен ұшақ жасауда шынылау үшін, аспап жасауда мөлдір
бөлшектер үшін пайдаланылады.
Толтырғыштарды органикалық және бейорганикалық, ұнтақ тәріздес,
қатпарлы, талшықты және т.б. деп бөледі.
Ұнтақ тәріздес толтырғыштарға бор, тальк, жоңқалар, ағаш ұны және
т.с. жатқызылады. Талшықты толтырғыштар— пластмассалардың созған
және иген кездегі беріктік шегін арттыратынағаш, асбест, шыны
талшықтары. Қатпарлы толтырғыштар —мақта-мата, қағаз, ағаш шпоны,
картон және т.б. —пластмасса бұйымдарға жоғары беріктік береді.
Толтырғыштар қымбат тұратын полимердің шығынын төмендетіп қана
қоймай, бұйымдардың қаттылығы мен беріктігін ұлғайтады, қышқылға және
жылуға төзімділігін, соққылы тұтқырлығын және ұзаққа жарамдылығын
арттырады.
Пластификаторларды пластмассалардың қалыптау қасиеттерін
жақсарту және олардың морттығын, сынғыштығын азайту үшін қолданады.
Пластификаторлар ретінде төмен молекулалы жоғары темпратурада
қайнайтын сұйықтықтар — дибутилфталат, камфора, олеин қышқылы
ұсынылады.
Бояғыштарды қолдану бұйымдардың түс гаммасын кеңейтуге, оларға
әртүрлі реңдер беруге мүмкіндік береді. Бояғыштар болып уақытта және
жарықтың әсеріне төзімді органикалық (нигрозин, хризондин) және
минералды (охра, сурик, мумия, умбра) пигменттер қызмет етеді.
Тұрақтандырғыштар —пластикалық массалардың құрылымы мен
қасиеттерінің уақыт өте сақталынуына жағдай жасайтын қоспалар. Олардың
арқасында пластмассалар жылудың, ауаның оттегінің, күн сәулесінің әсер
етуі кезінде орнықтылыққа ие болады және олардың ұзаққа жарамдылығы
артады.
Қатайтқыштарды пластмассалардың қатаю уақытын қысқарту және
технологиялық процесті қысқарту үшін енгізеді.
Полимерлерді екі топқа бөледі: термоиілімді жәнетермореактивті.
Термоиілімді полимерлер қыздырған кезде көп мәрте жұмсаруға және
салқындатқан кезде қатаюға қабілетті. Термореактивті полимерлерқыздырған
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кезде жұмсарады, бірақсалқындатқан кезде қатайып, қыздырған кезде екінші
қайтара жұмсару қабілеттілігінен айырылады.
Пластмассалардан жасалған материалдардың қасиеттері. Құрылысы
талшықты пластмассалар үшін сығылған және созылған кездегі беріктік шегі
200 МПа, шыныпластиктер үшін —900 МПа құрайды.
Пластмассалар шағын жылу өткізгіштігімен және жылуға
төзімділігімен, үлкен сызықтық кеңею коэффициентімен сипатталады.
Барлық дерлік пластмассалар жанады.
Пластмассалардан жасалған бұйымдардың ұзаққа жарамдылығы
пайдалану жағдайларына байланысты болады. Қарқынды және қайталана
беретін сыртқы жүктемелер пластмассалардың қызмет ету мерзімін күрт
қысқартады.
Күн сәулесінің және ауаның оттегінің әсерімен пластмассалар ескіреді
–созымдылығынан, икемділігінен айырылады, жарылады, кей кездері бояуын
өзгертеді.
Пластмассалар сілтілердің, қышқылдардың, тұздардың ерітінділерінің,
органикалық еріткіштердің агрессивті әсер етулеріне жоғары химиялық
төзімділікке ие, микроорганизмдермен нашар бұзылады. Пластмассалардан
жасалған бұйымдар оңай тазартылады, жуылады, жылуды, дыбысты және
электр тогын жақсы оқшаулайды. Пластмассалар массада кез келген түске
жақсы боялады. Кейбір толтырылмаған пластмассалар мөлдір және жоғары
оптикалық қасиеттерге ие болады. Пластмассаларды өңдеу: оларға алуан
түрлі пішін беріпаралау, жону, тесу оңай.
8
Дәріс №8. Жылуэнергетикалық
оқшаулағыш материалдар

жабдыққа

арналған

Дәріс мазмұны: оқшаулағыш материалдардың механикалық және
жылутехникалық қасиеттері.
Дәріс мақсаты: оқшаулағышматериалдардың қасиеттерін зерделеу.
Гидрооқшаулағыш материалдар. Судың және химиялық агрессивті
сұйықтықтардың зиянды әсер етуінен қорғауға арналғанәр түрлі
гидрооқшаулағыш материалдар қолданылады.
Мақсатты пайдаланылуы бойынша гидрооқшаулағыш материал дар
антифильтрациялық, антикоррозиялық (металл), лак-бояу, шыныэмальдер,
оксид қабықтары, резеңке, пластмасса және битум майлағыштары және
бітегіш (пасталар, сылағыштарнемесе ерітінділер) болып бөлінеді
.
Гидрооқшаулағыш материалдарнегізгі материалдың түрі бойынша:
асфальтты (битум, асфальтмастикасы), минералды (цементтер, магнезиалды
ұстастырғыш, доломит, әктас-нефелинді ұстастырғыштар және т.б.) және
металлматериал дарболады.
Органикалық ұстастырғыштардың негізіндегі жақсы гидрооқшаулағыш
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материал болып битумдер табылады. Табиғи битум – қара түсті, иіссіз зат,
+35–90 °C температура кезінде жұмсарады, салқындатқан кезде қайтадан
қатаяды. Жасанды битумды табиғи битумдарды (қалдық гудрон) қайта
айдаумен
немесе
майлауыш
майларды
тазарту
қалдықтарынан
(регенерацияланған гудрон) алады. Битумның негізінде РБ (резеңкебитум)
мастика әзірлейді, ол жақсы гидрооқшаулағыш материал болып табылады.
Гидрооқшаулағыш жамылғыларды қабырғаларға, іргетастарға түсірердің
алдында, церезит, сұйық шыны, натрий алюминатын қосып, цемент
ерітінділерінде (сульфатқа төзімді цементті пайдаланып) су өткізбейтін
сылақтарды орындайды.
Электроқшаулағыш материалдар. Электроқшаулағышматериалдардың
сипаттамасы – үлкен электркедергісі. Электроқшаулағыш материалдар: газ
тәріздес (ауа, әртүрлі газдар); сұйық (әртүрлі майлар және
кремнийорганикалық сұйықтықтар) және қатты – органикалық пайда болған
(шайырлар, пластмассалар, парафиндер, балауыздар, битумдер, ағаш) және
бейорганикалық (слюда, шыны, керамика )болып бөлінеді.
Майлауыш материалдарды шығу тегі, физикалық күйі бойынша,
отырып қалулардың болуы бойынша, мақсатты пайдаланылуы бойынша,
қолдану температурасы бойынша жіктейді.
Шығу тегінемесе бастапқы шикізаты бойынша майлауыш
материалдарды мыналарға бөледі:
- минералды майлауыш материалдар, оларды минералды пайда болған
көмірсутектерін табиғи күйінде немесе оларды өңдеудің нәтижесінде
араластырумен алады;
- майлауыш мұнай материалдары – мұнай шикізатының негізінде
алынған тазартылған май;
- синтетикалық
майлауыш материалдар – синтездеумен алынған
материалдар;
- өсімдіктерден алынған майлауыш материалдар – өсімдіктерден пайда
болған материалдар;
- жануарлардан алынған майлауыш материалдар, жануарлардан пайда
болған шикі заттан алынады.
Физикалық күйі бойынша майлауыш материалдаргаз тәріздес, сұйық,
иілімді және қатты болып бөлінеді.
Мақсатты пайдаланылуы бойынша майлауыш материалдар мыналарға
бөлінеді:
- іштен жанатын (карбюратор, дизель, авиациялық және т.с.)
қозғалтқыштарға арналған мотор;
- тракторлардың, автомобильдердің, өздігінен жүретін және басқа
машиналардың трансмиссияларында қолданылатын трансмиссиялық;
- негізінен алғанда, білдектерге арналған индустриялық;
- әртүрлі машиналардың гидравликалық жүйелерінде пайдаланылатын
гидравликалық;
- арнайы – компрессорлық, аспаптық, цилиндрлік, электроқшаулағыш,
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вакуумды және т.б.
Қолдану температурасы бойынша жоғарыда тізіп көрсетілген
майлауыш
материалдардың
арасында:
төмен
температуралық
(температурасы +60 °C аспайтын тораптарға арналған) – аспаптық,
индустриялық және осы тәріздес; +150 батап +200 °C дейінгі температуралар
кезінде
қолданылатын
орташа
температуралық
–
турбиналық,
компрессорлық, цилиндрлік және осы тәріздес; +300 °C дейін және одан көп
температуралардың әсер етуіне ұшыратылатын тораптарда пайдаланылатын
жоғары температуралық.
Қазіргі уақытта негізгі майлауыш материалдар минералды майлар мен
мұнай шикі затынан алынатын майлағыштар, иілімді майлағыштар және
майлауыш-салқындатқыш сұйықтықтар болып табылады.
Майлауыш материалдардың негізгі функциялары:
бөлшектердің
үйкелетін беттерінің тозуын азайту; энергияның өндірімсіз шығындалуының
қысқаруына жағдай жасау үшін, шектескен деттер арасындағы үйкелі күшін
азайту; жұмыс қоспасының және жану өнімдерінің қозғалтқыштың картеріне
өтіп кетуіне кедергі жасау.
Жаппа материалдардың түрлері.
Әртүрлі типтегі құрылыстарда жаппа жасау үшін қолданылатын
материалдар: орама (рубероид, толь, пергамин және т.б.), даранемесе табақты
(жабынқыш, тақталар, шифер және т.б.), және мастикалы (битум, қарамай,
каучукжәне полимерлі мастикалар).
Бастапқы шикізаттың түрі бойынша жаппа материалдар органикалық –
рубероид, толь, ағаш жаппа тақтайшалар, тес және т.б. және металл –
мырышталған және мырышталмаған жаппа болатболып бөлінеді. Құрайтын
компоненттердің (ұстастырғыш немесе байланыстырғыш заттардың) түрі
бойынша – битумды (рубероид, шынырубероид, пергамин), қара майлы
(жаппатоль), полимерлі –резеңке битумды, битумды—полимерлі, полимерлі
және т.б. мастикалар болып бөлінеді.
Соңғы жылдарыжаппа материалдар ретінде әр алуан түрліжалпақ және
толқынды тақталар, тақтайшалар және табақтар; орама, синтетикалық
материалдар, соның ішінде полиизобутилен, полиэтилен, эпоксиджәне
фенолшайырлар негізіндегі материалдар қолданыла бастады.
Соңғы жылдары жаппа материал ретінде металл жаппажабынқыш
қолданыла бастады.
Жылу оқшаулағыш деп қоршаған ортаға жылу шығындарын азайту
мақсатымен қолданылатын материалдарды атайды. Жылу оқшаулағыш
материалдарды пайдалану құрылымдардың қабырғаларының қалыңдығы мен
салмағын азайтуға, негізгі құрылмалық материалдардың шығынын
төмендетуге, көлік шығындарын азайтуға және тиісінше құрылыстың құнын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Жылу оқшаулағыш материалдар негізгі шикізаттың түрі бойынша
минералды шикізаттың әр алуан түрлерінің (тау жыныстарының,
шлактардың, шынының, асбесттің) негізінде жасалатын бейорганикалық,
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осыларды өндіру үшін шикізат болып табиғи органикалық материалдар
(шымтезек, ағаш талшықты) және пластикалық массалардан материалдар
қызмет ететің органикалық болып бөлінеді.
Пішіні мен сыртқы түрі бойыншадара қатты (тақталар, қабыршақтар,
сегменттер, кірпіштер, цилиндрлер) және икемді (төсеніштер, баулар,
бұрамалар), борпылдақ және сусымалы (мақта, перлиттіқұм, вермикулит)
жылу оқшаулағыш материалдарды ажыратады.
Құрылымы бойынша жылу оқшаулағыш материалдарды талшықты
(минерал мақталы, шыны - талшықты), түйіршікті (перлитті, вермикулитті),
ұялы (ұялы бетондардан бұйымдар, көбікшыны) деп жіктейді.
Мақсатты пайдаланылуы бойыншажылу оқшаулағыш материалдар
жылу оқшаулағыш - құрылыс (құрылыс құрылымдарын жылытуға арналған)
және жылу оқшаулағыш - монтаждық (өнеркәсіп жабдығы мен құбыр
жолдарды жылытуға арналған) материалдар болады.
Жылу оқшаулағыш материалдар биотөзімді болуға, яғни, шіруге және
құрт-құмырсқа мен кеміргіштердің бүлдіруіне ұшырамауға, құрғақ, ылғал
сіңіргіштігі шамалы болуға тиіс, өйткені, дымқылданған кезде олардың жылу
өткізгіштігі айтарлықтай артады, химиялық төзімді болуға, сондай-ақжылумен отқа төзімділікке ие болуға тиіс.
Органикалық жылу оқшаулағыш материалдар.
Органикалық жылу оқшаулағыш материалдарды, бастапқы шикізаттың
жаратылысына байланысты, шартты түрде екі түрге бөлуге болады: табиғи
органикалық шикізаттың негізіндегі материалдар (ағаш, ағашөңдеу
қалдықтары, шымтезек, бір жылдық өсімдіктер, жануарлардың жүні және
т.с.), синтетикалық шайырлар негізіндегі материалдар, жылу оқшаулағыш
пластмассалар деп аталатындар.
Органикалық шикізаттан жылу оқшаулағыш материалдар қатқыл
және икемді болуы мүмкін. Қатқылдарға ағаш-жоңқалы, ағаш талшықты,
фибролитті, арболитті, қамысжәне шымтезекты жатқызады, икемді
материалдарға –құрылыс киізін және гофрланған картонды жатқызады. Бұл
жылу оқшаулағыш материалдар төменсуға төзімділігі мен және
биотөзімділігі мен ерекшеленеді.
Ағаш
талшықты
жылу
оқшаулағыш
тақталарды ағаш
қалдықтарынан, сондай-ақәртүрлі ауылшаруашылық қалдықтарынан (сабан,
қамыс, діңшелер, жүгері сабақтары және т.б.). алады. Тақталарды жасау
процесі мынадай негізгі операциялардан тұрады: ағаш шикізатын ұнтақтау
және тарту, талшықты массаға байланыстырғыш сіңдіру, тақталарды
қалыптастыру, кептіру және кесу.
Оқшаулағыш және оқшаулағыш – әрлегіш тақталарды ғимараттардың
қабырғаларының,
төбелерінің,
едендерінің,
аралықтарының
және
арқалықтарының жылуы мен дыбысын оқшаулау үшін, концертзалдары мен
театрларды акустикалық оқшаулау үшін қолданады (аспалы төбелер және
қабырғалардың қаптамасы).
Арболитті цементтің, органикалық толтырғыштардың, химиялық
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қоспалардың және судың қоспасынан жасайды. Органикалық толтырғыштар
ретінде ағаш түрлеріні ңұнтақталған қалдықтарын, қамыстың жармасын,
кенепшөптің немесе зығырдың діңшесін және т. с. пайдаланады. Арболиттен
бұйымдар
жасау
технологиясы
қарапайым
және
органикалық
толтырғыштарды дайындау операцияларын, мысалға, ағаш түрлерінің
қалдықтарын ұнтақтауды, толтырғышты цементерітіндісіменараластыруды,
алынған қоспаны қалыптарға салуды және оны тығыздауды, қалыпқа
салынған бұйымдардың қатаюын қосады.
Пластмассалардан жылу оқшаулағыш материалдар. Соңғы жылдары
пластмассалардан жаңа жылу оқшаулағыш материалдарының айтарлықтай
үлкен тобы жасалған. Оларды жасау үшін шикізат болып термоиілімді
(полистирол, поливинилхлорид, полиуретан) және термореактивті
(мочевина– формальдегидті) шайырлар, газ түзетін және көбіктендіретін
заттар, толтырғыштар, пластификаторлар, бояғыштар және т.б.қызмет етеді.
Құрылымкеуек-ұялы пластмассаларды пайдаланады. Пластмассаларда газдар
немесе ауа толған ұялардың немесе қуыстардың түзілуін химиялық,
физикалық немесе механикалық процестер немесе олардың үйлесімі
тудырады.
Құрылымына байланысты жылу оқшаулағыш пластмассаларекі топқа
бөлінуі мүмкін пенопласттар және поропласттар. Пенопласттар деп
тығыздығы шамалы жәнеөзара байланыспаған, газдар немесе ауа толған
ұялары немесе қуыстары бар ұялы пластмассаларды атайды. Поропласттар кеуек пластмассалар, олардың құрылымы өзара байланысқан қуыстармен
сипатталады. Пенополистирол – кеуек құрылымы бірқалыпты тұйықталған
қатты ақ көбік түріндегі материал. Пенополистиролдан жасалған тақталарды
ірі панельді ғимараттардың жіктерін жылыту, өнеркәсіптік тоңазытқыштарды
оқшаулау үшін, сондай-ақ дыбыс оқшаулағыш төсемелер ретінде қолданады.
Сотопласттар– ара ұясының пішінін еске түсіретін ұялары бар жылу
оқшаулағыш материалдар.
Бейорганикалық жылу оқшаулағыш материалдар.
Бейорганикалық жылу оқшаулағышым материал дарға минералды
мақтаны, шыны талшығын, көбікшыныны, қопсыған перлитті және
вермикулитті, құрамында асбест бар жылу оқшаулағыш бұйымдарды, ұялы
бетондарды және т.б. жатқызады.
Минералды мақта және одан жасалған бұйымдар. Минералды
мақтасиликат балқытпалардан алынатын талшықты жылу оқшаулағыш
материал. Оны өндіру үшін шикізат болып тау жыныстары (ізбестастар,
мергельдер, диориттер және т.б.), металлургия өнер кәсібінің қалдықтары
(домна және отын шлактары) және құрылыс материалдары өнеркәсібінің
қалдықтары (саз және силикат кірпіштің сынықтары) қызмет етеді.
Көбікшыны – құрылымы ұялы жылу оқшаулағыш материал.
Көбікшыныдан бұйымдар (тақталар, блоктар) өндіру үшін шикізат болып
жіңішке ұнтақталған шыны сынықтарының газ түзгімен (ұнтақталған
әктаспен) қоспасы қызмет етеді. Шикізат қоспасын қалыптарға үйіп салады
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және пештерде 900°С дейін қыздырады, бұл ретте бөлшектердің балқуы
және газ түзгінің ыдырауы жүреді. Бөлінетін газдар шынымассасын
қопсытады, салқындатқан кезде шынымассасы құрылымыұялы берік
материалға айналады.
Алюминий фольга (альфоль) –гофрлардың жалына алюминий фольга
жапсырылған гофрланған қағаздың таспасы болып келетін жаңа жылу
оқшаулағыш материал. Кез келген кеуек материалдан өзгешелігі, жылу
оқшаулағыш материалдың аталған түрі алюминий фольганың табақтарының
арасындағы ауаның төмен жылу өткізгіштігін алюминий фольганың бетінің
өзінің жоғары шарпымақабілеттілігімен үйлестіреді.
Алюминий
фольганығимараттар
мен
құрылыстардың
жылу
оқшаулағыш қатпарлы құрылымдарында шарпыма оқшаулағыш ретінде,
сондай-ақ 300°С температура кезінде өнеркәсіп жабдығы мен құбыр
жолдардың бетінің жылуын оқшаулау үшін қолданады.
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