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Кіріспе 

 

Жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғылардың, 

аспаптар мен өлшегіш құралдардың қандай материалдан жасалатындығымен, 

құрылымымен, қасиеттерімен, оларға қойылатын талаптармен таныстыру 

үшін бұл есептік-сызба жұмысы 5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы 

бойынша оқитын студенттерге арналған. Тұрмыста қолданылатын кез келген 

денелер, механизмдер мен машиналардың ұзақ мерзімді жұмыс атқаруы - 

олардың қандай материалдардан жасалғандығында. Материалдардың ішкі 

түзілуіне байланысты олардың қаситтері әртүрлі болады. Материалдардың 

қасиеттерінің әртүрлілігі олдарды техникада кеңінен қолданудың негізгі 

факторы болып табылады. Осыған байланысты материалтану ғылымы 

материалдардың қалыптасуын, құрылымы мен қасиеттерін қарастырады. 

Бұл әдістемелік нұсқауда тақырып бойынша ЕСЖ орындау үшін  

бастапқы берілген шамалар келтірілген, жұмыстың мазмұны, құрамы, көлемі  

және оны рәсімдеу бойынша қойылатын талаптар жазылған, әрі 

қолданылатын әдебиеттер тізімі келтірілген.  

Осы әдістемелік нұсқауда «Жадығаттану» пәні көлемінде 

қарастырылатын № 1, 2 - ші есептеу-сызба жұмыстары біріктіріліп, төменде 

көрсетілген тақырыптар бойынша тізбектей орындалады.  

 

1  Есептеу-сызба жұмысын орындау бойынша жалпы мағлұмат 

  

1.1 ЕСЖ құрамы мен көлемі 

 

ЕСЖ көлемі 10 – 15 бетті құрайтын есептеу-түсініктемелік хаттама мен  3 

бет сұлбадан тұрады.  

Есептеу-түсініктемелік хаттама келесі бөлімдерді қамтиды:  

- бастапқы берілген шамалар;  

- берілген қорытпаның сипаттамасы;  

- қорытпаның салқындау қисығын тұрғызу;  

- жүйенің еркіндік көрсеткіштерін анықтау; 

- кесінділер ережесін қолданып фазалар санын анықтау;  

- кесінділер ережесін қолданып химиялық құрамын анықтау. 

Жұмысты орындау барысындағы барлық есептеулерге түсініктемелер 

жазылуы және әдебиеттерге сілтеме жасалуы керек, әрі барлық есептеулер СИ 

бірлігінде орындалады. Сұлбалар А3 миллиметрлік форматта орындалады. 

Есептеу-түсініктемелік хаттаманың соңында қолданылған әдебиеттер тізімі 

мен мазмұны жазылады.   

 

1.2 ЕСЖ рәсімдеуге қойылатын талаптар 

 

Есептеу-түсініктемелік хаттаманың тексті 297×210 мм форматта жазу 

қағазына жоғарғы және төменгі шетінен – 20 мм, сол жағынан – 30 мм, оң 
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жағынан –10 мм  қалдырыла отырып рәсімделеді. Хаттамада АЭжБУ 

фирмалық стандартында келтірілген рамкалар қойылады.  

Есептеу-түсініктемелік хаттамада барлық есептеулер мен теңдеулер 

толық жазылуы керек, теңдеудің құраушыларына анықтамалар келтірілу 

керек. Шамалардың барлығының өлшем бірліктері жазылуы керек.   

Барлық кестелердің реттік номерлері мен аталуы жазылу керек. Барлық 

сұлбалардың реттік номерлері мен аталуы жазылу керек.   

 

1.3 Есептік сызба жұмысының нұсқалары 

 

Есептік-сызба жұмыстарын орындамастан бұрын студенттер дәрістік 

және практикалық, әрі зертханалық сабақтарда алған  білімдерін келтірілген 

оқулықтар бойынша бекіту керек. 

Есептік-сызба жұмысын орындаудың нұсқа нөмірі сынақ кітапшасының 

соңғы нөмірі мен студенттің фамилиясының бастапқы әрпі бойынша 

таңдалынып алынады (1 кестені қара).   Берілген нұсқаулыққа сәйкес 

орындалмаған жұмыс қарастырылмайды.  

Күй диаграммалары әдістемелік нұсқаулықтың қосымшасында 

келтірілген.   

   

1 к е с т е -  Нұсқа нөмірін таңдау 

Сынақ кітапша-

сының 

 соңғы нөмірі 

 

 

 

 

 
 
 

Студенттің фамилиясының бастапқы әрпі 

А, З 

П, Ц 

 

 

 

 

Ә, И 

  Я, Ч 

Б, К 

С, Ш 

В, Қ 

Т, У 

Г,Л 

 

 

Ғ, М 

Ү, Ы 

Д, Н 

Ұ 

Е 

Ф 

О 

Х 

Ж, Ө 

Ю, І 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 11 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

7 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 13 7 6 5 4 3 2 1 25 24 

9 14 15 16 17 18 20 21 20 22 23 

 

 

2 №1 есептік – сызба жұмысы 

 

№1 есептеу-сызба жұмысының мақсаты:  «Жадығаттану» курсын 

үйренуде алған теориялық білімдерін бекіту, тереңдету және тапсырмада 

берілген қос қорытпаның күй диаграммасын тұрғызу, әрі осы диаграмма 

бойынша қорытпадағы фазалар санын, қорытпаның химиялық құрамын, 

қасиетін анықтау, есептеу  және пайдалану бейімділіктерін игеру. 



  

7 
 

 

2.1 №1 есептік – сызба жұмысының тапсырмалары 

 

1 есептеу-сызба жұмысы екі тапсырмадан тұрады. Есептеу-сызба 

жұмысында нұсқа бойынша берілген қос қорытпаның қасиеттерін, олардың 

химиялық құрамымен және құрылымының өзара байланысын тағайындау, 

қорытпалардың құрылымдық құрамаларын және механикалық қасиеттерін 

анықтау керек. Берілген қорытпаны толық сипаттап, оларды 

жылуэнергетикасында қолданылу аймағын жазу керек. 

 

1-тапсырма 

Берілген қорытпа жүйесі үшін күй диаграммасын сыз. t1  температурада 

қорытпа салқындаған кезде диаграмманың барлық облыстары бойынша 

қандай фазалық өзгерістер болатынын, қорытпаның құрамының қалай 

өзгеретінін сипаттап жаз. Қорытпаның кестеде берілген мөлшерлері үшін 

фазалар ережесін қолданып,  салқындау қисығын тұрғыз. Кесінділер ережесін 

қолданып, фазалық құрамын, фазалардың өзара мөлшерін және химиялық 

құрамын  t2 болғанда анықта. Қорытпаның барлық құраушыларын жеке - жеке 

сипаттап жазыңыз.  

 

2-тапсырма 

Fe – Cd жүйесі үшін күй диаграммасын сыз. Қатты және сұйық күйде 

компоненттердің өзара әсерлесуін сипаттап жаз. Берілген Fe қорытпасы үшін 

салқындау қисығын тұрғыз, осы қисықтың барлық бөліктері үшін жүйенің 

еркіндік көрсеткіштерін анықта. Берілген температурада осы қорытпа үшін 

кесінділер ережесін қолданып фазалар мөлшерін, химиялық құрамын анықта. 

Қорытпаның барлық құраушыларын жеке жеке сипаттап жазыңыз.  

 

2.2 №1 есептік сызба жұмыстарын орындауға нұсқау 

 

1, 2 – т а п с ы р м а л а р д ы   о р ы н д а у   б о й ы н ш а: 

Металдарда және қорытпаларда, олардың түрленуі кезінде өтетін 

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

компонент түсініктерін енгізеді. 

Фазалық теп-теңдікті сипаттайтын күй диаграммалары қорытпаның 

соңғы, яғни барлық өзгерістер аяқталғаннан кейінгі күйін көрсетеді. 

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

болған фазалардың санымен, концентрациясымен сипатталады. 

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

Фазалар ережесін келесі формула арқылы есептейді: 

 

                                                          c=k-f+1,                                                       (1.1) 

 

мұндағы с - жүйенің еркіндік (варианттық) көрсеткіші, егер c0, немесе f
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k+1; яғни екі компонентті жүйеде ( 2k ) тепе-теңдікте үш фазадан ( 3f ) 

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

төрт фаза ( 4f ) ғана бола алады.  

Ереже фазалар мөлшерін анықтайды. Қорытып айтқанда, тепе-теңдікте 

болатын фазалар саны әр уақытта компоненттер санынан бірге артық болады. 

Фазалар ережесінің формуласындағы 1 – саны фазалық тепе-теңдікке әсер 

ететін сыртқы факторлар санын білдіреді. Металдар үшін сыртқы әсер етуші 

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

қысым әсерін тигізеді. Фазалық өзгерістер атмосфералық қысымда өтетін 

болғасын, қысымның әсері ескерілмейді. Жүйенің еркіндік (варианттық) 

көрсеткіші деп оның тепе-теңдіктегі фазалар саны өзгермеген жағдайда 

температурасын, қысымын және концентрациясын өзгерту мүмкіндігін 

айтады. 

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

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

қорытпа белгілі жағдайда ( constt   және барлық фазалардың нақты мөлшері 

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

бивариантты деп аталады. 

Фазалардың тепе-теңдік күйіне жүйенің еркіндік энергиясының ең аз мәні 

сәйкес келеді 

                                                 TSHF  ,                                                          (2.1) 

       мұнда H - жүйенің толық энергиясы; 

 S  - энтропиясы. 

Қос компонентті қорытпалардың күй диаграммалары. Қатты күйінде 

компоненттері бір-бірінде шексіз еритін қорытпалардың күй диаграммасы 

(шексіз еритін қатты ерінді қорытпалары) 

Қорытпалардың күй диаграммасы мен қату қисығы 2.1 - суретте 

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

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

сұйық және қатты күйде шексіз ериді. А компонентінде еріген В 

компонентінің қатты ерітіндісін α –ерітінді, В компонентінде еріген А 

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

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

кристалдық торлары ұқсас және атомдарының диаметрлерінің өлшемі 

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

II типті күй диаграммасына жатады. 
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а – қорытпаның күй диаграммасы 

б - қорытпаның қату қисығы 

 

2.1 сурет - Қатты күйінде компоненттері бір-бірінде шексіз еритін 

қорытпалардың күй диаграммасы  

 

 Алдымен термиялық қисықтарды орналастырады. Алынған нүктелерді  

диаграммаға көшіреді, қорытпаның кристалдануының басталуын көрсететін 

нүктелер мен кристалданудың аяқталуын көрсететін нүктелерді қосса күй 

диаграммасы алынады. 

Келтірілген диаграммаға талдау жасайық: 

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

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

3)  Диаграмманың негізгі сызықтары: 

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

болады; 

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

болады. 

4) Қорытпа жүйесінің сипаттамалары: А және В таза компоненттері 

тұрақты температурада кристалданады, В компонентінің қату сызығы 2.1, б 

суретте келтірілген. Қалған қорытпалар I қорытпасына сәйкесті 

кристалданады, оның қату қисығы 2.1, б суретте келтірілген. 

I қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық күйіндегі 

қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкесті температурада α қатты ерітіндінің 

кристалдану орталықтары пайда бола бастайды. Салқындау қисығында 

сындық нүктелерді кескіндейтін қисық келтірілген, ол салқындау 

жылдамдығының бәсеңдеуімен байланысты. Салқындау жылдамдығы азайған 

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

температураның төмендеуіне сәйкесті кристалдану үдерісі өтеді, фазалар 
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ережесіне сәйкесті қос компонентті жүйеде екі фаза болғанда (сұйық және α 

қатты ерітінді кристалдары) еркіндік дәрежесінің шамасы бірге тең болады 

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

температураны одан әрі төмендеткенде α қатты ерітіндінің біртекті 

кристалдарынан тұратын қорытпа қатты күйінде салқындай береді. 

Қорытпаның микроқұрылымының сұлбасы 2.2 суретте келтірілген.  

 

 

 

2.2 сурет – Қорытпаның, яғни біртекті қатты ерітіндінің 

микроқұрылымының сұлбасы  

 

5)  Қорытпаны сандық құрылымдық-фазалық талдау.  

Күй диаграммасын пайдалана отырып кез келген температурада әрбір 

қорытпаның тек қана фазалар санын емес, сонымен қатар олардың құрамын  

және сандық қатынасын анықтауға болады. Ол үшін кесінділер ережесі 

қолданылады. Қорытпаны сандық құрылымдық-фазалық талдау үшін берілген 

нүктеден диаграмманың ең жақын қисығына (ликвидус, солидус немесе 

компоненттер өсі) дейін горизонталь (конода) жүргізеді. 

а) m нүктесіндегі фазалардың құрамын анықтау: 

Ол үшін m нүктесі арқылы диаграмманың ең жақын қисығына (ликвидус, 

солидус) дейін горизонталь жүргіземіз.  Сұйық фазаның құрамы  p ликвидус 

сызығынан концентрация өсіне дейін жүргізілген  горизонталь сызықты 

қиылыстыратын нүктенің  проекциясы бойынша анықталады. 

Қатты фазаның құрамы  q  солидус сызығынан концентрация өсіне дейін 

жүргізілген  горизонталь сызықты қиылыстыратын нүктенің  проекциясы 

бойынша анықталады. 

  Сұйық фазаның құрамы ликвидус сызығы бойынша өзгереді, ал қатты  

фазаның құрамы p ликвидус сызығынан концентрация өсіне дейін жүргізілген  

горизонталь сызықты қиылыстыратын нүктенің  проекциясы бойынша 

анықталады. 

Фазаның құрамы температураның төмендеуі бойынша В компонентінің 

құрамының аз мәніне қарай өзгереді. 

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

сандық қатынасын анықтау: 

Фазалардың сандық мөлшері жүргізілген канодаға кері пропорционалды. 

m нүктесі арқылы жүргізілген конода мен оның кескінін қарастырайық. 

Қорытпаның бар мөлшері (Qсп) pq кескіні бойынша анықталады. 

Ликвидус сызығымен жанасатын pm кескіні қатты фазаның мөлшерін 

білдіреді.  
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. 

Солидус сызығымен жанасатын mq кескіні сұйық фазаның мөлшерін 

білдіреді.  

. 

Қатты күйдегі (механикалық қоспа) компоненттерде компоненттері 

ерімейтін қорытпаның күй диаграммасы   

  Қорытпалардың күй диаграммасы мен қату қисығы 2.3 суретте 

келтірілген 

 

 

 

а – қорытпаның күй диаграммасы 

б - қорытпаның қату қисығы 

 

2.3 сурет - Қатты күйде компоненттері ерімейтін қорытпаның күй 

диаграммасы  

 

Күй диаграммасына талдау жасайық:  

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

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

компонентінің кристалдары). 

3)  Диаграмманың негізгі сызықтары: 

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

б) ecf – солидус сызығы, концентрация осіне параллель компоненттер  

өсіне ұмтылады, бірақ онымен қиылыспайды. 

4)  Қорытпа жүйесінің сипаттамалары: 

а) Таза компоненттері тұрақты температурада кристалданады, А 

компонентінің қату сызығы 2.3, б суретте келтірілген. 

б) Эвтектикалық қорытпа – с нүктесіндегі компоненттердің 

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

қисығы таза металдардың салқындау қисығына ұқсайды ( 2.3, б суретті қара). 
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Эвтектика – қарастырылып отырған жүйенің ең төменгі тұрақты 

температурасында бір мезетте пайда болатын әртекті кристалдардың ұсақ 

дисперсті механикалық қоспасы. Механикалық қоспа қорытпасында түзілген 

эвтектика А және В компоненттерінің кристалдарынан тұрады. 

Эвтектикалық қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық 

күйдегі қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкес келетін температура кезінде 

әртүрлі екі компонент бір мезетте кристалдана бастайды. Қату қисығында 

тұрақты температураның сызығы кескінделеді, яғни үдеріс тұрақты 

температурада өтеді. Фазалар ережесіне сәйкесті қос компонентті жүйеде үш 

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

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

аяқталады. 1
’
 нүктесінен төмен А және В компоненттерінің әртекті дисперсті 

кристалдарынан тұратын қорытпа салқандайды.  

в) Жүйенің басқа қорытпалары II қорытпаға сәйкесті, қорытпаның қату 

қисығын 2.3, б суреттен қара. 

II қорытпаның кристалдану процесі: 1 нүктесіне дейін сұйық күйіндегі 

қорытпа салқындайды. 1 нүктесіне сәйкесті температурада В артық 

компоненттерінің кристалдану орталықтары пайда бола бастайды. Салқындау 

қисығында сындық нүктелерді кескіндейтін қисық келтірілген, ол салқындау 

жылдамдығының бәсеңдеуімен байланысты. Салқындау жылдамдығы азайған 

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

температураның төмендеуіне сәйкесті кристалдану үдерісі өтеді, фазалар 

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

компонентінің кристалдары) еркіндік дәрежесінің шамасы бірге тең болады 

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

бастап  эвтектикалыққа дейін өзгереді.  2–2
’
 бөлігінде эвтектика 

кристалданады (эвтектикалық қорытпаның кристалдануын қара). 2
’
 нүктесінен 

төмен  артық алдымен кристалдана бастаған В компоненті мен эвтектика 

кристалдарынан тұратын қорытпа салқындайды. Қорытпаның 

микроқұрылымының сұлбасы 2. 4 суретте келтірілген.  

 

 

 

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

 

2.4 сурет - Қорытпаның микроқұрылымының сұлбасы  
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5)  Қорытпаға сандық құрылымдық-фазалық талдау кезінде, берілген 

нүкте арқылы жүргізілген канода ликвидус сызығымен және компоненттер 

өсімен қиылысады, сондықтан қатты фазаның құрамы  100 % А 

компоненттерінен немесе 100 % В компоненттерінен тұрады. 

Есептік сызба жұмысының тапсырмаларында берілген барлық күрделі 

типті диаграммаларды осы жоғарыда келтірілген екі қарапайым 

диаграммалардың қосындысы ретінде қарастырып орындауға болады.   

 

3  №2 есептік – сызба жұмысы 

 

№2 есептеу-сызба жұмысының мақсаты:  темір-цементит жүйесі үшін 

күй диаграммасын тұрғызу, әрі осы диаграмма бойынша қорытпадағы барлық 

құраушыларды анықтау және оларды сипаттау,  фазалар санын, қорытпаның 

химиялық құрамын, қасиетін анықтау, есептеу  және пайдалану 

бейімділіктерін игеру. Бөлім бойынша берілген теориялық сұрақтарға 

толығымен түсініктеме жазу. 

 

3.1 №2 есептік – сызба жұмысының тапсырмалары 

 

2 есептеу-сызба жұмысы үш тапсырмадан тұрады.  

Жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясында қолданылатын 

қондырғылардың барлығы дерлік қара металдан жасалатындықтан есептеу-

сызба жұмысының бірінші тапсырмасы темір-цементит күй диаграммасын 

тұрғызуға арналған. Екінші тапсырмада қорытпаның маркасы бойынша 

жіктеп, сол қорытпаның жылуэнергетикасында қолданылуын сипаттап жазу, 

ал үшінші тапсырма курс бойынша дәрістік сабақтарда алған білімді 

тереңдету үшін сұрақтарға толық жауап беру керек.  

 

1-тапсырма 

Темір-цементит жүйесі үшін күй диаграммасын сызыңыз. Диаграмманың 

барлық облыстарындағы құраушыларды сипаттаңыз. Берілген көміртегінің 

мөлшері бойынша салқындау қисығын тұрғызыңыз. Кестеде келтірілген 

температураның шамасына сәйкес фазаларды, құрамын және мөлшерін 

анықтаңыз. Қорытпаның барлық құраушыларын жеке жеке сипаттап жазыңыз.  

 

2-тапсырма 

Берілген металдың құрамы бойынша құраушыларын сипаттаңыз. Бұндай 

металдың қолданылу аймағына мысал келтіріңіз. 

 

3-тапсырма 

Бұл бөлімде кестеде келтірілген әр бөлімшеге сәйкес сұрақтарға жауап 

беру керек. 
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3.2 №2 есептік сызба жұмыстарын орындауға нұсқау 

 

а) 1 – т а п с ы р м а 1 бірінші ЕСЖ орындауға келтірілген нұсқау 

бойынша орындалады.  

 

б) 2  – т а п с ы р м а н ы   о р ы н д а у   б о й ы н ш а: 

Мысалы 36Х2Н2МФА қорытпасы берілсін делік 

Материалдың сипаттамасы.  Берілген материал 36Х2М2МФА маркалы 

легірленген болатқа жатады. Оның құрамында  көміртегі 0.36%, хром 2%, 

никель 2%, молибден 1%, ванадий 1%. Болат – құрылымдық, жоғары  

легірленген.  

Қолданылу аймағы: ірі маңызды бөлшектер  - диск, бекіту болттары және 

т. б. 

Сапасы бойынша : жоғары сапалы. 

Құрылымы бойынша: мартенсит класты феррит+перлит. 

Химиялық құрамы:  C - 0.33 - 0.4;  Si - 0.17 - 0.37; Mn - 0.25 - 0.5; Ni - 1.3 - 

1.7; S - 0.025 дейін; P - 0.025 дейін; Cr -1.3 - 1.7; Mo - 0.3 - 0.4;  V - 0.1 - 0.18; 

Cu - 0.3 дейін. 

 

        в)  3 – т а п с ы р м а д а берілген сұрақтарға толық жауап жазу керек. 

 

3.2.1 Жадығаттану. 

        1. Металдар мен қорытпалардың құрылысы және қасиеттері. 

Материалдар туралы жалпы түсініктер. 

2. Металдар  құрылысы және қасиеттері. Кристалдық тор түрлері. Нақты  

кристалдың құрылысы. 

3. Дислокациялар туралы түсініктер.  

4. Металдың балқуы және кристалдануы. Қоспаларды енгізудің және 

басқа факторлардың кристалдану процесіне тигізетін ықпалы. 

5. Дәндердің пайда болуы. Құйманың құрылысы. 

6. Металдың механикалық, физикалық, химиялық және технологиялық  

қасиеттері. 

7. Металды алу тәсілдері. 

8. Шойын өндіру. Домналық процестің алғашқы шикізаттары. 

9. Домналық пеште шойын алудың негізгі физика-химиялық процестері. 

10.  Болат өндіру. Процестің негізі.  

11.  Оттегі конверторы, мартен және электр пештерінің құрылысы және  

жұмысы. 

12.  Сұйық болатты құйып алу тәсілдері. 

13.  Болат құйманың құрылысы. 

14.  Темірді тікелей қалпына келтіру. 

15.  Мысты алу тәсілдерінің негізі. 

16.  Алюминниді алу тәсілдерінің негізі. 
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17.  Титанды алу тәсілдерінің негізі. 

18.   Металл қорытпалар және күй диаграммалары. 

19.  Қорытпа, құраушы, фаза түсініктері.  

20.  Механикалық қоспалар. 

21.  Қатты ертінділер. 

22.  Химиялық қосылыстар. 

23.  Қорытпалардың күй диаграммасын тәжірибе негізінде тұрғызу 

әдістері және олардың негізгі түрлерін талдау. 

24.  Деформацияға ұшырайтын алюминий қорытпаларының қасиеттері      

және  оларды қалай маркалайды? 

25. Мыс қасиеттері және оларды қалай маркалайды? 

 

3.2.2 Темір көміртекті қорытпалар. Болаттар мен шойындарды термиялық 

өңдеу. 

        1.Темір-цементит күй диаграммасы. Темірдің көміртегімен 

қорытпаларындағы құраушылар мен фазалар.   

        2. Темірдің көміртегімен қорытпаларының күй диаграммалары (орнықты 

және аса орнықсыз жүйелер). 

        3. Көміртекті болаттар. Болаттардың шынығуы  мен тесілуі. Болаттарды 

жұмсарту. 

 4. Көміртегі мен басқа тұрақты  енгізілген қоспалардың болаттың 

құрылысы мен қасиеттеріне тигізетін ықпалы. 

        5. ГОСТ –қа сәйкес көміртекті болаттар топтары, маркалануы және 

қолданылуы.  

  6. Шойындар. Шойынның графиттелуі. Енгізілген қоспалардың шойын 

қасиеттерін өзгертуі. 

  7. Шойынның құрамына модификаторлар енгізу. 

          8. Сұр, соғылғыш және аса берік шойындар құрылымы  және қасиеттері. 

         9. МеСТ-ке сәйкес шойынды маркалау және қолдану. 

         10. Легірленген болаттар. Легірлеуші элементтердің болаттың 

критикалық нүктелеріне, қасиеттеріне және құрылысына тигізетін әсері. 

         11. Легірлеуші элементтердің ферриттің және аустениттің қасиеттеріне 

және құрылысына тигізетін әсері. 

         12. Карбидтің қалыптасуы. Перлиттік айналу. Мартенситтік айналу. 

Қыздыру кезіндегі аустениттің құрылуы.  

         13. Легірленген болаттарды МеСТ-ке сәйкес топталуы және маркалануы. 

Қыздыру кезіндегі шыныққан болаттың айналуы. 

        14. Суықпен өңдеу. Болаттың термомеханикалық өңделуі. 

        15. Салқындатылған аустениттің айналулары. Үздіксіз салқындату 

кезіндегі аустениттік айналулар. 

        16. Легірленген болаттың термиялық өңделуінің ерекшеліктері. 

        17. Шойынның термиялық өңделуі. 

        18. Беттік шынықтырудың тәсілдері: индукциялық, газжалындық, лазерлі, 

        19. Жылуэнергетика қондырғыларын жасауда беттік шынықтырудың 
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қолданылуы. 

        20. Химия-термиялық өңдеу. 

        21. Шойын мен болатты термиялық өңдеу технологиясы 

        22. Шойын мен болатты термиялық өңдеу теориясының негіздері 

        23. Термиялық өңдеудің негізгі түрлері. Күйдіру, нормалдау, 

шынықтыру, жұмсарту. 

        24. Цементтеу. 

        25. Азоттау. 

 

3.2.3 Машина жасауда және жылуэнергетикада қолданылатын 

материалдар 

 

       1. Конструкциялық қорытпалар мен болаттар. 

       2. Көміртекті конструкциялық болаттар. 

       3. Легірленген конструкциялық болаттар. 

       4. Автоматты болаттар және олардың ұсынылуы. 

       5. Құрал-саймандық болаттар мен қорытпалар. 

       6. Кесу құралдары үшін болаттар. 

       7. Өлшеу құралдары үшін болаттар. 

       8. Штампты құралдар үшін болаттар. 

       9. Қатты қорытпалар. 

     10. Ескіруге төзімді материалдар. 

     11. Ескіруге төзімді болаттар мен қорытпалар. 

     12. Антифрикациялық материалдар. 

     13. Фрикциялық материалдар. 

     14. Ұнтақты қорытпалар. 

     15. Түсті металдар мен қорытпалар. 

     16. Мыс және оның қорытпасы, латунь, қола. 

     17. Алюминийлі және магнитті қорытпалар. 

     18. Титан және оның қорытпалары. 

     19. Қорытпалардың термиялық өңделуі. Алюминий қорытпаларын қалай 

бөледі? 

     20. Өндірістік қорытпалардың салыстырмалы сипаттамалары. 

     23. Түсті металдардың және қорытпалардың маркалары. 

     24. Бейметалды материалдар. Алюминийдің қасиеті және маркалануы? 

     25. Полимерлі материалдар, олардың қасиеттері және классификациясы. 
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2 к е с т е - Есептік – сызба жұмысының нұсқа бойынша тапсырмалары 
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Металл 

 құрамы 

 

 

 

Теориялық сұрақтар 

тізімі 

 

 

 

t1, 
0
С t2, 

0
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 18 100 Ga-Sn 50 Ga  96 Ga 5 0,2 640 15Х6СЮ 3.1.1 3.2.1 3.3.1 

2 1000 1700 Fe-B 40 Fe 10 Fe 10 0,4 1410 ХН45Ю 3.1.2 3.2.2 3.3.2 

3 300 700 Ag-Cu 10 Ag 70 Ag 15 0,5 770 36Х18Н25С2 3.1.3 3.2.3 3.3.3 

4 400 1000 Ag-Y 10 Ag 60 Ag 17 0,6 1340 12Х25Н16Г7АР 3.1.4 3.2.4 3.3.4 

5 300 800 Mg-Ca 50 Mg 80 Mg 22 0,8 1030 ХН75МБТЮ 3.1.5 3.2.5 3.3.5 

6 1100 700 Ge-Ca 20 Ge 70 Ge 28 1,0 710 15Х28 3.1.6 3.2.6 3.3.6 

7 600 2500 Mo-Be 50 Mo 80 Mo 34 1,1 880 08Х20Н14С2 3.1.7 3.2.7 3.3.7 

8 100 700 Bi-Ba 10 Bi 20 Bi 39 1,2 860 12Х18Н25СТ 3.1.8 3.2.8 3.3.8 

9 100 800 Al-Se 40 Al 80 Al 42 1,4 1150 ХН78Т 3.1.9 3.2.9 3.3.9 

10 200 800 Al-Pr 10 Al 40 Al 45 1,5 850 09Х14Н16Б 3.1.10 3.2.10 3.3.10 

11 200 600 Al-Sn 20 Al 80 Al 48 1,6 1000 12Х1МФ 3.1.11 3.2.11 3.3.11 

12 450 800 Al-Ca 15 Al 75 Al 50 1,8 950 18Х12ВМБФР 3.1.12 3.2.12 3.3.12 

13 100 700 Al-Ge 20 Al 90 Al 53 2,0 700 18Х11МНФБ 3.1.13 3.2.13 3.3.13 
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2 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 200 900 Cd-Te 30 Cd 80 Cd 57 2,1 750 15Х11МФ 3.1.14 3.2.14 3.3.14 

15 20 700 Ge-Sb 40 Ge 90 Ge 60 2,2 1010 12Х18Н9 3.1.15 3.2.15 3.3.15 

16 20 900 Ge-Mg 20 Ge 80 Ge 66 2,5 945 40Х9С2 3.1.16 3.2.16 3.3.16 

17 20 100 Ga-Zn 20 Ga 90 Ga 71 2,7 1200 15Х5 3.1.17 3.2.17 3.3.17 

18 20 400 Ga-Pb 10 Ga 50 Ga 75 3,0 1190 ЧХ28 3.1.18 3.2.18 3.3.18 

19 100 600 Al-Cu 5 Al 40 Al 78 3,2 1100 ЧЮ22Ш 3.1.19 3.2.19 3.3.19 

20 20 800 Al-Si 10 Al 50 Al 80 3,4 650 ЧС5Ш 3.1.20 3.2.20 3.3.20 

21 150 300 Sn-Zn 5 Sn 70 Sn 82 3,6 1300 20Х12ВНМФ 3.1.21 3.2.21 3.3.21 

22 100 350 Cd-Zn 10 Cd 60 Cd 85 3,8 1110 08Х17Т 3.1.22 3.2.22 3.3.22 

23 900 1300 Cu-Ni 10 50 88 4,0 920 08Х17Т1 3.1.23 3.2.23 3.3.23 

24 400 900 Cu-As 15 Cu 40 Cu 90 4,2 1330 12Х17 3.1.24 3.2.24 3.3.24 

25 20 200 Pb-Sn 10 Pb 70 Pb 95 4,4 1220 ЧС5 3.1.25 3.2.25 3.3.25 
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А Қосымша 

 

А. 1 сурет - Ga-Sn жүйесінің күй диаграммасы 

 

 
 

А. 2 сурет - Pb-Sn жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 3 сурет - Fe-B жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 4 сурет - Ag-Cu жүйесінің күй диаграммасы 

 

 

А. 5 сурет -  Ag-Y жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 6 сурет -  Mg-Ca жүйесінің күй диаграммасы 

 

 

А. 7 сурет -  Ge-Ca жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 8 сурет - Bi-Ba жүйесінің күй диаграммасы 

 

 
А. 9 сурет -  Al-Se жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 10 сурет -  Al-Pr жүйесінің күй диаграммасы 

 

А. 11 сурет - Al-Sn жүйесінің күй диаграммасы  
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А. 12 сурет -  Al-Ca жүйесінің күй диаграммасы 

 

А. 13 сурет - Al-Ge жүйесінің күй диаграммасы 

 

 



  

26 
 

 

 

А. 14 сурет -  Cd-Te жүйесінің күй диаграммасы 

 
 

А. 15 сурет - Ge-Sb жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 16 сурет - Ge-Mg жүйесінің күй диаграммасы 

 
А. 17 сурет - Ga-Zn жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 18 сурет -  Ga-Pb жүйесінің күй диаграммасы 

 

 

 
А. 19 сурет -  Al-Cu жүйесінің күй диаграммасы 

 



  

29 
 

 

 

А. 20 сурет - Al-Si жүйесінің күй диаграммасы 

 

 

 
 

А. 21 сурет -  Sn-Zn жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 22 сурет - Cd-Zn жүйесінің күй диаграммасы 

 

 
А. 23 сурет - Cu-Ni жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 24 сурет -  Cu-As жүйесінің күй диаграммасы 

 

 

А. 25 сурет - Mo-Be жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 26 сурет -  Fe-Cd жүйесінің күй диаграммасы 
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А. 27 сурет - Fe-C жүйесінің күй диаграммасы 
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