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Практична робота №1.  
Методи визначення механічних властивості металів 

Мета роботи:  вивчити механічні властивості металів і сплавів 
та методи їх визначення, визначити основні параметри механічних 
властивостей металів за результатами статичних випробувань на 
розтяг і кручення. 

Теоретичні відомості 

  Механічні властивості металів характеризують їх поведінку під 
дією зовнішніх навантажень. Вони визначаються експериментально 
з використанням стандартних методик і, у більшості випадків, стан-
дартних зразків. В залежності від умов навантаження механічні вла-
стивості можуть визначатися при: 

 -  статичному навантажуванні, коли навантаження збільшується 
повільно та плавно; 

 - динамічному навантажуванні, коли навантаження збільшується 
з великою швидкістю - має ударний характер; 

 - повторно-змінному чи циклічному навантажуванні, коли нава-
нтаження в процесі випробування багаторазово змінюється за вели-
чиною та напрямком. 

  До основних властивостей металів належать міцність, пластич-
ність, твердість, в’язкість і витривалість. 

  Міцність — це здатність матеріалу чинити опір пластичній де-
формацій руйнуванню під дією навантажень. Важливою характери-
стикою матеріалу є границя міцності, яку визначають в результаті 
руйнування зразків під час статичних випробовувань на спеціаль-
них розривних машинах. Найчастіше випробовують на розтяг, рід-
ше на стиск, згин або закрут.  Випробування на розтяг (ГОСТ 
1497—84) проводяться на стандартних зразках круглого або прямо-
кутного перерізу. При розтязі зразок деформується під дією наван-
таження, яке плавно зростає до моменту його розривання. Під час 
випробування зразка знімають діаграму розтягу (рис. 1.1 а), яка 
фіксує залежність між силою Р, що діє на зразок, і викликаною нею 
деформацією Δl (Δl — абсолютне видовження).  

Прямолінійна ділянка діаграми відповідає пружній деформації 
зразка, яка зникає під час зняття сили Р. Зростання сили до Рт спри-
чиняє появу пластичних деформацій. Це виразно проявляється на 
горизонтальній ділянці діаграми, в межах якої деформація істотно 
збільшується без помітного зростання сили розтягу. За числовим 
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значенням сили Рт, що відповідає горизонтальній ділянці діаграми, 
розраховують фізичну границю текучості матеріалу σт , як відно-
шення сили Рт, при якій зразок деформується без помітного зростан-
ня сили, до початкової площі поперечного перетину F0 зразка: 

  
                                                                                                 (1.1) 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  Діаграма розтягу низьковуглецевої сталі (а) і залежність між на-

пруженням і відносним видовженням (б) 

 
На прямолінійні ділянці виділяють: 
 σпц — границю пропорційності, МН/м2 (кг/мм2):  

 
      (1.2) 

 
де Pпц - навантаження, що відповідає границі пропорційності;  
σпр - границю пружності, МН/м2 (кг/мм2):  

                                                          
                                                                                            (1.3) 

                                  
де Рпр — навантаження, що відповідає границі пружності (при σпр 

залишкова деформація відповідає 0,05—0,005 % початкової довжи-
ни);  

Подальше збільшення сили Р призводить до росту пластичної де-
формації рівномірної по робочій довжині зразка. В точці Рв, що від-
повідає силі Рmax починається локалізація пластичної деформації в 
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найслабшому місці зразка. Це призводить до утворення шийки і по-
дальшого руйнуванню зразка. σв — границю міцності, МН/м2 
(кг/мм2):  

 
                                                                                                        (1.4) 
 
де Рb — найбільше навантаження; F0 — початкова площа пере-

різу зразка;  
Пластичність — здатність твердих тіл необернено деформувати-

ся під дією зовнішніх сил. Пластичність характеризується величи-
нами відносного видовження і відносного звуженя.  

Відносне видовження після розриву δ-це відношення залишково-
го видовження зразка після руйнування  Δlзал=l1-lo 

 
                                                                                                        (1.5) 
 
де l0 — довжина зразка до розривання, м; l1 — довжина зразка 

після розривання, м;  
Відносне звуження зразка після розриву ψ називають відношення 

зменшення площі поперечного перерізу F0-F1 зразка після руйнуван-
ня до початкової площі поперечного перерізу зразка F0 , виражене у 
відсотках  

 
                                                                                                        (1.6) 
 
де F0 — площа перерізу до розривання, м2; F1 — площа перерізу 

після розривання, м2. 
Відносне звуження точніше відбиває пластичні властивості мета-

лу, ніж відносне видовження. 
Твердість – це здатність металу чинити опір проникненню  в 

нього іншого більш твердого тіла. Методика випробувань на твер-
дість дуже проста і не потребує спеціальних зразків. У більшості 
випадків при випробуванні на твердість в матеріал, що випробову-
ється, вдавлюють індентор, виготовлений із більш твердого матеріа-
лу (загартована сталь, алмаз, твердий сплав). Твердість визначають 
за глибиною проникнення індентора (твердість за Роквеллом - НRС, 
НRВ, НRА), або за площею відбитка, який залишається після вдав-
лювання індентора (твердість за Брінеллем - НВ, Віккерсом - НV, 
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мікротвердість - Н). В усіх перелічених випадках при вдавлюванні 
індентора має місце пластична деформація матеріалу, що випробо-
вується. Чим більший опір матеріалу пластичному деформуванню, 
тим на меншу глибину проникає індентор і тим вище твердість. 

Пружність - це властивість матеріалу відновлювати попередню 
форму і розміри після припинення дії сили, яка викликала дефор-
мацію. 

До пружних параметрів відносяться: 
модуль пружності при розтягуванні (стсканні), або модуль Юнга 

І роду 

                                     
0

0

Fl

lP
E

⋅

⋅
==
∆ε

σ
,  Па                                (1.7) 

коефіцієнт Пуассона μ 

                                       
ε

ε
µ

′
=  ,     0<μ<0,5                             (1.8) 

де ε ′ -поперечна відносна деформація 
модуль зсуву, або модуль Юнга ІІ роду, який визначається при 

випробовуваннях зразків на крученя 

                                             
p

0

I

lM
G

⋅

⋅
=
ϕ

, Па                                   (1.9) 

де М-величина крутного моменту, Н·м, φ-кут повороту перерізу 
під дією момента М, lp - полярний момент інерції поперечного пере-
різу зразка. 

                                           4
4

p d1.0
32

d
I ≈

⋅
=
π

,м4                       (1.10)  

В'язкість – це здатність металу акумулювати енергію зовнішніх 
сил за рахунок пластичної деформації. В'язкість визначають випро-
буванням при динамічному навантаженні. Основним видом цих ви-
пробувань є випробування на згин спеціальних зразків з надрізом на 
маятникових копрах, які дозволяють визначити роботу, що витрача-
ється на руйнування зразка (рис. 1.2). За довжиною маятника l, куту 
підйому маятника α, куту відхилення маятника після руйнування 
зразка β та масою маятника m можна визначити роботу А, яку ви-
трачають на руйнування зразка: 

                                   A = mgl(cosβ – cosα),                                (1.11) 
де g – прискорення земного тяжіння, м/с2. 
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Під ударною в'язкістю розуміють роботу удару, що витрачається 
на руйнування зразка,    віднесену    до    початкової площі попереч-
ного перерізу зразка в місці, де є концентратор напружень: 

                                            КС = А/S,                                        (1.12) 
де КС - ударна в'язкість,  Дж/м2; А – робота, що витрачається на 

руйнування зразка, Дж; S – площа поперечного перерізу зразка в 
місці, де створений концентратор напружень, м2. 

Згідно ГОСТ 9454-78 зразки для випробування на ударну в'яз-
кість можуть мати концентратори трьох видів: U-подібну з радіусом 
заокруглення концентратора R=1±0,07 мм, V-подібну з 
R=0,25±0,025 мм і кутом 45°, Т- подібну - втомна тріщина (R → 0). 
У залежності від цього ударна в'язкість позначається, відповідно, 
літерами КСU, КСV і  КСТ. 

Випробування на ударну в'язкість проводять на маятниковому 
копрі, а схема такого випробування наведена на рис.1.2. 

Рис.1.2. Схема динамічного випробування на  маятниковому копрі 

 
Ударна в'язкість КCU і КСV - це інтегральні характеристики, то-

му що робота, яка витрачається на руйнування зразка складається з 
роботи, що витрачається на пластичну деформацію та зародження 
тріщини Аз і роботи, що витрачається на розповсюдження тріщини 
Ар, тобто 

                                              А = Ар + Аз.                                    (1.13) 
При використанні зразків з концентратором типу Т вся енергія 

витрачається на розповсюдження тріщини, тому КСТ є більш точ-
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ною характеристикою, яка визначає надійність матеріалу і яка за-
лежить від його схильності до крихкого руйнування. Чим більше Ар, 
тим менша ймовірність раптового крихкого руйнування деталі. 

Витривалістю називають здатність металу протистояти втомле-
нісному руйнуванню, а втомою – руйнування металу під дією зна-
ко- або повторно-змінних (циклічних)  навантажень при напругах, 
менших за границю міцності.  

При циклічному навантаженні в матеріалі деталі виникають на-
пруження, які змінюються протягом кожного циклу від найбільшо-
го σmax  до найменшого σmin значень. Цикл навантаження характери-
зується коефіцієнтом асиметрії  Rσ = σmin / σmax. Якщо σmax і σmin ма-
ють однакові за величиною і протилежні за знаком значення, то 
цикл навантаження називається симетричним і коефіцієнт асиметрії 
циклу дорівнює  -1. Якщо σmax і σmin не однакові за величиною, то 
цикл називається  асиметричним. 

Втомне руйнування відбувається внаслідок того, що при довгот-
ривалій дії циклічних напружень на поверхні деталі  накопичуються 
мікропошкодження, потім утворюється мікротріщина, яка поступо-
во збільшується під час роботи деталі і настає момент, коли деталь 
раптово руйнується без підвищення навантаження, що діє на неї.  

Границя витривалості позначається символом σR (R – коефіцієнт 
асиметрії циклу), а при симетричному циклі – σ-1. На втому випро-
бовують серію гладких або з надрізом циліндричних  (не менше де-
сяти) зразків. Кожен зразок випробовують при заданому найбіль-
шому напруженні циклу σmax і визначають експериментально кіль-
кість циклів N, що витримує зразок до його руйнування.  

Границею витривалості (σR) називають таке максимальне за аб-
солютним значенням напруження циклу, при дії якого матеріал не 
руйнується при заданої або як завгодно великої кількості циклів 
навантаження. На практиці границю витривалості визначають на 
базі нормованої кількості циклів навантаження: для сталі N = 107, 
для кольорових металів і сплавів N = 108.  

Порядок виконання роботи 

Згідно з даними таблиці 1.1 додатку 1: 
1. визначити параметри пружних властивостей металів – Е,µ , G; 

2. визначити параметри пластичних властивостей металів – δ, Ψ; 
3. згідно діаграми рис.1.1 додатку 1 визначити σпц,, σв , σт (або 

σ0,2) - параметри міцнісних властивостей матеріалів (для діаграми з 
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вираженою площадкою текучості знайти σт, якщо площадка текучо-
сті відсутня – визначити величину σ0,2 ; 

4. визначити G , виходячи з даних, отриманих в експерименті на кру-
чення зразка. 

Контрольні запитання 

1. Як визначають механічні властивості металів? 2. Що розумі-
ють під міцністю? 3.  Яка методика випробування металевих зразків 
на розтяг? 4. Що розуміють під в’язкістю? 5. Що розуміють під тве-
рдістю, в яких одиницях вона вимірюється? 6. Яка методика випро-
бування зразків на ударну в’язкість? 7. Що розуміють під витрива-
лістю?  8. Які причини виникнення втомленісного руйнування? 

 
Практична робота №2.  

Аналіз діаграм стану подвійних сплавів 

Мета роботи:  навчити студента самостійно виконувати аналіз 
діаграми стану двокомпонентної системи, який складається з таких 
окремих питань: 

- визначення характеру взаємодії компонентів у двокомпонент-
ній системі в рідкому та твердому станах; 

- опис основних перетворень, що відбуваються при температу-
рах, що відповідають лініям діаграми стану; 

- визначення фазового та структурного складу в кожній області 
діаграми стану; 

- побудова кривої охолодження будь-якого сплаву заданої сис-
теми; 

- проведення якісного та кількісного фазового аналізу будь-яких 
сплавів у будь-якій точці двофазної області; 

- прогнозування (з використанням правила М.С.Курнакова) влас-
тивостей сплавів заданої системи в залежності від їх складу. 

Порядок виконання роботи 

1. Накреслити діаграму стану згідно індивідуального завдання з 
додатку 2. Описати характер взаємодії компонентів системи в рід-
кому і твердому станах. 

2. Зазначити фазові та структурні складові в кожній області діаг-
рами стану. 

3. Побудувати криву охолодження заданого сплаву, описати пе-
ретворення, що відбуваються в критичних точках і між ними, нама-
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лювати схематично мікроструктуру заданого сплаву при повному 
охолодженні, тобто при кімнатній температурі. 

4. Провести якісний та кількісний аналіз заданого сплаву при за-
даній температурі. 

5. Описати і зобразити графічно залежність властивостей сплавів 
заданої системи від їх складу. 

Вказівки до виконання завдання 

Виконання завдання слід починати з пошуку в додатках або в ре-
комендованій літературі діаграми стану заданої системи та перене-
сення її в самостійну роботу. Діаграму слід зобразити на чистому 
листі паперу зверху зліва, щоб з правого боку залишилось місце для 
зображення кривої охолодження заданого сплаву. На основі порів-
няння зображеної діаграми з простішими типами діаграм стану по-
двійних сплавів, а також за матеріалами, які наведені в підручниках, 
необхідно виявити як взаємодіють компоненти системи в рідкому і 
твердому станах, які фази утворюються в твердому стані. Якщо лі-
нія ліквідус має максимум, то це вказує на те, що компоненти утво-
рюють хімічну сполуку, склад якого відповідає проекції точки мак-
симуму на вісь абсцис. 

При виконанні другого пункту завдання слід, перш за все, 
з’ясувати, що на діаграмах, які наведені в додатках методичних вка-
зівок, а також у підручниках, у кожній області зазначені рівноваж-
ний фазовий склад. Проте знання тільки фазового складу недостат-
ньо для того, щоб отримати повну інформацію про перетворення в 
сплавах даної системи та про їх властивості. Це можна проілюстру-
вати діаграмою, що наведена на рис.2.1.  

В областях 1, 2, 3, 4 сплави складаються з суміші двох твердих 
фаз α та β, де α - твердий розчин на основі компонента А і β - твер-
дий розчин на основі компонента В (рис.2.1.а), тобто фазовий склад 
в цих областях однаковий, але структурний склад (рис.2.1.б) в обла-
стях 1, 2, 3, 4 різний. В області 1 сплави складаються з α - твердого 
розчину та вторинних кристалів βII, які виділяються у вигляді дріб-
них частинок із α - твердого розчину. Структурний склад в області 
2 - α- твердий розчин + евтектика, що складається із суміші (α + β) 
+β- твердий розчин ( вторинні кристали ). Структурний склад в об-
ласті 3 - β- твердий розчин + евтектика (α + β) + α- твердий розчин 
( вторинні кристали ). Структурний склад в області 4 - β- твердий 
розчин + α- твердий розчин ( вторинні кристали ). Тому необхідно 
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на основі фазової діаграми побудувати структурну діаграму та опи-
сати процеси, які відбуваються на лініях діаграми стану. 

 
Рис.2.1. Діаграма стану сплавів з обмеженою розчинністю 

компонентів у твердому стані. 

а - фазова діаграма; б - структурна діаграма 

 

Відповідно третього пункту завдання необхідно побудувати кри-
ву охолодження заданого сплаву в координатах температура - час, 
яку слід розмістити праворуч від діаграми стану. 

Для виконання цього пункту завдання слід, перш за все, визна-
чити кількість і положення по вісі температури критичних точок. 
Для цього на діаграмі стану необхідно провести вертикальну лінію 
через точку на осі концентрацій, яка відповідає заданому складу 
сплаву. Точки перетинання цієї вертикалі з лініями діаграми стану є 
критичні точки, в яких починаються або закінчуються фазові перет-
ворення. Для з’ясування характеру зміни поведінки кривої охоло-
дження в критичних точках слід (зі застосуванням закону Гіббса) 
визначити число ступенів вільностей "С" в цих точках. При цьому 
необхідно мати на увазі наступні положення: 

якщо число С = 0 (нонваріантна рівновага), то фазові перетво-
рення протікають при постійній температурі і на кривій охолоджен-
ня спостерігається температурна зупинка ( горизонтальна ділянка 1 
- 1′, рис.2. 2, а ).  
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Після побудови кривої охолодження слід описати перетворення, 
які відбуваються у сплаві при охолодженні, у текстовому вигляді з 
наведенням відповідних реакцій перетворень. І як завершальний 
етап виконання цього пункту завдання необхідно схематично нама-
лювати мікроструктуру заданого сплаву після повного охолодження 
до кімнатної температури. 

Рис.2.2. Характер зміни поведінки кривої охолодження сплавів у критичних 

точках при різних значеннях числа " С " 

 
У четвертому пункту завдання слід провести якісний та кількіс-

ний фазовий аналіз заданого сплаву при заданій температурі. Для 
цього необхідно застосувати правило відрізків, яке дає можливість 
у будь якій точці двофазній області діаграми визначити: - фазовий 
склад сплаву; хімічний склад фаз, що присутні в цієї точці; кількіс-
не співвідношення цих фаз. 

У п’ятому пункті завдання слід зобразити графічно закономірно-
сті зміни властивостей сплавів заданої системи від їх складу. Для 
цього необхідно скористатися правилом М.С.Курнакова, яке вста-
новлює наступні характери взаємозв’язків між типом діаграми ста-
ну сплавів і фізико-механічними властивостями сплавів: 

- при утворенні механічної суміші вихідних компонентів власти-
вості в залежності від складу сплаву змінюються аддитивно, тобто 
за законом прямолінійності (рис.2.3, а); 

- при утворенні необмежених твердих розчинів властивості спла-
вів змінюються в залежності від складу за криволінійним законом з 
точками максимуму, або мінімуму (рис.2.3, б); 

- при утворенні обмежених твердих розчинів властивості спла-
вів, що знаходяться в однофазних областях, змінюються в залежно-
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сті від складу за криволінійним, а в межах двофазних - за прямолі-
нійним законом (рис.2.3, в); 

- при утворенні хімічної сполуки і при відсутності розчинності 
цієї сполуки з вихідними компонентами властивості змінюються в 
залежності від складу за прямолінійним законом, але на прямій спо-
стерігається перетин при концентрації компонентів, що відповідає 
хімічній сполуці (сингулярна точка) (рис.2.3, г). 

 
Рис.2.3. Зв’язок між властивостями сплавів і типом діаграми стану 

 

Контрольні запитання 

1. Що називають сплавом? 2. Охарактеризувати компоненти і 
фази сплаву. 3. В чому полягає суть правила фаз Гіббса? 4. Що на-
зивають діаграмою стану сплаву? 5. Що називають лінією ліквідус і 
лінією солідус? 6. Що називають евтетикою? 7. Які сплави назива-
ють доевтектичними і заевтектичними? 8. В чому суть правила 
Курнакова? 9. Що показує крива охолодження сплаву? 

 
Практична робота №3.  

Аналіз діаграми стану залізо-вуглець 

Мета роботи: навчити студентів самостійно проводити аналіз 
діаграми стану залізо - цементит, тобто: 
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- визначити фазовий і структурний склад в кожній області діаг-
рами залізо-вуглець; 

- описати основні перетворення, що відбуваються при темпера-
турах, що відповідають лініям діаграми залізо-вуглець ; 

- будувати криві охолодження будь-якого сплаву системи залізо-
вуглець ; 

- проводити якісний і кількісний фазовий аналіз будь-якого 
сплаву у будь-якій точці, що знаходиться в двофазних областях діа-
грами залізо-вуглець. 

Порядок виконання завдання 

1. Накреслити діаграму стану залізо-вуглець. 
2. Зазначити фазовий і структурний склад у кожній області діаг-

рами, описати всі перетворення, що відбуваються в залізовуглеце-
вих сплавах, навести основні характеристики фаз і структурних 
складових.  

3. Побудувати криву охолодження заданого сплаву згідно варіа-
нту в додатку 3 та описати всі фазові перетворення, що відбувають-
ся при охолодженні цього сплаву від рідкого стану до кімнатної те-
мператури. 

4. Намалювати схематично мікроструктуру заданого сплаву при 
кімнатній температурі та описати її. 

5. Провести якісний і кількісний фазовий аналіз заданого сплаву 
при заданій температурі. 

Вказівки до виконання завдання 

При виконанні перших двох пунктів згідно порядку виконання 
завдання слід скористатися підручниками [1…5] з переліку рекоме-
ндованої літератури. З цих підручників необхідно перенести в само-
стійну роботу повну діаграму стану залізо - цементит, зазначити у 
всіх її областях фази і структурні складові, навести їх основні хара-
ктеристики (твердість, вміст вуглецю та ін.), та описати основні пе-
ретворення, що відбуваються на лініях діаграми. 

Для виконання третього пункту завдання необхідно на діаграмі 
залізо-цементит провести ординату з точки на осі абсцис, яка відпо-
відає заданому складу сплаву, позначити критичні точки порядко-
вими номерами, починаючи з самої верхньої точки (точки перетину 
ординати з лінією ліквідус), і для кожної критичної точки визначити 
число ступенів вільностей, скориставшись законом Гіббса (прави-
лом фаз). З урахуванням знайдених значень чисел ступенів вільнос-
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тей (рис.2.2.) слід побудувати криву охолодження заданого сплаву. 
Потім необхідно провести аналіз і описати перетворення, що відбу-
ватиметься в сплаві при його охолодженні від рідкого стану до кім-
натної температури (200 С) у такому, наприклад, вигляді: "Вище 
температури, що відповідає точці 1, заданий сплав, який містить 
0.75% вуглецю, знаходиться в рідкому стані. При охолодженні при 
досягненні точки 1 починається кристалізація сплаву з утворенням 
кристалів аустеніту і цей процес продовжується до точки 2. При 
цьому склад рідкої фази змінюється за лінією ВС, а твердої фази 
(аустеніту) за лінією JЕ. У точці 2 процес кристалізації сплаву з 
утворенням аустеніту закінчується і сплав дістає повністю аустеніт-
ну структуру. Від точки 2… і так далі. 

За четвертим пунктом завдання необхідно схематично намалю-
вати мікроструктуру заданого сплаву, що отримається при повіль-
ному його охолодженні від рідкого стану до кімнатної температури, 
тобто у рівноважному стані. Для виконання п’ятого пункту завдан-
ня слід скористатися правилом відрізків у заданій точці двохфазної 
області, яка визначається складом сплаву і його температурою. 

Для заданих умов необхідно визначити: фазовий склад сплаву в 
заданій точці; хімічний склад обох присутніх у заданій точці фаз; 
кількісне співвідношення цих фаз. 

Контрольні запитання 

1.Які процеси описує діаграма залізо-вуглець? 2. Охарактеризуйте 
фази, які утворюються в системі залізо-вуглець? 3. Що називають 
сталями? 4. Як поділяють сталі за вмістом вуглецю? 5. Що назива-
ють чавунами? 6. Які є типи чавунів? 
 

Практична робота №4  

Розробка технологічного процесу термічної обробки деталі 

Мета роботи: практичне ознайомлення з методикою розробки 
технологічного процесу термічної обробки деталей, набуття нави-
чок самостійної роботи з довідниковою літературою і більш глибо-
ке засвоєння курсу. 

Порядок виконання завдання 

1.Розшифрувати марку заданої сталі з додатку 4, описати її мік-
роструктуру, механічні властивості у стані постачання, указати до 
якої групи за призначенням вона відноситься. 
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2. Описати характер впливу легуючих елементів, які присутні в 
заданій сталі, на положення критичних точок Ас1, Ас3 (або Асm), 
ріст зерна аустеніту, загартовуваність і прогартовуваність, на поло-
ження точок Мп і Мк, на кількість залишкового аустеніту і на від-
пуск. При відсутності легуючих елементів у заданій марці сталі не-
обхідно описати вплив постійних домішок на її властивості. 

3. Вибрати та обгрунтувати послідовність операцій попередньої 
та кінцевої термообробки деталей. 

4. Призначити та обгрунтувати режими операцій попередньої і 
кінцевої термообробки деталі (температура нагріву, мікроструктура 
в нагрітому стані, охолоджувальне середовище). 

5. Навести мікроструктуру і механічні властивості матеріалу де-
талі після кінцевої термообробки. 

Вказівки до виконання завдання 

Розробку технології термічної обробки заданої деталі слід почи-
нати з оцінки особливостей властивостей заданої сталі, до якої гру-
пи вона відноситься і в яких умовах деталь працюватиме (тертя, ди-
намічне навантаження, циклічне навантаження та ін.) 

При виконанні першого пункту завдання при розшифруванні ма-
рки заданої сталі слід указати середній вміст в ній вуглецю і легую-
чих елементів згідно марці (для порівняння навести склад заданої 
сталі за довідниками), указати до якої групи або класу відноситься 
задана сталь за хімічним складом, призначенням, структурою та 
якістю. Крім того слід навести схематичне зображення мікрострук-
тури заданої сталі (у стані постачання), зазначити механічні власти-
вості (твердість, границю міцності, відносне видовження та звужен-
ня, ударну в′язкість), відмітити її особливості в зв′язку з передбаче-
ним призначенням. 

При виконанні другого пункту завдання необхідно зробити ана-
ліз впливу вуглецю і легуючих елементів, що входять до складу за-
даної марки сталі, на технологію термообробки та на її результати, 
Для цього необхідно описати характер впливу вуглецю і легуючих 
елементів на положення критичних точок А1, А3 або Асm, що дуже 
важливо для правильного вибору температури нагріву при терміч-
ній обробці. Потім необхідно визначити температури критичних 
точок Ас1, Ас3 або Асm. Ці температури для вуглецевої сталі визна-
чають або за діаграмою стану залізо - цементит, або за довідника-
ми,. а для легованої сталі - тільки за довідниками. Необхідно також 
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описати характер впливу легуючих елементів, що входять до складу 
заданої сталі, на ріст зерна аустеніту і оцінити схильність цієї сталі 
до перегріву. 

Особливу увагу слід звернути на аналіз загартовуваності та про-
гартовуваності заданої сталі, так як від них залежать її кінцеві влас-
тивості (твердість, міцність, глибина загартування та ін.). У залеж-
ності від прогартовуваності сталі за довідниками або за діаграмою 
ізотермічного перетворення аустеніту необхідно вибрати відповідне 
охолоджувальне середовище при гартуванні. 

Слід також описати вплив вуглецю та легуючих елементів, які 
входять до складу заданої сталі, на положення точок початку і кінця 
мартенситного перетворення Мп і Мк для заданої сталі, а потім оці-
нити можливість отримання в сталі після гартування залишкового 
аустеніту та його вплив на кінцеві властивості. При наявності зали-
шкового аустеніту слід указати способи його усунення. 

При оцінці впливу складу сталі на перетворення при відпуску 
слід визначити ступінь цього впливу і від відпуску. 

Відповіді на третій та четвертий пункти завдання базуються на 
результатах аналізу, який проведений у першому і другому пунктах 
завдання. 

У третьому пункті завдання слід обґрунтувати послідовність 
операцій попередньої термічної обробки заготовки та завершальної 
термообробки деталі. При цьому слід мати на увазі, що в якості по-
передньої термічної обробки застосовують відпал або нормалізацію. 
Нормалізації рекомендується піддавати штамповані заготовки з ни-
зько-та середньовуглецевих сталей (10, 20, 30, 40, 45 та ін.) та з ле-
гованих сталей з невеликим вмістом легуючих елементів (15Х, 30Х, 
35Х, 40Х, 40Р, 50Г, 18ГТ та ін.). Відпал призначають переважно для 
великих і складних виливок, штамповок і прокату, що виготовлені 
із високовуглецевих сталей і сталей з підвищеним вмістом легую-
чих елементів (60С2, 65Г, 45Г2, У8А, 50ХФА, 45ХН, 12ХН3А, 
12Х2Н4А, 20ХНМ, 35ХГС, 40Х9С2,. 14Х9, Р18, ХВГ та ін.). Після 
попередньої термічної обробки виконують основну механічну об-
робку заготовок (точіння, фрезерування, свердління, протягування, 
нарізання різьб та ін.). 

Кінцеву термічну обробку призначають в залежності від власти-
востей, що вимагаються від деталі. При виборі кінцевої обробки 
деталі можна скористатися даними, які наведені у табл.4.1. 
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Таблиця 4.1. 
Метод зміцнення Ефективність застосу-

вання методу  
Типові вироби, 
які зміцнюються 

Гартування об′ємне, 
відпуск середній, 
твердість по перері-
зу 40…45НRС 

Підвищення опору до 
крихкого руйнування 

 
Пружини, ресо-
ри 

Гартування об′ємне, 
відпуск високий, 
твердість по всьому 
перерізу 25…40НRС 

Підвищення границі 
витривалості на 
30…40% довговічності 
від 2 до 5 разів, границі 
контактної витривалос-
ті на 20…50%, опору 
фретинг-корозії в 2…5 
разів 

Вали, осі, шату-
ни, деталі ходо-
вої частини тра-
кторів, автомо-
білів. 

Поверхневе гарту-
вання сталі СВЧ 
(глибина 2…5 мм), 
низький відпуск 
твердість поверхне-
вого шару 56…60 
НRС 

Підвищення границі 
витривалості на 
40…60%,. границі кон-
тактної витривалості на 
50 - 70%, довговічності 
та опору фретинг - ко-
розії в 2…5разів. 

Колінчасті вали, 
півосі, розподі-
льчі вали, зуб-
часті колеса, 
карданні вали. 
 

Цементація (глибина 
0.5…2мм), або ніт-
роцементація (гли-
бина 0.4…1мм), гар-
тування, низький 
відпуск, твердість 
поверхневого шару 
58…62НRС 

Підвищення границі 
витривалості на 
50…80%, границі кон-
тактної витривалості на 
60…100%, зносостійко-
сті в 3…10разів, довго-
вічності в 5…10разів, 
опору фретинг - корозії 
в 2…5разів. 

Зубчасті коліс 
верстатів, авто-
мобілів, тракто-
рів, великі під-
шипники кочен-
ня 

Наклеп поверхні 
(глибина шару 
0.1…0.2мм) після 
зміцнюючої терміч-
ної обробки 

Підвищення границі 
витривалості на 
30…50%, довговічності 
від 3 до 10 разів, опору 
фретинг-корозії в 
1.5…2 разів. 

Пружини, ресо-
ри, торсіонні 
вали, півосі, ко-
лінчасті вали, 
поворотні кула-
чки, зубчасті 
колеса 
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Кінцеву термічну обробку у вигляді гартування та низького від-
пуску виконують після основної маси операцій механічної обробки 
абразивним інструментом (шліфування, хонінгування). Якщо кінце-
вою термічною обробкою деталі є її поліпшення, (гартування та ви-
сокий відпуск) і твердість сталі становить 270…300НВ, то операції 
кінцевої термообробки виконують після чорнової механічної обро-
бки. В цьому випадку після термообробки виконують чистову об-
робку точінням, фрезеруванням, шліфуванням тощо. 

У четвертому пункті завдання призначається і обґрунтовується 
режим кожної термічної чи хіміко-термічної операції з використан-
ням даних, наведених у другому пункті завдання, а також доповід-
кових джерел, зазначаються температура нагрівання та отримана 
структура в результаті термічної обробки. При високочастотному 
нагріванні температура нагріву при гартуванні встановлюється за 
довідником. Температуру нагрівання при хіміко-термічній обробці 
деталі вибирають за довідковими даними в залежності від її виду, 
призначення та складу сталі. Слід також вибрати охолоджувальне 
середовище для попередньої термічної обробки (відпал, нормаліза-
ція) і для кінцевої термічної обробки (гартування, відпуск). 

В останньому пункті завдання слід схематично замалювати та 
описати мікроструктуру і навести основні механічні властивості 
сталі після кінцевої термічної обробки. При виконанні цього пункту 
завдання необхідно мати на увазі, що кожний вид термічної оброб-
ки забезпечує отримання в сталі певної структури: високий відпуск 
- сорбіту, середній відпуск, троститу, низький відпуск - мартенситу 
відпуску. Виходячи з цього, в залежності від кінцевої термічної об-
робки необхідно визначити структуру сталі після завершальної тер-
мічної обробки. 

Контрольні запитання 

1. Для чого служить термообробка сталей? 2. Охарактеризуйте 
види відпалювання. 3. Для чого служить нормалізація сталей? 4. 
Яка мета гартування сталей? 5. Як обирають температуру нагріван-
ня при гартуванні? 6. Що таке загартовуваність і прогартовуваність 
сталей? 7. Які є гартувальні середовища? 8. Для чого застосовують 
низьке, середнє і високе відпускання?  
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Практична  робота  № 5. 

Розрахунок параметрів заповнення форм розплавом та  

елементів ливарної системи 

Мета роботи: вивчення методики і набуття навичок розрахунку 
ливарних систем.                                          

Теоретичні відомості 

Методика розрахунку ливарних систем базується на визначенні 
оптимальної тривалості заливання форм розплавом і площі най-
більш вузького перерізу ливарної системи, що забезпечує цей необ-
хідний час заповнення форми металом. 

Розрахунок ливарної системи починається з визначення оптима-
льної тривалості заповнення форми. При цьому необхідно врахову-
вати рівень металу в місці підведення сплаву. При підводі знизу за 
інших рівних умов тривалість заливання повинна бути меншою, ніж 
при підводі зверху. При підводі в тонкі частини виливка тривалість 
заливання сприятиме меншим внутрішнім напруженням у виливку. 

Для оптимальної тривалості заливання форм повинна виконува-
тися нерівність: τmin< τопт < τmax. Де τопт – оптимальна тривалість за-
ливання форми, с; τmin – мінімально допустима тривалість заливання 
форми, с; τmax – максимально допустима тривалість заливання фор-
ми, с. 

Аналітично визначити τmin і τmax на даний час складно. Тому в 
практичних розрахунках широко використовуються емпіричні за-
лежності. Для отримання якісного виливка допускається відхилення 
часу заповнення (τлит)   від розрахованого τопт  в більшу або меншу 
сторону, але не більше ніж на 20 %. 

Щоб у виливках були відсутні спаї і недоливи, середня швид-
кість підйому рівня металу в формі повинна бути більша мінімаль-
ної величини (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 
Значення середньої швидкості лиття 

Товщина стінки, 
мм 

Середня швидкість лиття, мм/с 
чавун сталь 

1,5-4 100-30 - 
4-10 30-20 20 
10-40 20-10 20-10 

Більше 40 10-8 10-8 
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Як правило після розрахунку τопт, визначають площу найменшо-
го (обмежуючого) перерізу з наступним визначенням решти елеме-
нтів.Для   розрахунку розмірів перерізу вузьких місць запропонова-
но багато формул, таблиць, номограм, які коректуються стосовно 
конкретного виливка. В розрахунках враховують тип ковша для ро-
зливання сплавів (поворотний, стопорний), спосіб підводу розплаву 
(на одному чи багатьох рівнях) та інші фактори. 

Величину металостатичного напору (Нр), відстань від рівня під-
воду металу до верхньої точки порожнини форми по виливку (Р), 
висоту стояка (hст) вибирають залежно від типу ливникової системи 
(рис. 5.1). 

 
Рис.5.1. Типи ливникових систем: а – бічна; б – верхня; в – нижня 

 

 Для забезпечення шлаковідведення і найбільш “спокійного” за-
повнення форми застосовують ливникові чаші (рис. 5.2, а). 

 
Рис.5.2. Ливникові чаші (а) і лунки (б) 

 

Проте при використанні ливникових чаш знижується продуктив-
ність праці. Тому для невеликих виливок бажано використовувати 
ливникові лунки (рис. 5.2, б). Їх варто застосовувати для масової 
витрати сплаву 4,5 кг/с.  
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Конусність стояка залежно від його висоти можна визначати згі-
дно табл. 5.2 

Таблиця 5.2 
Конусність стояка 

Висота стояка, 
мм 

D – d, 
мм 

Висота 
стояка, мм 

D – d, 
мм 

100 2 900 9 
200 3 1000 10 
300 4 1200 12 
400 4 1400 14 
500 5 1600 16 
600 6 1800 18 
700 7 2000 20 
800 8   

Для виливків із магнієвих і алюмінієвих сплавів застосовують 
циліндричні або плоскі вигнуті змієподібні стояки. Знизу, під стоя-
ком утворюють зумпф - поглиблення, що зменшує небезпеку руй-
нування форми в даному місці. На практиці шлаковловлювачі і жи-
вильники, найчастіше, використовують трапецієвидні. Переріз шла-
ковловлювача по його довжині, при замкнутій системі, слід залиша-
ти постійним. Після проходження останнього живильника шлаков-
ловлювач дещо подовжують, щоб утворити тупик, в якому будуть 
накопичуватися неметалеві включення. Рекомендовані співвідно-
шення розмірів перерізу шлаковловлювача і живильників приведені 
на рис. 5.3. 

 
                                    а)                                                  б) 

Рис.5.3. Рекомендовані співвідношення розмірів перерізу  

шлаковловлювача (а) і живильника (б) 

 

Кількість живильників залежить від маси і середньої товщини 
стінки виливка. Приклад вибору живильників для чавунних вилив-
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ків наведено в табл. 5.3. При перерахунку на рівний об’єм ці дані 
можуть бути використані для виливків із кольорових сплавів. 

Таблиця 5.3 
Кількість живильників для чавунних виливків 

Маса вилив-
ка, кг 

Переважаюча товщина стінок, мм 
3 - 5 5 - 8 8 - 12 12 - 20 

3 – 5 2 2 1 1 
5-15 - 3 2-3 2-3 
25-50 - 3 2-3 2-3 
50-100 - 5-7 5-6 3-4 
100-200 - 7-9 7-8 4-6 
200-400 - 7-9 8-9 6-7 
400-700 - 9-10 8-9 6-7 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися із основними теоретичними відомостями, які 
стосуються теми практичного заняття. 

2. Відповідно до номера варіанта виписати з .додатку 5 вихід-
ні дані для розрахунків. 

3. Керуючись вказівками щодо проведення розрахунку пара-
метрів заповнення форм розплавом та елементів ливникової сис-
теми, виконати необхідні дії для визначення величин даних па-
раметрів. 

4. За результатами проведених розрахунків зробити відповідні 
висновки. 

Виконання роботи 

1.Визначення оптимальної тривалості заливання металу у форму. 
3 10001 ⋅⋅⋅= ропт GS δτ                     (5.1) 

де S1 – коефіцієнт тривалості лиття; δ – переважаюча товщина 
стінки, м;  Gр  –  маса рідкого металу, що припадає на один виливок 
у формі, кг. 

Коефіцієнт тривалості лиття залежить від температури сплаву, 
роду сплаву, місця підведення, матеріалу форми і т.д. Значення S1 
приведені в довідковій таблиці 5.4.  

Під переважаючою товщиною стінки розуміють таку товщину 
стінки, яка є найбільш віддаленою від живильників і яка знаходить-
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ся в найбільш незручних, з точки зору лиття, умовах.  При цьому δ 
не завжди співпадає із геометричною товщиною стінки. 

Таблиця 5.4 

Технологічні 
фактори 

Сталь 
Чавун Алюмінієві 

сплави 
Мідні сплави 

сірий ковкий 
Форма: 
- піщана 

- металічна 

 
- 

-менше 
на 0,1-0,2 

 
2,0 
менше 
на 0,1-0,2 

 
2,05 
менше 
на 0,1-0,2 

1,7-3,0 
2,4-4,0 

 
1,9-2,1 
1,3-1,5 

 
2. Масу сплаву , який заливається в форму визначають за форму-

лою:                    

..слприбвилр GGGNG ++⋅=                               (5.2) 

де N – кількість виливок у формі, шт; Gвил – чорнова маса вилив-
ка, кг; Gприб, Gл.с. – маса прибувів та ливарної системи (застосовують 
25–30 % і 3–10 %, відповідно від Gвил), кг. 

3. Середню швидкість підйому рівня металу в формі визначають 
за формулою: 

             
оптвилср hV τ/=                                         (5.3) 

де hвил – висота виливка, м. 
4. Розрахунок площі вузького місця виконують за формулою:                        

 
(5.4) 

 
де  µ  –  коефіцієнт витрати ливникової системи;  ρ  – густина ро-

зплаву,кг/м3 (сталь – 7800, сірий чавун – 7600, ковкий чавун – 7800, 
алюмінієві сплави – 2700, мідні сплави – 8900, магнієві сплави – 
1700); g = 9,8 м/с2; Нр – металостатичний напір, м. 

Коефіцієнт витрати ливникової системи (µ) визначають сумою 
витрат, які складаються із витрати напору на повороти каналів, різ-
ких змін перерізу каналів, витрат на тертя і т. ін.  

5. Металостатичний напір визначають за формулою:                                              
 

                                          (5.5) 
 
де Н0 – висота рівня розплаву над рівнем підводу метала у фор-

му, м; hвил – максимальний розмір виливка по висоті, м; Р –  відс-
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тань від рівня підводу метала до верхньої точки порожнини форми 
по виливку, м (P=1/2hвил); hст  – висота стояка, м. 

6. Висоту стояка розраховують за формулою:– при бічній систе-
мі 

                                   
вилcт hh =                                               (5.6) 

– при верхній системі  

                                        
вилcт hh

2

1
=                                           (5.7) 

– при нижній системі 
                                      

вилcт hh 2=                                             (5.8) 

де 1/2 hвил – рекомендована товщина шару суміші над порожни-
ною форми під виливок, м.7. Після розрахунку площі вузького міс-
ця ливникової системи, площу перерізів інших елементів вибирають 
із співвідношення: 

– для чавунних виливок: Fжив : Fшл : Fст = 1 : 1,2 : 1,4; 
– для стальних виливок: Fжив : Fшл : Fст = 1 : 1,5 : 1,3; 
– для алюмінієвих та магнієвих виливок:   
Fст.в. : Fст.н : Fшл :  Fжив = (1,7–1,5) : 1 : 2 : (2–3); 
– для мідних виливок: Fст.в: Fст.н: Fшл : Fжив = 2 : 1,6 : 1,3 : 1. де 

Fжив - сумарна площа перерізу живильників, м2; Fшл – площа перері-
зу шлаковловлювача, м2;  Fст  – площа перерізу стояка, м2;  Fст.н  – 
площа перерізу стояка знизу, м2; Fст.в – площа перерізу стояка звер-
ху, м2. 

8. Маса сплаву в чаші визначають за формулою: 

                                         

опт

вил
ч

Gm
G

τ

⋅
=                                              (5.9) 

де m – коефіцієнт металоємності ливникової чаші, вибирають в 
залежності від маси виливка (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Значення коефіцієнта m 

Gвил, кг До100 100-500 500-1000 1000-5000 
m 3 4 6 8 

 
9. Визначення діаметру нижньої частини стояка: 
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π

cт
ст

F
d

4
=                                         (5.10) 

10. Визначення конусності стояка (табл.6.2). 
11. Визначення кількості живильників (табл.6.3). 

Контрольні запитання 

1. В чому полягає суть методики розрахунку ливарних систем? 2. 
Яка умова оптимальної тривалості заливання форми? 3. Які умови 
отримання якісного виливка? 4. Які є ливникові чаші і ливникові 
лунки? 5. В чому особливості будови ливарних систем для виливків 
із магнієвих і алюмінієвих сплавів? 6. Які основні складові параме-
три розрахунку ливарної системи? 
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Додаток 1 
Таблиця 1.1 

Вихідні дані до практичної роботи №1 

№
  з

/п
 

lo
, м

м
 

А
о,

 м
м

2  

F
 

∆
l*

10
3  

A
к,

 м
м

2  

L
к,

 м
м

 

ε/ , %
 

ε,
 %

 

М
, н

м
 

ᵠ,
 г

ра
д 

d,
 м

м
 

№
 д

іа
г-

ра
м

и
и

и
 

1 125 490 3090 3,7 392 150 -0,05 0,3 100 0,004 25 X 
2 100 320 1680 2,5 272 130 0,06 -0,25 90 0,005 24 I 
3 80 180 810 2,0 135 104 -0,02 0,25 80 0,003 22 II 
4 75 80 530 2,6 57 84 0,08 -0,35 60 0,014 15 III 
5 50 50 360 1,7 35 56 -0,15 0,38 50 0,03 18 IV 
6 40 30 190 1,6 24 50 0,05 -0,40 30 0,02 16 V 
7 30 20 160 1,2 18 39 -0,13 0,32 20 0,009 20 VI 
8 25 12 82 1,0 10 35 -0,09 0,37 10 0,01 10 VII 
9 20 10 72 0,6 7,5 24 0,14 -0,33 8 0,008 25 VIII 

10 15 8 24 0,5 6,2 18 -0,13 0,31 6 0,008 13 IX 
11 115 470 3010 3,4 382 140 -0,04 0,35 105 0,005 23 X 
12 90 310 1580 2,3 268 135 0,05 -0,22 95 0,004 24 I 
13 84 160 820 2,1 128 108 -0,03 0,22 85 0,003 21 II 
14 65 70 515 2,4 54 88 0,07 -0,25 65 0,017 16 III 
15 55 53 373 1,5 33 54 -0,13 0,34 55 0,033 17 IV 
16 45 32 180 1,4 22 51 0,04 -0,42 35 0,023 16 V 
17 35 23 165 1,3 19 37 -0,15 0,35 25 0,009 22 VI 
18 23 14 85 1,2 11 33 -0,08 0,33 15 0,02 14 VII 
19 17 11 76 0,7 7,5 22 0,12 -0,35 8 0,009 23 VIII 
20 14 7 24 0,4 6,1 16 -0,12 0,37 7 0,005 11 IX 
21 112 480 3030 3,5 397 155 -0,05 0,3 105 0,003 26 X 
22 95 335 1610 2,7 262 135 0,06 -0,23 92 0,004 25 I 
23 82 185 790 2,2 125 107 -0,01 0,25 82 0,003 21 II 
24 72 85 535 2,4 59 88 0,05 -0,33 62 0,012 17 III 
25 53 55 365 1,9 35 52 -0,16 0,36 52 0,032 19 IV 
26 42 35 195 1,8 26 54 0,03 -0,41 32 0,025 16 V 
27 32 25 165 1,2 18 37 -0,13 0,31 22 0,007 22 VI 
28 22 12 82 1,1 13 33 -0,08 0,34 12 0,015 14 VII 
29 20 11 76 0,4 6,5 22 0,14 -0,32 8 0,008 22 VIII 

30 16 7 23 0,4 6,2 14 -0,13 0,35 7 0,007 16 IX 
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Рис. 1.1  Діаграми розтягу сталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

Додаток  2 
Таблиця 2.1 

Вихідні дані до практичної роботи №2 
№ з/п Система Склад або марка сплаву t, °С 

1 Cu - Zn Л80 1010 
2 Cu - Zn Л70 950 
3 Cu - Zn Л62 750 
4 Cu - Zn 60%Cu + 40% Zn 300 
5 Cu - Zn 45% Cu + 55% Zn 400 
6 Cu - Zn 10% Cu + 90% Zn 550 
7 Al - Ge 50% Al + 50% Ge 500 
8 Al - Ge 80% Al + 20% Ge 300 
9 Al - Ge 90% Al + 10% Ge 500 
10 Mg - Ge 80% Mg + 20% Ge 700 
11 Mg - Ge 50% Mg + 50% Ge 800 
12 Mg - Ge 10% Mg + 90% Ge 750 
13 Mg - Ge 30% Mg + 70% Ge 500 
14 Mg - Ge 80% Mg + 20% Ge 400 
15 Pb - Mg 90% Pb + 10% Mg 300 
16 Pb - Mg 30% Pb + 70% Mg 500 
17 Pb - Mg 85% Pb + 15% Mg 100 
18 Pb - Mg 40% Pb + 60% Mg 200 
19 Pb - Mg 75% Pb + 25% Mg 500 
20 Al - Si 95% Al + 5% Si 600 
21 Al - Si 40% Al + 60% Si 800 
22 Al - Si 60% Al + 40% Si 400 
23 Mg - Co 95% Mg + 5% Cа 550 
24 Mg - Co 60% Mg + 40% Cа 600 
25 Mg - Co 70% Mg + 30% Cа 400 
26 Mg - Co 40% Mg + 60% Cа 500 
27 Mg - Co 10% Mg + 90% Cа 550 
28 Mg - Co 15% Mg + 85% Cа 200 
29 Cd - Zn 90% Cd + 10% Zn 270 
30 Cd - Zn 70% Cd + 30% Zn 250 
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Рис 2.1. Діаграма стану алюміній-германій 

 

 
Рис..2.2 . Діаграма стану магній-германій 
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Рис.2.3. Діаграма стану свинець-магній 

 

 
 

Рис.2.4. Діаграма стану алюміній-кремній 
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Рис.2.5. Діаграма стану магній-кальцій 

 

 
Рис.2.6. Діаграма стану кадмій-цинк 
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Рис.2.7. Діаграма стану золото-свинець 

 

 
Рис.2.8. Діаграма стану мідь-миш′як 
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Рис.2.9. Діаграма стану олово-цинк 

 

 
Рис.2.10. Діаграма стану магній-літій 
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Рис.2.11. Діаграма стану сплавів Cu-Zn 

 
 

5 7 6  

 
Рис.2.12. Діаграма стану cплавів       Рис.2.13. Діаграма стану сплавів 

Cu - Al                                                               Cu - Be 
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Додаток  3 
Вихідні дані до практичної роботи №3 

№ 
 з/п 

% С або ма-
рка сталі 

t, °С № 
 з/п 

% С або марка 
сталі 

t, °С 

1 0.01 620 16 Сталь 55 710 
2 0.03 725 17 Сталь 60 700 
3 0.05 1520 18 Сталь 65 735 
4 Сталь 10кп 1450 19 У7А 400 
5 0.13 1500 20 0.75 1350 
6 Сталь 15пс 740 21 У8 1400 
7 0.16 1510 22 У9А 750 
8 0.18 800 23 У10 700 
9 Сталь 20 1480 24 У11А 1300 
10 Сталь 25 1520 25 У12А 1350 
11 Сталь 30 740 26 У13 800 
12 Сталь 35 1490 27 1.40 680 
13 Сталь 40 700 28 1.50 900 
14 Сталь 45 750 29 1.60 1250 
15 Сталь 50 1400 30 1.70 600 

 
Додаток  4 

Вихідні дані до практичної роботи №4 
№ 
з/п 

Назва деталі Марка сталі Твердість після 
кінцевої термо-

обробки 
1 2 3 4 

1 Колінчастий вал 45Г2 207…255НВ (серц.) 
НRС 56…58 (пов.) 

2 Поршневий палець 12ХН3А 303НВ (серц.) 
НRС 59…64 (пов.) 

3 Вал коробки передач 20ХН3А 240НВ (серц.) 
НRС 59…63 (пов.) 

4 Піввісь конічної передачі 35ХГСА 250…280НВ 
5 Вісь задня ведучих коліс 45ХН 250НВ 
6 Палець ланок гусениці 50Г НRС42…45 
7 Черв′як керма 20ХНР HRC 37…47 (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
8 Сошка керма 40Х 265НВ 
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продовження дод. 4 
1 2 3 4 
9 Зубчасте колесо бортової 

передачі 
12Х2Н4А 255…302НВ (серц.) 

НRС 59…63 (пов.) 
10 Диск муфти зчеплення 45ХН 250…310НВ 
11 Шатун двигуна 40Х 217…285НВ 
12 Пружина клапана 50ХФА НRС 44…49 
13 Впускний клапан 40Х9С2 300НВ 
14 Кульки для підшипника ШХ9 НRС 62…65 
15 Колінчастий вал 45 248…285НВ (серц.) 

НRС 52…58 (пов.) 
16 Поршневий палець 15Х 179НВ (серц.) 

НRС 58…64 (пов.) 
17 Вісь передня 30Х 176…206НВ 
 18 Піввісь 30ХГСА 300 НВ 
19 Вал коробки передач 30ХГТ 300НВ (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
20 Болт корінних підшипників 40Х 241…311НВ 
21 Болт шатунний 40ХН 302…352НВ 
22 Черв′як керма 20ХН2М 250…320НВ (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
23 Зубчасте колесо півосі 18ХГТ 240…300НВ (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
24 Шатун двигуна автомобіля 50Г 220…260НВ 
25 Шатун двигуна 18Х2Н4ВА 293…331НВ 
26 Ресора 60С2 425НВ 
27 Ролик вала сошки керма 12ХН3А 250НВ (серц.) 

НRС 59…64 (пов.) 
28 Зубчасте колесо ведучого 

моста автомобіля 
20ХНР НRС 37…47 (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
29 Деталі насоса гідропідсилю-

вача керма 
20ХГНР НRС 321 (серц.) 

НRС 57…63 (пов.) 
30 Шпилька блока циліндрів 40ХН2МА 275НВ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5  
Вихідні дані до практичної роботи №5 

№ 
з/п 

Сплав Форма Маса 
виливка 
Gвил , кг 

Переважаюча 
товщина 
стінки δ,  

м 

Кількість 
виливок 

у формі N,  
шт. 

Висота 
виливка hвил,  

м 

Висота 
стояка  

hст, м 

Коефіцієнт 
витрати 

ливникової 
системи 

µ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сталь піщана 115,0 0,020 1 0,250 бічна 0,30 
2 Сталь піщана 56,0 0,100 2 0,120 бічна 0,38 
3 Сталь металічна 4,4 0,050 4 0,050 бічна 0,50 
4 Сірий чавун піщана 400,0 0,150 1 0,100 бічна 0,35 
5 Сірий чавун піщана 65,0 0,010 1 0,200 бічна 0,42 
6 Сірий чавун піщана 630,0 0,300 1 0,650 бічна 0,30 
7 Ковкий чавун металічна 2,4 0,008 6 0,015 нижня 0,41 
8 Ковкий чавун піщана 87,0 0,020 2 0,180 нижня 0,48 
9 Ковкий чавун металічна 45,0 0,015 1 0,100 нижня 0,70 
10 Алюмінієвий піщана 75,0 0,080 1 0,150 нижня 0,63 
11 Алюмінієвий піщана 55,0 0,050 2 0,180 нижня 0,65 
12 Мідний металічна 25,0 0,020 4 0,070 нижня 0,35 
13 Мідний металічна 50,0 0,040 1 0,190 верхня 0,40 
14 Магнієвий металічна 3,0 0,007 6 0,020 верхня 0,79 
15 Магнієвий металічна 12,0 0,010 2 0,090 верхня 0,81 
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продовження дод. 5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 Сталь піщана 55,0 0,050 1 0,180 бічна 0,41 
17 Сталь піщана 25,0 0,150 2 0,100 бічна 0,48 
18 Сталь металічна 50,0 0,010 4 0,150 бічна 0,70 
19 Сірий чавун піщана 3,0 0,300 1 0,180 бічна 0,63 
20 Сірий чавун піщана 115,0 0,008 1 0,070 бічна 0,65 
21 Сірий чавун піщана 56,0 0,020 1 0,190 бічна 0,35 
22 Ковкий чавун металічна 4,4 0,015 6 0,020 нижня 0,40 
23 Ковкий чавун піщана 400,0 0,080 2 0,250 нижня 0,30 
34 Ковкий чавун металічна 65,0 0,050 1 0,120 нижня 0,38 
25 Алюмінієвий піщана 630,0 0,020 1 0,050 нижня 0,50 
26 Алюмінієвий піщана 2,4 0,040 2 0,100 нижня 0,35 
27 Мідний металічна 87,0 0,007 4 0,200 нижня 0,42 
28 Мідний металічна 45,0 0,010 1 0,650 верхня 0,30 
29 Магнієвий металічна 75,0 0,020 6 0,015 верхня 0,41 
30 Магнієвий металічна 105,0 0,100 2 0,250 верхня 0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


