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5.2. Матеріали в машинобудуванні

У машинобудуванні застосовують чорні метали – сплави на основі заліза 
(сталі, чавуни, сплави, що містять більше 45 % заліза), хрому й марганцю; кольоро-
ві метали – всі інші метали і їхні сплави; композиційні матеріали. Матеріали кла
сифікують за методами одержання, якістю, застосуванням й іншими показниками.

Чавун – сплав заліза з вуглецем із вмістом вуглецю від 2,1 до 6,7 %. Сірий 
чавун – сплав із пластинчастим графітом – маркірують літерами СЧ і цифровим 
позначенням величини мінімального тимчасового опору при розтяганні в 
МПа∙10–1, наприклад, СЧ15. Сірий чавун знаходить широке застосування в ма
шинобудуванні. Зі СЧ15 виготовляють шківи, корпуси; зі СЧ18 – втулки під
шипників, зубчасті тихохідні колеса, корпуси пневмоциліндрів; зі СЧ25 – важ
конавантажені зубчасті колеса, виливки складної конфігурації, що працюють 
на знос.

Високоміцний чавун, що має в структурі графіт кулястої або вермикулярної 
форми, маркірується літерами ВЧ і цифровим позначенням мінімального значен
ня тимчасового опору при розтяганні в МПа∙10–1, наприклад ВЧ50. Відносне 
подовження, твердість і ударна в’язкість визначаються лише за вимогою норма
тивно-технічної документації. Високоміцний чавун застосовують у відповідаль
них виробах: із ВЧ50, ВЧ60 виготовляють стакани підшипників, шатуни, зубчас
ті колеса, поршневі кільця.

Ковкий чавун, що має в структурі графіт компактної форми, маркірується 
буквами КЧ і цифровими позначеннями мінімального тимчасового опору при 
розтяганні в МПа∙10-1 і відносного подовження у відсотках, наприклад, КЧ35-10. 
Марки ковкого чавуну використовують при знакозмінних навантаженнях на 
конструкції: КЧ33-18 – помірне навантаження; КЧ35-10 – складні перемінні на
вантаження (балансири, гальма, втулки); КЧ50-4 – високі динамічні навантажен
ня (колінчасті вали, втулки, муфти, деталі роликових ланцюгів).

Антифрикційні чавуни сірі застосовуються для виливків, що працюють у 
вузлах тертя зі змащенням: АЧС-1 – для роботи в парі із загартованим або нор
малізованим валом; АЧС-5 – для роботи в особливо навантажених вузлах тертя в 
парі із загартованим або нормалізованим валом; АЧВ-1 – для роботи у вузлах 
тертя з підвищеними окружними швидкостями.

Для виливків із підвищеною жаростійкістю, корозійною стійкістю, зносо
стійкістю або жароміцністю застосовують леговані чавуни. Хромисті: 4Х1, 4Х2 –
жаростійкі, ЧХ3Т – зносостійкі; кременисті: ЧС5, ЧС5Ш – жаростійкі; алюмініє
ві ЧЮ6С5 – жаростійкі й зносостійкі; нікелеві: ЧН2Х, ЧН4Х2 – зносостійкі, 
ЧН19Х3Ш – жароміцні та маломагнітні (буква Ш – графіт кулястий).

Сталь – залізовуглецевий сплав із змістом вуглецю до 2 %. Звичайна вугле
цева сталь містить 0,05...1,5 % вуглецю. Сталь класифікують за способом одер
жання, наприклад мартенівська, бессемерівська, електросталь; за хімічним скла
дом: вуглецева, конструкційна, легована; за якістю: звичайна, підвищеної якості, 
якісна, високоякісна; за способом одержання форми і розмірів: лита, кована, ка
тана; за сферою застосування: конструкційна, інструментальна, з особливими 
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капролон, прес-матеріал П-50С, П-75С й ін.
Конструкційні матеріали поділяють на три види: первинні, напівфабрикати 

і вторинні. Первинними називають матеріали, використовувані для одержання 
литих, кутих і пресованих заготовок. Напівфабрикати – заготовки, виготовлені 
литтям, куванням, прокаткою, волочінням та іншими методами. Напівфабрикати 
надалі піддають механічній або іншій технологічній обробці. Вторинні матеріа-
ли – усі види відходів, що утворюються при розкрої й обробці напівфабрикатів.

У машинобудуванні використовують різні види первинних матеріалів: злит
ки й паці для лиття масою від 5 до 1000 кг; злитки для кувань від 0,2 до 250 т; 
гранули, губку – безформні шматки розмірами 5...50 мм; пресовані прутки ма
сою від 1 до 50 кг; металеві порошки з частками розмірами від 20 до 400 мкм. До 
металевого напівфабрикату відносяться усі види прокатних матеріалів: листо
вий, трубний, профільний, сортовий.

Державні стандарти представляють величезну кількість матеріалів для різ
них умов застосування. З метою зменшення витрат на постачання матеріалів при 
повному задоволенні інтересів конструкторів і технологів випускають галузеві 
стандарти, стандарти підприємств, обмежники застосовності матеріалів у галузі, 
регіоні, на заводі.

При постачанні матеріал супроводжується сертифікатом – документом, 
що засвідчує його якість і відповідність вимогам ДСТ, ОСТів, ТУ. Приймання 
матеріалу на заводі-виготовлювачі устаткування є найважливішим етапом виро
бничого процесу. Приймання повинне бути особливо ретельним при запуску у
виробництво нової моделі виробу або застосуванні нового матеріалу. Приймання 
конструкційного матеріалу містить у собі сертифікатний контроль, зважування, 
зовнішній огляд, перевірку розмірів. При освоєнні нового матеріалу, при вияв
ленні дефектів у виробничому процесі, а також у регламентованих технічною 
документацією випадках завод-виготовлювач виконує контрольні іспити 
(визначення хімічного складу, механічних характеристик).

Крім різних показників механічних якостей, матеріали володіють визначени
ми технологічними властивостями. Під технологічними властивостями метале
вих матеріалів розуміють здатність матеріалу піддаватися впливу, якого він зазнає 
при різних видах обробки. До основних технологічних властивостей відносяться:

– здеформовність – здатність матеріалу сприймати пластичну деформацію 
без макроскопічного порушення суцільності; здеформовність характеризується 
ступенем пластичної деформації, що показує граничну деформацію, що сприй
мається матеріалом без ушкодження, коефіцієнтом пружної віддачі С, що вира
жає пружні властивості матеріалу при холодному деформуванні (гнутті, відбор
товуванні й т.п.), і коефіцієнтом ковкості Kψ – відношенням відносного звужен
ня ψ до межі міцності σу при температурі кування (метал не кується при Kψ < 0,1 
і має відмінну ковкість при Kψ > 20);

– зварюваність – здатність утворювати зварюване з’єднання, обумовлене 
коефіцієнтом зварюваності φ – відношенням межі міцності матеріалу шва σв

Ш до 
межі міцності основного матеріалу σв

О;
– спікання металевого порошку, характеризоване щільністю й межею міц

ності після спікання; параметри задовільного спікання для більшості металевих 
порошків: розміри часток порошку 50...250 мкм; тиск пресування повинен бути 
вище границі текучості; температура спікання Тсп = (0,85...0,9)Т плавлення, K;
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властивостями, наприклад жаростійка, корозійностійка.
Вуглецеві сталі звичайної якості маркірують буквами Ст, після яких став

лять цифри. Наприклад, сталь марки 3 – Ст3. Літера, поставлена перед цифрою, 
позначає метод виплавки. Наприклад, МСт3 – мартенівська сталь марки 3. Ці 
сталі використовують у невідповідальних конструкціях.

Якісні вуглецеві сталі маркірують числами (10, 15, 20, 25 і т.д.), що вказують 
середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка. Ці сталі використовують для ви
готовлення деталей загального машинобудування з помірними навантаженнями.

Інструментальні вуглецеві сталі маркірують літерою У й числом, що вказує 
середній вміст вуглецю. Наприклад, У7 – вуглецева інструментальна сталь із 
вмістом вуглецю в середньому 0,7 %.

Леговані сталі маркірують за буквено-цифровою системою: перші дві циф
ри показують вміст вуглецю; цифри, поставлені після букви, показують зразко
вий вміст легуючого елемента у відсотках. Вміст легуючого елемента менше 1 % 
цифрами не вказується. Наприклад, сталь 12ХН3 має хімічний склад – 0,12 % С; 
0,17...0,37 % Si; 0,30...0,60 % Mn; 0,60...0,90 % Cr; 2,75...3,25 % Ni. Хімічні поз
начення елементів не збігаються з позначенням легуючих елементів у марках 
сталі: У – вуглець; С – кремній; П – фосфор; Х – хром; Н – нікель; В – вольфрам; 
Ю – алюміній; Т – титан; Д – мідь; М – молібден; Б – ніобій; Р – бор; К – ко
бальт; Е – селен; Л – берилій.

Деякі сталі спеціальних методів одержання мають своє позначення: ЕП –
електропробна сталь; ЕД – електродослідна сталь; П – електропереплав; Ж –
шлаковий переплав; ВІ – вакуумно-індукційний переплав; ВД – вакуумно-
дуговий переплав. Також специфічне позначення мають деякі високолеговані 
сталі спеціального призначення. Вони виділені у визначені групи, кожній з яких 
привласнена окрема буква, що ставиться в позначенні першої: Ж – хромисті нер
жавіючі сталі; Я – хромонікелеві нержавіючі сталі; Е – магнітні сталі; Р – швид
корізальні сталі; Ш – шарикопідшипникові сталі.

Леговані сталі використовують у спеціальному машинобудуванні: суднобуду
вання, аеро- та космічне будування, у конструкціях, які пов’язані з безпекою людей.

Кольорові метали використовують у специфічних елементах машин.
Легуючі елементи в сплавах кольорових металів маркіруються: А – алюмі

ній; Б – берилій; Ж – залізо; К – кремній; Мг – магній; Мц – марганець; М –
мідь; Ц – цинк; Н – нікель; О – олово; С – свинець.

Найбільш поширені в машинобудуванні: сплави алюмінієві ливарні АЛ2, 
АЛ4, АЛ9; сплави алюмінієві деформовані – АМг2, АМг3, У95, АК6, АК8; спла-
ви магнієві ливарні – МЛ4, МЛ5; сплави магнієві деформовані – МА2, МА5, 
МА14; цинкові ливарні сплави – ЦАМ4-1, ЦА4; латунні (мідно-цинкові сплави) 
ливарні – ЛЦ16К4, ЛЦ30А3, ЛЦ23А6Ж3Мц2; латунні деформовані – ЛЖМц59-1
-1, Л70, ЛС59-1; сплави титанові деформовані – ВТ5, ВТ3-1, ОТ4.

В особливу групу входять антифрикційні матеріали: бронзи олов’яні лива
рні – БрО5Ц5С5, БрО4Ц4С17, бронзи безолов’яні деформовані – БрАЖ9-4,
БрАЖМц10-3-1,5; бабіти олов’яні і свинцеві – Б83, Б88, Б 16, БН; сплави цинко
ві антифрикційні – ЦАМ 10-5; антифрикційні чавуни – АЧ2, АЧС5, АЧВ-1, АЧК
-1; порошкові матеріали – бронзографіти, залізографіти.

Усе більше поширення одержують конструкційні пластмаси: поліетилен 
високого та низького тиску, полівінілхлорид, фторопласт-4, поліамід ливарний, 
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– ливарні властивості матеріалу визначають можливість одержання з нього 
виливків високої якості; ливарні властивості характеризуються: рідиннотекучіс
тю – здатністю розплавленого металу заповнювати ливарну форму і ливарною 
усадкою αл – зменшенням розмірів матеріалу при переході з рідкого стану у тве
рде, що виражається відношенням різниці довжини моделі Lм і довжини виробу 
Lи, до довжини виробу Lи в холодному стані, у відсотках; ливарна усадка зале
жить від природи матеріалу, розмірів і конфігурації лиття й умов охолодження 
(для сталей αл ≤ 2,3; для чавунів αл ≤ 1,2);

– оброблюваність – здатність металу сприймати обробку різанням; оброб
люваність можна оцінити коефіцієнтом різання Kυ = υ60/145, де υ60 – швидкість 
різання даного матеріалу при 60-хвилинній стійкості різця зі сплаву Т5К10 при 
глибині різання 1,5 мм і подачі 0,2 мм/об без застосування охолодження, м/хв; 
145 м/хв – швидкість різання еталонної сталі марки 45 з межею міцності σв = 650 
МПа; зі збільшенням параметрів механічних властивостей звичайно падають 
значення коефіцієнта і швидкості різання, наприклад, для сталей 10 і 3ХГС від
повідно: σв = 340 МПа; НВ = 1370 МПа; Kυ = 2,1; υ = 305 м/хв і σв = 900 МПа; 
НВ = 2000 МПа; Kυ = 0,4; υ = 58 м/хв (така залежність не спостерігається для 
високолегованих сплавів – для сталі 08Х18Н10Т: σв = 600 МПа; НВ = 2000 МПа; 
Kυ = 0,2; υ = 30 м/хв);

– сумісність – технологічна властивість, що показує здатність контактної 
взаємодії одного металу з іншим; ця властивість має електрохімічний характер і 
виявляється у вигляді електрохімічної або контактної корозії, розчинності одно
го металу в іншому, схильності до налипання; сумісність враховують при зварю
ванні різнорідних матеріалів (Fe-Al, Fe-Ti), при гарячій і холодній обробці 
(налипання на інструмент), при нанесенні антифрикційних і захисних електролі
тичних покриттів.

Технологічні властивості матеріалів визначають за допомогою технологіч-
них випробувань у виробничих умовах. Одержують якісні й кількісні результати, 
що використовують при призначенні гранично припустимих деформацій, раціо
нальних режимів і умов обробки заготовок. Випробування виконують на дослі
дових зразках. Пробою називають шматок матеріалу, вирізаний з напівфабрика
ту у визначеному (за ДСТ, ТУ) місці. Проби від сталевого лиття проектують у 
припливах виливка або відливають спеціальні дослідові виливки. Проби чавун
ного лиття відливають окремо при однакових умовах. Методи добору проб для 
технологічних іспитів регламентовані. Основними видами іспитів є: іспити на 
загин, на скручування, на зріз, на сплющування, на роздачу кільця, на бортовку 
труб, на осідання, на якість сплавлювання, на огаростійкість, гідравлічні іспити, 
визначення рідиннотекучості й ін. Більшість з іспитів стандартизовані.
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