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P R A T A R MĖ  

 

 �i mokymo knygelė skirta mechanikos specialybių studentams. Ji parengta atsi�velgiant į 

�Med�iagų mokslo� modulio mokymo programos reikalavimus ir yra pradmenys norintiems giliau 

studijuoti �ią technologijų sritį.  

 Leidinyje pateikiama med�iaga i�dėstyta keturiuose skyriuose. Pirmame skyriuje trumpai 

i�dėstyti metalotyros mokslo pradmenys. Antrame � supa�indinama su technikoje da�niausiai 

naudojamų lydinių struktūromis, jų susidarymu bei esmingiausiomis �ių lydinių savybėmis. 

Trečiajame skyriuje apra�yti pagrindiniai lydinių struktūros bei savybių keitimo principai  ir 

metodai. Ketvirtame skyriuje ap�velgiamas techninių lydinių tinkamumas bei panaudojimas 

konkrečios paskirties detalėms  ir konstrukcijoms gaminti. Atsi�velgiant į jų darbo sąlygas, 

i�ry�kinamos optimaliausios �ioms sąlygoms lydinių struktūros ir racionaliausi gaminių 

sustiprinimo metodai. Leidinio skyriai glaud�iai tarp savęs susiję, remiasi vienas kito med�iaga, 

todėl racionalus tik nuoseklus jų med�iagos nagrinėjimas.  

Leidinyje pateikiamos mokslo �inios tik apie metalines med�iagas. �ią med�iagų grupę 

�monija naudoja tūkstantmečius, tačiau tik prie� 150 metų padėti moksliniai metalinių med�iagų 

tyrimo pagrindai. Nors pastarąjį �imtmetį buvo skurta daug naujų med�iagų grupių (polimerinės, 

kompozitinės, keraminės ir kitos med�iagos), tačiau ir �iandiena, bent jau mechaninėje in�inerijoje, 

dominuoja metalinės med�iagos. Metalinių med�iagų tyrimai ypač paspartėjo pradėjus naudoti 

elektroninį mikroskopą, rentgenostruktūrinę ir rentgenospektrinę analizę. Gilinantis į med�iagos 

struktūrinę sandarą ie�koma naujų kelių kaip padidinti konstrukcijų eksploatacinį ilgaam�i�kumą 

metalinėms med�iagoms dirbant ypač �emoje ar auk�toje temperatūroje, esant agresyviai, 

abrazyvinei, kavitacinei, erozinei aplinkai. Pasitelkiamas terminis, cheminis terminis, 

termomechaninis apdorojimas, kompleksinis legiravimas, med�iagų gryninimas ir kiti būdai. 

Pa�anga akivaizdi. Jeigu paprasto ma�aanglio plieno stipris yra 300-400 MPa, tai martensitinio 

sendinamojo plieno stipris siekia 2000-2800 MPa. 

 Leidinio tikslas suteikti būtiniausias metalotyros mokslo �inias in�inerinių specialybių 

studentams. Todėl joje daug dėmesio skirta praktinio taikomojo pobūd�io klausimams. �inioms 

pagilinti rekomenduojama naudotis papildomais literatūros �altiniais. Leidinio pabaigoje duodamas 

papildomos literatūros sąra�as sudarytas atsi�velgiant į VGTU bibliotekoje turimas knygas. 

Pastaraisiais metais daugėja nacionalinių standartų, kurie daugumoje yra suderinti su Europos 

Sąjungos standartais, todėl metalinių med�iagų �ymėjimas duodamas į �iuose standartuose priimtas 
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�ymėjimo sistemas. �engdama į Europos ekonominę erdvę Lietuva ir toliau plėtos prekybinius 

ry�ius su rytų kaimynais. Perkant �aliavas, pusgaminius, metalus ar jų lydinius svarbu mokėti 

skaityti tose �alyse priimtus standartinius �ymėjimus, suprasti juose teikiamą informaciją, todėl 

leidinyje, �alia Lietuvoje galiojančių med�iagų ir gaminių �ymėjimo standartų, kai kur pateikiami 

Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) �alyse priimti �ymėjimai ir paai�kinama �ių �ymėjimų 

reik�mė.  

 
1 .  B E N D R I E J I  M E T A L O T Y R O S  P A G R I N D A I  

1.1. Pagrindinės sąvokos ir kriterijai, naudojami nagrinėjant metalų  

sandarą ir savybes 

1.1.1. Struktūrinės sąvokos. Struktūra � tai sąvoka, įvertinanti vidinę metalo sandarą. 

Skiriamos makrostruktūros, mikrostruktūros ir substruktūros sąvokos. 

M a k r o s t r u k t ū r a � tai metalo sandara, nagrinėjama stebint metalo lū�į arba specialiai 

paruo�tus bandinius � makro�lifus be didinimo priemonių arba naudojant nedaug (iki 40 kartų) 

didinančias optines priemones. 

M i k r o s t r u k t ū r a � tai metalo sandara, nagrinėjama stebint specialiai paruo�tus bandinius 

� mikro�lifus arba replikas � pro optinius metalografinius mikroskopus arba elektroninius 

mikroskopus. Optiniai metalografiniai mikroskopai didina nuo 50 iki 1500 kartų. Jais galima stebėti 

struktūros detales, kurių matmenys ne ma�esni kaip 0,2 µm. Elektroniniai mikroskopai didina iki 

100 000. Jų skiriamoji geba 0,002�0,005 µm. 

S u b s t r u k t ū r a � tai metalo sandara, tyrinėjama elektroniniais mikroskopais, 

rentgenografiniais ir kitais fizikiniais metodais, įgalinančiais nustatyti atomų matmenis, jų 

i�sidėstymo kristaluose tvarką, kristalinės sandaros defektus ir pan. 

S t r u k t ū r i n ė  d e d a m o j i � vienodą sandarą turinti lydinių struktūros dalis.  

F a z ė � vienodos cheminės sudėties, agregatinės būklės bei kristalinės sandaros lydinio dalis, 

atribota nuo kitų jo dalių skyrimo pavir�iumi. 

S i s t e m a � tam tikrose sąlygose pusiausvyroje esanti fazių visuma. Sistema yra 

pusiausvyroje, jeigu fazių skaičius joje nekinta. 

S i s t e m o s  l a i s v ė s  l a i p s n i ų  skaičius, arba jos varianti�kumas � tai skaičius sistemai 

įtakingų i�orinių ir vidinių faktorių, kuriuos galima keisti nepa�eid�iant sistemos pusiausvyros, t.y. 

i�liekant tam pačiam fazių skaičiui. 

Esant pastoviam slėgiui, metalų sistemoms (lydiniams) yra įtakingas vienas i�orinis faktorius � 

temperatūra ir vienas vidinis faktorius � koncentracija (cheminė sudėtis). 
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Sistemos laisvės laipsnių skaičius nustatomas remiantis fazių dėsniu. �io dėsnio i�rai�ka, 

naudojama metalotyroje, yra tokia: 

; 1FKC +−=  

čia C � sistemos laisvės laipsnių skaičius, K � sistemos (lydinio) komponentų skaičius, F � 

fazių skaičius lydinyje, 1 � sistemai įtakingų i�orinių faktorių skaičius. 

Sistemos laisvės laipsnių skaičius visuomet yra sveikas skaičius ir negali būti neigiamas, t.y. 

01FKC ≥+−= . Tai įgalina nustatyti maksimalų fazių skaičių lydinyje: 1KF +≤ , t.y. did�iausias 

galimas fazių skaičius yra lygus lydinį sudarančių komponentų skaičiui plius vienas. 

Sistemos laisvės laipsnių skaičius apibrė�ia fazių pusiausvyros sąlygas. Pavyzd�iui, jei 

vienkomponentėje sistemoje (gryname metale) yra viena fazė � skystas metalas, arba kieto metalo 

kristalai, tai jo laisvės laipsnių skaičius 111-1C =+= . Tai rodo, kad tam tikrose ribose galima 

keisti skysto arba kieto metalo temperatūra, nekeičiant jam fazių skaičiaus (metalas lieka skystoje 

arba kietoje būklėje). �varaus metalo kristalizacijos bei lydymosi procesuose dalyvauja dvi fazės � 

skystas metalas ir kieto metalo kristalai. �iuo atveju 012-1C =+= . Tai rodo, kad �varūs metalai 

lydosi bei kristalizuojasi tik pastovioje temperatūroje. Dviejų komponentų lydinių kristalizacijos 

metu i� skystos fazės gali kristalizuotis viena arba dvi kietos fazės, todėl jie (lydiniai) gali 

kristalizuotis ne tik pastovioje temperatūroje, bet ir temperatūrų intervale. 

1.1.2. Mechaninių savybių kriterijai. Metalo stiprumas, veikiant statinei apkrovai, 

vertinamas laikinojo stiprumo riba Rm arba takumo ribomis: Re,  Rp0,2 

S
F

R    ; 
S

F
R    e

e
0,2

0,2p ==     (MPa) 

S
FRm

max=     (MPa) 

     čia Fmax � did�iausia jėga, u�fiksuota tempiant bandinį, Fe � jėga, kuriai veikiant metalas 

pradeda deformuotis plasti�kai, nedidinant apkrovos, F0,2 � jėga, kuriai veikiant liekamasis 

tempiamo bandinio ilgėjimas sudaro 0,2 % nuo pradinio skaičiuojamojo ilgio, S � pradinis 

tempiamo bandinio skerspjūvio plotas, Re � fizinė metalo takumo riba, Rp0,2 � sąlyginė takumo riba. 

Re  kriterijumi vertinama tada, kai metalo  takumo riba ry�ki, Rp0,2  � kai metalas neturi ry�kios 

takumo ribos. 

Daugumai konstrukcijų plastinės deformacijos yra neleistinos, todėl statinių apkrovų 

sąlygose metalų stiprumo kriterijais da�niausiai būna jų fizinė takumo riba. 

Auk�tose temperatūrose metalų stiprumas da�nai vertinamas ilgalaikio stiprumo riba, t.y. 

įtempimais, kurių veikiamas bandinys duotoje temperatūroje nutrūksta per nustatytą laiką. 
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Ilgalaikio stiprumo riba �ymima nurodant temperatūrą ir laiką iki bandinio nutrūkimo, 

pavyzd�iui, 180MPaR =600
1000    . Tai rei�kia, kad veikiant 180 MPa įtempimams, 600oC temperatūroje 

bandinys nutrūksta po 1000 val. 

Ciklinių apkrovų sąlygose (ciklinis tempimas, gniu�dymas, sukimas, tempimas-gniu�dymas 

ir pan.)metalo stiprumo kriterijus yra patvarumo riba. Tai did�iausi įtempimai, kuriems veikiant 

metalas nesuyra neribotą ciklų skaičių. Bendru atveju patvarumo riba �ymima σR, esant 

simetriniam apkrovos ciklui σ-1. 

Metalų patikimumas, t.y. sugebėjimas prie�intis trapiajam suirimui, vertinamas plasti�kumo 

ir smūgio tąsumo rodikliais. Metalų plasti�kumo rodikliai yra santykinis pailgėjimas A ir santykinis 

skerspjūvio susitraukimas Z. Jie nustatomi stati�kai tempiant bandinį: 

 , 100
L

L

0

0u ×
−

=
LA %;      , 100

S
S

o

o ×
−

= uSZ %; 

čia L0 � pradinis bandinio skaičiuojamosios dalies ilgis, S0 � pradinis �ios dalies skerspjūvio plotas, 

Lu � nutraukto bandinio skaičiuojamosios dalies ilgis, Su � nutraukto bandinio skaičiuojamosios 

dalies skerspjūvio plotas. 

Smūginio tąsumo kriterijai rodo metalo sugebėjimą prie�intis smūginėms apkrovoms. 

Smūginis tąsumas KC i�rei�kiamas: 

S
KKC = ,  J/m2; (J/cm2); 

čia K � darbas, sunaudotas bandinio suardymui, veikiant smūginei apkrovai, S � bandinio 

skerspjūvio plotas. 

Smūginio tąsumo nustatymui naudojami standartinių matmenų bandiniai su U, V arba T 

formos įpjovomis. Pagal tai, kokios formos įpjova buvo padaryta bandinio vidurinėje dalyje, 

smūginis tąsumas �ymimas KCU, KCV, KCT. Da�niausiai daroma U formos įpjova ir literatūros 

duodamos KCU smūginio tąsumo reik�mė. 

Metalų trapaus suirimo tikimybė didėja, �emėjant temperatūrai. Temperatūra, kurioje 

metalo lū�is turi 50 % tąsaus ir 50 % trapaus suirimo po�ymių, vadinama kritine trapumo 

temperatūra. Labai atsakingų konstrukcijų kritine trapumo temperatūra laikoma ta temperatūra, 

kuriai esant lū�yje pasirodo pirmieji trapaus suirimo po�ymiai. 

Labai svarbus metalų mechaninių ir technologinių savybių rodiklis yra jų kietumas. 

Kietumas � tai metalų savybė prie�intis įsiskverbimui į juos kitų kietesnių u� juos kūnų. 

Da�niausiai metalų kietumas nustatomas Brinelio, Rokvelio ir Vikerso metodais. 
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Matuojant metalų kietumą Brinelio metodu, į juos įspaud�iamas tam tikro skersmens 

plieninis rutuliukas. Kietumo reik�mė nustatoma spaudimo jėgą F dalinant i� spaudo pavir�iaus 

ploto S: 

MPa    ,
S
FHB =  

Kietumo vienetų dimensija MPa, tačiau da�niausiai jie duodami be dimensijos: HB 400, HB 

250. Brinelio metodas tinka tik mink�tų metalų (HB ≤ 450) � atkaitintų plienų, spalvotųjų metalų 

kietumui matuoti. Bandant kietesnius metalus, plieninis rutuliukas gali deformuotis. 

Rokvelio metodas tinka mink�tų ir kietų metalų kietumui matuoti. Matuojant mink�tų 

metalų kietumą, į juos 981 N jėga įspaud�iamas 1,588 mm (1,16 colio) skersmens plieninis 

rutuliukas, o matuojant kietą � deimantinis arba kietlydinio kūgis, kurio vir�ūnės kampas 120o. 

Apie metalų kietumą sprend�iama pagal tai, kiek giliai įsmigo identorius. Priklausomai nuo to, 

koks identorius ir kokia jėga buvo įspaud�iamas, Rokvelo kietumo vienetai �ymimi HRC (kūgis, 

 F = 1471,5 N), HRA (kūgis, F = 588,6 N), HRB (rutuliukas, F = 981,0 N). 

Matuojant kietumą Vikerso metodu, į metalą įspaud�iama keturkampio pagrindo deimantinę 

piramidę, kurios vir�ūnės kampas 136o. Kietumo vienetai apskaičiuojami, spaudimo jėga dalinant i� 

įspaudos pavir�iaus ploto. Jų dimensija MPa. Pavyzd�iui, HV12000 MPa. Matuojant kietumą 

Vikerso metodu, tikslesni rezultatai gaunami matuojant kietus metalus. Jis labai patogus plonų 

detalių (0,3�0,5 mm) kietumo matavimui bei termocheminio detalių sustiprinimo sluoksnių 

kietumui matuoti. 

1.2. Kristalinė metalų sandara 

1.2.1. Kristalinės gardelės. Visi metalai yra kristalinės sandaros. Kristalinėse med�iagose 

atomai, jonai arba molekulės yra i�sidėstę tam tikra pasikartojančia tvarka. Metalų kristaluose 

periodine tvarka i�sidėsto teigiami jonai � atomai, netekę valentinių elektronų. 

Erdvinis tinklelis, kurį sudaro susikertančios linijos, i�vestos per atomų (jonų) centrus, yra 

vadinamas erdvine kristaline gardele. Ma�iausias erdvinės gardelės elementas, pagal kurį galime 

spręsti, kokia tvarka yra i�sidėstę atomai erdvinėje gardelėje, yra vadinamas elementaria kristaline 

gardele arba narveliu. Metalų erdvinėse gardelėse atomai da�niausiai i�sidėsto pagal kubinės 

centratūrės (KCT), kubinės centra�onės (KC�) arba heksagoninės (H) elementarių gardelių 

schemas (1.1. pav.). Pavyzd�iui, KCT kristalinės gardelės turi Feα, Cr, W, V, Tiβ, KCS � Feγ, Al, 

Cu, Ni, Ag, Au, H � Zn, Cd ir kt. jei heksagonionės gardelės auk�čio c ir pagrindo kra�tinės a 

santykis 1,633
a
c
= , tai heksagonine gardele vadinama sutankinta (HS). Tai rei�kia, kad prizmės 

bazinių plok�tumų atomai liečiasi su prizmės viduje esančiais atomais. HS gardelė turi Mg, Be, Tiα, 

Coα. Jei santykis 1,633
a
c
> , tai heksagoninė gardelė nesutankinta. 
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Kristalinių gardelių matmenis apibrė�ia gardelės periodas � atstumas tarp artimiausių 

vienodų lygiaverčių kristalografinių plok�tumų. Gardelių periodu dydis i�rei�kiamas nonametrais, 

angstremais (1Å = 10-8 cm) arba kiloiksais (1 kx = 1,00202 Å). 

Atomų i�sidėstymo tankį kristalinėje gardelėje nusako koordinacinis skaičius � skaičius 

atomų, nutolusių vienodu ma�iausiu atstumu nuo bet  kurio erdvės gardelės atomo. KCT gardelės 

koordinacinis skaičius yra 8 (ma�iausias atstumas tarp atomų 
2
3a = . Tokios gardelės sąlyginai 

�ymimos K 8. KC� kristalinės gardelės koordinacinis skaičius 12 (atstumas 
2
2a = ), �ymima K 

12. HS ir H tipo gardelių koordinaciniai skaičiai atitinkamai 12 ir 6 (atstumas a). �ymimos H 12 ir 

H 6. 

 
1.1. pav. Metalų elementarių kristalinių gardelių tipai: 

a � kubinė centratūrė (KCT), b � kubinė centra�onė (KC�), c � heksagoninė (H) 

 

Kristalinės gardelės baze vadinamas vienai gardelei tenkančių atomų skaičius. Kubo 

kampuose esantys atomai erdvinėje gardelėje priklauso 8 elementarioms gardelėms, kubo sienose 

esantys atomai � 2, �e�iakampės prizmės vir�ūnėse esantys atomai � 6 elementarioms gardelėms. 

Todėl K8 gardelės bazė yra: 

63
2
12

6
112H12  4,

2
16

8
18K12  2,1

8
18 =++−=×−=+× . 

Kristalinės gardelės kompakti�kumo koeficientu η vadinamas kristalinėje gardelėje esančių 

atomų tūrio santykis su visu gardelės tūriu: 

g

a

V
V

η = . 

Kompakti�kiausios yra K12 ir H12 gardelės. Jų η = 0,74, K8 gardelės � 0,68. 
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1.2.2. Alotropija-polimorfizmas � tai daugelio metalų (Fe, Co, Ti, Sn, Mn ir kt.) savybė 

skirtingose temperatūrose arba esant skirtingam slėgiui turėti skirtingas kristalines gardeles. 

Temperatūros, kuriose keičiasi kristalinės gardelės, vadinamos alotropinių virsmų temperatūromis. 

Metalų alotropinės atmainos (modifikacijos) �ymimos graiki�komis raidėmis α, β, γ ir t.t. Raide α 

�ymima modifikacija, egzistuojanti �emiausioje temperatūroje. Pavyzd�iui, gele�is �emiau 910o C 

turi K 8 gardelę (Feα), 910 � 1392o C temperatūrų intervale � K 12 gardelę (Feγ), 1392 � 1539o C 

temperatūrų intervale � vėl K 8 gardelę (Feα arba Feδ). Grynų metalų alotropiniai virsmai vyksta 

pastovioje temperatūroje. To paties metalo skirtingos alotropinės atmainos turi skirtingas fizikines, 

chemines bei mechanines savybes. 

 

1.2.3. Metalinė jungtis ir metalinės savybės. Metalo jonai pusiausvyros padėtyse 

(kristalinės gardelės mazguose) laikosi dėl metalinės jungties. Metalinė jungtis � tai elektrostatinė 

traukos jėga tarp teigiamų jonų ir neigiamų laisvųjų elektronų. Teigiami jonai erdvėje i�sidėsto taip, 

kad jų atsistūmimo ir laisvųjų elektronų traukos jėgos būtų lygios. 

Metalinė jungtis bei laisvieji elektronai suteikia metalams specifines savybes: elektros bei 

�ilumos laidumą, teigiamą temperatūrinį elektrinės var�os koeficientą, termoelektroninę emisiją, 

didesnį negu kitų med�iagų plasti�kumą. 

 

1.2.4. Kristalinės sandaros defektai � tai nukrypimai nuo taisyklingo atomų i�sidėstymo 

kristalinėje gardelėje. Pagal geometrinius po�ymius kristalinės sandaros defektai skirstomi į 

ta�kinius, linijinius ir pavir�inius. 

Ta�kinių defektų grupei priklauso vakansijos (gardelės mazgai, kuriuose trūksta atomų) ir 

dislokuoti (tarpmazginiai) atomai (1.2 pav.). 

 
1.2 pav. Ta�kiniai kristalinės sandaros defektai: 1; 4 � vakansijos, 2 � tarpmazginiai atomai. 
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Skirtingose temperatūrose metalų kristaluose yra skirtinga vakansijų ir tarpmazginių atomų 

koncentracija. Pavyzd�iui, vario kristaluose 20o C temperatūroje vakansijų yra ~ 15-13 % nuo 

bendro atomų skaičiaus, o arti lydymosi temperatūros � 0,01- 1 %. 

Ta�kiniai defektai i�kraipo kristalinę gardelę. Dėl to jie keičia metalų fizikines savybes, 

pavyzd�iui, padidina elektrinę var�ą. Tik labai didelės jų koncentracijos, susidarančios veikiant 

radiacijai, suma�ina metalų plasti�kumą bei keičia kitas mechanines savybes. Veikiami 

temperatūros, ta�kiniai defektai keičia savo vietas kristalinėje gardelėje, todėl jų dėka metaluose 

vyksta difuziniai procesai. 

Svarbiausi linijiniai defektai yra dislokacijos. Tai linijiniai kristalinės gardelės i�kraipymai. 

Sąlygi�kai dislokacijos skirstomos į tiesines ir sraigtines. 

 
a 

 
b 

1.3 pav. Tiesinės (a) ir sraigtinės (b) dislokacijų schemos 
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Supratimą apie tiesinę dislokaciją galima susidaryti įsivaizduojant, kad į taisyklingą 

kristalinę gardelę įsiterpę papildoma kristalinė plok�tuma, kuri baigiasi kristalo viduje (1.3 pav., a). 

Ten, kur �i plok�tuma baigiasi, kristalinė gardelė i�sikraipo, t.y. susidaro tiesinė dislokacija. 

Sraigtinė dislokacija susidaro tada, kai lygiagrečios kristalografinės plok�tumos persistumia taip, 

kad kristalinė gardelė i�sikraipo pagal sraigtinę liniją (1.3 pav., b). 

Dislokacijos i�kreipia kristalinę gardelę. Gardelės i�kreipimo mastas ir kryptis apibūdinami 

Biurgerso vektoriumi. Pavyzd�iui, 1.3 paveiksle Biurgerso vektorius b rodo, kad susidariusios 

dislokacijos kristalinė gardelė i�kreipė per vieną gardelės periodą. Pagal kristalinės gardelės 

i�kreipimo pobūdį, tiesinės dislokacijos sąlygi�kai skirstomos į teigiamas ir neigiamas, sraigtines � 

į kairines ir de�inines. 

Skirtingo �enklo dislokacijos kristalinė gardelė i�kreipia prie�ingomis kryptimis. Prie jų 

susidaro prie�ingų krypčių elektromagnetiniai laukai. Dėl to prie�ingų �enklų dislokacijos viena 

kitą traukia, vienodų �enklų � atstumia. Pastoviausia dislokacijų padėtis yra tokia, kai vienodo 

�enklo dislokacijos plok�tumoje i�sidėsto viena vir� kitos sudarydamos dislokacijų sienutes. 

Dislokacijos kristaluose keičia savo vietas ne tik sąveikaudamos tarpusavyje. Jos persislenka ir 

veikiant mechaniniams įtempimams. Dėl to metaluose vyksta plastinės deformacijos procesai. 

Dislokacijos metaluose susidaro kristalizacijos metu bei au�tant sukietėjusiam metalui 

fazinių virsmų metu. Daug dislokacijų susidaro grūdinant ir plasti�kai deformuojant metalus, ypač 

deformuojant juos �altoje būklėje. Dislokacijos gali susidaryti susitelkiant vakansijoms. 

Dislokacijų tankis metaluose i�rei�kiamas lygtimi: 

∑ −= 2cm  1/v,ρ  

čia Σ 1 � suminis dislokacijų linijų ilgis (cm) 1 c,3 metalo, v � metalo tūris (cm3). Ma�iausiai 

dislokacijų atkaitintuose metaluose � apie 106 cm-2. Plasti�kai deformuotuose bei grūdintuose 

metaluose jų gali būti 1011 � 1012 cm-2. Prie dislokacijų kaupiasi priemai�ų atomai. Prie dislokacijų 

susidariusi padidinta priemai�ų koncentracija vadinama Kotrelo atmosfera. Ji ma�ina dislokacijų 

paslankumą. Dėl to metalas sustiprėja. 

Nuo dislokacijų tankio labai priklauso metalų mechaninės savybės, ypač stiprumo riba (1.4 

pav.). Esant nedideliam dislokacijų tankiui metalo stiprumas labai didelis. Didėjant dislokacijų 

tankiui iki ~106 cm-2, metalo stiprumas ma�ėja, toliau didėjant dislokacijų tankiui, stiprumas didėja. 

Pagrindiniai pavir�iniai defektai yra klojimo defektai, dislokacijų sienutės, struktūros grūdų, 

jų blokų ir fazių ribos. 
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1.4 pav. Dislokacijų įtaka metalo stiprumui 

 

Erdvinėje kristalinėje gardelėje kristalografinės plok�tumos su vienodai jose i�sidėsčiusiais 

atomais kartojasi tam tikra tvarka. Jei �is periodi�kumas sutrinka, pavyzd�iui trūksta plok�tumos 

(1.3 pav.) ir susidaro i�sidėstymo nenuoseklumas, tai turime klojimo defektą, vadinamą pa�alinimo 

defektu. Jei įsiterpia papildoma kristalografinė plok�tuma, tai turime klojimo defektą, vadinamą 

įsiterpimo defektu. Klojimo defektų vaidmuo plastinės deformacijos procese ir jų įtaka metalų 

mechaninėms savybėms analogi�ki kaip dislokacijų. 

Techninius metalus sudaro daugybė netaisyklingos formos kristaliukų, kurių dydis apie 100 

� 0,1 µm. Netaisyklingos formos kristalai yra vadinami kristalais arba struktūros grūdais. 

Kiekvienas struktūros grūdas sudarytas i� blokų, kurių dydis apie 1000 kartų ma�esnis negu pačių 

grūdų. Kiekviename bloke kristalinė gardelė beveik idealiai taisyklinga, tačiau gretimi blokai yra 

pasukti vienas kito at�vilgiu, t.y. tarp jų kristalografinių plok�tumų susidaro kampas, kurio dydis 

matuojamas sekundėmis arba minutėmis. Zonos, kuriose vieno bloko kristalografinės plok�tumos 

suauga su kito bloko kristalografinėmis plok�tumomis, turi netaisyklingą kristalinę sandarą ir yra 

vadinamos blokų (subgrūdų) ribomis. Fakti�kai �ias ribas sudaro dislokacijų sienutės. Gretimų 

struktūros grūdų kristalografinių plok�tumų nesutapimo kampas yra didesnis negu blokų. Jis 

matuojamas laipsniais. Dėl to grūdų ribų kristalinė sandara dar netaisyklingesnė negu blokų ribų. 

Čia gausu dislokacijų ir ta�kinių defektų. Jose kaupiasi įvairios priemai�os. Dėl to struktūros grūdų 

ribos yra stipresnės ir ne tokios plasti�kos kaip patys grūdai. Jas intensyviau veikia cheminiai 

reaktyvai. 

 

1.2.5. Metalų kristalizacija vadinamas skysto metalo kietėjimo procesas. Kristalizacijos 

prie�astis yra metalų tendencija turėti ma�iausią termodinaminį potencialą, kuris vadinamas 

laisvąja energija F. Kylant temperatūrai, skysto ir sukietėjusio metalo laisvosios energijos ma�ėja 
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(1.5 pav.). Temperatūra t, kurioje skysto ir sukietėjusio metalo laisvosios energijos susilygina, 

vadinama pusiausvyrine arba teorine kristalizacijos temperatūra. Kad prasidėtų kristalizacija, 

metalą būtina perau�inti �emiau �ios temperatūros, nes tik tada kieto metalo laisvoji energija bus 

ma�esnė negu skysto metalo. Skirtumas tarp teorinės ir faktinės tk kristalizacijos temperatūrų 

vadinamas perau�inimo laipsniu. 

 
1.5 pav. Skysto (Fs) ir kieto (Fk) metalo laisvųjų energijų priklausomybė nuo temperatūros 

 
1.6 pav. Gryno metalo kristalizacijos. Temperatūros (tk) priklausomybė nuo  

au�imo greičio (V): V1<V2<V3 

 

Gryni metalai kristalizuojasi pastovioje temperatūroje. Metalo au�imo kreivėje kristalizacija 

atspindi horizontalus laiptelis (1.6 pav.). I� 1.6 pav. matyti, kad didėjant metalo au�imo greičiui, 

�emėja jo faktinė kristalizacijos temperatūra tk bei didėja perau�imo laipsnis ∆t. 

Kristalizacijos eigoje skystame metale  vyksta du procesai: kristalizacijos centrų 

susidarymas ir kristalų augimas. Abu procesai vyksta lygiagrečiai iki kristalizacijos pabaigos (1.7 pav.). 
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Savaiminiais kristalizacijos centrais tampa skysto metalo mikrotūriai su taisyklingu atomų 

i�sidėstymu, t.y. tokiu pat kaip �io metalo kristalinėje gardelėje. Tokios taisyklingos atomų 

grupuotės susidaro perau�intame metale. Ne visos jos tampa kristalizacijos centrais. Labai ma�i 

taisyklingai i�sidėsčiusių atomų deriniai yra nepatvarūs, t.y. tik ką susidarę jie tuojau pat suyra. 

Stambesni tampa kristalizacijos centrais. Ma�iausios u�uomazgos, galinčios tapti kristalizacijos 

centrų, skersmuo yra vadinamas kritiniu u�uomazgos skersmeniu. Didėjant metalo perau�inimo 

laipsniui, kritinės u�uomazgos skersmuo ma�ėja, t.y. ma�esnės u�uomazgos tampa kristalizacijos 

centrais. 

Kristalai auga prie kristalizacijos centrų prisijungiant skystos fazės atomams. Kristalizacijos 

prad�ioje kristalai skystoje fazėje auga laisvai, todėl jų forma būna taisyklinga. Toliau augdami 

kristalai susiduria. Tada jų augimas tęsiasi tik skystosios fazės kryptimi. Dėl to kristalų forma 

tampa netaisyklinga (1.7 pav.). Tokie kristalai vadinami kristalitais arba grūdais. 

 
1.7 pav. Metalo kristalizacijos schema 

 

Sukietėjusio metalo struktūros grūdelių dydis priklauso nuo metalo perau�inimo laipsnio, 

kuris savo ruo�tu priklauso nuo metalo au�imo greičio (1.8 pav.). Didėjant skysto metalo 

perau�inimo laipsniui, jame susidaro daug kristalizacijos centrų. Dėl to susidaro smulkiagrūdė 

struktūra. Esant ma�am perau�inimo laipsniui, kristalizacijos centrų susidaro ma�ai, tačiau jie 

intensyviai auga, todėl susidaro stambiagrūdė struktūra. 

Visomis kryptimis vienodai kristalai auga tik grynuose metaluose, jiems au�tant labai lėtai. 

Metalai, kurie i�lydyti greitai au�ta, jų kristalizacija da�niausiai būna dendritinė (1.9 pav.). Jos 

esmė yra ta, kad kristalizacijos centras ne visomis kryptimis auga vienodai intensyviai. 

Intensyviausiai jis auga kryptimis, statmenomis tankiausiai atomų u�pildytoms kristalografinėms 

plok�tumoms. 
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1.8 pav. Kristalizacijos centrų (Vc), kristalų augimo (Va) ir struktūros grūdelių dyd�io 

priklausomybė nuo metalo perau�inimo laipsnio (∆t) ir au�inimo greičio (V). 

 

Dėl to �iomis kryptimis susidaro būsimųjų kristalų stiebai � pirmos eilės a�ys. Toliau ant 

pirmos eilės dendrito a�ių pradeda augti antros eilės a�ys, ant pastarųjų � trečiosios eilės a�ys ir t.t. 

Taip susiformuoja �akotos formos kristalitas, vadinamas dendritu. Dendritinę kristalizaciją skatina 

ir skystame metale esančios priemai�os. Dendritinė struktūros grūdelių sandara greitai matoma 

stebint lietų metalų struktūrą pro mikroskopą. 
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1.9 pav. Dendritinės kristalizacijos schema 

 

1.3. Metalų lydinių sandara 

 

1.3.1. Metaliniai lydiniai � tai med�iagos, gautos sulyd�ius arba kitokiu būdu sujungus du 

ar daugiau metalų bei metalus su nemetalais, jeigu jose dominuoja metalinė jungtis. 

Elementai, įeinantys į lydinių sudėtį, vadinami komponentais. Pagal komponentų skaičių 

lydiniai skirstomi į dvikomponenčius, trikomponenčius ir t.t. Komponentas, kurio lydinyje yra 

daugiausia, yra vadinamas pagrindiniu, o kiti � legiruojančiaisiais. 
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1.3.2. Metalinių lydinių fazių ir struktūrų tipai. Skystoje būklėje daugumos metalinių 

lydinių komponentų atomai sudaro vienalytį skystą tirpalą, vadinamą skysta faze. Kristalizacijos 

procese skystos fazės atomai sudaro kieto lydinio kristalines gardeles. Nelygu kokia komponentų 

atomų tarpusavio sąveika kristalizacijos metu, sukietėjusių lydinių struktūras gali sudaryti tokias 

fazes: grynų komponentų kristalai, kietėji tirpalai ir cheminiai junginiai. 

Jei kristalizacijos procese kiekvieno komponento atomai sudaro tik savas kristalines 

gardeles, tai susidariusi struktūra vadinama mechaninio arba heterogeninio mi�inio struktūra (1.10 

pav., a). �ios struktūros fazės yra grynų komponentų kristalai. Mechaninio mi�inio struktūra 

susidaro, kai labai skiriasi komponentų atomų skersmenys bei jų kristalinių gardelių matmenys, 

pavyzd�iui, Pb-Sb, Cu-Pb lydiniuose. 

Jei kristalizuojantis lydiniui, jame susidaro vieno i� komponentų kristalinė gardelė, o kitų 

komponentų atomai įsijungia į �ią gardelę, tai susidariusi kieta fazė vadinama kietuoju tirpalu. 

Komponentas, kurio kristalinė gardelė susidarė lydinyje, vadinama tirpikliu, kiti � tirpinamaisiais. 

Sąlygi�kai tai u�ra�oma A(B). Čia A � tirpiklis, B � tirpinamasis komponentas. Da�nai kietieji 

tirpalai �ymimi graiki�komis raidėmis α, β, γ ir t.t. kietojo tirpalo struktūra yra vienfazė. Stebint pro 

mikroskopą, joje matomi vienos rū�ies grūdeliai (1.10 pav.). 

 
1.10 pav. Mechaninio mi�inio (b) ir kietojo tirpalo (a) mikrostruktūrų schemos 

 

Tirpinamųjų komponentų atomai pakeičia dalį tirpiklio gardelės atomų arba įsiterpia tarp jų. 

Pagal tai kietieji tirpalai skirstomi į pakeitimo ir įsiterpimo kietuosius tirpalus (1.11 pav.). 

Pakeitimo kietuosius tirpalus sudaro metalai su metalais, pavyzd�iui, Fe-Cr, Fe-Mo, Ag-Au 

ir kt., įsiterpimo � metalai su nemetalais, pavyzd�iui, Fe-C, Fe-N, Fe-B ir kt. 

Daugiakomponenčiuose lydiniuose vienų komponentų atomai gali pakeisti atomus tirpiklio 

gardelėje, kitų � įsiterpti tarp jų. 
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1.11 pav. Atomų i�sidėstymo schemos pakeitimo (a) ir įsiterpimo (b) kietuosiuose tirpaluose 

 

Pakeitimo kietieji tirpalai būna neriboto tirpumo, vadinami i�tisiniais, ir ribotieji. 

I�tisiniuose kietuosiuose tirpaluose komponentų atomai gali tolygiai susimai�yti, esant bet kokiai jų 

proporcijai. Tam būtina, kad komponentų kristalinės gardelės būtų vienodo tipo, o gardelių 

parametrai ir atomų skersmenys nedaug tesiskirtų. Tokie metalai periodinėje elementų sistemoje 

yra vienoje grupėje arba netoli vienas kito, pavyzd�iui, Fe-Ni, Fe-Cr, Fe-Co, Co-Ni, Ni-Cu, Mo-W, 

Ag-Au ir kt. 

Elementai su skirtingo tipo kristalinėmis gardelėmis sudaro tik ribotus kietuosius tirpalus. 

Kintant temperatūrai, ribinis kieto būvio metalų tirpumas da�niausiai kinta. 

Cheminiai junginiai metalų lydiniuose susidaro pagal valentingumo taisyklę arba 

nepaklusdami �iai taisyklei. Pirmuoju atveju komponentų atomų santykis i�rei�kiamas chemine 

formule. �ių junginių cheminė sudėtis yra pastovi. Juos da�niausiai sudaro metalai su nemetalais 

(i�imtis Mg2Sn, M2Al). Tai oksidai, sulfidai ir pan. �iuose junginiuose vyrauja joninė ir kovalentinė 

jungtis. Jie da�niausiai būna kieti, trapūs ir blogina lydinių mechanines savybes. 

Pagrindiniai antrosios grupės atstovai yra įsiskverbimo fazės, metalų karbidai ir 

elektroniniai junginiai. 

Įsiskverbimo fazės susidaro, kai labai skiriasi komponentų atomai.Da�niausiai tai yra 

karbidai, nitridai su paprastomis (KCS arba HS) kristalinėmis gardelėmis. Jų cheminės formulės 

Me × (WC, TiC, WN), Me2 × (W2C, MoC, Co2N, Fe2N), Me4 × (Fe4N, Mn4N, Nb4C). Jos rodo tik 

did�iausią galimą metalo atomų skaičių. Jų cheminė sudėtis nepastovi dėl atomų trūkumo gardelės 

mazguose ir didelės tarpmazginių atomų koncentracijos. 
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Įsiskverbimo fazėms giminingi metalų karbidai, kurių atomai jungiasi pagal grie�tą santykį 

(cheminė sudėtis pastovi), pavyzd�iui, Fe3C. Skirtingai nuo įsiskverbimo fazių, jų kristalinės 

gardelės yra sudėtingos. Jie lengviau tirpsta Feγ (austenite) negu įsiskverbimo fazės. 

Įsiskverbimo fazėse ir kituose metalų karbiduose  vyrauja metalinė jungtis, todėl jiems 

būdingos metalinės savybės. 

Elektroniniai junginiai susidaro esant tam tikrai elektroninei koncentracijai, kuri i�rei�kiama 

valentinių elektronų ir jiems tenkančių atomų skaičių santykiu: 3/2, 7/4, 21/13. Pavyzd�iui, 

junginyje CuZn dviems atomams tenka trys valentiniai elektronai (vienas vario ir du cinko atomų), 

todėl �io junginio elektroninė koncentracija yra 3/2. Elektroninių junginių cheminė sudėtis gali kisti 

plačiose ribose. Jų elektroninė koncentracija tik apytiksliai atitinka nurodytus santykius. 

Elektroniniai junginiai da�nai sutinkami vario ir kitų spalvotųjų metalų lydiniuose. 

 

1.3.3. Lydinių būvio diagramų esmė ir jo sudarymo pagrindai. Lydinių būvio diagramos 

grafinėje formoje vaizduoja, kaip keičiasi lydinių struktūra, kintant jų koncentracijai ir 

temperatūrai. Jos įgalina moksli�kai pagrįstai parinkti lydinių liejimo, apdorojimo spaudimu bei 

terminio apdorojimo re�imus, parinkti lydinius, u�tikrinančius reikalingas savybes. 

Literatūroje da�niausiai pateikiamos pusiausvyrinės lydinių būvio diagramos, atspindinčios 

fazių pusiausvyros sąlygas ir pusiausvyrines struktūras. Pusiausvyrinėmis laikomos tokios sąlygos, 

kuriose visi procesai yra grį�tami, t.y. procesai, kurie vyksta au�tant lydiniams, juos kaitinant 

vyksta atvirk�tine tvarka tose pačiose temperatūrose. Realiose sąlygose �ios temperatūros 

niekuomet nesutampa. Struktūrinių virsmų temperatūrų skirtumas kaitinant ir au�inant lydinius 

vadinamas histerize. Sudarant pusiausvyrines lydinių būvio diagramas siekiama, kad histerizė būtų 

minimali. 

Lydinių būvio diagramos temperatūrų a�is yra ordinačių a�is, koncentracijų � abscisių a�is. 

Lydinių, kuriuos sudaro komponentai A ir B, sudėtį rodo atkarpa AB (1.12 pav.). �ios atkarpos 

ta�kai A ir B atitinka grynus (100 %) komponentus A ir B. Kiekvienas �ios atkarpos ta�kas atitinka 

tam tikros koncentracijos lydinį. Skaičiai abscicių a�yje rodo komponento B kiekį (%) lydinyje. 

Pavyzd�iui, ta�kas K atitinka lydinį, kuriame yra 30 % komponento B ir 70 % komponento A, 

ta�kas M � lydinį, kuriame yra 70 % komponento B ir 30 % komponento A. Lydinių būvio 

diagramos da�niausiai sudaromos eksperimentiniu būdu � terminės analizės metodu, t.y. 

koordinatėse �TEMPERATŪRA � LAIKAS� sudarant įvairių koncentracijų lydinių au�imo kreives. 

Faziniai ir struktūriniai virsmai metaluose visuomet lydimi tam tikro �iluminio efekto. 
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1.12 pav. Dvikomponenčių lydinių būvio diagramų koordinatės 

 

Au�imo kreivėse �is efektas atsispindi horizontaliu laipteliu arba kreivės lū�io ta�ku. Fazinių 

bei struktūrinių virsmų prad�ios ir pabaigos temperatūros yra vadinamos kritinėmis, o au�imo 

kreivės jas atitinkantys ta�kai � kritiniais ta�kais. Terminės analizės metodu surasti įvairių 

koncentracijų lydinių kritiniai ta�kai at�ymi koordinatėse �TEMPERATŪRA � 

KONCENTRACIJA�. Sujungus vienareik�mius kritinius ta�kus, gaunamos lydinių būvio diagramų 

linijos. 

 

1.3.4. Pagrindiniai dvikomponenčių lydinių būvio diagramų tipai. Lydinių būvio 

diagramos pobūdį nulemia jų komponentų sąveika, lydiniams esant kieto būvio, ir kristalizacijos 

ypatumai. Dvikomponenčiams lydiniams būdingiausi �ie atvejai: 

1) komponentai nesudaro kietųjų tirpalų, kristalizacijos metu vyksta eutektinė reakcija ir 

susidaro heterogeninė (mechaninio mi�inio) struktūra (1.13 pav., I). 

2) Komponentai sudaro neribotus kietuosius tirpalus ir kristalizacijos metu susidaro 

i�tisinio kietojo tirpalo struktūra (1.13 pav., II). 

3) Komponentai sudaro ribotus kietuosius tirpalus ir kristalizacijos metu vyksta eutektinė 

(1.13 pav. III) arba peritektinė (1.13 pav., IV) reakcijos. 

4) Komponentai, esant tam tikrai koncentracijai, sudaro cheminį junginį. 1.13 pav. duota 

paprasčiausia tokios diagramos schema (V), kada komponentai kietoje būklėje netirpsta 

vienas kitame, o susidaręs cheminis junginys AmBn yra patvarus. T.y. kaitinamas iki 

lydymosi temperatūros jis nesiskaido į jį susidariusius komponentus. 
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1.3.5. Dvikomponenčių lydinių būvio diagramų nagrinėjimo pagrindai. Vir�utinė 

diagramų linija, vadinama likviduso linija, rodo au�tančių lydinių kristalizacijos prad�ią. 1.13 pav. 

parodytų būvio diagramų schemose likviduso linijos yra: aeb (I, III), acb (II, IV), ae1ce2b (V). 

Linijos, rodančios lydinių kristalizacijos pabaigą: ced (I), adb (II), acedb (III), apdb (IV), fe1gke21 

(V). Jos vadinamos soliduso linijomis. 

Lydiniai, kurių likviduso ir soliduso ta�kai sutampa, vadinami eutektinės koncentracijos 

lydiniais, o atitinkami ta�kai diagramose (e, e1, e2) � eutektinės koncentracijos ta�kais. Lydiniai, 

esantys kairiau eutektinės kristalizacijos ta�kų, vadinami prie�eutektiniais, de�iniau � 

u�eutektiniais. Eutektinės kristalizacijos eigoje i� skystos fazės i�siskiria dviejų kietųjų fazių 

kristalai. Pagal fazių dėsnį (C = K � F + 1 = 2 � 3 + 1 = 0) jos varianti�kumas lygus 0 ir tokia 

kristalizacija turi įvykti pastovioje temperatūroje. Lydinių būvio diagramoje tai atsispindi 

horizontalia linija. I�skirtinis eutektinės kristalizacijos po�ymis lydinių būvio diagramose yra toks: 

linijos, ribojančios skystosios fazės sritį, smaigaliu i� vir�aus atsiremia į horizontalią liniją (1.14 

pav.) 

 
1.13 pav.  Pagrindiniai dvikomponenčių lydinių būvio diagramų tipai (a) ir lydinių savybių kitimo 

dėsningumai (b). 
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1.14 pav. Eutektinės kristalizacijos po�ymiai būvio diagramos 

 

Komponentams nesudarant kietųjų tirpalų, eutektinės kristalizacijos metu i� skystos fazės 

i�siskiria grynų komponentų kristalai (S → A + B), o esant tirpumui kietoje būklėje � kietųjų 

tirpalų kristalai (S → α+ β). Eutektinės kristalizacijos metu susidaręs eutektinis kietųjų fazių 

mi�inys vadinamas eutektika. 1.13 pav. pavaizduotų diagramų atveju eutektikas sudarys tokios 

fazės: I � E = A + B; III � E = α+ β; V � E1 = A + AmBn ir E2 = AmBn + B. 

Eutektinės struktūros grūdeliams būdinga plok�telinė sandara (1.15 pav.). 

 

 

 
1.15 pav. Eutektinio grūdelio sandaros schema:  

a � grynųjų komponentų, b � kietųjų tirpalų eutektika. 

 

Lydiniuose, kurių koncentracija neatitinka eutektinės, kristalizacijos prad�ioje (tarp 

likviduso ir soliduso linijų) i�siskiria eutektinę koncentraciją vir�ijančio komponento perteklius. Jis 

i�siskiria gryno komponento arba kietojo tirpalo kristalais. �ie kristalai vadinami pirminiais. 

I�siskiriant pirminiams kristalams, skysta fazė palaipsniui įgyja eutektinę koncentraciją ir lydinių 
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kietėjimas baigiasi eutektine kristalizacija. Kristalizacijai pasibaigus, �ių lydinių struktūrą sudaro 

pirminiai A arba α, B arba β kristalai ir eutektika (1.16 pav.). 

 
1.16 pav. Prie�eutektinio (a) ir u�eutektinio (b) lydinių struktūrų schemos. 

 

Peritektine reakcija vadinama naujos kietos fazės susidarymo procesas, skystai fazei 

reaguojant su anksčiau i�siskyrusia kieta faze. Peritektinėje reakcijoje dalyvauja trys fazės (skysta, 

anksčiau susidariusi ir naujai susidaranti kietos),. Todėl jos laisvė laipsniu skaičius C = 0 ir �i 

reakcija turi vykti pastovioje temperatūroje.Lydinių būvio diagramoje tai atsispindi horizontalia 

linija, pavyzd�iui, linija cpd 1.13 pav. IV diagramoje. �ios diagramos atveju peritektinės reakcijos 

esmė tokia: 

pdc αβρ →+ ; 

čia indeksai c, d ir p rodo dalyvaujančių fazių koncentracijas. Jei lydinio koncentracija tiksliai 

atitinka peritektinę koncentraciją (ta�kas p IV diagramoje), tai peritektinė reakcija u�sibaigia 

visi�ku skystos ir anksčiau i�siskyrusios kietos (β) fazės i�nykimu. Reakcijai pasibaigus, lydinio 

struktūrą sudaro viena fazė � α kietojo tirpalo kristalai. Lydiniuose, kurių koncentracija yra kairiau 

ta�ko p, peritektinė reakcija vyksta esant skystos fazės pertekliui. Reakcijai pasibaigus, skystos 

fazės likučiai baigia kristalizuotis au�dami tarp linijų cp ir ap, i�siskiriant i� jos α kietojo tirpalo 

kristalams. Todėl ir lydinių, esančių tarp ta�kų c ir p, struktūra kristalizacijai pasibaigus bus 

vienfazė α kietojo tirpalo kristalai. Lydiniuose, kurių koncentracija yra tarp ta�kų p ir d, peritektinė 

reakcija vyksta esant β kietojo tirpalo kristalų pertekliui, todėl reakcijai pasibaigus lydinio struktūra 

lieka dvifazė. Ją sudaro α kietojo tirpalo kristalai ir β kietojo tirpalo kristalų likučiai. 
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Peritektinės reakcijos po�ymis lydinių būvio diagramose � kietos vienfazės struktūros sritį 

ribojančios linijos susikirtimo ta�kų i� apačios remiasi į horizontalią liniją, vir� kurios yra kietos ir 

skystos fazės sritis (1.17 pav.). 

 

 
1.17 pav. Peritektinės reakcijos po�ymiai lydinių būvio diagramose 

 

Komponentams sudarant neribotus kietuosius tirpalus (1.13 pav., II) kristalizacijos metu i� 

skystos fazės i�siskiria kietojo tirpalo kristalai. Kristalizacijai pasibaigus, visų koncentracijų lydinių 

struktūra yra vienfazė � α kietojo tirpalo kristalai. 

Lydinių komponentams sudarant patvarų cheminį junginį (1.13 pav., V), cheminis junginys 

traktuojamas kaip savaranki�kas komponentas. 

Tokiu atveju turime dvi I tipo būvio diagramas, kurių komponentai yra A-Am Bn ir Am Bn-

B. �ių diagramų nagrinėjimas visi�kai analogi�kas I tipo lydinių būvio diagramos nagrinėjimui. 

Antrinė kristalizacija. Kristalų i�siskyrimo i� skystos fazės procesas vadinamas pirmine 

kristalizacija. Pirminės kristalizacijos metu susidariusi struktūra gali keistis, lydiniams au�tant 

kietoje būklėje. Struktūrinių ir fazinių virsmų procesai, vykstantys au�tant sukietėjusiems 

lydiniams, vadinami antrine kristalizacija arba persikristalizavimu. Antrinės kristalizacijos procesus 

lydinių būvio diagramose atspindi linijos, esančios �emiau soliduso linijos. 

Kieto būvio komponentams ribotai tirpstant vienas kitame, lydinių būvio diagramose 

atsiranda ribinio tirpumo arba solvuso linijos. Jos rodo, kiek procentų kito komponento atomų gali 

i�tirpti duotame komponente. Pvz., 1.13 pav. diagramų schemose solvuso linijos yra cf ir dg (III), 

pe ir df (IV). Jei �ios linijos yra vertikalios (dg, pe, df), tai kietųjų tirpalų koncentracija kintant 

temperatūrai ir au�tant lydiniams nekinta. Esant �ioms linijoms pasvirusioms, kietų tirpalų 

koncentracija, keičiantis temperatūrai, keičiasi � didėja arba ma�ėja. Pvz., 1.13 pav. III diagramos 

atveju linija cf rodo, kad  �emėjant temperatūrai, B komponento tirpumas A ma�ėja. Dėl to au�tant 

lydiniams, esantiems de�iniau ta�ko f, i� α kietojo tirpalo turi i�siskirti b komponento perteklius. �is 

perteklius i�siskiria β kietojo tirpalo kristalėliais. �ie kristalėliai vadinami antriniais ir �ymimi βII. 



 

 29

Dėl to po pirminės kristalizacijos susidariusi vienfazė α kietojo tirpalo struktūra �emiau cf tampa 

dvifaze α + βII struktūra (1.18 pav.). 

 
1.18 pav. Antrinės fazės kietojo tirpalo struktūroje. 

Jei lydinį sudarančiuose komponentuose arba bent viename i� jų vyksta alotropiniai virsmai, 

tai lydinių būvio diagramose soliduso linijos, yra linijos atspindinčios lydinių alotropinių virsmų 

temperatūros. �ių linijų pobūdis priklauso nuo komponentų tarpusavio sąveikos. Jei komponentai 

nesudaro kietųjų tirpalų ir kristalizacijos metu susidaro mechaninio mi�inio struktūra, tada lydinių 

alotropinių virsmų linijos yra horizontalios. Jų padėtys atitinka komponentų alotropinių virsmų 

temperatūras. Komponentams sudarant kietuosius tirpalus alotropiniai virsmai lydiniuose vyksta 

temperatūrų intervale. Nelygu kaip tirpinamasis komponentas veikia tirpiklio alotropinio virsmo 

temperatūra, lydiniuose �ių virsmų temperatūros �emėja arba kyla į vir�ų (1.19 pav.). 

Pirminės kristalizacijos metu susidariusi kietojo tirpalo struktūra au�dama gali skaidytis į 

dvi kietąsias fazes. Pvz., kietasis tirpalas α skaidosi į jį sudarančių komponentų A ir b kristalus arba 

γ kietasis tirpalas skaidosi į du kietuosius tirpalus α ir β. Reakcija, kada  viena kieta fazė skaidosi į 

dvi kietas fazes, vadinama eutektoidine reakcija. Eutektoidinės reakcijos laisvės laipsnių skaičius C 

= K � F + 1 tai C = 2 � 3 + 1 = 0. Tai rodo, kad �i reakcija vyksta pastovioje temperatūroje ir 

lydinių būvio diagramoje atsispindi horizontalia linija. Lydiniai, kurių koncentracija atitinka 

eutektoidinę, yra vadinama eutektoidiniais lydiniais, o struktūra, susidariusi eutektoidinio virsmo 

metu � eutektoidu. 
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1.19 pav. Alotropinių virsmų linijos kietuosiuose tirpaluose. 

 

1.3.6. Fazių koncentracijų, fazių ir struktūrinių dedamųjų kiekio lydiniuose 

nustatymas.  

Kintant temperatūrai, da�nai kinta lydinio fazių cheminė sudėtis ir jų kiekiai. Fazių cheminė 

sudėtis bei jų kiekiai nustatomi naudojantis atvirk�čiai proporcingų atkarpų (sverto) taisykle. Jos 

taikymą panagrinėsime pavyzd�iais: 

1. Reikia nustatyti I lydinio (1.20 pav.) fazių cheminę sudėtį ir jų kiekius t1 temperatūroje. 

Tam reikalinga per t1 temperatūroje I lydinį rodantį ta�ką F nubrė�ti horizontalia linija 

(CD) iki susikirtimo su artimiausiomis lydinių būvio diagramos linijomis. �ios linijos 

susikirtimo ta�ko (D) su soliduso linija projekcija į koncentracijų a�į rodys α kristalų 

cheminę sudėtį, o susikirtimo su likviduso ta�ko (C) projekcija į koncentracijų a�į � 

skystos fazės cheminę sudėtį. I lydinio fazių kiekiui nustatyti t1 temperatūroje, darome 

prielaidą, kad bendra lydinio masė Q yra proporcinga atkarpai CD. Tada pagal 

atvirk�čiai proporcingų atkarpų taisyklę, skystos fazės masė Qs bus proporcinga 

santykiui atkarpos, atsiremiančios į kietos fazės koncentracijos ta�ką (D) su visu 

atkarpos CD ilgiu, t.y. 100
CD
FDQs ×=  % (atkarpų santykį padauginę i� 100, skystos 

fazės masė i�rei�kiama % nuo bendros lydinio masės Q). Kietos fazės (α kristalų) masė 
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Qα bus proporcinga santykiui atkarpos, atsiremiančios į skystos fazės koncentracijos 

ta�ką (C) su visu atkarpos CD ilgiu, t.y. 010
DC
CFQα ×=  %. 

2. Reikia nustatyti II lydinio (1.20 pav.) struktūrinių dedamųjų kiekius t2 temperatūroje. I� 

diagramos matyti, kad t2 temperatūroje II lydinio struktūra sudaro dvi dedamosios: 

eutektika ir komponento B kristalai. �iuo atveju horizontalia linija � izoterma CD 

brė�iame tarp eutektinės ir gryno komponento B vertikalių. Darome prielaidą, kad 

bendra lydinio masė BE QQQ +=  yra proporcinga atkarpai CD. Tada 100
CD
CFQB ×= % 

ir 100
CD
FDQE ×= %. 

 

1.3.7. Lydinių būvio diagramos ir lydinių savybių kitimo dėsningumai. Pagal lydinių 

būvio diagramas galima numatyti lydinių savybių kitimo pobūdį, kintant jų cheminei sudėčiai (20 

pav., b). 

 
   1.20 pav. Atkarpų taisyklės taikymas fazių koncentracijai,  

fazių kiekiams (a) ir struktūrinių dedamųjų kiekiams (b) 

 

Lydinių su mechaninio mi�inio struktūra savybių priklausomybė nuo cheminės sudėtis yra 

tiesinė (I diagrama). Kai kurios mechaninių mi�inių savybės (stiprumas, kietumas) priklauso nuo 

struktūrą sudarančių fazių dispersi�kumo. Eutektinių ir greta jų esančių lydinių struktūros yra 

dispersi�kiausios, todėl �ių lydinių kietumas bei stiprumas lyginant su kitais, gali padidėti 

(punktyrinės linijos). 
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Lydinių su kietojo tirpalo struktūra savybių priklausomybe nuo cheminės sudėties yra 

sudėtingesnė � kreivinė (II diagrama), t.y. jų savybės, kintant cheminei sudėčiai, kinta �ymiai 

esmingiau negu mechaninio mi�inio struktūros lydiniuose. 

Jei lydiniuose susidaro vienfazė kietojo tirpalo struktūra ir kietųjų tirpalų mechaninio 

mi�inio struktūra (III, IV diagramos), tai vienfazės srityse savybės kinta pagal kreivines 

priklausomybes, o mechaninio mi�inio srityje � pagal tiesę. 

Lydinyje susidarant cheminiam junginiui, savybės �io junginio srityje pakinta �uoli�kai (V 

diagrama). 

 

1.4. Metalų deformacija 

 

1.4.1. Deformacijų rū�ys. Deformacija � tai med�iagų formos ir matmenų kitimas, 

veikiant jėgai. Metalų deformaciją gali sukelti ne tik i�orinė jėga, bet ir vidiniai įtempimai, 

susidarantys detalėse, pavyzd�iui, dėl temperatūros skirtumų jos skerspjūvyje, struktūriniai ir 

faziniai virsmai, kurių metu kinta metalo tūris, atomų difuzija ir kiti faktoriai. 

Metalų deformacija skirstoma į tampriąją ir plastinę. Tampriąja deformacija vadinama 

deformacija, kuri, pa�alinus veikiančiąją jėgą, i�nyksta. Plastine vadinama tokia deformacija, kuri, 

pa�alinus veikiančią jėgą, i�lieka. 

 

1.4.2 Deformacijos proceso esmė. Tampriąją deformaciją sukelia normaliniai (statmeni 

detalės pjūviui) įtempimai. Jų veikiami atomai metalo kristalinėje gardelėje truputį pasislenka i� 

pusiausvyros padėčių. Pa�alinus veikiančius įtempimus, atomai grį�ta į savo vietas. Dėl to tamprioji 

deformacija nepakeičia metalo struktūros ir jo savybių. Normaliniams įtempimams vir�ijus metalo 

tamprumo ribą, jo kristalinė gardelė suyra � įvyksta trapusis suirimas. 

Plastinę deformaciją sukelia tangentiniai (veikiantys pjūvio plok�tumoje) įtempimai. 

Prad�ioje jie kristalinę gardelę deformuoja tampriai, tačiau �iems įtempimams pasiekus tam tikrą 

kritinį dydį įvyksta �lytis, t.y. viena kristalo dalis pasislenka kitos dalies at�vilgiu. Pa�alinus 

veikiančius įtempimus, �is pasislinkimas lieka. 

Plastiniai poslinkiai kristaluose vyksta slydimo arba dvilinkio būdu. Slydimo atveju viena 

kristalo dalis pasislenka lygiagrečiai kitos dalies at�vilgiu (1.21 pav., a). Dvilinkio atveju atskiros 

kristalo dalys pasisuka ir i�sidėsto simetri�kai tam tikrų plok�tumų at�vilgiu (1.21 pav., b). 
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    1.21 pav. Slydimo (a) ir dvilinkio (b) deformacijų schemos 

 

Metaluose deformacija da�niau vyksta slydimo būdu. Dvilinkis būdingesnis metalams su 

heksagonine sutankinta gardele. Jo tikimybė didėja didėjant deformavimo greičiui. Plok�tumos, 

kuriose vyksta slydimas (M � M), vadinamos slydimo plok�tumomis, o plok�tumo, kurių at�vilgiu 

susidaro dvilinkis � dvilinkio plok�tumomis. Da�niausiai slydimo ir dvilinkio plok�tumomis būna 

kristalografinės plok�tumos su did�iausiu atomų tankiu. 

Taisyklinguose(be defektų) kristaluose plastinio polinkio metu visi atomai, esantys vir� 

slydimo plok�tumos, turi pasislinkti vienu metu. Tam reikalingi labai dideli įtempimai 

G 0,16~K(τ , čia G � �lyties modulis). Praktikoje metalai deformuojasi veikiant įtempimams, 

kurių dydis yra ~10-4 G, t.y. ~1000 kartų ma�esnis negu teori�kai apskaičiuoti. Taip yra dėl to, kad 

realiuose kristaluose plastiniai poslinkiai vyksta dislokacijų dėka (1.22 pav.). Jų tankis metaluose 

prie� plastinę deformaciją yra ~106 � 108 cm-2. Veikiant tangentiniams įtempimams, kristalografinė 

pusplok�tumė, po kuria yra susidariusi dislokacija, �iek tiek pastumia greta jos esančius 

kristalografinės plok�tumos atomus ir susijungia su apatine �ios plok�tumos dalimi, sudarydama 

pilną kristalografinę plok�tumą. Kartu vir�utinė kristalografinės plok�tumos dalis tampa 

pusplok�tume, po kuria atsiduria dislokacija. Taip dislokacija pasislenka per vieną kristalinės 

gardelės periodą. Toliau veikiant įtempimams, �is procesas tęsiasi, kol dislokacija i�eina į kristalo 

kra�tą. Dislokacijai i�ėjus į kristalo pavir�ių, jis tampa pastumtas vienu tarpatominiu atstumu. 

Kadangi slydimo plok�tumoje dislokacijų yra daug, tai nuosekliai joms i�einant į kristalo pavir�ių, 

vyksta makrodeformacija. Be to yra nustatyta, kad plastinės deformacijos procese metale susidaro 

naujos dislokacijos, kurių dėka kristalo dalių pasistūmimas didėja. 

Deformacijos prad�ioje dislokacijos slysta lygiagrečiose kristalografinėse plok�tumose, 

todėl metalą deformuoti nesunku. �i deformavimo stadija vadinama lengvojo slydimo stadija. 

Didėjant deformavimo laipsniui bei dislokacijų tankiui metale, jos pradeda slysti susikertančiose 

kristalografinėse plok�tumose. Dėl to jos kliudo viena kitai slysti, blokuojasi ir norint toliau tęsti 

deformaciją, reikia didinti įtempimus. Taigi deformuojamas metalas sustiprėja. �is rei�kinys 

vadinamas deformaciniu sustiprėjimu arba deformaciniu sukietėjimu. Plastinės deformacijos 

procese dislokacijų tankis metale padidėja iki 1012 � 1013 cm �2. Tai spartina dislokacijų 

blokavimąsi ir didina deformacinio sustiprėjimo efektą. 
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1.22 pav. Tiesinės dislokacijos slydimo kristale schema 

Pagrindinės kliūtys dislokacijų judėjimui polikristaliniame metale yra struktūros grūdų 

ribos, fazių skyrimo pavir�iai, dislokacijų telkiniai. Labiausiai kliudo grūdų ribos, todėl 

polikristaliniuose metaluose nėra lengvojo slydimo stadijos. Slydimas prasideda i� karto keliose 

slydimo plok�tumų sistemose, todėl jų deformavimui reikalingi didesni įtempimai negu 

monokristalų deformavimui. 

Dvifazių lydinių deformacija yra sudėtingesnė negu vienfazių. Kiekvienoje fazėje yra 

skirtingos lengviausiojo slydimo plok�tumų sistemos, skirtingi kritiniai deformavimo įtempimai. 

Tokie lydiniai yra stipresni ir ma�iau plasti�ki nei vienfaziai. Jų deformavimo procesui turi įtakos 

antrinės fazės savybės, jos kiekis, i�sidėstymas. Jeigu antrinė fazė yra trapi ir i�sidėsto struktūros 

grūdelių ribose, tai lydinys būna neplasti�kas, trapus. Jei tiek pat trapios antrinės fazės i�sidėsto 

atskirais grūdeliais plasti�kuose pagrindinės fazės grūdeliuose, tada padidėja lydinio stiprumas, 

i�liekant plasti�kumui. 

 

1.4.3. Metalų stiprumas. Suirimas yra paskutinė deformacijos stadija. Suirimas � tai 

įtrūkių susidarymo metale ir jų augimo procesas. 

Mikroįtrūkos metale atsiranda susidarant dislokacijų telkiniams prie� įvairias kliūtis: grūdų 

bei fazių, nemetalinių intarpų daleles ir pan. Susitelkus vienoje vietoje daug dislokacijų (~1012 � 10 
13 cm-2), jos susilieja, sudarydamos mikroįtrūką. Jei �i mikroįtrūka yra tam tikro kritinio dyd�io, ji 

pradeda augti. 

Skiriami du suirimo būdai: trapus ir tąsus. Trapaus suirimo atveju susidariusios 

mikroįtrūkos vir�ūnė, jai augant, lieka a�tri. Tokios įtrūkos auginimui reikia nedaug energijos. Ji 

auga labai greitai (plienuose apie 2500 m/s). Dėl to trapus metalų suirimas da�nai vadinamas 

katastrofiniu. Tąsaus suirimo atveju susidariusios įtrūkos vir�ūnė, jai augant, apvalėja. Prie�ais 

augančios įtrūkos vir�ūnę susidaro didelė plastinės deformacijos zona, todėl jos augimui reikia 

daug energijos. Tąsus suirimas vyksta palyginti lėtai, todėl jis ma�iau pavojingas negu trapus. 

Trapiojo suirimo lū�is yra kristalinis, �viesios spalvos. Jo pavir�iuje matomi plok�ti 

blizgantys ploteliai (1.23 pav., a). Tąsaus suirimo lū�is yra matinis. Jo pavir�ius nelygus (1.23 pav., 

b). Trapiai da�niau suyra metalai su kubine centratūre ir heksagonine sutankinta kristalinėmis 
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gardelėmis. Trapaus suirimo tikimybę didina įtempimų koncentratoriai (vidinės įtrūkos, pavir�iniai 

nelygumai ir kt.). 

Daugelis metalų nelygu temperatūrai gali suirti trapiai ir tąsiai. �emėjant temperatūrai, 

didėja trapaus suirimo tikimybė, kylant � tąsaus. 

Dauguma spalvotųjų metalų (Al, Cu) ir jų lydiniai suyra tik tąsiai. Ketus, liejiminiai 

aliuminio ir magnio lydiniai � tik trapiai. 

 
1.23 pav. Trapaus (a) ir tąsaus (b) lū�io pavir�ių schemos 

 

 

2 .  T E C H N I N I A I  L Y D I N I A I  

 

2.1. Gele�ies � anglies lydiniai. 

2.1.1. Komponentai. Gele�is � sidabri�kai baltos spalvos metalas. Jos atominis numeris 

26, atominė masė 55,8, atomo spindulys 0,127 Nm, lydymosi temperatūra 1539oC. 

Gele�is � polimorfinis metalas. Jos kristalinės modifikacijos �ymimos α ir γ. Α gele�ies 

kristalinė gardelė kubinė centratūrė, γ gele�ies kristalinė modifikacija stabili 910 � 1392oC 

temperatūrų intervale. Kitose temperatūrose stabili α gele�ies modifikacija. Temperatūra, kurioje 

Feα ⇄ Feγ (910oC), vadinama kritine temperatūra A3; temperatūra, kurioje Feγ ⇄Feα (1392oC) 

vadinama kritine temperatūra A4. Auk�tatemperatūrinė α gele�is (daugiau negu 1392oC) da�nai 

�ymima Feσ. Iki 768oC gele�is feromagnetinė, auk�čiau �ios temperatūros � paramagnetinė. 

Anglis � nemetalinis elementas. Jos atominis numeris 6, atominė masė 12, atomo spindulys 

0,077 Nm, lydymosi temperatūra 35000C. 

Esant normaliam slėgiui, anglies kristalinė gardelė heksagonine gardele vadinama grafitu. 

Grafitas � mink�ta, nestipri med�iaga. Jis atsparus cheminiam poveikiui, laidus elektrai. 
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2.1.2. Gele�ies-anglies lydinių būvio diagrama (2.1 pav.) atspindi gele�ies-anglies 

lydinių mikrostruktūras, sudarančias au�tant i�lydytiems lydiniams. �i diagrama sudaryta iki 

cheminio junginio Fe3C anglies koncentracijos � 6,67 % C. Lydiniai su didesniu anglies kiekiu yra 

labai kieti, trapūs ir pramonėje nenaudojami. 

Cheminis junginys Fe3C da�niausiai traktuojamas kaip savaranki�kas gele�ies-anglies 

komponentas. 

(i�tisinės linijos � diagrama gele�is-cementitas, punktyrinės � diagrama gele�is-grafitas) 

Dėl to yra du gele�ies-anglies lydinių būvio diagramų variantai: metastabili Fe-Fe3C ir stabili Fe-C 

būvio diagrama. Pastarosios praktinė reik�mė yra nedidelė, todėl ji da�niausiai pateikiama tik 

sąlygi�kai � punktyrinėmis linijomis ant Fe-Fe3C diagramos. 

Fe-Fe3C sistemos lydinių fazės. Fe-Fe3C sistemos lydinių mikrostruktūras įvairiose 

temperatūrose sudaro tokios fazės: skysta (B), feritas (F), austenitas (A) ir cementitas (Fe3C). 

Skysta fazė � skystas gele�ies ir anglies atomų tirpalas. 

Feritas � kietas anglies tirpalas α gele�yje. Jame anglies atomai yra įsiterpę į α gele�ies 

kristalinę gardelę. Skiriamas �ematemperatūrinis (iki 910oC) α feritas ir auk�tatemperatūrinis 

(daugiau negu 1392oC) δ feritas. Did�iausia anglies koncentracija �ematemperatūriniame ferite yra 

galima 727oC temperatūroje � 0,025 % (ta�kas P diagramoje), δ ferite � 1499oC temperatūroje � 

0,1 % (ta�kas H). �emėjant temperatūrai, anglies tirpumas ferite ma�ėja. Kambario temperatūroje 

ferite gali i�tirpti 0,006 % C (ta�kas Q). Feritas mink�tas i� plasti�kas. Mikroskopo matymo lauke 

ferito grūdeliai yra �viesūs (2.2 pav., a). 

Austenitas � kietas anglies tirpalas γ gele�yje. Jame anglies atomai yra įsiterpę į γ gele�ies 

kristalinę gardelę. Daugiausia anglies γ gele�yje gali i�tirpti 1147 C temperatūroje � 2,14 % (ta�kas 

E). �emėjant temperatūrai, anglies tirpumas austenite ma�ėja. 727 C temperatūroje austenite gali 

i�tirpti 0,8 % C. Austenitas su tokia anglies koncentracija tampa nepatvariu ir skyla į ferito-

cementito fazių mi�inį, vadinama perlitu. Austenitas, kaip feritas, yra plasti�ka fazė, jo grūdeliams 

būdingas dvilinkio deformacijos linijos (2.2 pav., b). 

Cementitas � cheminis gele�ies-anglies junginys Fe3C. Anglies koncentracija cementite 

6,67 %. Cementito kristalinė gardelė sudėtinga. Cementitas labai kietas ir trapus. Prie� 

i�silydydamas cementitas skaidosi į gele�į ir grafitą, todėl jo lydymosi temperatūra tiksliai 

nenustatoma. Daroma prielaida, kad tai 1500oC. pro mikroskopą jis matomas �viesaus tinklelio, 

baltų grūdelių arba adatėlių pavidalu. Lyginant su feritu, cementitas labiau blizga. 
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 2.1 pav. Gele�ies-anglies lydinių būvio diagrama  

 

Pagrindinė Fe-Fe3C diagramos ta�kų ir linijų reik�mės. Ta�kas A atitinka gele�ies 

lydymosi temperatūrą. Ta�kai G (910oC) ir N (1392oC) � gele�ies alotropinių virsmų Feα⇄Feγ ir 

Feγ⇄Feδ temperatūrą, ta�kas D (1500oC) � cementito lydymosi temperatūrą. 

 

 

 
 2.2 pav. Ferito (a), austenito (b), plok�telinio ir grūdelinio perlito (c) mikrostruktūrų 

schemos 
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Linija ABCD � likviduso linija. Ji rodo au�tančių lydinių kristalizacijas prad�ios 

temperatūras. Linija AHJECF � soliduso linija. Ji rodo lydinių kristalizacijos pabaigos 

temperatūras. 

Ta�kas J (0,16 % C) � peritektinės koncentracijos ta�kas. Horizontalė HJB (1499oC) � 

peritektinės reakcijos horizontalė. Peritektinės reakcijos esmė tokia: S0,5 + δ0,1 → A0,16. 

(Skaičiai prie fazės �yminčių raid�ių rodo anglies koncentracijas fazėse).  

Ta�kas C (4,3 % C) � eutektinės koncentracijos ta�kas. Horizontalė ECF (1147oC) � 

eutektinės reakcijos horizontalė. Eutektinės reakcijos esmė: S4,3 → A2,14 + Fe3C6,67. 

Ta�kas S (0,8 % C) � eutektoidinės koncentracijos ta�kas. Horizontalė PSK (727 C) � 

eutektoidinės reakcijos horizontalė. Eutektoidinės reakcijos esmė: A0,8 � F0,025+ Fe3C6,67. 

Linijos NH ir NJ rodo ferito alotropinio virsmo į austenitą prad�ios ir pabaigos 

temperatūras, au�tant lydiniams, ir i� austenito į feritą juos kaitinant. Linijos GS ir GP apriboja 

austenito alotropinio virsmo į �ematemperatūrinį feritą ir atvirk�čiai temperatūrinę sritį. 

Linijos SE ir PQ � solvuso linijos. SE rodo ribinį anglies tirpumą austenite, PQ � ferite. 

Gele�ies-anglies lydinių svarbiausių struktūrinių virsmų temperatūras diagramoje atspindi 

ta�kai, kurie �ymimi raide A su indeksu: 

Diagramos linija PSK GS SE NJ 

Kritiniai ta�kai  A1 A3 Am A4 

Realiai kaitinant bei au�inant lydinius, jų kritiniai ta�kai nesutampa su Fe-Fe C diagramos 

linijomis. Kaitinant jie yra kiek auk�čiau, au�inant � �emiau �ių linijų. Todėl kaitinant ir au�inant 

kritiniai ta�kai �ymimi su skirtingais indeksais: kaitinant � su indeksu C(AC1, AC3, ACm), au�inant � 

su indeksu γ(Aγ1, Aγ3, Aγm). �iais �ymėjimais naudojamasi termi�kai apdorojant lydinius. 

Vir�utinė kairioji diagramos dalis (C < 2,14 %). Lydinių, turinčių iki 0,5 % C, kristalizacija 

prasideda ant likviduso linijos AB. Kristalizacijos metu i� skystos fazės i�siskiria ferito kristalai. 

Lydiniai, kuriuose yra ma�iau negu 0,1 % C, baigia kristalizuotis ant soliduso linijos AH. 

Kristalizacijai pasibaigus, �ių lydinių struktūra yra vienfazė. Ją sudaro δ ferito grūdeliai. Toliau 

au�tant lydiniams, tarp linijų NH ir NJ alotropinio virsmo metu δ feritas persiformuoja į austenitą. 

Au�tant lydiniams, kuriuose anglies koncentracija C = 0,1 � 0,5 %, ant horizontalės HJB 

vyksta peritektinė reakcija. Lydiniuose, kuriuose C < 0,16 %, peritektinė reakcija vyksta esant δ 

ferito kristalų pertekliui. Dėl to reakcijai pasibaigus, jų struktūra �emiau linijos HJ yra dvifazė. Ją 

sudaro austenito grūdeliai ir δ ferito kristalų likučiai. Toliau au�tant �iems lydiniams, tarp linijų HJ 

ir NH δ feritas alotropinio virsmo metu virsta austenitu. Lydiniuose, kurių anglies  koncentracija 

yra tarp 0,16 ir 0,5 %, peritektinė reakcija vyksta esant skystos fazės pertekliui. Dėl to, peritektinei 

reakcijai pasibaigus, lieka skystos fazės. Ji baigia kristalizuotis į austenito kristalus au�tant 

lydiniams tarp linijų JB ir JE. 
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Lydiniai, kurių anglies koncentracija yra tarp 0,5 ir 2,14 %, kristalizuojasi tarp linijų BC ir 

JE. Jų kristalizacijos eigoje i� skystos fazės i�siskiria austenito kristalai, todėl kristalizacijai 

pasibaigus, jų struktūra vienfazė. Ją sudaro austenito grūdeliai. 

Dėl apra�ytų procesų visuose gele�ies-anglies lydiniuose, turinčiuose iki 2,14 % C, 

temperatūros, �iek tiek �emesnėse u� soliduso temperatūras, susidaro vienfazė austenitinė struktūra. 

Tokie lydiniai vadinami plienais. Plienai � gele�ies-anglies lydiniai, turintys iki 2,14 % C. 

Apatinė kairioji Fe-Fe3C diagramos dalis (C<2,14 %). �iai diagramos daliai būdinga tai, kad 

au�tant lydiniams 727oC temperatūroje (horizontalė PSK), juose vyksta eutektoidinė reakcija. 

Eutektoidinės reakcijos eigoje i� austenito susidaręs ferito ir cementito fazių mi�inys vadinamas 

perlitu. Natūraliai atau�usiuose lydiniuose perlito sandara yra plok�telinė. Ją sudaro pakaitomis 

i�sidėsčiusios ferito ir cementito fazių plok�telės. Toks perlitas vadinamas plok�teliniu. Specialiu 

terminiu apdorojimu cementito fazei perlite galima suteikti rutuliukų formą. Toks perlitas 

vadinamas grūdeliniu arba sferoidiniu (2.2 pav., c). Vien perlitinė struktūra susidaro eutektoidinės 

koncentracijos (C=0,8 %) pliene. Plienas, kurio struktūrą sudaro vien perlitas (2.3 pav., b), 

vadinamas eutektoidiniu plienu. 

 
   2.3 pav. Prie�eutektoidinio (a), eutektoidinio (b) ir u�eutektoidinio (c)  

plieno mikrostruktūros schemos 

Plienai, kuriuose anglies koncentracija yra nuo 0,025 iki 0,8 % vadinami 

prie�eutektoidiniais. Au�tant �iems plienams, tarp kritinių ta�kų Aγ3 ir Aγ1 (linijos GS ir PSK) 

austenitas alotropi�kai virsta feritu. Kadangi anglies tirpumas ferite ma�as, tai �io virsmo metu 

anglis koncentruojasi austenito fazėje. 727oC temperatūroje likusiame austenite jau yra 0,8 % C ir 

jis eutektoidinės reakcijos metu virsta perlitu. Todėl temperatūrose, �emesnėse negu 727oC, 

prie�eutektoidinių plienų struktūrą sudaro feritas ir perlitas (2.3 pav., a). 

Lydiniai, kuriuose anglies koncentracija yra nuo 0,8 iki 2,14 % vadinami u�eutektoidiniais 

plienais. Au�tant �iems lydiniams, austenitas kritinėje temperatūroje A(linija SE) tampa prisotintas 

anglimi. Au�tant lydiniams tarp kritinių ta�kų Aγm ir Aγ1 (linijos SE � PSK), anglies tirpumas 

austenite ma�ėja pagal solvuso liniją SE. Dėl to �iame temperatūrų intervale anglies atomų 

perteklius i�siskiria i� austenito ir susidaro cementito fazė. I� austenito i�siskyręs cementitas 
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vadinamas antriniu cementitu ir �ymimas Fe3C11. 727oC temperatūroje austenite lieka 0,8 % C ir jis 

eutektoidinės reakcijos metu virsta perlitu. Toliau au�tant, lydinių struktūra nebekinta. Dėl to 

�emiau 727oC u�eutektoidinių plienų struktūrą sudaro perlitas ir antrinis cementitas (2.3 pav., c). 

Mikroskopo stebėjimo lauke perlitas tamsus, Fe3C11 � �viesus. 

Lydiniuose, kuriuose anglies yra ma�iau negu 0,025 %, eutektoidinė reakcija nevyksta. �ie 

lydiniai vadinami technine gele�imi. Au�tant �iems lydiniams, tarp linijų GS ir GP austenitas 

alotropinio virsmo metu virsta feritu. Ant solvuso linijos GP feritas tampa prisotintas anglimi. 

Au�tant lydiniams �emiau linijos GP, i� ferito i�siskiria anglies atomai ir susidaro cementito fazė. 

�is cementitas vadinamas tretiniu cementitu ir �ymimas Fe3CIII. Kambario temperatūroje ferite 

lieka i�tirpę 0,006 % C. Tokiu būdu techninės gele�ies struktūra kambario temperatūroje sudaro dvi 

fazės: feritas ir tretinis cementitas. 

De�inioji Fe-Fe3C diagramos dalis (C= 2,14 � 6,67 % C). Au�tant lydiniams, esantiems 

�ioje diagramos dalyje, 1147oC temperatūroje (horizontale ECF), juose vyksta eutektinė reakcija. 

�ios reakcijos metu susidaręs eutektinis austenito ir cementito fazių mi�inys vadinamas ledeburitu. 

Ledeburitas da�nai vadinamas cementitine eutektika. 

Gele�ies � anglies lydiniai, turintys daugiau negu 2,14 % C, kurių kristalizacijos metu 

susidaro cementitinė eutektika � ledeburitas, vadinami baltuoju ketumi. Cementitas jo lū�iui 

suteikia �viesų spindintį atspalvį). 

Eutektinė koncentracijos lydinio (C = 4,3 %) visa kristalizacijos eiga tiktai eutektinė. 

Kristalizacijai pasibaigus, jo struktūrą sudaro vien ledeburitas, vadinamas eutektiniu ketumi. 

 
2.4 pav. Prie�eutektinio (a), eutektinio (b) ir u�eutektinio (c) baltojo ketaus mikrostruktūrų 

schemos. 

 

Prie�eutektinio ketaus (2,14 < C < 4,3 %) kristalizacija prasideda nuo likviduso linijos BC. 

Temperatūrai �emėjant nuo linijos BC iki eutektinės temperatūros, i� skystos fazės i�siskiria 

austenito kristalai. 1147oC temperatūroje likusi skysta fazė įgyja eutektinę koncentraciją ir baigia 

kristalizuotis pastovioje temperatūroje, sudarydama ledeburitą. Kristalizacijai pasibaigus, 
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prie�eutektinio baltojo ketaus struktūrą sudaro austenito kristalai ir ledeburitas. Pastarąją sudaro 

austenito ir cementito fazės.  

Au�tant lydiniams nuo 1147oC iki 727oC, anglies tirpumas austenite kintya pagal solvuso 

liniją ES (ma�ėja nuo 2,14 iki 0,8 %). Dėl to �iame intervale anglies atomai i�siskiria i� autenito ir 

sudaro antrinį cementitą. 727oC temperatūroje vyksta eutektoidinė reakcija � austenito fazė virsta 

perlitu. Au�tant �emiau 727oC, lydinių struktūra nebekinta. Kambario temperatūroje prie�eutektinio 

baltojo ketaus struktūrą sudaro trys struktūrinės dedamosios: perlitas, antrinis cementitas ir 

ledeburitas (2.4 pav., a). Pastarąjį sudaro perlitas ir cementitas. 

U�eutektoidinio baltojo ketaus (C> 4,3 %) kristalizacija prasideda nuo likviduso linijos CD. 

Au�tant lydiniams nuo likviduso iki eutektinės temperatūros, i� skystos fazės i�siskiria cementito 

kristalai. I� skystos fazės i�siskiriantis cementitas vadinamas pirminiu cementitu ir �ymimas fe3CI. 

1147oC temperatūroje likusi skysta fazė įgyja eutektinę koncentraciją ir baigia kristalizuotis pagal 

eutektinės reakcijos schemą, sudarydama ledeburitą. Toliau au�tant lydiniams, 727oC temperatūroje 

pasikeičia ledeburito struktūra � austenito fazė virsta perlitu. Kambario temperatūroje 

u�eutektoidinio baltojo ketaus struktūrą sudaro ledeburutas ir pirminis cementitas (2.4 pav., c). 

Fe-C (grafitinė) lydinių būvio diagrama, kurios komponentai yra gele�is ir grafitas, 

pavaizduota punktyrinėmis linijomis ant Fe-Fe3C diagramos (2.1 pav.). Fe-C sistemoje eutektinė 

kristalizacija vyksta 1153oC temperatūroje. Jos metu i� skystos fazės i�siskiria austenito ir  grafito 

fazės. �is mi�inys vadinamas grafitine eutektika. Anglies koncentracija joje � 4,26 %. 

Eutektoidinė reakcija Fe-C sistemoje vyksta 738oC temperatūroje. Jos metu austenitas 

skaidosi į ferito-grafito fazių mi�inį, vadinama grafitiniu eutektoidu. Anglies koncentracija jame � 

0,7 %. Au�tant lydiniams nuo 1153oC, i� austenito i�siskiria antrinis grafitas. �emiau punktyrinės 

CD linijos i� skystos fazės i�siskiria pirminis grafitas. 

Pirminio ir eutektinio grafito intarpai ketuje yra sudėtingos, i� vieno centro i�si�akojusių 

lapelių formos. Į mikro�lifo plok�tumą patenka atskirų lapelių pjūviai, todėl pro mikroskopą �ie 

intarpai matomi vingiuotų plok�telių formos. Antrinis ir eutektoidinis grafitas jungiasi prie pirminio 

ir eutektinio, todėl savų intarpų nesudaro. 

Procesai pagal Fe-C diagramą vyksta lydiniams au�tant labai lėtai arba esant juose 

pakankamai grafitizuojančių priemai�ų (Si, Ni, Al, Cu) Fe-C diagramos nagrinėjimas i� esmės 

nesiskiria nuo Fe-Fe3C diagramos nagrinėjimo. Reikia tik įsidėmėti, kad cementito fazė visur 

pakeičia grafito fazę. 
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2.2. Plienas 

2.2.1. Anglies ir nuolatinių priemai�ų įtaka plieno struktūrai ir savybėms. 

Pramoniniame pliene be pagrindinių komponentų � gele�ies ir anglies � visuomet būna priemai�ų. 

Priemai�os, kurios būdingos visiems plienams vadinamos nuolatinėmis. Tokios priemai�os yra 

siera, fosforas, silicis, manganas bei įsiterpę dujos (deguonis, azotas, vandenilis). Plienas, kurio 

sudėtyje yra tik gele�is, anglis ir nuolatinės priemai�os, vadinamas angliniu plienu. Plienas, kurio 

sudėtyje, be nuolatinių priemai�ų yra dar kitų specialiai įvestų elementų, vadinamas legiruotuoju 

plienu. 

Anglis � pagrindinis elementas, nulemiantis termi�kai neapdoroto plieno struktūrą bei 

savybes. Lėtai atau�usio i� austenitinės būklės (atkaitinto) plieno struktūrą sudaro dvi fazės � feritas 

ir cementitas. Didėjant pliene anglies kiekiui, jo struktūroje didėja kietos ir trapios cementito fazės 

kiekis (2.5 pav.). Dėl to didėja plieno kietumas, stiprumas, ma�ėja plasti�kumas bei smūginis 

tąsumas. Plieno stiprumo riba σu did�iausią reik�mę įgyja esant plieno 0,9 % C (2.5 pav.). Toliau 

didėjant anglies kiekiui, plieno struktūroje formuojasi kietas ir  trapus cementito tinklelis, 

ma�inantis plieno stiprumą. Anglis kelia plieno kritinio trapumo temperatūrą (kiekviena 0,1 % C ją 

pakelia apie 20oC). 

Anglis keičia technologines plieno savybes. Didėjant anglies kiekiui pliene, blogėja jo 

suvirinamumas, kar�tasis bei �altasis apdorojimas spaudimu. Didėjant anglies kiekiui iki 0,5 % 

gerėja plieno apdorojimas pjovimu. Toliau didėjant anglies kiekiui, apdorojimas pjovimu blogėja 

dėl padidėjusio plieno kietumo. 

 

 
2.5 pav. Anglies įtaka plieno mechaninėms savybėms  

 

Nuolatinės priemai�os pliene būna �alingos ir naudingos. �alingos priemai�os yra siera, 

fosforas bei i�tirpusios dujos. Naudingos � silicis ir manganas. 
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Siera su gele�im sudaro eutektiką Fe + Fes. �ios eutektikos lydymosi temperatūra 988oC. Ji 

i�sidėsto ant struktūros grūdelių pavir�iaus. Kaitinant plienus kar�tajam apdirbimui spaudimu,. 

Pavyzd�iui, valcavimui (t > 1000oC), eutektika i�silydo, ry�iai tarp struktūros grūdelių susilpnėja, ir 

plienas tampa trapiu. �is rei�kinys vadinamas kar�tuoju trapumu. Kenksmingą sieros poveikį kiek 

suma�ina manganas. Plieno lydymo metu įvedus į jį manganą, siera sujungiama į mangano sulfidą 

MnS, kurio lydymosi temperatūra yra 1620oC. Didesnė jo dalis i� skysto metalo pereina į �lakus. 

Likę kietame pliene mangano sulfidai yra mink�ti ir plasti�ki. Valcuojant jie lengvai tempiasi. Dėl 

to kar�tasis trapumas i�nyksta. Tačiau ir MnS pliene yra nepageidautinas. Tai nemetalinis intarpas, 

kuris blogina plieno mechanines savybes, ypač smūginį tąsumą ir ciklinį patvarumą. Be to, sieros 

junginiai blogina plienų suvirinamumą bei korozinį atsparumą. Dėl to sieros kiekis pliene neturi 

vir�yti 0,06 %. 

Vienintelė teigiama sieros įtaka plienui yra apdorojimo pjovimu gerinimas. Dėl to 

plienuose, skirtuose apdoroti didelio pjovimo greičio automatais (automatiniuose plienuose), sieros 

būna daugiau � 0,08 � 0,3 %. 

Fosforas i�tirpsta ferite ir i�kreipia jo kristalinę gardelę. Dėl to padidėja plieno stiprumo bei 

takumo ribos, tačiau suma�ėja jo plasti�kumas. Fosforas suma�ina plieno smūginį tąsumą �emose 

temperatūrose (kiekviena 0,01 % P plieno kritinę trapumo temperatūrą pakelia 25oC). �is rei�kinys 

vadinamas �altuoju trapumu. �alingas fosforo poveikis tuo didesnis, kuo daugiau pliene anglies. 

Ypač �alingas fosforo poveikis, kada jo plienuose yra daugiau negu 0,1 %. Dėl to fosforo kiekis 

pliene apribojamas 0,05 %. Fosforas, kaip ir siera, gerina plieno apdirbimą pjovimu. Dėl to 

automatiniuose plienuose jo gali būti daugiau � iki 0,15 %. 

Deguonis ir azotas pliene sudaro oksidus bei nitridus. Tai trapūs nemetaliniai intarpai. Jie 

koncentruoja įtempimus. Dėl to ma�ėja plieno plasti�kumas, smūginis tąsumas, ciklinis 

patvarumas. Vandenilis pliene cheminių junginių nesudaro, tačiau legiruotame pliene jis gali 

sukelti labai pavojingus defektus � vidinius ply�ius, vadinamus flokenais. Dujinių priemai�ų pliene 

būna labai ma�ai. Jas sunku nustatyti, todėl jos da�nai vadinamos slaptomis priemai�omis. 

Siliciu ir manganu lydymo metu plienas i�oksidinamas: 

FeO + Mn = MnO + Fe 

2FeO + Si = SiO2 + 2Fe 

Dalis �ių elementų (iki 0,5 � 0,8 % Mn ir iki 0,3 � 0,4 % Si) lieka pliene. Likę pliene Si ir 

Mn i�tirpsta ferite. Dėl to padidėja ferito keiktumas bei stiprumas, tačiau �iek tiek suma�ėja jo 

plasti�kumas. 

 

2.2.2. Legiruojančiųjų elementų įtaka plienų struktūrai ir savybėms. Legiruojančiais 

vadinami elementai, įvesti į plieną lydymo metu, siekiant pakeisti jop struktūrą ir savybes. 
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Da�niausiai plienai legiruojami metaliniais elementais: Cr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Ti, Co, Nb, Al, 

Cu. 

Metalinių legiruojančiųjų elementų atomai pakeičia dalį atomų gele�ies kristalinėje 

gardelėje. I�tirpę gele�yje, legiruojantys elementai keičia gele�ies alotropinių virsmų temperatūras. 

Pagal įtaką gele�ies alotropinių virsmų temperatūroms legiruojantieji elementai skirstomi į 

austenizuojančius ir feritizuojančius. 

Austenizuojantys elementai �emina gele�ies kritinę temperatūrą A3 ir kelia kritinę 

temperatūrą A4 (2.6 pav.). kai �ių elementų koncentracija yra de�iniau ta�ko b, gele�ies kritinė 

temperatūra A3 yra �emiau ta�ko b, kambario temperatūroje turi γ gele�ies kristalinę gardelę. Tokie 

lydiniai vadinami austenitiniais (plienas � austenitinės klasės plienu). Labiausiai austenizuojantys 

metaliniai elementai yra Ni ir Mn. 

Feritizuojantys elementai kelia gele�ies kritinę temperatūrą A3 ir �emina kritinę temperatūrą 

A4 (2.6 pav., b). �iuo atveju susiaurėja γ gele�ies sritis ir i�siplečia α gele�ies sritis. Lydinių, 

esančių de�iniau ta�ko C, α gele�ies kristalinė gardelė nesikeičia iki lydymosi temperatūros. Tokie 

lydiniai vadinami feritiniais (plienas � feritinės klasės plienu). 

Austenizuojantys elementai �emina plienų kritinius ta�kus A1, A3, Am, feritizuojantys � juos 

kelia. 

 

 
2.6 pav. Legiruojančiųjų elementų įtaka gele�ies kritinėms temperatūroms 

 

Pagal sąveiką su pliene esančia anglimi, legiruojantys elementai skirstomi į karbidus 

sudarančius (karbidizuojančius) ir karbidų nesudarančius. 

Karbidus sudaro pereinamieji metalai, periodinėje elementų sistemoje esantys kairiau 

gele�ies (Zr, Ti, Nb, Cr, V, Cr, Mo, W, Mn). Stipriai karbidizuojantys elementai (Ti, Nb, Zr, V) 

pliene sudaro specialius karbidus (VC, TiC, NbC, ZrC) su paprasta chemine formule � MC. Tokie 

karbidai vadinami įsiskverbimo fazėmis. Kiti � pirmiausia legiruoja cementitą, pvz., (FeCr)3C, 
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(FeMn)3C. Legiruoto cementito formulė � M3C. Esant didesnei �ių elementų koncentracijai, 

susidaro savi legiruojančiųjų elementų karbidai (Cr7C3, Cr23C6), kurių cheminės formulės M7C3, 

M23C6 arba M6C � Fe3W3C, Fe3Mo3C. 

Sudėtingų cheminių formulių karbidai (M3C, M7C3, M23C6, M6C) savo savybėmis ma�ai 

tesiskiria nuo cementito. Kaitinant plienus, jie nesunkiai tirpsta austenite. Karbidai su paprasta 

chemine formule (MC) � įsiskverbimo fazės austenite beveik netirpsta iki 1300oC temperatūros. 

Karbidų nesudaro elementai, periodinėje elementų sistemoje esantys de�iniau gele�ies (Si, 

Al, Cu, Ni). Be to, jie skatina kitų karbidų skilimą į gele�į ir grafitą, todėl vadinami 

grafitizuojančiais. �ie elementai i�tirpsta ferite arba austenite. 

Legiruojantys elementai keičia plieno eutektoidinę koncentraciją � da�niausiai ta�ką S(Fe�

Fe3C diagramoje) pastumia į kairę. Dėl to legiruotas plienas gali būti eutektoidinės struktūros, esant 

jame anglies ma�iau negu 0,8 %. 

Dauguma legiruojančių elementų (Cr, Si, W, V, Ti) ma�ina anglies tirpumą austenite (Fe�

Fe3C diagramos SE linija pastumia į kairę). Dėl to besikristalkizuojant labai legiruotam angliniam 

plienui, i� skystos fazės gali i�siskirti pirminiai karbidai (susidaro ledeburitinė eutektika). Plienas, 

kurio struktūroje yra pirminių karbidų (ledeburitinės eutektikos), vadinamas ledeburitine arba 

karbidinės klasės plienu, pvz., plienas, kuriame yra 1-1,5% C ir 10-12 %. Cr. 

Ma�o ir vidutinio anglingumo konstrukcinių plienų pagrindine struktūrine faze (n ma�iau 

kaip 90 %.) yra feritas. Dėl to �ių plienų mechaninės savybės labai priklauso nuo ferito savybių. 

Dauguma legiruojančiųjų elementų, ypatingai Si, Mn ir Ni didina ferito fazės kietumą bei stiprumą. 

Sustiprinant feritą, legiruojantys elementai beveik nesuma�ina jo plasti�kumo, tačiau suma�ina 

smūginį tąsumą. I�imtis � nikelis. Jis smūginio tąsumo nema�ina. Ferito fazė yra termi�kai 

apdorotų (grūdintų ir atleistų) plienų struktūros pagrindas. Dėl to legiruojantys lementai, 

sustiprinantys feritą, sustiprina ir termi�kai apdorotus plienus. 

Didėjant anglies kiekiui, didėja karbidinės fazės įtaka plienų mechaninėms savybėms. 

Daugelis legiruojančiųjų elementų lėtina karbidų i�siskyrimą ir stambėjimą atleidimo metu, tuo 

sustiprindami plienus. 

Daugelis legiruojančiųjų elementų susmulkina plieno struktūros grūdelius. Dėl to didėja 

plieno smūginis tąsumas, �emėja kritinė trapumo temperatūra. Ypatingai kritinę trapumo 

temperatūrą �emina nikelis. 

Legiruojantys elementai gali i� esmės pakeisti plienų fizikines ir chemines savybes. 
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2.2.3. Plienų �ymėjimas 

Plienų klasifikavimas ir �ymėjimas Europos Sąjungoje 

Plienų klasifikavimą ir �ymėjimą Europos Sąjungoje reglamentuoja LST EN 10027-1, LST 

EN 10027-2 ir LST 1585 (CR 10260). 

Pagal �iuos standartus plieno markės skirstomos į dvi pagrindines grupes: 

1 grupė : plienai, �ymimi pagal savo paskirtį ir  mechanines ar fizines savybes. 

2 grupė : plienai, �ymimi pagal savo cheminę sudėtį ir skirstomi į keturis pogrupius. 

Plienų �ymėjimas pagal jų paskirtį ir mechanines ar fizines savybes (1 grupė)  

Markėse nurodomi �ie pagrindiniai simboliai:  

a) S − konstrukcinis plienas (statybinis plienas).  

 P − plienas slėginiams indams, pvz., P265NB, P265GH, P355NH. 

 L − plienas magistraliniams vamzdynams, pvz., L360NB, L360QB, L360MB. 

 E − plienas ma�inų gamybai, pvz., E295, E295GC, E335, E360. 

 Po raidės ra�ytas skaičius rodo ma�iausią nurodytą takumo ribą (MPa) ma�iausio storio 

diapazonui. 

Konstrukcinių plienų markėse gali būti nurodyta papildoma informacija. 

 

Pagrindiniai simboliai Papildomieji simboliai 
plienams 

Raidės Mechaninės 
savybės 1 grupė 1) 2 grupė 2) 

Smūginis tąsumas 
(suardymo energija), 

J  

Bandymo 
tempera-
tūra 

27J 40J 60J ºC 
JR KR LR 20 
J0 K0 L0 0 
J2 K2 L2 −20 
J3 K3 L3 −30 
J4 K4 L4 −40 
J5 K5 L5 −50 

G � 
liejama-
sis 
plienas 
(jei 
reikia) 
S � 
konst-
rukcinis 
plienas 

nnn � 
ma�iausia 
takumo 
riba (Re) 
MPa 
ma�iausia
m storių 
intervalui 

J6 K6 L6 −60 

C � specialiai �altai formuotas; 
D � kar�tai įmerktinai dengtas;  
E � emaliuotas; 
F � kaltas; 
H � tu�čiaviduris profilis; 
L � �emai temperatūrai; 
M � termomechani�kai valcuotas; 
N � normalizuotas arba atliktas 
normalizacinis valcavimas; 
O � naudojamas atviroje jūroje; 
P � įlaidiniai poliai; 
Q � grūdintas ir atleistas; 
S � laivų statybai; 
T vamzd�iams;
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  A � dispersi�kai sukietintas; 
M � termomechani�kai valcuotas
N � normalizuotas arba atliktas 
normalizacinis valcavimas; 
Q � grūdintas ir atleistas; 
G � kitos charakteristikos, jei 
reikia, po jų gali būti 1 arba 2 
skaitmenys. 

T � vamzd�iams; 
W � atsparus atmosferos poveikiui; 
an � nurodyto papildomojo 
elemento cheminis simbolis, pvz., 
Cu, jei reikia, kartu su skaitmeniu, 
nurodančiu 10 kartų padidintą jo 
kiekio ribų vidurkį (suapvalintą  
0,1 % tikslumu). 

1)  1 grupės simboliai A, M, N ir Q taikomi smulkiagrūd�iams plienams. 
2)  2 grupės simboliai, i�skyrus cheminius simbolius, gali turėti priedą, susidedantį i� vieno 

arba dviejų skaitmenų, kad būtų galima pa�ymėti kokybių skirtumus, remiantis 
atitinkamu gaminio standartu. 

�ymėjimo pavyzd�iai: S355JR, S355J2G3, S355NL, S460Q, S235J0W ir kt. 
 

b) B − armatūrinis plienas; po raidės ra�ytas skaičius markėje rodo takumo ribą (MPa), pvz., 
B500A, B500B. 

c) Y − armatūrinis, i� anksto įtemptas plienas betonui; po raidės ra�ytas skaičius markėje rodo 
ma�iausią nurodytą tempiamojo stiprio ribą MPa, pvz., Y1770C. 

d) R − bėgių arba bėgių formos plienas, po raidės ra�ytas skaičius markėje rodo ma�iausią 
nurodytą tempiamojo stiprio ribą MPa, pvz., R0900, R0900Mn. 

e) H − �altai valcuotas didelio stiprumo lak�tinis plienas  �altam tempimui, po raidės ra�ytas 
skaičius markėje rodo ma�iausią nurodytą takumo ribą, o kai normuojama tik stiprio riba,  
nurodoma raidė T  ir skaičius, rei�kiantis ma�iausią tempiamojo stiprio ribą (MPa), pvz., 
H400M. 

f) D − lak�tinis plienas �altam �tampavimui, toliau ra�oma viena i� �ių raid�ių: 
       1) C − �altai valcuotiems gaminiams; 

       2) D − kar�tai valcuotiems gaminiams, skirtiems �altam �tampavimui; 
 3) X − gaminiams, kurių valcavimo sąlygos nenurodytos; 

�ymėjimo pavyzd�iai: DC03+ZE, DC04, DC04EK, DX51D+Z . 

g) T - skarda (plieno gaminiai įpakavimui),  toliau  ra�oma: 

 

 

1) paprastai apspaustiems gaminiams, raidė H ir skaičius, rodantis vidutinį norminį 
Rokvelo kietumo HR 30 Tm reik�mę; dvigubai apspaustiems gaminiams skaičius, 
rodantis nominalinę  takumo ribą (MPa), pvz., TH52, T660, TH52+CE, T660+CE, 
TH52+SE, T660+SE. 

M − elektrotechninis plienas, toliau  ra�oma: 

      1) 100 kartų padidintas skaičius rodo did�iausius nuostolius, i�reik�tus W/kg, esant 
nominaliam gaminio storiui, 50 Hz da�niui ir magnetinei indukcijai: 

      - 1.5 teslos lak�tinio plieno pusgaminiams, neorientuotų kristalų ir normaliai orientuotų 
kristalų lak�tiniam plienui; 

h) 

      - 1.7 teslos suma�intų nuostolių ar didelės skvarbos orientuotų kristalų lak�tiniam plienui;

       2) 100 kartų padidintas nominalusis gaminio storis milimetrais; 

       3) raidė, rodanti elektrotechninio plieno tipą: 
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        A  −  neorientuotųjų kristalų lak�tams; 

        D  − nelegiruotojo plieno lak�tų pusfabrikačiams (be galutinio atkaitinimo); 
        E  −  legiruoto plieno lak�tų pusfabrikačiams (be galutinio atkaitinimo); 

        N   − lak�tams su normaliai orientuotais kristalais; 
        S  −  suma�intų nuostolių lak�tams su orientuotais kristalais; 

         P    didelės skverbties lak�tams su orientuotaisiais  kristalais. 

�ymėjimo pavyzd�iai: M400-50A, M140-30S, M660-50D, M390-50E. 

 PASTABA. 1) ir 2) simboliai turi būti atskirti brūk�neliu. 

 
Plienų  �ymėjimas  pagal cheminę sudėtį (2 grupė) 

1 pogrupis. Nelegiruotieji plienai (i�skyrus gerai apdirbamus pjaunant(automatų) plienus), 

kurių mangano vidutinis kiekis < 1 %. �ymėjimui eilės tvarka vartojami tokie simboliai: 

raidė C, toliau  skaičius, rodantis 100 kartų padidintą vidutinį anglies kiekį.  Taip pat gali būti 

nurodyta papildoma informacija: 

E � nurodomas did�iausias sieros kiekis; 

R � nurodomos sieros kiekio ribos; 

D � vielos traukimui; 

C � �altajam formavimui, pvz., �altajam �tampavimui, �altajam presavimui; 

S � spyruoklėms; 

U � įrankiams; 

W � suvirinimo strypeliams; 

G � kitos charakteristikos, jei reikia, po jų gali būti 1 arba 2 skaitmenys. 

Plieno markių pavyzd�iai: C10, C15, C35E,  C35R, C40, C50 ir kiti. 

2 pogrupis. Nelegiruotieji  plienai, kurių  vidutinis  mangano  kiekis  ≥ 1%,  nelegiruotieji  

automatų  plienai ir legiruotieji plienai (i�skyrus greitapjovius plienus), kurių kiekvieno 

legiruojančiojo elemento masės kiekis procentais yra < 5 %. �ymėjimui naudojami eilės tvarka 

tokie simboliai: 

- skaičius , rodantis 100 kartų padidintą vidutinį anglies kiekį.  

- cheminiai simboliai, rodantys legiruojančiuosius elementus, apibūdinančius plieną. 

Simboliai ra�omi ma�ėjančia tų elementų kiekio eilės tvarka; kai dviejų ar daugiau elementų 

kiekis yra toks pat, atitinkami simboliai nurodomi abėcėlės tvarka. 
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- skaičiai, rodantys legiruojančiųjų  elementų kiekį. Kiekvienas skaičius rodo atitinkamai 

vidutinį procentinį elemento kiekį, padaugintą i� koeficiento, pateikto 1 lentelėje, ir 

suapvalinto iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Skaičiai, atitinkantys skirtingus elementus, 

atskiriami brūk�neliais. 

         1 lentelė. Plieno legiruojančiųjų elementų koeficientai 

Elementas Koeficientas 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 

Ce, N, P, S 100 

B 1000 

Plieno �ymėjimo pavyzd�iai: 16Mo3, 13CrMo4-5, 20Mn5, 11SMnPb30. 

 

3 pogrupis. Legiruotieji plienai (i�skyrus greitapjovius), kurių bent vieno legiruojančiojo 

elemento masės kiekis yra  ≥ 5. 

�ymėjimui vartojami eilės tvarka tokie simboliai: 

-  raidė  X. 

- skaičius , rodantis 100 kartų padidintą vidutinį anglies kiekį.  

- cheminiai simboliai, rodantys legiruojančiuosius elementus, apibūdinančius plieną.  

- skaičiai, rodantys legiruojančiųjų  elementų kiekį.  

 Plieno markių �ymėjimo pavyzd�iai: X5CrNi18 -10, X12Cr13, X5CrNiMo17-12-2 . 

 4 pogrupis. Greitapjoviai plienai. �ymėjimui vartojami eilės tvarka tokie simboliai: 

- raidės  HS. 

- skaičiai, rodantys legiruojančiųjų  elementų procentinį kiekį, pateikiami tokia tvarka: 

volframas (W), molibdenas (Mo), vanadis (V), kobaltas (Co). 

 Kiekvienas skaičius rodo vidutinį procentinį atitinkamo elemento kiekį. Skaičiai, 

atitinkantys skirtingus elementus, turi būti atskirti brūk�neliais. Pavyzdys: HS2-9-1-8 . 

 I�sami informacija apie plienų �ymėjimą, taip pat �ymėjimo pavyzd�iai pateikti LST 1585 

standarte arba CEN techniniame prane�ime CR 10260. 

Rusijoje pagal paskirtį anglinis plienas skirstomas į konstrukcinį ir įrankinį. Svarbiausios 

konstrukcinio plieno grupės yra: paprastasis, kokybi�kasis ir automatų. 
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Paprastasis plienas. Paprastasis plienas �ymimas rusi�komis raidėmis   Ст   ir skaičiumi 

nuo 0 iki 6. �ie skaičiai � sąlyginis markės numeris, priklausantis  nuo plieno cheminės sudėties. 

Kuo �is skaičius didesnis, tuo plienas anglingesnis (nuo 0,06 iki 0,5 %). Paprastame pliene yra iki 

0,05 % S ir 0.04 % P. Arseno neturi būti daugiau kaip 0.08 %, vario chromo, nikelio � 0,3 % 

kiekvieno. 

Kokybi�kasis plienas.  Jame ma�iau kenksmingųjų  priemai�ų � iki 0,04 % S ir 0,035 % P. 

Anglinis konstrukcinis kokybi�kasis plienas �ymimas dvi�enkliu skaičiumi, rodančiu,  kiek jame 

vidutini�kai yra anglies �imtosiomis procento dalimis. Pvz., pliene 45 yra apie 0,45 % C 

(0,42...0,50). Kokybi�kasis plienas yra �ių markių: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60. 

Liejamasis plienas. Visų rū�ių liejamasis plienas �ymimas rusi�ka raide Л markės gale. 

Anglinis liejamasis plienas naudojamas �ių markių: 15Л, 20Л, ..., 50Л, 55Л. Palyginti  su 

valcuotuoju ar kaltuoju  kokybi�kuoju plienu, �is liejamasis plienas turi daugiau priemai�ų. 

Legiruotasis plienas. Legiruojantieji  elementai rusi�kose plieno markėse �ymimi 

rusi�komis did�iosiomis raidėmis: manganas (Mn) � Г, silicis (Si) � С, chromas (Cr) � Х, nikelis 

(Ni) � Н, varis (Cu) � Д, volframas (W) � В, molibdenas (Mo) � М, vanadis (V) � Ф, titanas (Ti) � 

Т, kobaltas (Co) � К, niobis (Nb) � Б, aliuminis (Al) � Ю, fosforas (P) � П, cirkonis Zr � Ц, boras 

(B) � P. Raide A markės prad�ioje �ymimas automatų plienas, markės viduryje � didesnis azoto 

kiekis, markės gale � geresnė kokybė, t. y. plienas, kuriame yra ma�iau sieros ir fosforo. 

Skaičiai para�yti po raidės, kuria pa�ymėtas legiruojantysis  elementas, rodo, kiek yra 

apytiksliai �io elemento procentais (jeigu �io skaičiaus nėra, tai rodo, jog elemento yra ne daugiau 

kaip 1 %). Pavyzd�iui, įrankiniame pliene X12M yra apie 12 % Cr ir iki 1 % Mo. 

Legiruotojo konstrukcinio plieno markės priekyje esantis dvi�enklis skaičius rodo, kiek 

vidutini�kai  pliene yra anglies �imtosiomis procento dalimis, o markės priekyje esantis 

viena�enklis skaičius rodo, kad plienas yra įrankinis ir kiek jame vidutini�kai yra anglies 

de�imtosiomis procento dalimis. Tačiau tuomet, kai įrankiniame pliene yra 1 % arba daugiau 

anglies, �is skaičius nera�omas. Pavyzd�iui, konstrukciniame pliene 12X2H4A yra apie 0,12 % C, 

2 % Cr, 4 % Ni ir ma�iau sieros bei fosforo (raide A markės gale). Pliene 9XC yra apytikriai 0,9 % 

C, po 1 % Cr ir Si. Tai įrankinis plienas. 
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2.3. Ketus 

2.3.1. Ketus struktūra ir savybės. Ketumi vadinami gele�ies-anglies lydiniai, turintys 

daugiau negu 2,14 %. C. Nelygu chemine sudėtis ir au�imo sąlygos, anglis ketaus struktūroje gali 

būti sujungta į cementitą Fe3C ir kitus karbidus arba i�siskyrusi grafito pavidalu. 

Ketus, kuriame anglis yra sujungta į karbidus, vadinamas baltuoju. �io ketaus 

mikrostruktūras ir jų susidarymo eigą atspindi Fe-Fe3C diagrama (�r. 2.1.2). baltojo ketaus 

struktūroje yra daug cementito, todėl jis yra labai kietas (HB 450-550) ir trapus. 

Ketus, kuriame didesnė anglies dalis yra laisvo grafito pavidalu, vadinamas grafitiniu. Pro 

mikroskopą grafito intarpai mikro�lifo plok�tumoje matomi plok�telinės, rutulinės arba dribsninės 

formos (2.7 pav.). Grafitinio ketaus metalinio pagrindo struktūra būna perlitinė, perlitinė-feritinė 

arba feritinė. 

Grafitinio ketaus mechaninės savybės priklauso nuo metalinio pagrindo (matricos) 

struktūros ir nuo grafito intarpų kiekio, jų dyd�io bei formos. 

Nuo metalinio pagrindo struktūros labiausiai priklauso ketaus stiprumas, kietumas ir 

pasiprie�inimas dilimui. Perlitinės struktūros ketus yra kiečiausias, stipriausias ir atspariausias 

dilimui. Feritas ma�ina ketaus stiprumą, kietumą, pasiprie�inimą dilimui.  

 

 
a   b   c 

2.7 pav. Grafito intarpų forma ketuje: a � plok�telinė, b � dribsninė, c � rutulinė. 

 

Feritas ma�ina ketaus stiprumą, kietumą, pasiprie�inimą dilimui. Mink�čiausias ir 

ma�iausias atsparus dilimui yra feritinės struktūros ketus. Ketaus plasti�kumas nuo metalinio 

pagrindo struktūros beveik nepriklauso. 

Nuo grafito intarpų formos ketaus kietumas ma�ai priklauso, tačiau nuo jos labai priklauso 

ketaus stiprumas bei plasti�kumas. Palankiausia mechaninėms savybėms yra rutulinio grafito 

forma. Labiausiai ketaus stiprumą ir plasti�kumą suma�ina plok�telinis grafitas. 
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Kadangi grafitas labai mink�tas ir nestiprus, tai plok�telinis grafitas tolygus įpjovoms 

metale. �ios įpjovos koncentruoja įtempimus, todėl ma�ina ketaus stiprumą bei plasti�kumą. Kuo 

ma�iau grafito intarpų, kuo jie smulkesni ir tolygiai i�sidėstę metale, tuo geresnės ketaus 

mechaninės savybės. 

Kai kuriais at�vilgiais grafito intarpai ketuje yra naudingi: jie gerina ketaus apdorojimą 

pjovimu, gesina vibracijas, gerina antifricines ketaus savybes, daro jį nejautrų pavir�iaus apdirbimo 

kokybei. 

2.3.2. Cheminės sudėties ir au�imo greičio įtaka ketaus struktūrai. Be gele�ies ir 

anglies, pramoniniame ketuje visuomet yra kitų elementų priemai�ų. Elementai, skatinantys grafito 

i�siskyrimą ketuje (Al, Si, Ni, Cu), vadinami grafitizuojančiais. Elementai, suri�antys anglį į 

karbidus (W, Mn, Cr, V ir kt.), vadinami karbidizuojančiais arba baltinančiais. 

Grafitiniame ketuje pagrindiniai elementai yra Fe, C ir Si. Nuolatinės �io ketaus priemai�os 

yra Mn, S, P. Da�niausiai pasitaikančios atsitiktinės priemai�os yra Cr, Ni, Cu. 

 
2.8 pav. Anglies ir silicio įtaka ketaus struktūrai (liejinio sienelių storis 50 mm) 

 

Pramoniniame ketuje anglies da�niausiai būna 2,4-3,8 %, silicio 1,5-3,5 %. Jei jo daugiau, 

ketus laikomas legiruotu. 

Manganas smulkina perlitą, todėl gerina liejinių (da�niausiai plonasienių) mechanines 

savybes. Tačiau jis baltina, todėl jo ketuje neturi vir�yti 1,25% (0,2-1,1 %). 

Siera ketuje sudaro sulfidus FeS, MnS arba kietuosius tirpalus (FeMn)S. Siera labai kliudo 

grafitizacijai. Jos įtakoje grafito plok�telės sustambėja. Dėl to pablogėja liejinių mechaninės 

savybės. Be to, siera blogins liejimines ketų savybes: ma�ina i�lydyto ketaus takumą, didina 

au�tančių liejinių temperatūrinį susitraukimą. Dėl to au�tančiuose liejiniuose gali susidaryti 

įtrūkimai. Dėl �ių prie�asčių sieros kiekis ketaus liejiniuose neturi vir�yti 0,1-0,2 %. 

Fosforas grafitizacijos procesui įtakos nedaro. Esant didesniam fosforo kiekiui, ketaus 

struktūroje susidaro kietų fosfitinių eutektikų intarpai: baltojo ketaus � trigubos (Fe3C + Fe3P + 
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austenitas), grafitinio � dvigubos (Fe P + austenitas). �ie intarpai �iek tiek suma�ina ketaus 

plasti�kumą, tačiau labai padidina jo pasiprie�inimą dilimui. Be to, eutektikos gerina liejimines 

ketaus savybes � didina i�lydyto ketaus takumą. Dėl to daugumoje ketaus liejinių fosforo yra 0,1-

0,3 %. Specialiame, dilimui atspariame ketuje � 0,4-0,7 %, sudėtinguose fasoniniuose bei 

meniniuose liejiniuose jo gali būti iki 1 %. 

Ketaus struktūra labai priklauso nuo liejinio au�imo greičio, kurį nulemia liejinio sienelių 

storis. To paties liejinio skirtingo storio sienelėse gali susidaryti skirtinga struktūra (2.9 pav.). 

Reikiamai liejinio struktūrai gauti ketuje da�niausiai keičiami C, Si, ir Mn kiekiai. 

mm 

2.9 pav. Au�imo greičio (liejinių sienelės storio) ir  

cheminės sudėties įtaka ketaus struktūrai 

 

2.3.3. Ketaus �ymėjimas 

Ketaus �ymėjimas. Europoje 1997 m. buvo priimta bendras  ketaus �ymėjimas. Yra dvi �ymėjimo 
sistemos: simboliais ir skaitmeninė. 
�ymėjimas simboliais 

�ymint simboliais �ymenyje yra �e�ios pozicijos, tačiau ne visuomet visos naudojamos. 
Tarpeliai tarp pozicijų nepaliekami. Pozicijose simboliai nurodomi  pagal LST EN 1560:2002: 

1 pozicija: EN − (naudojamas tik standartinėms med�iagoms) 

2 pozicija: Ketaus simbolis (GJ, čia G �  lietas, o J �  ketus); 

3 pozicija: Grafito formos simboliai: 

L  − plok�tinis; 
S  − sferoidinis; 
M  − dribsniai (kaip kaliojo); 
V  − vermikulinis; 
N  − anglis junginiuose, ledeburite; 
Y  − Specialioji   struktūra, nustatoma atitinkamu med�iagos 

standartu. 
 

4 pozicija: Metalinio pagrindo struktūros simboliai: 
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A  − austenitas; 
F  − feritas; 
P  − perlitas; 
M  − martensitas; 
L  − ledeburitas; 
Q  − grūdinta; 
T  − grūdinta ir atleista; 
B  − balta�erdė (tik kaliajam, atkaitintas nuanglinančioje aplinkoje); 
W  − juoda�erdė (tik kaliajam, atkaitinta nenuanglinančioje 

aplinkoje). 
Jei nereikia nurodyti metalinio pagrindo med�iagos, 4 pozicija gali būti 
nenaudojama 

 

5 pozicija: Klasifikavimas pagal mechanines savybes arba pagal cheminę sudėtį. 

Klasifikavimas pagal mechanines savybes. Mechaninės savybės nurodomos skaičiais, o 
bandinių gamybos metodas � raidėmis. 

Bandinių gamybos būdo simboliai: 

S  − atskirai i�lietas bandinys; 
U  − kartu i�tlietas bandinys; 
C  − i� liejinio.i�pjautas bandinys . 

Pvz., kai nurodoma tempiamojo stiprio riba, MPa: EN-GJL-150C; EN-GJL-150S; EN-GJV-400U. 

Kai reikia nurodyti santykinį pailgėjimą: EN-GJS-350-22C; EN-GJMW-450-7S; EN-GJS-350-
22U. 

Kai reikia nurodyti smūginį tąsumą, nurodomos bandymų temperatūrų sritys simboliais (RT 
� kambario temperatūra, LT � �ema temperatūra). Jei reikia,  po �ių simbolių gali būti ra�omi  
konkrečias savybes  rodantys skaičiai. Pvz., EN-GJS-400-18S-RT; EN-GJS-350-22U-LT. 

Kai reikia nurodyti kietumą, jis gali būti �ymimas �iais simboliais, o po jų einantys skaičiai 
rodo kietumą: HB, HV, HR. Pvz., EN-GJL-HB155; EN-GJS-HB230; EN-GJN-HV350. 

Klasifikavimas pagal cheminę sudėtį 
Tuomet 5 pozicijos prad�ioje ra�omas X, o toliau taip: 

a) klasifikavimas nenurodant anglies kiekio. Po X ra�omi legiruojančiųjų  elementų simboliai 
ma�ėjančia tvarka ir sveikieji skaičiai, nurodantys jų kiekį. Pvz., EN-GJL-XNiMn13-7. 

b) kai nurodomas anglies kiekis, po X ra�omas 100 kartų  padidintas anglies kiekis, legiruojantieji 
elementai ir jų kiekis. Pvz., EN-GJN-X300CrNiSi9-5-2. 

6 pozicija: Simbolis papildomiems reikalavimams.  

Ra�oma, kai reikia nurodyti papildomus reikalavimus. Pvz., EN-GJMW-360-12S-W. 

Papildomieji reikalavimai: 

D  − būvis,  kaip po liejimo; 
H  − termi�kai apdorotas liejinys; 
W..− jungčių suvirinamumas pagal EN 1559-1:1997; 
Z  − u�sakyme nurodyti  specialūs reikalavimai   
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Skaitmeninis �ymėjimas 

�ymenyje gali būti devynios pozicijos. Pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje ir penktojoje 
pozicijose ra�omos did�iosios raidės, trečiojoje � brūk�nelis, o nuo �e�tosios iki devintosios − 
arabi�ki skaičiai. Pvz., EN-JL2171; 

EN-JS1131. 

Skaitmeninio simbolio struktūra pateikta lentelėje: 

Pozicija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Charakteristika E N - J L n n n n 

4 pozicijoje ra�oma J, pa�ymint, kad tai ketus. 

5 pozicijoje nurodoma grafito forma.  

6 pozicijoje nurodomos pagrindinės ketaus charakteristikos pagal lentelę:. 

0 Rezervas 

1 Tempimo stiprumo riba 

2 Kietumas 

3 Cheminė sudėtis 

4 Rezervas 

5 Rezervas 

6 Rezervas 

7 Rezervas 

8 Rezervas 

9 Rezervas 

7 ir 8 pozicijose ra�omi du skaitmenys nuo 00 iki 99, nurodantys konkrečią med�iagą.  

9 pozicijoje ra�omas vienas skaitmuo, nurodantis konkrečios med�iagos specifinius reikalavimus 
(�r. lentelę): 

 
0 Reikalavimai nenurodomi 
1 Bandomuosius pavyzd�ius i�tlieti atskirai  
2 Bandomuosius pavyzd�ius  i�lieti kartu 
3 Bandomuosius pavyzd�ius i�pjauti i� liejinio 
4 Smūginis tąsumas kambario temperatūroje 
5 Smūginis tąsumas �emose temperatūrose 
6 Nurodomas suvirinamumas 
7 Būvis kaip po liejimo 
8 Termi�kai apdoroti liejiniai 
9 Papildomieji reikalavimai, nurodyti u�sakyme arba  suderinti  su individualiais 

reikalavimais 

 

Rusijoje pilkasis ketus �ymimas rusi�komis raidėmis СЧ ir dvi�enkliu skaičiumi, kuris rodo, 
kokia minimali tempimo stiprumo riba (MPA x 10-1),  kai liejinio sienelių storis 15 mm. Liejiniai 
da�niausiai gaminami i� �ių markių pilkojo ketaus: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ30, СЧ35. Jose anglies 
da�niausiai yra nuo 2,8 iki 3,8 %, o silicio nuo 1,2 iki 2,6 %. 
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Kalusis ketus Rusijoje �ymimas rusi�komis raidėmis KЧ ir skaičiais, kurių pirma pora rodo 
garantuojamą tempimo stiprumo ribą (MPa x 10-1), o kiti � santykinį pailgėjimą procentais, pvz., 
KЧ37-12, КЧ56-4.  

Stiprusis ketus �ymimas rusi�komis raidėmis ВЧ ir dvi�enkliu skaičiumi, kuris rodo 
tempiamojo stiprio ribą (MPa x 10-1): ВЧ35, ВЧ40, �, ВЧ80, ВЧ100. 
 

            2.3.4. Pilkasis ketus � tai ketus, kuriame grafito intarpai yra plok�telių formos. Feritinio 

pilkojo ketaus struktūrą sudaro feritas ir grafitas, feritinio-perlitinio � feritas, perlitas ir grafitas, 

perlitinio � perlitas ir grafitas (2.10 pav.). 

Feritinio pilkojo ketaus tempimo  stiprumo  riba yra 100-150 MPa, feritinio-perlitinio �150�

250 MPa, perlitinio � 200�450 MPa. Pilkojo ketaus trūkumas � ma�as plasti�kumas (A<0,6 %). 

Pilkasis ketus yra pigus, turi geras liejimines savybes, nesunkiai apdirbamas pjaunant, todėl 

labai plačiai naudojamas lietoms detalėms gaminti (�r. 4.1.3). 

        Pilkojo ketaus tempimo  stiprumo  riba 
Med�iagos �ymėjimas 

Simbolis Numeris 
Tempimo  stiprumo  riba Rm 
liejinyje, 

EN-GJL-100 EN-JL1010 100 � 200 

EN-GJL-150 EN-JL1020 150 � 250 

EN-GJL-200 EN-JL1030 200 � 300 

EN-GJL-250 EN-JL1040 250 � 350 

EN-GJL-300 EN-JL1050 300 � 400 
EN-GJL-350 EN-JL1060 350 � 450 

 

2.3.5. Stiprusis ketus � tai ketus, kuriame grafitas yra rutuliukų formos (2.7 pav., b). 

Rutuliukų formą grafitas įgyja į ketų pridėjus nedidelius magnio (0,023�0,07 %) arba kitų �arminių 

ir retųjų �emės elementų kiekius. Rutulinis grafitas ma�iau sumenkina metalinio pagrindo 

mechanines savybes, todėl ketus tampa stipresnis ir plasti�kesnis (Rm = 350 � 1200  MPa,  
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A = 2 � 22 %). Stipriojo ketaus metalinio pagrindo struktūra būna feritinė (leid�iama iki 20 % 

perlito) arba perlitinė (leid�iama iki 20 %  ferito). 

 
2.10 pav. Feritinio (a), feritinio-perlitinio (b) ir  

perlitinio (c) pilkojo ketaus struktūrų schemos 

 

Stipriojo ketaus mechaninės savybės labai pana�ios į plienų savybes. Kartu jis i�saugo geras 

liejimines savybes, gerai apdorojamas pjaunant, gesina vibracijas. 

Stipriojo ketaus bandinių  mechaninės savybės 
Med�iagos �ymėjimas 

Simbolis Numeris 

Tempiamojo stiprio 
riba Rm, MPa 

min.

0,2 % sąlyginė takumo 
riba Rp0.2 
MPa min.

Santykinis pailgėjimas 
A,  

% min.

EN-GJS-350-22-LT 1) EN-JS1015 350 220 22 

EN-GJS-350-22-RT  2) EN-JS1014 350 220 22 

EN-GJS-350-22 EN-JS1010 350 220 22 

EN-GJS-400-18-LT 1) EN-JS1025 400 240 18 

EN-GJS-400-18-RT 2) EN-JS1024 400 250 18 

EN-GJS-400-18 EN-JS1020 400 250 18 

EN-GJS-400-15 EN-JS1030 400 250 15 

EN-GJS-450-10 EN-JS1040 450 310 10 

EN-GJS-500-7 EN-JS1050 500 320 7 

EN-GJS-600-3 EN-JS1060 600 370 3 

EN-GJS-700-2 EN-JS1070 700 420 2 

EN-GJS-800-2 EN-JS1080 800 480 2 

EN-GJS-900-2 EN-JS1090 900 600 2 
1) LT � �emai temperatūrai.  
2) RT � kambario temperatūrai. 
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Stipriojo ketaus mechaninės savybės labai pana�ios į plienų savybes. Kartu jis i�saugo geras 
liejimines savybes, gerai apdorojamas pjovimu, gesina vibracijas. 
 

        2.3.6. Kalusis ketus � tai ketus, kuriame grafitas yra dribsnių formos (2.7 pav., c). jis 

gaunamas atkaitinant (�r. 3.3.3) baltojo ketaus liejinius. Ilgai kaitinant auk�tose temperatūrose 

(950�1000 oC) ledeburito cementitas skaidosi į austenitą ir grafitą. Susidaręs grafitas yra dribsnių 

pavidalo. Priklausomai  kaip au�inama po atkaitinimo, kaliojo ketaus metalinio pagrindo struktūra 

būna feritinė arba perlitinė Feritiniame  ketuje leid�iama iki 10 % perlito, perlitiniame � iki 20 % 

ferito. 

Kaliojo balta�erd�io ketaus mechaninės savybės 

Med�iagos �ymėjimas 
Tempiamojo 
stiprio riba 
Rm, MPa

Santykinis 
pailgėjimas

A, %

0,2 % sąlyginė 
takumo riba Rp 0,2, 

MPa 

Kietumas 
HB  

simbolis numeris min. min. min. maks.
EN-GJMW-350-4 EN-JM1010 350 4 - 230 

EN-GJMW-360-12 1) EN-JM1020 1)  360 12 190 200 

EN-GJMW-400-5 EN-JM1030 400 5 220 220 

EN-GJMW-450-7 EN-JM1040 450 7 260 220 

EN-GJMW-550-4 EN-JM1050 550 4 340 250 
1) Med�iaga,  labiausiai tinkanti suvirinimui. 

Kaliojo juoda�erd�io ketaus mechaninės savybės. 

Med�iagos �ymėjimas 
Tempiamojo 
stiprio riba 

Rm, 

Santykinis 
pailgėjimas 

A3,4, 

0,2 % 
sąlyginė 

takumo riba 
Rp 0,2, MPa 

Kietumas,  

HB  

 min. min. min.  

simbolis numeris     

EN-GJMB-300-6  EN-JM1110  300 6 - 150 max. 

EN-GJMB-350-10  EN-JM1130 350 10 200 150 max. 

EN-GJMB-450-6 EN-JM1140 450 6 270 150 iki 200

EN-GJMB-500-5 EN-JM1150 500 5 300 165 iki 215

EN-GJMB-550-4 EN-JM1160 550 4 340 180 iki 230

EN-GJMB-600-3 EN-JM1170 600 3 390 195 iki 245

EN-GJMB-650-2 EN-JM1180 650 2 430 210 iki 260

EN-GJMB-700-2 EN-JM1190 700 2 530 240 iki 290

EN-GJMB-800-1 EN-JM 1200 800 1 600 270 iki 320
 

Gniū�tinis grafitas ma�iau koncentruoja įtempimus negu plok�telinis. Dėl to kalusis ketus 

yra plasti�kesnis (A = 1,5 � 12 %, da�niausiai ir stipresnis (Rm = 300�800 MPa) negu pilkasis.  
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2.4.  Aliuminis ir jo lydiniai 

 

2.4.1. Aliuminis ir aliuminio lydinių klasifikacija 

 

Aliuminis � lengvas (δ = 2,7 g/cm)3 sidabri�kai baltos spalvos metalas. Jo kristalinė gardelė 

kubinė centra�onė (K12). Polimorfinių modifikacijų neturi. Lydymosi temperatūra 660 oC. 

Aliuminis � geras elektros ir �ilumos laidininkas. Jo pavir�iuje susidaro tanki Al2O3 oksido 

plėvelė, apsauganti aliuminį nuo korozijos atmosferoje, vandenyje, koncentruotoje azoto ir 

daugelyje organinių rūg�čių bei kitose terpėse. Aliuminis neatsparus korozijai druskos rūg�ties bei 

�armų aplinkoje. 

Grynasis aliuminis mink�tas, nestiprus ir labai plasti�kas metalas (HB 17, Rm = 50 MPa,   

Rp0,2 = 15 MPa,  A = 50 %. Nuolatinės aliuminio priemai�os (Fe, Si, Mn, Cu, Z, Cr) didina 

aliuminio kietumą bei stiprumą, tačiau ma�ina jo elektros  laidumą, korozinį atsparumą ir 

plasti�kumą.  

Europos Sąjungoje aliuminio ir jo deformuojamųjų lydinių �ymėjimą reglamentuoja                     

LST EN 753�1 ir LST EN 753�2, o lydinių būsenų ir jų terminių apdorojimų �ymėjimą � LST EN 515. 

Yra dvi deformuojamųjų aliuminio lydinių �ymėjimo sistemos � ketur�enklė skaitmeninė ir 

cheminiais simboliais. Skaitmeninė yra pagrindinė, o sistema cheminiais simboliais ją tik papildo. 

Ketur�enkliame �ymenyje pirmasis skaičius nurodo pagrindinį legiruojantįjį  elementą : 

 

�ymuo Pagrindinis legiruojantysis 
elementas 

1XXX > 99,00 % Al 

2XXX Cu 

3XXX Mn 
4XXX Si 

5XXX Mg 

6XXX Mg ir Si 

7XXX Zn 

8XXX Auk�čiau  nenurodyti elementai 
 

1XXX serijos paskutinieji du skaitmenys rodo aliuminio grynumo laipsnį, t. y. aliuminio 

masę per  99,00 %, likusioji procentinė dalis yra priemai�os. �ymenyse serijų nuo 2XXX iki 8XXX 

paskutineji  du skaitmenys neturi specialios paskirties ir suteikiami skirtingiems lydiniams. Antrasis 
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skaičius �ymenyje rodo lydinio modifikaciją. Techninis aliuminis tiekiamas pusfabrikačių (lak�tų, 

juostų, profilių ir pan.) pavidalo. �ymimas EN AW � 1199 (EN AW � Al 99,99), EN AW � 1060 

(EN AW - Al 99,6. Skaitmenų ir simbolių reik�mės, pvz., EN AW � 1199 (EN AW � Al 99,99): 

EN � �ymuo pagal Europos sistemą; AW � deformuojamasis aliuminis (wrought aluminium); 1 

(pirmasis skaitmuo) � techninis aliuminis; 1 (antrasis skaitmuo) � modifikacija; 99 � aliuminio yra 

99,99 %, likęs kiekis � priemai�os. 

Aliuminio lydinių klasifikacija. Technikoje da�niausiai naudojami aliuminio lydiniai su 

variu, magniu, manganu, siliciu ir cinku. �ie elementai su aliuminiu sudaro kintamos 

koncentracijos ribotus tirpalus (2.11 pav.). Temperatūrai krintant, jų tirpumas aliuminyje ma�ėja, 

todėl i� kietųjų tirpalų i�siskiria perteklinės fazės: Al-Cu sistemoje � CuAl2, Al-Si sistemoje � Si 

kristalai, Al-Mg sistemoje � Al3Mg2. Technikoje da�niausiai naudojami daugiakomponenčiai 

aliuminio lydiniai. Juose  esantys legiruojantieji  elementai tarpusavyje sudaro sunkiai aliuminyje 

tirpstančias fazes: Mg2Si, CuMgAl5Mg5 ir kt. 

 
2.11 pav. Aliuminio lydinių būvio diagramos schema 

 

Pagal technologines savybes aliuminio lydiniai skirstomi į deformuojamuosius ir 

liejiminius. Deformuojamieji lydiniai turi būti plasti�ki. Plasti�kiausi yra vienfaziai kietojo tirpalo 

lydiniai, tačiau stiprumui padidinti deformuojamuosiuose lydiniuose leistinas ir nedidelis 

perteklinių fazių kiekis (2.11 pav.). 

Liejiminiams lydiniams būtinos geros liejiminės savybės (�ema lydymosi temperatūra, geras 

i�lydyto metalo takumas ir kt.). �ios savybės būdingos eutektinės arba jai artimos koncentracijos 

lydiniams (2.11 pav.). 

Deformuojamieji aliuminio lydiniai skirstomi į termi�kai nestiprinamus, termi�kai 

stiprinamus ir sukepintuosius. Termi�kai nesustiprinamiems priskiriami 1XXX, 3XXX, 4XXX ir 

5XXX serijų aliuminio lydiniai. �iai grupei priskiriami taip pat kai kurie 7XXX ir 8XXX serijų 

lydiniai. Termi�kai nestiprinami vienfazės struktūros lydiniai parodyti 2.11 pav. Lydinius, kuriuose 
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i�siskiria perteklinės fazės, galima sustiprinti, apdorojant termi�kai (2.11 pav.). �iai grupei 

priskiriami lydiniai turi vieną ar keletą legiruojančiųjų elementų,  tokių kaip Cu, Mg, Si, Zn. �ių 

elementų nema�i kiekiai auk�tesnėse temperatūrose gali i�tirpti aliuminyje, tačiau �emėjant 

temperatūrai jų tirpumas aliuminyje ma�ėja. Būtent tai  sudaro galimybę  terminio apdorojimo 

metu. sustiprinti �iuos lydinius.  

 

2.4.2. Deformuojamieji aliuminio lydiniai 

             I� deformuojamųjų lydinių pagamintų strypų, plok�čių ir juostų mechanines savybes 

reglamentuoja LST EN 485 standartas. Deformuojamųjų termi�kai nestiprinamų lydinių grupei 

priklauso aliuminio lydiniai su manganu (1−1,6 % Mn) ir aliuminio lydiniai su magniu (0,4−6,8 % 

Mg).  

Vertingiausios deformuojamųjų termi�kai nestiprinamų aliuminio lydinių savybės yra 

plasti�kumas, korozinis atsparumas, geras suvirinamumas. Jų stiprumas nedidelis � atkaitintų  

Rm = 130-340 MPa. Deformaciniu sukietinimu jį galima padidinti 1,5−2 kartus, tačiau tada 

labai suma�ėja lydinių plasti�kumas. 

      Gausią deformuojamųjų termi�kai stiprinamų lydinių grupę sudaro 2XXX aliuminio lydiniai. 

Pagrindiniai legiruojantieji  elementai juose yra Cu (1,8 � 6,0 %) ir Mg (iki 1,8 %). Be jų,  yra ir 

nedideli kiekiai Mn, Si, Fe priemai�ų. Pagrindinės perteklinės fazės 2XXX aliuminio lydiniuose yra 

CuAl2, Mg2Si, Al2CuMg, Al3Mg2, FeAl3 ir kt. �ių lydinių tempimo  stiprumo  riba siekia iki 460 

MPa, santykinis pailgėjimas � iki 16 %. Juos galima sustiprinti grūdinant ir sendinant. Dar labiau 

sustiprėja derinant deformacinį stiprinimą su terminiu. 

Pana�ūs į 2XXX serijos aliuminio lydinius yra 6XXX serijos lydiniai. Juose  pagrindiniai 

legiruojantieji s elementai yra Mg ir Si. �ie lydiniai yra ne tokie stiprūs, tačiau plasti�kesni negu 

2XXX lydiniai. Jie stiprinami grūdinant ir sendinant (�r. 3.3.4). Padidinus 2XXX serijos lydiniuose 

silicio kiekį iki 1,2 %, jie labiausiai tinka kaltoms bei �tampuotoms detalėms gaminti. 

      Deformuojamųjų termi�kai stiprinamų lydinių grupei priklauso stiprieji 7XXX serijos aliuminio 

lydiniai  Be vario ir magnio, juose gana daug (4 − 7 %) cinko. Termi�kai apdorotų �ių lydinių 

stiprumo riba siekia 600 MPa. Jų trūkumai � ma�as plasti�kumas (A ≈10 %) ir  korozinis 

neatsparumas. 

Savitą deformuojamųjų aliuminio lydinių grupę sudaro sukepintieji milteliniai aliuminio 

lydiniai. Jie gaminami i� aliuminio ir aliuminio oksidų Al2O3 miltelių. Specialiais metodais gauti ir 

susmulkinti milteliai briketuojami ir sukepinami 600 0C temperatūroje. I� �ių briketų valcuojami 

pusgaminiai: strypai, profiliai ir pan. Sukepintieji aliuminio lydiniai yra stiprūs (Rm = 300−400 
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MPa), atsparūs korozijai, lengvai apdorojami pjaunant, patenkinamai virinami. Vertinga tai, kad 

geras mechanines savybes  i�laiko iki 500 0C. 

 
2.4.3. Liejiminiai aliuminio lydiniai.  

 

Lietoms detalėms gaminti naudojami Al-Si, Al-Cu ir Al-Mg lydiniai. Geriausias liejimines 

savybes turi Al-Si lydiniai (siluminai). Juose gali būti nedideli kiekiai Cu, Mg, Ti, Zr. Bendras Si ir 

kitų legiruojančiųjų elementų kiekis siluminuose da�niausiai vir�ija jų ribinį tirpumą aliuminyje. 

2.12 pav. parodyta silumino (12 % Si) struktūrinė schema. Jo struktūrą sudaro pirminiai kietojo 

silicio tirpalo aliuminyje kristalai (�viesus) ir α + Si eutektika (tamsi). Nelegiruoti siluminai 

termi�kai nestirpinami. Legiruotieji siluminai gali būti termi�kai sustiprinami grūdinant ir sendinant 

(�r. 3.3.4).  

 
2.12 pav. Silumino struktūros schema 

 

Liejiminiai Al-Cu (4-5 % Cu) lydiniai yra stipresni negu siluminai. Jie i�saugo pakankamai 

geras mechanines savybes iki 250-300 0C temperatūros. Lyginant su siluminais, jie geriau 

apdorojami pjovimu, geriau virinami. Juos galima sustiprinti apdorojant termi�kai, tačiau jų 

liejiminės savybės blogesnės negu siluminų. Gerų mechaninių savybių yra Al-Mg liejiminiai 

lydiniai. Jie plasti�kesni ir atsparesni korozijai negu siluminai bei Al-Cu lydiniai, tačiau jų 

liejiminės savybės yra blogesnės.  
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Liejiminių aliuminio lydinių �ymėjimą reglamentuoja LST EN 1780-1 ir LST EN 1780-2 

standartai. Yra dvi �ymėjimo sistemos � penkia�enklė skaitmeninė sistema ir �ymėjimas cheminiais 

simboliais. 

�ymens prad�ioje ra�omas EN, paliekamas tarpelis, toliau  did�ioji raidė A (aliuminis) ir 

viena i� raid�ių,  nurodančių liejiminio aliuminio lydinio paskirtį: B � perlydomieji aliuminio 

lydiniai (perlydomieji luitai); C � aliuminio liejiniai; M �  aliuminio ligatūra (master alloys); toliau 

�ymenyje dedamas brūk�nelis ir nurodomas penkia�enklis skaičius. Pvz., EN AB-44000. 

Nelegiruotojo aliuminio pirmasis penkia�enklio �ymens skaitmuo yra 1 (kaip ir 

deformuojamajam aliuminiui, kai aliuminio  ne ma�iau kaip 99,00 %). Antrasis skaitmuo �ymenyje 

yra 0. Trečiasis ir ketvirtasis skaitmenys  rodo ma�iausią aliuminio procentą. �ie du skaitmenys yra 

tokie patys kaip ir aliuminio ma�iausiojo  procentinio kiekio skaitmenyje į de�inę po kablelio. Pvz., 

AB-10970 aliuminio kiekis �iame aliuminyje yra 99,97 %. Penktasis skaitmuo 0 nurodo, kad 

nelegiruotasis  aliuminis yra bendrosios paskirties pagal LST EN 576; 1, 2,� , kad nelegiruotas 

aliuminis yra specialios paskirties pagal LST EN 576. 

Aliuminio liejamieji lydiniai �ymini pagal tokią pačią sistemą. Pirmasis skaitmuo 

penkia�enkliame �ymenyje rodo pagrindinį legiruojantįjį  elementą, pvz., su variu � 2XXXX; su 

siliciu � 4XXXX; su magniu � 5XXXX; su cinku � 7XXXX. 

Antrasis skaitmuo penkia�enkliame �ymenyje nurodo legiravimo grupę: 

21XXX � AlCu; 41XXX � AlSiMgTi; 42XXX � AlSi7Mg; 43XXX � AlSi10Mg; 44XXX � AlSi; 

45XXX � AlSi5Cu; 46XXX � AlSi9Cu; 47XXX � AlSi(Cu); 48XXX � AlSiCuNiMg; 51XXX � 

AlMg; 71XXX � AlZnMg.  

Trečiasis skaitmuo parenkamas laisvai. 

Ketvirtasis skaitmuo paprastai yra nulis. 

Penktasis skaitmuo visuomet nulis, i�skyrus aviacinės paskirties lydinius. 

�ymint aliuminį ir jo lydinius cheminiais simboliais,  �ymenyje nurodomas aliuminio 

�varumas arba  aliuminio legiruojančiųjų  elementų cheminiai simboliai, po jų para�yti skaičiai 

rodo jų kiekį procentais. �ymenyje tokia eilės tvarka turi būti �ie simboliai: EN, tarpelis, raidė A 

(aliuminis), viena i� �ių raid�ių: B � perlydomiesiems luitams, C � liejiniams, M -ligatūrai (master 

alloys); po �ių raid�ių dedamas brūk�nelis. Pvz., EN AB-45400 [Al Si5Cu3] arba EN AB-Al 

Si5Cu3. Legiruojantieji  elementai �ymenyje nurodomi ma�ėjančia tvarka.  Jei jų kiekiai vienodi, 

jie ra�omi abėcėlės tvarka. �ymenyje cheminių simbolių turi būti ne augiau kaip keturi. 
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Nelegiruotojo aliuminio �ymėjimo pavyzdys. EN AB-Al 99,80. Nurodomas aliuminio 

grynumas. Po Al turi būti paliekamas tarpelis. Elektrotechninės paskirties aliuminio �ymens gale 

ra�oma raidė E. Pvz., EN AB-Al 99,7 E. �ymens gale gali būti raidės A, B, C, �rei�kiančios �ymens 

registracijos eili�kumą, pvz., EN AB-Al 99,7 A;   EN AB-AL 99,7 B. Pagrindinės priemai�os 

nurodomos �ymens gale skliausteliuose, pvz., EN AB-Al Si12(Fe).  

Aliuminio lydinių �ymėjimo pavyzd�iai. EN AB-Al SI5Cu3, EN AC-Al Si12CuMgNi, EN 

AB-Al Si7Mg0,6.  

 

2.5. Magnis ir jo lydiniai 

  

Magnis - labai lengvas (ρ = 1,74 g/cm3 ) sidabri�kai baltos spalvos metalas. Jo kristalinė 

gardelė heksagoninė sutankinta (H12). Polimorfinių modifikacijų neturi. Lydymosi temperatūra 

650 0C. Kaitinamas magnis intensyviai oksiduojasi. 623 0C temperatūroje magnis savaime 

u�sidega. Magnio milteliai bei dro�lės gali savaime u�sidegti ir kambario temperatūroje. Lieto 

technikinio magnio mechaninės savybės labai �emos:  Rm = 110-120 MPa, A = 6-8 %. Dėl to 

magnis kaip konstrukcinė med�iaga nenaudojamas. �iuo po�iūriu �ymiai vertingesni magnio 

lydiniai. Vertingiausios magnio lydiniu savybės yra ma�as svoris, didelis santykinis stiprumas, 

sugebėjimas atlaikyti smūgines apkrovas bei gesinti vibracijas. Magnio lydiniai geriau apdorojami 

pjovimu negu aliuminio bei vario lydiniai. Jie lengviau �lifuojami bei poliruojami. Pagrindiniai �ių 

lydinių trūkumai yra ma�as korozinis atsparumas, sudėtinga liejimo technologija bei atliekų 

polinkis savaime u�sidegti. Technikoje da�niausiai naudojami magnio lydiniai su aliuminiu (iki 

10 % Al), cinku (iki 6 % Zn) ir manganu (iki 2,5 % Mn). Papildomai legiruojami Zr, Cd, Nd, Ni, ir 

kitais elementais. Dauguma �ių elementų su magniu sudaro ribotus kietuosius tirpalus. �emėjant 

temperatūrai i� kietojo tirpalo i�siskiria perteklinės fazės MgZn2 , Al3Mg4 , MgAl2Zn6 ir kitos. Dėl 

to daugelį magnio lydinių galima sustiprinti apdorojant termi�kai (�r.3.3.4). Technologiniu po�iūriu 

magnio lydiniai skirstomi į deformuojamuosius ir liejiminius. 

 Deformuojamieji lydiniai Rusijoje �ymimi raidėmis MA ir sąlyginiu markės skaičiumi 

(MA5, MA8, MA14 ir kt.). Tai Mg-Mn, Mg-Al-Zn-Mn, Mn-Zn-Zr sistemų lydiniai. Daugiausia 

deformuojami kar�ti (300-480 0C) lydiniai. Liejiminiai lydiniai �ymimi raidėmis MЛ ir sąlyginiu 

markės skaičiumi. Jų cheminė sudėtis artima deformuojamųjų lydinių cheminei sudėčiai, tačiau 

lietų detalių struktūra da�niausiai būna stambiagrūdė, todėl jų mechaninės savybės blogesnės negu 

deformuojamųjų. 
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2.6. Titanas ir jo lydiniai 

 

Titanas - lengvas (ρ = 4,5 g/cm  ) pilkos spalvos metalas. Jo lydymosi temperatūra 1663 0C. 

Iki 882 0C titano kristalinė gardelė heksagoninė sutankinta (H12). �is titanas vadinamas α titanu. 

Daugiau negu 882 0C temperatūroje kristalinė gardelė yra kubinė centratūrė (K8). �is titanas 

vadinamas  β-titanu. Vertingos titano savybės yra ma�as tankis, didelis santykinis stiprumas bei 

korozinis atsparumas.  

Techninis titanas Rusijoje gaminamas trijų markių: BT1-00 (99,53 % Ti), BT1-0 (99,48 % 

Ti) ir BT1-1 (99,44 % Ti). Jo Rm= 300-500 MPa,  A = 20-30 %. �alingos titano priemai�os yra 

azotas, anglis, deguonis ir vandenilis. Jos padidina titano kietumą bei stiprumą, tačiau suma�ina 

plasti�kumą ir korozinį atsparumą. 

Titanas stiprus ir neigiamose temperatūrose (iki -269 0C), o jeigu jis neu�ter�tas vandeniliu 

(< 0,002 %), tai i�lieka ir plasti�kas. Kylant temperatūrai, titano stiprumas ma�ėja. 250 0C 

temperatūroje jis suma�ėja apie 2 kartus. Titanas lengvai apdirbamas spaudimu kar�toje ir �altoje 

būklėje, gerai virinamas inertinėse dujose, tačiau blogai apdirbamas pjovimu. Titano lydiniai turi 

geresnes mechanines savybes, da�nai ir atsparesni korozijai u� techninį titaną.  

Pagrindinis legiruojantis elementas titano lydiniuose yra aliuminis. Aliuminis padidina 

lydinių terminį stabilumą (auk�tesnėse temperatūrose i�lieka geros mechanines savybes, lydiniai 

ma�iau oksiduojasi). Kartu su aliuminiu titano lydiniai legiruojami Cr, Fe, Mn, Mo, V, Sn.  

Legiruojantys elementai bei �alingos priemai�os keičia titano alotropinio virsmo α ↔ β 

temperatūrą (2.13 pav.). Al, N2O2 �ią temperatūrą kelia (2.13 pav., a). Jie i�plečia α kietojo tirpalo 

sritį ir vadinami α-stabilizatoriais. Kiti elementai (Mo, V, Nb, Cr, Mn, Fe) titano alotropinio virsmo 

temperatūrą �emina (2.13 pav., b). Jie i�plečia β kietojo tirpalo sritį ir vadinami β-stabilizatoriais. 

Atsi�velgiant į struktūrą, titano lydiniai skirstomi į α lydinius, α + β  lydinius ir β lydinius.  

α lydiniai - tai titano lydiniai su Al (BT5), su aliuminiu ir alavu (BT5-1) arba lydiniai su 

aliuminiu ir nedideliais Mn, Zr, Mo, V kiekiais (OT4-1, BT-20). Jų struktūra vienfazė, stiprumas 

nedidelis (600-1100 MPa), tačiau jų stiprumas ma�iau krinta kylant temperatūrai (iki 650 0C). Be 

to, jie atsparūs korozijai, gerai virinami. Termi�kai �ie lydiniai nei�tirpinami deformaciniu 

sukietinimu. lyginant su kitais titano lydiniais jie ma�iau plasti�ki. 
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2.13 pav. Legiruojančiųjų elementų įtaka titano alotropinio virsmo temperatūrai 

 

α + β lydiniai be aliuminio (4,5-6,0 %) papildomai gausiau legiruojami β stabilizatoriais. Jų 

struktūrą sudaro α + β kietieji tirpalai. �ie lydiniai yra stipresni negu α lydiniai (σu= 900-1200 

MPa). Juos galima sustiprinti termi�kai. Termi�kai jie ma�iau stabilūs negu α lydiniai, o 

technologinis plasti�kumas didesnis negu α lydinių.  

Vienfazei β kietojo tirpalo struktūrai gauti titaną reikia gausiai legiruoti ( > 20 %) brangiais, 

deficitiniais, be to, sunkiais elementais (V, Mo, Nb, Ta). Dėl to �ie lydiniai naudojami retai.  

Titano lydiniai turi geras liejimines savybes, tačiau jų liejimą apsunkina metalo cheminis 

aktyvumas. Dėl to titano lydiniai lydomi bei i�pilstomi vakuume arba neutraliose dujose. Detalės 

liejamos i� analogi�kos cheminės sudėties lydinių kaip ir deformuojamieji (BT5Л, BT14Л; raidė Л 

rodo, kad liejamasis lydinys) tačiau lietų detalių mechaninės savybės blogesnės negu detalių, 

gamintų deformavimu arba pjovimu. Titano liejiniai termi�kai nestiprinami. 

 

2.7. Varis ir jo lydiniai 

 

2.7.1. Varis  

 

Varis- sunkus (ρ = 8,94 g/cm3 ) rusvos spalvos metalas. Jo kristalinė gardelė kubinė 

centra�onė (K12). Lydymosi temperatūra 1083 0C I� visų techninių metalų varis (po sidabro) 

laid�iausias elektrai. Be to, jis labai laidus �ilumai. Varis atsparus korozijai atmosferoje, gėlame ir 

jūrų vandenyje, daugelyje cheminių terpių organinėse rūg�tyse, �armuose, sausose dujose. 

Neatsparus azoto, druskos, koncentruotos kar�tos sieros rūg�ties, amoniako poveikiui. Techninis 
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varis mink�tas, nestiprus (Rm= 220 MPa, Rp0,2= 75 MPa) ir labai plasti�kas (A = 50 %, Z =75 %). Jį 

galima sustiprinti deformaciniu sukietinimu, tačiau tada labai suma�ėja plasti�kumas. Pagrindines 

techninio vario priemai�os yra Sb, As, Fe, Ni, Pb, Sn,S, O). Jos blogina elektros bei �ilumos 

laidumą, plasti�kumą ir korozinį atsparumą. Varis gaminamas įvairaus �varumo: 99,99%, 99,97%, 

99,9 %, 99,7 %, 99,5 %, 99,0 % Cu. �varesnis varis (M00, M0, M1) naudojamas elektros laidams 

gaminti, labiau u�ter�tas (M2, M3, M4) -- vario lydiniams gaminti. Plačiausiai technikoje 

naudojamai vario lydiniai yra �alvaris ir bronza. 

Europos Sąjungoje naudojamos dvi vario ir vario lydinių �ymėjimo sistemos � skaitmeninė 

ir cheminiais simboliais. Skaitmeninė sistema parengta remiantis tarptautiniu standartu ISO/TR 

7003. �ymėjimo sistema cheminiais simboliais parengta remiantis ISO 1190-1. 

Skaitmeniniame �ymenyje yra �e�ios padėtys: 

Pirmojoje �ymens padėtyje ra�oma did�ioji raidė C (copper ).  

Antrojoje padėtyje nurodomos raidės, kurios rei�kia: 

B � perlydomasis lydinys liejiniams gaminti; 

C � liejinio med�iaga; 

M � ligatūra (master alloys); 

R � rafinuotas nedeformuotas varis; 

S � pridėtinis metalas litavimui ir suvirinimui; 

W � deformuotųjų  gaminių med�iaga; 

X � nestandartizuota med�iaga. 

Trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje padėtyse nurodomi skaičiai nuo 000 iki 999, kurie 

priskiriami konkrečiai med�iagai. Standartizuotos vario med�iagos �yminos nuo 000 iki 799, 

nestandartizuotos � nuo 800 iki 999. 

�e�tojoje padėtyje nurodomos did�iosios raidės,  nusakančios med�iagos grupes: A arba B � 

varis; C arba D � ma�ai legiruotas varis (ma�iau negu 5 % kitų elementų); E arba F � įvairūs vario 

lydiniai, kuriuose kitų elementų yra 5 % arba daugiau; G � vario  aliuminio lydiniai; H � vario 

nikelio lydiniai; J � vario nikelio cinko lydiniai; K � vario alavo lydiniai; L arba M − vario cinko 

lydiniai (binary); N arba P � vario cinko �vino lydiniai; R arba S � vario cinko sudėtingi. 

Vario ir vario lydinių būsenas ir jų terminį apdorojimą reglamentuoja LST EN 1173. 

 

2.7.2. �alvariu vadinami vario lydiniai su cinku. Be cinko,  jame gali būti nedideli kiekiai 

kitų legiruojančiųjų  elementų (Al, Sn, Ni, Mn, Pb ir kt.). Legiruotasis �alvaris vadinamas 

specialiuoju. Nelegiruotojo �alvario markės Rusijoje �ymimos raide Л  ir skaičiumi, rodančiu vario 
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kiekį procentais, pavyzd�iui, Л96, Л90, Л85. Specialiojo �alvario markėse po raidės Л nurodomi 

legiruojantys elementai (pirmosiomis rusi�ko elemento pavadinimo raidėmis: O - alavas, C - �vinas, 

Ж - gele�is, H - nikelis, K - silicis, A - aliuminis ir t.t.) Legiruojančiųjų elementų kiekiai nurodomi 

skaičiais, ra�omais u� vario kiekį �yminčio skaičiaus. Pavyzd�iui, ЛAЖM 66-6-3-2 rei�kia, kad 

�alvaris legiruotas 6 % Al, 3 % Fe, 2 % Mn.  

Cinkas su variu sudaro kietąjį α tirpalą, kuriame ribinė koncentracija kambario 

temperatūroje 39 % Zn. Tai pakeitimo kietasis tirpalas cinko varyje. Vienfazės struktūros �alvaris 

vadinamas α �alvariu. Esant didesnei negu 39 % cinko koncentracijai, �alvaryje susidaro 

elektroninio tipo cheminis junginys, kurio elektroninė koncentracija 3/2. �is junginys tirpina Cu ir 

Zn atomus. Kietasis tirpalas cheminio junginio CuZn pagrindu vadinamas β faze. Esant auk�tesnei 

kaip 450-470 0C temperatūrai, vario ir cinko atomai β fazėje yra i�sidėstę nedėsningai. �emesnėse 

temperatūroje vario ir cinko atomai β fazės kristalinėje gardelėje i�sidėsto tam tikra tvarka. β faze 

su dėsningu atomu i�sidėstymu �ymima β'. Dvifazės struktūros (α+β) �alvaris vadinamas α+β 

�alvariu. 

Didėjant �alvaryje cinko kiekiui iki 33 %, didėja jo stiprumas ir plasti�kumas. 

Plasti�kiausias yra �alvaris, kuriame yra apie 33-39 % Zn. β fazė ma�ina �alvario plasti�kumą, 

todėl, kai cinko kiekis �alvaryje padidėja daugiau negu 33 %, jo plasti�kumas pradeda ma�ėti 

(stiprumas toliau didėja iki 45 %). Cinko kiekiui vir�ijus 45 %, pradeda ma�ėti ir stiprumas, todėl 

technikoje da�niausiai naudojamas �alvaris, turintis iki 45 % Zn.  

Vienfazis α �alvaris yra plasti�kas, gerai apdirbamas spaudimu, atsparus korozijai. 

Vienfazyje α �alvaryje nevyksta faziniai virsmai, todėl termi�kai jis nestiprinamas. Jis 

sustiprinamas deformaciniu sukietinimu. 

Dvifazis α+β �alvaris ne toks plasti�kas. Dvifazis �alvaris yra pigesnis, stipresnis, 

atsparesnis dilimui, tačiau ne toks atsparus korozijai kaip α �alvaris.  

Daugelis �alvarių turi geras liejimines savybes ir naudojami lietų detalių gamybai (�r. 

4.1.3). 

Siekiant pagerinti mechanines bei technologines savybes ir padidinti korozinį atsparumą, 

�alvaris legiruojamas. Pavyzd�iui, �vinas pagerina �alvario apdirbamumą pjovimu, todėl �vinu 

legiruoti �alvariai da�nai vadinami automatiniais. Alavas padidina �alvario stiprumą ir atsparumą 

korozijai jūrų vandenyje. Dėl to alavu legiruotas �alvaris vadinamas jūriniu �alvariu. Nikelis 

padidina �alvario stiprumą ir korozinį atsparumą. Manganas padidina stipruma ir korozinį 

atsparumą daugiausiai legiruojant kompleksi�kai kartu su Al, Fe, Sn. Silicis padidina kietumą, 

stiprumą, o kartu su �vinu labai pagerina �alvarių antifrikcines savybes. Dėl to �vinu-siliciu 

legiruoti �alvariai naudojami �ildymo guolių įvorėms gaminti. 
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2.7.3. Bronzomis vadinami vario lydiniai su alavu, aliuminiu, siliciu, �vinu, beriliu. Be �ių 

pagrindinių komponentų bronzos papildomai legiruojamos P, Zn, Mn, Fe, Ni, Ti. Markiruojant 

Rusijoje bronzas, vario kiekis nenurodomas. Nurodomi tik legiruojantys elementai ir jų kiekiai 

procentais. Pavyzd�iui, БрОЦСН 3-7-5-1. Tai bronza, kurios sudėtyje yra 3 % Sn, 7 % Zn, 5 % Al, 

1 % Ni. Likusi dalis - varis. БрОФ 6,5-0,15 --alavinė bronza, kurios sudėtyje yra 6,5 % Sn, 0,15 % 

P, likęs - Cu. Bronzos da�niausiai vadinamos pagal pagrindinio legiruojančiojo elemento 

pavadinimą: �vininės, aliumininės, silicinės ir kt.  

Alavinės bronzos. Praktikoje naudojamos bronzos, turinčios ne daugiau kaip 10-12% Sn. 

Lietų ir atkaitintų alavinių bronzų, turinčių iki 6-7 % Sn, struktūra vienfazė - α kietasis tirpalas. 

�ios bronzos yra plasti�kos, todėl ruo�iniai bei detales i� jų gaminami deformavimo būdu.  

Esant bronzose daugiau kaip 7 % Sn, jų struktūroje, be kietojo α tirpalo, susidaro 

eutektoidas (α + Cu31Sn8). Jis ma�ina bronzos plasti�kumą, tačiau labai pagerina bronzų liejimines 

ir antifrikcines savybes. Dvifazės bronzos da�niausiai naudojamos lietoms detalėms gaminti (�r. 

4.1.3).  

Bronzos, kurių komponentai yra vien varis ir alavas, yra labai brangios. Taupant alavą bei 

siekiant pagerinti mechanines, technologines ir eksploatacines alavinių bronzų savybes, jos yra 

legiruojamos Zn, Pb, Ni, P. Cinkas pagerina liejimines ir mechanines bronzų savybes. �vinas 

gerina apdirbimą pjovimu ir antifrikcines savybes. Fosforas didina pasiprie�inimą dilimui, 

tamprumo bei patvarumo ribas, nikelis susmulkina struktūrą ir pagerina mechanines savybes. 

Legiruojantys elementai siaurina vienfazių   bronzų sritį. Jose dvifazė struktūra gali susidaryti esant 

ma�iau negu 6 % Sn.  

Aliumininės bronzos. Jos yra pigesnės negu alavinės ir naudojamos kaip jų pakaitalas. 

Technikoje naudojamos aliuminines bronzos, kuriose yra iki 11 % Al. Bronzų, turinčių iki 9,8 % 

Al, struktūra vienfazė: kietasis tirpalas (aliuminio tirpalas varyje).  

Esant daugiau negu 9,8 % Al, bronzų struktūra tampa dvifazė. Ją sudaro kietasis tirpalas ir 

eutektoidas α + γ' (γ'- elektroninis junginys Cu32Al13). Pagreitintai au�tant i�lydytoms bronzoms, 

eutektoidas gali susidaryti ir esant 6-8 % Al.  

Vienfazės aliumininės bronzos (БрA5, БрA7) yra mink�tos, plasti�kos. Eutektoidas ma�ina 

bronzų plasti�kumą ir gerina liejimines savybes. Dvifazės bronzos deformuojamos tik kar�tuoju 

deformavimu bei naudojamos liejimui.  

Savybėms pagerinti aliuminines bronzos legiruojamos Ni, Fe, Mn, Pb. Legiruotos dvifazės 

bronzos gali būti stiprinamos termi�kai grūdinant ir atleid�iant.  

Silicininės bronzos. Silicininės bronzos turi tik iki 3,5 % Si. Jų struktūra vienfazė: α kietasis 

tirpalas. Jos yra plasti�kos, gerai apdirbamos spaudimu, virinamos bei lituojamos, patenkinamai 

apdirbamos pjovimu. Liejimines savybes blogesnes negu alavinių arba aliumininių bronzų. 
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Savybių pagerinimui silicinės bronzos legiruojamos Mn, Ni, Pb. Manganas ir nikelis 

padidina kietumą bei stiprumą. Be to manganas labai padidina tamprumo ribą. �vinas gerina 

antifrikcines ir pjovimo savybes. Nikeliu legiruotas bronzas galima stiprinti termi�kai grūdinant ir 

sendinant.  

Berilinės bronzos. Jose yra ~ 2 % Be. Papildomai legiruojamos Ni ir Ti kiekiais (Бр Б2,  

Бр БHT1,9). Berilinės bronzos yra labai stiprios ir tamprios. Be to, jos gerai suvirinamos, gerai 

apdorojamos pjovimu, pakankamai laid�ios elektrai. Jos stiprinamos termi�kai grūdinant ir 

sendinant. Po grūdinimo ir sendinimo jų Rm ~ 1250 MP,  A= 3 � 5 %.  

�vininės bronzos. Daugiausia naudojamos slydimo guolių įdėklų gamybai. �vinas su variu 

nesudaro kietųjų tirpalų. Mink�ti �vino kristalai i�sidėsto ant vario grūdelių ribų. Tokia struktūra 

laiduoja geras antifrikcines savybes. Mechaninėms savybėms pagerinti �vininės bronzos 

legiruojamos alavu ir nikeliu.  

 

3 .  L Y D I N IŲ  S T R U K TŪR O S  I R  S A V Y B IŲ  K I T I M A S  

 

3.1. Struktūros ir savybių keitimas kristalizacijos metu  

 

3.1.1. Liejiminės lydinių savybės. Lietų detalių mechaninės savybės ir konstrukcinis 

stiprumas labai priklauso nuo liejiminių metalo savybių. Liejimui naudojamas i�lydytas metalas turi 

būti takus ir gerai u�pildyti liejimo formas. Sukietėjusiame liejinyje nepageidautinos dujų poros, 

todėl i�lydytas metalas turi minimaliai absorbuoti dujas. Au�damas metalas turi ma�ai trauktis, nes 

prie�ingu atveju au�tančiame liejinyje gali susidaryti įtrūkimai. Nepageidautini liejinių cheminės 

sudėties netolygumai - likvacijos.  

Likvacija susidaro, kai labai skiriasi lydinio komponentų savybės, jų lydymosi temperatūra 

ar tankis. Letai au�tant, pirmiausia pradeda kristalizuotis metalas su sunkiau besilydančio 

komponento pertekliumi, vėliau - su lengviau besilydančio komponento pertekliumi. Pavyzd�iui, 

pliene gele�ies lydymosi temperatūra yra auk�tesnė negu daugelio jo nuolatinių priemai�ų. Todėl 

pirminės dendritų a�ys (�r.1.2.5) yra grynesnės, t.y. turi ma�iau priemai�ų negu kitos eilės a�ys. 

Daugiausia priemai�ų lieka vėliausiai stingstančiame metale. Taigi, dendritinio kristalo �akų ir 

tarp�akių metalo cheminė sudėtis skiriasi. Tai vadinama dentritine likvacija. Lygia�oniuose 

kristaluose centrinės kristalo dalies cheminė sudėtis gali skirtis nuo jo pavir�iaus chemines sudėties. 

Tai vadinama interkristaline likvacija. Abi �ios likvacijų rū�ys nėra labai kenksmingos. Jas galima 

panaikinti terminiu apdorojimu, kuris vadinamas homogenizaciniu atkaitinimu.  

Kur kas pavojingesnė yra zoninė likvacija - didelių liejinio tūrių cheminės sudėties 

netolygumai. Yra du pagrindiniai zonines likvacijos atvejai:  
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1 - kai liejinio (luito) pavir�iuje susikaupia daugiau sunkiai besilydančių, da�nai ir 

mechani�kai stipresnių komponentų, o �erdyje - daugiau lengvai besilydančių, da�nai ir 

mechani�kai silpnesnių: 

2 - kai apatinėje liejinio ar luito dalyje susikaupia sunkesni komponentai, o vir�utinėje - 

lengvesni (lyginamojo svorio likvacija). Zoninės likvacijos atveju atskirų luito dalių savybės gali 

skirtis tiek, kad metalas nebetinka vartoti. Terminiu apdorojimu �i likvacija nepa�alinama. 

Geriausias liejimines savybes turi lydiniai, kurie kristalizuojasi siaurame temperatūrų 

intervale. Dėl to liejimui tinkamiausi yra eutektinės koncentracijos (kristalizuojasi pastovioje 

temperatūroje) arba jai artimos koncentracijos lydiniai. 

I� gele�ies-anglies lydinių geriausias liejimines savybes turi ketus, ypač jei jo sudėtis artima 

eutektinei. I� vario lydinių � dauguma bronzų, i� aliuminio lydinių - siluminai, i� magnio lydinių - 

Mg-Zn lydiniai.  

 

3.1.2. Liejinių struktūros ir savybių keitimas. Smulkėjant struktūros grūdeliams, metalų 

mechaninės savybės gerėja. Kai vyksta savaiminė kristalizacija (�r.1.2.5), struktūros grūdelių dydį 

nulemia metalo au�imo greitis. �iuo atveju au�imo greičio keitimas yra svarbiausias veiksnys 

kuriuo galima keisti kietėjančio metalo struktūros grūdelių dydį. Tačiau liejimo praktikoje au�imo 

greičio keitimo galimybės labai ribotos. Pavyzd�iui, galima lieti į sauso arba drėgno formavimo 

mi�inių formas, į metalines formas (kokiles) arba į formas įdėti varines plok�tes - �aldytuvus. 

Pramoninio liejimo sąlygomis liejinių struktūros grūdelių dydis ir jų savybės labai priklauso nuo 

dirbtinių kristalizacijos centrų. Jais būna sunkiai lyd�ios, kietos dalelės (oksidai, nitridai, 

intermetaliniai junginiai ir kt.), i�likusios i�lydytame metale. Dirbtiniais kristalizacijos centrais gali 

būti ir i�pilstymo kau�o klojinio, �lakų, liejimo formų pavir�iaus dalelės ir kt. Dirbtiniai 

kristalizacijos centrai labai susmulkina liejinių struktūrą.  

Praktikoje liejinių struktūrai smulkinti bei jų savybėms gerinti labai da�nai taikomas 

modifikavimas. Modifikavimas - tai dirbtinių kristalizacijos centrų sudarymas skystame metale, 

pridedant į jį labai nedidelius kiekius (nuo tūkstantųjų iki de�imtųjų procento dalių) specialių 

priemai�ų, vadinamų modifikatoriais. Modifikatoriai gali ne tik susmulkinti struktūros grūdelius, 

bet ir pakeisti jų formą, pavyzd�iui, i� dentritinių padaryti lygia�onius.  

Plienai da�nai modifikuojami B, Ti, Al, aliuminis ir jo lydiniai - Na, Ti ir Zr, magnio 

lydiniai - Zr ir Ca. Pilkasis ketus modifikuojamas grafitu, ferosiliciu, silikokalciu ir kt. Dėl 

modifikatorių susmulkėja grafito plok�telės, jos tolygiau i�sidėsto metalinėje matricoje ir ma�iau ją 

susilpnina. Be to, modifikuotas pilkasis ketus tampa nejautrus au�imo greičiui, t.y. net labai 

skirtingo storio sienelėse (nuo 5-10 iki 100 mm) susidaro perlitinė matricos struktūra. Dėl to labai 

pagerėja liejinių savybės. Modifikuojant i�lydytą ketų magniu (0,03-0,07%) arba kitais �arminiais 
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bei retaisiais �emės elementais, grafito intarpai įgyja rutulinę formą, gaunamas stiprusis ketus 

(�r.2.3.4). 

 

3.2. Struktūros ir savybių keitimas mechaniniu poveikiu 

 

3.2.1. Struktūros ir savybių kitimas deformuojant metalus. Veikiant metalą mechanine 

jėga, jis deformuojasi tampriai arba plasti�kai (�r.1.4).  

Tamprioji deformacija liekamųjų struktūros bei savybių pokyčių nesukelia. Metalų struktūra 

ir savybės kinta tik dėl plastinės deformacijos. Deformuojant techninius polikristalinius metalus, 

plastinės deformacijos stadija prasideda ne visuose struktūros grūdeliuose vienu metu. Pirmiausia 

plastinė deformacija prasideda struktūros grūdeliuose, kurių lengviausiojo slydimo plok�tumos 

palankiausiai orientuotos erdvėje veikiančios jėgos at�vilgiu, t.y. su jėgos veikimo kryptimi sudaro 

30-70 laipsnių kampą (3.1 pav., b). Didėjant deformavimo laipsniui ε 

 

ε = (A0- A)/A0* 100,   % 

 

plastinė deformacija prasideda vis naujuose struktūros grūdeliuose ir palaipsniui visi struktūros 

grūdeliai i�sitempia plastinio tekėjimo kryptimi (3.1 pav., c). Esant dideliam deformavimo laipsniui 

(ε = 80 -90 %), metalo struktūra tampa pluo�tine (3.1 pav., d). 

 
             3.1 pav. Polikristalinės metalo struktūros kitimas plastinės deformacijos metu: a - ε 

= 0 %, b - ε = 1%, c - ε = 40 %,   d - ε = 80-90 %  

 

Esant dideliam deformavimo laipsniui, identi�kos struktūros grūdelių kristalografinės 

plok�tumos veikiančios jėgos at�vilgiu i�sidėsto tam tikra tvarka. �is rei�kinys vadinamas 

deformavimo tekstūra. Kuo didesnis deformavimo laipsnis, tuo labiau i�ry�kėja deformavimo 

tekstūra, tačiau jos nereikia tapatinti su pluo�tines struktūros susidarymu. Būna atvejų, kada 

susidaro netekstūruota pluo�tinė struktūra. Susidarius deformavimo tekstūrai, metalo mechaninės ir 
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kai kurios fizikinės savybės tampa anizotropinėmis. Į tai reikia atsi�velgti konstruojant gaminius i� 

�altai deformuotų metalų.  

Plasti�kai deformuojant metalą, jo kristalinė gardelė tampriai i�kraipoma, deformuotame 

metale susidaro daug dislokacijų, klojimo ir ta�kinių defektų (�r. 1.4.2). Dėl to padidėja metalo 

kietumas bei stiprumas, suma�ėja plasti�kumas (3.2 pav.). �is rei�kinys vadinamas deformaciniu 

sustiprėjimu arba deformaciniu sukietėjimu. Labiausiai metalai sustiprėja pradinėje deformavimo 

stadijoje toliau deformuojant metalą, stiprėja nebe taip intensyviai.  

 
3.2 pav. Plastinės deformacijos įtaka metalo mechaninėms savybėms 

 

Plastinės deformacijos metu metalo takumo riba didėja intensyviau negu jo stiprumo riba 

(3.2 pav.). Labai deformuoto metalo �ios charakteristikos susilygina, o plasti�kumas tampa lygus 

nuliui. Tokio metalo toliau deformuoti nebegalima - jis suyra.  

Plastinė deformacija keičia ir fizikines chemines savybes - didina elektros var�ą, 

koercityvinę jėgą ma�ina magnetinę skvarbą, metalo tankį, didina jo cheminį aktyvumą bei ma�ina 

korozinį atsparumą. Liekamieji struktūros pokyčiai bei deformacinis sustiprėjimas atsiranda tik 

�altai deformuojant metalus, t.y., kada metalo temperatūra nevir�ija 0,15-0,2 jo lydymosi 

temperatūros (pagal Kelvino skalę).  

 

3.2.2. Deformacinio sukietinimo praktinis panaudojimas. Deformacinio sukietėjimo 

rei�kinys gana plačiai naudojamas technikoje metalams ir jų lydiniams sustiprinti. Tai yra 

vienintelė galimybė sustiprinti metalus ir lydinius, kuriuose nevyksta alotropiniai bei faziniai 

virsmai. Taip sustiprinami varis ir vienfazis �alvaris bei vienfazė bronza, aliuminis, magnis ir 

deformuojamieji jų lydiniai, techninis titanas ir titano   lydiniai, austenitinės klasės plienai. 

Deformacinis sukietinimas leid�ia metalų kietumą bei stiprumą padidinti 1,5-3 kartus, o jų 

takumo ribą 3-7 kartus. Pagrindinis �io sustiprinimo metodo trūkumas yra sustiprinto metalo 

plasti�kumo suma�ėjimas. Deformacinis sukietinimas naudojamas ir detalių pavir�iaus sukietinimui 
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siekiant padidinti jų patvarumo ribą bei pasiprie�inimą dilimui. Pavyzd�iui, suspausto oro srove 

i�metamais plieniniais rutuliukais sukietinami dylantys velenų kakliukai. Analogi�kai apdorojamas 

automobilių lingių lak�tų pavir�ius jų patvarumo ribai i�plėsti. 

 

3.2.3. Deformacinis (mechaninis) plienų senėjimas. �is procesas vyksta plasti�kai 

deformuotose plienuose kambario temperatūroje arba neauk�toje (200-350 0C) temperatūroje. 

Deformacinis plienų senėjimas kambario temperatūroje trunka 15-16 parų, o 200-350 0C 

temperatūroje - keletą minučių. Dėl deformacinio senėjimo padidėja plienų stiprumas bei kietumas, 

tačiau suma�ėja plasti�kumas ir ypač tąsumas, pakyla kritinė trapumo temperatūra.  

Plasti�kai deformuotame metale anglies ir azoto atomai, esantys kietajame tirpale (ferite), 

migruoja prie dislokacijų ir sudaro aplink jas sankaupas (Kotrelo atmosfera). �ios atomų sankaupos 

blokuoja dislokacijas, ma�ina jų paslankumą. Dėl to didėja plieno kietumas bei stiprumas ir ma�ėja 

plasti�kumas. Dėl deformacinio senėjimo blogėja plienų technologinės ir eksploatacinės savybės. 

Tiltų, statybinių ir kitų konstrukcijų plieno deformacinis senėjimas gali būti �ių konstrukcijų avarijų 

prie�astis. Tai gali atsitikti, jei montuojant konstrukcijas plienas buvo lenkiamas ar kitaip plasti�kai 

deformuojamas. Dėl to daugeliui anglinių plienų būtina atlikti specialius deformacinio senėjimo 

bandymus. Plienų polinkis į deformacinį senėjimą ma�ėja, legiruojant juos aliuminiu, titanu, 

vanad�iu, siliciu, chromu. Varis ir nikelis deformacinio senėjimo procesą skatina. 

 

3.3. Struktūros ir savybių keitimas terminiu poveikiu  

 

Metalų terminio apdorojimo esmė. Terminiu apdorojimu vadinami metalų struktūros ir 

savybių keitimo terminiu poveikiu technologiniai procesai. Yra du pagrindiniai terminio 

apdorojimo atvejai: terminis apdorojimas, nesusijęs su faziniais virsmais metaluose, ir terminis 

apdorojimas, kuriam metaluose būtini faziniai virsmai. Abiem atvejais terminio apdorojimo procesą 

sudaro trys etapai: įkaitinimas, izoterminis i�laikymas ir au�inimas. Pagrindiniai terminio 

apdorojimo technologiniai procesai yra atkaitinimas, grūdinimas, atleidimas ir sendinimas.  

Atkaitinant siekiama metalo struktūrą priartinti prie pusiausvyrinės (nurodytos 

pusiausvyrinėse lydinių būvio diagramose). Atkaitintas metalas yra mink�tas ir plasti�kas. Jame 

nėra vidinių įtempimų. Atkaitinimo temperatūra parenkama atsi�velgiant į atkaitinimo tikslą ir 

metalo cheminę sudėtį. Au�inimas paprastai būna lėtas - 30 - 200 0C/h ribose.  

Grūdinimu siekiama lydiniuose sudaryti nepusiausvyrines - metastabilias struktūras. Tai 

įmanoma tik tais atvejais, jei apdorojamo lydinio kietųjų tirpalų koncentracija kinta, jame vyksta 

alotropiniai virsmai, eutektoidinė reakcija ir pan. Grūdinimui lydiniai įkaitinami vir� fazinių virsmų 

temperatūros ir greitai au�inami. Taip neleid�iama vykti virsmams, vykstantiems lėto au�imo 
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atveju. Daugelis u�grūdintų lydinių turi did�iausią kietumą ir stiprumą. Jei grūdinant atau�intame 

lydinyje lieka struktūra, susidariusi įkaitinimo temperatūroje, tai toks grūdinimas vadinamas 

fiksuojančiu. �iuo atveju betarpi�kai po grūdinimo lydiniai nėra kiečiausi bei stipriausi. Jie 

sukietėja ir sustiprėja, pakartotinai pakaitinus u�grūdintą metalą arba ilgiau palaikius jį kambario 

temperatūroje.  

Atleidimas ir sendinimas -- tai terminis apdorojimas, kurio metu u�grūdintuose lydiniuose 

vyksta faziniai virsmai, priartinantys jų struktūras prie pusiausvyrinių. Tačiau atleidimo arba 

sendinimo temperatūra ir i�laikymo trukmė parenkami taip, kad u�grūdintame lydinyje 

nesusidarytų pusiausvyrinė struktūra. Tai įgalina gauti geresnes savybes negu atkaitintų lydinių 

savybės. Au�inimo greitis i� atleidimo arba sendinimo temperatūros da�niausiai lydinių struktūrai 

bei savybėms įtakos neturi.  

Terminas "atleidimas" vartojamas kalbant apie lydinius, kuriuos grūdinant vyksta 

polimorfiniai virsmai (dauguma plienų, kai kurie titano lydiniai, dvifazės aliumininės bronzos).  

Terminas "sendinimas" -- kalbant apie lydinius, kuriuos grūdinant polimorfiniai virsmai 

nevyksta (aliuminio lydiniai, nikelio lydiniai, austenitinės klasės plienai kt.). 

 

3.3.1. Terminis apdorojimas, nesusijęs su faziniais virsmais metaluose. 

  

Difuzinis atkaitinimas (homogenizacija). Jo paskirtis - panaikinti arba suma�inti dendritinę 

ir interkristalinę likvacijas (�r.3.1.1.). �ios likvacijos ma�ina lydinių plasti�kumą, apsunkina jų 

apdorojimą spaudimu, sukelia savybių anizotropiją.  

Atkaitinami lydiniai ilgai laikomi auk�toje (artimoje lydymosi) temperatūroje. Dėl difuzinių 

procesų palaipsniui i�silygina struktūros grūdelių cheminė sudėtis. Pavyzd�iui, homogenizuojant 

plieno luitus, austenito grūdeliuose tolygiau pasiskirsto fosforas, anglis bei legiruojantys elementai, 

palankiau i�sidėsto sulfidai ir kai  kurie kiti nemetaliniai intarpai. 

Da�niausiai homogenizuojami lieti metalo luitai prie� juos apdorojant spaudimu 

(valcuojant), tačiau taip gali būti atkaitinami ir stambesni sudėtingos formos lietų detalių ruo�iniai. 

Legiruotojo plieno luitai homogenizuojami 1100-1300 0C temperatūroje, i�laikant �ioje 

temperatūroje 10-50 val. Aliuminio ir magnio luitai - 400-530 0C temperatūroje, i�laikant 15-30 

val. Liejinių homogenizavimo trukmė - 6-15 val. Homogenizuoti gaminiai au�inami lėtai - 

da�niausiai kartu su krosnimi, rečiau - ore.  

Plienų difuzinio atkaitinimo metu sustambėja struktūros grūdeliai. Apdorojant luitus 

spaudimu, �is defektas panaikinamas. Homogenizuotų detalių liejinius struktūros susmulkinimui 

reikia papildomai termi�kai apdoroti.  
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Rekristalizacija ir rekristalizacinis atkaitinimas. Plasti�kai deformuotame metale 

susikaupia 5-15 % deformavimui sunaudotos energijos. Tokia metalo būklė termodinami�kai yra 

nestabili. Jame turi vykti procesai, ma�inantys laisvąją energiją, t.y. struktūros stabilėjimo procesai. 

Daugumoje plasti�kai deformuotų metalų ry�kesni struktūros stabilėjimo procesai kambario 

temperatūroje nevyksta. Jie vyksta tik kaitinant deformuotą metalą. I�skirtini du deformuoto metalo 

struktūros stabilėjimo etapai: atsistatymas ir rekristalizacija.  

Atsistatymas vyksta neauk�toje temperatūroje, nevir�ijančioje 0,3 metalo lydymosi 

temperatūros (i�reik�tos K laipsniais). Atsistatymo etapo stadijos yra poilsis ir poligonizacija.  

Poilsio stadijoje deformuotų struktūros grūdelių forma ir dydis nekinta, juose suma�ėja 

vakansinių, dislokuotų atomų bei dislokacijų tankis ir kristalinės gardelės i�kraipymai. Dėl to 

truputį (~ 10-15 %) suma�ėja deformuoto metalo kietumas bei stiprumas ir atitinkamai padidėja 

plasti�kumas. Kai kurios fizikinės savybės, pavyzd�iui, elektros var�a, atsistato visi�kai.  

Poligonizacijos stadijoje intensyviai ma�ėja dislokacijų tankis, keičiasi jų i�sidėstymas. 

Dalis dislokacijų tarpusavio sąveikoje pasinaikina (anihiliuojasi) likusi dalis - susigrupuoja į 

�sieneles�, sudarydama subgrūdų ribas. Taip deformuotame kristale susidaro smulkūs 

daugiakampiai (poligoniniai) subgrūdeliai, kuriuose nėra dislokacijų (3.3 pav.). Poligonizacija 

vyksta tik kai kuriuose, ma�ai deformuotose (ε = 2-8 %) techninio grynumo metaluose ir 

lydiniuose. �is rei�kinys būdingas aliuminiui, gele�iai, molibdenui bei jų lydiniams. Ji labai retai 

vyksta varyje bei jo lydiniuose. Dėl poliganizacijos suma�ėja deformuoto metalo kietumas bei 

stiprumas ir padidėja plasti�kumas. Poligonizuota blokinė struktūra yra patvari beveik iki lydymosi 

temperatūros. Dėl to įvykus poligonizacijai nebebūna rekristalizacijos etapo.  

Rekristalizacija - tai naujų nedeformuotų struktūros grūdelių susidarymo procesas. Ji vyksta 

tik tuo atveju, jei metalas buvo deformuotas didesniu u�  tam tikrą kritinį deformavimo laipsnį. 

Kritinis deformavimo laipsnis paprastai būna nedidelis -2-8 %. Pavyzd�iui, aliuminiui jis yra ~ 2%, 

gele�iai - ~ 5%. Jei deformavimo laipsnis ma�esnis u� kritinį, nauji grūdeliai nesusidaro.  

Temperatūra, kurioje pradeda susidaryti pirmieji rekristalizuoti struktūros grūdeliai (3.4 

pav.), vadinama rekristalizacijos prad�ios temperatūra. Didėjant deformavimo laipsniui, metalo 

rekristalizacijos prad�ios temperatūra �emėja. Esant dideliam deformavimo laipsniui (60-70 %), 

labai grynų metalų rekristalizacijos prad�ios temperatūra yra ~ 10-25 % metalo lydymosi 

temperatūros, techninio grynumo ~ 30-40 %, kietųjų tirpalų struktūros lydinių ~ 50-60 % 

(skaičiuojant nuo absoliutaus nulio). �emiau pateikiamos kai kurių techni�kai grynų metalų 

rekristalizacijos prad�ios temperatūros: 
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Metalas                     Fe   Cu      Al    Ni   Mo     W     Pb   Sn  

Rekristalizacijos  

temperatūra,  0C       450   270   100  400  990  1200  -30  -70  

 

 

 
3.3 pav. Dislokacijų i�sidėstymas deformuotame lenkimu (a) ir poligonizuotame (b) kristale 

 

Rekristalizacija vyksta susidarant ir augant rekristalizacijos centrams. Pirmieji 

rekristalizacijos centrai susidaro tose vietose, kur yra did�iausias dislokacijų tankis, nes čia metalo 

laisvoji energija yra did�iausia. Da�niausiai tai būna deformuotų struktūrų grūdelių ribos. 

Rekristalizacijos centrai auga difuziniu būdu prisijungiant prie jų deformuotų kristalų atomams. 

Rekristalizacijos centrų susidarymo ir jų augimo procesas vadinamas pirmine rekristalizacija. 

Pirminė rekristalizacija baigiasi, kada i�nyksta visi deformuoti struktūros grūdeliai. Jai pasibaigus, 

metalo struktūra yra smulkiagrūdė, taisyklinga (3.4 pav., b). Pirminės rekristalizacijos metu visi�kai 

i�nyksta deformacinis sukietėjimas, t.y. metalas vėl pasidaro mink�tas ir plasti�kas (3.5 pav.). 

 

 
3.4 pav. Metalo mikrostruktūros kitimas rekristalizacijos metu schema: a - deformuotas metalas, b - 

pirminės rekristalizacijos prad�ia, c - pirminės rekristalizacijos pabaiga, d - surenkamosios 

rekristalizacijos stadija.  
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Toliau keliant temperatūrą arba i�laikant metalą pastovioje temperatūroje, rekristalizuoti 

struktūros grūdeliai auga. �i rekristalizacijos stadija vadinama surenkamąja rekristalizacija (3.4 

pav., d). Surenkamosios rekristalizacijos metu metalo mechaninės savybės kinta ne�ymiai (3.5 

pav.). Metalų plasti�kumas ir ypač smūginis tąsumas priklauso nuo struktūros grūdelių dyd�io - 

ma�ėjant struktūros grūdeliams, smūginis tąsumas didėja. Rekristalizuotų metalų  struktūros 

grūdelių dyd�iui įtakingiausi faktoriai yra deformavimo laipsnis ir rekristalizacijos temperatūra. 

I�laikymo rekristalizacijos temperatūroje įtaka ma�esnė. Didėjant metalo deformavimo laipsniui, 

rekristalizacijos struktūros grūdeliai ma�ėja, o kylant rekristalizacijos temperatūrai - didėja. 

Rekristalizuotų metalų savybės da�niausiai yra izotropinės, t.y. visomis kryptimis vienodos. Tačiau 

būna atvejų, kada rekristalizuotoje struktūroje susidaro tam tikra kristalografinė orientacija. �is 

rei�kinys vadinamas rekristalizacijos tekstūra. 

 
3.5 pav. Kietumo (a) ir plasti�kumo (b) kitimas kaitinant deformuotą metalą 

 

Rekristalizacijos tekstūra da�niau pastebima varyje, aliuminyje, gele�yje ir jų lydiniuose. 

Jos susidaryma skatina deformavimo tekstūra, kai kurios priemai�os, apdorojimo spaudimu ir 

atkaitinimo technologiniai ypatumai. Susidarius rekristalizacijos tekstūrai, metalo savybės būna 

anizotropi�kos. Daugumai konstrukcinių lydinių tai nepageidautina. Tačiau specialiųjų savybių 

lydiniuose ji gali būti naudinga. Pavyzd�iui, transformatorinių plienų lak�tuose rekristalizacijos 

tekstūra įgalina suma�inti permagnetinimo nuostolius. 

Daugiafazių lydinių rekristalizacijos procesas �ymiai sudėtingesnis negu grynų metalų ar 

vienfazių lydinių. Juose rekristalizacijos centrų susidarymui bei grūdelių augimui turi įtakos 

skirtingos fazių savybės, jų kiekis, matmenys ir i�sidėstymas. Ypatingą reik�mę čia turi antrinių 

fazių matmenys ir atstumai tarp jų. Kuo arčiau viena kitos yra antrinių fazių dalelės, tuo labiau jos 

kliudo naujiems grūdeliams augti ir lėtina rekristalizacinius procesus. Dėl to kyla rekristalizacijos 

temperatūra, ilgėja pirminės rekristalizacijos trukme. Labiausiai rekristalizacijai trukdo smulkios 

(0,1 µm ir ma�esnės) antrinių fazių dalelės. Stambesnės dalelės (0,1-0,5 µm ir daugiau) 
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rekristalizaciją lėtina, jei jos yra arti viena kitos, ir ją spartina, jei yra toli viena nuo kitos. 

Pastaruoju atveju ant fazių skyrimo ribų susidaro papildomi rekristalizacijos centrai.  

Rekristalizacinis atkaitinimas - tai �altai deformuotų pusgaminių arba detalių įkaitinimas 

vir� rekristalizacijos temperatūros, i�laikymas �ioje temperatūroje ir atau�inimas. Pagrindinis 

rekristalizacinio atkaitinimo tikslas - panaikinti rekristalizacinį sukietėjimą ir grą�inti metalui 

plasti�kumą. Be to, jis gali būti taikomas rekristalizacijos tekstūrai sudaryti specialiuose lydiniuose. 

�altuoju plastiniu deformavimu ir rekristalizaciniu atkaitinimu keičiami struktūros grūdelių dydis 

bei savybės tokių lydinių, kuriuose kietame būvyje nevyksta faziniai virsmai (aliuminis, nikelis, 

varis, vienfaziai �alvariai ir bronzos, feritinės ir austenitinės klasės plienai).  

Rekristalizaciniu atkaitinimu metalai sumink�tinami prie� �altąjį apdorojimą spaudimu. 

Da�nai jis taikomas metalų sumink�tinimui tarp �altojo apdorojimo spaudimu (traukimo, valcavimo 

ir pan.) operacijų. Metalo lak�tams, strypams ir kitiems pusgaminiams neretai jis būna ir galutinė 

terminio apdorojimo operacija.  

Rekristalizacinio atkaitinimo temperatūra da�niausiai būna 100-200 0C auk�tesnė negu 

apdorojamo metalo rekristalizacijos prad�ios temperatūra. I�laikymo trukmė da�niausiai 

apribojama pirminės rekristalizacijos stadija. Au�inimo greitis didesnės reik�mės neturi. 

Da�niausiai i� rekristalizacijos temperatūros atau�inama ramiame ore. Daugumos plienų 

rekristalizacinio atkaitinimo temperatūra 650-760 0C. Pavyzd�iui, ma�o anglingumo (0,08-0,2 % C) 

plieno lak�tai prie� �altąjį �tampavimą atkaitinami (8-2 val.) 680-700 0C temperatūroje. �altuoju 

traukimu gamintų anglingų legiruotųjų plienų strypai atkaitinami 730 0C temperatūroje (nuo 0,5 iki 

1,5 val.). Deformuojamieji aliuminio lydiniai atkaitinami 350-500 0C temperatūroje (0,5-3 val.), 

magnio lydiniai -- 300-350 0C, titano lydiniai -- 650-850 0C, vario lydiniai -- 550-700 0C 

temperatūroje.  

Atkaitinimas vidiniams įtempimams panaikinti. Dėl daugelio technologinių veiksnių 

gaminant ruo�inius, pusgaminius bei detales, juose susidaro liekamieji vidiniai įtempimai. Vidinių 

įtempimų veikiami gaminiai deformuojasi ir praranda tikslumą, toliau juos apdorojant, 

sandėliuojant bei eksploatuojant. Da�nai jie būna prie�laikinio konstrukcijų suirimo prie�astis. Dėl 

to juos būtina panaikinti ar bent suma�int. Liekamieji įtempimai suma�inami arba ir visai 

panaikinami gaminius atkaitinant. Ketaus bei plieno gaminiuose vidiniai įtempimai labai suma�ėja 

kaitinant juos ~ 450 0C temperatūroje, o i�laikant ~ 600 0C temperatūroje jie beveik visai 

panaikinami. Pavyzd�iui, liejimo įtempimams suma�inti ir matmenims stabilizuoti ketaus liejiniai 

atkaitinami 500-600 0C temperatūroje, laikant joje 2-10 val. Ketaus mechaninės savybės ma�ai 

tepasikeičia, o vidiniai įtempimai suma�ėja 80-90 %. Daugelis precizinių staklių plieninių detalių 

(pavarų sraigtai, krumpliaračiai, sliekinių pavarų detalės ir kt.), apdorotos pjovimu, atkaitinamos 

500-700 0C temperatūroje 2-3 val., o po galutinio �lifavimo --160-180 0C temperatūroje 2-2,5 val. 
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Suvirinti plieno sujungimai įtempimams suma�inti atkaitinami 650-700 0C temperatūroje. 

Spalvotųjų metalų gaminiai vidiniams įtempimams panaikinti atkaitinami �emesnėje temperatūroje: 

�alvario -- 250-300 0C, deformuojamųjų aliuminio lydinių -- 150-300 0C, fasoniniai aliuminio 

liejiniai ~ 350 0C, dvifazių titano lydinių gaminiai -- 550-650 0C temperatūroje. Atkaitinti gaminiai 

turi būti au�inami lėtai, nes greitai au�tant, juose gali susidaryti nauji įtempimai. Au�imo greitis 

priklauso nuo gaminio masės, jo koncentracijos, metalo �ilumos laidumo ir būna 20-200 0C/h 

ribose. 

 

3.3.2. Terminis apdorojimas, susijęs su faziniais ir alotropiniais virsmais metaluose.  

 

Faziniai virsmai kaitinant plieną. Neu�grūdinto plieno struktūrą kambario temperatūroje 

sudaro feritas ir perlitas, vien perlitas arba perlitas ir antrinis cementitas (�r. 2.1 pav.). 

Kaitinant plienus terminiam apdorojimui, jų struktūra nekinta iki kritinės temperatūros AC1  

(727 0C). Kritinėje temperatūroje AC1 prasideda perlito virsmas austenitu (austenitinis virsmas).  

Prasidėjus austenitiniam virsmui pirmosios austenito kristalų u�uomazgos susidaro ant 

ferito-cementito fazių ribų (3.6 pav.). Virsmo metu lygiagrečiai vyksta du procesai: alotropinis Feα 

→ Feγ  ir cementito fazės tirpimas Feγ. Alotropinis Feα → Feγ virsmas vyksta greičiau negu 

cementito tirpimas  gele�yje, todėl pasibaigus perlito virsmui į austenitą, jame yra netolygiai 

pasiskirsčiusi anglis. Toks austenitas vadinamas nehomogeniniu. Toliau keliant temperatūrą arba 

i�laikant ją pastovia, vyksta austenito cheminės sudėties susivienodinimas -- homogenizacija.  

Prie�eutektoidiniame pliene, pasibaigus perlito virsmui į austenitą, struktūroje lieka 

perteklinio ferito, u�eutektoidiniame -- antrinio cementito fazės. Kaitinant prie�eutektoidinį plieną 

nuo kritinės temperatūros AC1 iki AC3, perteklinis feritas virsta austenitu, kaitinant u�eutektoidinį 

plieną nuo kritinės temperatūros AC1 iki Acm, antrinis cementitas tirpsta austenite. Dėl �ių prie�asčių 

prie�eutektoidinio plieno austenito homogenizacija baigiasi tik vir� kritinės temperatūros AC3 , 

u�eutektoidinio -- vir� kritinės temperatūros Acm . 

 
3.6 pav. Austenitinio virimo proceso schema 
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Austenito grūdelių augimas. Austenitinio virsmo metu kiekvienoje  perlito kolonijoje 

susidaro kelių austenito grūdelių u�uomazgos. Dėl to, pasibaigus perlito virsmui į austenitą, plieno 

struktūra labai susmulkėja. Virsmo pabaigoje susidarę austenito grūdeliai vadinami pradiniais 

austenito grūdeliais.  

Keliant temperatūrą vienfazėje austenitinėje srityje, austenito grūdeliai auga. Austenito 

grūdeliai �iek tiek auga ir dvifazėse srityse t.y. tarp kritinių temperatūrų AC1 - AC3  ir AC1 - Acm, 

tačiau �iose srityse jų augimą stabdo perteklinis feritas arba antrinis cementitas. 

Pagal austenito grūdelių augimo greitį plienas skirstomas į stambiagrūdį ir smulkiagrūdį. 

Stambiagrūd�iame pliene austenito grūdeliai sparčiai auga vos temperatūrai vir�ijus kritines 

temperatūras AC3 arba Acm (3.7 pav., I kreivė). Smulkiagrūd�iame pliene austenito grūdeliai iki 950-

1100 0C auga ne�ymiai ir tik vir�ijus �ią temperatūrą jie pradeda intensyviai augti (3.7 pav., II 

kreivė).  

Polinkis austenito grūdeliams pliene augti priklauso nuo plieno lydymo technologinių 

ypatumų ir nuo cheminės sudėties. Stambiagrūdis da�niausiai būna plienas, lydymo metu 

i�oksidintas siliciu ir manganu. Smulkiagrūdis -- be �ių elementų dar papildomai i�oksidintas 

aliuminiu. Manoma, kad �iuo atveju austenito grūdeliams augti kliudo dispersi�kos AlN dalelės, 

nusėdusios ant grūdelių pavir�iaus. 950-1100 0C temperatūroje �is nitridas suyra ir nebekliudo 

grūdeliams augti. Smulkiagrūd�iai yra legiruotieji plienai, legiruoti karbidizuojančiais elementais 

(Ti, V, Nb, Zr, W, Mo ir kt.). �iuo atveju austenito grūdeliams augti kliudo karbidai, ypač titano ir 

vanad�io. 

 Smulkiagrūdis plienas yra technologi�kesnis negu stambiagrūdis. Jis nejautrus 

perkaitinimui. Apdorojant jį termi�kai, nebūtina labai tiksliai i�laikyti temperatūrinį re�imą. Jis 

tinkamesnis termocheminiam apdorojimui.  

Terminai "stambiagrūdis" ir "smulkiagrūdis" tikrojo austenito grūdelio dyd�io neapibūdina. 

Jie tik nusako plieno austenito grūdelių polinkį augimui. Skirtingose temperatūrose stambiagrūd�io 

plieno tikrieji austenito grūdeliai gali būti smulkesni negu smulkiagrūd�io plieno. Tikrąjį austenito 

grūdelių dydį nulemia įkaitinimo temperatūra, laikymo �ioje temperatūroje trukmė ir plieno 

polinkis austenito grūdeliams augti.  

Au�inant plienus austenito grūdelių matmenys nekinta. Dėl to ir kambario temperatūroje 

stambiagrūdės struktūros susiformuoja i� stambiagrūd�io austenito. Taigi plienų mechaninės 

savybės, nors ir netiesiogiai, priklauso nuo tikrojo austenito grūdelio dyd�io.  

 

Austenito izoterminio virsmo diagrama (3.8 pav.) apibendrina perau�into austenito skilimo 

į ferito-cementito fazių mi�inį dėsningumus. �i diagrama sudaryta koordinatėse "temperatūra-

laikas". Joje vir� kritinės temperatūros A1 yra stabilaus austenito sritis. �emiau kritinės 
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temperatūros A1 , kairiau kreivės "Virsmo prad�ia" -- perau�into austenito sritis. Tarp kreivių 

"Virsmo prad�ia" ir "Virsmo pabaiga" austenitas skyla i ferito-cementito fazių mi�inį. De�iniau 

kreivės "Virsmo pabaiga" nurodytos i� austenito susidariusios struktūros ir jų kietumas HRC 

vienetais.  

 
3.7 pav. Austenito grūdelių augimas stambiagrūd�iame (I) ir smulkiagrūd�iame (II) pliene 

 

 

Laiko tarpas iki perau�into austenito skilimo prad�ios (atkarpa nuo temperatūrų a�ies iki 

kreivės "Virsmo prad�ia") įvertina perau�into austenito stabilumą. I� diagramos matyti, kad  

perau�intas austenitas ma�iausiai stabilus, t.y. greičiausiai pradeda skilti ~ 550 0C temperatūroje. 

Eutektoidinės sudėties austenitas �ioje temperatūroje pradeda skilti ma�daug po 1 s. Auk�tesnėje ir 

�emesnėje temperatūroje perau�intas austenitas yra stabilesnis. Pavyzd�iui, to paties plieno 

perau�intas austenitas 700 0C temperatūroje stabilus apie 10 s, o 300 0C temperatūroje jau apie 60 s. 

Dėl to 600-500 0C temperatūrų intervalas vadinamas ma�iausiu perau�into austenito stabilumo 

intervalu. Atsi�velgiant į austenito perau�inimo laipsnį ir jo virsmo į kitas struktūras pobūdį 

diagramoje i�skirtinos trys temperatūrinės sritys: perlitinio, beinitinio (tarpinio) ir martensitinio 

virsmo.  
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3.8 pav. Kairiosios apatinės Fe-Fe3C diagramos dalies (a) ir austenito izoterminio virsmo (b) 

diagramų schemos 

 

 

Perlitinis virsmas. Perlitinio virsmo sritis yra tarp A1 ir 550 0C temperatūrų. �iame 

temperatūrų intervale austenitas į ferito cementito fazių mi�inį skyla pagal eutektoidinę reakciją. 

Virsmo metu austenito grūdeliuose susidaro perlito kolonijos - pakaitomis i�sidėsčiusios ferito ir 

cementito plok�telės (3.9 pav.). Skirtingos koncentracijos fazių susidarymui būtina anglies atomų 

difuzija austenite. Anglies atomų difuzijos austenite atstumus nulemia temperatūra. �emėjant 

austenito skilimo temperatūrai, anglies atomu difuzijos atstumai ma�ėja, todėl susidaro plonesnės 

ferito bei cementito plok�telės. 

Gretimų ferito ir cementito plok�telių storių suma vadinama tarpplok�teliniu atstumu l0  (3.9 

pav.). Ma�ėjant �iam atstumui, didėja struktūros kietumas ir ma�ėja jos plasti�kumas.  

Austenitui skylant A1  - 650 0C temperatūroje, l0 = 0,6-1,0 µm. Tokia struktūra vadinama 

perlitu. Jos kietumas ~ 20 HRC.  

Austenitui skylant 650-600 0C temperatūroje, l0 = 0,25-0,3 µm. �i struktūra vadinama 

sorbitu. Jos kietumas ~ 30 HRC. 
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  3.9 pav. Anglies atomų difuzijos austenite kryptys perlitinio virsmo metu 

  

 Austenitui skylant 600-550 0C temperatūroje, susidariusi struktūra vadinama 

trostitu. Joje l0 = 0,1-0,15 µm. Kietumas ~ 40 HRC. Visos �ios struktūros sudaro perlitinių 

struktūrų �eimą. 

Prie�eutektoidiniame pliene prie� prasidedant austenito skilimui į ferito-cementito fazių 

mi�inį i� austenito turi i�siskirti perteklinis feritas, u�eutektoidiniame - antrinis cementitas. 

Austenito izoterminio virsmo diagramose �ių procesų prad�ią rodo papildomos kreivės (3.8 pav. 

punktyrinė kreivė).  

Nedaug perau�inus austenitą �emiau kritinės temperatūros A1 , austenitas pradeda skilti po 

ilgo paruo�iamojo (inkubacinio) laiko. �is laikas yra pakankamas visam pertekliniam feritui arba 

antriniam cementitui i�siskirti. Didėjant austenito perau�inimo laipsniui, jame blogėja anglies 

difuzijos sąlygos, pats austenito skilimas prasideda greičiau. Trostito susidarymo temperatūros 

srityje perteklinis feritas i� austenito i� viso nebei�siskiria. Austenitas skyla i ferito-cementito fazių 

mi�inį ma�esnės negu eutektoidinė (0,8 % C) koncentracijos. U�eutektoidiniame pliene atitinkamai 

susidaro ferito-cementito fazių mi�inys, kuriame anglies koncentracija yra didesnė negu 

eutektoidinė. Perlitinės struktūros, kuriose anglies koncentracija yra ma�esne arba didesnė negu 

eutektoidinė, vadinamos kvazieutektoidinėmis. 3.8 pav. sąlygi�kai parodyta kvazieutektoidinių 

struktūrų sritis Fe-Fe3C diagramoje -- u�brūk�niuota zona tarp GS ir PS linijų tąsų.  

 

Martensitinis virsmas. Martensitinio virsmo temperatūrų sritis yra tarp linijų MS ir Mf. 

Linija MS atitinka martensitinio virsmo prad�ios temperatūrą, Mf - jo pabaigos temperatūrą. �ių 

temperatūrų padėtys priklauso nuo plieno chemines sudėties. Didėjant plienuose anglies kiekiui, MS 

ir Mf temperatūros �emėja (3.8 pav., a). 
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Martensitinis virsmas prasideda �emoje temperatūroje, kurioje anglies difuzija austenite jau 

nebevyksta. Dėl to anglies atomai negali i�siskirti i� austenito kristalinės gardelės. Martensitinio 

virsmo eigoje γ-gele�ies kristalinė gardelė keičiasi į α-gele�ies kristalinę gardelę, anglies atomai, 

esantys γ-gele�ies gardelėje, lieka ir α-gele�ies gardelėje. Dėl to �io virsmo produktas -- martensitas 

yra persotintas kietas anglies tirpalas α-gele�yje. Anglies atomai i�kreipia α-gele�ies kristalinę 

gardelę. Buvusi kubinė gardelė tampa tetragonine (auk�tinė C nelygi pagrindo kra�tinei a). 

Gardelės tetragoni�kumo laipsnis C/a didėja, didėjant anglies kiekiui martensite. Kartu didėja 

martensito kietumas.  

Skirtingai nuo perlitinio virsmo, martensitinis virsmas nevyksta izoterminėse sąlygose. 

Temperatūros MS ir Mf austenito izoterminio virsmo diagramoje pa�ymėtos tik sąlygi�kai. Kad 

nuosekliai vyktų martensitinis virsmas, būtina nepertraukiamai au�inti nuo MS iki Mf. �iame 

temperatūrų intervale nutraukus au�inimą martensitinis virsmas sustoja ir toliau tęsiasi tik 

atnaujinus au�inimą. Tačiau ir baigus au�inti iki Mf temperatūros ne visas austenitas virsta 

martensitu. Dalis jo lieka plieno struktūroje ir yra vadinamas liekamuoju austenitu.  

Martensito kristalai yra plok�telių formos. Mikro�lifo plok�tuma �ias plok�teles kerta 

skirtingais kampais, todėl mikroskopo stebėjimo lauke martensito kristalai yra adatėlių formos 

(3.10 pav.).  

 

 
3.10 pav. Martensito mikrostruktūrų schemos: a - smulkiaadatinio, b � stambiaadatinio  

 

Martensito kristalai auga tik austenito grūdeliuose, nekirsdami grūdelių ribų. Dėl to 

martensito adatėlių matmenis nulemia austenito grūdelių dydis. Smulkiagrūd�iame austenite 

susidaro smulkiaadatinis martensitas (3.10 pav., a), stambiagrūd�iame austenite -- stambiaadatinis 

martensitas (3.10 pav., b). Teisingai u�grūdintame pliene martensito adatėlės yra labai smulkios. 

Mikroskopui didinant 500-600 kartų, jos nei�skiriamos. Toks martensitas vadinamas bestruktūriniu.  
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Adatinio martensito struktūra būdinga vidutinio anglingumo ir anglingiems plienams. 

Ma�aangliniuose plienuose da�niau sutinkamas paketinis martensitas. Tokio martensito kristalai 

sudaro lygiagrečių plok�telių paketus. Viename austenito grūde susidaro keli skirtingai orientuoti 

martensito plok�telių paketai.  

Martensito struktūrai būdingas didelis kristalinės sandaros defektų (dislokacijų ir kt.) tankis. 

�ie defektai didina martensito kietumą. Martensito kietumas ~ 60-65 HRC. Martensitas yra trapi 

struktūra. Jo santykinis pailgėjimas tempiant δ= 0.  

 

Beinitinis virsmas. Beinitinio virsmo sritis yra tarp 550 0C ir MS. Perau�inus austenitą iki 

�ios temperatūros ir toliau laikant ji pastovioje temperatūroje, vyksta beinitinis virsmas. �is virsmas 

turi perlitinio ir martensitinio virsmo elementų, todėl da�nai vadinamas tarpiniu virsmu.  

Virsmo prad�ioje austenite persiskirsto anglis. Jame susidaro mikrotūriai su ma�esne 

anglies koncentracija negu vidutinė austenite. Mikrotūriuose su ma�a anglies koncentracija vyksta 

martensitinis (γ→α) virsmas. Susidaręs martensitas tuojau skaidosi į ferito-cementito fazių mi�inį. 

Padidintos anglies koncentracijos austenito mikrotūriuose virsmo prad�ioje i� γ kietojo tirpalo 

(austenito) i�siskiria dispersi�kos cementito dalelės. Dėl to anglies koncentracija γ kietajame tirpale 

suma�ėja ir jis virsta martensitu. Susidaręs martensitas skyla į ferito-cementito fazių mi�inį.  

Beinito α kietajame tirpale (ferite) yra daugiau anglies negu pusiausvyriniame ferite (iki 

0,1-0,2 % C). Didėjant austenite anglies kiekiui, didėja perau�into austenito stabilumas. Dėl to 

austenito mikrotūriuose su padidinta anglies koncentracija martensitinis virsmas da�nai nebevyksta. 

�is austenitas lieka naujai susidariusioje struktūroje. Dėl to bendru atveju beinito struktūrą sudaro 

anglimi persotintas feritas (α fazė), smulkios cementito dalelės ir liekamasis austenitas (γ fazė.) 

Susidaręs mi�inys yra labai dispersi�kas, todėl optiniu mikroskopu �ios fazės neskiriamos.  

Priklausomai nuo virsmo temperatūros, beinito mikrostruktūra ir savybės skiriasi. Beinitas, 

susidaręs auk�tesnėje temperatūroje (arčiau C-kreivės i�linkimo), vadinamas vir�utiniu beinitu. 

Jame cementito dalelės yra i�sidėstę tarp α fazės plok�telių, todėl jo sandara pana�i į perlito 

sandarą. Vir�utinio beinito kietumas ~ 45 HRC. Beinitas, susidaręs arčiau MS temperatūros, 

vadinamas apatiniu beinitu. Jame cementito dalelės yra α fazės plok�telių viduje, todėl jo sandara 

pana�i į martensito sandarą. Apatinio beinito kietumas ~ 55 HRC.  

 

Austenito skilimas neizoterminėse sąlygose. Termi�kai apdorojant plieną, austenitas 

da�niausiai skyla neizoterminėse sąlygose, o jam au�tant tam tikrais greičiais. Tokiais atvejais 

austenito skilimas prasideda �emesnėje temperatūroje ir vyksta temperatūrų intervale, t.y. �emėjant 

temperatūrai. Nenutrūkstamai au�inant, i� austenito susidarančių struktūrų pobūdį nulemia au�imo 

greitis.  
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3.11 pav. ant austenito izoterminio virsmo diagramos schemos nubrė�tos plieno au�imo 

kreivės. Čia au�imo greičiai V1 < V2 < V3 < V4 < V5 . Au�inant plieną nedideliu greičiu V1 , au�imo 

kreivė austenito virsmo kreives kerta auk�toje temperatūroje, austenitas skyla nedaug perau�intas ir 

i� jo susidaro perlitas. Didinant au�imo greitį (V2 , V3 ), au�imo kreivės austenito virsmo kreives 

kerta �emesnės temperatūros srityje. Austenitas skyla daugiau perau�intas ir i� jo susidaro sorbitas  

(V2 ) bei trostitas (V3 ). Au�inant greičiu V4 (au�imo kreivė kerta austenito virsmo prad�ios kreivę ir 

nekerta virsmo pabaigos kreivės), dalis austenito virsta trostitu, likusi dalis perau�ta �emiau MS 

temperatūros ir toliau au�dama virsta martensitu. Au�inant greičiu V5, visas austenitas perau�ta 

�emiau MS temperatūros ir toliau au�inant virsta martensitu. Au�imo greitis Vk (au�imo kreivė -- 

liestinė austenito virsmo prad�ios kreivei) yra ma�iausias au�inimo greitis, kuriuo au�inant susidaro 

martensitinė struktūra be perlitinio virsmo produktų. �is au�imo greitis vadinamas kritiniu 

grūdinimo greičiu. 

 

 

3.11 pav. Austenito izoterminio virsmo diagrama su au�imo kreivėmis (schema) 

 

Atleidimo virsmai ir plieno mechaninių savybių kitimas atleidimo metu. U�grūdinto 

plieno struktūrą sudaro dvi pagrindinės fazės: martensitas ir liekamasis austenitas. Kaitinant plieną, 

i� �ių fazių palaipsniui susidaro ferito-cementito fazių mi�inys. U�grūdinto plieno kaitinimas iki 

temperatūros, nevir�ijančios kritinės temperatūros AC1 , laikymas �ioje temperatūroje ir atau�inimas 

(da�niausiai ore) vadinamas atleidimu.  

Kaitinant u�grūdintą plieną iki 200 0C vyksta pirmasis atleidimo virsmas: i� anglimi 

persotinto kietojo tirpalo (martensito) kristalinės gardelės pama�u i�siskiria anglies atomai. Dėl to 

ma�ėja martensito gardelės tetragoni�kumas - gardelės a�ių santykis C/a artėja prie vieneto. Anglis, 

i�siskyrusi i� martensito kristalines gardelės, sudaro labai dispersi�kas gele�ies karbido plok�telės. 

�io karbido kristalinė gardelė heksagoninė, cheminė formulė Fe2C. Jis vadinamas ε- karbidu. ε- 
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karbido plok�telės nėra visi�kai atsiskyrę nuo martensito kristalų. Fazių skyrimo ribose ε- karbido 

kristalinė gardelė ir martensito kristalinė gardelė turi bendrą atomų sluoksnį.  

Dėl pirmojo atleidimo virsmo pakitusi martensito struktūra vadinama atleidimo martensitu. 

Ją sudaro persotintas kietas anglies tirpalas gele�yje ir ε-karbido dalelės.  

Kaitinant 200-300 0C temperatūros intervale, toliau tęsiasi martensito irimo procesas. 

Anglies koncentracija kietajame tirpale toliau ma�ėja (ma�daug iki 0,15 %). Lygiagrečiai su �iuo 

procesu atleidimo virsmas. Jo esmė -- liekamojo austenito virtimas atleidimo martensitu.  

300-400 0C temperatūroje vyksta tretysis atleidimo virsmas. Jo metu ε- karbidas atsiskiria 

nuo martensito kristalinės gardelės ir transformuojasi į cementitą. I� kietojo tirpalo baigia i�siskirti 

anglis ir jis tampa feritu. Galutinis �io virsmo produktas - labai dispersi�kas ferito ir cementito fazių 

mi�inys vadinamas atleidimo trostitu.  

Kaitinant 400-600 0C temperatūros intervale, cementito dalelės stambėja (koaguliuoja) ir 

apvalėja (sferoidizuojasi). Nors naujos fazės �iame etape nesusidaro, cementito dalelių 

koaguliavimo ir sferoidizacijos procesai vadinami ketvirtuoju atleidimo virsmu. 500-600 0C 

temperatūroje susidaręs ferito ir cementito fazių mi�inys vadinamas atleidimo sorbitu. Kaitinant 

600-700 0C temperatūroje cementito dalelės dar labiau sustambėja ir susidariusi struktūra vadinama 

atleidimo arba grūdeliniu perlitu.  

U�grūdintas plienas turi did�iausią kietumą, auk�tą stiprumo ribą, tačiau yra labai trapus. 

Dinaminio apkrovimo sąlygomis tokio plieno naudoti negalima.  

 

 

3.12 pav. Atleidimo temperatūros įtaka anglinio plieno kietumui ir smūginiam tąsumui 
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Atleidimo metu vykstantys struktūros pokyčiai keičia plieno mechanines savybes. Kylant 

atleidimo temperatūrai, ma�ėja u�grūdinto plieno kietumas (3.12 pav.). Kietumo ma�ėjimo 

intensyvumas priklauso nuo anglies kiekio pliene. Kuo daugiau anglies martensite, tuo greičiau ji i� 

jo i�siskiria. Dėl to anglingo plieno (0,6-1,2 % C) kietumas pradeda ma�ėti jau nuo 100-150 0C, o 

plieno su ma�esniu anglies kiekiu (0,2-0,35%) -- tik nuo 200 0C (3.12 pav.). Vis dėlto anglingas 

plienas didelį kietumą i�saugo iki 200-250 0C. Esant atleidimo temperatūrai apie 100 0C, 

u�eutektoidinio plieno kietumas gali 1-2 HRC vienetais padidėti dėl gausaus karbidų i�siskyrimo. 

�is rei�kinys plienų kietumui vadinamas antriniu kietumu.  

Ma�ėjant kietumui, didėja atleid�iamo plieno plasti�kumas bei smūginis tąsumas. Tačiau 

smūginis tąsumas, kylant atleidimo temperatūrai, kinta netolygiai. Kylant atleidimo temperatūrai 

iki 250 0C, jis didėja, 250-350 0C atleidimo temperatūrų intervale jis labai suma�ėja, toliau kylant 

atleidimo temperatūrai, jis vėl didėja ir esant 600-650 0C atleidimo temperatūrai, pasiekia 

maksimumą. 250-350 0C temperatūroje atleisto plieno smūginio tąsumo suma�ėjimas vadinamas 

negrį�tamuoju atleidimo trapumu. Taip jis vadinamas todėl, kad įkaitinus plieną vir� 400 0C, jis 

i�nyksta ir pakartotinai iki 250-359 0C nebepasirei�kia. Manoma, kad negrį�tamojo atleidimo 

trapumo prie�astis yra nevienodas martensito suirimo laipsnis ir dėl to gaminyje susidarantys dideli 

vidiniai įtempimai. Negrį�tamasis atleidimo trapumas būdingas tiek angliniam, tiek ir legiruotam 

plienui.  

Grūdinto ir 550-650 0C temperatūroje atleisto plieno kietumas, stiprumas, plasti�kumas ir 

smūginis tąsumas yra didesnis negu atkaitinto. Dėl to plieno grūdinimo ir auk�tojo atleidimo 

operacijų derinys vadinamas terminiu gerinimu. 

Legiruotas plienas, ypač legiruotas karbidizuojančiais elementais, atleistas toje pačioje 

temperatūrose yra kietesnis negu anglinis. Taip ai�kinama tuo, kad legiruojantys elementai lėtina 

martensito irimo, karbidų susidarymo bei jų koaguliacijos procesus.  

Plienui, u�ter�tam fosforu, legiruotam Si, Mn, Cr arba kompleksi�kai Cr ir Ni bei Mn, 

būdingas tąsumo suma�ėjimas, atleidus jį 500-550 0C ir auk�tesnėje temperatūroje, jeigu 500-550 
0C temperatūrų intervale au�o lėtai. �is rei�kinys vadinamas grį�tamuoju atleidimo trapumu, 

kadangi ir pakartotinai įkaitinus vir� �ių temperatūrų bei po to lėtai au�inant, jis vėl atsiranda.  

Grį�tamasis atleidimo trapumas pavojingas ne tik dėl to, kad suma�ina atleisto plieno 

smūginį tąsumą, bet ir dėl to, kad labai pakelia plieno kritinę trapumo temperatūrą. Jo poveikis 

suma�inamas arba visai panaikinamas, plieną po auk�tojo atleidimo au�inant greitai - vandenyje 

arba alyvoje. Plieno polinkis grį�tamajam trapumui suma�inamas, legiruojant nedideliais 

molibdeno (0,2-0,3 %) bei volframo (0,5-0,7 %) kiekiais.  
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Terminis plieno senėjimas . �emėjant temperatūrai, anglies tirpumas gele�yje ma�ėja nuo 

0,025 % C 727 0C temperatūroje iki 0,006 % C kambario temperatūroje. Plienui au�tant i� 700-650 
0C temperatūros lėtai, anglies perteklius suspėja i�siskirti i� gele�ies gardelės ir sudaro tretinio 

cementito kristalėlius. Au�tant plienams greičiau, pavyzd�iui, kaip ploni plieno lak�tai au�ta po 

valcavimo, suvirintos konstrukcijos ir pan., anglis nei�siskiria i� α gele�ies kristalinės gardelės ir 

kietasis tirpalas lieka persotintas anglimi. Laikui bėgant anglies atomai i�siskiria i� gele�ies 

kristalinės gardelės, kaupiasi prie dislokacijų, sudaro labai dispersi�kas ε-karbido ir Fe3C daleles. 

Dėl to suma�ėja dislokacijų paslankumas, o tai didina plieno stiprumą bei kietumą ir ma�ina jo 

plasti�kumą. Kambario temperatūroje �is procesas trunka keletą parų ir vadinamas senėjimu, 

auk�tesnėje - (50-150 0C) - keletą valandų ir vadinamas sendinimu. Ry�kiausias terminio senėjimo 

efektas stebimas Armko gele�yje (~ 0,02 % C) ir labai ma�o anglingumo (0,02-0,04 % C) pliene. 

Anglies kiekiui vir�ijus 0,1 %, plieno polinkis terminiam senėjimui ma�ėja.  

Kadangi senėjant plienams ma�ėja jų plasti�kumas, tai da�niausiai �is procesas 

nepageidautinas. Nesenėja atkaitinti ir termi�kai gerinti plienai.  

 

Plieno įkaitinimas terminiam apdorojimui. Termi�kai apdorojant plieną, jis kaitinamas 

elektros arba liepsninėse krosnyse, i�lydytų druskų (70 % BaCl2 + 30 % NaCl ir kt.) arba metalų 

(�vino) voniose, indukciniuose auk�to da�nio srovių (a.d.s.) įrenginiuose.  

Kaitinamo plieno pavir�ius gali oksiduotis arba nuanglėti. Apsaugai nuo oksidacijos ir 

nuanglėjimo krosnys vakuumuojamos, u�pildomos techniniu azotu arba inertinėmis dujomis. Tai 

gana brangu, pigiau yra krosnyse sudaryti kontroliuojamą atmosferą. Da�niausiai tai būna CO, H2 ir 

N2 dujų mi�iniai, gaminami specialiuose generatoriuose, arba disocijuotas amoniakas (75 % H2 ir 

25 % N2). Kaitinant i�lydytų druskų voniose, jos periodi�kai i�oksidinamos boraksu ir kitais 

cheminiais junginiais. 

Nedideli, nesudėtingos formos gaminiai kaitinimui padedami į jau įkaitintas iki reikiamos 

temperatūros krosnis arba vonias. �iuo atveju laikymo terminio apdorojimo temperatūroje trukmė 

turi būti tokia, kad plienas perkaistų visame gaminio skerspjūvyje, jame pasibaigtų struktūriniai 

virsmai bei austenito homogenizacija. Ilgiau kaitinti nereikia, nes gali i�augti austenito grūdeliai, 

plieno pavir�ius daugiau oksiduojasi bei nuanglėja. Kaitinimo trukmė yra skaičiuojama 

atsi�velgiant į gaminio masę, jo formą, kaitinimo būdą, plieno �ilumos laidumą ir kt. Neretai ji 

nustatoma technologiniais bandymais. Orientacinės kaitinimo laiko norma (vienam skersmens arba 

skerspjūvio milimetrui) 750-900 0C temperatūroje yra tokia: angliniam įrankiniam plienui, kaitinant 

elektros krosnyse -- 50-80 s, druskų voniose -- 20-35 s. Legiruotam plienui atitinkamai -- 70-90 s ir 

25-30 s. Orientacinė kaitinimo atleidimo temperatūrose trukmė -- 2-3 min/mm.  
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Sudėtingos formos įrankius ir detales bei daug legiruoto plieno gaminius prie� dedant į 

terminio apdorojimo temperatūrą, reikia prie� tai pakaitinti 400-600 0C temperatūroje. Kaitinant i� 

karto reikiamoje temperatūroje, tokie gaminiai labai deformuojasi, gali ir sutrūkinėti. Stambūs, 

sudėtingos formos gaminiai kaitinami lėtai (kartu su krosnimi), arba laiptuotai, t.y. keliais etapais.  

 

Plieno atkaitinimas. Čia apra�omi pagrindiniai plieno atkaitinimo būdai susiję su faziniu 

persikristalizavimu kietoje būklėje. Plieno atkaitinimo būdai, nesusiję su faziniu 

persikristalizavimu, ap�velgti 3.3.2. 

Atkaitinimo su faziniu persikristalizavimu esmę sudaro plieno įkaitinimas vir� kritinių 

temperatūrų AC3 arba AC1, izoterminis i�laikymas �iose temperatūrose ir lėtas atau�inimas. 

Atkaitintame pliene susidaro pusiausvyrinės struktūros, nurodytos Fe-Fe3C diagramoje. Atkaitintas 

plienas yra mink�tas, nestiprus ir gana plasti�kas. Dėl persikristalizavimo susmulkėja ir 

susivienodina plieno struktūra (3.13 pav.), i�nyksta daugelis struktūros defektų, susidariusių 

ankstyvesniojo plieno technologinio apdorojimo metu, panaikinami vidiniai įtempimai. 

Atkaitinami daugelis valcuotų, kaltų, �tampuotų, lietų plieno gaminių. Atkaitintą plieną 

lengviau apdoroti pjovimu bei spaudimu. Atkaitinimu plieno struktūrą paruo�iama grūdinimui. 

Daugeliui stambių liejinių atkaitinimas yra galutinė terminio apdorojimo operacija.  

Prie�eutektoidiniam plienui daugiausia taikomas visi�kas atkaitinimas (dar vadinamas 

įprastiniu atkaitinimu). Visi�kam atkaitinimui plienas įkaitinimas 30-50 0C vir� kritinės 

temperatūros AC3, i�laikomas ir lėtai atau�inamas. Taip atkaitinant, vyksta visi�kas plieno fazinis 

persikristalizavimas. AC3 + 30-50 0C temperatūroje susidaro smulkiagrūdė austenitinė struktūra, 

kuriai lėtai au�tant, susidaro smulkiagrūdė perlitinė-feritinė struktūra (3.13 pav.).  

 

 
  3.13 pav. Prie�eutektoidinio plieno struktūros grūdelių dyd�io kitimas atkaitinant (schema) 

 

Visi�kai atkaitinant plieną, jo au�inimas turi būti pakankamai lėtas, kad austenitas skiltų 

esant kiek galima ma�esniam perau�inimui. Anglinis plienas au�inamas 100-200 0C/h greičiu, 

legiruotas -- 10-100 0C/h greičiu. Tokiu au�inimo greičiu plienas au�ta krosnyse. Lėtai au�inti 
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būtina iki 500 0C. Toliau galima au�inti ore. Jei gaminiai yra sudėtingos formos, jie krosnyje 

au�inami beveik iki kambario temperatūros. Legiruotam plienui visi�kas atkaitinimas da�nai 

keičiamas izoterminiu atkaitinimu.  

Izoterminis atkaitinimas atliekamas dvejose krosnyse. Pirmoje krosnyje plienas įkaitinamas 

50-70 0C vir� kritinės temperatūros AC3 ir i�laikomas, kol baigiasi austenito homogenizacija. Po to 

plienas perkeliamas į kitą krosnį, kurios temperatūra 100-150 0C �emesnė negu apdorojamo plieno 

kritinė temperatūra A1. Antroje krosnyje plienas i�laikomas, kol baigiasi austenito skilimas, ir po to 

atau�inamas ore. Taip atkaitinant sutrumpėja atkaitinimo trukmė (au�inimo ciklo sąskaita), gaminio 

skerspjūvyje susidaro tolygesnė struktūra.  

Jei plieno struktūra nestambiagrūdė ir joje nėra ry�kesnių struktūrinių defektų, o reikalinga 

tik sumink�tinti plieną, tada pakanka atlikti dalinį (nevisi�ką) atkaitinimą. Daliniam atkaitinimui 

plienas įkaitinamas truputį auk�čiau kritinės temperatūros AC1, i�laikomas ir lėtai atau�inamas. Prie� 

eutektoidiniame pliene fazinė kristalizacija �iuo atveju būna nepilna. Austenitu virsta tik perlitas, o 

perteklinis feritas - tik i� dalies. Dėl to plieno struktūra prakti�kai nesusmulkėja. U�eutektoidinį 

plieną įkaitinus truputį auk�čiau (10-30 0C) AC1, įvyksta prakti�kai pilna fazinė perkristalizacija, 

todėl dalinis atkaitinimas da�niausiai taikomas u�eutektoidiniam plienui. Anglinis plienas, kurio 

sudėtis artima eutektoidinei, daliniam atkaitinimui kaitinamas iki 750-760 0C, u�eutektoidinis - iki 

770-820 0C. Tokioje temperatūroje dar lieka labai smulkių, austenite nei�tirpusių cementito dalelių. 

Au�inant plieną, �ios dalelės būna cementito kristalizacijos centrais. Jiems augant susidaro apvalios 

cementito dalelės. Dėl to po dalinio atkaitinimo plienas da�niausiai turi grūdelinio perlito struktūrą. 

Grūdelinis perlitas yra mink�tesnis u� plok�elinį, todėl jis yra pageidautina plieno struktūra. I� tokio 

plieno lengviau gaminti įrankius, grūdinami įrankiai ma�iau deformuojasi.  

Paprasto dalinio atkaitinimo metu ne visuomet perlitas visi�kai sferoidizuojasi, ypatingai 

angliniame pliene. Dėl to grūdeliniam perlitui gauti kartais taikomas specialus sferoidizacinis 

atkaitinimas. Pavyzd�iui, plienas i� atkaitinimo temperatūros lėtai (30-50 0C/h) au�inamas iki 620-

680 0C ir �ioje temperatūroje i�laikomas 1-3 val., kad vyktų karbidų sferoidizacija ir koaguliacija.  

Kita sferoidizacinio atkaitinimo atmaina yra �vytuoklinis atkaitinimas. �iuo atveju plienas 

kaitinamas ma�daug iki 730-740 0C, kiek i�laikius lėtai au�inamas iki 680 0C, kartojant �į ciklą 

keletą kartų. Sferoidizacinis atkaitinimas gali būti taikomas ir ma�o bei vidutinio anglingumo 

plieno lak�tų arba strypų plasti�kumui padidinti prie� �altąjį �tampavimą arba traukimą.  

 

Plieno normalizavimas -- tai viena visi�ko atkaitinimo atmaina. Normalizavimui 

prie�eutektoidinis plienas įkaitinamas 50 0C vir� kritinės temperatūros AC3, u�eutektoidinis - vir� 

Acm (vir�um linijos GSE Fe-Fe3C diagramoje), i�laikomas ir au�inamas ramiame ore. 
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Normalizuojant vyksta visi�kas fazinis plienų struktūros persikristalizavimas, todėl analogi�kai kaip 

ir atkaitinant, susmulkėja ir susivienodina plieno struktūra, i�nyksta daugelis struktūros defektų.  

Dėl didesnio au�inimo greičio, lyginant su atkaitinimu, normalizuojant austenitas skyla 

daugiau perau�intas, todėl i� jo susidaro smulkesnis ferito-cementito fazių mi�inys. Be to, jo 

susidaro daugiau negu atkaitintų plienų struktūroje (vietoje perlito susidaro kvazieutektoidinės 

sorbito arba trostito struktūros). Dėl to, lyginant su atkaitintu plienu, normalizuoto vidutinio 

anglingumo ir anglingo plieno kietumas ir stiprumas padidėja ~ 10-15 %. �iek tiek padidėja ir 

smūginis tąsumas, ne�ymiai ma�ėjant santykiniam pailgėjimui.  

Normalizavimo paskirtis labai įvairi. Ma�o anglingumo plienai (C <0,3 %) normalizuojami 

nedaug tesukietėja ir sustiprėja. Dėl to jų atkaitinimas da�nai pakeičiamas normalizavimu, nes jis 

yra paprastesnis ir pigesnis. Be to, normalizuotas ma�aanglis plienas geriau apdirbamas pjovimu 

negu atkaitintas. Jo dro�lė yra trapesnė, gaunamas �varesnis pjovimo pavir�ius, ma�iau dyla 

įrankiai. Normalizavimu arba normalizavimu ir auk�tuoju atleidimu da�nai pakeičiamas vidutinio 

anglingumo plieno liejinių grūdinimo ir auk�tojo atleidimo technologinės operacijos. Mechaninės 

liejinių savybės gaunamos �iek tiek �emesnės negu grūdintų ir atleistų, tačiau gaminiai ma�iau 

deformuojasi, suma�ėja galimybės susidaryti juose įtrūkimams. Normalizavimu ir auk�tuoju 

atleidimu da�nai susmulkinama ir i�taisoma legiruotojo plieno struktūra. Tai yra na�iau, negu 

visi�kai atkaitinti.  

Anglinis u�eutektoidinis plienas normalizuojamas prie� sferoidizacinį atkaitinimą, jei jo 

struktūroje yra susidaręs antrinio cementito tinklelis. Tokį cementitą sferoidizuoti labai sunku. 

Įkaitinus vir� kritinės temperatūros Acm, antrinis cementitas i�tirpsta austenite, o pagreitintai 

au�inant ore cementitinis tinklelis nebesusidaro.  

 

Plieno grūdinimas. Grūdinant plieną, da�niausiai siekiama gauti pačia kiečiausią, t.y. 

martensitinę struktūrą. Atleid�iant u�grūdintą plieną, suma�inamas jo kietumas ir padidinamas 

plasti�kumas. Esant tam pačiam kietumui, struktūra, gaunama atleid�iant martensitą, kaip taisyklė, 

turi geresnes mechanines savybes negu struktūra, susidariusi betarpi�kai skylant austenitui. I�imtis - 

apatinio beinito struktūra.  

Svarbios grūdinamo plieno charakteristikos yra u�grūdinamumas ir įgrūdinamumas. 

U�grūdinamumu vadinama plieno savybė padidinti kietumą grūdinimo metu. �i savybė priklauso 

nuo anglies kiekio pliene. Didėjant anglies kiekiui, u�grūdinto plieno kietumas didėja. U�grūdinto 

ma�aanglio plieno (C < 0,3 %) kietumas padidėja nedaug, todėl kietumui padidinti ma�aanglis 

plienas negrūdinamas.  

Legiruojantys elementai u�grūdinamumui turi tik netiesioginę įtaką. Daugelis 

legiruojančiųjų elementų �emina martensitinio virsmo temperatūrą, todėl didina liekamojo 
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austenito kiekį ir ma�ina u�grūdinto plieno kietumą. Kai kurie legiruojantys elementai (W, V), 

sudarantys austenite sunkiai tirpstančius karbidus, u�grūdinto plieno kietumą �iek tiek padidina.  

Įgrūdinamumas - tai plieno savybė u�sigrūdinti tam tikru gyliu. Negalima pasiekti, kad 

grūdinant detalės �erdis ir pavir�ius au�tų vienodu greičiu. Jei detalės �erdis au�ta greičiu, ma�esniu 

u� grūdinamo plieno kritinį au�inimo greitį, tai u�sigrūdina ne visas jos skerspjūvis - martensitinė 

struktūra susidaro tik tuose sluoksniuose, kurie au�ta greičiau u� kritinį au�inimo greitį.  

U�grūdinto sluoksnio gyliu sąlygi�kai laikomas atstumas nuo gaminio pavir�iaus iki pusiau 

martensitinės struktūros. Pusiau martensitinės struktūros dedamosios - 50 % martensito ir 50 % 

trostito. 

Plieno įgrūdinamumas vertinamas kritiniu skersmeniu. Kritinis skersmuo - tai skersmuo 

tokio plieno strypo, kurį u�grūdinus, jo centre susidaro pusiau martensitinė struktūra. Toks kritinis 

skersmuo vadinamas pusiau martensitiniu kritiniu skersmeniu. Jis �ymimas Dk (arba D50), nurodant 

terpe, kurioje grūdinant plieną jis buvo nustatytas. Pavyzd�iui, jei nustatytas grūdinant vandenyje, 

�ymima Dkv, jei alyvoje - Dka.  

Pusiau martensitinė struktūra negarantuoja maksimalių atleisto plieno mechaninių savybių 

reik�mių. Grūdinant labai atsakingus gaminius (ypač jei eksploatacijos metu juos veikia tempimo 

apkrova), reikalingas i�tisinis įgrūdinamumas, t.y. martensitinė  struktūra visame gaminio 

skerspjūvyje. I�tisinis įgrūdinamumas vertinamas martensitiniu kritiniu skersmeniu. Tai skersmuo 

tokio strypo, kurį u�grūdinus, jo �erdyje susidaro ne ma�iau kaip 95 % martensito (likę 5 % - 

trostitas). Martensitinis kritinis skersmuo �ymimas Dm, analogi�kai nurodant terpę, kurioje jis buvo 

nustatytas.  

Plieno įgrūdinamumas tuo didesnis, kuo ma�esnis jo kritinis au�inimo greitis. Plieno kritinis 

au�inimo greitis priklauso nuo jo cheminės sudėties. Pavyzd�iui, didėjant pliene anglies 

koncentracijai iki 1 %, jo kritinio au�inimo greitis ma�ėja, todėl įgrūdinamumas didėja. Toliau 

didėjant anglies koncentracijai, plieno kritinis au�inimo greitis didėja, todėl įgrūdinamumas ma�ėja.  

Daugelis legiruojančiųjų elementų didina perau�into austenito stabilumą, taigi ma�ina 

kritinį au�inimo greitį ir didina įgrūdinamumą. Labai padidina įgrūdinamumą Mn, Cr, Mo ir 

nedideli (0,003-0,005 %) boro kiekiai. Ypač padidėja plieno įgrūdinamumas legiruojant 

kompleksi�kai keliais elementais. Tačiau legiruojantys elementai padidina įgrūdinamumą tik tuo 

atveju, jei jie i�tirpsta austenite. Jei legiruojantys elementai yra austenite nespėjusių i�tirpti karbidų, 

nitridų, karbonitridų sudėtyje, tai suma�ėja perau�into austenito stabilumas, kartu ir plieno 

įgrūdinamumas. Pavyzd�iui, titano, vanad�io, niobio karbidai optimalioje grūdinimo temperatūroje 

netirpsta austenite, todėl �ie elementai įgrūdinamumą ma�ina. Kobaltas, nors ir nesudaro karbidų, 

didina plieno kritinį au�inimo greitį, todėl ma�ina įgrūdinamumą.  
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Prie�eutektoidinis plienas grūdinimui kaitinamas 30-50 0C vir� kritinės temperatūros AC3 

(3.14 pav.). Tokioje temperatūroje plienas turi smulkiagrūdę austenitinę struktūrą. Au�inant 

smulkiagrūdį austenitą, i� jo susidaro smulkiaadatinis martensitas. Neįkaitinti iki kritinės 

temperatūros AC3 yra �alinga, nes tada plienas turi austenitinę-feritinę struktūrą. Au�inant tokį 

plieną, austenitas virsta kietu martensitu, o feritas i�lieka ir u�grūdintame metale sudaro mink�tus 

tūrius. Nevienalytės struktūros u�grūdintas plienas greičiau dyla ir atleistas turi blogesnes 

mechanines savybes.  

Perkaitinti auk�čiau kritinės temperatūros AC3 taip pat nepageidautina, nes tada gali i�augti 

austenito grūdeliai, o au�inant stambiagrūdį austenitą i� jo susidaro stambiaadatinis martensitas. 

Tada u�grūdintas plienas būna trapesnis, ma�iau atsparus nuovargiui. Įgimtai smulkiagrūdį plieną 

galima kaitinti iki auk�tesnės temperatūros, bet ir tai yra neracionalu, kadangi auk�tesnėje 

temperatūroje plieno pavir�ius oksiduojasi ir nuanglėja, au�inami gaminiai deformuojasi.  

 

 
 

3.14 pav. Plieno optimalių grūdinimo temperatūrų intervalas 

  

U�eutektoidinis plienas grūdinimui kaitinamas 30-50 0C vir� kritinės temperatūros AC1 (3.14 

pav.). �ioje temperatūroje plieno struktūrą sudaro smulkiagrūdis austenitas ir �iek tiek antrinio 

cementito. Atau�into plieno struktūrą sudaro martensitas ir antrinio cementito dalelės. Kadangi 

cementitas yra kietesnis u� martensitą, jis u�grūdinto plieno kietumo nema�ina. U�eutektoidinio 

plieno perkaitinimas vir� optimalios grūdinimo temperatūros nepageidautinas dėl tų pačių 

prie�asčių kaip ir prie�eutektoidinim plienui. Be to, �iuo atveju, keliant temperatūrą, austenitas 

daugiau įanglinamas, nes jame i�tirpsta daugiau antrinio cementito. Dėl to �emėja jo martensitinio 

virsmo temperatūra ir u�grūdintame pliene susidaro daugiau liekamojo austenito. Tai ma�ina 

u�grūdinto plieno kietumą bei stiprumą.  
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Legiruotojo plieno grūdinimo temperatūra da�nai gerokai vir�ija jo kritines temperatūras. 

Tai susiję su specialiais, sunkiai tirpstančiais austenite, karbidais. �iuo atveju austenito grūdeliams 

augti kliudo karbidų dalelės, todėl auk�tesnė grūdinimo temperatūra jiems nėra tokia pavojinga, 

kaip angliniams plienams.  

Kad susidarytų martensitinė struktūra, austenitą būtina perau�inti iki martensitinio virsmo 

temperatūros. Dėl to au�inimo greitis turi būti didesnis u� kritinį au�inimo greitį (3.11 pav.). Greitas 

au�inimas labiausiai reikalingas perau�into austenito ma�iausio stabilumo temperatūrų intervale 

(600-500 0C), nes čia austenitas greičiausiai skyla į ferito-cementito fazių mi�inį. Martensito 

susidarymo temperatūrų intervale pageidautinas lėtesnis au�inimas, nes labai greitai au�inant �iame 

intervale, pliene susidaro labai dideli vidiniai įtempimai. Dėl to gaminiai deformuojasi, juose gali 

susidaryti įtrūkimai. Labai lėtai au�inti MS-Mf temperatūrų intervale irgi negerai, nes lėtai 

au�damas, austenitas stabilizuojasi ir ma�esnė jo dalis virsta martensitu. Be to, labai lėtai au�inant 

martensitas gali savaime atsileisti.  

Anglinio plieno kritinis au�imo greitis yra didelis, todėl jį grūdinti reikia intensyviai 

au�inančiose terpėse. Tam tikslui įkaitinti gaminiai nardinami į �altą vandenį arba vandeninius 

NaCl, NaOH tirpalus. Intensyviausiai ir tolygiausiai au�ina 8-12 % NaCl ir NaOH vandeniniai 

tirpalai. Geresnis yra NaOH tirpalas, kadangi jis nesukelia u�grūdintų detalių korozijos. Grūdinant 

vandenyje arba vandeniniuose NaCl bei NaOH tirpaluose, reikia kad skystis cirkuliuotų arba 

grūdinamą gaminį reikia intensyviai judinti au�inančioje terpėje. Tai suardo susidarančią garų 

plėvelę gaminio pavir�iuje, gaminys au�ta tolygiau ir intensyviau. Au�inimo intensyvumas labai 

padidėja au�inant sroviniu arba du�iniu būdu. Pastaruoju metu pradėti naudoti specialūs purk�tuvai, 

i�pur�kiantys ant detalės pavir�iaus vandens ir oro mi�inį. Keičiant vandens ir oro santykį, galima 

reguliuoti au�inimo greitį.  

Legiruotojo plieno kritinis au�imo greitis yra ma�esnis negu anglinio, todėl jis grūdinamas 

lėčiau au�inančiose terpėse. Da�niausiai tam naudojama naftos kilmės alyva. Tinkamiausia 

grūdinimui yra 60-90 0C temperatūros alyva, nes tada ji yra ma�iausiai klampi. Alyva, lyginant su 

vandeniu, lėčiau au�ina martensito susidarymo temperatūrų intervale.Tai leid�ia i�vengti gaminio 

deformacijų ir sutrūkinėjimo. Tačiau alyva taip pat turi trūkumų. Ji lėtai  au�ina perlitinio virsmo 

temperatūrų intervale. Dėl to angliniam plienui da�nai nepasiekiamas kritinis au�inimo greitis ir 

jame susidaro trostitinė-martensitinė arba vien trostitinė struktūra. Be to, alyva yra brangi, ant 

detalių susidaro nuodegos, nardinant detales ji neretai u�siliepsnoja. Pastaruoju metu ji keičiama 

sintetinėmis au�inimo terpėmis. Da�niausiai tai yra polimerų (celiuliozės, poliakrilamilo ir kt.) 

vandeniniai tirpalai. Perspektyvus, po vakuuminio įkaitinimo, au�inimas N2, H2, Ar, He dujų sraute.  

Izotermi�kai grūdinama i�lydytų salietrų (KNO2 � KNO3; NaNO2 � NaNO3) arba �armų (KOH, 

NaOH) voniose.  
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Plieno, kuriame yra daugiau negu 0,5 % C, martensitinio virsmo pabaigos temperatūra yra 

�emiau 0 0C (3.8 pav.). Grūdinant tokį plieną, atau�inus iki kambario temperatūros, martensitinis 

virsmas nepasibaigia. Dėl to plieno struktūroje greta martensito būna liekamojo austenito. 

Pastarasis ma�ina u�grūdinto plieno kietumą bei atsparumą dilimui. Be to, liekamasis austenitas 

laikui bėgant palaipsniui virsta martensitu. Dėl to kinta detalių bei įrankių matmenys. Liekamojo 

austenito kiekiui suma�inti u�grūdinti plienai apdorojami �alčiu, t.y. �aldomi iki -40, -196 0C. 

Da�niausiai �aldymui naudojamas alkoholio arba acetono ir sauso ledo mi�inys, au�inantis iki -70 
0C.  

Au�inant iki neigiamos temperatūros, pratęsiamas martensitinis virsmas, todėl plieno 

struktūroje susidaro daugiau martensito ir suma�ėja liekamojo austenito - padidėja plieno kietumas, 

stabilesni tampa gaminio matmenys. �aldyti reikia tuojau po grūdinimo, nes ilgiau i�laikytas 

kambario temperatūroje austenitas stabilizuojasi ir �aldomas nebevirsta martensitu. Netikslinga 

�aldyti �emiau temperatūros Mf, nes tai jokio efekto neduoda. Neigiamoje temperatūroje ilgai 

laikyti nereikia, nes martensitas susidaro tik au�tant. Apdorojant �alčiu, pliene padidėja vidiniai 

įtempimai ir plienas darosi trapus. Dėl to tuojau pat po at�aldymo plieną reikia atleisti.  

Apdorojimas �alčiu efektyvesnis legiruotam plienui, kurio martensitinio virsmo pabaigos 

temperatūra yra daug �emesnė negu kambario temperatūra. Da�niausiai apdorojamos �alčiu tikslios 

detalės, matavimo įrankiai, tikslieji pjovimo įrankiai ir pan.  

Grūdinant detales, jose susidaro dideli liekamieji vidiniai įtempimai. Svarbiausia liekamųjų 

įtempimų susidarymo prie�astis yra metalo tūrio didėjimas austenitui virstant martensitu. Ypač 

dideli įtempimai susidaro sudėtingos formos, kintančio skerspjūvio gaminiuose, kada martensitinis 

virsmas ne visame metalo tūryje vyksta vienu metu. Vidinių įtempimų veikiamos detalės 

deformuojasi arba net sutrūkinėja. Vidiniams įtempimams bei deformacijoms suma�inti lėtinamas 

au�inimo greitis martensito susidarymo temperatūrų intervale arba siekiama sudaryti sąlygas kad 

martensitinis virsmas visame detalės tūryje vyktų vienu metu, o tai labai priklauso nuo grūdinimo 

būdo.  

Paprasčiausias grūdinimo būdas yra grūdinimas vienoje terpėje (3.15 pav.). �iuo atveju 

i�imta i� krosnies detalė i� karto (arba kiek paau�inta ore) nardinama į grūdinimo terpe. Taip 

grūdinti paprasčiausia technologiniu po�iūriu, tačiau taip grūdinant gaminiuose susidaro did�iausi 

įtempimai. Ma�esni įtempimai susidaro grūdinant dviejose terpėse (3.15 pav., 2 kreivė). �is 

grūdinimo būdas dar vadinamas nutrauktiniu grūdinimu. Grūdinant dviejose terpėse, i� krosnies 

i�imtas gaminys au�inamas intensyviai au�inančioje terpėje (vandenyje), kol jo temperatūra tampa 

�emesnė u� austenito ma�iausio stabilumo temperatūrą. Po to gaminys perkeliamas į lėčiau 

au�inančią terpę (alyvą). �iuo atveju martensitinis virsmas vyksta plienui au�tant lėtai, todėl 
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gaminyje suma�ėja vidiniai įtempimai. Dviterpį grūdinimą apsunkina i�laikymo pirmoje terpėje 

trukmės fiksavimas. Da�niausiai taip grūdinami įrankiai, pagaminti i� anglinių plienų. 

 
 

3.15 pav. Au�inimo būdai grūdinant plienus 

 

Vidinių įtempimų ma�inimui labai tinkamas laiptinis grūdinimas (3.15 pav., 3 kreivė). 

Grūdinant laiptiniu būdu, įkaitintas gaminys nardinamas į i�lydytų druskų vonią, kurios 

temperatūra yra 50-100 0C auk�tesnė u�grūdinamo plieno MS temperatūrą (paprastai 180-250 0C). 

Vonioje gaminys trumpai i�laikomas, kad i�silygintų skerspjūvio temperatūra, o po to baigiamas 

au�inti ore. Taip grūdinant, martensitinis virsmas visame skerspjūvyje prasideda vienu metu ir 

vyksta plienui lėtai au�tant (ore) Dėl to gaminyje nesusidaro dideli vidiniai įtempimai. Laiptinis 

grūdinimas labiau tinka legiruotam plienui. Anglinio plieno perau�intas austenitas yra nestabilus, 

laikant gaminį druskų vonioje, gali prasidėti jo skilimas. Todėl laiptiniu būdu galima grūdinti tik 

smulkius 8-10 mm storio ar skersmens anglinio plieno gaminius. Legiruotojo plieno austenitas yra 

stabilesnis, todėl galima grūdinti ir stambesnius jo gaminius. Teigiama laiptinio grūdinimo ypatybė 

yra ta, kad i� vonios i�imtas plienas turi austenitinę struktūrą ir yra plasti�kas. Todėl prie� 

prasidedant martensitiniam virsmui gaminį galima tiesinti bei lyginti. 

  Stambesniems (15-40 mm) anglinio plieno gaminiams vietoje laiptinio grūdinimo galima 

taikyti "kar�tąjį grūdinimą". �iuo atveju i�imti i� krosnies gaminiai au�inami vonioje, kurios 

temperatūra �emesnė u� MS (160-110 0C).  

Pana�us į laiptinį grūdinimą yra izoterminis grūdinimas. Nuo laiptinio grūdinimo jis skiriasi 

tik i�laikymo druskų vonioje trukme (3.15 pav., 4 kreivė). �iuo atveju i�laikyti vonioje reikia tiek, 

kad i� austenito susidarytų beinitinė struktūra. Apatinio beinito struktūra suteikia plienui didelį 

stiprumą ir kartu plasti�kumą.  

Be auk�čiau apra�ytųjų pagrindinių grūdinimo būdų yra daug kitų. Pavyzd�iui, grūdinimas 

su savaiminiu atsileidimu. �iuo atveju au�inimas nutraukiamas ne visai atau�us gaminio �erd�iai 
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arba au�inama tik darbinė gaminio dalis. Nutraukus au�inimą, �iluma i� kar�tesnių metalo sluoksnių 

plūsta į �altesnius ir dėl to vyksta u�grūdintos dalies atleidimas. Taip grūdinami smūgiais dirbantys 

įrankiai, kurių pavir�ius turi būti kietas, o �erdis likti tąsi. Pavyzd�iui, plaktukai, arba įrankiai, kurių 

kietumas, tolstant nuo darbinės dalies, turi ma�ėti (kirstukai). Detalėms, kurioms kietumas būtinas 

tik tam tikrose dalyse, o likusioji dalis turi likti plasti�ka, da�nai taikomas vietinis grūdinimas. Yra 

du pagrindiniai vietinio grūdinimo metodai: įkaitinama tik grūdinamoji dalis ir au�inama visa 

detalė, arba įkaitinama visa detalė, o au�inama tik grūdinamoji dalis. �iuo metu pramonėje 

plačiausiai paplitusi vietinio grūdinimo atmaina yra pavir�inis grūdinimas.  

Pavir�iniam grūdinimui iki reikiamo gylio įkaitinami tik pavir�iniai plieno sluoksniai. 

Detalės �erdis lieka neįkaitinta ir neu�sigrūdina. Pavir�inis grūdinimas padidina plieno 

pasiprie�inimą dilimui ir jo patvarumo ribą. Esant tąsiai �erd�iai gaminiai yra atsparūs dinaminėms 

apkrovoms. Pa�angiausias ir tobuliausias pavir�inio grūdinimo metodas yra grūdinimas įkaitinant 

detalės pavir�ių auk�to da�nio elektros srovėmis (ADS). Kaitinamas gaminys patalpinamas į 

induktorių, kurį sudaro viena ar kelios varinio vamzdelio, au�inamo vandeniu, vijos. Induktoriaus 

forma artima grūdinamo pavir�iaus formai. Auk�to da�nio elektros srovė, tekėdama induktoriumi, 

aplink detalę sukuria kintamą magnetinį lauką. Dėl to plieno pavir�iuje indukuojasi sūkurinės 

srovės, kurios įkaitina metalą. Įkaitinto sluoksnio gylis atvirk�čiai proporcingas srovės da�niui. 

Nustatyta, kad 1,0 mm įkaitinto sluoksnio storiui gauti optimalus yra 50-60 kHz srovės da�nis, 2 

mm ~ 15 ir 4,0 mm ~ 4 kHz da�nis. 

Optimalus u�grūdinto sluoksnio gylis priklauso nuo detalės darbo sąlygų. Da�niausiai jis 

būna 1,5-3 mm. Jei detalę veikia dideli kontaktiniai įtempimai, arba jei u�grūdintą detalę dar reikia 

�lifuoti, tada u�grūdinto sluoksnio storis siekia 4-5 ir daugiau mm.  

Kaitinant dideliu greičiu, perlito virsmas austenitu prasideda �ymiai auk�tesnėje 

temperatūroje negu kaitinant tradiciniais metodais (1,5-3,0 0C/s). Dėl to pavir�inio grūdinimo ADS 

temperatūra yra �ymiai auk�tesnė negu tradicinio grūdinimo temperatūra. Pavyzd�iui, plieno, 

turinčio 0,4 % C, įprastinio grūdinimo temperatūra yra 840-860 0C, kaitinant indukciniu būdu 250 
0C/s greičiu, ji yra 880-920 0C, o kaitinant 500 0C/s greičiu -- 980-1020 0C. Nors grūdinimo 

temperatūra auk�ta, tačiau esant trumpai kaitinimo trukmei, austenito grūdeliai nei�auga. Įkaitintas 

pavir�ius au�inamas vandeniu, rečiau alyva ar kitais skysčiais. Au�inama du�iniu būdu. 

  Pavir�iniu ADS būdu da�niausiai grūdinamas vidutinio anglingumo (0,4-0,5 % C) 

nelegiruotas ir legiruotas plienas. Kadangi u�grūdintame sluoksnyje susidaro labai dispersi�kas 

martensitas ir dideli gniu�dymo įtempimai, tai detalės pavir�ius būna 2-3 HRC vienetais kietesnis 

(55-62 HRC) negu po įprastinio grūdinimo. Pavir�inis grūdinimas da�nai atliekamas su savaiminiu 

atsileidimu arba po grūdinimo atliekamas �emas atleidimas (160-200 0C). Pastaruoju metu 
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pavir�iniam grūdinimui  naudojamas elektronų, lazerio spinduliuotės bei kiti koncentruotos 

energijos srautai.  

 

Plieno atleidimas. U�grūdintas plienas atleid�iamas siekiant suma�inti grūdinimo 

įtempimus, kartu ir trapumą, bei padidinti jo plasti�kumą ir smūginį tąsumą (�r.3.3.3).  

Atleidimas yra galutinis plienų terminio apdorojimo procesas, kurio metu gaminiui 

suteikiamos reikiamos savybės. Did�iausią įtaką plieno savybėms turi atleidimo temperatūra. 

Atsi�velgiant į atleidimo temperatūrą, skiriami trys atleidimo būdai: �emas, vidutinis ir auk�tas 

atleidimas.  

�emojo atleidimo temperatūra da�niausiai yra 150-250 0C ribose. I�laikymo trukmė �ioje 

temperatūroje 1-2,5 val. (stambiems gaminiams gali būti ilgesnė). �emo atleidimo metu suma�ėja 

grūdinimo įtempimai, grūdinimo martensitas virsta atleistu martensitu. Dėl to, lyginant su grūdintu 

plienu, truputį padidėja stiprumas bei tąsumas, nedaug tesuma�ėjus jo kietumui (plieno, kuriame 

yra 0,6-1,3 % C, kietumas lieka 58-63 HRC ribose). �emas atleidimas taikomas metalo pjovimo 

įrankiams, pagamintiems i� anglinio ir nedaug legiruoto plieno, matavimo įrankiams, dylantiems 

gaminiams, termochemi�kai sukietintiems (cementuotiems, nitrocementuotiems, cianuotiems) arba 

ADS u�grūdintiems gaminiams. Kai reikalingas didesnis plasti�kumas, pavyzd�iui, smūginiams 

įrankiams, med�io apdorojimo įrankiams, atleidimo temperatūra turi būti auk�tesnė - 220-270 0C.  

 

Vidutinis atleidimas atliekamas 350-500 0C temperatūroje. Orientacinė detalių i�laikymo 

trukmė �iose temperatūrose - 1-2 val. Vidutinio atleidimo metu pliene susiformuoja atleidimo 

trostito arba trostomartensitinė struktūra. Atleisto plieno kietumas ~ 40-50 HRC. Po vidutinio 

atleidimo plienas turi auk�tą tamprumo ir patvarumo ribą. Dėl to toks atleidimas da�niausiai 

taikomas spyruoklėms ir pana�ios paskirties detalėms bei metalo apdorojimo �tampams. Lingės bei 

spyruoklės atleistos 400-450 0C temperatūroje, da�nai au�inamos vandenyje. Greitai au�inant 

spyruoklių pavir�iuje susidaro gniu�dymo įtempimai, padidinantys jų patvarumo ribą.  

 

Auk�tas atleidimas atliekamas 500-680 0C temperatūroje. I�laikymo trukmė, priklausomai 

nuo gaminio masės, sudaro 1-6 val. (labai stambioms detalėms - kelias de�imtis val.). Auk�tas 

atleidimas visi�kai panaikina grūdinimo įtempimus. Jo metu pliene susidaro atleidimo sorbito 

struktūra. Po auk�tojo atleidimo plienas įgyja optimalų mechaninių savybių kompleksą. Jis yra 

stiprus, plasti�kas, tąsus ir ne perdaug kietas ( ~ 25-35 HRC). Toks atleidimas da�niausiai taikomas 

vidutinio anglingumo plienui (0,3-0,5 % C), kai reikalingas patvarumas ir smūginis 

tąsumas.Vengiant naujų įtempimų, po auk�tojo atleidimo reikia au�inti lėtai-ore. I�imtis - 

grį�tamajam atleidimo trapumui linkę plienai. Juos reikia au�inti vandenyje arba alyvoje.  
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Plieno sendinimas. U�grūdinto anglingo plieno gaminių matmenys laikui bėgant pama�u 

kinta. To prie�astys yra liekamojo austenito virsmas martensitu ir lėtas laipsni�kas grūdinimo 

įtempimų kitimas. Liekamasis austenitas panaikinamas arba stabilizuojamas apdorojant plieną 

�alčiu. Vidiniams įtempimams stabilizuoti gaminiai sendinami. Gaminiai sendinami, i�laikant juos 

120-150 0C temperatūroje 25-30 ir daugiau valandų. Rekomenduojamas tokia operacijų seka: 

grūdinimas, �emas atleidimas, �lifavimas, sendinimas, galutinis (svarusis) �lifavimas. Sendinamos 

tiksliosios detalės (pvz., riedėjimo guolių detalės), tikslieji matavimo įrankiai, pastovieji magnetai 

ir kiti preciziniai gaminiai. 

 

3.3.3. Ketaus terminis apdorojimas.  

 

Pilkojo ketaus liejinių terminis apdorojimas da�niausiai būna nesusijęs su faziniu 

persikristalizavimu (�r. 3.3.2). Liejinių terminis apdorojimas su faziniu persikristalizavimu 

taikomas dviem atvejais: kai reikia ketų sumink�tinti ir kai reikia padidinti ketaus stiprumą, 

kietumą ir atsparumą dilimui.  

Ketaus sumink�tinimui liejiniai atkaitinami. Pagrindinė mink�tinančio atkaitinimo paskirtis 

- pa�alinti pavir�inį atbalinimą ir pagerinti apdirbimą pjovimu. Atkaitinami liejiniai lėtai kaitinami 

iki 850-950 0C, i�laikomi �iose temperatūrose 0,5-5 val. ir lėtai (su krosnimi) atau�inami. Kartais 

au�inant 2-6 val. papildomai i�laikoma kritinėje A1 temperatūroje.  

Stiprumui, kietumui bei atsparumą dilimui padidinti ketaus liejiniai normalizuojami arba 

grūdinami. Normalizavimui liejiniai įkaitinami iki 800-900 0C, i�laikomi 0,5-3 val. ir atau�inami 

ore. Ilgiau i�laikant normalizavimo temperatūroje, galima pa�alinti ir liejinių atbalinimą, nes 

i�laikant auk�toje temperatūroje cementitas skaidosi į gele�į ir anglį (grafitą). Grūdinant liejiniai 

kaitinami 850-900 0C temperatūroje 0,5-3 val. ir au�inami alyvoje. Nesudėtingos formos detales 

galima au�inti vandenyje. U�grūdinti liejiniai atleid�iami 500-600 0C temperatūroje. Po grūdinimo 

ir auk�tojo atleidimo ketaus metalinė matrica įgyja grūdelinio perlito struktūrą.  

Stipriojo ketaus perlitui sferoidizuoti taikomas specialus atkaitinimas: įkaitinama iki 950 0C, 

lėtai au�inama iki 600 0C, toliau temperatūra keliama iki 725 0C ir joje lėtai i�laikoma (2-6 val.). 

Taip atkaitintas ketus yra stipresnis ir plasti�kesnis.  

Atkaitinimas į kalųjį ketų. Į kalųjį ketų (�r.2.3.5) atkaitinami prie�eutektoidinės struktūros 

baltojo ketaus liejiniai. Technologinė tokio atkaitinimo schema parodyta 3.16 pav. Atkaitinimo 

re�imai priklauso nuo to, kokį kalųjį ketų (feritinį ar perlitinį) norime gauti. Feritinis ketus 

gaunamas, atkaitinant pagal 1 re�imą. �iuo atveju liejiniai lėtai (20-25 val.) kaitinami iki 950-1000 
0C temperatūros. I�laikant �ioje temperatūroje (10-15 val.) vyksta pirmoji grafitizacijos stadija- 
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eutektinis (ledeburito) ir antrinis cementitas skaidosi į austenitą ir grafitą. Pasibaigus pirmajai 

grafitizacijos stadijai, ketaus struktūrą sudaro austenitas ir gniū�tinis grafitas. Toliau lėtai au�inant 

(6-12 val.) iki eutektoidinio virsmo temperatūros, grafitizuojasi i� austenito i�siskiriantis antrinis 

cementitas.  

 
3.16. Baltojo ketaus atkaitinimo į kalųjį ketų technologinė schema 

 

Eutektoidinio virsmo temperatūrų intervale au�inimas labai sulėtinamas arba antrą kartą 

i�laikoma (25-30 val.) temperatūroje, truputį �emesnėje u� eutektoidinę (720-740 0C) Čia vyksta 

antroji grafitizacijos stadija � eutektoidinis cementitas skaidosi į feritą ir grafitą. Pasibaigus antrajai 

grafitizacijos stadijai, ketaus struktūrą sudaro feritas ir gniū�tinis grafitas. Toliau liejiniai au�inami 

ore.  

Perlitinės struktūros kalusis ketus gaunamas atkaitinant pagal 2-ąjį re�imą. �iuo atveju 

liejiniai au�inami ore po pirmosios grafitizacijos stadijos. Taip au�inant austenitas eutektoidinio 

virsmo temperatūroje virsta perlitu, todėl galutinė ketaus struktūra  yra perlitas ir gniū�tinis 

grafitas. Abi kristalizacijos stadijos sutrumpėja, jei atkaitinami u�grūdinti liejiniai. 

 

3.3.4. Titano lydinių terminis apdorojimas  

 

Vienfaziams titano lydiniams taikomas tik rekristalizacinis atkaitinimas vidiniams 

įtempimams suma�inti (�r.3.3.2). Kaitinant bei au�inant dvifazius titano lydinius, vyksta α↔β 

fazinis persikristalizavimas. Terminiu apdorojimu �iuos lydinius galima sumink�tinti ir sustiprinti.  

Atkaitinimas su faziniu persikristalizavimu titano lydiniams taikomas, kai reikia suma�inti 

jų kietumą, padidinti plasti�kumą, susmulkinti struktūros grūdelius, panaikinti struktūrinius 

defektus. Atkaitinimui α+β lydiniai įkaitinami iki 750-850 0C, i�laikomi (0,25-3 val.) ir lėtai 

atau�inami. Kaitinant α fazė persikristalizuoja į β fazę. Au�inant β fazė i� dalies persikristalizuoja į 

α fazę, todėl atkaitintuose lydiniuose susidaro α+β struktūra.  
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Dvifazių α+β lydinių struktūrai bei savybėms stabilizuoti tinkamiausias yra izoterminis 

atkaitinimas. Tam lydiniai įkaitinami iki 850-950 0C, atau�inami vėl iki 550-650 0C, �ioje 

temperatūroje i�laikomi (β fazei stabilizuoti) ir atau�inami ore.  

Kai kuriems α+β lydiniams taikomas dvigubas atkaitinimas. Nuo izoterminio atkaitinimo 

jis skiriasi tuo, kad i�laikius 850-950 0C temperatūroje, lydiniai ore atau�inami iki kambario 

temperatūros, pakartotinai kaitinami iki 550-650 0C ir i�laikius �ioje temperatūroje atau�inami ore. 

Taip atkaitinti lydiniai yra ma�iau plasti�ki, atsparesni valk�numui.  

Grūdinimas. Dvifazius α+β lydinius įkaitinus iki vienfazės β srities ir greitai au�inant, juose 

vyksta martensitinis virsmas. Pana�iai kaip ir plienuose, titano α+β lydiniuose �is virsmas vyksta 

MS-Mf temperatūrų intervale. Didėjant titane elementų, stabilizuojančių. β fazę, kiekiui, 

martensitinio virsmo temperatūra �emėja (3.17 pav.).  

Jei β stabilizatorių koncentracija nevir�ija Cα (3.17 pav.), u�grūdintuose lydiniuose susidaro 

martensitinė α`fazė - persotintas kietas legiruojančiųjų elementų tirpalas α titane. Esant β 

stabilizatorių koncentracijai tarp Cα ir C1, u�grūdintų lydinių struktūroje susidaro α' arba α'+ α'' 

fazės. Pastaroji susidaro lydiniuose, legiruotuose Mo, V, Nb. Ji yra daugiau persotinta 

legiruojančiais elementais negu  α' fazė. α' fazės kristalinė gardelė heksagoninė, α'' fazės- rombine.  

α'' fazė yra mink�tesnė u� α' fazę. Abiejų fazių kristalai mikroskopo stebėjimo lauke yra martensitui 

būdingos adatėlių formos.  

Grūdinant lydinius, kuriuose β stabilizatorių koncentracija yra tarp C1 ir Ck  (3.17 pav.), ne 

visa β fazė virsta martensitinėmis α' arba α''fazėmis. �iuo atveju u�grūdintų lydinių struktūrą 

sudarys  α' + β arba α'' + β fazės. U�grūdintų lydinių struktūroje likusi β fazė vadinama nestabilia 

faze. 

Lydiniuose, kuriuose β stabilizatorių koncentracija vir�ija Ck, martensitinis virsmas 

nevyksta. Grūdinant tokius lydinius, kambario temperatūroje fiksuojama nestabilios β fazės 

struktūra, t.y. persotintas legiruojančiųjų elementų tirpalas titane (fiksuojantis grūdinimas, �r. 

3.3.4).  

 
3.17 pav.  Stabilizatorių įtaka titano martensitiniam virsmui (schema) 
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Kaitinant u�grūdintus titano lydinius, α', α'' ir nestabili β fazė skyla į dispersi�ką α ir β fazių 

mi�inį. Dėl to padidėja lydinių kietumas ir stiprumas.  

Vengiant struktūros grūdelių augimo, titano lydiniai da�niausiai grūdinami i� dvifazės α+β 

srities (750-950 0C). Dėl to grūdintų lydinių struktūroje būna ir liekamoji α fazė. Grūdinant titano 

lydiniai au�inami vandenyje. Sendinimo temperatūra -- 450-550 0C.  

Grūdinimu ir sendinimu efektyviai sustiprinami tik nedidelio skerspjūvio titano lydinių 

pusgaminiai bei gaminiai: lak�tai, strypai (Ø60 mm), profiliai, smulkūs kalti bei �tampuoti 

ruo�iniai. Stambiems gaminiams toks stiprinimas neefektyvus dėl negilaus titano lydinių 

įgrūdinamumo (35-80 mm). Be to, stambūs gaminiai bei konstrukcijos greitai au�inant labai 

deformuojasi. 

 

3.3.5. Vario lydinių terminis apdorojimas.  

 

Pagrindinis �alvario terminio apdorojimo būdas yra rekristalizacinis atkaitinimas (�r.3.3.2). 

Atkaitinant dvifazį α+β �alvarį (39-45 % Zn), kartu su rekristalizacija vyksta ir fazinis α↔β 

persikristalizavimas. Todėl jų struktūra ir savybės priklauso nuo au�inimo greičio. Greitai au�inant 

i�siskiria daugiau β fazės, dėl to padidėja kietumas ir pagerėja apdirbamumas pjovimu. Lėtai 

au�inant i�siskiria daugiau α fazės, lydiniai tampa plasti�kesni.  

Atkaitintos aliumininės bronzos, kurioje yra daugiau negu 9,8 % Al, struktūra yra dvifazė. 

Ją sudaro kietasis α tirpalas ir eutektoidas α+γ' (γ' - elektroninis junginys Cu32Al13). Norint �ias 

bronzas sustiprinti, jos grūdinamos (980 0C) ir atleid�iamos (400 0C). Grūdintuose lydiniuose 

susidaro martensitinio tipo struktūra, atleistuose - smulkus α ir γ' fazių mi�inys. Bronzų kietumas 

padidėja apie 2 kartus. 

 

3.3.6. Terminis apdorojimas, pagrįstas kietųjų tirpalų koncentracijos kitimu.  

 

Fiksuojančio grūdinimo ir dispersinio kietėjimo esmė. Au�tant daugeliui techninių lydinių, 

komponentų tirpumas kietoje būklėje ma�ėja. 3.18 pav. pateiktoje Al-Cu lydinių būvio diagramos 

dalyje did�iausią vario tirpumą aliuminyje rodo linija FB. Matome, kad eutektineje temperatūroje 

aliuminyje gali i�tirpti 5,65 % Cu, o kambario temperatūroje- tik 0,2 % Cu. Dėl to X1 lydinio 

struktūra ta�ko K temperatūroje bus vienfazė. Ją sudarys kietojo tirpalo (vario kietojo tirpalo 

aliuminyje) grūdeliai. Lėtai au�tant X1 lydiniui, ant linijos FB i� α kietojo tirpalo pradeda i�siskirti 

vario perteklius, kuris sudaro perteklinę faze CuAl2. Dėl to lėtai atau�into X1 lydinio struktūra 

kambario temperatūroje bus dvifazė. Ją sudarys kietasis tirpalas ir perteklinė fazė CuAl2. Lėto 

au�imo metu perteklinė fazė CuAl2 i�sidėsto kietojo tirpalo grūdelių ribose (3.18 pav.). Kadangi 
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dauguma intermetalinių junginių yra trapūs, tai grūdelių ribose esanti trapi intermetalinė fazė CuAl2 

lydinį padaro trapiu.  

Au�tant X1 lydiniui greitai, jame nespėja įvykti normalūs difuziniai pasikeitimai ir 

perteklinė fazė CuAl2 nespėja i�siskirti. Dėl to kambario temperatūroje fiksuojama auk�toje 

temperatūroje buvusi struktūra (3.18 pav.). Tai ir yra fiksuojančio grūdinimo esmė.  

Po fiksuojančiojo grūdinimo lydinio struktūra yra vienfazė. Todėl u�grūdintas lydinys yra 

plasti�kesnis ir lengviau deformuojamas u� lėtai atau�intą. Tuo fiksuojantis grūdinimas i� esmės 

skiriasi nuo martensitinio grūdinimo. Fiksuojanti grūdinimą galima taikyti ir tiems lydiniams, kurie 

be kietojo tirpalo turi kitų struktūrinių dedamųjų, pavyzd�iui, eutektinių grūdelių ta�ke P. 

Fiksuojančiojo grūdinimo struktūros yra persotintos tirpinamojo komponento atomais, todėl jos 

nestabilios. Daugelyje lydinių jau kambario temperatūroje vyksta �ių struktūrų stabilėjimo procesai, 

vadinami senėjimu. 

Pradinėje senėjimo stadijoje u�grūdinto metalo kristaluose susidaro mikrotūriai su padidinta 

i�tirpinto elemento (Al-Cu lydinių atveju � vario koncentracija). �ie mikrotūriai yra disko arba 

sferinės formos ir vadinami pirmosiomis Ginje-Prestono zonomis (G.P.1). Tolimesnio senėjimo 

eigoje G.P.1 zonų matmenys didėja. Jų cheminė sudėtis artėja prie būsimosios perteklinės fazės 

cheminės sudėties. Tirpiklio ir tirpinamojo komponento atomai jose i�sidėsto tam tikra tvarka, t.y. 

dėsningai. Tokios Ginje-Prestono zonos vadinamos antrosiomis (G.P.2).  

Natūralaus senėjimo procesai trunka keletą parų. Da�niausiai jie u�sibaigia G.P.1, rečiau -- 

G.P.2 zonų susidarymu. Ginje-Prestono zonos i�kreipia matricos - pagrindinio kietojo tirpalo 

kristalinę gardelę. Dėl to ma�ėja dislokacijų paslankumas, kartu didėja metalo kietumas bei 

stiprumas.  

 
3.18 pav. Struktūros kitimo fiksuojančio grūdinimo ir dispersinio kietėjimo metu schema. 

 

Keliant temperatūrą, senėjimo procesai u�grūdintame metale vyksta intensyviau. 

U�grūdinto metalo laikymas temperatūroje, auk�tesnėje u� kambario temperatūrą, vadinamas 
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sendinimu. Sendinimo metu G.P.2 zonų bazėje formuojasi pereinamoji θ' fazė (aliuminio 

lydiniuose tai vyksta 150-200 0C temperatūroje). �ios fazės cheminė sudėtis tokia pat kaip 

intermetalinės fazės (CuAl2), tačiau jos kristalinė gardelė yra kitokia. Be to, �i gardelė dar i�laiko 

koherentinį ry�į su kietojo tirpalo gardele. Dar auk�tesnėse temperatūrose (aliuminio lydiniuose - 

250-300 0C), nestabili pereinamoji fazė virsta stabiliu intermetaliniu junginiu (CuAl2), jau 

neturinčiu koherentinio ry�io su matrica. Toliau kaitinant, naujai susidariusi fazė koaguliuoja 

(stambėja).  

Dirbtinio sendinimo trukmė priklauso nuo temperatūros. Da�niausiai jis trunka keletą 

valandų. Dirbtinio sendinimo metu i�siskiria dispersi�ka nauja fazė. Kadangi jai atsiradus lydinys 

sustiprėja ir sukietėja, tai �ios fazės i�siskyrimo rei�kinys vadinamas dispersiniu kietėjimu.  

Maksimaliai kietumas bei stiprumas padidėja tada, kai G.P.2 zonų bazėje susidaro nedidelis 

pereinamosios fazės kiekis. Labiausiai sustiprina lydinį koherentinis ry�ys ir i�kreipta gardelė. 

Atsiradus stabiliai fazei bei jai koaguliuojant, sustiprėjimo efektas ma�ėja. Dėl to pakaitinus 

sustiprintą lydinį, jį galima vėl sumink�tinti. Dispersinio kietėjimo efektas priklauso ir nuo 

legiruojančio elemento koncentracijos. Labiausiai sukietėja tie lydiniai, kuriuose legiruojančio 

elemento koncentracija yra artima maksimaliam legiruojančiojo elemento tirpumui pagrindiniame 

metale.  

Dispersiniu kietėjimu sustiprinami lydiniai. Dispersinio kietėjimo rei�kiniu pagrįstas 

aliuminio lydinių terminis sustiprinimas. Priklausomai nuo cheminės sudėties, sustiprinančios fazės 

juose yra � CuAl2, Mg2Si, Al3Mg2, Al2CuMg ir kiti intermetalidai. Grūdinami ir sendinami tik 

deformuojamieji, termi�kai stiprinami ir kai kurie liejiminiai aliuminio lydiniai (�r.2.4.3-4). 

Aliuminio lydinių grūdinimo temperatūra (~500 0C) turi būti artima eutektinei temperatūrai, 

kadangi tokioje temperatūroje aliuminyje gali i�tirpti daugiausia intermetalinių fazių. Da�nai �ią 

temperatūrą reikia i�laikyti ±5 0C tikslumu, nes ją vir�ijus gali apsilydyti struktūros grūdelių ribos, 

o tada labai suma�ėja stiprumas, plasti�kumas ir korozinis atsparumas. Grūdinimui lydiniai 

au�inami �altame arba kar�tame vandenyje.  

Sendinimo temperatūra parenkama atsi�velgiant į lydinio cheminę sudėtį (i�siskiriančio 

intermetalido tipą) bei detalės darbo sąlygas (temperatūra ir kt.). Natūraliai da�niausiai sendinami 

duraliuminiai (D1, D16, D18) ir plasti�ki AB tipo lydiniai. Natūraliai susenėję duraliuminiai yra 

plasti�kesni, atsparesni korozijai ir turi didesnį smūginį tąsumą u� dirbtinai sendintus. Natūralus 

duraliuminių senėjimas trunka 5-7 paras. Dirbtinai (190 0C, 10 h) duraliuminiai sendinami tuo 

atveju, kai detalių darbinė temperatūra yra auk�tesnė u�kambario (iki 200 0C). Kiti deformuojamieji 

(B 95, D20, AK tipo ir kt.) bei liejiminiai ( A   tipo) aliuminio lydiniai daugiausia sendinami 

dirbtinai. Jų sendinimo temperatūra 100-220 0C. Sendinimo trukmė � nuo kelių iki keliolikos 

valandų.  
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Magnio lydinių terminis sustiprinimas labai pana�us į aliuminio lydinių - jie grūdinami ir 

sendinami. Sendinant i� persotinto kietojo tirpalo i�siskiria sustiprinančios fazės MgZn2, Al3Mg4, 

Mg3Al3Zn2 ir kt.  

Magnio lydiniuose lėtai vyksta difuziniai procesai, todėl jų terminis apdorojimas turi savo 

ypatumų. Perteklinių fazių sustiprinimui magnio lydinius reikia ilgai (iki 30 val.) i�laikyti 

grūdinimo temperatūroje (380-425 0C). Grūdinimo temperatūroje susidaręs persotintas kietasis 

tirpalas yra stabilus. Tai įgalina u�grūdinti lydinius au�inant juos ore. Dėl tos pačios prie�asties 

daugelis magnio lydinių u�sigrūdina savaime, t.y. au�dami po kar�tojo valcavimo, po 

homogenizacinio atkaitinimo ir pan. Tokie lydiniai prie� sendinimą nebegrūdinami. Magnio 

lydiniai prakti�kai nesenėja kambario temperatūroje, o dirbtinio sendinimo temperatūra turi būti 

gana auk�ta (~200 0C, kai kuriems liejiminiams lydiniams - iki 300 0C). Ilga ir sendinimo trukmė - 

iki paros ir daugiau. Lyginant su aliuminio lydiniais, magnio lydinių sustiprėjimo efektas dėl 

dispersinio kietėjimo yra ma�esnis. Jis ry�kiausias lydiniuose, legiruotuose neodimiu, itriu, 

gadoliniu.  

Dispersinio sukietinimo metodu termi�kai sustiprinamos berilinės bronzos. Jos grūdinamos 

vandenyje i� 800-820 0C temperatūros ir sendinamos 300-350 0C temperatūroje (0,25-0,5 h). 

U�grūdintų berilinių bronzų α kietasis tirpalas yra persotintas berilio atomais. Sendinant i� α kietojo 

tirpalo i�siskiria dispersi�kos γ fazės (CuBe) dalelės. Dėl to jų stiprumas padidėja apie 3 kartus, o 

kietumas apie 4 kartus. 

Dispersiniu kietėjimu sustiprinami gausiai β stabilizuojančiais elementais legiruoti titano 

lydiniai, kuriuos grūdinant fiksuojama vien nestabili β fazė arba jos daug lieka struktūroje 

pasibaigus martensitiniam virsmui. Sendinant u�grūdintus lydinius i� β kietojo tirpalo i�siskiria 

dispersi�kos α fazės dalelės, kurios sustiprina lydinius.  

Dispersinio kietėjimo rei�kinys būdingas ir kai kuriems plienams. Pavyzd�iui, 

fiksuojančiuoju grūdinimu ir sendinimu sustiprinami kaitroje atsparūs austenitinės klasės plienai. 

Perteklinės sustiprinančios fazės juose yra karbidai (TiC, VC, ZrC, NbC ir kt.) arba intermetalidai 

(Ni3Ti, Ni3Al, Ni3Nb ir kt.). Perteklinių fazių i�tirpinimui austenite bei austenito legiravimui tokie 

plienai įkaitinami iki 1050-1200 0C. Grūdinami vandenyje arba au�inant ore, rečiau alyvoje. 

U�grūdintų plienų struktūra kambario temperatūroje yra legiruojančiais elementais persotintas 

austenitas. Sendinami plienai 600-850 0C temperatūrose. Sendinimo trukmė - iki paros. Sendinant 

i� persotinto austenito i�siskiria dispersi�kos perteklinių fazių dalelės - karbidai arba intermetalidai. 

Sendinimo temperatūra bei trukmė parenkami taip, kad neprasidėtų esminis �ių fazių 

koaguliavimas. Analogi�kai sustiprinami ir kiti kaitroje atsparūs lydiniai (lydiniai nikelio pagrindu).  

Dispersinio kietėjimo procesai galimi daug legiruotuose įrankiniuose plienuose 

(greitapjoviuose, chrominiuose �tampų ir kt.). Grūdinant tokius plienus, jų struktūroje lieka daug 
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austenito. Atleidimo metu i� liekamojo austenito i�siskiria dispersi�ki karbidai arba karbonitridai. 

Dėl to, atleid�iant tokius plienus, jų kietumas, lyginant su u�grūdintais, padidėja. �is rei�kinys 

vadinamas antriniu kietumu. Dispersinio kietėjimo rei�kinio pagrindu sukurti labai stiprūs 

martensitiniai senėjantys plienai (�r.4.1.2). 

 

3.4. Struktūros ir savybių keitimas termocheminiu poveikiu 

 

3.4.1. Plieno termomechaninis apdorojimas (TMA) į vieną technologinį procesą sujungia du 

sustiprinimo mechanizmus: plastinio deformavimo ir martensitinio grūdinimo. Jo esmė yra 

austenitinės būklės plieno deformavimas ir neu�delstas deformuotos struktūros grūdinimas, 

neleid�iant joje vykti rekristalizaciniams procesams. Skiriami du pagrindiniai TMA būdai: 

auk�tatemperatūris (ATMA) ir �ematemperatūris (�TMA). Pastarasis da�nai vadinamas 

ausformingu.  

ATMA atveju plasti�kai deformuojamas stabilus austenitas, t.y. plieną įkaitinus vir� kritinės 

temperatūros A3 (3.19 pav.,a). Deformuojama 30-50 % apspaudimo laipsniu. Daugiau deformuoti 

negalima, kadangi pliene prasideda rekristalizaciniai procesai.  

�MTA atveju deformuojamas perau�intas austenitas. Deformavimo temperatūra 400-600 
0C, t.y. perau�into austenito did�iausio stabilumo temperatūrų intervale (3.19 pav.,b,c). 

Deformavimo temperatūra turi būti auk�tesnė u� MS ir būtinai �emesnė u� rekristalizacijos 

temperatūrą. Deformavimo laipsnis 75-95 %. 

 

 
 

3.19 pav. Plienų auk�tatemperatūrio (a) ir �ematemperatūrio (b,c)  

termomechaninio apdorojimo schemos 

 

Abiem atvejais, baigus deformuoti plienas nedelsiant grūdinamas ir atleid�iamas 100-250 
0C temperatūroje.  

�TMA labiausiai tinka legiruotam vidutinio anglingumo plienui (0,3-0,5 % C), nes 

perau�intas austenitas yra stabilesnis negu anglinio plieno. Lyginant su paprastu grūdinimu, 
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termomechani�kai apdorotas plienas turi geresnes mechanines savybes. Jis yra 10-20 % stipresnis ir 

1,5-2 kartus plasti�kesnis. Labiausiai plieną sustiprina �TMA (Rm≤ 2800 MPa), bet jį sunkiau 

atlikti technologi�kai, nes dideliam deformavimui reikalinga galinga įranga. Be to, deformavimo 

trukmė ribota - ilgiau deformuojant austenitas pradeda skilti. Jis taikomas nestoriems, paprastos 

formos gaminiams (lak�tai, juosta, ploni strypai ir pan.).  

ATMA plienus sustiprina ma�iau (Rm = 2200-2600 MPa), tačiau po tokio apdorojimo 

plienai plasti�kesni. ATMA lengviau atlikti technologi�kai. Jis tinka ir angliniams plienams. 

Ypatingai geros termochemi�kai apdoroto plieno mechaninės savybės ai�kinamos deformuoto 

austenito specifinio dislokacijų i�sidėstymo paveldėjimu martensitinėje struktūroje. 

 

3.4.2. Spalvotųjų metalų termomechaninis apdorojimas į bendrą technologinį procesą sujungia 

fiksuojantį grūdinimą, plastinį deformavimą ir sendinimą. Metalas deformuojamas po 

fiksuojančiojo grūdinimo, kol jis yra plasti�kiausias. Deformuotas metalas sendinamas. �iuo atveju 

metalo sustiprėjimo efektą lemia du sukietinimo mechanizmai: deformacinio sukietinimo ir 

dispersinio kietėjimo. Termomechani�kai apdorojami deformuojamieji aliuminio lydiniai. Toks 

sustiprinimas efektyvus magnio lydiniams. Plastinis deformavimas da�nai įtraukiamas į berilinių 

bronzų terminio apdorojimo technologiją. Deformaciniu būdu sukietintos berilinės bronzos greičiau 

senėja ir labiausiai stiprėja. Pavyzd�iui, berilinė bronza po įprastinio grūdinimo ir sendinimo σu = 

1250 MPa, δ = 3+5 %, o po termomechaninio apdorojimo  Rm = 1400 MPa, A = 2 %. 

 

3.5. Struktūros ir savybių keitimas termocheminiu poveikiu  

  

3.5.1. Termocheminio apdorojimo esmė. Termocheminiu apdorojimu vadinamas įkaitinto metalo 

pavir�inių sluoksnių difuzinis įsotinimas įvairiais cheminiais elementais. Pavyzd�iui, plieninių 

detalių pavir�inis sluoksnis įsotinamas C, N, Al, Cr, Si, B ir kt. Pagrindinis termocheminio 

apdorojimo tikslas yra pakeisti metalo pavir�inių sluoksnių cheminę sudėtį, struktūrą ir savybes, tuo 

padidinant detalių pavir�iaus kietumą bei pasiprie�inimą dilimui, jų patvarumo ribą, korozinį 

atsparumą ir pan. 

         I�skirtinos trys pagrindinės termocheminio apdorojimo procesų stadijos:  

1. Aktyvių, difunduojančių atomų i�siskyrimas i� įsotinančios terpės. 

2. Metalo aktyviųjų atomų adsorbavimas. 

3. Adsorbuotų atomų difuzija į metalą.  

Termocheminiam apdorojimui būtina sąlyga - įsotinamojo elemento tirpumas pagrindiniame 

metale. Po difuzinio įsotinimo (kartais prie� įsotinimą) metalai apdorojami termi�kai. Labiausiai 

paplitę termocheminio apdorojimo būdai yra cementavimas (įanglinimas), azotinimas (įsotinimas 
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azotu), cianavimas ir nitrocementavimas (abiem atvejais įsotinama C ir N). Rečiau taikomi 

difuzinio metalizavimo procesai: įsotinimas Al, Cr ir kt. 

 

3.5.2. Plieno cementavimas (įanglinimas) -- tai plieno detalių pavir�inio sluoksnio difuzinis 

įsotinimas anglimi. Cementuojama, kai detalės pavir�ius turi būti kietas, atsparus dilimui, o �erdis 

mink�ta ir tąsi. Cementuotos detalės turi didesnę patvarumo riba sukant ir lenkiant, atsparesnės 

kontaktiniam dėvėjimuisi. Cementuojamas ma�aanglis (C < 0,3 %), da�niausiai legiruotas, plienas. 

Jų pavir�iniai sluoksniai įsotinami anglimi iki 0,9-1,0 %. Po terminio apdorojimo (grūdinimo ir 

�emo atleidimo) detalės pavir�iaus kietumas būna 58-64 HRC, �erdies - 20-40 HRC. 

Cementuojamos mechani�kai apdorotos detalės, palikus 50-100 µm u�laida �lifavimui. Pavir�iai, 

kurių nereikia įanglinti, galvaniniu būdu padengiami 20-40 µm vario sluoksniu arba u�tepami 

specialiais glaistais. 

Įanglinančios terpės vadinamos karbiurizatoriais. Yra du pagrindiniai cementavimo būdai: 

kietame ir dujiniame karbiurizatoriuje. Abiem atvejais įanglinimas vyksta per dujinę fazę. 

Da�niausiai naudojama kietojo karbiurizatoriaus pagrindinė sudedamoji dalis yra trupinėlių 

pavidalo (3,5-10 mm) med�io anglis. Į ją pridedama 20-35 % BaCO3 arba Na2CO3 druskų, 

aktyvinančių įanglinimo procesą ir ~ 3,5 % CaCO3 , apsaugančio karbiurizatoriaus daleles nuo 

sukepimo.  

Paruo�tas mi�inys mai�omas su vartotu mi�iniu (65-75 % vartoto ir naujai paruo�to). 

Tokiame mi�inyje susidaro optimali 5-7 % BaCO3 koncentracija.  

Detalės ir karbiurizatorius į cementavimo dė�es dedamas taip, kad detalės pavir�ius liestųsi 

tik su karbiurizatoriumi. Neleistina, kad detalės liestųsi su dė�ės sienelėmis arba tarp savęs. 

U�pildytos dė�ės u�dengiamos dangčiu ir sandarinamos kaitrai atsparaus molio ir smėlio mi�iniu.  

Įanglinamas plienas turi būti austenitinėje būklėje, kitaip jame netirps anglis. Dėl to 

temperatūra cementavimo krosnyje turi būti auk�tesnė u� cementuojamo plieno kritinę A3 

temperatūrą. Da�niausiai tai būna 910-930 0C. Patalpinus dė�es su detalėmis į krosnį, būtinas tam 

tikras laikas jų perkaitinimui. Įanglinimo proceso trukmė priklauso nuo reikiamo gauti įanglinto 

sluoksnio gylio. Apytikriai galima skaičiuoti, kad per valandą įanglinama 0,1 mm gyliu. Prakti�kai 

vidutinis įanglinimo gylis būna 0,5-2 mm.  

Cementavimo procese karbiurizatoriaus angliai jungiantis su dė�ėje esančių deguonimi  

(2C + O2 → 2CO), susidaro anglies monoksido dujos. Kontakte su plieno pavir�iumi 

anglies monoksidas skyla (2CO → CO2 + C), i�skirdamas anglies atomus. �ie atomai įsotina 

plieną. Susidaręs anglies dioksidas reaguoja su karbiurizatoriaus anglimi (CO + C → 2CO) ir vėl 

susidaro CO dujos. BaCO3 spartina cementavimą papildomai i�skirdamos CO dujas (BaCO3 + C → 

BaO + 2CO).  
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Baigus įanglinimą neatidarytos dė�ės au�inamos ore iki 400-500 0C, toliau detalės i� dė�ių 

i�imamos ir baigiamos au�inti ore.  

Cementavimui dujiniame karbiurizatoriuje detalės į krosnis dedamos sukabintos į specialias 

pakabas, ant padėklų, stovuose arba krep�iuose. Į krosnį paduodamos įanglinančios dujos.  

Geriausia sluoksnio kokybė gaunama į krosnis paduodant gamtines dujas. Jas sudaro beveik 

vien metanas CH4. Į krosnis jos paduodamos praskiestos endodujomis (20 % CO, 40 % H2 , 40 % 

N2) arba endoekzodujomis (20 % CO, 20 % H2 , 60 % N2). Vietoje gamtinių dujų gali būti 

panaudoti  propano-butano dujų mi�iniai, generatorinės ir kitos dujos, kurių pagrindiniai 

komponentai CH4 ir CO. Auk�toje temperatūroje metanas disocijuoja CH4 → 2H2  + C, i�skirdamas 

anglies atomus. 

Dujinei įanglinančiai aplinkai sudaryti gali būti panaudoti skysčiai, turintys daug 

angliavandenilių. Pvz., į krosnį la�inamas �ibalas, benzolas, sintinas, techninis spiritas. Auk�toje 

temperatūroje angliavandenilių junginiai disocijuoja, i�skirdami anglies atomus.  

Dujinis įanglinimas atliekamas 910-950 0C temperatūrose. Proceso greitis ~ 0,12-0,15 

mm/h. Įanglintame sluoksnyje, einant nuo detalės pavir�iaus link jos �erdies, anglies koncentracija 

ma�ėja. Termi�kai neapdorotame, įanglintame sluoksnyje susidaro trys struktūrinės zonos: 

u�eutektoidinė, eutekoidinė ir prie�eutektoidinė - pereinamoji (3.20 pav.). Pereinamojoje zonoje, 

artėjant link detalės �erdies, ma�ėja perlito ir didėja ferito struktūrinių dedamųjų kiekiai. Įanglinto 

sluoksnio gyliu laikomas atstumas nuo detalės pavir�iaus iki pereinamosios zonos vidurio (50 % 

perlitas +50 % feritas, ~ 0,4 % C).` 

 
 

3.20 pav. Įanglinto sluoksnio mikrostruktūrų schema 

 

Termi�kai apdoroto įanglinto sluoksnio struktūra martensitinė. U�eutektoidinėje zonoje gali 

būti cementito arba legiruojančiųjų elementų karbidų. Detalių, pagamintų i� anglinio plieno, �erdis 

neu�sigrūdina. Jos kietumas ~ 20 HRC. Detalių, pagamintų i� legiruotųjų plienų, dalinai grūdinasi 
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ir �erdis. Jose susidaro ma�aanglio martensito arba beinitinė struktūra. Kietumas ~ 30-40 HRC. Po 

cementavimo grūdinant legiruoto plieno detalės u�grūdintame sluoksnyje gali likti daug austenito, 

kuris ma�ina sluoksnio kietumą. Todėl po grūdinimo tokias detales tikslinga apdoroti �alčiu.  

Įanglintos kietame karbiurizatoriuje detalės grūdinimui kaitinamos iki 820-850 0C. Po 

dujinio cementavimo detalės da�niausiai neau�inamos iki kambario temperatūros. I�imtos i� 

cementavimo krosnies jos paau�inamos ore iki 840-860 0C ir grūdinamos. Labai atsakingoms 

detalėms atliekamas dvigubas terminis apdorojimas. Pirmasis - grūdinimas arba normalizavimas i� 

880-900 0C temperatūros. Jo paskirtis - �erdies struktūros susmulkinimas. Antrasis - grūdinimas 

maksimaliam pavir�iaus kietumui i� 760-780 0C temperatūros. Visais atvejais u�grūdintos detalės 

atleid�iamos 160-200 0C temperatūroje.  

 

3.5.3. Plienų azotinimas - tai detalių pavir�inių sluoksnių difuzinis įsotinimas azotu. Azotinimas 

padidina detalių pavir�iaus kietumą, pasiprie�inimą dilimui, patvarumo ribą sukant ir lenkiant bei 

korozinį atsparumą ore, vandenyje, vandens garuose ir pan. Azotintas sluoksnis kietesnis u� 

cementuotą (750-900 HV ir 1100-1200 HV atitinkamai). Labai svarbu, kad azotintas sluoksnis 

i�laiko kietumą iki 450-550 0C (cementuotas - iki 200-225 0C). Tai įgalina sustiprinti ir tokias 

detales, kurios dirba auk�tesnėje temperatūroje, pvz., cilindrų gilzės, turbinų velenai ir pan.  

Prie� azotinimą plienai termi�kai gerinami, atliekant grūdinimą ir auk�tąjį atleidimą. 

Atleidimo temperatūra auk�ta - 600-675 0C. Ji būtinai turi vir�yti azotinimo temperatūrą. Prie� 

azotinimą detalės turi būti maksimaliai apdorotos mechani�kai, įskaitant ir �lifavimą. Leistinas tik 

lengvas galutinis įazotintu detalių �lifavimas ir poliravimas. Įsotinimas azotu atliekamas 500-650 
0C temperatūroje, dalinai disocijuoto amoniako aplinkoje 

2NH3 → 3H2 + 2N 

I� amoniako į plieną patenka ir difunduoja azoto atomai. Dalis azoto atomų tirpsta ferite ir jį 

sustiprina. Likusi dalis su gele�im sudaro nitridus Fe2N, Fe4N. Gele�ies nitridai ne itin kieti - 450-

550 HV. Jie ma�ai tesustiprina plieną. Dėl to nelegiruoti angliniai plienai azotinami tik tuo atveju, 

jei reikia padidinti patvarumo ribą ir korozinį atsparumą. Norint gauti did�iausią pavir�iaus 

kietumą, atsparumą dilimui ir �iluminį patvarumą, reikia azotinti legiruotą plieną. Labiausiai 

azotinimui tinka plienas, legiruotas Cr, Mo, Al, V, Ti .Tokiame pliene susidaro legiruoti nitridai 

(Fe,M)2N, (Fe, M)4N (čia-M legiruojančiųjų elementų simbolis) arba specialūs nitridai TiN, VN, 

Cr2N. Legiruoti nitridai yra kieti (iki 1200 HV) ir patvaresni �ilumai. 

Azotinto sluoksnio kietumas labai priklauso nuo azotinimo temperatūros. �emesnėje 

temperatūroje susidaro smulkūs nitridai, jie tolygiau i�sidėsto pagrindiniame metale, todėl sluoksnis 

būna kietas. Auk�tesnėje temperatūroje nitridai koaguliuoja - sluoksnio kietumas ma�ėja. 

Did�iausiam kietumui gauti plienai azotinami 500-520 0C temperatūroje. Tokioje temperatūroje 
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įsotinimo procesas labai ilgas - 0,5 mm storio įazotintam sluoksniui gauti reikia 55-60 val., dėl to 

da�niausiai azotinama nedidelu gyliu - 0,3-0,6 mm.  

Įsotinimo laikui sutrumpinti kartais taikomas laiptinis (pakopinis) azotinimas. Apie 15 val. 

azotinama 500-520 0C temperatūroje, toliau 25 val. 540 -560 0C temperatūroje. Taip 0,5 mm storio 

sluoksnis gaunamas ma�daug per 40 val. Auk�tesnėje temperatūroje (600-700 0C) azotinama, kai 

reikia padidinti tik korozinį atsparumą arba patvarumo ribą.  

Azotinimo procesas, lyginant su cementavimu, �ymiai ilgesnis. Įsotintas sluoksnis yra 

plonesnis ir trapesnis negu cementuotas, blogiau prie�inasi kontaktiniams įtempimams. Dėl to  

azotinimas netinka krumpliaračių krumplių pavir�ių sustiprinimui. Azotinimo procesas da�nai 

vadinamas nitravimu. Da�niausiai jis taikomas vidutinio anglingumo konstrukcinio legiruoto plieno 

sustiprinimui. Tačiau azotinimu gali būti stiprinamas ir įrankinis �tampų plienas, ketaus detalės, 

titano lydinių gaminiai. 

 

3.5.4. Plieno nitrocementavimas ir cianavimas- tai plieninių detalių pavir�inių sluoksnių 

įsotinimas anglies ir azoto atomais. Tai padidina detalių pavir�iaus kietumą, jo pasiprie�inimą 

dilimui, jų patvarumo ribą ir �iek tiek korozinį atsparumą. 

 Nitrocementavimas atliekamas dujinio cementavimo krosnyse į cementavimo dujas 

pridedant amoniako. Nitrocementavimo temperatūra �iek tiek �emesnė negu cementavimo � 840-

860 0C. Tokioje temperatūroje pavir�iniame sluoksnyje gaunama optimali (1,0-1,65%) C ir N 

koncentracija. 

 Azotas intensyvina anglies difuzijos procesus pliene, todėl nitrocementuojant sluoksnis 

greičiau įsianglina. Paprastai nitrocementavimo trukmė � 4-10 valandų. Per �į laiką azotu 

įsotinamas 0,2-0,8 mm gylis. 

 Baigus įsotinimą, detalės grūdinamos ir atleid�iamos 160-180 0C temperatūroje. Po terminio 

apdorojimo pavir�iaus kietumas � 58-60 HRC. Detalės �erdyje da�niausiai susidaro sorbitinė arba 

trostitinė struktūra. Jos kietumas � 35-45 HRC. 

 Teisingai atlikus terminį apdorojimą, įsotinto sluoksnio struktūrą sudaro smulkiaadatinis 

martensitas, smulkūs karbonitridai ir 25-30% liekamojo austenito. Jį galima pa�alinti u�grūdintas 

detales �aldant. Tačiau kai kuriais atvejais jis būna naudingas. Pavyzd�iui, jis lengvina 

krumpliaratinių pavarų prisidirbimą, ma�ina jų triuk�mingumą. Dėl to nitrocementavimas labai 

plačiai taikomas automobilių ir traktorių pramonėje, krumpliaračių ir kitų ne�lifuojamų, dylančių 

detalių sustiprinimui. 

Lyginant su cementavimu, nitrocementavimas prana�esnis tuo, kad procesas trumpesnis, 

�emesnė jo temperatūra. Dėl to apdorojamos detalės ma�iau deformuojasi, galima apdoroti 
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sudėtingos formos detales. Nitrocementuotas sluoksnis truputį atsparesnis dilimui ir korozijai negu 

cementuotas. 

Cianavimas atliekamas skystoje terpėje - i�lydytose druskose, turinčiuose CN grupę. 

Da�niausiai tam naudojamas natrio cianatas NaCN. Cianatai yra nuodingi. Jų lydymosi temperatūra 

yra �ema, todėl cianavimo temperatūroje jos intensyviai garuoja. Lydymosi temperatūrai pakelti ir 

vonių garavimui suma�inti cianatai mai�omi su kitomis druskomis NaCl, BaCl2 , Na2CO3   

Da�niausiai įsotinama 820-860 0C temperatūroje. �ioje temperatūroje įsotintame sluoksnyje 

susidaro ~ 0,7 % C ir 0,8-1,2 % N koncentracija. Cianavimo vonios sudėtis: 

20-25 % NaCN + 25-50 % NaCl + 25-50 % Na2 CO3 . 

 

Cianuojant 820-860 0C temperatūroje per 1 val. gaunamas ~ 0,3 mm storio įsotintas 

sluoksnis. Detalės grūdinamos betarpi�kai i� cianavimo temperatūros. Atleid�iamos 160-180 0C 

temperatūroje. Pavir�iaus kietumas po terminio apdorojimo - 58-62 HRC.  

Lyginant su cementuotu, cianuotas sluoksnis yra atsparesnis dilimui ir labiau padidina 

plieno patvarumo ribą. Da�niausiai taikomas smulkių detalių sustiprinimui. Jo trūkumai: brangios 

druskos, toksi�kumas, aplinkos ter�imas.  

Stambioms detalėms kartais atliekamas gilusis cianavimas - 0,5-2 mm gyliu. Procesas 

vykdomas 930-950 0C temperatūroje. �iuo atveju vonių sudėtis: 8 % NaCN + 82 % BaCl2 + 10 % 

NaCl. Vonios pavir�ius padengiamas grafito milteliais. I�laikymo vonioje trukmė 1,5-6 val. 

Sluoksnyje susidaro 0,8-1,2 % anglies ir tik 0,2-0,3 % azoto koncentracija. Baigus įsotinimą detalės 

au�inamos ore, po to grūdinamos ir atleid�iamos 160-180 0C temperatūroje. Sluoksnio struktūra ir 

savybės pana�ios kaip cementuoto. Procesas trumpesnis, tačiau toksi�kas.  

Konstrukcinių plienų sustiprinimui kartais taikomas �ematemperatūris cianavimas. Jis 

atliekamas i�laikant detales ( 0,5-3 val.) i�lydytų cianatų ir karbonatų mi�iniuose 570-590 0C 

temperatūroje. Pavir�inis sluoksnis daugiausia įsisotina azoto atomais. Priklausomai nuo proceso 

trukmės, bendras įsotinto sluoksnio gylis 0,15-0,5 mm. Gaminio pavir�iuje susidaro 7-15 µm storio 

karbonitridinis Fe2(NC) sluoksnis, labai padidinantis pasiprie�inimą dilimui ir patvarumą sukant ir 

lenkiant. Toks cianavimas taikomas automobilių variklių alkūniniams velenams sustiprinti. 
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4 .  T E C H N I N IŲ  L Y D I N IŲ  P A N A U D O J I M A S  

 

4.1. Konstrukciniai lydiniai 

 

4.1.1. Konstrukcinių lydinių paskirtis ir klasifikacija. 

 

Konstrukcinėmis vadinamos med�iagos, naudojamos ma�inų ir prietaisų detalėms, 

statybinėms ir kitoms in�inerinėms konstrukcijoms gaminti. Yra dvi pagrindinės konstrukcinių 

med�iagų grupės: metalinės ir nemetalinės med�iagos. Toliau bus ap�velgiamos tik metalinės 

konstrukcinės med�iagos.  

Daugelis metalinių lydinių (plienas, vario ir aliuminio lydiniai) yra universalių savybių. Jie 

naudojami įvairios paskirties detalėms bei konstrukcijoms gaminti, tačiau yra lydinių, kuriuose 

labiausiai i�reik�tos tam tikros, specifinės savybės, pavyzd�iui, korozinis atsparumas, atsparumas 

kaitrai, stiprumas kaitroje ir pan. Dėl to konstrukcinius lydinius tikslinga skirstyti į grupes pagal jų 

savybes.Taip suskirsčius lengviau susidaryti vaizdą apie jų paskirtį bei tinkamumą konkretiems 

gaminiams. Kiekvienos grupės med�iagos vertinamos savais specifiniais kriterijais. Universalūs 

lydiniai gali patenkinti kelių grupių kriterijus. Atsi�velgiant į savybes ir panaudojimo sritį, 

i�skirtinos tokios lydinių grupės: 

 1. Statinėms ir ciklinėms apkrovoms atsparūs lydiniai. 

 2. Specialių technologinių savybių lydiniai. 

 3. Dilimui atsparūs lydiniai. 

 4. Tamprieji lydiniai. 

 5. Santyki�kai stiprūs lydiniai. 

 6. Aplinkos ir temperatūros poveikiui atsparūs lydiniai. 

 7. Specialių fizikinių savybių lydiniai. 

 

4.1.2. Statinėms ir ciklinėms apkrovoms atsparūs konstrukciniai lydiniai 

 

Bendrieji reikalavimai ir klasifikacija. Konstrukciniai plienai skirti ma�inų detalėms, 

statybinėms ir kitoms konstrukcijoms gaminti. Jie turi garantuoti statinį arba ciklinį gaminių 

patvarumą, jų eksploatacijos metu ir ma�iausias darbo sąnaudas jiems gaminti, dėl to jie privalo 

turėti reikiamas mechanines savybes ir kartu būti technologi�ki, t.y. turi būti lengvai apdorojami 

pjovimu arba spaudimu, gerai susivirinti ir pan. Jie turi būti pigūs, jų sudėtyje turi būti kiek galint 

ma�iau deficitinių legiruojančiųjų elementų. Pagrindinis konstrukcinių plienų cheminės sudėties 

elementas, nulemiantis jų mechanines ir technologines savybes, yra anglis (�r. 2.2.1). Anglis didina 
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plieno stiprumą, tačiau ma�ina jo plasti�kumą ir smūginį tąsumą, kelia kritinę trapumo temperatūrą. 

Dėl to anglies kiekis konstrukciniuose plienuose tik i�imtinais atvejais vir�ija 0,65 %. 

Konstrukcinių plienų stiprumą didina ir legiruojantys elementai, tačiau pagrindinis konstrukcinių 

plienų legiravimo tikslas yra jų terminio apdorojamumo pagerinimas (kritinio au�inimo greičio 

ma�inimas, įgrūdinamumo didinimas ir pan.) arba specialiųjų savybių suteikimas.  

Pagal cheminę sudėtį konstrukciniai plienai skirstomi į anglinius ir legiruotuosius. 

Atsi�velgiant į anglies kiekį, plienai skirstomi į ma�o anglingumo (C < 0,3 %), vidutinio 

anglingumo (C = 0,3-0,65 %) ir anglingus (C > 0,65 %).  

Atsi�velgiant į legiravimo laipsnį, legiruotieji plienai skirstomi į ma�ai legiruotus (visų 

legiruojančiųjų elementų suma  L < 5 %), vidutini�kai legiruotus (L = 5+10 %) ir labai legiruotus   

( L > 10 %). Pagal kokybę plienai skirstomi atsi�velgiant į �alingų priemai�ų (sieros ir fosforo) 

kiekį. Skiriami paprastieji ( S < 0,055 %, P <0,045 %), kokybi�kieji (S < 0,04 %, P < 0,035 %), 

auk�tos kokybės (S <0,025 %, P < 0,025 %) ir ypatingai auk�tos kokybės plienai ( S < 0,015,P < 

0,025 %). Kokybiniai plienai ma�iau u�ter�ti deguonies, azoto, vandenilio dujomis negu paprastieji. 

Pagal i�oksidinimo laipsnį (�r.2.21) plienai skirstomi į ramaus stingimo, verdančio stingimo 

ir pusiau ramaus stingimo plienus.  

Labiausiai i�oksidintas ramaus stingimo plienas. Jis i�oksidinamas trimis elementais - 

da�niausiai Mn, Si, Al. Luitadė�ėse jis stingsta ramiai, nei�siskiriant dujoms. Ramaus stingimo 

plienas yra vienalytis, patikimas, tačiau jį gaminant susidaro daug atliekų (~ 10+15 %), nes 

vir�utinėje luito dalyje susidaro koncentruota subėgimo kiaurymė. Dėl to prie� valcuojant, vir�utinę 

luito dalį tenka nupjauti.  

Ma�iausiai i�oksidintas verdančio stingimo plienas. Jis i�oksidinamas tik manganu, dėl to 

skystame metale dalinai lieka daug FeO. FeO reaguojant su anglimi susidaro CO dujos. Dujų 

burbuliukai kyla į vir�ų � susidaro įspūdis, kad plienas luitadė�ėse verda. Visos dujos nespėja 

pasi�alinti i� skysto metalo, todėl dalis jų lieka sukietėjusiame pliene. Verdančio plieno luito vir�uje 

nesusidaro subėgimo kiaurymė, todėl jo i�eiga didelė (95-100 %), �is plienas pigesnis, tačiau 

ma�iau patikimas negu ramaus stingimo. Jame lieka vidinių dujų tu�tumų, o prie jų - nedidelių 

subėgimo kiaurymių.  

Pusiau ramaus stingimo plienas i�oksidinamas Mn ir Al. Jo i�oksidinimo laipsnis, savybės ir 

kaina yra tarpiniai tarp ramaus ir verdančio stingimo plieno. Naudinga gamybos i�eiga ~ 90-95 %.  

Atkaitinti konstrukciniai plienai skirstomi į keturias struktūrines klases: prie�eutektoidinius 

(struktūroje yra perteklinio ferito), eutektoidinius (struktūroje tik perlitas), feritinius ir austenitinius 

(�r. 2.2.2).  

 



 

 117

 
 

                 a                      b                     c 

4.1 pav. Perlitinės (a), martensitinės (b) ir austenitinės (c) klasės plieno austenito izoterminio 

virsmo diagramų schemos 

 

Normalizuoti plienai pagal struktūrą skirstomi į perlitinės, martensitinės, austenitinės ir 

feritinės klasės plienus. Au�tant perlitinės klasės plienui ore, au�imo greičio kreivė kerta perlitinių 

struktūrų susidarymo sritį (4.1 pav.,a), todėl austenitas virsta eutektoidiniu ferito ir cementito fazių 

mi�inio struktūra: perlitu, sorbitu arba trostitu. �iai klasei priklauso angliniai ir ma�ai legiruoti 

plienai. 

Martensitinės klasės plienas au�damas ore u�sigrūdina (4.1 pav.,b). �iai klasei priklauso kai 

kurie vidutini�kai ir labai legiruoti plienai. Austenitinės klasės plienai - tai plienai, kuriuose yra 

daug austenizuojančių elementų (Ni, Mn), da�niausiai esančių kartu su chromu. Jų martensitinio 

virsmo prad�ios temperatūra Mf yra �emiau 00C (4.1 pav.,c), todėl atau�inti iki kambario 

temperatūros jie turi austenitinę struktūrą. Feritinės klasės pliene yra daug feritizuojančių elementų 

(Cr, Si, Al, W) ir ma�ai anglies. Jame nevyksta Feγ→ Feα  virsmas. Normalizuotų plienų feritinė ir 

austenitinė klasės sutampa su tomis pačiomis atkaitinto plieno klasėmis. 

 

Angliniai konstrukciniai plienai. Tai pigiausi ir plačiausiai naudojami konstrukciniai 

plienai. Jie turi neblogas mechanines savybes ir yra technologi�ki: nesunkiai apdorojami pjovimu ir 

spaudimu, da�niausiai nesunkiai suvirinami. Angliniai konstrukciniai plienai būna paprastieji ir 

kokybi�kieji.  

Paprastieji plienai daugiau u�ter�ti siera ir fosforu. Juose ry�kesnė likvacija, gali būti  

daugiau nemetalinių intarpų. I� �ių plienų kar�tu valcavimu gaminami lak�tai, strypai, vamzd�iai, 

kampuočiai, loviniai profiliai, sijos ir kiti gaminiai, naudojami statybose, todėl �ie plienai da�nai 

vadinami statybiniais. Tačiau jie gali būti panaudoti ir neatsakingoms ma�inų detalėms gaminti.  
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           Lak�tinių ir ilgųjų valcuotųjų gaminių mechaninės savybės 
�ymėjimas 

pagal EN 
10027-1 

pagal EN 
10027-2 

I�oksidi-
nimo  

metodas 

Plieno 
pogru- 

pis 

ReH , 
MPA

Rm,  
MPa 

C, 
% 

Mn, 
% 

Si, 
% 

P, 
% 

S, 
% 

S185 1.0035 - BS 185 310−540 - - - - - 
S235JR 1.0037 - BS 235 360−510 0,21 1,50 - 0,055 0,055 
S235JRG1 1.0036 FU BS 235 360−510 0,21 1,50 - 0,055 0,055 
S235JRG2 1.0038 FN BS 235 360−510 0,19 1,50 - 0,055 0,055 
S235J0 1.0114 FN QS 235 360−510 0,19 1,50 - 0,050 0,050 
S235J2G3 1.0116 FF QS 235 360−510 0,19 1,50 - 0,045 0,045 
S235J2G4 1.0117 FF QS 235 360−510 0,19 1,50 - 0,045 0,045 
S275JR 1.0044 FN BS 275 430−580 0,24 1,60 - 0,055 0,055 
S275J0 1.0143 FN QS 275 430−580 0,21 1,60 - 0,050 0,050 
S275J2G3 1.0144 FF QS   0,21 1,60 - 0,045 0,045 
S275J2G4 1.0145 FF QS   0,21 1,60 - 0,045 0,045 
S355JR 1.0045 FN BS   0,27 1,70 0,60 0,055 0,055 
S355J0 1.0553 FN QS   0,23 1,70 0,60 0,050 0,050 
S355J2G3 1.0570 FF QS 355 510−680 0,23 1,70 0,60 0,045 0,045 
S355J2G4 1.0577 FF QS   0,23 1,70 0,60 0,045 0,045 
S355K2G3 1.0595 FF QS   0,23 1,70 0,60 0,045 0,045 
S355K2G4 1.0596 FF QS   0,23 1,70 0,60 0.045 0,045 
E295 1.0050 FN BS 295 490−660 - - - 0,055 0,055 
E335 1.0060 FN BS 335 590−770 - - - 0,055 0,055 
E360 1.0070 FN BS 360 690−900 - - - 0,055 0,055 

BS − paprastasis plienas; QS − kokybi�kasis plienas; FU � verdančio stingimo plienas; FN � 
verdančio stingimo plienas neleistinas; FF � ramiojo stingimo plienas. 

 

Paprastųjų anglinių plienų mechaninės savybės gali būti pagerintos termi�kai arba 

termomechani�kai apdorojant, pvz., baigus valcavimą au�inant ore (normalizavimas) arba 

vandenyje (grūdinimas).  

Konstrukcijų bei ma�inų, eksploatuojamų �emoje temperatūroje, detalėms svarbus rodiklis 

yra plieno kritinė trapumo temperatūra. Verdančio stingimo plieno temperatūra yra auk�tesnė negu 

ramaus stingimo plieno. Pvz., plieno S235JRG1 smūginio suardymo energija kambario 

temperatūroje yra 27 J, o plieno S235J2 27J bus minus 20 0C temperatūroje. Dėl to �emoje 

temperatūroje (�iaurės rajonuose) eksploatuojamų konstrukcijų negalima gaminti i� verdančio 

stingimo ir pusiau ramaus stingimo plieno. Ramaus stingimo plieno kritinė trapumo temperatūra 

�eminama ( iki −40, −100 0C), jį termi�kai gerinant, t. y. grūdinant ir atleid�iant sorbitinei 

struktūrai.  

Kokybi�kieji plienai lydomi i� �varesnės įkrovos grie�tai laikantis lydymo ir i�pilstymo 

technologinių parametrų, grie�čiau kontroliuojama jų cheminė sudėtis ir mechaninės savybės. Jie 

gaminami lak�tų, juostų, vamzd�ių ir kitokių valcuotų gaminių, taip pat vielos bei kaltų pusgaminių 

pavidalo. Daugiausia naudojami ma�inų bei prietaisų detalėms gaminti, todėl da�nai vadinami 

ma�ininiais.  
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Kokybi�kų plienų markės �ymimos dvi�enkliu skaičiumi (C08, C10E, C10R, C15E, C15R, 

C20 ...), kuris rodo anglies kiekį �imtosiomis procento dalimis. �iai plienų grupei priklauso ir 

plienai su padidintu (0,7−1,0 %) mangano kiekiu (15Mn4, 20Mn4, 25Mn4,..., 65Mn4). Ma�o 

anglingumo plienai (iki plieno C20) gaminami ramaus, pusiau ramaus ir verdančio stingimo, 

auk�tesnių markių − tik ramaus stingimo.  

Ma�o anglingumo (C08, C10E, C10R) plienai yra plasti�ki. Jie naudojami �altajam 

�tampavimui (ypač �tampuojant su i�tempimu), suvirintoms konstrukcijoms ir termi�kai 

neapdorojamoms detalėms gaminti. Plienai C15E, C15R, C20, C25 naudojami termi�kai neapdoroti 

arba normalizuoti lengvai apkrautoms detalėms gaminti. Jie panaudojami taip pat ir nesunkiai 

apkrautoms cementuojamoms detalėms gaminti.  

Vidutinio anglingumo (C30 ... C55) plienai naudojami gana plačiai įvairioms detalėms 

gaminti. �ie plienai naudojami normalizuoti, termi�kai gerinti. Jie tinka gaminti detalėms, 

sustiprinamoms pavir�iniu grūdinimu. Didesnio anglingumo plienas (C60, C67, 60Mn4, 65Mn4) 

daugiausia naudojamas spyruoklėms bei spyruokliuojančioms detalėms arba normalizuotiems 

staklių velenams bei kitoms stambesnėms detalėms gaminti. Pagrindiniai �ių plienų privalumai yra 

ma�a kaina ir technologi�kumas. Pagrindiniai trūkumai − didelis kritinis grūdinimo greitis ir ma�as 

įgrūdinamumas  visame skerspjūvyje galima sustiprinti tik iki 15−20 mm detalės. Grūdinant, kai 

gaminys intensyviai au�inamas, galima gaminio deformacija.  

  

Legiruotieji  konstrukciniai plienai gaminami kokybi�ki, auk�tos ir ypatingai auk�tos 

kokybes. Jie naudojami tik termi�kai apdoroti - grūdinti ir atleisti, kadangi atkaitinto plieno 

mechaninės savybės nedaug skiriasi nuo anglinio plieno savybių. Legiruojantys elementai gerina 

konstrukcinių plienų mechanines savybes, susmulkindami karbidinę fazę ir struktūros grūdelius (�r. 

2.2.2).Ypač palankus legiravimo poveikis plieno terminiam apdorojimui ir termi�kai apdorotų 

plienų mechaninėms savybėms. Legiruojantys elementai ma�ina plieno kritinį au�inimo greitį ir 

didina įgrūdinamumą. �iuo at�vilgiu ypatingai efektyvus kompleksinis legiravimas Cr + Ni, Cr + 

Mo + Ni ir kt. Kompleksi�kai legiruoti plienai įgrūdinami labai giliai.Tai įgalina racionaliai 

sustiprinti bet kokio skerspjūvio detales. Ma�as kritinis au�inimo greitis suteikia galimybę grūdinti 

plienus lėtai au�inančiose terpėse. Dėl to suma�ėja detalių deformacija bei galimybė susidaryti 

grūdinimo įtrūkiams.  

Konstrukciniai plienai legiruojami tiek, kad būtų pasiektas reikalingas įgrūdinamumas. Per 

daug legiruojant ma�ėja smūginis tąsumas, didėja trapaus suirimo galimybė. Pagrindiniai 

legiruojantys elementai konstrukciniuose plienuose yra Cr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Ti, B. 
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Vertingiausias legiruojantis elementas yra nikelis, tačiau jis brangus ir deficitinis. Jo kiekis 

konstrukciniuose plienuose - nuo 1 iki 5 %. Cr ir Mn -- nebrangūs ir nedeficitiniai elementai.  

Manganas da�nai naudojamas kaip nikelio pakaitalas, tačiau jis skatina struktūros grūdelių 

augimą, kaitinant plienus ir daro juos jautrius perkaitinimui. Dėl to manganu plienai da�niausiai 

legiruojami kartu su kitais elementais. Jo kiekis konstrukciniame pliene - iki 1,5 5%, chromo - iki 

2 %.  

Silicis labai padidina plienų takumo ribą, lėtina atleidimo procesus. Tačiau jis ma�ina plieno 

tąsumą, kelia kritinę trapumo temperatūrą, todėl jo kiekis pliene ribojamas 2 %.  

Molibdenas ir volframas � brangūs ir deficitiniai legiruojantys elementai. Jų kiekis 

konstrukciniuose plienuose būna nedidelis - 0,2-0,4 % Mn, 0,8-1,25 %W. Da�niausiai naudojami 

kompleksi�kai su kitais legiruojančiais elementais. Jie ma�ina plieno polinkį grį�tamajam atleidimo 

trapumui, didina įgrūdinamumą ir �iluminį patvarumą, smulkina struktūros grūdelius.  

Vanadis ir titanas į plieną įvedami nedideliais kiekiais (iki 0,3 % V ir iki 0,1 % Ti) kartu su 

Cr, Mn, Ni. Pagrindinis tikslas - struktūros grūdelių susmulkinimas.  

Boru plienai legiruojami labai nedideliais kiekiais (0,002-0,005 %). Tokie boro kiekiai labai 

padidina plieno įgrūdinamumą. 

Statybiniai legiruoti plienai. Vienas i� pagrindini reikalavimų plienams yra geras 

suvirinamumas. Dėl to anglies kiekis juose da�niausiai nevir�ija 0,25 %. Mechaninėms savybėms, 

koroziniam atsparumui ir suvirinamumui pagerinti jis legiruojamas nedideliu kiekiu (iki 2,5 %) 

nedeficitinių legiruojančiųjų elementų. Da�niausiai naudojami kar�tai valcuoti profiliai bei lak�tai 

be papildomo terminio apdorojimo. Tačiau gali būti tiekiami ir termi�kai apdoroti normalizuoti ir 

atleisti arba termi�kai gerinti pusgaminiai. Normalizuojant susmulkėja struktūros grūdeliai, dėl to 

padidėja plieno plasti�kumas, smūginis tąsumas, �emėja kritinė trapumo temperatūra, �iek tiek 

padidėja statinis stiprumas. Po grūdinimo ir auk�tojo atleidimo labai padidėja stiprumas, �emesnė 

tampa kritinė trapumo temperatūra. Legiravimas nikeliu, chromu kartu su fosforu didina statybinių 

plienų korozinį atsparumą ore (10CrSiNiCu4-4-3, 15CrSiNiCu4-4-3 ir kt.). Anglinių statybinių 

plienų pakeitimas legiruotais duoda ~ 15 ÷ 30 % metalo ekonomiją.  

Pavyzd�iui, periodinio profilio armatūrai gaminti vietoje anglinio plieno panaudojami 

legiruoti plienai 18MnSi8, 10MnTi5, 25MnSi6 ir kiti. I� anksto įtempto gel�betonio armatūrai 

naudojamas daugiau legiruotas plienas (23CrMnTi6-6 ir pan.).  

Geromis mechaninėmis savybėmis i�siskiria karbonitridinio sustiprinimo ma�aangliai 

statybiniai plienai. Pagrindinis legiruojantis elementas juose yra manganas. Papildomai legiruojama 

nedideliu vanad�io ir niobio kiekiu. Azoto kiekis juose padidintas iki 0,03 %, anglies turi apie 0,1 %. 
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Pagrindinės �iuos plienus sustiprinančios fazės yra karbonitridai V(CN), Nb(CN). �ie plienai yra 

stiprūs ( Rp0,2 = 450-750 MPa) ir plasti�ki, nelinkę trapiai suirti.  

 

Ma�inų ir prietaisų detalėms gaminti naudojamas legiruotas plienas, pagal pagrindinį 

gaminių sustiprinimo būdą skirstomas į cementuojamą ir termi�kai gerinamą. Cementuojamieji 

plienai naudojami gaminti tokioms detalėms, kurias veikia ciklinės arba smūginės apkrovos. 

Anglies kiekis juose - 0,1-0,3%, legiruojačiųjų elementų - iki 5%. Labiausiai �ie plienai sustipėja 

po grūdinimo ir �emojo atleidimo, kada juose susidaro (nelygu cheminė sudėtis) trostitinė, beinitinė 

arba ma�aanglio martensito struktūra. �ios struktūros yra stiprios ir kartu tąsios bei plasti�kos.  

Jei detalių pavir�ius nedyla, �į plieną galima naudoti be papildomo pavir�iaus sukietinimo, 

tačiau pagrindinė jo paskirtis - gaminti detales, kurių pavir�ius sukietinamas cementavimu arba 

nitrocementavimu (krumpliaračiai, paskirstymo velenėliai, movų bei stūmoklių pir�tai...). Po 

įanglinimo, grūdinimo ir �emo atleidimo jų pavir�iaus kietumas 58-63 HRC, t.y. toks pat kaip 

anglinių cementuotų plienų. Tačiau cementuotų detalių eksploatacines savybes nulemia ne vien 

cementuoto sluoksnio savybės. Jos labai priklauso ir nuo detalės �erdies savybių. Esant permink�tai 

�erd�iai, metalas po cementuotu sluoksniu, veikiamas slėgio gali deformuotis plasti�kai. Dėl to 

cementuotas sluoksnis pradeda irti. Legiruoti cementuojami plienai �iuo po�iūriu yra �ymiai 

prana�esni u� anglinius, juos apdorojant termi�kai po cementavimo sustiprėja ir detalių �erdis. 

Kartu jie i�saugo pakankamą plasti�kumą bei tąsumą. Dilimo po�iūriu detalių pavir�ių geriau 

įanglinti dideliu gyliu (0,8-2 mm). Did�iausią ciklinį patvarumą detalės įgyja esant 0,4-0,8 mm 

storio cementuotam sluoksniui kai �erdies stiprumas siekia 1200-1400 MPa , o jos kietumas 43-45 

HRC. Tokius detalės �erdies stiprumo rodiklius galima pasiekti tik naudojant legiruotus plienus.  

Pigiausi ma�ai legiruoti chrominiai cementuojami plienai (15Cr3, 20Cr3, 15CrV3, 20CrV3 

ir kt.). �ie plienai grūdinami alyvoje įgyja trostitinę struktūrą. Jie naudojami smulkioms (Ø25 mm) 

cementuojamoms detalėms gaminti.  

Chromonikeliniai plienai (12NiCr7-3, 20NiCr5-3, 12NiCr12-3, 20NiCr12-3) alyvoje 

grūdinami iki Ø100 mm. Grūdinant susidaro ma�aanglio martensito (da�nai kartu su apatiniu 

beinitu) struktūra. Dėl to jis labiau sustiprėja negu chrominiai plienai ir tinka stambioms sudėtingos 

formos detalėms gaminti.  

Chromonikelinių plienų pakaitalas yra chromomanganiniai plienai, papildomai legiruoti Ti, 

Mo (18CrMnTi5-4, 30CrMnTi5-4 ir kiti). Čia nikelis keičiamas manganu, titanu, molibdenu. 

Kietumu bei stiprumu jie pralenkia chromonikelinius plienus, tačiau ma�iau tąsūs. Plačiai 

naudojami automobilių pramonėje krumpliaračiams gaminti.  
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Labiausiai legiruoti ir stipriausi yra chromo-nikelio-molibdeniniai ir chromo-nikelio-

volframiniai (18NiCr16-6, 18NiCrW16-6-4 ir kt.) plienai. Tai martensitinės klasės plienai. Jie 

grūdinasi au�dami ore. Alyvoje galima u�grūdinti bet kokio skerspjūvio detales. Tačiau �ie plienai 

yra labai brangūs ir naudojami tik labai stambioms ir svarbioms detalėms gaminti. Po grūdinimo 

�ių plienų cementuotame sluoksnyje lieka ~ 60 % austenito, todėl po grūdinimo juos būtina 

apdoroti �alčiu. 

Termi�kai gerinami plienai. Tai vidutinio anglingumo plienai (0,3-0,5 % C). Geriausių 

mechaninių savybių kompleksą jie įgyja po grūdinimo ir auk�to atleidimo. Grūdinami alyvoje 

(stambūs gaminiai - vandenyje). Atleid�iami 500-650 0C temperatūroje. Po terminio apdorojimo 

struktūra yra atleidimo sorbitas. Plienai su tokia struktūra yra stiprūs ir kartu tąsūs bei plasti�ki, 

todėl tinka detalėms, kurias veikia ne tik statinės, bet ir dinaminės bei ciklinės apkrovos (velenai, 

krumpliaračiai, �vaistikliai, a�ys, traukės ir kt.).  

Optimaliausią stiprumo bei plastinių savybių kompleksą įgyja i�tisinio grūdinamumo 

gaminiai. Dėl to labai svarbi �ių plienų charakteristika yra įgrūdinamumas. Įgrūdinimo gylis 

labiausiai priklauso nuo legiravimo pobūd�io. Didėjant legiravimo laipsniui, plienų įgrūdinamumas 

paprastai didėja. Tačiau per daug legiruoti termi�kai gerinamų plienų negalima, nes per gausus 

legiravimas (ypatingai Cr, Mn, Si) skatina plieno trapų suirimą. Dėl to, atsi�velgiant į detalių 

paskirtį bei matmenis naudojami ekonomi�kiausiai legiruoti plienai.  

Paprasčiausi ekonomi�kai legiruoti termi�kai gerinami plienai yra chrominiai plienai 

(30Cr4, 38Cr4, 40Cr4, 50Cr4). Didėjant chromo kiekiui, didėja �ių plienų stiprumas, tačiau ma�ėja 

plasti�kumas ir smūginis tąsumas, kyla kritinė trapumo temperatūra. Chrominiams plienams 

būdingas grį�tamasis atleidimo trapumas, todėl po auk�tojo atleidimo juos reikia greitai au�inti - 

alyvoje arba vandenyje.  

Chrominių plienų įgrūdinamumas nėra labai didelis. Grūdinant vandenyje, jų martensitinis 

kritinis skersmuo yra 25-30 mm. Dėl to įgrūdinamumui padidinti chrominiai plienai kartais 

papildomai legiruojami 0,002- 0,005 % boru. Boru legiruotų plienų martensitinis kritinis skersmuo 

grūdinant vandenyje yra 30-45 mm, alyvoje - 20-30 mm. Jie tinka stambesnėms detalėms gaminti.  

Struktūros grūdeliams susmulkinti bei smūginiam tąsumui padidinti chrominiai plienai 

papildomai legiruojami 0,1-0,2 % vanad�io (40CrV4-2). Tokie plienai tinka detalėms, kurias veikia 

didesnės dinaminės apkrovos (�vaistikliai, krumpliaračiai).  

Ekonomi�kai legiruoti ir nedeficitiniai yra chromo manganiniai plienai. Jie yra stiprūs, giliai 

grūdinasi (iki Ø40 mm), tačiau turi nedidelį smūginį tąsumą. Be to, jie jautrūs perkaitinimui, turi 

polinkį į atleidimo trapumą.  
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Geromis mechaninėmis bei technologinėmis savybėmis pasi�ymi chromo-mangano- 

siliciniai plienai. Jie nesunkiai apdorojami pjovimu bei �tampavimu, gerai suvirinami, grūdinasi iki 

Ø30-40 mm. Jie plačiai naudojami aviacijos ir automobilių pramonėje detalėms  bei suvirintoms 

konstrukcijoms gaminti.  

Stipriausi ir kartu plasti�kiausi termi�kai gerinami plienai yra chromonikeliniai ir ypač 

chromo-nikelio-molibdeniniai bei chromo-nikelio-volframiniai. Chromonikeliniai plienai grūdinasi 

iki Ø70 mm, daugiau legiruoti � iki Ø100 mm ir daugiau. Chromonikeliniams plienams būdingas 

grį�tamasis atleidimo trapumas. Molibdenas ir volframas polinkį atleidimo trapumui ma�ina. Ni, 

Mo, W yra brangūs ir deficitiniai legiruojantys elementai. Be to, �ios grupės plienai sunkiai 

apdorojami pjovimu. Dėl to �ių plienų panaudojimas yra ribojamas. I� jų gaminamos tik labai 

atsakingos stambios detalės (alkūniniai velenai, turbinų velenai, galingų reduktorių detalės ir pan.). 

Pagal galimybes juos reikia keisti paprastesniais ir pigesniais plienais. Termi�kai gerintų gaminių 

pasiprie�inimas dilimui padidinamas grūdinimu arba azotinimu.  

Ypatingai stiprūs plienai. �ių plienų grupei priklauso martensitiniai senėjantys ir 

austenitiniai konstrukciniai plienai.  

Martensitiniuose senėjančiuose plienuose nėra anglies (C < 0,03 %). Pagrindinis 

legiruojantis elementas juose yra nikelis - 8-25 %. Papildomi elementai - Co, Ti, Mo, Al, Cr, Ti. �ie 

plienai grūdinami i� 800-860 0C au�inant ore. Grūdinant austenitas virsta beangliu, legiruotu 

martensitu. Tokio martensito stiprumas yra 900-1100 MPa, o plasti�kumo rodikliai A = 18-20 %, Z 

= 75-85 %. Sendinant u�grūdintą plieną 480-520 0C temperatūroje, jame vyksta dispersinio 

kietėjimo procesas - martensite i�siskiria sustiprinančios fazės Ni3Ti, Ni3Al, Fe2Mo, Ni2Mo ir kt. 

Dėl to plieno stiprumas padidėja iki 1800-2000 MPa, kartu jis lieka pakankamai plasti�kas (A = 8-

12 %, Z = 40-60 %). 

Martensitinių senėjančių plienų eksploatacinių temperatūrų diapazonas labai platus - nuo 

kriogeninių iki 500 0C. Be to, jie labai technologi�ki. Jų įgrūdinamumas neribotas, gerai suvirinami. 

U�grūdinti (prie� sendinimą) jie lengvai apdorojami pjovimu ir deformavimu.  

Austenitinių plienų sudėtyje yra 0,2-0,3 % C, 8-10 % Cr, 8-25 % Ni, 4 % Mo, 1-1,5 % Mn 

ir iki 2,5 % Si. Jų martensitinio virsmo prad�ios temperatūra MS yra �emiau 00C.  

Geriausioms mechaninėms savybėms gauti �ie plienai grūdinami 1000-1100 0C 

temperatūroje. U�grūdinti jie turi austenitinę struktūrą. Po grūdinimo plienai deformuojami 

plasti�kai 450-600 0C temperatūroje. Deformuojamas plienas sustiprėja (deformacinis 

sukietinimas). Be to, deformacijos metu i� austenito i�siskiria dispersi�ki karbidai, t.y. vyksta 
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dispersinis kietėjimas. Po galutinio apdorojimo plienų stiprumo riba σu = 1800-2000 MPa, 

santykinis pailgėjimas δ = 100-150 %.  

Martensitiniai senėjantys ir austenitiniai plienai labai brangūs, todėl jie naudojami tik labai 

svarbiose konstrukcijose, aviacijos, raketinėje technikoje, laivų statyboje, �arvų lak�tams, atsakingų 

lynų vielai gaminti ir pan. 

 

 

4.1.3. Specialių technologinių savybių lydiniai 

 

Gero apdorojamumo pjovimu (automatiniai) plienai. Plienų apdorojimo pjovimu na�umas 

ir apdorojamų gaminių pavir�iaus kokybė priklauso nuo jo mechaninių savybių, �ilumos laidumo, 

mikrostruktūros ir cheminės sudėties. 

Didėjant plienų stiprumui bei kietumui, pjovimo greitį tenka ma�inti, nes didėja pjovimui 

reikalinga jėga, pjovimo įrankis labiau kaista ir gali atsileisti. Tačiau ir labai mink�tą bei plasti�ką 

plieną apdoroti pjovimu yra sunku. Pjaunant tokį plieną susidaro i�tisinė dro�lė. Ji �liau�ia pjovimo 

įrankio priekiniu pavir�iumi ir jį kaitina bei dildo. Be to, pjaunant mink�tą bei tąsų plieną įrankio 

pjaunančioji briauna apsivelia. Dėl to gaunamas �iurk�tus, nelygus pjovimo pavir�ius.Ypač sunku 

pjauti mink�tą, tąsų, ma�ai laidų �ilumai (austenitinį) plieną, nes tada �iluma koncentruojasi 

pjovimo zonoje ir kaitina pjaunančiųjų įrankių briauną. Pjovimui palankesnė yra stambiagrūdė 

feritinė-perlitinė struktūra, perlitinės struktūros plienui - plok�telinio perlito struktūra.  

Plasti�ko, ma�aanglio plieno apdorojamumą pjovimu gerina deformacinis sukietinimas. 

Deformacinis sukietinimas suma�ina plieno plasti�kumą, dėl to dro�lė tampa trapesnė, ji lengviau 

atsiskiria nuo apdorojamos detalės bei pjovimo įrankio pavir�iaus. Plieno apdorojamumas pjovimu 

gerinamas terminiu apdorojimu - normalizavimu. Normalizuojant i� auk�tos temperatūros, pliene 

susidaro pjovimui palankiausia stambiagrūdė ferito ir plok�telinio perlito struktūra.  

Masinėje gamyboje detalėms gaminti pjovimu naudojami specialūs plienai, vadinami 

automatiniais. Tai plienai, skirti apdoroti pjovimu greitaeigiais tekinimo aparatais. Plienai 

gaminami nelegiruoti ir legiruoti.  

Angliniuose automatų plienuose yra padidinti sieros (0,08-0,3%) ir fosforo (0,05-0,15%) 

kiekiai. Siera su manganu sudaro mangano sulfidą, kuris valcuojant plieną i�sitempia valcavimo 

kryptimi. Fosforas feritą padaro trapų. Dėl to tokių plienų dro�lė yra trapi, trumpa, o pjovimo 

pavir�ius glotnus ir blizgantis. �ių plienų pavyzd�iai � 11SMn30, 11SMnPb37 ir kiti. Anglinių 

automatinių plienų mechaninės savybės yra �emos. Be to, jie neatsparūs korozijai. Dėl to jie 
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naudojami smulkioms tvirtinimo detalėms, bei smulkioms, sudėtingos formos, lengvai apkrautoms 

detalėms gaminti.  

Plieno apdorojamumą pjovimu labai pagerina nedideli (0,15-0,35 %) �vino priedai. �vinas 

plieno fazėse netirpsta, todėl sudaro jame smulkius intarpus, kurie plieno dro�lę daro trapia. Be to, 

pjovimo metu i�siskiriant �ilumai, �vinas lydosi. I�lydytas �vinas plonu sluoksniu padengia įrankio 

pavir�ių. Dėl to labai suma�ėja trintis bei įrankio dilimas ir pjovimo greitį galima padidinti 30-

40 %. Pjovimo įrankių patvarumas padidėja 2-7 kartus. Anglinių automatinių plienų su �vino 

priedais pavyzd�iai � 11SMnPb30, 10SPb20 ir kiti. Automobilių pramonėje plačiai naudojami 

legiruoti automatiniai plienai su �vino priedais.  

Plienų apdorojamumas pjovimu gerinamas mikrolegiruojant juos kalciu(0,002-0,008 %), 

selenu. Jie sudaro plienuose nemetalinius intarpus, kurie dro�lę daro trapia. Be to, jie veikia kaip 

tepimo med�iaga ir ma�ina dro�lės sukibimą su įrankio pavir�iumi. Jie tinkamiausi pjovimui 

kietlydinio įrankiais (V > 100 m/min). Selenas nema�ina korozinio atsparumo, todėl juo gali būti 

legiruojami ir austenitiniai, nerūdijantys plienai.  

Technologi�kai plasti�ki plienai. Technologiniu plasti�kumu vadinama plieno savybė 

deformuotis plasti�kai kar�toje ir �altoje būklėje.  

Daugumas plienų kar�toje (austenitinėje) būklėje yra pakankamai plasti�ki. I� jų galima 

gaminti įvairius ruo�inius prakti�kai visais apdorojimo spaudimu būdais - valcavimu, kalimu, 

�tampavimu ir kt.  

Daugelio �altos būklės plienų technologinis plasti�kumas nedidelis. Jis labai reikalingas 

plienams, i� kurių ruo�iniai arba detalės gaminami �altuoju deformavimu - lenkimu, �tampavimu ir 

ypač �tampuojant giliojo i�tempimo būdu. Pastaruoju atveju metalo deformavimo pobūdis yra labai 

sudėtingas.  

�altos būklės plieno technologinis plasti�kumas, ypač jo tinkamumas giliajam i�tempimui, 

labai priklauso nuo anglies kiekio pliene. Giliajam i�tempimui skirtuose plienuose anglies kiekis 

neturi vir�yti 0,1 %. Plienams su 0,2-0,3 % C galimas tik lenkimas ir ne�ymus i�tempimas. Esant 

pliene 0,35-0,45 % C galimas tik lenkimas, ir tai pakankamai dideliu spinduliu.  

Giliajam �tampavimui skirto plieno struktūra turi būti feritinė su galimai ma�esniu perlito 

kiekiu. �i struktūra turi būti smulkiagrūde, nes esant stambiagrūdei struktūrai, susidaro �iurk�tus 

�tampuoto gaminio pavir�ius. Labai pavojingas �ių plienų struktūroje yra tretinis cementitas, 

i�sidėstęs ferito grūdelių ribose. Dėl to �tampuojant gaminius gali susidaryti įtrūkimai. Plienas 

privalo turėti didelį santykini pailgėjimą ir �emą takumo ribą. Optimaliausias takumo ir stiprumo 

ribų santykis  

R p0,2/Rm = 0,55-0,66 
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�iuos reikalavimus atitinka visų i�oksidinimo laipsnių ma�o anglingumo nelegiruoti plienai 

(plienai C05, C08, C10). I� jų tinkamiausi yra verdančio stingimo plienai, kadangi juose beveik 

nėra silicio, todėl jie turi �emiausią takumo ribą. Giliajam i�tempimui naudojami ploni, �altai 

valcuoti lak�tai po rekristalizacinio (650-690 0C) atkaitinimo.  

Verdančio stingimo plienams būdingas deformacinis senėjimas, nes juose yra daugiau 

i�tirpusių dujų. Polinkį deformaciniam senėjimui ma�ina plienų legiravimas nedideliais (0,02-

0,04 %) vanad�io arba aliuminio kiekiais. Giliuoju i�tempimu i� plienų C08 gaminamos daugelis 

automobilių kėbulų detalių. �tampavimui su nedideliu i�tempimu naudojami C10, C15, C20 markių 

verdančio, pusiau ramaus ir ramaus stingimo plienai. 

Gero suvirinamumo plienai. Suvirinamumas - tai galimybė gauti kokybi�kas suvirintąsias 

jungtis, kurių stiprumas tolygus suvirinamo metalo stiprumui. Kokybi�kai suvirintoje jungtyje 

neturi būti defektų: neįvirinimo, ply�ių ir kt.  

Plieno suvirinamumas tuo geresnis, kuo ma�iau jame anglies ir legiruojančiųjų elementų. 

Svarbiausias vaidmuo tenka angliai. Anglis i�plečia plieno kristalizacijos temperatūrų intervalą. Dėl 

to padidėja kar�tųjų ply�ių susidarymo galimybė. Struktūriniai virsmai, vykstantys au�tančiame 

kietos būklės metale, gali sukelti sujungime �altųjų ply�ių atsiradimą. Ypatingai �iuo at�vilgiu 

pavojingas martensitinis virsmas. Dėl to geru suvirinamumu pasi�ymi ma�aangliai konstrukciniai 

plienai, kuriuose yra iki 0,25 % C bei ma�ai legiruoti konstrukciniai plienai, naudojami tiltams, 

laivams, vagonams statyti, karbonitridinio sustiprinimo plienai, naudojami rezervuarams, tiltų, 

kranų bei pramoninių cechų konstrukcijoms gaminti 

Liejiminiai lydiniai. I� visų gele�ies-anglies lydinių geriausias liejimines savybes turi ketus 

Dėl gerų liejiminių savybių, atsparumo dilimui, pigumo ketus daugiausia ir naudojami lietoms 

detalėms gaminti.  

Baltojo ketaus liejiniai yra kieti ir trapus (HB 450-550, δ = 0, %). Jie sunkiai apdorojami 

pjovimu. Dėl to ma�inų detalėms gaminti jie netinkami. Ribotai panaudojami baltinti ketaus 

liejiniai. Tai liejiniai, kurių �erdyje yra pilkojo ketaus struktūra, o pavir�iuje (12-30 mm gyliu) - 

baltojo ketaus struktūra. Jie atsparus dilimui, todėl tinka valcavimo velenams, stabd�ių trinkelėms, 

rutulinių malūnų rutuliams ir pana�aus tipo detalėms gaminti.  

Daugiausia lietų detalių gaminama i� pilkojo, stipriojo ir kaliojo ketaus liejinių.  

�emų mechaninių savybių (EN-GJL-100, EN-GJL-150, EN-GJL-180) feritinės arba 

feritinės-perlitinės struktūros ketus naudojamas nedylančioms, nesunkiai apkrautoms detalėms 

gaminti (gaubtai, dangteliai, guolių korpusai, smagračiai, vamzd�iai, atramos, pamatinės plok�tės ir 

pan.). Geresnių mechaninių savybių feritines-perlitines arba perlitines struktūros pilkasis ketus 
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(EN-GJL-200, EN-GJL-210) naudojamas atsakingesnėms bei dylančioms detalėms (staklių stovai, 

automobilių variklių blokai, variklių karteriai, pavarų dė�ių korpusai, sankabų diskai, stabd�ių 

būgnai, krumpliaračiai ir kt.). Geriausių mechaninių savybių, modifikuoti perlitiniai pilkieji ketūs 

naudojami labai apkrautoms, atsparioms dilimui, veikiant dideliam lyginamajam spaudimui, 

detalėms gaminti (galingų staklių stovai, metalurginė įranga, dyzelinių variklių blokai, cilindrų 

įvorės, krumpliaračiai, velenai, paskirstymo velenėliai). �io ketaus liejiniai yra hermeti�kiausi, 

todėl i� jo gaminami kompresorių ir siurblių korpusai, hidro pavarų ir kitų hermeti�kų sistemų 

detalės.  

Stiprusis ketus stipresnis ir plasti�kesnis u� pilkąjį ketų (�r.2.3.4). �io ketaus liejiniai 

naudojami labai apkrautoms, didelių ciklinių bei dinaminių apkrovų veikiamoms, sunkiose dilimo 

sąlygose dirbančioms detalėms gaminti. Pavyzd�iui, i� jų gaminami variklių alkūniniai velenai, 

variklių blokų galvutės, stūmokliai, garo turbinų korpusai, kalimo, �tampavimo-presavimo 

įrenginių korpusai bei stovai, naftos ir chemijos pramonės vamzdynų siurblių bei čiaupų korpusai ir 

pan.  

Kalusis ketus (�r.2.3.5) labiausiai tinka plonasieniams, sudėtingos formos, lietiems 

gaminiams, kuriuos eksploatacijos metu veikia ciklinės bei dinaminės apkrovos, dilimas 

(reduktorių korpusai, automobilių tilto korpusai, movų detalės, kabliai, prikabinimo ąsos, 

konvejerinių grandinių grandys, įvairios apkabos, vamzd�ių sujungimo movos ir pan.). 

Plienas. Plieno liejiminės savybės blogesnės negu ketaus. Liejamos tik sudėtingos formos 

detalės, kurias sunku pagaminti spaudimu arba pjovimu.  

Liejimui naudojami angliniai ir legiruoti plienai, turintys nuo 0,12 iki 0,60 % C: GC15, GC25 ... 

GC55, G30Mn4, G40Cr4. Raidė G rodo, kad tai liejinys.  

Plieno liejiniams būdinga stambiagrūdė, da�nai vidman�tetinė (ferito kristalai adatėlių 

pavidalo) struktūra. Toks plienas yra neplasti�kas, ma�o smūginio tąsumo.  

Struktūrai susmulkinti bei mechaninėms savybėms pagerinti plieno liejiniai apdorojami 

termi�kai. Anglinių plienų liejiniai atkaitinami arba normalizuojami, legiruotųjų - termi�kai 

gerinami arba normalizuojami ir atleid�iami (auk�tas atleidimas). Termi�kai apdoroto lieto plieno 

mechaninės savybės artimos tos pat chemines sudėties valcuoto plieno savybėms.  

 

Vario lydiniai. Liejimui naudojami dvifaziai α+β �alvariai. Dvifazių �alvarių liejiminės 

savybės geros. Jie takūs, liejiniuose nesusidaro likvacijos bei poros, todėl liejiniai būna hermeti�ki. 

Tačiau paprastųjų α+β �alvarių liejiniams būdingas vienas trūkumas. Juose susidaro didelė 

koncentruota subėgimo kiaurymė. Dėl to liejimui da�niausiai naudojami legiruoti dvifaziai 
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�alvariai, kuriuose �is trūkumas ne toks ry�kus. Liejiminiuose �alvariuose, kaip taisyklė, daug cinko 

ir kitų legiruojančiųjų elementų  I� �alvarių liejamos dylančios bei agresyvioje aplinkoje dirbančios 

detalės (prietaisų krumpliaračiai, sliekinės pavaros, įvores, įdėklai ir pan.).  

Sudėtingoms fasoninėms detalėms lieti naudojamos alavinės ir aliumininės bronzos (�r. 

2.7.2). Nelegiruotose alavinėse liejiminėse bronzose yra apie 10 % alavo. Tokios bronzos yra 

brangios. Liejiniams atpiginti, jų savybėms pagerinti liejimui da�niausiai naudojamos legiruotos 

alavinės bronzos. Jose alavo kiekis suma�intas iki 3-6 %. Liejiminės alavinės bronzos legiruojamos 

Zn, Pb, Ni, P. Cinkas ir �vinas didina i�lydytų bronzų takumą, ma�ina liejinių porėtumą, gerina jų 

apdorojamumą pjovimu ir antifrikcines savybes. Nikelis ma�ina porėtumą, likvaciją, gerina liejinių 

mechanines savybes ir korozinį atsparumą. Fosforas gerina liejimines savybes, didina liejinių 

stiprumą, kietumą, tamprumą, pasiprie�inimą dilimui ir antifrikcines savybes. Dėl gerų 

antikorozinių bei antifrikcinių savybių liejiminės alavinės bronzos naudojamos vandentiekių ir 

garotiekių armatūros, laivų įrangos bei antifrikcinėms detalėms lieti.  

Aliumininių bronzų liejiniai yra pigesni ir geresnių mechaninių savybių, negu alavinių. 

I�lydytos aliumininės bronzos yra takios, gerai u�pildo formas. �ių bronzų liejiniai būna 

hermeti�ki, juose nesusidaro didesnių likvacijų, tačiau susidaro didelė koncentruota subėgimo 

kiaurymė. Tai apsunkina fasoninių liejinių liejimą. Be to, i�lydytos bronzos oksiduojasi, absorbuoja 

dujas. Liejiniuose susidaro stambiagrūdė stiebinių kristalų struktūra. �ie trūkumai �alinami, 

aliuminines bronzas legiruojant Ni, Fe, Mn. Nikeliu ir gele�imi legiruotos aliumininės bronzos 

atsparios dilimui ir auk�tesnėje (400-500 0C) temperatūroje. Jos tinka tokioms detalėms kaip vidaus 

degimo variklių vo�tuvų lizdai, i�metimo vo�tuvų kreipiančiosios įvorės, garo turbinų detalės ir kt.  

 

Aliuminio lydiniai. Geriausias liejimines savybes turi Ai-Si lydiniai - siluminai. Neatsakingi 

liejiniai (dangteliai, gaubtai ir pan.) liejami i� nelegiruoto silumino, kuriame yra 10-13 % Si. 

Mechaninėms savybėms gerinti, struktūrai susmulkinti siluminai modifikuojami natriu (0,05-

0,08 % Na), kuris į i�lydytą metalą įvedamas druskų pavidalu (67 % NaF + 33 % NaCl). 

Nelegiruoti siluminai termi�kai nestiprinami. Liejiniai atkaitinami (~300 0C, 5-10 val.). Atkaitinant 

panaikinami liejiminiai įtempimai, todėl atkaitinti liejiniai būna plasti�kesni. Atsakingesni liejiniai 

(cilindrų blokai, karteriai, reduktorių korpusai ir pan.) liejami i� legiruoto silumino. Pagrindinis 

silumino legiravimo elementas yra magnis. Daugelis legiruotųjų siluminų liejinių stiprinami 

termi�kai, sendinant (175 0C, 5-10 val.) be grūdinimo. Atsakingesni liejiniai - variklių blokai, 

cilindrų galvutės, reduktorių korpusai grūdinami (535-545 0C, au�inant 40-100 0C vandenyje) ir 

sendinami (200 0C, 3-5 val.).  

Liejiminiuose Al-Cu lydiniuose yra 4-5 % Cu. Jų struktūroje nėra eutektikos, todėl jų 

liejiminės savybės yra blogos. Jos kiek pagerinamos legiruojant lydinius Mn ir Ti. Lyginant su 
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siluminais, Ai-Cu liejiminiai lydiniai turi geresnes mechanines savybes kambario ir auk�tesnėje 

(250-300  0C) temperatūroje. Be to, jie geriau apdorojami pjovimu. Dėl to jie naudojami paprastos 

formos detalėms, da�niausiai dirbančioms auk�tesnėje temperatūroje (iki 300 0C) lieti. Liejinius 

galima stiprinti termi�kai grūdinant ir sendinant. Jie neatsparūs korozijai, todėl da�niausiai 

anoduojami.  

Al-Mg liejiminiuose lydiniuose yra 9,5-11,5 % Mg. Jie turi geresnes mechanines savybes, 

atsparūs korozijai, gerai apdorojami pjovimu, tačiau jų liejiminės savybės blogos (struktūroje ma�ai 

eutektikos). Liejinius galima stiprinti termi�kai grūdinant ir dirbtinai sendinant. Al-Mg liejiminiai 

lydiniai naudojami detalėms, dirbančioms drėgnoje aplinkoje ir veikiamoms vibracijų, daugiausia 

laivų ir aviaciniams prietaisams bei detalėms. Kaitroje stiprus liejiminiai lydiniai (AЛ1, AЛ20, 

AЛ21, Rusija) naudojami lieti detalėms, kurios ilgai dirba auk�toje (275-300 0C) temperatūroje: 

stūmokliai, blokų cilindrų galvutės ir pan. Pagrindiniai legiruojantys elementai juose Cu, Mg, Ni 

(AЛ1). Liejiminėms savybėms pagerinti bei stiprumui kaitroje padidinti papildomai legiruojami Si 

(1,5-2 %) ir nedideliais Fe, Ti, Mn, Cr kiekiais. Liejiniai grūdinami (510-520 0C) ir sendinami 

(175-300  0C, 3-5 val.). 

 

 Magnio lydiniai. Liejimui da�niausiai naudojami Mg-Al-Zn lydiniai. Juose yra 7,5-10 % 

Al, 0,2-1,2 % Zn ir 0,1-0,5 % Mn. Magnio lydinių liejiminės savybės blogesnės negu liejiminių 

aliuminio lydinių. Jie ma�iau takūs. Liejiniuose da�nai susidaro poros, kar�tieji ply�iai, todėl 

liejiniai ma�iau hermeti�ki. Jų privalumas prie� aliuminio lydinius - didesnis santykinis stiprumas, 

geresnis apdorojimas pjovimu. Dėl lengvumo jie daugiausia naudojami aviacinėje ir raketinėje 

technikoje (prietaisų korpusai, kabinų durys, kuro ir deguonies bakai) bei lenktyninių automobilių 

ir prietaisų gamyboje. Mechaninėms savybėms pagerinti liejiniai homogenizuojami (420 0C, 12-24 

val.). Po homogenizacijos au�inant ore liejiniai u�sigrūdina savaime, todėl tik sendinami (175-190 
0C, 4-8 val.).   

Darbui auk�tesnėje temperatūroje (iki 300 0C) detalės liejamos i� Mg-Zn lydinių (iki 5 % 

Zn), legiruotų Cd, Zr, Nd. Jie turi geras mechanines savybes ir normalioje temperatūroje, todėl 

naudojami lėktuvų variklių korpusams, karteriams, kompresorių korpusams, va�iuoklės 

konstrukcijoms lieti. Liejiniai homogenizuojami (530 0C ) ir sendinami (200  0C, 12-16 val.). 

 

4.1.4. Dilimui atsparūs lydiniai 

   

          Detalių dilimas ir priemonės jam suma�inti. Pagal dilimo pobūdį dylančias detales galima 

suskirstyti į dvi grupes: 

1) detales, sudarančias trinties poras (slydimo ir riedėjimo guoliai, krumpliaratinės pavaros ir pan.); 
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2) detales, dylančias veikiant aplinkai (dirvo�emiui, abrazyviniams dujų bei skysčių srautams ir 

t.t.). 

Pirmosios grupės detalės dėvisi veikiant abrazyviniam, adheziniam  (sukibimo), nuovargio 

bei oksidaciniam dilimui. Antrosios grupės būdingiausias abrazyvinis dilimas. Papildomai gali 

vykti erozinis (veikiant skysčiams bei dujoms) ir kavitacinis (veikiant hidrauliniams smūgiams) 

nusidėvėjimas. Trinties porose dirbančių detalių dilimo prie�astis yra trintis. Veikiant trinties 

jėgoms, vyksta daugkartinis detalių lietimosi pavir�ių deformavimas, periodi�kas jų deformacinis 

sukietinimas ir atvirk�tinis procesas - sumink�tėjimas, i�siskiria �iluma, kinta struktūra,vyksta 

oksidacijos ir nuovargio procesai. Tokių detalių dilimui suma�inti yra dvi pagrindinės priemonės - 

detalių pavir�iaus kietumo didinimas ir adhezinis ry�ių tarp detalių silpninimas.  

Didinant pavir�iaus kietumą, ma�inama jo plastinio deformavimo ir mikropjovimo 

abrazyvais galimybė. Efektyviausia priemonė adheziniams (sukibimo) ry�iams silpninti yra trinties 

pavir�ių tepimas. Visgi tepalas ne visada garantuoja pakankamą detalių pavir�ių apsaugą nuo 

sukibimo, ypač detalių įsidirbimo laikotarpiu, mechanizmų paleidimo bei stabdymo metu. �iais 

atvejais tarp pavir�ių susidariusi labai plona tepalo plėvelė yra lengvai pa�eid�iama veikiant �ilumai 

bei kontaktiniams įtempimams. Dėl viso to labai svarbus yra besitrinančių detalių suderinamumas. 

Gerai suderintos trinties poros detalės nesukimba arba ma�ai tesukimba, dirbdamos be tepalo arba 

suirus tepalo sluoksnio vientisumui. Grūdinto plieno pasiprie�inimas sukibimui �ymiai didesnis 

negu atkaitinto arba normalizuoto. Dėl to trinties poroje viena detalė da�niausiai būna grūdinto arba 

termi�kai apdoroto plieno. Abi kietos detalės poroje nepageidautinos, nes tada sukibimo atveju 

labai pa�eid�iami abiejų detalių pavir�iai. Ma�iau pavojingas poroje kietos ir mink�tos detalės 

sukibimas.  

Slydimo trinties atveju plienams ir ketui palankiausia dirbti poroje su tokiais spalvotųjų 

metalų lydiniais, kurių struktūroje yra mink�tų arba lengvai lyd�ių struktūrinių elementų. Ribinės 

trinties atveju pastarosios fazės mink�tėja, labiausiai slegiamuose ta�kuose deformuojasi plasti�kai, 

dėl to suma�ėja vietinis slėgimas bei temperatūra ir detalės nesukimba. Pavyzd�iui, sliekinėse 

pavarose sliekas gaminamas i� plieno (40-60 HRC), o sliekratis - i� alavinės bronzos. Slydimo 

guolių lydiniuose mink�ta struktūrine dedamąja būna �vino arba alavo intarpai. �ie metalai sukimba 

su plienu, tačiau veikiant trinties jėgoms, adheziniai ry�iai trūksta būtent juose ir jie (1-3µm storiu) 

padengia veleno pavir�ių, jo nepa�eisdami bei atlikdami kietojo tepalo vaidmenį. Dėl �ių savybių 

plonu alavo, �vino arba vario sluoksniu da�nai padengiamas vienos i� detalių pavir�ius trinties 

porose plienas-plienas, plienas-ketus, arba į skystą tepalą pridedama �ių metalų bei jų druskų 

miltelių.  

Daugelis trinties porų detalių, veikiamų ciklinių kontaktinių apkrovų (krumpliaračiai, 

rutulinių bei ritininių guolių detalės), susidėvi dėl trinties pavir�ių i�trupėjimo, kuris vyksta dėl 
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metalo nuovargio. �is rei�kinys vadinamas pitingu. Metalų atsparumas pavir�iaus i�trupėjimui 

vadinamas kontaktiniu patvarumu. Detalių kontaktinis patvarumas didinamas, didinant jų 

pavir�iaus kietumą, t.y. didinant pavir�iaus pasiprie�inimą plastinei deformacijai.  

Detalių, kurios trinties porose viena kitos at�vilgiu pasislenka labai nedideliais atstumais, 

dėvėjimosi procesas vadinamas fritingo procesu arba fritingo korozija. Fritingo proceso paveiktame 

detalės pavir�iuje atsiranda duobučių, kurios ma�ina detalės patvarumo ribą. Taip dėvisi velenų 

pavir�iai krumpliaračių bei riedėjimo guolių tvirtinimo vietose, plei�tinių, �arnyrinių sujungimų, 

lingių lak�tų pavir�iai. Pagrindinės priemonės tokiam dėvėjimuisi ma�inti yra detalių pavir�iaus 

kietumo didinimas bei tepimas.  

 

Abrazyviniam dilimui atsparios med�iagos. Grynų metalų atsparumas abrazyviniam 

dilimui tiesiog proporcingas jų kietumui. Lydiniams �i priklausomybė ne visuomet tiesinė.  

Abrazyvinio dilimo pagrindiniai procesai yra daugkartinis dylančiojo pavir�iaus 

deformavimas ir jo mikropjovimas abrazyvo dalelėmis. �ių procesų intensyvumas priklauso nuo 

slėgio bei med�iagos pavir�iaus ir abrazyvinių dalelių kietumo. Pastarosios da�niausiai yra kietos, 

todėl lemiama reik�mė tenka pavir�iaus kietumui. �iuo atveju atspariausios dilimui yra stiprios 

matricos, kuriose yra kietų dalelių, lydiniai.  

Labai sunkiomis dilimo sąlygomis dirbančios detalės gaminamos i� lietų, daug karbidų 

turinčių, lydinių arba jais aplydomas plieninės detalės pavir�ius. Karbidiniuose lydiniuose yra iki 

4 % C ir daug karbidizuojančių elementų (Ti, Cr, W). Karbidinė fazė sudaro iki 50 % jų struktūros. 

Karbidai i�sidėsto martensitinėje, austenitinėje-martensitineje arba austenitinėje matricoje. 

Matricos struktūra keičiama keičiant Mn arba Ni kiekį. Martensitinės matricos lydiniai naudojami, 

kai dylančios detalės neveikia smūgiai. Jei dylančias detales veikia ir smūginė apkrova, jos 

gaminamos i� lydinių su austenitine-martensitine arba tik austenitine matrica. Kartais dylančioms 

detalėms gaminti naudojami karbidinės klasės įrankiniai plienai bei metalokeraminiai (WC, TiC, 

TaC karbidai suri�ti kobaltu) kietlydiniai.  

Darbui lengvesnėse dilimo sąlygose detalės (alkūniniai velenai, paskirstymo velenėliai, 

cilindrų gilzės, stūmoklių �iedai ir pan.) gaminamos i� ma�o ir vidutinio anglingumo plieno ir 

ketaus. Plienų pavir�ius sukietinamas cementavimu, nitrocementavimu, azotinimu, grūdinant 

auk�to da�nio srovėmis (ADS). Pagal pasiprie�inimą dilimui sukietinti sluoksniai i�sidėsto tokiu 

nuoseklumu: grūdintas ADS, cementuotas, nitrocementuotas, azotintas. 

 

Kontaktiniam dėvėjimuisi atsparios med�iagos. Kontaktinis dėvėjimasis būdingas 

riedėjimo guolių detalėms bei krumpliaračiams. Jų pavir�iaus i�trupėjimą (pitingą) sukelia 

kontaktiniai gniu�dymo įtempimai, kuriems cikli�kai veikiant metale vystosi nuovargio procesai. 
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Detalių kontaktinį patvarumą didina tik kietas ju pavir�ius. Kietas pavir�ius reikalingas ir apsaugai 

nuo abrazyvinio dilimo detalių tarpusavio praslydimo atveju.  

Riedėjimo guolių detalės (�iedai, rutuliukai, ritinėliai) gaminamos i� anglingo (~1 % C) 

plieno (100Cr6, 100CrMn6 ir kt.). Grūdinamumui padidinti plienas legiruojamas Cr (0,4-2 %), Mn 

(iki 1,7 %) ir Si (iki 0,85 % ). Guolių detalės gaminamos tik i� auk�tos kokybės ir labai auk�tos 

kokybės plieno. Plienuose grie�tai ribojamai nemetaliniai intarpai, karbidinė likvacija ir kiti 

defektai.  

NVS �alių standarte �ymint guolių plienus, markės priekyje ra�oma raide Ш. Anglies kiekis 

nenurodomas - visuose ~ 1,5%C. Nurodomas Cr (X), Si (C) bei mangano (Г) kiekis de�imtosiomis 

procento dalimis. Pagrindinės riedėjimo guolių plieno markės: ШX4, ШX15, ШX15CГ , 

ШX20CГ. Ypatingai auk�tos kokybės plienams �enklo pabaigoje raidė Ш, pavz., ШX15-Ш. 

100Cr6 ar ШX4 plienai yra negilaus įgrūdinamumo. Grūdinant vandenyje, jis grūdinasi 2-3 

mm nuo pavir�iaus gyliu. Dėl to da�niausiai naudojamas guoliams, kuriuos eksploatacijos metu 

veikia dinaminės apkrovos (gele�inkelio transportas). I� kitų markių guolių plieno gaminamos 

i�tisinio įgrūdinamumo guolių detalės. Jos grūdinamos alyvoje, atleid�iamos 150-170 0C 

temperaturoje. Precizinių guolių detalės po grūdinimo apdorojamos �alčiu (-70, -80 0C). Po 

terminio apdorojimo detalių struktūrą sudaro martensitas ir dispersi�ki karbidai. Detalių kietumas - 

60-64 HRC.  

Labai stambios, specialios paskirties riedėjimo guolių detalės gaminamos i� 

cementuojamųjų plienų (12NiCr12-3, 12NiCr16-5). Jos cementuojamos 3-6 mm gyliu. Agresyviose 

terpėse dirbantys guoliai gaminami i� nerūdijančiojo plieno X95CrNi18-3 (0,95%C, 18%Cr, 

0,6 %Ni). 

Pagrindinis reikalavimas tepamiems krumpliaračiams yra didelis krumplių kontaktinis 

patvarumas. Be to, krumpliai privalo būti atsparūs cikliniam lenkimui ir abrazyviniam dilimui, 

prie�intis adhezijai. �ie reikalavimai labiausiai patenkinami, kai krumplių pavir�ius būna kietas, o 

�erdis tąsi ir pakankamai stipri. Toka savybių derinys gaunamas krumpliaračius gaminant i� ma�o 

arba vidutinio anglingumo plienų ir krumplių pavir�ių sukietinant cementavimu, nitrocementavimu, 

pavir�iniu grūdinimu auk�to da�nio srovėmis. 

Daugelis smulkių ir vidutinio dyd�io krumpliaračių gaminami i� ma�aanglių, ma�ai 

legiruotų cementuojamų plienų (15Cr4, 20Cr ir pan.). Krumpliai cementuojami ne didesniu kaip 2 

mm gyliu. Po grūdinimo ir �emojo atleidimo krumplių pavir�iaus kietumas turi būti 58-63 HRC. 

Didesnis kietumas nepageidautinas, nes tada cementuotas sluoksnis būna pernelyg trapus. 

Krumplių �erdies kietumas turi būti apie 30-42 HRC. Labai atsakingi cementuojami krumpliaračiai 

gaminami i� daugiau legiruotų plienų (20Cr12, 12NiCr16-8 ir kt.). Cementuojant bei po 
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cementavimo apdorojant termi�kai, krumpliaračiai deformuojasi. Deformacijoms pa�alinti 

krumpliaračio krumplius reikia �lifuoti.Tai apsunkina jų gamybos technologiją. 

Automobilių ir traktorių krumpliaračių plienas (18CrMnTi5-4, 30CrMnTi5-4,) da�niausiai 

nitrocementuojamas. Nitrocementavimo temperatūra �emesnė negu cementavimo, todėl 

krumpliaračiai ma�iau deformuojasi. Jie prisitrina ne�lifuoti. 

Pastaruoju metu automobilių, traktorių bei staklių pramonėje legiruoti cementuojamieji 

krumpliaračių plienai keičiami vidutinio anglingumo (0,55-0,63 % C), nelegiruotu, suma�into 

įgrūdinamumo plienu. �iame pliene yra minimalūs Cr, Si ir Mn priemai�ų kiekiai (0,15 % Cr, 

0,20 %Mn, 0,30 % Si). Dėl to jis negiliai grūdinasi. Įkaitinti auk�to da�nio srovėmis (ADS) ir 

atau�inti vandeniu krumpliai įsigrūdina 1-2 mm gyliu. Jų pavir�iaus kietumas būna 58-62 HRC. 

�erdyje susidaro 40-30 HRC kietumo trostitinė arba sorbitinė struktūra, todėl ji lieka pakankamai 

tąsi.  

I� vidutinio anglingumo plieno (C45, 40Cr4) pagaminti krumpliaračiai kontaktiniu 

patvarumu nusileid�ia cementuotiems. Tačiau jų gamybos technologija paprastesnė ir pigesnė negu 

cementuoto plieno. Dėl to tokie plienai naudojami lengviau apkrautiems krumpliaračiams gaminti. 

Krumpliaračiai i�pjaunami i� normalizuoto arba termi�kai gerinto plieno. Krumpliai grūdinami 

įkaitinti ADS. Krumplių �erdis neu�sigrūdina ir lieka tąsi.  

 

Med�iagos, atsparios dilimui, veikiant smūgiams ir dideliam slėgiui. Tokios darbo sąlygos 

būdingos vik�rinių ma�inų vik�rų grandims, ekskavatorių kau�ų dantims, gele�inkelio bėgių 

kreipiamosioms ir pan.  

Pana�aus tipo detalės gaminamos i� anglingo (~1,1 % C) manganinio (~13 % Mn) 

austenitinės klasės plieno.Toks plienas yra tąsus, sunkiai apdorojamas pjovimu, todėl detalės 

liejamos.  

Detalės grūdinamos, au�inant vandenyje i� 1100 0C temperatūros. U�grūdinto plieno 

struktūra yra vienfazė - austenitinė. Dėl to plienas yra mink�tas (~200 HB), tąsus, neatsparus 

abrazyviniam dilimui. Eksploatacijos metu, veikiant plieną smūgiams, vyksta jo deformacinis 

sukietinimas. Kietumas padidėja iki 600 HB. Jis tampa atsparus abrazyviniam dilimui.  

Austenitinės klasės plienai (X08CrNiTi18-10, X30CrMn10-10) naudojami gaminti ir 

detalėms, kurias veikia kavitacinis dilimas (hidrosiurblių cilindrai, laivų sraigtai, hidroturbinų 

mentės). Kavitacinį dėvėjimąsi sukelia dujų burbuliukų, susidariusių skysčio srovėje, smūgiai į 

detalės pavir�ių. Kartu vyksta pavir�iaus korozija. Mikrosmūgių veikiamas austenitas kietėja, i� 
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dalies virsta martensitu. �iuo atveju efektyvų pavir�iaus sustiprinimą riboja susidarantys nuovargio 

ply�iai. 

Antifrikcines med�iagos. Jos skirtos slydimo guoliams gaminti. Pagrindiniai reikalavimai 

slydimo guolių metalui yra geros antifrikcinės savybės ir atsparumas nuovargiui.  

Geras metalo antifrikcines savybes rodo tai, kad jis yra laidus �ilumai, gerai vilgosi tepalu, 

apsaugo veleno pavir�ių, padengdamas jį mink�to metalo plėvele, greitai prisitrina.  

Yra dvi skirtingos slydimo pavir�ių lydinių grupės:  

1) mink�tos matricos su kietais intarpais lydiniai;  

2) kietos matricos su intarpais lydiniai. 

Pirmos grupės lydiniams priklauso lydiniai alavo arba �vino pagrindu - babitai ir lydiniai 

vario pagrindu - bronzos bei �alvariai. Mink�ta �ių lydinių matrica palanki greitam trinties poros 

detalių prisitrynimui. Detalėms prisitrynus, guolio pavir�iuje susidaręs mikroreljefas (4.2 pav.) 

palankus trinties pavir�ių tepimui bei au�inimui. Kieti intarpai, į kuriuos remiasi velenas, ma�ina 

trinties keficientą ir didina atsparumą dilimui.  

Alaviniuose babituose  alavas yra legiruojamas Sb ir Cu (83 % Sn, 11 % Sb, 6 % Cu). 

�vininiuose babituose pagrindiniai legiruojantys elementai yra Sb, Sn, Cu, pvz (16 % Sn, 16 % Sb, 

2 % Cu). Kietas daleles �ių lydinių struktūroje (4.3 pav.) sudaro Cu-Sn, Sn-Sb, Cu-Sb cheminiai 

junginiai.  

Babitų antifrikcinės savybės labai geros, tačiau jie neatsparūs nuovargiui. Dėl to 

monolitiniai guoliai (įdėklai) i� babito negaminami. Plonu (iki 1 mm) sluoksniu padengiamas tik 

darbinis guolių, pagamintų i� plieno, ketaus arba bronzos, pavir�ius. 

 

4.2 pav. Veleno su įdėklu schema 
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4.3. Babito mikrostruktūros schema 

 

Geriausių antifrikcinių savybių yra alaviniai babitai. Tačiau alaviniai babitai yra brangūs, 

todėl jie naudojami tik sunkiai apkrautiems, labai atsakingiems guoliams gaminti (dizelinių 

variklių, alkūninių velenų įdėklai, turbinų, galingų elektros variklių velenų įdėklai ir pan.). Ma�iau 

apkrautiems guoliams, tarp jų ir automobilių variklių įdėklams, naudojami pigesni �vininiai babitai. 

�ymiai atsparesnės nuovargiui negu babitai yra bronzos. Daugelis jų turi geras antifrikcines 

savybes. Slydimo guoliams gaminti naudojamos alavinės, alavo-cinko, alavo-cinko-�vino bronzos. 

I� jų gaminami monolitiniai įdėklai dirbantys veikiant dideliam slėgimui ir esant vidutiniam 

slydimo greičiui (V = 3-10 m/s).  

Dvifaziai �alvariai, legiruoti Si, Mn, Pb, naudojami kaip bronzos pakaitalas, lengvai 

apkrautiems slydimo guoliams (V < 2 m/s) gaminti.  

Lydinių su kieta matrica ir mink�tais intarpais grupei priklauso �vininė bronza, aliuminio-

alavo lydiniai ir ketus.  

�vininėje bronzoje mink�ti intarpai yra �vino kristalai, aliuminio lydiniuose - alavo kristalai. 

Ribinės trinties atveju �ie metalai plona plėvele padengia veleno pavir�ių ir apsaugo jį nuo 

pa�eidimo. Aliuminio-alavo slydimo guolių lydinyje (AO9-2) yra 9 % Sn ir 2 % Cu. �vininė 

bronza u�lydoma ant plieninės juostos. I� aliuminio-alavo lydinių liejami monolitiniai įdėklai. 

Bronzinių ir Pb-Sn lydinių antifrikcinės savybės yra geros. Juos galima naudoti sunkiai 

apkrautiems (dideli slėgiai bei slydimo greičiai) įdėklams gaminti.  

Ketuje mink�ta struktūrinė dedamoji yra grafito intarpai. Ketaus lydiniai tinka guoliams, 

kurie dirba veikiami didelio slėgio esant ma�am slydimo greičiui (V = 0,75-5 m/s). Guoliams 

naudojami paprastieji pilkieji ( EN-GJL-150, EN-GJL-200) ir legiruoti pilkieji, atsparieji, kalieji 

antifrikciniai ketūs. Ketaus markė guoliui parenkama taip, kad guolis būtų mink�tesnis u� veleną. 

Ketaus guoliai pigūs. Neigiamos ju savybės: blogai įsidirba, neatsparūs smūgiams. 
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4.1.5. Tamprieji lydiniai 

Tamprieji lydiniai naudojami įvairios paskirties spyruoklėms, membranoms ir kitokioms 

spyruokliuojančioms detalėms gaminti. Daugelis tokių detalių dirba, veikiamos dinaminių ir 

ciklinių apkrovų. Dėl to pagrindiniai reikalavimai lingių-spyruoklių metalui yra auk�tos stiprumo, 

tamprumo, patvarumo ribos ir relaksacinis atsparumas (pasiprie�inimas įtempimų ma�ėjimui, 

tampriajai deformacijai pereinant į plastinę). Kartu lingių bei spyruoklių metalas turi būti 

pakankamai tąsus ir plasti�kas. Lingėms, spyruoklėms bei spyruokliuojančioms detalėms gaminti 

naudojami plienai ir spalvotųjų metalų lydiniai.  

Spyruokliniai plienai. Spyruoklių stiprumui, tamprumui bei relaksaciniam atsparumui 

laiduoti spyruokliniuose plienuose turi būti 0,5-0,85%C. Optimaliausią tampriųjų ir plastinių 

savybių derinį plienams suteikia atleidimo trostito arba apatinio beinito struktūra. Dėl to tradicinis 

spyruoklių bei lingių terminis apdorojimas yra grūdinimas ir vidutinis atleidimas (420-520 0C), 

rečiau - izoterminis grūdinimas apatinio beinito struktūrai gauti.  

Smulkios spyruoklės vyniojamos i� termi�kai apdorotos vielos. Vidiniams įtempimams 

suma�inti, tamprumui ir relaksaciniam atsparumui padidinti suvyniotos spyruoklės atleid�iamos 

175-320 0C temperatūroje. Stambių spyruoklių vyniojimui reikalinga didelė jėga, todėl jos 

vyniojamos (plok�čių spyruoklių ruo�iniai �tampuojami) i� atkaitinto metalo, arba kar�tuoju būdu, 

t.y. įkaitinus metalą. Lingių juostos grūdinamos specialiuose �tampuose, i�lenktos reikiamu įlinkiu. 

U�grūdintos juostos atleid�iamos ir surenkamos į lingių paketus.  

Neatsakingos spyruoklės, kurių neveikia dideli įtempimai, gaminamos i� anglinio plieno 

(C65, C70, C75, C80, C85) arba i� anglinio plieno su padidintu mangano kiekiu (60Mn4, 65Mn4, 

70Mn4). Angliniai plienai negiliai grūdinasi, todėl jie tinka tik smulkioms (vielos skersmuo iki 6 

mm) spyruoklėms gaminti. Anglinio plieno relaksacinis atsparumas nedidelis. Jis sparčiai ma�ėja 

kylant temperatūrai. Dėl to anglinio plieno spyruoklių darbinė temperatūra neturi vir�yti 100 0C.  

Atsakingesnės, didesnių matmenų, sunkiau apkrautos spyruoklės gaminamos i� legiruoto 

plieno. Pagrindiniai legiruojantys elementai spyruoklių plienuose yra Si (1-3 %), Mn (~1 %). Jie 

didina plieno tamprumą. Papildomi spyruoklinių plienų legiruojantys elementai yra Cr (~1 %),V 

(~0,15 %) ir Ni (iki 1,7 %). Jų paskirtis - padidinti įgrūdinamumą, patvarumą ir relaksacinį 

atsparumą.  

Įvairios paskirties spyruoklėms ir automobilių lingėms gaminti da�nai naudojami pigūs 

siliciu legiruoti plienai (56Si7, 60SiCr6-5, 70Si12). Jie tinkami lingėms ir spyruoklėms, kurių 

juostos storis arba vielos skersmuo iki 18 mm. Silicinio plieno trūkumas - polinkis į pavir�iaus 
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nuanglėjimą terminio apdorojimo metu. Nuanglėjus pavir�iui, labai suma�ėja lingių ir spyruoklių 

tamprumo riba.  

Ma�iau linkę nuanglėti chrominiai ir chromomanganiniai plienai papildomai legiruoti (~ 

0,15 %) vanad�iu (50CrV4-2). Plienas 50CrV4-2 naudojamas lengvųjų automobilių lingėms 

gaminti. Plienas negiliai grūdinasi (Ø 5-6 mm), todėl da�niau naudojamas vyniotoms spyruoklėms 

gaminti. �io plienų darbinė temperatūra iki 300 0C, todėl jis naudojamas ir automobilių variklių 

vo�tuvų spyruoklėms gaminti.  

Labai stambioms, didelių dinaminių bei smuginių apkrovų veikiamoms, lingėms ir 

spyruoklėms gaminti naudojami kompleksi�kai legiruoti Si ir Cr arba Si ir Ni (60SiCr6-3, 60SiNi7-

6) plienai. �ie plienai grūdinasi iki 60-80 mm. Lingių bei spyruoklių patvarumo ribą labai suma�ina 

pavir�iniai defektai (nuanglėjimas, oksidacija, duobutės, stambesni įbrė�imai). Pavir�iaus kokybei 

pagerinti bei patvarumo ribai padidinti termi�kai apdorotų lingių juostų ir kai kurių spyruoklių 

pavir�ius papildomai stiprinamas deformaciniu sukietinimu, apdorojant hidroabrazyviniu būdu arba 

deformuojant plieniniais rutuliukais, i�metamais suspaustu oru. Patvarumo riba padidėja 1,5-2 

kartus. 

Spalvotųjų metalų spyruokliniai lydiniai. Prietaisų, maisto, chemijos pramoneje, 

elektrotechnikoje naudojami spyruokliniai lydiniai tūri būti ne tik tamprūs, jie privalo turėti ir 

specifinių savybių - būti atsparūs korozijai, laidūs elektrai, būti nemagneti�ki ir pan. �iose 

pramonės �akose atsakingoms spyruoklėms bei kitiems tampriesiems elementams gaminti 

da�niausiai naudojamos berilinės bronzos БрБ2, БрБHT1,9; БрБHT1,7 (Rusija) ir kt. (�r.2.7.2). 

Tampriosioms savybėms pagerinti berilinės bronzos grūdinamos ir sendinamos (�r.3.3.4). Berilis 

yra brangus legiruojantis elementas. Dėl to ma�iau svarbūs tamprieji elementai gaminami i� 

silicinių bronzų. 

Pigesni negu berilinės bronzos yra gele�ies-nikelio spyruokliniai lydiniai (36HXT10, 36HX 

10M8, Rusija). Juose yra 35-37 % Ni. Papildomai legiruoti Cr (11,5-13 5), Ti (2,7-3,2 %), Al (0,9-

1,2 %), Mo (8 %). Tai austenitinės struktūros lydiniai. Gaminiai i� �ių lydinių grūdinami (920-950  

C) ir sendinami (700  C, 2 val.). Termi�kai apdorotų lydinių tamprumo riba artima berilinių bronzų 

tamprumo ribai. 

 

4.1.6. Santyki�kai stiprūs lydiniai 

Metalų santykinis stiprumas vertinamas jų stiprumo ribos ir tankio Rm/ρ santykiu. Pvz., 

vidutinio stiprumo konstrukcinių plienų �io santykio reik�mė yra ~ 151, aliuminio lydinių ~ 182, 

magnio lydinių ~ 200, titano lydinių - ~218. Taigi aliuminio, magnio ir titano lydiniai santyki�kai 



 

 138

yra stipresni u� konstrukcinius plienus. �ie lydiniai da�niausiai ir naudojami lengvoms 

konstrukcijoms gaminti. 

Techninis aliuminis ir deformuojamieji termi�kai nestiprinami aliuminio-mangano ir 

aliuminio-magnio lydiniai (�r.2.4.3) tiekiami valcuotų lak�tų, profilių, strypų, vielos ir kių 

pusgaminių pavidalu. �ie lydiniai tinka gaminiams, gaminamiems deformavimo būdu. 

Konstrukcijų elementai suvirinami arba kniedijami. Da�niausiai naudojami gaminiams ir 

konstrukcijoms, kur nereikalingas didelis stiprumas, o reikalingas geras suvirinamumas ir korozinis 

atsparumas (benzino bei tepalo bakai ir kiti talpos indai, vamzdeliai, laivų denio įrenginių detalės, 

statybinės konstrukcijos, langų bei durų rėmai, automobilių kėbulai ir pan.). 

Deformuojamieji termi�kai stiprinami aliuminio lydiniai (Rusija) - duraliuminiai da�niausiai 

naudojami termi�kai sustiprinti - grūdinti ir sendinti (�r.3.3.4) arba sustiprinti deformaciniu 

sukietinimu ir termi�kai. Duraliuminiai Д1, Д16 naudojami, kur reikalingas stiprumas ir ma�as 

svoris - daugiausia aviacijoje. Be to, jie naudojami sunkiau apkrautoms statybinėms 

konstrukcijoms, vamzd�iams, sunkve�imiu kėbulams gaminti.Duraliuminis Д18 daugiausia 

naudojamas kniedėms. Pana�iai kaip duraliuminiai panaudojami ir avialiai (AB, AД31, AД33). Jie 

yra ne tokie stiprūs ir plasti�ki negu duraliuminiai, todėl i� jų da�niau gaminami presuoti profiliai, 

kaltiniai rėmai bei kitos kaltos detalės. Kalieji (AK tipo) lydiniai naudojami tik kaltoms ir 

�tampuotoms detalėms gaminti. Lydinys AK-1 geras mechanines savybes i�laiko iki 200-300 0C. 

Jis tinka variklių stūmokliams gaminti. Sukepintieji aliuminio lydiniai (CAП) da�niausiai 

naudojami detalėms, dirbančioms temperatūroje (iki 500 0C) ir agresyvioje aplinkoje. 

Deformuojamieji magnio lydiniai (�r.2.5.2) tiekiami kar�tai deformuotu lak�tų, juostų, 

profilių, strypų pavidalo. Jie patenkinamai suvirinami. Daugelis jų naudojami termi�kai sustiprinti 

(�r.3.3.4). Dėka lengvumo ir santykinio stiprumo jie labai plačiai naudojami aviacijoje (va�iuoklės 

detalės, traukės ir svirtys, prietaisų korpusai ir kt.), raketinėje technikoje (raketų korpusai, kuro ir 

deguonies bakai), elektrotechnikoje ir radiotechnikoje (prietaisų, radijo, televizorių korpusai), 

tekstilės pramonės įrengimuose ir kt. 

Magnio lydiniai neatsparūs korozijai, todėl detalių pavir�ius oksiduojamas ir padengiamas 

laku. Liejiminių magnio ir aliuminio lydinių panaudojimą �r.4.1.3. 

Techninis titanas ir jo lydiniai (�r. 2.6) turi didesnį santykinį stiprumą negu aliuminis ir 

magnis ir jų lydiniai. Be to, jie atsparesni korozijai negu aliuminio ar magnio lydiniai. Teigiama 

titano lydinių ypatybė, kad jie i�saugo geras mechanines savybes auk�tesnėje negu kambario (iki 

650 0C) ir labai �emoje (skysto helio) temperatūroje. Titano lydiniai gerai suvirinami. Dėl to titano 

lydinių panaudojimo sritys labai įvairios. Jie naudojami aviacijoje ir raketinėje technikoje, chemijos 
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pramonėje, laivų statyboje, energetikos ma�inų gamyboje (turbinų diskai bei mentės), kriogeninėje 

technikoje. 

Daugiausia naudojami dvifaziai α+β lydiniai, nes jie stipresni ir technologi�kai plasti�kesni. 

Be to, juos galima sustiprinti termi�kai (�r.3.3.3). Vienfaziai lydiniai ma�iau stiprūs, tačiau 

stabilesni termi�kai - jie i�laiko stiprumą auk�tesnėje temperatūroje.Gausiai legiruoti  lydiniai turi 

blogas mechanines savybes, todėl naudojami retai. Jie gali būti panaudoti kaip antikorozinė 

med�iaga bei trumpalaikiam darbui 1000-1200 0C temperatūroje.Technikinis titanas ir jo lydiniai 

tiekiami lak�tų, strypų, vamzd�ių, kaltų, �tampuotų, presuotų pusgaminių pavidalo. Titano lydiniai 

naudojami ir lietoms detalėms gaminti (�r. 2.6.8). 

 

4.1.7. Aplinkos ir temperatūros poveikiui atsparūs lydiniai  

Metalų irimas veikiant aplinkai vadinamas korozija. Skiriamos dvi korozijos rū�ys: cheminė 

ir elektrocheminė.Cheminė korozija vyksta, kai metalą veikia dujos ir neelektrolitiniai skysčiai 

(nafta ir jos produktai). Elektrocheminę koroziją sukelia elektrolitai (druskos, rūg�tys, �armai). 

Elektrocheminio pobūd�io korozija vyksta veikiant metalą orui bei dirvo�emiui.  

Pagal metalo pavir�iaus irimo pobūdį elektrocheminė korozija būna i�tisinė ir vietinė 

(ta�kinė, dėmėtoji). Labai pavojinga tarpkristalinė korozija, vykstanti struktūros grūdelių ribose. Ji 

beveik nepastebima metalų pavir�iuje, greitai skverbiasi gilyn į metalą. Dėl to labai pablogėja 

metalo mechaninės savybės - jis tampa trapiu. I�skirtinė korozija agresyviai aplinkai veikiant 

įtemptą metalą. Atskiras �ios korozijos pasirei�kimo atvejis yra korozinis sutrūkinėjimas - 

įtemptame metale, veikiant agresyviai aplinkai, susidaro smulkių ply�ių tinklelis. 

Lydiniai, atsparūs elektrotechninei korozijai, vadinami korozijai atspariais arba 

nerūdijančiais (plienai). Lydiniai, atsparūs dujinei korozijai auk�toje temperatūroje (daugiau 550 
0C), vadinami kaitrai atspariais. 

Korozijai atsparūs (nerūdijantys) plienai. Elektrocheminei korozijai atsparūs tik specialūs 

legiruoti plienai. Pagrindiniai legiruojantys elementai, didinantys plienų korozinį atsparumą, yra 

chromas ir nikelis. Pagal legiravimo pobūdį nerūdijantys plienai skirstomi į chrominius ir 

chromonikelinius.  

Chrominiuose nerūdijančiuose plienuose chromo turi būti ne ma�iau kaip 12,5 %. Chromas 

pasyvuoja plieno pavir�ių, sudaro ant jo tankią oksidų plėvelę, apsaugančią plieną nuo agresyvios 

aplinkos poveikio.Esant pliene 12,5 % Cr, jo elektrocheminis potencialas tampa teigiamu ir jis 

darosi atsparus korozijai drėgname ore, gėlųjų telkinių vandenyje, silpnuose rūg�čių, �armų, druskų 
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tirpaluose ir kitose agresyviose aplinkose. Didėjant pliene chromo kiekiui, jo korozinis atsparumas 

didėja. Priklausomai nuo paskirties, chrominiuose nerūdijančiuose plienuose yra 13-30 % Cr. 

Korozijai atsparių chrominių plienų struktūrą ir savybes nulemia chromo ir anglies kiekis. 

Anglis su chromu sudaro karbidus (Cr,Fe)23C6 ir (Cr,Fe)7C3. Susidarius karbidams, chromo 

koncentracija tirpale suma�ėja. Dėl to ma�ėja plieno korozinis atsparumas. Taigi antikorozinių 

savybių aspektu anglis nerūdijančiuose plienuose nepageidautina. Tačiau anglis gerina plieno 

mechanines savybes ir įgalina jį sustiprinti termi�kai. Dėl to chrominiuose, nerūdijančiuose 

plienuose anglies būna iki 0,4 % . 

Ekonomi�kiausiai legiruotų plienų sudėtyje yra 13 % Cr (X08Cr13, X12Cr13, X20Cr13, 

X30Cr13, X40Cr13; Rusija). Juose vyksta alotropinis Feα↔Feγ virsmas, todėl juos galima 

sustiprinti termi�kai. Ma�esnio anglingumo plienai (X08Cr13, X12Cr13; Rusija) yra atsparesni 

korozijai ir plasti�kesni. Jie geriau susivirina. Dėl to jie daugiausia naudojami maisto ir chemijos 

pramonės suvirintiems ir �tampuotiems įrenginiams, buities reikmenims gaminti. Didesnio 

anglingumo plienai (X20Cr13, X30Cr13, X40Cr13) yra martensitinės klasės. U�grūdinti (~1050 
0C, alyva) ir atleisti 200-300 0C temperatūroje jie turi iki 56 HRC kietumą. I� jų gaminamos 

detalės, kurias veikia ciklinės apkrovos, dilimas ir agresyvi aplinka (velenai, spyruoklės, guoliai, 

krumpliaračiai) ir įrankiai (pjovimo, matavimo, chirurginiai ir kt.). 

Plienuose, legiruotuose 17-30 % Cr (X08Cr17, X12Cr17, X15CrTi25, Rusija), alotropinis 

Feα↔Feγ virsmas nevyksta. Tai feritinės klasės plienai.Termi�kai jų sustiprinti negalima. Jie 

ma�iau stiprūs, tačiau atsparesni korozijai negu martensitiniai plienai. Ypatingai tai i�ry�kėja 

veikiant oksiduojančiai aplinkai (azoto rūg�tis), vandeniniams amoniako tirpalams, organinėms 

rūg�tims. Plienai, legiruoti 17 % Cr, daugiausia naudojami maisto ir chemijos pramonės 

technologinei įrangai gaminti;plienai, turintys 25-30 % Cr, daugiau naudojami kaip kaitrai atspari 

med�iaga. 

Pagrindiniai chrominių nerūdijančių plienų trūkumai yra struktūros grūdelių polinkis augti 

kaitinant ir polinkis tarpkristalinei korozijai. Polinkis tarpkristalinei korozijai ma�inamas 

legiruojant plienus nedideliais Ti, Nb, V kiekiais. �ie elementai su anglimi jungiasi intensyviau 

negu chromas. Jie suri�a anglį į TiC, NbC, VC karbidus, todėl nebesusidaro chromo karbidai ir 

chromas pasilieka kietajame tirpale. 

Chromonikeliniuose, nerūdijančiuose plienuose yra 9-12 %Ni ir ~18 %Cr. Anglies juose 

nedaug (~ 0,1 %). Pasiprie�inimui tarpkristalinei korozijai padidinti plienai papildomai legiruojami 

Ti, Nb, V (X08CrNiTi18-9, X12CrNi18-9, X12CrNiTi18-10, X12CrNiTi18-12 ir kt.). 
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Legiravimo nikeliu tikslas - suteikti plienui austenitinę struktūrą.Tačiau lėtai au�tančiuose 

chromonikeliniuose plienuose susidaro daugiafazė struktūra, kurios dedamosios yra austenitas, 

feritas ir chromo karbidai. Daugiafazės struktūros yra neatsparios korozijai. Vienfazei austenitinei 

struktūrai gauti chromonikeliniai plienai grūdinami i� 950-1100 0C temperatūros au�inant 

vandenyje arba ore. Lyginant su chrominiais plienais, austenitiniai chromonikeliniai plienai 

atsparesni korozijai H2SO4 rūg�ties aplinkoje, atmosferoje, u�ter�toje sieros dujomis (pramoniniai 

rajonai), daugelyje neorganinių ir organinių rūg�čių. Be to, jie yra plasti�kesni ir geriau 

susivirina.Dėl to jie da�niausiai naudojami suvirintoms konstrukcijoms, dirbančioms agresyvioje 

aplinkoje gaminti. Jie plačiai naudojami laivų statyboje, aviacinėms konstrukcijoms, chemijos bei 

maisto pramonės įrangai gaminti. Be to, jie naudojami kaip kaitrai atsparios ir stiprios �altyje 

med�iagos. Nikelis yra brangus ir deficitinis. Dėl to nerūdijančiuose plienuose jo kiekis kartais 

ma�inamas, pridedant mangano, azoto arba kitų austenizuojančių elementų. Tokie plienai 

naudojami konstrukcijose bei įrenginiuose, dirbančiuose ma�iau agresyviose terpėse, pvz., maisto 

pramonėje.  

Spalvotųjų metalų korozinis atsparumas. Aliuminio ir jo lydinių pavir�ių pasyvuoja Al2O3 

oksido plėvelė. Ji apsaugo metalą nuo korozijos atmosferoje, oksiduojančių ir organinių rūg�čių 

aplinkoje. �armuose aliuminis ir jo lydiniai intensyviai koroduoja. Jūrų vandens veikiamas 

aliuminis ir jo lydiniai linkę koroziniam sutrūkinėjimui. 

Visi legiruojantys elementai, i�skyrus Si, Mg ir Mn, ma�ina aliuminio lydinių korozinį 

atsparumą. Ypatingai �iuo at�vilgiu �alingi Fe ir Cu. Dėl to duraliuminiai ir variu legiruoti 

siluminai ma�iausiai atsparūs korozijai i� visų aliuminio lydinių. Koroziniam atsparumui padidinti 

duraliuminio lak�tai plakiruojami - valcuojant padengiami plonu gryno aliuminio sluoksniu. Silicis 

aliuminio lydinių koroziniam atsparumui esminės įtakos neturi. Dėl to nelegiruoti siluminai ore 

atsparesni korozijai negu legiruoti. Mangano įtaka aliuminio lydinių koroziniam atsparumui 

teigiama. Jis sudaro (Mn,Fe)Al6 fazę, t.y. pa�alina Fe atomus i� kietojo tirpalo ir taip izoliuoja 

kenksmingą gele�ies poveikį. Dėl to aliuminio-mangano lydinių korozinis atsparumas yra didesnis 

negu techninio aliuminio. Magnis lydinių pavir�iuje sudaro anodinę fazę Mg2Al3. Ji greitai tirpsta, 

ir lydinių pavir�ius tampa vienfaziu. Dėl to aliuminio-magnio lydinių korozinis atsparumas nedaug 

ma�esnis negu aliuminio. 

Aliuminis ir jo lydiniai neatsparūs kontaktinei korozijai,t.y. kontaktuodamas su Fe, Ni, Cu 

jis tampa anodu ir pradeda irti. Aliuminio detalių apsaugai nuo kontaktines korozijos jos jungiamos 

var�tais, padengtais cinku arba kadmiu. 

Magnis ir jo lydiniai korozijai neatsparūs. Apsaugai nuo korozijos magnio lydinių detalės 

oksiduojamos, padengiamos laku. 
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Titano ir jo lydinių pavir�ių pasyvuoja TiO2 oksido plėvelė. Pasyvuotas titanas ir jo lydiniai 

atsparumu korozijai nusileid�ia tik auksui ir platinai. Jis atsparus korozijai drėgnoje atmosferoje, 

oksiduojančiose ir kitose rūg�tyse, jūrų vandenyje, kar�tuose �armuose ir kt. (daugiau kaip 130 

agresyvių terpių). 

Vario ir jo lydinių pavir�ius nesipasyvuoja. Dėl didelio teigiamo elektrocheminio potencialo 

jie atsparūs korozijai.  

�alvaris atsparus i�tisinei korozijai ore ir jūrų vandenyje, tačiau drėgname ore jis linkęs 

koroziniam sutrūkinėjimui, ypač jeigu atmosferoje yra sieros dujų. Dėl to deformuotą �alvarį būtina 

atkaitinti, kad jame neliktų vidinių įtempimų. �alvariai ir bronzos atsparūs korozijai daugelyje 

organinių rūg�čių.Tačiau vario jonai, patenkantys į elektrolitą, yra toksi�ki. Dėl to maisto įrangos, 

pagamintos i� vario bei jo lydinių, pavir�ius padengiamas alavu. 

Kaitrai atsparūs plienai - tai plienai, atsparūs cheminei korozijai (oksidacijai) auk�toje 

temperatūroje. Plienų atsparumas kaitrai didinamas juos legiruojant Cr, Al, Si, t.y. elementais, 

sudarančiais plienų pavir�iuje tankias oksidų plėveles. Esant pliene 5-8 % Cr, jis nesioksiduoja iki 

700-750 0C, esant 15-17 % Cr - iki 950-1000 0C, o esant 25 % Cr - iki 1100 0C. Plienas, legiruotas 

25 % Cr ir 5 % Al, atsparus kaitrai iki 1300 0C. Plieno atsparumas kaitrai daugiausia priklauso nuo 

jo cheminės sudėties ir nedaug tepriklauso nuo struktūros.Todėl esant pliene tam pačiam chromo 

kiekiui, austenitinės ir feritinės struktūros plienų atsparumas kaitrai yra vienodas. Kaitrai atsparūs 

plienai naudojami neapkrautoms arba lengvai apkrautoms detalėms bei 

konstrukcijoms,dirbančioms auk�toje temperatūroje. 

Kaitroje patvarūs lydiniai privalo turėti geras mechanines savybes auk�toje temperatūroje. 

Jie skirti gaminti detalėms bei konstrukcijoms, ilgai eksploatuojamoms auk�toje temperatūroje, 

todėl jie turi būti atsparūs ir cheminei korozijai (oksidacijai). 

Darbui iki 600 0C naudojami nedaug legiruoti plienai, turintys α gele�ies kristalinę gardelę. 

Pavyzd�iui, energetikos konstrukcijos, įrenginiai bei jų detalės, kurių darbinė temperatūra nevir�ija 

500-580 0C, gaminamos i� ma�o anglingumo (0,08-0,15 % C, rečiau - 0,2-0,3 % C) perlitinės klasės 

plienų, legiruotų 2-3 % karbidizuojančių elementų (15CrMo4-2, 12CrMoV5-3-2, 25CrMoV7-3-2 ir 

kt.). Optimaliausias �ių plienų terminis apdorojimas,suteikiantis jiems did�iausią  ilgalaikį stiprumą 

auk�toje temperatūroje, yra normalizavimas (~ 1000 0C) ir auk�tas (650-750 0C, 2-3 val.) 

atleidimas. Taip termi�kai apdorotas plienas turi plok�telinio sorbito struktūrą. Eksploatacijos metu 

�i struktūra ilgainiui kinta: karbidinės dalelės sferoidizuojasi, koaguliuoja ir pama�u grafitizuojasi, 

t.y. skyla, i�siskiriant laisvam grafitui. Dėl to plieno mechaninės savybės blogėja. Grafitizacija 

da�nai būna konstrukcijų avarijos prie�astis.Legiruojantys elementai (Cr, Mo, V) bei normalizuotų 

plienų auk�tas atleidimas stabilizuoja karbidus ir plieno savybes. Ma�iau anglingi plienai (0,1-
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0,15 % C) termi�kai stabilesni. Jų leistina eksploatavimo temperatūra yra 570-580 0C. I� jų 

gaminasi garo kaitintuvai, garotiekiai ir pana�ios energetikos konstrukcijos. Anglingesnių (0,2-

0,3 % C) plienų maksimali darbinė temperatūra 525-560 0C. Jie naudojami garo turbinų velenams, 

spyruoklėms, tvirtinimo detalėms gaminti. 

Be perlitinių plienų darbui 450-600 0C temperatūroje naudojami ir daugiau legiruoti 

martensitinės klasės plienai. Jų atsparumas kaitroje nedaug didesnis u� perlitinių plienų, tačiau jie 

atsparesni oksidacijai, ypač vandens garuose ir kūryklų dujose.  

Martensitinių plienų yra dvi pagrindinės grupės:  

1) ma�o anglingumo (0,10-0,15 % C) plienai, legiruoti 10-12 % Cr ir nedideliais Mo, V, 

Nb,W, Ni kiekiais (X11CrNiWMoV11-2-2, X15CrMoV11, X15CrWNiMoV12 ir pan.);  

2) plienai,turintys ~ 0,4 % C, legiruoti 5-10 % Cr ir 2-3 % Si. Pastarieji da�nai vadinami 

silchromais. 

Pirmosios grupės plienai naudojami apdoroti termi�kai - grūdinti arba normalizuoti (~ 950-

1100 0C) ir po to atleisti 600-740 0C temperatūroje. Termi�kai apdorotų plienų struktūrą sudaro 

ferito ir smulkių karbidų mi�inys. Esant pliene daug chromo bei kitų feritizuojančių elementų (Mo, 

Si, V) ir ma�ai anglies, jie tampa martensitiniais-feritiniais. Paprastai tokių plienų struktūroje ferito 

būna nedaug, todėl jų savybės ma�ai tesiskiria nuo martensitinio plieno savybių. 

Lyginant su perlitiniais plienais, martensitiniai plienai �ymiai giliau grūdinasi, todėl 

naudojami didesnio skerspjūvio detalėms gaminti.  

Silchromai (X40CrSi9-2, X40CrSiMo10-2) daugiausia naudojami vidaus degimo variklių 

(automobilinių bei traktorinių) i�metimo vo�tuvams gaminti. Silchromas X40CrSi9-2 naudojamas 

atkaitintas (850-880 0C), X40CrSiMo10-2 - u�grūdintas (1030 0C) ir atleistas (720-780 0C) 

temperatūroje. Silchromų darbo temperatūra - iki 600 0C.  

Darbui 600-750 0C temperatūroje naudojami austenitinės klasės plienai. Atsparumui kaitroje 

padidinti �ie plienai gausiai legiruojami Cr, Ni, Mn, Mo, V, W ir kitais elementais, sustiprinančiais 

tarpatominius ry�ius gele�ies kristalinėje gardelėje bei keliančiais plienų rekristalizacijos 

temperatūrą.  

Did�iausią atsparumą kaitroje austenitiniams plienams suteikia stambiagrūdė daug legiruota  γ  

kietojo tirpalo struktūra, sustiprinta smulkiomis karbidų (TiC, VC, ZrC, NbC, M23C6 , MC ir kt.) 

arba intermetalidų (Ni3Ti, Ni3Al, Ni3Nb ir kt.) dalelėmis. Karbidai auk�toje temperatūroje daugiau 

koaguliuoja negu intermetalidai. Dėl to intermetalinio sustiprinimo plienai (X10NiCrTiB20-11-3, 
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X10NiCrNiTiMoB23-11-3, X12CrNiTi18-10 ir kt.) i�lieka stiprūs auk�tesnėje temperatūroje negu 

karbidinio sustiprinimo plienai (X40CrNiMnVMoSi15-7-7-2, X40CrNiWMo14-14-2 ir kt.).  

Karbidinio ir intermetalidinio sustiprinimo austenitiniai plienai naudojami apdoroti termi�kai. 

Jų tradicinis terminis apdorojimas yra grūdinimas (1050-1200 0C, au�inant ore, vandenyje arba 

alyvoje) ir sendinimas (600-850 0C, 3-25 val.). Sendinimo metu vyksta dispersinio kietėjimo 

procesas - i� austenito i�siskiria dispersi�kos karbidų arba intermetalidų dalelės.  

 

�altyje atsparūs lydiniai. Daugelis metalinių konstrukcijų (gele�inkeliai, tiltai, naftotiekiai, 

dujotiekiai ir kt.), ma�inų ir mechanizmų, eksploatuojamų �iaurės regionuose, yra veikiamos 

klimatinio (iki -60 0C) �alčio. Kitos konstrukcijos, pavyzd�iui, lėktuvų, raketų, kosminių aparatų 

korpusai, dujų (deguonies, azoto, vandenilio, helio) skystinimo, saugojimo ir transformavimo 

įrenginiai yra veikiami nuo -80 iki -269 0C �alčio. Tokių konstrukcijų metalui ypatingai svarbu 

i�saugoti geras mechanines savybes �emoje temperatūroje.  

�emėjant temperatūrai, daugelio lydinių statinio stiprumo riba didėja, tačiau ma�ėja jų 

plasti�kumas ir ypač smūginis tąsumas. Metalų savybė i�saugoti �emoje temperatūroje plasti�kumą 

ir smūginį tąsumą vadinama atsparumu �altyje. Svarbiausias metalų atsparumo �altyje kriterijus yra 

kritinė trapumo temperatūra - jai �emėjant metalo atsparumas �altyje didėja. Be to, tenka atsi�velgti 

ir į kitas savybes: mechanines (Rm, Rp0,2), fizikines (�iluminį plėtimąsi, �ilumos laidumą), 

technologines (plasti�kumą, suvirinamumą) ir kt. 

Klimatinio �alčio sąlygose da�niausiai naudojami ma�aangliai plienai,nes didėjant anglies 

kiekiui pliene, kyla jo kritinė trapumo temperatūra, blogėja suvirinamumas. Efektyviausios 

priemonės plieno kritinei temperatūrai �eminti yra anglies kiekio ma�inimas, struktūros grūdelių 

smulkinimas, kokybės gerinimas (kenksmingų priemai�ų ma�inimas arba jų neutralizavimas 

pridedant V, Ti, Nb ir retųjų �emių elementų) ir terminis gerinimas. 

Paprastųjų anglinių plienų, pusiau ramaus ir ramaus stingimo plienų, patikimos eksploatacijos 

temperatūra yra iki -20 0C. Verdančio stingimo plienų - nuo 0 iki -10 0C. Metalurginėmis 

priemonėmis - kokybės gerinimu, struktūros grūdelių smulkinimu, mikrolegiravimu (�iaurės 

plienai) jų patikimumo temperatūrą galima nu�eminti iki -50, -60 0C.  

Stambioms suvirintoms konstrukcijoms gaminti naudojami ma�aangliai, ma�ai legiruoti 

plienai (09MnSi8, 14MnNV8). Jų darbinė temperatūra - iki-60 0C. Geras mechanines savybes (iki -

196 0C) i�saugo ma�aangliai plienai, kompleksi�kai legiruoti Cr ir Ni (12CrNi3, 18NiCrMo16-2). 

Iki -50 0C naudojami ir termi�kai gerinami bei spyruokliniai vidutinio anglingumo plienai (C45, 

40Cr4, 65Mn4, 60Si7). Jie naudojami, kai reikalingas didesnis stiprumas. 
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Esant pliene 6-9 % Ni ir labai ma�ai anglies (C < 0,05 %), jo kritinė trapumo temperatūra 

nu�emėja iki -150, -196 0C. Termi�kai apdoroti (grūdinti arba normalizuoti ir atleisti 600 0C) tokie 

plienai yra tąsūs, plasti�ki, gerai susivirina, laidūs �ilumai, turi ma�ą temperatūrinį plėtimosi 

koeficientą. Lyginant su austenitiniais plienais, jie yra stipresni, tačiau ma�iau atsparūs korozijai. 

Martensitiniai senėjantys plienai (X03CrCoNiMoTi9-14-6-3 ir kt. �r.3.3.4) turi �emą kritinę 

trapumo temperatūrą (-196, -253 0C), tačiau yra labai brangūs. Jie naudojami labai atsakingoms 

konstrukcijoms, kada reikalingas padidintas stiprumas.  

Labai plačiame �emų temperatūrų diapazone (iki -269 0C) naudojami austenitiniai 

chromonikeliniai plienai, legiruoti 18-25 % Cr ir 8-12 % Ni (X08CrNi18-8, X12CrNiTi18-10 ir 

kt.). Jie �emoje temperatūroje yra tąsūs ir kartu atsparūs korozijai. Plienuose, kurių darbinė 

temperatūra ne �emesnė kaip -196 0C, dalis deficitinio nikelio gali būti pakeista manganu 

(X10Cr14, X07CrMnNi21-7-5 ir kt.). 

Vienfazei austenitinei struktūrai gauti austenitiniai plienai apdorojami termi�kai - grūdinami 

vandenyje, įkaitinus iki 1050-1150 0C temperatūros. 

Aliuminis ir jo lydiniai kritinio trapumo temperatūros neturi. Jie i�lieka tąsūs iki -253, -269 0C. 

�emėjant temperatūrai, jų stiprumas padidėja 35-60 %, takumo riba - 15-25 %, o smūginis tąsumas 

tolygiai ma�ėja iki 0,5-0,2 MJ/m2. �ių lydinių trūkumas - didelis temperatūrinio plėtimosi 

koeficientas. Dėl to konstrukcijose tenka daryti terminių deformacijų kompensatorius. Suvirintoms 

konstrukcijoms gaminti daugiausia naudojami deformuojamieji termi�kai nestiprinami lydiniai. 

Nesuvirintoms konstrukcijoms - deformuojamieji termi�kai stiprinami (D16, AK6, AK8; Rusija) ir 

liejiminiai (AЛ2, AЛ9) lydiniai. 

Titanas ir jo lydiniai tampa trapiais -196, -269 0C temperatūroje. Da�niau naudojami 

technikinis titanas ir vienfaziai titano lydiniai (BT-1, OT4, Rusija). �ie lydiniai lengvai suvirinami, 

suvirintų sujungimų nereikia apdoroti termi�kai. Dvifaziai  α+β  lydiniai stipresni, tačiau blogiau 

susivirina. Jų darbinė temperatūra iki -196 0C. 

Varis ir jo lydiniai neturi kritinės trapumo temperatūros. �emėjant temperatūrai, jie tampa 

tąsesni. Jų darbinė temperatūra - iki -269 0C, tačiau u� aliuminio lydinius jie �ymiai brangesni. Dėl 

to jų panaudojimas labai ribotas. 

 

 

 

 



 

 146

 

4.1.8. Specialių fizikinių savybių lydiniai 

I� �ių lydinių ma�inų bei prietaisų gamyboje svarbiausi yra magnetiniai, elektrovar�iniai ir 

specialiųjų �iluminių bei tampriųjų savybių lydiniai . 

Magnetiniai lydiniai skirstomi į magneti�kai kietus ir magneti�kai mink�tus. 

Magneti�kai kieti lydiniai skirti pastoviems magnetams gaminti. Pagrindiniai reikalavimai 

�iems lydiniams yra didelė liekamoji indukcija ir didelė koercityvinė jėga. Koercityvinę jėgą didina 

visi kristalinės sandaros defektai. Todėl magneti�kai kietiems lydiniams tinkamiausios yra 

nepusiausvyrinės struktūros (plienams - martensitinė struktūra). 

Ma�ų matmenų, ma�o galingumo pastoviems magnetams gaminti tinka u�eutektoidiniai 

angliniai plienai (C100, C110, C120). Koercityvinei jėgai padidinti magnetai, pagaminti i� �ių 

plienų, grūdinami ir atleid�iami100-150 0C temperatūroje. �ių plienų panaudojimą stambiems 

magnetams gaminti riboja negilus plienų įgrūdinamumas. Dėl to stambesni magnetai gaminami i� 

daug anglies (~ 1 % C) turinčių legiruotų plienų. Magnetų gamybai skirti plienai legiruojami 

chromu, volframu, kompleksi�kai chromu ir kobaltu, chromu - kobaltu - molibdenu. �ie 

legiruojantys elementai padidina plienų įgrūdinamumą, koercityvinę jėgą, terminį bei mechaninį 

magnetinių savybių stabilumą. 

Magnetinių savybių aspektu u� magneti�kai kietus plienus �ymiai prana�esni yra Fe-Al-Ni 

(alni) ir Fe-Al-Ni-Co (alniko) lydiniai. Juose yra 12-34 % Ni, 6,5-15 % Al, 14-40 % Co. 

Papildomai legiruojami variu (2,5-4 %) ir kitais elementais. Jie tinka ma�ų matmenų didelio 

galingumo magnetams gaminti. �ie lydiniai yra kieti ir trapūs, todėl magnetai i� jų gaminami 

liejimo būdu. Magnetinėms savybėms pagerinti lydiniai grūdinami (1250-1280 0C) ir atleid�iami 

580-600 0C temperatūroje. Atliekant terminį apdorojimą magnetiniame lauke, alniko lydiniuose 

galima sudaryti magnetinę tekstūrą, t.y. lydinių magnetinių savybių reik�mės tampa did�iausios 

viena kryptimi. 

Be liejimo, magnetai i� alni ir alniko lydinių gali būti gaminami sukepinant 1300 0C 

temperatūroje, supresuotus �ių med�iagų miltelius. Sukepinti magnetai termi�kai arba 

termomagneti�kai apdorojami analogi�kai kaip lieti. Sukepinti lydiniai �ymimi raidėmis MMK 

(metalokeraminis magnetas) ir sąlyginiu skaičiumi (MMK1, MMK7, MMK11 ir t.t.).  

Deformuojamieji magneti�kai kieti lydiniai skirti plonoms magnetinėms juostoms arba 

vielai gaminti. Tam naudojami Fe-Cr-Co, Fe-Co-V, Cu-Ni-Co ir kiti lydiniai. Pavyzd�iui, lydiniai 

chromko (45 % Fe, 30 % Cr,25 % Co), vikolajus (52 % Co, 13 % V, likusi Fe), kuniko (50 % Cu, 

21 % Ni, 29 % Co).  
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Magneti�kai mink�ti lydiniai skirti transformatorių �erdims, elektros generatorių ir variklių 

inkarams bei poliams, įvairiems magnetolaid�iamas gaminti. Pagrindiniai reikalavimai �iems 

lydiniams yra didelė magnetinė skvarba, ma�a koercityvinė jėga ir ma�i permagnetinimo 

nuostoliai. �iuos reikalavimus labiausiai tenkina �varūs nuo priemai�ų bei nemetalinių intarpų, 

vienfazės, stambiagrūdės struktūros feromagnetiniai lydiniai. 

Elektrotechnikoje da�niausiai naudojama magneti�kai mink�ta med�iaga yra 

elektrotechniniai plienai. �iuose plienuose beveik nėra anglies (0,05-0,005 %C). Jie legiruojami 

siliciu (0,8-4 %). Silicis tirpsta α gele�yje. Dėl to susidaro vienfazė α kietojo tirpalo struktūra. 

Silicis labai padidina elektrinę var�ą, todėl suma�ėja sukūrinės srovės bei permagnetinimo 

nuostoliai, koercityvinė jėga, padidėja magnetinė skvarba.  

Siekiant panaikinti vidinius įtempimus, sustambinti struktūros grūdelius ir nuanglinti plieną, 

elektrotechninio plieno lak�tai atkaitinami (1100-1200 0C) vakuume, vandenilio arba disocijuoto 

amoniako aplinkoje. �tampuojant magnetolaid�ių plok�teles arba vyniojant juostinius 

magnetolaid�ius, pliene susidaro vidiniai įtempimai, neigiamai veikiantys magnetines savybes. Dėl 

to paruo�tus gaminius rekomenduojama atkaitinti 750-900 0C temperatūroje. 

Pagal valcavimo būdą ir gaunamą struktūrą elektrotechniniai plienai NVS �alyse skirstomi į 

klases: 

1 - kar�to valcavimo izotropinių magnetinių savybių;  

2 - �alto valcavimo izotropinių magnetinių savybių; 

3 - �alto valcavimo tekstūruotas, anizotropinių savybių. 

Priklausomai nuo silicio kiekio elektrotechniniai plienai NVS �alyse skirstomi į grupes: 

0 - iki 0,4 % Si; 

1 - 0,4-0,8 % Si, 

2 - 0,8-1,8 % Si; 

3 - 1,8-2,8 % Si; 

4 - 2,8-3,8 % Si; 

5 - 3,8-4,8 % Si. 

Nelygu normuojamų elektrinių bei magnetinių savybių rodiklių, elektrotechniniai plienai 

dar skirstomi į klases (0, 1, 2, 6, 7). 

Elektrotechninio plieno markės �ymimos skaičiais. Pavyzd�iui: 

 kar�tai valcuoto izotropinio plieno markės 1211, 1212, 1213, 1311,1312, 1411, 1412;  
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�altai valcuoto izotropinio - 2011, 2012, 2013 ir kt.;  

�altai valcuoto anizotropinio - 3411, 3412, 3414 ir kt.  

NVS �alių �ymėjimo sistemoje pirmasis markės skaičius rodo plieno klasę pagal valcavimo 

būdą ir struktūrą, antrasis-silicio kiekį, trečiasis - normuojamų rodiklių grupę, ketvirtasis - plieno 

tipo eilės numerį. Geresnes magnetines savybes turi tekstūruotas,daugiau legiruotas siliciu plienas. 

Pagal naudojimo sritį elektrotechniniai plienai skirstomi į dinaminius (0,5-2,3 % Si) ir 

transformatorinius (3,5-4,8 % Si). Dinaminiai plienai magneti�kai mink�tesni. 

Prietaisų gamyboje, radiotechnikoje, garso bei videotechnikoje magnetolaid�ius veikia 

silpni magnetiniai laukai, todėl jie turi būti magneti�kai labai mink�ti. Jiems gaminti daugiausia 

naudojami gele�ies-nikelio lydiniai - permalojai. Juose yra 45-80 % Ni. papildomai legiruojami Cr, 

Mo, Si, Ti. Geriausių magnetinių savybių yra permalojai, kurių sudėtyje yra 78,5-81 % Ni 

(79HMA, 81HMT ir kt.). Jie atkaitinami (1100-1250 0C) vakuume arba vandenilio atmosferoje ir 

lėtai atau�inami magnetiniame lauke.  

 

Elektrovar�iniai lydiniai skirti kaitinimo elementams ir reostatams gaminti. Jie privalo 

turėti didelę specifinę elektrinę var�ą, ma�ai tepriklausančią nuo temperatūros, ir būti atsparūs 

kaitrai. Reostatiniai lydiniai darbo metu įkaista ne daugiau kaip iki 500 0C, todėl atsparumas kaitrai 

jiems nebūtinas. 

Visi elektrovar�iniai lydiniai turi vienfazę kietojo tirpalo struktūrą, kuri garantuoja 

did�iausią elektrinę var�ą ir kartu plasti�kumą. 

Kaitinimo elementams gaminti naudojami lydiniai, kurių pagrindas yra gele�is ir nikelis. 

Svarbiausi legiruojantys elementai lydiniuose yra chromas ir aliuminis. Kuo daugiau lydiniuose Cr 

ir Al, tuo jie atsparesni kaitrai ir auk�tesnė jų darbo temperatūra. Pavyzd�iui, lydinio X15Ю5A 

(Rusija) maksimali darbinė temperatūra 500 0C, lydinio  

0X27Ю5 - 1300 0C. Fe-Cr-Al lydiniai nepakankamai plasti�ki, todėl gaminant kaitinimo 

elementus, juos reikia pakaitinti iki 200-350 0C.  

Nikelio pagrindo lydiniuose svarbiausias legiruojantis elementas yra chromas, todėl �ie 

lydiniai da�nai vadinami nichromais (X15X60, X20H80, X20H80T3 ir kt. (Rusija). Nichromams 

atpiginti kartais juose dalis nikelio pakeičiama gele�imi. Tokie lydiniai vadinami feronichromais. 

Jų darbo temperatūra �emesnė negu nichromų. Pavyzd�iui, feronichromo leistina darbo temperatūra 

yra iki 875 0C, nichromų - 1050-1100 0C. Nichromai ir feronichromai atsparesni kaitrai ir 

plasti�kesni negu Fe-Cr-Al lydiniai, tačiau u� juos �ymiai brangesni.  
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Reostatams naudojami kietojo tirpalo struktūros vario lydiniai: konstantanas, manganinas, 

chromelis. Juose pagrindiniai legiruojantys elementai yra Mn, Ni ir Co. Pavyzd�iui, manganinas 

(Rusija) MHMц3-12 (11,5-13,5 %Mn, 2,5-3,5 % Ni + Co, likęs Cu), konstantanas MHMц40-1,5 

(1-2 % Mn,39-41 % Ni + Co), kopelis MHMц43-0,5 (0,1-1 % Mn, 42,5-44 % Ni + Co).  

 

Specialių �iluminių ir tampriųjų savybių lydiniai. Fe-Ni sistemos lydiniai (čia duotos 

Rusijoje gaminamos markes), turintys ~ 36 % Ni - invarai (H36) turi labai ma�ą �iluminio 

plėtimosi koeficientą (nuo -100 iki +100 0C). Jie naudojami tikslesniems matavimo įrankiams ir 

tiksliųjų prietaisų detalėms gaminti. Legiruojant invarus kobaltu ir variu, jų �iluminis plėtimosi 

koeficientas dar labiau suma�ėja. Tokie lydiniai vadinami superinvarais (32HKД). Invarai, 

legiruoti Cr (8,5-9,5 %), W (2-4 %), Mo (1,8-2,2 %) ir C (1,14-1,26 %), vadinami elinvarais 

(H35XMB). Jie iki 100 0C turi pastovų tamprumo modulį. Naudojami chronometrų, laikrod�ių, 

kamertonų tampriesiems elementams gaminti. 

Fe-Ni sistemos lydinys (28,5-29,5 % Ni, 17-18 % Co) kovaras turi tokį pat �iluminį 

plėtimosi koeficientą kaip kaitrai atsparus stiklas, volframas, molibdenas. Jis naudojamas elektros 

laidininkams įlituoti į stiklinius vakuuminius korpusus. Elektrinių kontaktų sulitavimui su keramika 

naudojamas kovaro analogas - lydinys 33HK. Elektros laidininkų sulitavimui su kaitrai neatspariu 

stiklu naudojamas lydinys platinitas (46-48 % Ni, 4,5-5,5 % Co). Jis turi tokį pat �iluminio 

plėtimosi koeficientą kaip stiklas ir platina, todėl gali pakeisti brangią platiną. 

 

4.2. ĮRANKINIAI LYDINIAI IR MED�IAGOS 

 

4.2.1. Paskirtis ir klasifikacija 

 

Įrankiniai lydiniai skirti �tampams, pjovimo, matavimo ir kitokiems įrankiams gaminti. 

Skiriamos trys pagrindinės įrankinių med�iagų grupės: įrankiniai plienai, kietlydiniai ir 

nemetalinės med�iagos (natūralūs ir sintetiniai deimantai, elboras ir kt.). Daugiausia įrankių 

gaminama i� įrankinių plienų. 

Daugeliui metalo apdorojimo įrankių labai svarbus reikalavimas yra �iluminis atsparumas - 

savybė neprarasti kietumo (neatsileisti) įkaitus. Pagal atsparumą  �ilumos poveikiui skiriamos 

tokios įrankinių med�iagų grupės:  

1) angliniai ir ma�ai legiruoti įrankiniai plienai (iki 200 0C); 

2) daug legiruoti greitapjoviai plienai (iki 600-640 0C; 

3) kietlydiniai (iki 800-1000 0C);  

4) superkietos nemetalinės med�iagos (iki 1200 0C). 
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Labai svarbi įrankinių plienų charakteristika yra įgrūdinamumas. Pagal įgrūdinamumą 

įrankiniai plienai skirstomi į negilaus, padidinto ir gilaus įgrūdinamumo plienus. 

 

4.2.2. Pjovimo įrankių med�iagos 

Metalo pjovimo įrankiai turi būti kieti (60-65 HRC), atsparūs dilimui ir �ilumos poveikiui. 

Kartais jie turi būti pakankami stiprūs bei tąsūs. Pjovimo įrankiai gaminami i� metalinių ir 

nemetalinių med�iagų. Daugiausia pjovimo įrankių gaminama i� įrankinių plienų.  

Angliniai įrankiniai plienai gaminami kokybi�ki ir auk�tos kokybės. Anglies juose būna 

nuo 0,7 iki 1,3 %. . (C70, C80, ..., C120, C130).  

Atkaitinti angliniai įrankiniai plienai turi grūdelinio perlito struktūrą ir yra mink�ti (180-220 

HB). Juos nesunku apdoroti pjovimu ir spaudimu. įrankiai, pagaminti i� �ių plienų grūdinami 

vandenyje arba vandeniniuose druskų bei �armų tirpaluose. Smulkūs įrankiai grūdinami laiptiniu 

būdu. U�grūdintų C70- C90 plienų struktūra yra martensitinė, plienų C100 - C130 - martensitinė su 

antrinio cementito dalelėmis. Pastarosios didina plienų atsparumą dilimui. Visų plienų struktūroje 

be martensito ir cementito dar yra 5-8 % liekamojo austenito. Toks liekamojo austenito kiekis 

plienų kietumo nema�ina. 

Įrankių atleidimo temperatūra parenkama atsi�velgiant į jų paskirtį. Dauguma metalo pjovimo 

įrankių atleid�iami 160-200 0C temperatūroje 1-2 val. (60-64 HRC). Įrankiai, veikiami smūginių 

apkrovų (�altkalvi�ki, kalvi�ki, med�io apdorojimo) atleid�iami 275-325 0C temperatūroje trostito 

struktūros susidarymui (48-55 HRC). 

Anglinių įrankinių plienų kritinis martensitinis skersmuo nevir�ija 15 mm, todėl jie 

labiausiai tinka smulkiems (iki Ø25 mm) įrankiams gaminti. Įrankių �erdis da�niausiai 

neu�sigrūdina ir lieka tąsi. Dėl to įrankiai būna atsparesni smūgiams bei vibracijoms.  

U�grūdintų anglinių įrankinių plienų kietumas sparčiai ma�ėja, jiems įkaitus vir� 200 0C. 

dėl to jie tinka tik tokiems įrankiams, kurių pjovimo sąlygos lengvos: ma�as pjovimo greitis, ma�a 

pastūma, apdorojamas mink�tas metalas arba medis ir pan. I� jų gaminamos frezos, grą�tai, 

sriegpjovės, sriegikliai, dildės. Ma�esnio anglingumo C70-C90 plienai smūginiams ir med�io 

apdorojimo įrankiams (kirstukams, �ymekliams, pjūklams, kirviams ir kt.) gaminti. 

Padidinto įgrūdinamumo įraqnkiniai plienai.  Pjovimo įrankių plienai turi 0,7-1,3 % 

anglies ir iki 5 % legiruojančiųjų elementų. Da�niausiai legiruojami Cr, Mn, Si,V, W. 

Legiruojantys elementai suma�ina kritinį au�inimo greitį. Dėl to padidėja plienų įgrūdinamumas, 

suma�ėja grūdinimo deformacijos. Be to, silicis padidina �iluminį atsparumą, volframas - 

u�grūdinamumą ir pasiprie�inimą dilimui.  
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Rusijoje legiruoti įrankiniai plienai �ymimi markės prad�ioje nurodant anglies kiekį 

de�imtosiomis procento dalimis. Legiruojantys elementai ir jų kiekiai nurodomi taip pat kaip 

konstrukciniuose plienuose. Jei anglies pliene yra ~ 1 %, tai skaičius markės �enklo prad�ioje 

nera�omas, pvz., X, XB4Ф ir kt.. 

Atkaitinti �ie plienai turi grūdelinio perlito struktūrą. Ją sudaro legiruotas feritas ir legiruoti 

karbidai (M3C). Įrankiai i� �ių plienų grūdinami alyvoje arba kar�tose terpėse (laiptinis 

grūdinimas). Dėl to suma�ėja įrankių deformacijos. U�grūdintų plienų struktūrą sudaro martensitas, 

legiruoti M3C karbidai ir 15-20 % liekamojo austenito. Įrankiai atleid�iami 140-160 0C 

temperatūroje. Termi�kai apdoroti turi 62-69 HRC kietumą ir yra atsparesni dilimui negu angliniai 

plienai. 

Plienai 110СrV3, 130Cr3 rekomenduojami smulkiems įrankiams (iki Ø15 mm). Plienai 

100Cr6, 90SiCr6-5, 100WCrMn6-5-4 naudojami stambesniems - iki 35-45 mm skerspjūvio 

įrankiams (frezos, grą�tai, sriegikliai ir kt.) gaminti. Pliena 100WCrMn6-5-4 grūdinant ma�ai 

deformuojasi, todėl naudojamas ilgiems, sudėtingos formos įrankiams (grą�tai, plėstuvai, didelio 

skersmens diskinės frezos ir kt.) gaminti. Volframiniai plienai u�grūdinti yra labai kieti (iki 69 

HRC) ir atsprūs dilimui. I� jų gaminami metalo pjūklai, graviravimo įrankiai bei įrankiai kietiems 

metalams pjauti (nedideliais pjovimo greičiais). 

Ma�ai legiruotų įrankinių plienų atsparumas nedaug didesnis u� anglinių plienų (200-260 
0C). Todėl jie tinka įrankiams, dirbantiems lengvais re�imais.  

Greitapjoviai plienai.  �ie plienai skirti gaminti pjovimo įrankiams, dirbantiems 

intensyviais pjovimo re�imais (didelis pjovimo greitis, didelė pastūma, kieti metalai). Tokiems 

įrankiams ypatingą reik�mę įgyja �iluminis atsparumas. �iluminiam atsparumui padidinti 

greitapjoviai plienai gausiai legiruojami W, Mo, Co, Cr, V. Labiausiai �iluminį atsparumą didina 

volframas, molibdenas ir kobaltas. 

Anglies greitapjoviuose plienuose yra 0,7-1 %. Markėse ji nenurodoma.). Chromo visuose 

greitapjoviuose plienuose yra ~ 4 %, todėl markėse jis nenurodomas. Nenurodomas ir vanadis, jei jo 

yra ne daugiau kaip 1,5 %. 

Vertingiausi greitapjoviai plienai, legiruoti ~ 18 % W (HS18-1-1-1, HS18-1-2-5). Tačiau 

volframas labai brangus ir deficitinis legiruojantis elementas. Todėl pastaruoju metu jis i� dalies 

keičiamas molibdenu (1 % Mo = 1,5-1,6 % W). Dabartiniu metu apie 80 % visų greitapjovių plienų 

sudaro plienai, legiruoti ~ 6 % W ir ~ 5 % Mo. Papildomai jie gali būti legiruoti azotu ir vanad�iu  
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Struktūriniu po�iūriu greitapjoviai plienai yra ledeburitinės klasės plienai. Jų struktūroje 

labai daug karbidų, tame tarpe ir skeleto pavidalo karbidinės eutektikos. Pastaroji kristalizuojasi ant 

austenito grūdelių. Dėl to lieti plienai labai trapūs.  

Karbidams susmulkinti bei tolygiau paskirstyti greitapjoviai plienai deformuojami plasti�kai 

(kalami arba valcuojami) kar�toje būklėje. Deformuoti plienai atkaitinami ( 840-860 0C) pagal 

specialų re�imą. Atkaitintų plienų struktūrą sudaro grūdelinis sorbitas ir legiruojančiųjų elementų 

karbidai. Atkaitinto plieno kietumas - 255-285 HB. 

Pagaminti įrankiai grūdinami (1210-1290 0C), au�inant alyvoje arba laiptuotai - 2-5 min 

au�inant druskų vonioje ir baigiant au�inti ore. Auk�ta grūdinimo temperatūra būtina karbidų 

tirpinimui austenite, t.y. austenito legiravimui. I�laikymo trukmė grūdinimo temperatūroje turi -būti 

minimali (10-12 s vienam įrankio skersmens milimetrui). Per ilgai i�laikant gali pradėti augti 

austenito grūdeliai, plieno pavir�ius gali nuanglėti bei oksiduotis. U�grūdintų greitapjovių plienų 

struktūrą sudaro martensitas (~ 55 %), legiruojančiųjų elementų karbidai (~ 15 %) ir liekamasis 

austenitas (~ 30 %). Dėl liekamojo austenito u�grūdinto plieno kietumas ne itin didelis ~ 62 HRC. 

Liekamojo austenito kiekiui suma�inti bei įrankių kietumui padidinti jie kelis kartus 

atleid�iami 550-570 0C temperatūroje arba po grūdinimo at�aldomi iki �75...-80 0C ir vieną kartą 

atleid�iami 550-570 0C temperatūroje (4.4. pav.). 

 

 
 

4.4 pav. Greitapjovio plieno terminio apdorojimo re�imas: grūdinimas ir trikartinis atleidimas 

Atleidimų metu liekamasis austenitas virsta atleidimo martensitu. Be to, pliene vyksta 

dispersinio kietėjimo procesai - i�siskiria dispersi�ki karbidai ir nitridai (jei plienas legiruotas 

azotu). Dėl to padidėja plieno kietumas. Galutinai termi�kai apdoroto plieno struktūroje lieka tik 1-

2 % austenito. Įrankių kietumas padidėja iki 64-65 HRC. Labai svarbu, kad įrankio kietumas 

nema�ėja darbo metu jam įkaistant iki 600-650 0C. 
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Kietlydiniai ir nemetalinės pjovimo įrankių med�iagos. Metalo-keraminiai kietlydiniai 

gaunami presuojant ir sukepinant volframo, titano, tantalo karbidų miltelius. Karbidų milteliai 

mai�omi su kobalto milteliais (ri�ančioji med�iaga), mi�inys supresuojamas ir sukepinamas 1400-

1550 0C temperatūroje. Sukepinimo metu kobaltas lydosi, i�tirpina dalį karbidų ir taip susidaro 

monolitinis lydinys, kurio sudėtyje yra 80-95 % karbidų. Didėjant metalo-keraminiuose 

kietlydiniuose kobalto kiekiui, ma�ėja jų kietumas, tačiau didėja stiprumas ir tąsumas. Metalo-

keraminių lydinių kietumas 85-92 HRA (74-76 HRC). �iluminis atsparumas - iki 800-1000 0C. Jie 

gaminami kaip plok�telės, kurios tvirtinamos prie peilių, grą�tų, frezų ir kitų pjovimo įrankių 

darbinės dalies.  

Pagal cheminę sudėtį Rusijoje metalo keraminiai kietlydiniai skirstomi į volframinius, 

titaninius-volframinius ir titaninius-tantalinius-volframinius.  

Volframiniai kietlydiniai (WC-Co) �ymimi raidėmis BK ir skaičiumi, rodančių kobalto 

kiekį procentais (BK3, BK4, BK6, BK8 ir kt.). Jie yra kieti, stiprūs, tačiau, lyginant su kitais 

kietlydiniais, turi ma�esnį �iluminį atsparumą (iki 800 0C). Jie naudojami trapios dro�lės metalams 

pjauti (ketui, kai kuriems spalvotiesiems lydiniams, nemetalinėms med�iagoms).  

Titaniniai- volframiniai TiC-WC-Co kietlydiniai �ymimi TK, nurodant juose titano karbidų 

ir kobalto kiekius (T5K10, T15K6, T30K4). Jie atsparesni �ilumai negu volframiniai kietlydiniai 

(iki 900-1000 0C). Daugiausia naudojami plienui pjauti.  

Titaniniai-tantaliniai-volframiniai (TiC-TaC-WC-Co) kietlydiniai �ymimi raidėmis TTK. 

Skaičius, esantis u� TT raid�ių rodo bendra TiC ir TaC karbidų kiekį (TT8K6, TT7K12, TT20K9). 

U� kitų grupių kietlydinius jie yra atsparesni vibracijoms bei i�trupėjimams, stipresni. Naudojami 

įrankiams, dirbantiems ypatingai sunkiose pjovimo sąlygose, pvz., rūpiajam liejinių, kaltinių ir kitų 

ruo�inių, kurių pavir�iuje yra susidariusi kieta pluta, u�ter�ta smėliu, �lakais, nuodegomis ir kt. 

tekinimui  

I� nemetalinių med�iagų geriausias pjovimo savybes turi deimantas. Jo kietumas (100000 

HV) 6 kartus didesnis negu volframo karbido (17000HV) ir apie 8 kartus u� greitapjovio plieno 

(13000 HV) kietumą. Natūralūs monokristaliniai deimantai labai brangūs, todėl įrankių pjovimo 

briaunos da�niau daromos i� sintetinių polikristalinių deimantų. Deimantų �iluminis atsparumas 

nelabai didelis (iki 800 0C). Auk�tesnėje temperatūroje deimantas grafitizuojasi, tačiau pjovimo 

briauną nuo įkaitinimo saugo didelis deimanto �ilumos laidumas. Deimanto įrankiai naudojami 

�variajam pavir�iaus apdorojimui, pjaunant labai dideliais greičiais (100-200 m/min). Tokiais 

įrankiais neverta apdoroti ketaus bei plieno � dėl didelės adhezijos su gele�imi deimantas greitai 
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dyla. Deimantiniais įrankiais da�niausiai apdorojami spalvotieji metalai ir jų lydiniai, plastmasės, 

keramika. 

Universalesni u� deimantinius yra pjovimo įrankiai, kurių briaunos gaminamos i� 

polikristalinių boro nitridų. Tokie nitridai gaunami sukepinant auk�toje temperatūroje ir veikiant 

dideliam slėgiui boro nitrido (su heksagonine gardele) miltelius. Sukepintų miltelių kristalinė 

gardelė kubinė, todėl jie sutrumpintai �ymimi KHB. Priklausomai nuo gamybos technologinių 

ypatumų KHB vadinami elboru, elboru-P, barazonu. �ių med�iagų kietumas artimas deimantų 

kietumui (30000 HV), tačiau jie atsparesni �ilumai (iki 1200 0C). Jie tinka ir sunkiai pjaunamų 

(u�grūdintų, cementuotų ir pan.) plienų apdorojimui. 

 

4.2.3. �tampų lydiniai 

 

Pagal darbo sąlygas metalo deformavimo �tampai skirstomi į �altojo deformavimo ir 

kar�tojo deformavimo �tampus.  

�altojo deformavimo �tampai (i�tempimo, lenkimo, i�kirtimo, kiaurymių pramu�imo, 

pjaustymo ir kt.) deformuoja neįkaitintą metalą. Jie turi būti kieti, atsparūs dilimui, stiprūs ir kartu 

pakankami tąsūs. Dėl trinties �tampų darbiniai pavir�iai gali įkaisti iki 450 0C, todėl būtinas ir 

metalo �iluminis atsparumas. 

Dauguma metalinių �altojo deformavimo �tampų gaminami i� anglingų u�eutektoidinių 

plienų. Priklausomai nuo �tampų dyd�io, formos ir darbo sąlygų jiems gaminti, naudojami 

nelegiruoti ir legiruoti plienai. 

Ma�i, nesudėtingos formos, nesunkiais re�imais dirbantys �tampai gaminami i� anglinių 

įrankinių plienų C100, C110, C120. Didesnių matmenų, sudėtingesni, sunkiau apkrauti �tampai - i� 

padidinto įgrūdinamumo legiruotų įrankinių plienų (100Cr6, 100WCrMn6-5-4 ir kt.). �tampai, 

pagaminti i� legiruotų plienų, grūdinami alyvoje, todėl ma�iau deformuojasi, i�saugomas tikslumas. 

Grūdinant �tampus, pagamintus i� anglinių ir padidinto įgrūdinamumo plienų, jų �erdis lieka 

neu�grūdinta. U�grūdintas plienų pavir�ius būna kietas, atsparus dilimui. Neu�grūdinta, tąsi �erdis 

didina �tampų atsparumą smūginėms apkrovoms. �tampų atleidimo temperatūra parenkama 

atsi�velgiant į jų darbo sąlygas. Jei �tampai dirba be smūgių (i�tempimo �tampai), jie atleid�iami 

150-180 0C temperatūroje iki 58-61 HRC kietumo. Jei �tampų darbas susijęs su smūgiais, jie 

atleid�iami 275-325 0C temperatūroje iki 52-54 kietumo.  

Dideli, sudėtingos formos, dirbantys labai sunkiais re�imais, �tampai (i�kirtimo, pramu�imo, 

nupjovimo ir kt.) gaminami i� daug legiruotų chrominių plienų (X200Cr12, X150CrMo12, 
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X140CrV12-1). �ie plienai struktūriniu po�iūriu pana�ūs į greitapjovius - tai ledeburitinės klasės 

plienai. Jie yra atsparūs dilimui, gilaus įgrūdinamumo (iki 200 mm ir daugiau), grūdinant ma�ai 

deformuojasi. �tampai grūdinami (1000-1075 0C) ir atleid�iami (150-170 0C) iki 61-63 HRC 

kietumo arba apdorojami antriniam (60-62 HRC) kietumui, atleid�iant 2-3 kartus 500-520 0C 

temperatūroje. Taip apdoroti �tampai turi didesnį �iluminį atsparumą. 

Smūginio darbo įrankiams (pneumatiniams kirstuvams, metalų kapojimo įrangai ir pan.) 

reikalingas didelis tąsumas. Jie gaminami i� ma�esnio anglingumo (0,4-0,6 % C) plienų, legiruotų 

Cr, Si, W. U�grūdinti įrankiai atleid�iami 240-270 0C temperatūroje iki 52-55 HRC kietumo.  

Rusijoje �tampų darbinės briaunos gaminamos ir i� kietlydinių su padidintu kobalto kiekiu 

(BK10, BK15, BK20, BK25). 

Kar�tojo deformavimo �tampai deformuoja įkaitintą (1000-1150 0C) metalą. Daugelis jų 

dirba smūginiais re�imais bei intensyvaus dilimo sąlygomis. Jų darbiniai pavir�iai periodi�kai 

kaista ir au�ta. Dėl to pasirei�kia �tampų pavir�iaus metalo terminis nuovargis - �tampų pavir�ius 

suskeldėja ir pama�u pradeda trupėti.  

Sudėtingos kar�tojo deformavimo �tampų darbo sąlygos kelia �tampų metalui įvairiapusius 

reikalavimus. Jis turi būti gerų mechaninių savybių, atsparus dilimui ir smūgiams, atsparus kaitrai ir 

terminiam nuovargiui. Dėl to kar�tojo deformavimo �tampai gaminami tik i� legiruotų plienų, 

turinčių 0,3-0,6 % anglies (50NiCrMo6-3-2, 40WCrSi8-4-4 ir kt.). Didėjant �tampų darbinei 

temperatūrai, didėja plienų legiravimo laipsnis, ma�ėja anglies kiekis. Kar�tojo deformavimo 

�tampai po grūdinimo atleid�iami 550-680 0C temperatūroje trostito arba trostito sorbitinei 

struktūrai. Ma�i �tampai atleid�iami �emesnėje temperatūroje - 480-520 0C, 40-45 HRC kietumui. 

 

 4.2.4. Matavimo įrankių lydiniai.  

Pagrindiniai reikalavimai, keliami detalių matmenų kontrolės įrankiams, yra matmenų ir 

formos stabilumas eksploatacijos metu, atsparumas dilimui, ma�os grūdinimo deformacijos. Be to, 

įrankių metalas turi gerai �lifuotis bei poliruotis  

Daugiausia detalių matmenų kontrolės įrankių gaminama i� legiruotų įrankinių plienų 

(90SiCr5-4, 90Cr4, 100WCrMn6-5-4). Įrankiai grūdinami ir atleid�iami 60-64 HRC kietumui.  

Matavimo įrankių terminis apdorojimas turi savų ypatumų. Liekamojo austenito kiekiui 

suma�inti įrankiai grūdinami i� galimai �emesnių grūdinimo temperatūrų. Padidinto tikslumo 

įrankiai u�grūdinti apdorojami �alčiu ( -50, -80 0C). Siekiant i�vengti senėjimo procesų pliene, 

įrankių eksploatacijos metu, įrankiai atleid�iami (sendinami) �emoje (120-150 0C) temperatūroje, 
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i�laikant joje 15-50 valandų. Padidinto tikslumo įrankiams taikomas ir termociklinis apdorojimas, 

kaitaliojant apdorojimą �alčiu su trumpalaikiu (2-3 val.) atleidimu.  

Nedidelio tikslumo įrankiams gaminti tinka ir nelegiruoti angliniai plienai. Ilgi, plok�čios 

formos įrankiai (liniuotės, �ablonai, �akutės) gaminami i� lak�tinio C15, C20, 20Cr4 markių plieno. 

Įrankiai cementuojami, grūdinami ir atleid�iami (130-160 0C). Tokie pat įrankiai gaminami ir i� 

vidutinio anglingumo C50, C55 markių plieno. �iuo atveju įrankių darbinė dalis grūdinama auk�to 

da�nio srovėmis (ma�esnės deformacijos). U�grūdintiems įrankiams atliekamas �emas atleidimas. 

Sudėtingos formos įrankiai gaminami i� azotinamų plienų (36CrAlMo6-4-2 ir kt.) ir azotinami. 

Jei įrankiams būtinas korozinis atsparumas, jie gaminami i� chrominių nerūdijančių plienų 

(30Cr13, 40Cr13). Labai tikslūs matavimo įrankiai gaminami i� Fe-Ni lydinių - invarų. 
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P R I E D A I  

 

1 lentelė. Kai kurių med�iagų �iluminio plėtimosi koeficientas 

Med�iaga α (K-1) Med�iaga α (K-1) 

Pirokeramika 

Silicinis stiklas 

Invaras 

Deimantas 

Grafitas 

Kvarcas (lygegrečiai 

a�iai) 

Kvarcas (ststmenai 

a�iai) 

Stiklas (lak�tas) 

Statybinė plyta 

Ma�aanglis plienas 

Betonas 

0,4 x 10-6 

0,54 x 10-6 

0,9 x 10-6 

1,2 x 10-6 

5,4 x 10-6 

7,5 x 10-6 

 

13,7 x 10-6 

 

9,0 x 10-6 

9,0 x 10-6 

11,0 x 10-6 

12,6 x 10-6 

Nikelis 

Varis 

Sidabras 

Aliuminis 

Magnis 

Polistirenas 

Fenolo-formaldehidas 

Natūrali guma 

Neilonas (PA66) 

Polietilenas (didelio 

tankio) 

Polietilenas (ma�o 

tankio 

12,8 x 10-6 

16,2 x 10-6 

18,8 x 10-6 

21,6 x10-6 

25,2 x 10-6 

63,0 x 10-6 

72,0 x10-6 

80,0 x 10-6 

100 x 10-6 

120 x10-6 

 

200 x 10-6 

 

 

2 lentelė. Kai kurių grynų metalų, lydinių ir kitų med�iagų elektrinė var�a 

Med�iaga Elektrinė var�a 
Ωm (200C) Med�iaga Elektrinė var�a 

Ωm (200C) 

Sidabras 

Varis 

Aliuminis 

Magnis 

Natris 

Cinkas 

�alvaris 70/30 

Nikelis 

Gele�is 

Alavas 

Ma�aanglis plienas 

�vinas 

Kupronikelis 50/50 

1,6 x 10-8 

1,67 x 10-8 

2,66 x 10-8 

3,9 x 10-8 

4,3 x 10-8 

5,92 x 10-8 

6,2 x 10-8 

6,84 x 10-8 

8,85 x 10-8 

1,15 x 10-7 

1,7 x 10-7 

2,1 x 10-7 

5,5 x 10-7 

Silicis 

Germanis 

�lapalo formaldehidas 

(baltasis bakelitas) 

Ugniaatsparus molis 

Aliuminio oksidas 

Fenolo formaldehido 

derva (bakelitas) 

Deimantas 

Polietilenas 

Neilonas 

�ėrutis 

Kvarcas 

8,5 x 10-4 

1,0 x 10-3 

1 x 106 

 

1,4 x 108 

1 x 1011 

1 x 1012 

 

5 x 1012 

1 x 1013 

1 x 1014 

9 x 1014 

9 x 1014 
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Med�iaga Elektrinė var�a 
Ωm (200C) Med�iaga Elektrinė var�a 

Ωm (200C) 

Nerūdijantis plienas 

18/8 

Gyvsidabris 

Grafitas 

7,0 x 10-7 

 

9,6 x 10-7 

1,4 x 10-5 

Stiklas (Pyrex) 

Silicinis stiklas 

1 x 1016 

1 x 1020 

  

 

3 lentelė. Kai kurių med�iagų �iluminis laidumas 

Med�iaga Laidumas 
(W/mK) Med�iaga Laidumas 

(W/mK) 
Sidabras 

Varis 

Aliuminis 

Magnis 

Grafitas 

Nikelis 

Ma�aanglis plienas 

�vinas 

Kvarcas 

Silicinis stiklas 

Betonas 

�ėrutis 

Lak�tinis stiklas 

420 

395 

240 

168 

125 

88 

51 

33,5 

5,1 

1,25 

1,05 

0,84 

0,75 

Statybinė plyta 

Polietilenas 

Neilonas (PA66) 

Fenolo-formaldehidas 

Natūralus kaučiukas 

Asbestas 

Polisterenas 

Kam�čiamedis 

Smėlis 

Vandenilis* 

Deguonis* 

Azotas* 

Auk�tas vakuumas 

0,63 

0,33 

0,25 

0,25 

0,13 

0,12 

0,08 

0,046 

0,042 

0,17 

0,025 

0,024 

0,0 

 

* esant atmosferiniam slėgiui 
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