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ВСТУП 
 
Залежно від умов експлуатації хімічних апаратів (температури, типу та 

складу агресивного середовища, рівня та характеру прикладених напружень, 
тривалості) та спеціальних вимог, що ставляться до функціональних 
властивостей конкретних виробів для їхнього виготовлення використовують 
різні групи сплавів з особливими властивостями: корозійностійкі (неіржавіючі), 
жаростійкі (окалиностійкі), жароміцні та зносостійкі сталі та сплави. 

Корозія – це руйнування металу під впливом навколишнього середовища. 
Це явище дуже шкідливе. Для відновлення спотвореного корозією обладнання 
та конструкцій щорічно витрачається не менше 10% продукції світового 
металургійного виробництва. Через корозію порушується герметичність водо-, 
газо- та нафтопроводів, що може призвести до серйозних аварій. 

Розрізняють хімічну та електрохімічну корозію. Хімічна корозія 
відбувається під впливом сухих газів і неелектролітів (нафта та її похідні), а 
електрохімічна – під впливом водних розчинів кислот, лугів, солей. До 
електрохімічної належать також атмосферна і ґрунтова корозія. 

Найпоширенішим видом хімічної корозії є газова корозія при високих 
температурах – процес взаємодії з киснем або активними газовими 
середовищами (сірководень, пари сірки, діоксид вуглецю тощо). Цей вид 
корозії характерний для лопаток газових турбін, сопел реактивних двигунів, 
арматури печей тощо. 

Електрохімічна корозія має місце при електричному контакті двох 
металів з різними електрохімічними потенціалами, які знаходяться в 
електроліті. Внаслідок цього виникає гальванічний елемент, що і призводить до 
розчинення металу з нижчим потенціалом. Інтенсивність електрохімічного 
процесу зумовлюється різністю потенціалів елементів. 

Значення електрохімічного потенціалу Е0 деяких металів наведені нижче: 
 

Елемент Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Au 
E0, B -2,6 -1,66 -1,18 -0,76 -0,74 -0,44 -0,28 -0,25 -0,14 -0,13 0 +0,34 +0,79 +0,8 +1,5 

 

Окремі фази в сплавах відрізняються електродними потенціалами. Тому в 
матеріалах з гетерогенною структурою електрохімічна корозія відбувається 
активніше. Найбільшу корозійну стійкість мають сплави зі структурою 
однорідного твердого розчину. 

Електрохімічна корозія може бути: 
− рівномірною,  
− місцевою та  
− міжкристалітною. 

Рівномірна характерна для однорідних твердих розчинів. 
Місцева має вигляд ушкоджень у локальних місцях структури. Внаслідок 

її на поверхні виробу утворюються точкові ушкодження (пітинг) або плями. 
Джерела місцевої корозії є концентраторами напружень. 

Міжкристалітна корозія розвивається по границях зерен, внаслідок чого 
порушується зв’язок між зернами і сталь окрихчується. Це найнебезпечніший 
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вид корозії, який спричиняє корозійне розтріскування. 
Сталі, стійкі проти корозії, поділяються на дві групи: корозійностійкі 

(нержавіючі) і жаростійкі. 
Корозійна стійкість – це здатність матеріалу чинити опір корозійному 

впливу середовища. 
Жаростійкість – це властивість матеріалу чинити опір корозії при 

температурі вище 550°С. 
Згідно з цією класифікацією до корозійностійких належать сталі, стійкі 

проти всіх видів корозії при температурах нижче 550°С, до жаростійких – 
вище цієї температури. 

Жароміцність – це властивість матеріалу чинити опір деформації і 
руйнуванню при високих температурах. Основними показниками жароміцності 
є тривала міцність і повзучість. Перший показник характеризує опір 
руйнуванню, другий – опір деформації. 

Тривалу міцність характеризують показником умовної межі тривалої 
міцності σтм, за яку приймається найбільше напруження, яке призводить до 
руйнування матеріалу приданій температурі за даний час. 

Повзучість – це зміна розмірів виробу під час його тривалої експлуатації 
в зоні підвищених температур при сталих напруженнях, нижчих за межу 
текучості для даної температури. 

Причиною зниження міцності при високих температурах є дифузійні 
процеси, які при тривалій експлуатації викликають зміну легування матриці 
сплаву, укрупнення карбідних частинок, ріст розмірів зерен та ін. 

Зношування – зміна стану поверхні деталей внаслідок процесів тертя на 
поверхні, оцінюється за зміною розмірів або маси деталі. Зношування 
обумовлене як пластичним деформуванням, так і руйнуванням поверхневих 
шарів. 

Розрізняють механічне, корозійно-механічне і електроерозійне 
зношування. Найбільш загальним видом зношування є механічне зношування 
внаслідок механічної дії. Розрізняють такі види механічного зношування 
залежно від характеру механічної дії: 

− абразивне;  
− втомне;  
− ерозійне;  
− кавітаційне. 

Незважаючи на різноманітні умови взаємодії тертьових поверхонь, 
підвищення зносостійкості сталевих деталей для більшості видів механічного 
зношування забезпечується, як правило, поєднанням високої міцності та 
твердості поверхні контакту. 

 
 
 
 

 

 4 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 
 

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Й ЗАСТОСУВАННЯ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ 
(НЕІРЖАВІЮЧИХ) СТАЛЕЙ 

 
Мета роботи: вивчити хімічний склад типових неіржавіючих сталей, 

класифікацію їх за структурою, освоїти принципи маркування та ознайомитися 
з галузями призначення цих сталей. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Електрохімічна корозія протікає під дією на метал електролітів, якими можуть бути 

розчини солей, кислот, лугів, прісна та морська вода, атмосферні і ґрунтові середовища 
тощо. 

Електрохімічна корозія відбувається в результаті дії безлічі короткозамкнутих 
мікрогальванічних пар, які утворюються внаслідок різниці електрохімічних потенціалів, що 
виникає через різного роду неоднорідності, як металу, так і корозійного середовища на межі 
їх розділу. При цьому корозійне розчинення металу відбувається переважно на анодних 
ділянках металевої поверхні (продукти корозії можуть знаходитися на металевій поверхні 
або переходити у електроліт). 

До неоднорідностей металу, сприяючим електрохімічним корозіям, слід віднести: 
– структурну (наприклад, анізотропія кристалічної будови, границі зерен, 

гетерофазність, присутності різних включень); 
– хімічну (неоднорідність за хімічним складом); 
– фізичну (наприклад, наявність внутрішніх напружень). 
Неоднорідністю може характеризуватися також і зовнішнє корозійне середовище 

(наприклад, наявність температурного або концентраційного градієнта тощо). 
Швидкість електрохімічної корозії, як правило, зростає зі збільшенням ступеня 

неоднорідності металу або зовнішнього середовища. Так, дво- і багатофазні сталі кородують 
значно інтенсивніше, ніж однофазні. Менш корозійностійкими є сталі і сплави з більш 
вираженою ліквацією. Корозія розвивається швидше у металевих виробах, що знаходяться в 
напруженому стані або з концентраторами напружень (наприклад, місця згину сталевого 
листа, місця заклепувального з’єднання або зварного шва і тому подібне). 

Збільшують швидкість корозії різні додаткові чинники, які впливають на метал 
одночасно з корозійним середовищем: температура, наявність зовнішнього навантаження на 
метал, тертя, кавітація, опромінювання тощо. 

Залежно від характеру корозійного руйнування металу електрохімічна корозія може 
бути наступних основних видів: 

– суцільною, при якій відносно однорідний метал кородує з приблизно однаковою 
швидкістю по всій поверхні виробу; 

– місцевою або локальною, коли із-за неоднорідності металу, що зустрічається 
найчастіше, з’являється корозія тільки на деяких ділянках металевої поверхні 
(наприклад, плямиста, точкова, виразкова та інші види корозії); 

– міжкристалітною (МКК), яка є одним з найбільш небезпечних видів місцевої 
корозії і полягає в корозійному руйнуванні металу по межах кристалів (зерен); 

– корозією під напруженням, коли руйнування металу відбувається при одночасній дії 
корозійного середовища і напруження. Так, в зоні дії розтягуючих або згинаючих 
навантажень може відбуватися корозійне транскристалітне розтріскування 
(наприклад, у сталевих тросах або пружинах в атмосферних умовах). При 
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знакозмінних навантаженнях може виявлятися корозійна втома, що виражається у 
зниженні межі втоми металу у присутності корозійного середовища. 

Кількісно швидкість корозії оцінюють по зменшенню ваги металу, віднесеному до 
одиниці площі поверхні у одиницю часу (г/м2•год) або по односторонньому зменшенню 
товщини виробу (дослідного зразка) за одиницю часу (мм/рік). Для зручності та із 
урахуванням кількісних показників корозійна стійкість металів за ДСТ 13819-68 оцінюється 
балом за 10-бальною шкалою. 

 
1.1. КОРОЗІЙНОСТІЙКІ (НЕІРЖАВІЮЧІ)СТАЛІ 

 
Неіржавіючі (корозійностійкі) сталі — це сталі, що мають високу 

стійкість проти електрохімічної корозії у вологій атмосфері, у річковій та 
морській воді, у розчинах кислот, луг, солей і в інших агресивних середовищах. 

Висока корозійна стійкість неіржавіючої сталі забезпечується за рахунок 
окремих легуючих елементів (додаток А), які, з однієї сторони, підвищують її 
електрохімічний потенціал, переводячи сталь з активного у пасивний стан, а, з 
іншої сприяють утворенню на поверхні сталі дуже тонкої захисної плівки, 
міцно зв’язаної з основним металом і оберігаючої його від подальшої дії 
корозійного середовища. Залежно від корозійного середовища захисні плівки 
можуть складатися з оксидів, нерозчинних солей та інших з’єднань. 

Основним і найбільш ефективним легуючим елементом неіржавіючих 
сталей є хром, вміст якого може складати від 12 до 30% (за вагою). При 
введенні у вуглецеву сталь (або залізо) понад 12% Cr електрохімічний 
потенціал твердого розчину стає позитивним, сталь переходить у пасивний стан 
і процес анодного розчинення металу припиняється – сталь стає 
корозійностійкою. При цьому корозійна стійкість сталі залежить не тільки від 
вмісту хрому, але й від природи корозійного середовища. Так, наприклад, 
хромисті сталі стійкі тільки у тих кислотах, які є окислювачами і здатні 
пасивувати сталь, тобто створювати на ній захисну окисну плівку. Такою 
пасивуючою кислотою може бути азотна кислота. Сірчана і соляна кислоти не є 
окислювачами, а тому легко розчиняють високохромову сталь. 

Необхідно відзначити дуже важливу особливість хрому надавати 
неіржавіючим сталям здатності до самопасивації в окислювальних 
середовищах. Суть його полягає у тому, що при механічному пошкодженні 
пасивної (окисної) плівки, остання самостійно відновлюється, продовжуючи 
захищати поверхню металу від корозії. 

Окрім хрому неіржавіючі сталі можуть містити в різних поєднаннях інші 
легуючі елементи – як феритоутворювачі (Аl, Sі, Мо, W, Ті, V), так і 
аустенітоутворювачі (Ni, Мn, Со, Сu), що дозволяє отримувати не тільки 
необхідну корозійну стійкість, але і необхідну структуру і фізико-механічні 
властивості. 

Універсальних сталей, які б мали високу корозійну стійкість у всіх 
можливих середовищах, немає. Тому склад, структурний клас і термічна 
обробка неіржавіючої сталі встановлюються залежно від середовища, для якого 
вона призначається. 
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Залежно від хімічного складу неіржавіючі сталі, (які налічують більше 
100 марок) за основним легуючим елементом (елементам) поділяють на дві 
основні групи: хромисті та хромонікелеві. При цьому до групи хромонікелевих 
відносять хромомарганцеві, хромонікельмарганцеві, хромонікельмолібденові і 
багато інших складнолегованих сталей. 

Ширше у практиці використовується класифікація неіржавіючих сталей 
на класи за структурою (після охолодження на повітрі). Хромисті сталі можуть 
мати феритну, феритомартенситну або мартенситу структури, а хромонікелеві і 
ті сталі, що до них відносяться – аустенітну, аустенітомартенситну або 
аустенітоферитну структури. Слід зазначити, що у ряді випадків поділ 
неіржавіючих сталей на класи за структурою є досить умовним, оскільки іноді 
навіть коливання хімічного складу сталі в межах марочного може призводити 
до отримання різної структури. 

Хімічний склад, клас за структурою, режими термічної обробки і 
механічні властивості деяких найбільш поширених неіржавіючих і жаростійких 
сталей наведено у табл. Б.1 (додаток Б). 

Хромисті неіржавіючі сталі є найбільш економічними відносно 
легування. Залежно від середнього вмісту хрому в сталі їх можна розділити на 
три підгрупи: 

а) сталі з 13% Cr;   б) 17% Cr;   в) 27% Cr. 
Сталі з 13% Cr є широко поширеними і найбільш дешевими серед 

неіржавіючих. Вони характеризуються доброю корозійною стійкістю у 
атмосферних умовах, у слабких розчинах солей, кислот і ряду інших 
слабкоагресивних середовищах, а різний вміст вуглецю в них дає можливість 
отримувати різне поєднання механічних властивостей. З підвищенням вмісту 
вуглецю в цих сталях характеристики міцності зростають, але корозійна 
стійкість знижується, оскільки вуглець, зв’язуючи хром у карбіди (як правило, 
Cr23С6), зменшує його концентрацію у твердому розчині, збільшуючи при 
цьому гетерофазність структури. 

Висока корозійна стійкість неіржавіючих сталей досягається за рахунок 
утворення тонкої суцільної міцної оксидної плівки на поверхні металу при 
забезпеченні її доброго зчеплення з основним металом. 

Стійкість проти корозії неіржавіючих сталей підвищується головним 
чином введенням в сталь великої кількості хрому (> 13%). При такому вмісті 
цього елемента електрохімічний потенціал різко (стрибкоподібно) 
підвищується, стає позитивним, і електрохімічна корозія припиняється. Це 
явище називається пасивацією (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Зміна електрохімічного потенціалу заліза залежно  

від кількості хрому 
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Корозійна стійкість сталі поліпшується легуючими елементами, що 
викликають пасивацію (підвищення електрохімічного потенціалу, створення 
однофазної структури). Прикладом корозійностійких матеріалів можуть бути 
хромисті, хромонікелеві та хромомарганцеві сталі. При об’ємному та 
поверхневому легуванні хромом сталь стає пасивною, значно знижується 
корозійний струм та швидкість корозії. При кількості хрому більше 17% 
маловуглецеві сталі набувають однофазної структури, що збільшує корозійну 
стійкість, але виключає можливість зміцнення за рахунок термічної обробки. 
Структура хромистих корозійностійких сталей залежить від кількості вуглецю 
та хрому (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Структурні класи сталей у системі Fe-Cr-C та положення  

на діаграмі промислових хромистих сталей (А.П. Гуляєв) 
 
Наприклад, сталі, що містять 13% Cr, при нагріванні та охолодженні 

зазнають перетворення (γ↔α), тому можуть зміцнюватись термічною 
обробкою, не втрачаючи корозійної стійкості. Концентрація вуглецю в них 
зумовлює твердість, міцність та пластичність після гартування та відпускання. 
Так сталі 12X13, 20X13 мають достатню пластичність і можуть деформуватися 
при кімнатній температурі, а сталі 30X13, 40X13 використовують лише після 
гарячої деформації. 

Класифікація корозійностійких сталей. Корозійностійкі сталі містять 
ферито- і аустенітотвірні елементи і залежно від їх концентрації мають різну 
структуру. Після високотемпературного нагрівання й охолодження на повітрі 
залежно від основної структури розрізняють: мартенситні, мартенсито-феритні 
(з вмістом не менше 10% фериту), феритні, аустенітно-мартенситні, аустенітно-
феритні (з вмістом не менше 10% фериту), аустенітні сталі (рис. 1.3). 

Сумарну дію феритотвірних елементів характеризують еквівалентом 
хрому Crекв, а аустенітотвірних елементів – еквівалентом нікелю Nіекв: 
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Рис. 1.3. Структурна діаграма Шефлера для корозійностійких сталей 

 
Розрахунок еквівалентів (Crекв та Nіекв) дозволяє отримати точку на 

діаграмі, яка приходиться до тієї чи іншої фазової області: 
 

Crекв=%Cr + 1,4·%Mo + 0,5·%Nb + 1,5·%Si + 2·%Ti; 
Nіекв=%Ni + %Co + 30·%C + 0,5·%Mn +  30·%N + 0,3·%Cu. 

 
Наприклад, треба оцінити фазовий склад сталі 20Х13Н4Г9. 
Для неї: 
  Crекв=%Cr=13; 

Nіекв=%Ni + 30·%C + 0,5·%Mn=4 + 30·0,2 + 0,5·0,9=14,5. 
 
За структурною діаграмою (рис. 1.3) визначаємо, що сталь належить до 

аустенітно-мартенситного класу. 
Сталі з низьким вмістом вуглецю (08X13, 12X13, 20X13) є 

доевтектоїдними і найчастіше застосовуються у покращеному стані (після 
гартування і високого відпускання на сорбітну структуру). Вони пластичні, 
добре штампуються, зварюються і знаходять широке використання при 
виготовленні різних деталей і апаратури у харчовій і хімічній промисловостях, 
турбінних лопаток, деталей холодильного устаткування, різних предметів 
домашнього вжитку тощо. 

Сталі з вищим вмістом вуглецю (евтектоїдна 30X13 і заевтектоїдна 
40X13) після гартування і низького відпускання характеризуються високою 
твердістю, міцністю і зносостійкістю. З них виготовляють вимірювальний, 
ріжучий і хірургічний інструмент, деталі підшипників кочення, карбюраторні 
голки, пружини та інші деталі, що працюють у корозійному середовищі. 

Сталі типу Х13 мають найкращу корозійну стійкість тільки за умови, що 
весь хром знаходиться у твердому розчині. Лише в цьому випадку 
електрохімічний потенціал сталі стає позитивним, а на її поверхні 
утворюватиметься щільна захисна окисна плівка типу (Cr,Fe)2О3. 

Тому нагрівання під гартування таких сталей слід проводити до 
температур 1000...1050°С, що дозволяє практично повністю розчинити карбіди 
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хрому в аустеніті і після охолодження отримувати структури, що складаються з 
високохромистих твердих розчинів: фериту і мартенситу у сталях 08Х13 і 
12X13 та мартенситу у сталях з великим вмістом вуглецю. Крім того, подальше 
відпускання не рекомендується проводити в інтервалі температур 500-600°С, 
оскільки при цих температурах відпускання відбувається розпад мартенситу на 
гетерогенну суміш, що складається з хімічно неоднорідної і збідненої хромом 
феритної матриці і великої кількості високодисперсних карбідів типу Cr23С6, що 
в найбільшій мірі знижує корозійну стійкість загартованої сталі. З підвищенням 
температури відпуску карбіди коагулюють і число їх зменшується, а ферит стає 
одноріднішим за складом і корозійна стійкість підвищується. 

Істотно підвищується корозійна стійкість виробів, виготовлених із сталей 
типу X13, якщо їх поверхня ретельно прошліфована і відполірована. 

Низьковуглецеві високохромисті сталі з середнім вмістом ~17 та ~27% Cr 
(табл. Б.1, додаток Б) належить до феритного класу (оскільки вони не зазнають 
α↔γ перетворення при нагріванні та охолодженні) і є найбільш 
корозійностійкими у групі хромистих сталей. При цьому корозійна стійкість 
зростає із збільшенням вмісту у них хрому і зменшенням вмісту вуглецю та 
азоту. 

Феритні високохромисті сталі є корозійностійкими в азотній кислоті, 
водних розчинах аміаку, аміачній селітрі та в інших окислювальних 
середовищах. З них виготовляються різні деталі і зварні конструкції у хімічній, 
харчовій та інших галузях промисловості. 

Великим недоліком вищезгаданих сталей, що обмежує їх використання, є 
підвищена схильність до зростання зерна при температурах нагрівання вище 
800...850°С (наприклад, при зварюванні), що призводить до крупнозернистості і 
істотного зниження ударної в’язкості (поріг холодноламкості зміщується від 
негативних до кімнатних температур і вище). У той же час подрібнити 
структуру термічною обробкою є неможливим через відсутність у цих сталях 
фазових перетворень. 

Додаткове окрихчування (навіть при початковій дрібнозернистій 
структурі) може ще виникати у наступних випадках: 

– при нагріванні в інтервалі температур 450...520°С через процеси 
впорядкування структури (так звана “крихкість при 475°С”); 

– при вищих температурах (~600...700°С) за рахунок виділення з твердого 
розчину по межах зерен карбідів хрому типу Cr23С6; 

– при тривалих витримках, особливо сталей з ~27% Cr, в районі 700°С за 
рахунок утворення крихкої σ-фази (FеCr). 

З метою отримання дрібнішого зерна, зменшення крихкості і підвищення 
корозійної стійкості (насамперед до МКК) високохромистих сталей феритного 
класу, необхідно: 

а) гарячу обробку тиском (наприклад, прокатку) закінчувати при нижчих 
температурах (~790°С); 

б) після гарячої обробки проводити короткочасний відпал (нормалізацію) 
при 760 ...780°С з подальшим швидким охолодженням; 
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в) виплавляти сталі з сумарним вмістом вуглецю та азоту не більше 0,03% 
(так звані суперферити). 

Позитивний вплив на підвищення стійкості до МКК і подрібнення зерна 
хромистих сталей феритного класу надають присадки титану у кількості не 
менше п’ятикратного вмісту вуглецю у сталі, але не більше 0,9% (08Х17Т, 
15Х25Т тощо). Титан, маючи вищу, ніж хром, спорідненість до вуглецю, 
зв’язує останній у карбід ТіС і, запобігаючи утворенню карбідів хрому, 
забезпечує максимально можливий вміст хрому у твердому розчині (фериті). 
Вищий вміст хрому у фериті покращує корозійну стійкість феритних сталей, а 
поява у структурі термічно стійких карбідів ТіС запобігає і зростанню 
феритного зерна при нагріванні (наприклад, при зварюванні). Аналогічно 
титану діє і ніобій. 

Окремо слід виділити групу 18%-х неіржавіючих хромистих сталей з 
високим вмістом вуглецю – від 0,6 до 1,2%. Сталі з високим вмістом вуглецю 
(наприклад, 95X18) після гартування на мартенситну структуру і низького 
відпускання широко застосовують для виготовлення деталей підшипників 
кочення, які корозійностійкі у прісній та морській воді, в розчинах азотної і 
оцтової кислоти, у нафті та її похідних. Сталі з меншим вмістом вуглецю 
використовуються часто при виготовленні ріжучого медичного інструменту. 

Хромонікелеві неіржавіючі сталі. За структурою у нормалізованому 
стані (після охолодження на повітрі) всі сталі цієї групи можна умовно 
розділити на три структурні класи: 

1) чисто аустенітні сталі, структура яких у всьому температурному 
інтервалі існування є аустенітна; 

2) аустенітно-мартенситні сталі, у структурі яких окрім аустеніту є 
мартенсит. Мартенсит може утворитися трьома шляхами: за рахунок γ↔α 
перетворення на стадії охолодження до кімнатних температур або після 
обробки холодом, або під дією холодної пластичної деформації аустеніту; 

3) аустенітно-феритні сталі, у структурі яких разом з аустенітом 
спостерігається α-фаза, що утворюється з рідкого розплаву при кристалізації 
або що виділяється при охолодженні на повітрі в області високих температур. 

Слід відзначити, що іноді вистачає навіть невеликого коливання 
хімічного складу сталі, щоб перевести її з одного структурного класу до 
іншого. Наявність вуглецю в розглянутих сталях може призвести до утворення 
спеціальних карбідів, переважно типу (Cr,Fe)23С6. 

Серед неіржавіючих хромонікелевих сталей найбільшого поширення 
набули сталі аустенітного класу. 

Аустенітні хромонікелеві сталі порівняно з хромистими феритного класу 
є технологічнішими (добре піддаються прокатці, волочінню, штампуванню, 
зварюванню), мають краще поєднання механічних властивостей та вищу 
корозійну стійкість. Вони стійкі у багатьох високоагресивних середовищах: у 
азотній кислоті, у сірчаній (тільки на холоді), у соляній (на холоді та у малих 
концентраціях), в органічних кислотах, в розчинах лугів і солей, прісній та 
морській воді тощо. Їх широко застосовують як конструкційний матеріал у 
різних галузях життєдіяльності людини: авто- і суднобудуванні, машино- та 
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приладобудуванні, нафтовій та хімічній промисловостях, у побуті і тому 
подібне. У приладобудуванні часто використовується ще і властивість 
парамагнетизму аустенітних сталей. 

Типовими представниками аустенітних неіржавіючих сталей є сталі типу 
Х18Н9 (12Х18Н9, 17X18Н9), що містять відповідно 0,03...0,17%С, 17...19%Cr, 
8...10%Nі (табл. Б.1, додаток Б). Структура цих сталей у рівноважному 
(відпаленому) стані складається з аустеніту (γ-фази) та карбідів (Cr,Fe)23С6. 

Для надання сталям високої корозійної стійкості їх піддають простій 
термічній обробці, що полягає у гартуванні у воді (рідше на повітрі) від 
температур однофазної аустенітної області 1050...1100°С. Такі високі 
температури нагрівання під гартування необхідні для повнішого розчинення 
карбідів хрому в аустеніті. В результаті гартування отримують однорідну 
структуру пересиченого γ-твердого розчину з максимально можливою для 
даних сталей концентрацією хрому (~17...18%). Під мікроскопом така 
структура є зернами аустеніту, усередині яких добре видно двійники. Саме 
однофазність структури і високий вміст хрому в γ-твердому розчині і 
забезпечує аустенітним сталям у загартованому стані високу корозійну 
стійкість. 

Відпускання після гартування, як правило, не проводять, оскільки він 
знижує корозійну стійкість із-за неминучого виділення карбідів хрому, що 
збільшує гетерофазність структури і знижує концентрацію хрому у γ-твердому 
розчині. Що стосується гартівної напруги, то у порівнянні з гартуванням “на 
мартенсит” вони досить малі і не потребують відпускання для їх зняття. 

Аустенітні сталі після гартування мають відносно невеликі значення меж 
міцності і текучості, але натомість володіють високою пластичністю (табл. Б.1, 
додаток Б). 

Ефективним шляхом підвищення міцнісних характеристик загартованих 
сталей аустенітного класу є холодна пластична деформація. Межа міцності при 
деформації близько 60...70% може підвищиться від 520...560 МПа до 
1200...1300 МПа, але показники пластичності при цьому погіршуються. 
Зміцнення пов’язане з наклепом аустеніту, а у деяких випадках і з протіканням 
під впливом холодної деформації γ↔α перетворення з утворенням мартенситу 
деформації. Вказаний спосіб зміцнення часто використовують при виготовленні 
тонкого холоднокатаного листа або стрічки, холоднокатаного дроту тощо. 

Великим недоліком багатьох загартованих сталей аустенітного класу є 
схильність до МКК при нагріванні в інтервалі температур 500…700°С 
(наприклад, при зварюванні). Даний вид корозії пов’язаний з виділенням 
карбідів хрому типу (Cr,Fe)23С6 або (Cr,Fe)7С3 по межах аустенітних зерен і 
збідненням у зв’язку з цим приграничних зон хромом до значень нижче 
необхідної межі, що забезпечує корозійну стійкість (тобто нижче 12%). 

Таким чином, замість однорідного γ-твердого розчину сталь набуває 
структури, що складається з декількох різних за складом фаз: 

а) збідненою хромом у-фази у приграничних зонах зерна; 
б) γ-фази у середині зерна з високою концентрацією хрому, рівною 

середньому вмісту його у сталі; 
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в) високохромистих карбідів. 
За певних умов (наприклад, наявність вологого повітря) між цими фазами 

утворюється мікрогальванічна пара, що призводить до інтенсивного 
електрохімічного розчинення фаз, які мають найменший потенціал. У даному 
випадку такою фазою є збіднений хромом γ-твердий розчин приграничних зон 
зерна. 

Чим вище вміст вуглецю у сталі, тим інтенсивніше протікають процеси 
МКК. 

Міжкристалітна корозія підступна і дуже небезпечна, оскільки за 
зовнішнім виглядом її виявити важко. Сталь, уражена МКК, втрачає металевий 
блиск і звук, різко падають її механічні властивості і вона поступово 
руйнується по межах зерен. 

Повністю усунути схильність аустенітних неіржавіючих сталей до МКК 
можна тільки зменшенням вмісту в них вуглецю до таких значень, які не 
перевищували б межі розчинності його у γ-твердому розчині при температурах 
протікання МКК. Проте виплавка сталі з низьким вмістом вуглецю пов’язана з 
технологічними складнощами і великими матеріальними витратами. 

Економічнішим і досить ефективним варіантом, який повністю не усуває, 
але значно зменшує схильність до МКК, є введення до складу сталі при 
виплавці (за аналогією з хромистими сталями) сильних карбідоутворюючих 
елементів (так званих елементів-стабілізаторів) – Ті, рідше Nb (12X18Н9Т, 
12Х18Н10Б тощо). Ці елементи в процесі кристалізації зв’язують вуглець у 
тугоплавкі карбіди (ТіС, NbС), що практично виключає утворення карбідів 
хрому, зберігає тим самим високий вміст хрому в аустеніті і перешкоджає 
розвитку МКК. 

Природно, що титан і ніобій необхідно вводити у кількостях, достатніх 
для повного зв’язування вуглецю у відповідні карбіди. Слід зазначити, що 
карбіди ТіС і NbС не розчиняються при нагріві під гартування (1050...1100°С) і 
тому після охолодження присутні у структурі загартованої сталі разом з γ-
твердим розчином, але, на відміну від карбідів хрому, не впливають на 
корозійну стійкість сталі. 

Хромонікелеві сталі аустенітного класу через присутність у них 
дефіцитного нікелю, характеризуються високою вартістю. Тому розроблено ряд 
більш дешевших сталей аустенітного класу, в яких нікель частково (наприклад, 
сталь 10Х14Г14Н4Т тощо) або повністю (сталь 15Х17АГ14) є заміненим на 
марганець (до ~14%). Іноді як аустенітоутворюючий елемент додають азоту 
кількості 0,2...0,5%. Ці сталі поступаються в корозійній стійкості класичним 
хромонікелевим сталям, але з успіхом можуть замінити їх (наприклад, сталь 
10Х14Г14Н4Т замість 12Х18Н10Т) для виготовлення виробів, що працюють у 
слабкоагресивних середовищах (органічних кислотах, солях, лугах тощо). 

Окрім неіржавіючих сталей аустенітного класу на практиці, хоча і рідше, 
використовують сталі аустенітно-мартенситного (наприклад, сталі 09X15Н8Ю, 
07X16Н6 тощо) і аустенітно-феритного (сталі 08Х22Н6Т, 08X18Г8Н2Т тощо) 
класів (табл. Б.1, додаток Б). Головними їх перевагами є менша вартість 
внаслідок меншого вмісту нікелю та вищий комплекс міцнісних характеристик. 
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Наприклад, сталь 09Х15Н8Ю аустенітно-мартенситного класу часто 
використовується як високоміцна після гартування від 975°С (структура 
складається з метастабільного аустеніту і невеликої кількості мартенситу), 
обробки холодом при -70°С (~60% аустеніту та ~40% мартенситу) і старіння 
при 500°С. Межа міцності за рахунок старіння мартенситу досягає 1240 МПа. 
Сталь характеризується достатньо високою корозійною стійкістю в 
атмосферних умовах та інших середовищах, а також стійкістю до МКК. 

Сталі аустенітно-феритного класу набули найменшого поширення через 
нестабільність їх структури. Кількісне співвідношення аустеніту і фериту, а, 
отже, і механічні властивості можуть істотно змінюватися навіть при невеликих 
коливаннях складу сталі у межах марочного вмісту елементів. 

 
1.2. ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

 
Робота виконується на металографічному мікроскопі МИМ-7. Добірка 

шліфів містить хромисті та хромонікелеві неіржавіючі сталі. Фотографії 
мікроструктур відповідних сталей. 

 
1.3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 
1. Переглянути при збільшеннях у 100-500 разів мікроструктуру 

феритного, мартенситного та мартенситно-феритного класу хромистих 
неіржавіючих сталей. 

2. Зарисувати (схематично) мікроструктуру та вказати структурні 
складові, хімічний склад, призначення, термічну обробку, властивості 
хромистих неіржавіючих сталей із використанням довідкових даних (додатки Б 
та В). 

3. Переглянути мікроструктуру аустенітного, аустенітно-мартенситного 
та аустенітно-феритного класу хромонікелевих неіржавіючих сталей. 

4. Зарисувати (схематично) мікроструктуру, вказати структурні складові, 
хімічний склад, призначення, термічну обробку, властивості хромонікелевих 
неіржавіючих сталей, використовуючи довідкові дані (додатки Б і В). 

 
1. 4. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 
У звіті необхідно: 

1. Вказати порядковий номер і назву лабораторної роботи. 
2. Сформулювати мету роботи. 
3. Сформулювати основні поняття про будову та принципи класифікації 

корозійностійких (неіржавіючих) сталей. 
4. Подати схематичні рисунки мікроструктур зразків досліджуваних 

корозійностійких (неіржавіючих) сталей. 
5. Провести аналіз отриманих результатів та зробити висновки. 
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1.5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
1. Перерахуйте фактори, які посилюють електрохімічну корозію сталі. 
2. Що беруть за критерій швидкості електрохімічної корозії?  
3. Які сталі називають неіржавіючими (корозійностійкими)?  
4. Розшифруйте марку сталі за хімічним складом, укажіть клас сталі за 

структурою та групу сталі за призначенням: 08X13, 12X17, 15Х25Т, 95Х18, 
12Х18Н9, 05Х27Ю5А.  

5. Яким чином забезпечується висока корозійна стійкість неіржавіючих сталей? 
6. Присутність якого легуючого елемента та у якій кількості є обов’язковим у 

складі неіржавіючих сталей? У чому полягає явище самопасивування? 
7. Коротко охарактеризуйте класифікацію неіржавіючих сталей по хімічному 

складу і структурі. 
8. Укажіть на основні недоліки високохромистих (17...28% Cr) неіржавіючих 

сталей феритного класу. 
9. Поясніть, чому неіржавіючі сталі мартенситного та аустенітного класів 

загартовують від високих температур 1000...1100°С? 
10. Чому не проводять відпускання після гартування неіржавіючих сталей 

аустенітного класу? 
11. Якою термічною обробкою можна підвищити штампованість сталей типу 

XI8Н9 і чому? 
12. Якою обробкою можна підвищити міцність сталей аустенітного класу типу 

X18 Н9? Наведіть приклади з практики. 
13. Поясніть природу МКК і укажіть на заходи з її усунення.  
14. Порекомендуйте сталь та термічну обробку для виготовлення немагнітних 

витих пружин навігаційних приладів, які працюють у середовищі морського 
повітря. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Й ЗАСТОСУВАННЯ ЖАРОСТІЙКИХ 
(ОКАЛИНОСТІЙКИХ) СТАЛЕЙ 

 
Мета роботи: вивчити особливості структури і властивості жаростійких 

сталей, класифікацію їх за структурою та ознайомитися із призначенням цих 
сталей. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Хімічна корозія відбувається під дією на метал корозійних середовищ, які не є 

електролітом. Такими середовищами можуть бути повітря та інші гази (газова корозія), а 
також не електропровідні органічні рідини (наприклад, нафта та її похідні – бензин, мастила 
тощо). 

Серед різних видів хімічної корозії особливе місце займає газова корозія при 
підвищених та високих температурах, коли взаємодія металу відбувається з такими 
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агресивними складовими газового середовища, як кисень (окислення) і водень (воднева 
корозія), сірковмісні гази (сульфідна корозія) тощо. В основі газової корозії лежить 
самодовільний хімічний процес утворення відповідних хімічних сполук на поверхні металу. 

Найбільш поширеним випадком газової корозії є окислення, оскільки кисень частіше 
за інші компоненти входить до складу різних газових середовищ, включно повітря. 
Результатом взаємодії металів з киснем при високих температурах є утворення на їх поверхні 
відповідного шару оксидів (окалини). Швидкість (інтенсивність) процесу окислення 
насамперед визначається швидкістю хімічної реакції утворення оксиду і швидкостями 
зустрічної дифузії іонів металу та кисню через зростаючий шар оксиду (оксидів). 

Склад, структура і фізико-хімічні властивості (густина, пористість, міцність, 
термодинамічна стійкість, адгезійна здатність тощо) оксиду, що утворюється, залежать від 
складу сталі та газового середовища, температури, тиску і ряду інших чинників. При певних 
значеннях складу, товщини і властивостей окисна плівка, відокремлюючи метал від 
корозійного середовища, може служити надійним захистом від подальшого окислення. 

Окалина, що утворюється на залізі і вуглецевих сталях при нагріванні на повітрі або 
якому-небудь іншому кисневому середовищі може складатися з трьох оксидних шарів – FeО, 
Fe3О4 та Fe2О3. Оксид FeО представляє собою твердий розчин вилучення з підвищеною 
кількістю вакансій у структурі, з’являється при температурі нагріву 575°С. З підвищенням 
температури його кількість в окалині різко зростає, досягаючи вже при 750°С близько 95%. 
Шар окалини, що містить такий оксид, рихлий та маломіцний і не представляє великої 
перешкоди на шляху дифузійного проникнення кисню у поверхню металу, а тому не є 
задовільним захистом від окислення. Тому вуглецеві сталі при температурах вище 570°С 
легко окислюються, а іноді і до повного руйнування металу. 

У той же час, якщо сталь легувати хромом, алюмінієм або кремнієм, то при нагріванні 
на її поверхні утворюються щільні, міцно зв’язані з основним металом плівки з тугоплавких 
оксидів типу (Cr,Fe)2О3, надійно захищаючи метал від газової корозії. 

Здатність металу чинити опір газовій корозії при температурах вище 550°С називають 
жаростійкістю (або окалиностійкістю). 

Кількісно жаростійкість оцінюють за збільшенням (за рахунок поглинання 
окислювача) або зниженням (після видалення окалини з поверхні металу) ваги стандартних 
зразків, віднесені до одиниці площі поверхні і в одиницю часу (ДСТ 6130-71). 

Жаростійкість разом з жароміцністю є основним критерієм придатності даного 
матеріалу для високотемпературної експлуатації. 

 
2.1. ЖАРОСТІЙКІ (ОКАЛИНОСТІЙКІ) СТАЛІ 

 
Сталі стійкі проти газової корозії при температурах вище 550°С 

називаються жаростійкими або окалиностійкими. Основним легуючим 
елементом, що підвищує окалиностійкість сталі і сплавів, є хром. Вже із 
введенням до складу вуглецевої сталі 5,7% Cr її окалиностійкість з 400...450°С 
підвищується до 600…650°С, а при збільшенні вмісту хрому у сталі до 28% 
окалиностійкість зростає до 1150°С. Підвищує окалиностійкість сталі 
додаткове легування алюмінієм (як правило, до 5,8%) або кремнієм (до 3%). 

У якості окалиностійких використовують переважну більшість 
неіржавіючих сталей двох типів: хромистих феритного класу і хромонікелевих 
аустенітного класу. При цьому окалиностійкість залежить від складу сталі, а не 
від її структури. Тому окалиностійкість феритних і аустенітних сталей при 
рівній кількості хрому практично однакова. 

Високохромисті неіржавіючі сталі феритного класу, що містять 
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13...28% Cr, у якості окалиностійких сталей використовують порівняно рідко. 
Пояснюється це тим, що окалиностійкість сталей до 17% Cr відносно невелика 
(до ~700°С), а сталі із вмістом 17...28% Cr, хоча і мають високу 
окалиностійкість, характеризуються відносно невисокою міцністю і, 
найголовніше, при нагріваннях вище 450°С схильні до сильного окрихчування 
(причини якого вже раніше розглядалися). Якщо для неіржавіючих сталей цей 
недолік у багатьох випадках є не таким істотним, то для окалиностійких сталей, 
розрахованих на роботу при високих температурах, така обставина набуває 
першочергового значення. Проте для слабконавантажених виробів 
застосування таких відносно дешевих сталей доцільне. Так, сталі з 17% Cr 
(08Х17Т, 12Х17 тощо) можуть з успіхом використовуватися в окислювальному 
(повітрям) середовищі або у атмосфері продуктів згорання палива з 
підвищеним вмістом сірки до ~800...900°С, а сталі з 25...27% Cr (15Х25Т, 
15X28) – до ~1100°С (наприклад, елементи теплообмінної апаратури та пічного 
устаткування – труби, реторти, муфелі, піддони, подові плити, чохли термопар і 
тому подібне). 

Необхідно відзначити, що окалиностійкість залізохромистих сталей 
порівняно мало залежить від вмісту у них вуглецю, особливо якщо вони 
додатково леговані (стабілізовані) титаном або ніобієм. 

Серед високохромистих жаростійких сталей феритного класу особливої 
уваги заслуговує невелика група сталей, що містять 23...27% Cr і близько 
3,5...5,8% Аl (05Х23Ю5А, 05Х27Ю5А). Окрім високої жаростійкості, а вони 
стійкі у повітряній атмосфері, у середовищі сірковмісних газів до 1250...1350°С. 
Ці сталі мають і високий електроопір. Завдяки цьому вони широко 
використовуються у вигляді стрічки або дроту для виготовлення 
електронагрівальних елементів реостатів, електропечей, побутових приладів і 
тому подібне. Перевагою нагрівачів з хромалюмінієвих сплавів є їх дешевизна, 
а недоліком – висока крихкість, що ускладнює, та іноді робить неможливим їх 
ремонт, низька жароміцність при температурі вище 1000°С, що призводить 
часто до провисання (“зростання”) електронагрівачів навіть під дією власної 
ваги. Цих недоліків позбавлені хромонікелеві сплави (фероніхром Х15Н60 і 
ніхром Х20Н80). Вони технологічніші, пластичніші і жароміцніші, але мають 
дещо меншу жаростійкість (1050...1150°С) і відрізняються набагато більшою 
вартістю). 

Широкого поширення в якості жаростійких (окалиностійких) сталей 
набули неіржавіючі хромонікелеві сталі аустенітного класу (табл. Б.1, 
додаток Б). Не маючи великих переваг по жаростійкості перед 
високохромистими сталями феритного класу, вони мають виший комплекс 
механічних властивостей, включаючи жароміцність, а також технологічніші (по 
штампуванню, зварюванню) і менш схильні до окрихчування після тривалих 
витримок при високих температурах. Особливо високий попит мають 
аустенітні сталі класичного типу, наприклад, сталі 12Х18Н9, 08Х18Н10Т тощо. 
З них виготовляють деталі вихлопних систем, труби, листові і сортові деталі, 
деталі пічної арматури і тому подібне, які працюють при невеликих 
навантаженнях і при температурах до 600...800°С. 
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Чим більший вміст у сталі хрому і нікелю, тим вище жаростійкість. 
Остання може бути додатково підвищена за рахунок легування кремнієм. Серед 
таких сталей слід виділити сталі з підвищеним вмістом вуглецю – 36Х18Н25С2 
і 20Х25Н20С2. Їх з успіхом застосовують для виготовлення різних деталей, у 
тому числі достатньо навантажених елементів пічного устаткування, що 
експлуатуються у навуглецьовуючих середовищах до 1000...1100°С (арматура, 
пічні конвеєри, опорні направляючі ролики, муфелі, тиглі, піддони тощо). 

Недоліком жаростійких сталей аустенітного класу є їх відносно висока 
вартість (головним чином через нікель) і мала стійкість у газових середовищах, 
що містять сірку. 

З великої номенклатури жаростійких сталей слід виділити невелику групу 
(приблизно з 10 марок) відносно дешевих хромокремнистих сталей, які відомі 
під назвою сильхроми або клапанні (за основним їх призначенням). Вони 
містять до 0,5% С, спільно леговані хромом (5...14%) та кремнієм (1...3%) і 
належать до мартенситного класу, оскільки при нагріванні та охолодженні 
зазнають α↔γ перетворення. Після гартування від ~1050°С на мартенсит              
(з твердістю 50...56 НRС) і подальшого відпуску (частіше всього при 
720...780°С), сильхроми набувають жароміцності (міцність, рівна              
750...950 МПа, зберігаються до 600...700°С), високої зносостійкості та ударної 
в’язкості. Крім цього, вони мають хороший опір теплозмінам і жаростійкість 
(до 700°С) у продуктах згорання різних видів палива. Поєднання таких 
властивостей при відносно невеликій вартості дозволяє з великою 
ефективністю використовувати сильхроми для виготовлення клапанів двигунів 
малої і середньої потужності у автотракторній і авіаційній промисловостях. 

З недоліків варто відзначити схильність до відпускної (зворотної) 
крихкості сталей, легованих молібденом. 

На завершення необхідно відзначити, що окрім розглянутих груп 
неіржавіючих і жаростійких сталей в окремих галузях науки та техніки 
застосовується ще достатньо велика номенклатура спеціальних сплавів такого 
ж призначення, але з набагато кращими службовими характеристиками. 

 
2.2. ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

 
Металографічний мікроскоп МИМ-7, мікрошліфи жаростійких сталей 

феритного, мартенситного та аустенітного класів, атлас мікроструктур. 
 

2.3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

1. Отримайте протравлені мікрошліфи хромистої феритного класу і 
хромонікелевої аустенітного класу окалиностійкої сталі відомих марок. 

2. Розгляньте їх структуру за збільшенням у 300…500 разів та схематично її 
зарисуйте. 

3. За атласом визначте структурні та фазові складові у мікроструктурі кожної 
марки сталі. 

4. За маркою сталі розшифруйте її хімічний склад, класифікуйте за структурою 
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та призначенням, охарактеризуйте властивості. 
5. Вкажіть особливості термічної обробки та можливі галузі застосування 

(додаток Г). 
 

2.4. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 
У звіті необхідно: 
1. Вказати порядковий номер і назву лабораторної роботи. 
2. Висвітлити мету роботи. 
3. Сформулювати основні поняття про будову та принципи класифікації 

жаростійких сталей. 
4. Подати схематичні рисунки мікроструктур зразків досліджуваних сталей з 

позначеннями структурних та фазових складових. 
5. Кожний рисунок повинен мати підпис та коментар, у яких за літературними 

даними вказати хімічний склад, класифікувати сталь за структурою та 
призначенням, охарактеризувати особливості її термічної обробки та 
застосування. 

 
2.5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Укажіть на сутність процесу хімічної корозії металів. 
2. Що розуміють під жаростійкістю та жароміцністю? 
3. Які сталі називають окалиностійкими? 
4. Що беруть за критерій жаростійкості (окалиностійкості) сталі? 
5. Яким чином забезпечується висока жаростійкість відповідних сталей? 
6. Порекомендуйте окалиностійку сталь для виготовлення пічних піддонів, які 

працюють у повітряному середовищі до 1050°С. 
7. Порекомендуйте окалиностійку сталь для виготовлення електронагрівачів, 

які працюють у повітряному середовищі до 1200°С. 
8. Порекомендуйте жаростійку сталь для виготовлення направляючих у 

штовхальних цементаційних печах, які працюють у навуглецьованому 
середовищі (СО +Н2 + N2 + СН4) при 900°С. 

9. Порекомендуйте жаростійку сталь для виготовлення клапанів автомобільних 
двигунів середньої потужності. 

10. Чим відрізняються неіржавіючі і жаростійкі сталі? Наведіть приклади марок 
цих сталей. За рахунок чого досягаються потрібні властивості? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 
 

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Й ЗАСТОСУВАННЯ  
ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ ТА СПЛАВІВ 

 
Мета роботи: ознайомитися з принципами легування жароміцних 

сталей, вивчити структуру окремих сталей перлітного, мартенситного та 
аустенітного класів, встановити зв’язок між складом, структурою і 
властивостями сталей, що досліджуються. Ознайомитися із призначенням 
жароміцних сталей та сплавів. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Жароміцність – це властивість матеріалу чинити опір деформації і 

руйнуванню при підвищених (>0,3·Тпл) температурах. Основними показниками 
жароміцності є повзучість і тривала міцність. 

З підвищенням температури характеристики міцності металів і металевих 
сплавів знижуються. Це відбувається тому, що при нагріванні рухливість атомів 
зростає, збільшується кількість вакансій, підсилюються дифузійні процеси та 
зменшуються сили міжатомного зв’язку у кристалічних ґратках і, як наслідок, 
знижується міцність. Особливо інтенсивно при підвищенні температури 
збільшується швидкість дифузії на границях між зернами, де атоми не 
утворюють правильних кристалічних ґраток і можуть вільно переміщатися. 
Тому границі між зернами при підвищенні температури розміцнюються 
швидше. 

Температура плавлення металів є показником міцності міжатомних 
зв’язків у кристалічних ґратках. Тому для створення жароміцних сплавів 
використовують метали з високою температурою плавлення (залізо, нікель, 
кобальт). Ще більш жароміцними виявляються сплави на основі хрому, 
молібдену й інших тугоплавких металів. 

Оптимальний вміст елементів у жароміцних сталях і сплавах наведено в 
табл. Д.1 (додаток Д). 

Відомо, що в процесі пластичної деформації металу при температурі 
нижче температури рекристалізації процес зміцнення відбувається за схемою 
пластична деформація-зміцнення (наклеп). При нагріванні можливі два взаємно 
протилежних процеси: по-перше, зміцнення, обумовлене пластичною 
деформацією і, по-друге, розміцнення, обумовлене зменшенням внутрішньої 
напруги кристалічних ґраток відпусканням, коагуляцією фаз, розчиненням 
зміцнюючих фаз і рекристалізацією. Отже, при нагріванні метал може зберігати 
свою міцність до температур, при яких ще інтенсивно не протікають процеси 
розміцнення, пов’язані з дифузійними процесами. Тому міцність металу при 
підвищених температурах не є величиною постійною, а залежить від 
температури і тривалості навантаження. 

Жароміцність досягає максимального значення при граничному 
насиченні твердого розчину легуючими елементами та може бути збільшена за 
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рахунок виділення дисперсних фаз. Вплив таких виділень на жароміцність тим 
більша, чим менша їх схильність до коагуляції. 

Вплив легування на жароміцність матеріалів наведено на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Вплив температури на тривалу міцність 

 
Критеріями оцінки жароміцності є повзучість і тривала міцність. 
Повзучість – це повільне зростання пластичної деформації під дією 

напруг, що менше границі плинності при температурі випробування або 
експлуатації. Критеріями жароміцності є границі повзучості та тривалої 
міцності. 

Границя повзучості – це напруга, що викликає задане відносне 
видовження за відповідний час чи швидкість деформації при певній 
температурі. Наприклад, якщо при σ = 140 МПа відносне видовження склало 
1% за 5000 годин при 1000°С, границя повзучості позначається так: 

МПа1401000
5000/1 =σ . 

Границя тривалої міцності – це напруга, що призводить до руйнування 
за певний час при заданій постійній температурі. Наприклад, якщо руйнування 
при 700°С відбулося за 100 годин під напругою 120 МПа, границя тривалої 
міцності означається як: 

МПа120700
100 =σ . 

Висока жароміцність досягається у тому випадку, коли структура сталі не 
зазнає змін під дією температури та напруги, і в сталі (стопі) ускладнено 
перебіг процесів рекристалізації, дифузії та пластичної деформації. У зв’язку з 
цим для підвищення жароміцних властивостей сталей та сплавів 
використовуються: 

– метали основи сплавів з підвищеною температурою плавлення; 
– легуючі елементи для забезпечення зміцнення твердого розчину (хром, 
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вольфрам, молібден, ванадій), атоми цих легуючих елементів ефективно 
протидіють деформації та рекристалізації; 

– структури з рівномірно розподіленими дисперсними частинками 
карбідів VС, WС, Мо2С та інтерметалідів Ni3Ti, Ni3(Al, Ti), що когерентно 
зв’язані з матрицею (формуються за допомогою легування та термічної 
обробки). 

Рекристалізація контролюється дифузією, тому більш високу 
жароміцність мають сталі аустенітного класу, тому що дифузійна рухомість 
атомів у γ-фазі в 20...30 разів менша, ніж у α-фазі. При підвищених 
температурах деформація та руйнування відбувається перш за все по межам 
зерен, тому укрупнення зерен (зі зменшенням сумарної довжини границь) 
сприяє збільшенню жароміцності. 

Залежно від температури експлуатації і навантаження для виготовлення 
виробів використовують матеріали з різною жароміцністю. Якщо температура 
не перевищує 350°С, застосовують звичайні сталі. Для більш високих 
температур експлуатації необхідні жароміцні матеріали (табл.. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 

Матеріали, які використовуються для деталей,  
що працюють при різних температурах 

Робоча 
температура, °С Матеріал Приклади марок Приклади виробів 

350-570 
сталі 

перлітного 
класу 

12ХМФ, 
15Х1М1Ф 

труби 
пароперегрівників, 

деталі циліндрів газових 
турбін, ротори, диски 

20ХЗМВФ кріпильні деталі 

570-650 
сталі 

мартенситного 
класу 

15Х11МФ 
18Х12ВНМФ лопатки парових турбін 

40Х9С2, 
40X10С2М клапани 

650-900 
сталі 

аустенітного 
класу 

40Х14Н14В2М клапани дизелів, 
лопатки газових турбін 

10X11Н20ТЗР камери згоряння, деталі 
реактивних двигунів 

900-1000 
сплави на 

основі нікелю 
(німоніки) 

ХН77ТЮР, 
ХН55К10М10ТЮ 

деталі реактивних 
двигунів 

 
За структурою в нормалізованому стані жароміцні сталі поділяють на: 

 перлітні,  
 мартенситні та  
 аустенітні. 
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Жароміцні сталі перлітного класу є низьковуглецевими з вмістом від 
0,08 до 0,15% С (іноді концентрацію вуглецю підвищують до 0,2-0,3%) та не 
більше 2-3% карбідоутворюючих елементів – Mo, Cr, V. 

Оскільки основне призначення жароміцних перлітних сталей це 
паросилове устаткування, яке повинно стабільно працювати тривалий час, то 
для збереження жароміцності за умов робочих температур (450-580°С) 
вирішальне значення має збереження стабільності структури. Тому ці сталі 
використовують у відпаленому стані або після нормалізації та 
високотемпературного відпускання. 

З перлітних сталей (12Х1МФ, 25Х2МФА) виготовляють деталі 
обладнання, що працюють при температурах не вище 580°С. 

Широке використання перлітних сталей пов’язано з їхньою невисокою 
вартістю, добре налагодженим виробництвом широкого асортименту їхніх 
напівфабрикатів, технологічністю та високими функціональними 
властивостями. 

Сталі мартенситного класу призначені для виробів, які працюють при 
температурі 450-600°С; від перлітних вони відрізняються підвищеною 
стійкістю до окислення у атмосфері пару або топкових газів, а за жароміцністю 
трішки перевершують перлітні (табл. 3.2). 

 
Таблиця 3.2 

Властивості жароміцних сталей мартенситного класу 

Марка сталі 
Середня кількість 

легувальних 
елементів, % 

Температура, °С Характеристики жароміцності 

Максимальна 
робоча 

Початку 
інтенсивного 

окиснення 

σ10000 σ1/100000 Температура 
випробування, 

°С МПа 

15Х5М до 0,15% С; 
5,2% Cr, 600 650 100 40 540 

40X10С2М 0,4 %С; 10 %Cr, 
2,2 %Sі; 0,8 %Мо 650 850 100 40 550 

15X11МФ 0,15% С; 11% Cr; 
0,7% Мо; 0,3% V 550-580 750 200 90 550 

11Х11Н2В2
МФ 

0,11% С; 11% Cr; 
1,7% Ni; 1,8% W; 
0,4% Мо; 0,25% V 

600 750 400 – 550 

 
Розрізняють дві групи жароміцних сталей мартенситного класу:  

1) з вмістом 10-12% Cr, леговані Мо, V, Nb, W із низьким, у межах 
0,10-0,15%, вмістом вуглецю;  

2) сильхроми з вмістом 5-10% Cr, леговані кремнієм у кількості 2-3% з 
підвищеним вмістом вуглецю до 0,4%. 

Оптимальний режим термічного оброблення для сталей першої групи 
полягає у гартуванні або нормалізації від 950–1100°С (для розчинення карбідів) 
з подальшим відпусканням при 600-740°С. Структура сталі після термічного 
оброблення – суміш легованого фериту з дрібнодисперсними включеннями 
карбідів – забезпечує необхідну жароміцність та опір корозії. Завдяки високому 
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вмісту легувальних елементів сталі прогартовуються на глибину до 120-200 мм, 
тому з них виготовляють великогабаритні деталі. За умови тривалого 
використання вони надійно працюють до температури 600°С. З них 
виготовляють диски, лопатки, бандажі, діафрагми, ротори парових турбін, а 
також труби, пароперегрівачі та деталі кріплення. 

Сильхроми характеризуються підвищеною жароміцністю у середовищах 
гарячих викидних газів та використовуються для виготовлення клапанів 
двигунів внутрішнього спалювання. Оптимальних властивостей сильхроми 
набувають після термічного оброблення (гартування від 1030°С з подальшим 
відпусканням при 720-780°С) на структуру сорбіт. Чим більший вміст хрому та 
кремнію у сталі, тим вища її робоча температура. Характеристики жароміцності 
сильхромів дають змогу використовувати їх за температур до 600-650°С. 
Сильхроми не містять дорогих легувальних елементів, але їхні технологічні 
властивості гірші, ніж у сталей перлітного класу, особливо погана у них 
здатність до зварювання. Тому вироби з сильхромів рекомендовано підігрівати 
перед зварюванням із подальшою термічною обробкою зварних з’єднань. 

Аустенітні сталі характеризуються вищою жароміцністю та 
використовуються за температур більше 600°С. Розрізняють три групи 
жароміцних сталей аустенітного класу: 

1) однофазні сталі, що не зміцнюються термічною обробкою; 
2) сталі з карбідним зміцненням; 
3) сталі з інтерметалідним зміцненням. 

Основні легуючі елементи – хром і нікель. Співвідношення між ними й 
залізом вибирають таким, щоб одержати стійкий аустеніт, не схильний до 
фазових перетворень. Іноді нікель заміняють іншими аустенітоутворюючими 
елементами – марганцем, азотом. Феритоутворюючі елементи Мо, Nb, Тi, Аl, 
W та інші вводять у сталі для підвищення жароміцності; вони утворюють 
карбіди або проміжні фази. Аустенітні сталі містять, як правило, ~0,1% С и 
лише іноді до 0,4% С. 

Однофазні сталі мають стійку структуру однорідного аустеніту з 
незначним вмістом карбонітридів титану або ніобію (для попередження 
міжкристалітної корозії). Така структура утворюється після загартування від 
1020-1100°С. Сталі цієї групи застосовують як жароміцні в теплоенергетиці 
(наприклад, 12Х18Н10Т). 

Жароміцність однофазних сталей збільшують за допомогою наклепу, 
користуючись тим, що температура рекристалізації аустенітних сталей висока 
1000°С). Інший шлях підвищення жароміцності – створення полігонізованої 
структури. Сталь після невеликої пластичної деформації (до 20%) нагрівають 
для перерозподілу дислокацій й утворення малокутових меж у зернах. Обидва 
види обробок застосовні лише для деталей найбільш простої форми, наприклад 
турбінних дисків. 

Аустенітні сталі з карбідним зміцненням звичайно містять невелику 
кількість карбідоутворюючих елементів: W, Мо, Тi, Nb, V, а також В – для 
забезпечення найвищої жароміцності. Через високий вміст феритоутвоюючих 
елементів вміст нікелю підвищують до 14%. Оптимальна структура 
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утворюється після загартування від 1100-1150°С й старіння отриманого 
аустеніту при 700–800°С для виділення карбідів. 

Аустенітні сталі з інтерметалідним зміцненням – самі жароміцні. Для 
підвищення жароміцності аустеніту сталі легують Cr, Мо, W, добавки Аl, Ti, Nb 
і Та служать для формування виділень зміцнюючої фази типу Ni3Al. Їх 
зміцнюють загартуванням і старінням. Наприклад, сталь 10Х11Н20Т3Р 
загартовують від 1100-1170°С й старять при 700-750°С протягом 15-25 год. 

Аустенітні сталі окрихчуються при експлуатації через виділення 
надлишкових фаз по межах зерен й особливо після утворення крихкої σ-фази в 
інтервалі 600-750°С. Чим більше хрому й молібдену містить сталь, тим більше в 
ній з’являється σ-фази й тим сильніше окрихчування. Для розчинення σ-фази, 
що утворилася, здійснюють додаткову термічну обробку після деякого терміну 
служби деталі й тим самим усувають окрихчування й відновлюють початкові 
властивості. 

Аустенітні сталі відрізняються великою пластичністю, добре зварюються, 
однак у порівнянні з перлітними сталями важче обробляються тиском і 
різанням 

Для роботи при температурах від 800 до 1000°С використовують 
хромонікелеві сплави – ніхроми і німоніки з мінімальним вмістом вуглецю 
(0,06-0,12% С). Вони містять більше 55% Ni і переважають за властивостями 
кращі жароміцні сталі. За структурою їх поділяють на гомогенні (ніхроми 
ХН60Ю, ХН78Т, тощо) та використовують після гартування від 980-1020°С у 
воді чи повітрі і гетерогенні (німоніки ХН77ТЮ, ХН77ТЮР, тощо), які 
гартують від 1080°С, або гартують та старять при 700-750°С протягом 5-
16 годин з охолодженням на повітрі. Хромонікелеві сплави легують 
елементами, які утворюють з нікелем дисперсні інтерметалідні зміцнюючі фази 
типу (Ni, Со, Cr)3Ті, (Ni, Со, Cr)3А1 тощо. 

Жароміцні сплави на основі кобальту використовують обмежено, 
наприклад для лопаток соплового апарата реактивних двигунів. 

 
3.1. ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТ 

 
Металографічний мікроскоп МИМ-7, добірка шліфів, яка містить 

жароміцні сталі перлітного, мартенситного та аустенітного класів. Фотографії 
мікроструктур відповідних сталей. 

 
3.2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 
1. Отримайте протравлені мікрошліфи жароміцних сталей на основі α-заліза, 

аустенітного та мартенситного класів відомих марок. 
2. Розгляньте їх структуру за збільшенням у 300…500 разів та схематично її 

зарисуйте. 
3. За атласом визначте структурні та фазові складові у мікроструктурі кожної 

марки сталі. 
4. За маркою сталі розшифруйте її хімічний склад, класифікуйте за структурою 
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та призначенням, охарактеризуйте властивості. 
5. Вкажіть особливості термічної обробки та можливі галузі застосування 

(додаток Г). 
 

3.3. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 
У звіті необхідно: 
1. Вказати порядковий номер і назву лабораторної роботи. 
2. Висвітлити мету роботи. 
3. Сформулювати основні поняття про будову та принципи класифікації 

жароміцних сталей. 
4. Подати схематичні рисунки мікроструктур зразків досліджуваних сталей з 

позначеннями структурних та фазових складових. 
5. Кожний рисунок повинен мати підпис та коментар, у яких за літературними 

даними вказати хімічний склад, класифікувати сталь за структурою та 
призначенням, охарактеризувати особливості її термічної обробки та 
застосування. 

 
3.4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Що таке жароміцність? Які поняття вона включає? 
2. Що беруть за критерії оцінки жароміцності? Дайте визначення кожному 

поняттю і показнику. 
3. Як змінюється міцність металу з часом при високих температурах? Поясніть 

фізичні причини цієї зміни. 
4. Чому для виробів, які тривало працюють при температурах 500-600°С, 

вибирають леговані сталі? 
5. Яким чином забезпечується висока жароміцність відповідних сталей? 
6. Порекомендуйте жароміцну сталь перлітного класу для виготовлення 

нафтохімічної апаратури. 
7. Порекомендуйте високолеговану жароміцну сталь для деталей установок 

хімічної та нафтової промисловості. 
8. На які класи за структурою в нормалізованому стані поділяють жароміцні 

сталі? 
9. Які сталі застосовують для виготовлення виробів, якщо температура 

експлуатації не перевищує 350°С? 
10. Які жароміцні сплави належать до ніхромів та німоніків? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
 

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Й ЗАСТОСУВАННЯ  
ЗНОСОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ 

 
Мета роботи: вивчити особливості структури і властивості зносостійких 

сталей, класифікацію їх за структурою та ознайомитися із призначенням цих 
сталей. 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Як відомо, довговічність деталей машин і других виробів у багатьох 

випадках пов’язана зі зносостійкістю матеріалу, з якого вони виготовлені. Для 
забезпечення зносостійкості сталь повинна мати високі значення міцності, 
опору крихкому руйнуванню, контактної витривалості. Стійкість проти 
зношування зростає з підвищенням твердості, однак з різною інтенсивністю 
залежно від хімічного і фазового складу сталі. При однаковій твердості сталі, 
що мають структуру мартенситу з дрібнозернистими карбідами, більш 
зносостійкі, ніж сталі зі структурою мартенситу без надлишкових карбідів. 
Сталі, що мають грубозернисту структуру, менш зносостійкі, ніж сталі з 
дрібнозернистою структурою, яка забезпечує вищий опір крихкому 
руйнуванню. 

Крім того підвищення зносостійкості сплавів досягається легуванням C, 
Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V та іншими елементами, дисперсійним твердінням, 
карбідами та нітридами, об’ємним або поверхневим зміцненням шляхом 
термічної або хіміко-термічної обробки, а також наплавленням або напиленням 
поверхонь зношування. Ефективність вище наведених методів відображено в 
табл. Д. 2 (додаток Д), з якої видно, що легуванням та термічною обробкою 
можливо суттєво підвищити абразивну зносостійкість сплавів. Крім того, слід 
відзначити, що легування сталей азотом та ванадієм, дає можливість 
збільшувати зносостійкість виробів у 2-3 рази. 

 
4.1. ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ 

 
Розчинений при температурі гартування вуглець визначає твердість 

загартованої сталі та кількість залишкового аустеніту. Частина вуглецю, яка не 
розчинилася в загартованій або незагартованій матриці, присутня в 
зносостійких сталях у вигляді карбідів. Тому збільшення вмісту вуглецю сприяє 
поліпшенню зносостійкості сталей за рахунок як зміцнення матриці, так і 
збільшення вмісту карбідів. Зазвичай при цьому міцність і в’язкість сталі 
знижується. 

При підвищенні змісту легуючих елементів прогартовуваність сталі, 
твердість карбідів і теплостійкість поліпшуються. На відміну від нікелю і 
кремнію, карбідотвірні елементи (Cr, Мо, V) поліпшують прогартовуваність 
сталей тільки за умови розчинення карбідів при підвищеній температурі 
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гартування. При певному співвідношенні концентрацій вуглецю та 
карбідотвірного елемента останній може розчинятися в карбіді заліза Fe3С, 
який у цьому випадку називають карбідом типу М3С. 

При перевищенні певного граничного значення співвідношення 
концентрацій легуючих елементів і вуглецю відбувається утворення 
спеціальних карбідів. Збільшення твердості карбідів від Fe3С у нелегованих 
сталях до М7С3у хромистих сталях і далі до МС у ніобій- або ванадіймістких 
сталях супроводжується підвищенням зносостійкості, особливо в контакті з 
твердими мінералами (кварцем, корундом). 

Крім дії на структуру і властивості зносостійких карбідів карбідотвірні 
елементи – молібден, вольфрам і ванадій при відпусканні загартованої сталі в 
області 500-600°С викликають виділення дисперсних спеціальних карбідів. Це 
явище, відоме за назвою вторинного твердіння мартенситу, забезпечує 
підвищену відпускну стійкість і теплостійкість при температурах експлуатації 
до 500°С. Ці карбіди, поряд з теплостійкістю, підвищують опір сталі 
зношуванню при підвищених температурах. При мокрому стиранні та інших 
корозійних діях сприятливий вплив на зносостійкість має високий вміст хрому 
в матриці. 

В аустенітних марганцевистих сталях кремній, хром і молібден 
підвищують границю текучості, марганець і нікель – відносне видовження при 
руйнуванні. Здатність до деформаційного зміцнення сталі зростає при зниженні 
вмісту вуглецю. Стабільність аустеніту при цьому, як і при зниженні вмісту 
марганцю, знижується. 

Підшипникові сталі. Для виготовлення кульок, роликів, кілець 
підшипників кочення та інших деталей (плунжери, втулки, корпуси 
розподільників, нагнітальні клапани тощо), від яких вимагають високі 
зносостійкість і витривалість при контактному циклічному навантажуванні, 
використовують сталі чотирьох типів: 

1) хромисті з високим вмістом вуглецю;  
2) низьковуглецеві сталі для цементування;  
3) корозійностійкі високовуглецеві з високим вмістом хрому;  
4) теплостійкі (хромовольфрамові). 
За умовами роботи підшипники повинні витримувати високі контактні 

навантаження протягом тривалого часу, що обумовлює високі вимоги до 
металургійної якості сталі. Особливо важливим є мінімальна кількість дефектів, 
що виходять на поверхню. Підшипникові сталі повинні мати наступні 
властивості:  

– здатність витримувати високі навантаження без залишкової 
деформації (ε = 0,01%). Оскільки тиск в області контакту при роботі може 
досягати 2000-4000 МПа, ця властивість забезпечується застосуванням як 
матеріалу для підшипників заевтектоїдних, легованих хромом, сталей, 
оброблених на високу твердість (НRС > 60). 

– опір контактній утоми. Це досягається високою міцністю і 
підвищеною металургійною якістю сталі. Чим менше в сталі неметалевих 
включень, дисперсніші частки оксидів і сульфідів, менше вміст водню, чим 
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нижче пористість, менше інших металургійних дефектів, тим вище 
довговічність підшипників. У зв’язку із цим при виробництві підшипникових 
сталей застосовують електрошлакове і вакуумно-дугове переплавлення, а також 
оброблення синтетичними шлаками. 

Хімічний склад сталей для підшипників загального призначення 
наведений у табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1  

Хімічний склад високовуглецевих кулькопідшипникових 
сталей (ДСТУ 801-78) 

Марка сталі Масова частка, %* 
С Sі Мn Cr 

ШХ15 0,95-1,05 0,17-0,37 0,20-0,40 1,30-1,65 
ШХ15CГ 0,95-1,05 0,40-0,65 0,90-1,20 1,30-1,65 
ШХ4 0,95-1,05 0,15-0,30 0,15-0,30 0,35-0,50 
ШХ20CГ 0,90-1,00 0,55-0,85 1,40-1,70 1,40-1,70 

* S ≤ 0,02; Р ≤ 0,027; Ni ≤ 0,30; Сu ≤ 0,25; ∑ Ni + Сu ≤ 0,50 
 
Після електрошлакового переплавлення (ЕШП) сталі відрізняються 

найвищою однорідністю структури і чистотою від включень. Ці сталі 
використовують для виготовлення високошвидкісних підшипників, а також 
високоточних приладових підшипників, деталі яких полірують для зменшення 
коефіцієнту тертя. Зменшення кількості включень у сталях має велике значення 
в цьому випадку. 

Деталі підшипників піддають гартуванню з 820-850°С і низькому 
відпусканню при 150-170°С. Особливістю термічного оброблення деталей 
підшипників є необхідність стабілізації їх розмірів на період експлуатації. 
Після гартування в структурі сталей зберігається 8-15% залишкового аустеніту. 
Він стабілізується після низького відпускання при 150-170°С, і його 
присутність у сталі не відбивається на розмірах деталі. Для додаткової 
стабілізації прецизійні підшипники після гартування обробляють холодом 
мінус 70-80°С. 

Остаточно оброблена підшипникова сталь має структуру мартенситу з 
включеннями дрібних карбідів і високу твердість (60-64 НRС). 

Для підшипників, що нагріваються при експлуатації вище 200°С, варто 
застосовувати теплостійкі сталі з високою зносостійкістю. 

Підшипники, що працюють в умовах агресивних середовищ, 
виготовляють з високохромистих сталей, які містять близько 1% вуглецю 
(табл. 4.2). Ці сталі після гартування та низького відпускання мають високу 
твердість у поєднанні з корозійною стійкістю. Їх звичайно піддають 
електрошлаковому переплавленню. 

Сталь 95X18-Ш мартенситного класу використовується для підшипників 
середніх і великих розмірів. 

Молібденомістка корозійностійка сталь 11Х18М-ШД призначена для 
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малогабаритних і мініатюрних підшипників, що експлуатуються при 
температурах до 350°С. 

 
Таблиця 4.2 

Хімічний склад корозійностійких і теплостійких підшипникових сталей 

Марка сталі 
Масова частка, % 

C Cr Mn Si Ni Cu S P Інші елементи Не більше 

95Х18-Ш 0,9-
1,0 17-19 ≤0,7 ≤0,8 0,3 0,25 0,025 0,030 Мо = 0,5-0,8 

11Х18М-ШД 1,0-
1,2 

16,5-
18,0 

0,5-
1,0 

0,53-
0,93 0,3 0,3 0,025 0,015 Мо = 0,5-0,8 

8Х4В9Ф2-Ш 0,7-
0,8 

4,0-
4,6 ≤0,25 <0,25 0,3 0,25 0,030 0,030 

Мо ≤ 0,3  
W = 8,5-9,5  
V= 1,4-1,7  
Со ≤ 0,25 

8Х4М4В2Ф1-Ш 0,75-
0,85 

3,9-
4,4 ≤0,4 ≤0,4 0,35 – 0,030 0,015 

Мо = 3,9-4,4  
W = 1,5-2,0  
V = 0,9-1,2 

 
Склад теплостійких підшипникових сталей, що працюють при 

температурі до 500-600°С, наведений у табл. 4.2. 
Висока теплостійкість досягається в сталях 8Х4В9Ф2-Ш і 8Х4М4В2Ф1-Ш 

одночасним легуванням вольфрамом і молібденом ∑(W+2Mo)≥7-10%. 
Економно легована вольфрамова сталь 8Х4М4В2Ф1-Ш не поступається 

сталі 8Х4В9Ф2-Ш за зносостійкістю, контактною втомою, теплостійкістю до 
500°С, а за в’язкістю перевищує її в 1,5 рази. 

Графітизовані сталі завдяки спеціальному графітизуючому термічному 
обробленню мають характерні виділення графіту. Незважаючи на деяке 
зниження твердості й міцності, включення графіту виконують роль 
мастильного матеріалу, тим самим підвищуючи зносостійкість. 

Графітизована сталь після гартування поєднує властивості загартованої 
сталі та чавуну. Графіт у такій сталі є змащуючою фазою. Сталь має структуру 
ферито-цементитної суміші з певною кількістю графіту. Залежно від режиму 
термічної обробки і вмісту вуглецю кількість графіту може значно змінюватись. 

Графітизовані заевтектоїдні сталі звичайно містять близько 1,5% 
вуглецю, а також кремній у кількості від 0,7 до 2%. Кремній виконує роль 
основного графітизатора при відпалюванні. Хром перешкоджає 
графітизуванню, тому його вмісту цих сталях небажаний. Механічні 
властивості графітизованих сталей залежать від їх структури (табл. 4.3). 

Графітизовані сталі мають гарні ливарні властивості, характеризуються 
високою рідкотекучістю, невеликою лінійною усадкою і малою схильністю до 
утворення гарячих і холодних тріщин. 

Сталі мають гарну деформаційну здатність, тому їх використовують як у 
литому, так й у деформованому стані. Термічна обробка графітизованих сталей 
складається з графітизуючого відпалювання, що зазвичай проводиться у два 
етапи. Перший етап включає нагрівання до 850-950°С з витримкою від 2 до 
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12 год. в залежності від хімічного складу, другий – витримку при 700-780°С. 
Під час першого відпалювання проходить графітизування вторинного 
цементиту, у процесі другого – формується структура металевої основи сталі. 

 
Таблиця 4.3 

Механічні властивості відпалених графітизованих сталей 
Структура σ0,2 σВ δ ψ KCU, 

Дж/см2 НВ МПа % 
Ферит + графіт 200-210 360-420 14-24 19-36 0,25-0,4 100-110 

Зернистий перліт + графіт 280-340 540-590 14-17 16-25 0,2-0,3 220-230 
Пластинчастий перліт + 

графіт 490-550 830-940 3-5 5-8 0,06-0,15 220-235 

 
Графітизовані сталі піддають операції поліпшення, яка складається з 

гартування і відпускання при 680-700°С. Після поліпшення сталі мають 
структуру зернистого перліту (або фериту) і графіту. 

Графітизовані сталі в загартованому стані застосовують для виготовлення 
формотворних штампів для холодного штампування, волочильного 
інструмента, ножів, бил, куль і бронефутерувальних плит вугільних млинів, 
кожухів і лопат дробеструминних апаратів, сопел піскоструминних апаратів. 
Після відпалювання ці сталі використовують для виробництва вкладишів 
підшипників ковзання, поршневих кілець, гальмівних колодок і барабанів. 

Високомарганцевисті аустенітні сталі використовуються в умовах 
ударно-абразивного зношування і підвищеного тиску. Раніше відзначалося, що 
основною умовою підвищеної зносостійкості є висока поверхнева твердість. 
Однак існує група сталей, які при низькій твердості 200-250 НВ в умовах 
ударного навантаження або високого питомого тиску набувають високу 
зносостійкість. 

Першовідкривачем цієї групи сталей був Гадфільд. Він розробив і в 
1883 р. запатентував сталь, названу його ім’ям, що містить 1,2% С и 13% Мn. 
Хімічний склад високомарганцевистих аустенітних сталей наведений у 
табл. 4.4. 

 
Таблиця 4.4 

Хімічний склад високомарганцевистих аустенітних сталей  
(ДСТУ 977-88, ДСТУ 2157-87) 

Марка сталі Масова частка, % 
C Si Mn Cr Ni Mo 

110Г13Л 0,90-1,50 0,30-0,90 11,50-15,00 ≤1,0 ≤1,0 – 
110Г13Х2БРЛ Теж саме 0,30-1,00 11,50-14,50 1,0-2,0 ≤0,5 – 
110Г13ХБРЛ 0,90-1,30 0,30-0,90 Теж саме 0,8-1,5 ≤0,3 – 
110Г13ФТЛ Теж саме 0,40-0,90 – – – – 
130Г14ХМФАЛ 1,20-1,40 ≤0,60 12,50-15,00 1,0-1,5 ≤1,0 0,2-0,3 
120Г10ФЛ 0,90-1,40 0,20-0,90 8,50-12,00 ≤1,0 ≤1,0 – 
 
Завдяки високому вмісту вуглецю і марганцю сталі мають відносно 

 31 



стабільну аустенітну структуру. Їх зазвичай застосовують у литому, рідше в 
деформованому стані. 

Сталь 110Г13Л містить 0,9-1,4% С; 11,5-15,0% Мn; 0,5-1,0% Sі. Після 
лиття структура складається з аустеніту та надлишкових карбідів марганцю і 
заліза (Fе,Мn)3С. При нагріванні карбіди розчиняються в аустеніті, тому після 
гартування від температури 1100°С у воді сталь одержує чисто аустенітну 
структуру з малою твердістю 200 НВ. 

Приблизні механічні властивості загартованої на аустеніт сталі 110Г13Л є 
такими: σВ = 780-980 МПа; σ0,2 = 255-390 МПа; δ = 40- 50 %; ψ = 40-50 %, 180-
220 НВ. 

Марганцевий аустеніт добре наклепується, особливо при ударних 
навантаженнях, і після деформування в процесі експлуатації набуває твердість 
до 50-55 НRС (рис. 4.1). Характерне застосування стали 110Г13Л для тюремних 
ґрат на початку XX століття. Їх тоді називали Schwedische Gardinen (в перекладі 
українською мовою – шведські штори). Ґрати становили двошаровий пруток, у 
середині якого була сталь 110Г13Л. При спробі перепилити такі ґрати 
внутрішній шар зміцнювався та подальше різання ставало неможливим. 

 
Рис. 4.1. Вплив деформації на наклепування сталей 110Г13Л (1) і 40 (2) 

 
При чисто абразивному зношуванні (наприклад, терті по піску) 

ефективного наклепу сталі 110Г13Л не відбувається, що призводить до 
підвищеного зношування деталі. Крім того, недоліком сталі 110Г13Л є погана 
оброблюваність різанням, тому деталі з неї найчастіше виготовляють литтям 
без механічного оброблення. Якщо виникає потреба оброблення різанням, 
використовують твердосплавний інструмент. 

Високомарганцеві аустенітні сталі використовують для виготовлення 
хрестовин залізничних стрілок, зубів ковшів екскаваторів, конусів і щік 
дробарок, ланок гусеничних машин, бронефутерувальних плит різних млинів 

Приклади хімічного складу, режимів термічної обробки та застосування 
зносостійких сталей наведено в табл.. Е.1 та Е.2 (додаток Е). Особливе місце 
серед зносостійких сталей займають високо марганцеві та графітизовані сталі. 
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4.2. ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТ 
 
Металографічний мікроскоп МИМ-7, мікрошліфи високовуглецевих, 

корозійностійких і теплостійких кулькопідшипникових сталей, графітизованої 
сталі та високомарганцевої аустенітної сталі, атлас мікроструктур. 

 
4.3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 
1. Отримайте протравлені мікрошліфи високовуглецевих, корозійностійких і 

теплостійких кулькопідшипникових сталей. 
2. Розгляньте їх структуру за збільшенням у 300…500 разів та схематично її 

зарисуйте. 
3. За атласом визначте структурні та фазові складові у мікроструктурі кожної 

марки сталі. 
4. За маркою сталі розшифруйте її хімічний склад, класифікуйте за структурою 

та призначенням, охарактеризуйте властивості. 
5. Вкажіть особливості термічної обробки та можливі галузі застосування 

(додаток Е). 
 

4.4. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 
У звіті необхідно: 
1. Вказати порядковий номер і назву лабораторної роботи. 
2. Висвітлити мету роботи. 
3. Сформулювати основні поняття про будову та принципи класифікації 

зносостійких сталей. 
4. Подати схематичні рисунки мікроструктур зразків досліджуваних сталей з 

позначеннями структурних та фазових складових. 
5. Кожний рисунок повинен мати підпис та коментар, у яких за літературними 

даними вказати хімічний склад, класифікувати сталь за структурою та 
призначенням, охарактеризувати особливості її термічної обробки та 
застосування. 

 
4.5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Чим обумовлене зношування деталей внаслідок процесів тертя на поверхні? 
2. Перерахуйте види механічного зношування сталевих деталей. 
3. Яким чином досягається стійкість проти зношування сплавів? 
4. Які сталі використовують для виготовлення кульок, роликів, кілець 

підшипників кочення? 
5. Які властивості повинні мати підшипникові сталі загального призначення? 
6. Порекомендуйте сталь з високою зносостійкістю для підшипників, що 

працюють в умовах агресивних середовищ. 
7. Порекомендуйте сталь з високою зносостійкістю для підшипників, що 

працюють при температурі 500-600°С. 
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8. Яким чином забезпечується підвищена зносостійкість графітизованих 
сталей? 

9. Від якого основного фактору залежать механічні властивості графітизованих 
сталей? 

10. Поясніть природу набування високої зносостійкості сталей Гадфільда. 
11. Розшифруйте марки сталей за хімічним складом, укажіть клас сталі за 

структурою та групу сталі за призначенням: ШХ20СГ, 95Х18-Ш, 
8Х4М4В2Ф1-Ш, 110Г13Л, 130Г14ХМФАЛ. 
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Додаток А 
 

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ 
 
Корозійна стійкість неіржавіючих сталей визначається вмістом хрому. При вмісті 

≥12% Cr на чистій металевій поверхні на повітрі й в окислювальних водних електролітах 
виникає характерний для хромистих сплавів пасивний стан. Цей хімічний стан поверхні, 
який спостерігається також на благородних металах, пов’язаний з утворенням на ній 
субмікроскопічного оксидного шару, який складається на неіржавіючих сталях з оксиду 
хрому, що і забезпечує їм хімічну стійкість. Для феритних і аустенітних сталей, для яких не 
потрібне легування вуглецем для одержання необхідної міцності, слід зазначити, що з 
урахуванням взаємозв’язку корозійної стійкості та вмісту хрому у твердому розчині, вміст 
вуглецю повинен бути якнайменшим, оскільки тоді температурна область зерномежового 
виділення зміщується до нижчої температури і до більшої тривалості інкубаційного періоду. 
Аустенітні сталі, що містять <0,03% С, досить стійкі до інтеркристалітної корозії, що 
допускається зварювання (навіть на товстих деталях), гаряче виправлення, а також 
відпалювання для зняття напружень при обмеженій тривалості витримки. 

В аустенітних Cr-Nі сталях азот навіть при вмісті 0,5% не завдає несприятливого 
впливу на зерномежовий розпад твердого розчину. В аустенітних сталях з молібденом азот 
навіть підвищує опір до піттингової корозії і входить у суму аустенітотвірних елементів. 

Напроти, для забезпечення стійкості до інтеркристалітної корозії феритних сталей 
без додавання стабілізуючих елементів (оскільки розчинність вуглецю й азоту у фериті дуже 
мала) необхідно, щоб сумарний вміст вуглецю і азоту був <0,01%. В умовах промислового 
виробництва це може бути забезпечено лише плавленням сталі у вакуумі. 

Нікель є найважливішим після хрому легуючим елементом неіржавіючих сталей. При 
вмісті 12-30% Cr нікель досить ефективно поліпшує стійкість сталей у кислотах, при цьому 
щільність струму пасивації помітно знижується. При вмісті >20% Nі він перешкоджає 
розчиненню металу навіть в активному стані, у випадку недостатньої окисної дії агресивного 
середовища, тобто у відновлювальних умовах, коли не відбувається утворення пасивного 
захисного шару. У мартенситних хромистих сталях високий вміст нікелю поліпшує 
корозійну стійкість за рахунок того, що навіть при зниженому вмісті вуглецю стає можливим 
утворення мартенситної структури, завдяки чому вміст хрому у твердому розчині після 
гартування відповідає хімічному складу сталі. 

На опір стали корозійному розтріскуванню (КР) нікель впливає неоднозначно. У 
сірчанокислих розчинах сталі з нікелем мають низьку чутливість до КР. На стійкість сталей 
до піттингової корозії нікель справляє позитивну дію тільки в поєднанні з молібденом. 

Легування молібденом не тільки розширює область пасивності та полегшує процес 
пасивації, але й поліпшує корозійну стійкість уже в активному стані. Вміст молібдену до 4% 
у феритних і до 6,5% в аустенітних сталях поряд з хромом підвищує стійкість стосовно 
ініційованих хлоридами селективних видів корозії, таких, як піттинг або щілинна корозія. У 
мартенситних сталях сприятливий вплив молібдену, як і нікелю, пов’язаний з можливістю 
протікання мартенситного перетворення при зниженні вмісту вуглецю. 

За допомогою добавок кремнію й міді можна цілеспрямовано підвищити стійкість 
сталі до корозії в певних умовах. Так, кремній помітно зменшує рівномірну корозію в 
концентрованій азотній кислоті. Леговані міддю Cr-Ni-Мо сталі особливо стійки стосовно 
сірчаної кислоти і використовуються в її виробництві. Для запобігання міжкристалітної 
корозії, яка, як вже відзначалось, викликана утворенням карбідів і нітридів хрому на межах 
зерен, вуглець і азот зв’язують у стабільні карбіди й нітриди титану та ніобію. Вміст цих 
елементів, як правило, є більшим, ніж це потрібно за стехіометричним співвідношенням. 

Для поліпшення оброблюваності різанням у деякі нержавіючі сталі, як і в автоматні 
сталі, додають до 0,25% S. При цьому необхідно брати до уваги зниження корозійної 
стійкості.  
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Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 
Хімічний склад, режими термічної обробки, механічні властивості на 

жаростійкість деяких неіржавіючих жаростійких сталей 

Марка сталі 

Вміст основних легуючих 
елементів, 

К
ла

с 
ст

ал
і 

Режим термічної 
обробки 

Механічні властивості 

Ж
ар

ос
ті

йк
іс

ть
, 

°Г
 

Група * 
σB σT δ ψ 

H
R

C
 

C Cr Ni інші МПа % І II 

08X13 ≤0,08 12-14 -  Ф 
Г.1000...1020°С, вода; 

В.680...700°С 
510 340 28 75  650 + + 

12X13 0,09-0,15 12-14 -  М+Ф 
Г.1030°С, м.; 
В. 680...700°С 

740 590 20 66  650 + + 

20X13 0,16-0,25 12-14 -  М 
Г.1030°С, м.; 
В. 680...700°С 

850 650 12 50  650 +  

30X13 0,26-0,35 12-14 -  М 
Г. 1050°С, м.;  

В. 200°С 
1600 1300 3 4 >48 

600... 
650 

+  

40X13 0,36-0,45 12-14 -  М 
Г. 1050°С, м.;  

В. 200°С 
1680 1400 4  >52 

600... 
650 

+  

12X17 ≤0,12 16-18 -  Ф 
Н. 780...800 °С (або 

вода) 
520 360 30 72  

850... 
900 

  

08X17Т ≤0,08 16-18 - 0,8 Ті Ф 
Н. 780...800°С (або 

вода) 
500 300 20 45  

850... 
900 

+  

15Х25Т ≤0,15 24-27 - 0,9 Ті Ф 
Н. 760...780 °С (або 

вода) 
450 300 20   1100  + 

15X28 ≤0,15 27-30 -  Ф 
Н. 760...780°С (або 

вода) 
450 300 20   1100  + 

12Х18Н9 ≤0,12 17-19 8-10  А Г. 1050 °С, вода 540 260 40 60  850 + + 
12Х18Н10Т ≤Ю,12 17-19 9-11 0,8 Ті А Г. 1100 °С, вода 550 280 40 55  850 + + 

10Х14Г14Н4Т ≤0,10 13-15 
2,8- 
4,5 

0.6 Тi; 
(13-15)Mn  

А Г. 1050 °С, вода 620 280 40 55   +  

09X15Н8Ю ≤0,09 14-16 7-9 (0,7-1,3) Аl 
А+ 
М 

Г. 975 °С, вода 70°С, 
В. 500 

1240 1000 20 50   +  

08Х22Н6Т ≤0,09 21-23 
5,3-
6,5 

0.65 Ti А+Ф Г. 1020 °С, вода 1000 380 22 50   1-  

36X18Н25С2 0,32- 0,4 17-19 
23- 
26 

(2-3) Sі А Г. 1100 °С, вода 650 350 25 40  1050  + 

05Х23Ю5А ≤0,05 22-24 - (5,0-5,8) Аl Ф Г. 760...780 °С, вода 820  16 52  1250  + 
05Х27Ю5А ≤0,05 26-28 - (5,0-5,8) Аl Ф Г. 760 °С, вода 620     1300  + 

40Х9С2 0,35- (/,45 8-10 - (2-3) Sі М 
Г. 1050 °С, м.;В. 800 

°С, вода 
750 500 15   850  + 

40X10С2М 0,35- С/,45 9-10,5  
(1.9-2,6) Si; 
(0,7-0,9) Мо 

М 
Г. 1050 °С, м.; В. 760 

°С, вода 
950 750 10   950  + 

Примітка: * Група сталі за призначенням: І-корозійностійкі; ІІ-жаростійкі; знак “+” вказує на 
переважне призначення сталі 
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Додаток В 
 

Таблиця В.1 
Властивості і галузі використання неіржавіючих та жаростійких сталей 

Клас сталі Марки 
Властивості 

Використання σB, 
МПа 

σT, 
МПа δ, % ψ, % 

Сталі нержавіючі 

Феритний 
(мартенситно-

феритний) 
08X13, 12X13 600 420 20 60 

побутова техніка, 
посуд, фольга, 

хімічне обладнання 

Мартснситний 20X13, 30X13, 
40X13 ≥660 ≥450 16 ~50 

хірургічний інструмент, 
резервуари для рідкого 
палива, лопатки турбін 

Аустенітний 12Х18НІ0Т 550-600 200-230 50 50-60 
лопатки турбін і хімічна 

апаратура, баки для 
палива ракет 

Сталі жаростійкі 

Феритний 08X17, 15X28, 
15Х25Т 450-550 250-300 20 45 обладнання заводів 

харчової промисловості 

Мартенситний 40Х9С2, 
40X10С2Т 750-950 500-750 10-15 – клапани автомобільних і 

авіаційних двигунів 

Аустенітний 10Х14ГІ4Н4Т 650 250 35 – обладнання для роботи 
при t від -253 до +700°С 

Слід відзначити, що жаростійкі сталі можуть також використовуватися як нержавіючі, але це 
нераціонально, оскільки жаростійкі сталі містять більшу кількість легувальних елементів і 
через це дорожчі 
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Додаток Г 
 

Таблиця Г.1 
Використання жаротривких сплавів 

Сплав Використання Температури 
інтенсивного 

окиснення 

Рекомендована 
температура 

(до 10000 год) 

Примітка 

°С (на повітрі) 
Сталі мартенситного класу 

15X5 Труби 600-650 - - 
40Х9С2 Клапани автомобільних, тракторних і 

дизельних двигунів, теплообмінники, 
колошники 

850 - 
Стійка у 
сірковмісних 
середовищах 

40Х10С2М Клапани автомобільних, тракторних і 
дизельних двигунів 850 - Те саме 

Сталі мартенсито-феритного класу 
15Х6СЮ Деталі котельних установок, труби 

800 - 
Стійка у 
сірковмісних 
середовищах 

12X13 Деталі турбін, труби, деталі котлів, деталі, 
що працюють у агресивних середовищах 700 - - 

Сталі феритного класу 
10Х13СЮ Клапани двигунів, деталі машин 

950 - 
Стійка у 
сірковмісних 
середовищах 

12X17 Теплообмінники, термопари, крани, 
піддони, устаткування для харчової та 
переробної промисловості, труби 

900 850 
Рекомендується 
для заміни сталі 
12Х18Н9 

Сталі аустеніто-феритного класу 
08Х20Н14С2 Труби 

1000-1050 1000 
Стійка у 
сірковмісних 
середовищах 

20Х23Н13 Труби для піролізу метану, пірометричні 
трубки, пічна арматура, муфелі 1050 1000 

В інтервалі 
температур  
600-800°С 
окрихчується 

Сталі аустенітного класу 
12X18Н9 Труби, пічна арматура, теплообмінники, 

муфелі 850 900 
Нестійка у 
сірковмісних 
середовищах 

08Х18Н10 Те саме 850 900 - 
12X18Н9Т Те саме 

850 900 
Нестійка у 
сірковмісних 
середовищах 

08Х18Н10Т Труби, пічна арматура, теплообмінники, 
муфелі 850 900 

Нестійка у 
сірковмісних 
середовищах 

Залізонікелеві сплави 
ХН28ВМАБ Листові деталі турбін 

1100 800-1000 (до 
1000 год) - 

ХН45Ю Деталі пальників, чохли термопар, листи і 
труби для деталей печей, муфелі термічних 
печей 

- 1250-1300 
Рекомендується 
для заміни 
сплаву ХН78Т 

Сплави на основі нікелю 
ХН70Ю Деталі газопровідних систем, пічна 

арматура 1250 1200 - 
ХН78Т Деталі газопровідних систем, деталі камер 

спалювання 1150 1100 (1200 
короткочасно) - 
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Додаток Д 
 

Таблиця Д.1 
Оптимальний вміст елементів (% мас.) у жароміцних сталях і сплавах 

Елемент Сталь Сплави на основі Ni Сплави на основі Со Сплави на основі Ni-Со-Fе 
С ≤0,45 0,02-0,30 ≤0,7-1,0 ≤0,5 
Sі ≤2,0 ≤1-1,5 ≤1,0 ≤1-2 

Мn ≤10 ≤1-2 ≤1-2 ≤2,0 
Fе ≥50,0 0,5-10 ≤2-3 10-50 
Ni 5-35 50-80 1,5-35 15-35 
Со ≤12 ≤28 30-65 15-20 
Cr 13-27 ≤25 20-30 15-20 
W ≤10 ≤8,0 ≤12-15 ≤6-8 
Мо ≤7 ≤30,0 ≤10,0 ≤8-10 
V ≤1,5 ≤0,3-0,5 - ≤2-3 
Ті ≤2,5 ≤3,0 - ≤3,0 
Nb ≤4,5 ≤2,0 ≤4,0 ≤4,0 
Аl ≤1,5 ≤6,0 - ≤0,7 
Сu ≤4,0 - - ≤4,0 
N ≤0,25 - - ≤0,20 
В ≤0,15 ≤0,5 ≤0,10 ≤0,15 

 
Таблиця Д.2 

Ефективність методів підвищення середньої відносної зносостійкості сплавів 
(εср). (Еталон – лита сталь 40Л, ε = 1) 

Метод Вплив на поверхню тертя εср 
Нормалізація Подрібнення структури 1,20 
Азотування Утворення шару нітридів Cr, Мn, Fe 1,25 
Борування Утворення шару боридів Cr, Мn, Fe 1,30 
Газополуменеве 
напилення 

Утворення шару легованого Аl, Cr, Nі 1,35 

Лазерна обробка Утворення шару легованого Аl, Cr, Ni 1,50 
Хромування Утворення шару хрому 1,75 
Плазмове наплавлення Утворення шару легованого С, Мn, Cr, Sі 1.75 
Електрофорез Утворення шару карбідів хрому 2,05 
Оксидування Утворення шару Аl203 2.25 
Гартування та легування 
(ізотермічне гартування 
сталі 50ХГФСА) 

Додаткове легування (С, Мn, Cr, Sі, V), 
зміна ферито-перлітної структури на 
мартенситну, зміцнення карбідами та 
нітридами 

2,90 

Зміцнення 
металокерамікою 

Утворення шару частинок ТіВ2 8,25 
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Додаток Е 
 

Таблиця Е.1 
Хімічний склад та режими термічної обробки зносостійкихсталей 

Марка 
сталі 

Вміст елементів, мас. час. % Режими термічної обробки 

гартування відпускання 

С Мn Sі Сr Ni Мо V Ті Аl інші 

t а
ус

те
ні

ти
за

ці
ї, 

°С
 

ох
ол

од
ж

ен
ня

 

t в
ід

пу
ск

ан
ня

, 
°С

 

ох
ол

од
ж

ен
ня

 

27ХН2 
МФЛ 

0,23-
0,30 

0,60-
0,90 

0,20-
0,42 

0,80-
1,20 

1,65-
2,00 

0,30-
0,50 

0,08-
0,15 

- - - 880-920 вода 570-590 Повітря 

27ХГСН 
МДТЛ 

0,22-
0,31 

0,90-
1,50 

0,70-
1,30 

0,70-
1,30 

0,70-
1,20 

0,10-
0,30 

- 0,03-
0,07 

- 0,3-0,5 
Cu 

910-930 вода 640-660 Повітря 

30ХГ2 
СТЛ 

0,25-
0,35 

1,50-
1,80 

0,40-
0,80 

0,60-
1,00 

- - - 0,01-
0,04 

- - 870-890 вода 200-220 Повітря 

110Г13Л 0,90-
1,20 

11,5-
14,5 

0,40-
0,90 

≤0,3 ≤0,3 - - - - - 1050-1100 вода - - 

110Г13 
ХБРЛ 

0,90-
1,30 

11,5-
14,5 

0,30-
0,90 

0,80-
1,50 

≤0,3 - - 0,002-
0,005 В 

0,06-
0,10 Nb 

1050-1100 вода - - 

Графіти-
зована 
сталь 

1,30-
1,75 

0,15-
0,50 

0,70-
1,60 

- - - - ≤0,40 - 0,40-
0,70 Cu 

Нагрів до 820-850 °С, витримка в 
печі 5 год., охолодження в печі до 

700-720°С, витримка в печі від 5 до 
15 год., охолодження в печі до 

600°С, а потім на повітрі. 
 

Таблиця Е.2 
Приклади призначення зносостійких сталей 

Марка Призначення 
27ХН2МФЛ Литі зуби та елементи кріплення ковшів екскаваторів 

27ХГСНМДТЛ 
Наконечники розпушувачів ґрунтів, опорні катки 
важких бульдозерів, ведучі шестерні, зірочки 
приводних ланцюгів 

30ХГ2СТЛ Башмаки, ножі бульдозерів, шестерні екскаваторів, 
опорні ролики, важелі, зубчасті колеса 

110Г13Л, 
110Г13ХБРЛ 

Широка номенклатура виливків, які працюють в 
умовах ударно-абразивного зношування (бронеплити, 
молотки дробарок, траки гусениць, залізничні стрілки 
і хрестовини, зуби ковшів екскаваторів, тощо). 

Графітизована сталь Поршневі кільця, поршні, колінчасті вали та інші для 
роботи в умовах тертя. 
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