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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 03.03.2021. 

Чврста грађа супстанце 

Структура, па самим тим и својства чврстих материја зависе од распореда атома и 

молекула, као и од сила којима су атоми и молекули међусобно повезани. 

Просторни распоред атома у структури чврстог тела може бити сређен у виду 

правилног тродимензионалног поретка за који кажемо да представља кристалну 

структуру (слика 1). 

 

Слика 1. Кристална структура материјала 

У другим материјама атоми и молекули немају правилан распоред 

тродимензионалног понављања већ су уређени у виду ланчаних молекула. За 

овакву структуру кажемо да је аморфна (слика 2). 

 

Слика 2. Аморфна структура материјала 

Кристални материјали топе се очвршћавају на константној температури. 

Када би чврсто тело по целој запремини било изграђено од једног кристала то би 

био монокристал. За монокристал је карактеристична анизотропија, тј. особина 
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да физичка и механичка својства, нпр. топлотна проводност и отпорност на 

кидање, зависе од правца пружања у кристалу. Овакви материјали су ретки у 

природи, користе се у специфичним случајевима, нпр. монокристал силицијума 

(Si) користи се као полупроводник у електротехници. 

У природи и инжењерској пракси чешће се срећу чврста тела сачињена од 

мноштва кристала спојених у целину. Овде се разликују: 

-поликристална структура 

- квази-изотропна структура 

Аморфни материјали су изотропни, што значи да су физичка и механичка својства 

иста у свим правцима по запремини материјала, тј. понашају се као течности (нпр. 

полимери или стакло). Аморфни материјали се топе и очвршћавају на 

температури која није константна већ на температурском интервалу. 

Метали су важни као конструкциони материјали. Одликују се повољном 

комбинацијом чврстоће и пластичности, тј. поседују особину која се назива 

дуктилност (енг. ductility, способност за деформацију). 

Неметали могу имати високу чврстоћу али за разлику од метала ове супстанције 

не испољавају дуктилност тј. крте су. 

Неки метали могу се јавити у виду кристала али не поседују друга својства која су 

карактеристична за метале. 

Структуру, особине и методе развоја и унапређења металних материјала 

проучава физичка металургија. Ова наука истражује механичке и физичке 

особине, грешке и узроке грешака у техничким металима (легурама) и  дефинише 

правилну примену легура. 

Утицај топлоте и механичке обраде на структуру метала довело је до развоја 

посебне групе металургије која се назива металографија. 

Металографија се бави испитивањем унутрашње грађе чврстог агрегатног стања 

метала и легура. Особине (физичка, хемијска и механичка својства) сваког 

хемијског елемента зависе, у првом реду, од природе атома, а потом од 

међусобног распореда атома у простору. 

Неки материјали могу бити крти, други пластични (могу се деформисати), неки се 

одликују високом тврдоћом док су други меки, неки су отпорни на повишену 

температуру, док други нису, неки су боље постојани према хемијским утицајима а 

други слабије. 
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Атоми метала су распоређени у виду кристалне решетке. Кристална структура 

подразумева правилан распоред атома у кристалној решетки. Лако покретни 

електрони (услед металне везе) крећу се кроз кристал ако се метал нађе у 

електричном пољу.  

Комад метала састоји се од великог броја кристала који се називају кристална 

зрна (енг. grain). Кристална зрна су различито оријентисана и међусобно чврсто 

повезана. Примера ради, пречник кристалног зрна железа (Fe) износи 0,3 mm. 

Кристално зрно могуће је видети оптичким микроскопом који увећава до 100 пута. 

Кристална решетка може се уочити електронским микроскопом који увеличава 10 

милиона пута. 

Више равни паралелно постављених чине просторну решетку. Елементарни 

модел распореда атома у кристалној решетки назива се кристална ћелија. 

Постоји седам облика кристалних решетки метала (слика 3). 

 

Слика 3. Типови кристалних решетки код метала 

a, b, c – константе (или параметри решетке), 

n – број атома у елементарној ћелији, 

P – густина слагања атома (однос запремине свих атома у елементарној ћелији 

према њеној запремини), у литератури се још користи симбол K- коефицијент 

попуњености, 
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KB – координациони број (број најближих суседних атома), 

Већина метала кристалише по једном од три типа кристалне решетке: 

1. Просторно (запремински) 

центрирана кубна решетка (      

  
 

√ 
           ), 

карактеристична за метале Cr, Mo, 
W, V 

 
2. Површински центрирана кубна 

решетка (          √        
     ), карактеристична за метале 
Al, Cu, Ni, Pb, Ag, Au 

 
3. Густо сложена (пакована) 

хексагонална решетка (        
                       ), 
карактеристична за метале Be, Cd, 
Co, Mg, Zn 
 

Где је   – полупречник атома. 

 
 

Очвршћавање (кристализација) чистог метала одвија се на одређеној, константној 

температури која се назива температура кристализације. Аморфни материјали 

немају одређену температуру кристализације, тј. имају особине потхлађене 

течности (слика 4). 

 

Слика 4. Температура кристализације аморфних и кристалних материјала 
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Густина (или специфична маса) метала дефинише се као: 

  
    
    

 

Где су: 

     [g] -  маса кристалне ћелије, одређује се преко атомске масе и познатог броја 

атома који припадају ћелији, 

     [cm3] -  запремина кристалне ћелије, зависи од типа и карактеристичних 

димензија ћелије, 

На примеру алуминијума (Al): 

A=26,98 g/mol – атомска маса алуминијума. 

Алуминијум формира површински центрирану кубну решетку    , па следи: 

  
   

 
 

       

          
               

                            

  
 

 
 
            

           
             

Где су: 

                       – Авогадров број 

           – константa (или параметри решетке) за алуминијум 

Одступање стварне тј. измерене густине од теоријске објашњава се 

несавршћеношћу кристалне решетке и претпоставком да атоми нису идеално 

сферног облика. 
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датум: 09.03.2021. 

Полиморфија је особина појединих хемијских елемената да формирају различите 

кристалне структуре на различитим температурама. Ово је важан фактор у 

процесима термичке обраде метала и у процесима заваривања. 

Све равни односно сви правци кристалне решетке нису подједнако запоседнути 

атомима, нити су растојања између атома једнака у свим правцима (слика 5). 

Особине кристала у свим правцима према томе неће бити исте већ се може рећи 

да су анизотропне. 

 

Слика 5. Равни и правци клизања у кристалној ћелији 

Површински центрирана кубна решетка има највише равни клизања и клизних 

праваца, док просторно центрирана кубна има најмање. Из овог разлога метали 

који кристалишу по површински центрираној кубној решетки су деформабилнији и 

деформишу се клизањем. 

У кристалу долази до клизања само у одређеним кристалним равнима и 

кристалним правцима. У општем случају то су равни и правци решетке са 

најгушћим слагањем атома. Кубне решетке имају велики број могућих равни и 

праваца клизања (клизни системи) па су због тога метали са овим типом решетке 

пластичнији. Хексагоналне решетке имају мањи број клизних система па се 

слабије пластично деформишу (табела 1). 
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Табела 1. Клизни системи у зависности од типа кристалне решетке 

Тип решетке Број густих равни у 
кристалној ћелији 

Број густих праваца у 
кристалној ћелији 

Просторно центрирана кубна 6 12 

Површински центрирана кубна 8 12 

Густо пакована хексагонална 2 6 

 

Врсте деформација кристала 

Деформација кристала може бити еластична и пластична. Еластична 

деформација не остаје у структури после престанка дејства спољне силе, док 

пластична остаје у виду трајне деформације и након растерећења спољне силе 

(слика 6). 

 

Слика 6. Еластична и пластична деформација 

 

Код пластичне деформације постоје два основна механизма: 

1. Клизање или транслација, када се 
делови кристала померају по 
кристалографским равнима, 
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2. Двојниковање, степен померања 
слојева кристала је сразмеран 
одстојању од равни двојниковања. 

 
 

У реалним условима на деформацију кристала утичу и други параметри: 

-неправилност распореда атома, 

-промена параметара решетке и кривљење клизних равни, под дејством слољне 

силе, што има за последицу ојачавање кристала, 

-интерметална једињења у легури углавном имају већу тврдоћу од основног 

метала па повећавају отпор деформацији. 

Несавршености у кристалима чистих метала 

Експерименталним путем се добијају ниже вредности механичких својстава 

кристала у односу на оне које би се теоријски очекивале. Одступање се тумачи 

присуством грешака у металној структури. Просторна решетка није савршена већ 

је испрекидана ситним грешкама насталим при расту кристала из растопа 

(приликом преласка из течног у чврсто стање). Разликују се тачкасте и линијске 

грешке. Тачкасте грешке су приказане на слици 7: 

1. Ваканција (празнина) – одсуство основног атома у кристалној решетки 

2. Супституција – присуство другог атома (нечистоћа или примеса) 

3. Интерстиција – појава атома, тј. уметнути атом на погрешном месту у кристалној 

решетки 

 

Слика 7. Тачкасте грешке у кристалима 
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Линијске грешке: 

Линијске грешке су једнодимензионалне грешке и називају се још дислокације. 

Грешке узрокују искривљеност кристалне решетке у одговарајућој области. 

Линијске грешке могу да буду ивичне и завојне. Настају приликом очвршћавања 

(кристализације) метала и у процесу пластичне деформације. 

Код ивичних грешака атоми су померени из свог равнотежног положаја (слика 8). 

Дислокација изазива напонско стање у кристалној решетки. Део изнад равни 

клизања је оптерећен на притисак а испод равни клизања на затезање. 

Дислокације су значајне грешке које олакшавају процес пластичне деформације. 

Дислокације се крећу кроз кристал у правцу дејства силе. Клиза само локално 

ограничено подручје кристала, па се клизање преноси на суседно кроз цео 

кристал ако се не заустави на некој препреци. 

 

Слика 8. Ивична дислокација 

Код завојне атоми који чине дислокације померени су тако да формирају завојницу 

(слика 9). У малом подручју око дислокације просторна решетка је деформисана 

па се две дислокације ако се налазе у суседним равнима не могу лако мимоићи. 

На тај начин се стварају препреке за кретање дислокација које се могу савладати 

тек након дејства веће спољне силе. Зато се метал теже може деформисати 

уколико је већ једном био деформисан. Дислокације се краћу до препреке и 

нагомилавају се у тој зони. 
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Слика 9. Завојна дислокација 

Површине које раздвајају индивидуална зрна називају се границе зрна. Број и 

величина зрна у јединичној запремини метала зависи од брзине стварања места 

настанка чврстих кристала, која се назива још и брзина нуклеације. 

Ако је брзина нуклеације велика, број зрна у јединичној запремини ће бити велики 

а величина зрна мала (тзв. ситнозрна структура). Ако је брзина раста кристала 

велика у поређењу са њиховом брзином нуклеације, биће присутан мањи број 

зрна већих димензија у јединичној запремини (тзв. крупнозрна структура).  

 

Слика 10. Нуклеација кристала и формирање границе зрна 

Поређење величине зрна при увећању од 100 пута за величином зрна према 

ASTM (енг. American Society for Testing and Materials) таблицама приказано је на 

слици 11. 
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Слика 11. Величина зрна кристала по ASTM стандарду 

Генерално, при брзом хлађењу добија се ситнозрна структура, док се при спором 

хлађењу добија крупнозрна структура. 

Густина паковања атома на границама зрна мања је него унутар кристала што 

отежава кретање дислокација тако да границе зрна имају битан утицај на 

дуктилност и чврстоћу метала. 
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датум: 10.03.2021. 

Еластично и пластично деформисање метала 

Метал преноси оптерећење и пружа отпор деловању оптерећења. При томе се 

метал деформише сразмерно нивоу оптерећења. Ако се растерећењем метал 

враћа у почетни облик деформација је еластична. Ако је промена облика трајна 

деформација је пластична.  

 

 

Слика 12. Деформација кристалне решетке при дејству различитих врста сила: a) 

неоптерећена, b) затезање, c) притисак, d) смицање 

Метал садржи дислокације и пре пластичног деформисања. При пластичној 

деформацији оне се покрећу а настају нове дислокације. Дислокације се узајамно 

блокирају, а метал тиме ојачава пружајући отпор даљој деформацији. 

Деформисање поликристалне структуре 

Деформисање реалног (поликристалног) метала је сложенији процес од 

деформације монокристала. Ако се поликристални материјал подвргне пластичној 

деформацији на собној температури (ковање, хладно ваљање) зрна постају 

деформисана и издужена (слика 13). 

 

 
Слика 13. Деформација кристалног зрна при ваљању 
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Деформација почиње у оним кристалним зрнима која имају најповољнију 

оријентацију у односу на правац дејства спољне силе. Деформисана зрна 

притискају суседно, обрћу га тако да се и оно клизањем оријантише у правцу 

дејства силе. При даљем дејству спољне силе долази до издужења и уситњавања 

кристалних зрна. Деформисањем се метал ојачава што се манифестује на 

дијаграму напон ( ), деформација ( ) при испитивању метала затезањем (слика 

14). 

 

Слика 14. Дијаграм напон- деформација при испитивању метала затезањем 

Нормалан напон пропорционалан је деформацији (Хуков закон). Коефицијент 

пропорционалности је Е – Јунгов модул еластичности, који представља однос 

између напона и деформације у области елестичности. Такође, може се рећи да 

овај параметар представља меру крутости материјала. 

Лом метала може бити интеркристалан или транскристалан, што је условљено 

величином кристалних зрна и слабим местима у кристалној структури. Изглед 

преломне површине говори о жилавости метала и о начину оптерећења којим је 

изазван. Примери дуктилног лома легуре алуминијума и кртог лома 

средњеугљеничног челика приказани су на слици 15. 
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Слика 15. Изглед површине лома ( a) дуктилни лом легуре алуминијума, b) крт лом 

средњеугљеничног челика) 

Замор материјала настаје услед излагања дела динамичком (променљивом) 

оптерећењу током дужег времена. Микроскопске пукотине које напредују и 

изазивају крти лом. Замор материјала почиње на површини, микро прслином која 

се стално повећава и напредује у дубину материјала, док најзад неоштећени 

остатак попречног пресека не постане преоптерећен (слика 16). 

 

Слика 16. Карактеристични изглед преломне површине услед замора материјала 

Деформационо ојачавање представља пораст својства чврстоће метала и 

легура након обраде деформисањем у хладном стању. 

Рекристализација је процес формирања нових недеформисаних металних зрна у 

претходно деформисаном материјалу, загревањем до одређене температуре 

(обично 30÷60% од температуре топљења) и задржавањем на тој температури 

током одређеног периода времна. До пораста металног зрна поликристалног 

материјала долази на повишеној температури. 

Обрада деформисањем у хладном стању се одвија на собној температури. 

Обрада деформисањем у полутоплом стању одвија се на температури која је 

нижа од температуре кристализације. 
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Обрада деформисањем у топлом стању одвија се на температури која је виша од 

температуре кристализације. 

Када треба конструисати неки део или изабрати материјал од кога ће тај део бити 

израђен, мора се водити рачуна о неколико важних фактора да не би дошло до 

пластичне деформације у току употребе. 

Максимални напони увек морају да буду нижи од напона који би довео до 

пластичне деформације. 

Затезна чврстоћа (јачина материјала) је напон који је произведен максималном 

статичком силом затезања по јединици површине полазног попречног пресека. 

Напон течења (граница еластичности) је напон до кога се материјал незнатно 

пластично деформише. 

Ове две вредности показују отпорност материјала према лому и пластичним 

деформацијама. 

Ради одређивања дозвољених напона морамо познавати затезну чврстоћу и друге 

механичке карактеристике материјала. Ови подаци се добијају у лабораторијама 

за испитивање материјала. Лабораторијска истраживања се базирају на 

одговарајућим прописима и стандардима. 

Механизми ојачавања 

Способност материјала да се пластично деформише зависи од способности 

дислокација да се крећу. Ако се на било који начин отежа кретање дислокација, 

материјал ће се ојачати и то је суштина механизма ојачавања. 

Основни механизми ојачавања материјала су: 

1. Ојачавање границама зрна 

2. Деформационо ојачавање 

3. Таложно ојачавање 

4. Растварајуће ојачавање 

Ојачавање границама зрна 

Величина зрна код поликристалних материјала утиче на механичка својства. 

Граница зрна представља препреку за кретање дислокација. Дислокације се 

нагомилавају што доводи до велике концентрације напона у равнима клизања и 

изазива активирање новог извора дислокација у суседном зрну. 
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Метали са ситнозрном структуром имају већу чврстоћу и тврдоћу од метала са 

крупнозрном структуром, пошто имају већу површину граница зрна и ефикасније 

ометају кретање дислокација. Смањење величине зрна је једини механизам 

који истовремено обезбеђује повећање чврстоће и жилавости материјала. 

Деформационо ојачавање 

Представља механизам при коме се металу повећавају чврстоћа и тврдоћа при 

пластичној деформацији. Често се назива хладно деформисање, пошто се одвија 

на собној температури. Разлог ојачавања је повећање густине дислокација са 

порастом пластичне деформације. Што је већи степен деформације материјал је 

чвршћи. Повећањем чврстоће и тврдоће метала најчешће се смањује његова 

пластичност. 

На дијаграму на слици 17 приказан је утицај степена пластичне деформације на 

поједина механичка својства материјала. 

Деформационо ојачавање се често комерцијално користи у процесима прераде 

метала у циљу побољшавања механичких својстава. Нпр. хладно ваљање челика 

и алуминијума, израда главе завртња ковањем, извлачење жице кроз матрицу 

смањењем њеног попречног пресека. 

 

Слика 17. Утицај степена пластичне деформације (ваљања) на поједина 

механичка својства материјала 


