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Машински материјали , шифра предмета 0010.16 

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

датум: 24.03.2020. 

ЛЕГУРЕ МЕТАЛА – РАВНОТЕЖНА СТАЊА 

Метали као машински материјали користе се искључиво у виду легура, а само у 

неким областима технике примењују се једнокомпонентни, чисти метали, напр. 

проводници у електротехници. 

Легура има својства метала, а састоји се од два или више хемијских елемената од 

којих је један основни и обавезно је метал, а остали су легирајући елементи. 

Основни метал и легирајући елементи су компоненте у легури, тако да легуре 

могу бити двокомпонентне, трокомпонентне, четворокомпонентне и 

вишекомпонентне. 

У основном металу, уз учешће легирајућих компоненти, образују се фазе: чисти 

метали, чврсти раствори и интерметална једињења. 

Чврсти раствори представљају хомоген систем две или више компоненти који има 

нове особине у односу на особине појединих компоненти. 

Легирањем метала мења се просторна решетка основног метала. 

Постоје две врсте чврстих раствора: 

 Супституцијски – када атоми легирајућег раствореног метала замењују 

атоме основног метала у његовој просторној решетки 

 Интерстицијски – када се атоми легирајуће компоненете смештају међу 

атоме основног метала (ово је могуће само код атома релативно малог 

пречника, напр. H, Be, B, C, N и О). 

У трокомпонентним легурама могу истовремено да постоје обе врсте раствора. 

Деформација просторне решетке захтева одређену енергију па је растворљивост 

у чврстом раствору ограничена ако се пречници атома два метала знатно 

разликују (      , сматра се за погодну вредност фактора релативне 

величине). 
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Слика 1. (a) Супституцијски и (b) интерстицијски чврсти раствор 

Да би два метала образовала непрекидан низ чврстих раствора, фактор 

релативне величине атома износи 8% уз услов да метали кристалишу у истом 

типу кристалне решетке. Пример су легуре сребра (Ag) и злата (Au), пречници 

атома су приближни а оба метала кристалишу у просторно центрираном кубном 

систему. Из овог разлога ова два метала образују континуалан низ чврстих 

раствора на свим температурама. 

Интерметална једињења (металиди) се образују како између металних 

легирајућих компоненети тако и између метала и неметала, напр. Fe3C, Fe4N, 

Mg2Pb. 

Генарална одлика металида је да се одликују високом тврдоћом и израженом 

кртошћу. Тврдоћа ових фаза има велики технички значај. Једињења метала (W, 

Mo, Nb, Ti, Ta) са неметалима (C, N, B) задржавају тврдоћу и на релативно 

високим температурама. 

У растопљеном стању метали се мешају у свим односима, док је њихова 

растворљивост у чврстом стању обично ограничена, па очвршћавањем 

настају три врсте фаза. 

Фаза је јединствен (хомоген) облик у структури легуре, која на сваком 

произвољном месту има исти састав и својства (напр. твродћа, густина, топлотна 

проводљивост). Код једнокомпонентних система фазе су агрегатна стања (чврсто, 

течно, гасовито). 

Прелаз из једне у другу фазу условљен је променом температуре (t) и притиска (p) 

система. Према Гибсовом (енг. Gibbs) правилу могући број фаза (    ) у 

зависности од броја компоненти (k) износи: 

        . 
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То значи да двокомпонентна легура може да формира максимално четири фазе, а 

трокомпонентна легура максимално пет фаза. 

Двокомпонентни систем 

Код двокомпонентних система (легура) поред температуре и притиска, јавља се 

још једна променљива – међусобни садржај легирајућих компоненти. 

Концентрацијом једне од компоненти (   или   ) одређена је она друга јер важи 

          . Потпуно описивање двокомпонентних система захтева познавање 

три величине:    или   , t и p. У пракси се изоставља притисак (p) као 

променљива пошто се легуре топе најчешће у отвореним пећима, тј. при 

константном (атмосферском) притиску. 

Систем непрекидне растворљивости 

Представља најједноставнији систем равнотеже фаза у случају два метала који у 

чврстом стању образују непрекидан низ чврстих раствра. 

Два метала се међусобно растварају у свим односима и у течном и у чврстом 

агрегатном стању (слика 2). Пример овакве легуре је Cu-Ni. Бинарни дијаграм 

стања и одговарајуће структурне промене компонената у зависности од састава (x 

–оса, апсциса) и температуре (y-оса, ордината) уз услов да је притисак константан 

(слика 3). 

 

Слика 2. Шематски приказ настајања чврстог раствора са неограниченом 

растворљивошћу (извор: Прокић Цветковић, Р., Поповић, О., Машински 

материјали 1, Универзитет у Београду-Машински факултет, 2016.) 

Изнад криве ликвидис све легуре су у течном стању. Испод криве солидус све 

легуре су очврсле (у чврстом стању). Између ове две криве је мешавина чврсте и 

течне фазе. 

 



4 
 

 

Слика 3. Дијаграм стања легуре Cu-Ni и принцип правила полуге 

Релативни удео фаза у двофазном подручју на задатој температури одеђује се у 

процентима према тзв. правилу полуге: 

  
  

 
 

 
 

Где су: 

   - маса растопа (легуре) 

   - маса чврсте фазе 

 - крак полуге 

 - крак полуге 

Код чврстих раствора не постоји тачка топљења (константна температура 

топљења односно очвршћавања) као код чистих метала. Топљење се дешава у 

температурском интервалу између солидус и ликвидус криве. 

Механичка својства зависе од састава легуре. Пошто у случају неограничене 

растворљивости испод криве солидус постоји само једна фаза (чврсти раствор), 

долази до ојачавања, односно повећања чврстоће и тврдоће легуре у односу на 
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чисте компоненте. Затезна чврстоћа расте са порастом удела Ni у легури и 

достиже максималну вредност за удео Ni од 60%, док се способност деформације 

смањује додавањем Ni и достиже минимум управо за удео Ni од 60%, док даљим 

повећањем удела Ni почиње да расте. 

Еутектички системи 

Ови системи имају ограничену растворљивост у чврстом стању (слика 4). Пример 

је легура олова (Pb) и калаја (Sn). На дијаграму стања (слика 5) тачка која се 

налази на 61,9% Sn и 38,1% Pb на t=183°C назива се еутектичка тачка (ЕТ). На 

дијаграму се разликује шест карактеристичних области: 

R- растоп 

α – (алфа) чврсти раствор богат оловом Pb 

β – (бета) чврсти раствор богат калајем Sn 

Кристали α – чврстог раствора садрже највише 19% Sn на еутектичкој 

температури (183°C). На температури 100°C максимални садржај Sn у α чврстом 

раствору је 4%. 

 

Слика 4. Шематски приказ настајања еутактикума ЕТ (α+β) (извор: Прокић 

Цветковић, Р., Поповић, О., Машински материјали 1, Универзитет у Београду-

Машински факултет, 2016.) 
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Слика 5. Еутектички дијаграм стања легуре Pb-Sn 

Кристали β – чврстог раствора садрже, на еутектичкој температури, 2,5% Pb  а 

снижавањем температуре растворљивост опада. 

Из еутектичког дијаграма треба запазити да се било која од еутектичких легура 

топи на нижој температури од тачке топљења и једне и друге компоненте. Ово 

својство је нашло велику примену код материјала који се користе за лемљење 

Легуре бакар (Cu) -  цинк (Zn) 

Легуре бакра и цинка се називају месинг. Ова легура има донекле сложенија 

равнотежна стања од претходно описане (слика 6). Бакар раствара у чврстом 

стању знатну количину цинка, правећи чврсти раствор. На температури t=902°C 

бакар раствара 32,5% Zn  а на температурском опсегу 400÷500°C растворљивост 

расте на 39%, а при даљем равнотежном хлађењу поново опада. На собној 

температури равнотежа се успоставља само делимично или се не успоставља. 

Месинг до 39% Zn после жарења има структуру α – чврстог раствора јер се β фаза 

није издвојила. Чврсти раствор  α има кристалну решетку бакра (кубна површински 

центрирана), иако цинк кристалише у густо сложеној хексагоналној решетки. Код 

виших садржаја цинка добијају се и друге фазе (β и γ) које кристалишу са другом 

структуром. Може се закључити са се са променом састава и температуре легуре 

мења и њена кристална решетка а тима и својства легуре. 
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Слика 6. Дијаграм равнотежног стања система бакар-цинк 
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Машински материјали , шифра предмета 0010.16 

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

датум: 27.03.2020. 

Систем железо (Fe) – угљеник (C) 

Железо се у зависности од температуре јавља у три типа кристалне решетке. 

При температури t=911÷1392˚C – површински центрирана кубна решетка γ фаза 

или модификација. 

При t<911˚C– просторно центрирана кубна решетка α фаза или модификација. 

При t>1392˚C– просторно центрирана кубна решетка δ фаза или модификација. 

Појава да метал при загревању или хлађењу пролази кроз различите типове 

кристалне решетке назива се полиморфија. 

Како својства метала зависе од типа кристалне решетке, ова појава има утицај код 

термичке обраде, пластичне прераде у топлом стању и код заваривања. 

Систем Fe-C  је најпознатији дијаграм равнотежног стања и највише је у употреби. 

Назива се још и именом стабилни дијаграм. 

Дијаграм има две карактеристичне области које су од интереса за инжењерску 

праксу: 

 Легура железа (Fe) са масеним уделом угљеника (C) до 2,14% се назива 

челик; 

 Легура железа (Fe) са масеним уделом угљеника (C) од 2,14 до 6,67% се 

назива гвожђе. 

Угљеник је основна легирајућа компонента у челику и гвожђу. На вишим 

температурама у железу се угљеник раствара градећи интерстицијски чврсти 

раствор γ – железо које се назива још и аустенит. 

За садржаје угљеника изван подручја аустенита или при нижим температурама, 

угљеник се може налазити или у елементарном облику (графит, C) или у виду 

једињења карбид железа (Fe3C). Једињење са хемијском формулом Fe3C се 

назива још и цементит, и одликује се високом тврдоћом. Процес кристализације у 

легурама железо-угљеник објашњава се помоћу дијаграма железо-цементит (Fe-

Fe3C), који је приказан на слици 7. Овај дијаграм се назива још и метастабилни 
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дијаграм, зато што може доћи до промене фаза са временом при не промењеним 

другим условима. 

 

Слика 7. Дијаграм равнотежног стања система железо-угљеник 
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Цементит садржи до 6,67% угљеника па се и дијаграм приказије до тог садржаја 

угљеника. Легуре са садржајем угљеника већим од 6,67% практично немају 

технички значај, тј. не примењују се у техници. 

У зависности од количине легирајућих елемената, челици се деле на: 

 Нисколегиране челике (масени удео легирајућих елемената мањи или 

једнак 5%) 

 Високолегирани челици (масени удео легирајућих елемената већи од 5%) 

 Нискоугљенични челици (0,06÷0,25% C) 

 Средњеугљенични челици (0,25÷0,6% C) 

 Високоугљенични челици (преко 0,6% C) 

У легурама железа и угљеника јављају се три врсте чврстих раствора: 

 δ – фаза или модификација која се назива δ-ферит (максимална 

растворљивост угљеника до 0,1% при температури 1499˚C). 

 γ – фаза или модификација која се назива аустенит (максимална 

растворљивост угљеника до 2,14% при температури 1147˚C). 

 α – фаза или модификација која се назива α-ферит (максимална 

растворљивост угљеника до 0,02% при температури 727˚C). 

Угљеник се у овим чврстим растворима налази између атома Fe (интерстицијски 

чврсти раствор). Управо ова чињеница је од пресудне важности за особине 

челика. 

Поред хомогених врста кристала α-Fe, γ-Fe и δ-Fe, јављају се и хетерогене фазе 

од којих су најзначајније: 

 Перлит, који садржи 86,5% ферита и 13,5 цементита, јавља се при t<727˚C 

и 0,02÷6,67% C; 

 Ледебурит, који садржи 48% аустенита и 52% цементита (еутектичка 

смеша), јавља се при t<1147˚C и 2,14÷6,67% C 

Легуре челика које садрже ледебурит (преко 2,14% C) нису погодне за ковање већ 

се обликују ливењем. То је ливено гвожђе које по боји преломне површине може 

да буде: 

 Бело гвожђе (тзв. тврди лив) – структура  перлита и ледебурита 

 Сиво гвожђе (тзв. сиви лив) – структура од феритно-перлитне основе у 

којој је смештен графит (C) 
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Врста лива зависи од садржаја угљеника и брзине хлађења код његовог 

изливања. Мала брзина хлађења доприноси настајању сивог, а велика брзина 

хлађења настајању белог гвожђа. 

Утицај легирајућих елемената у челику 

Из дијаграма на слици 1 се може закључити да угљеник проширује температурну 

област постојања γ – модификације (аустенит), а сужава област α  модификације. 

Аустенитно подручје проширују и неки други легирајући елементи (напр. Ni, Co, 

Mn). У групи легирајућих елемената који сужавају област γ – модификације 

спадају Al, Si, Ti, V, Cr, Nb, Mo, W. 

Нерђајући челици су легирани никлом (Ni) и хромом (Cr) у различитим односима. 

Најзначајнији из групе нерђајућих челика јесте Č4571 (18% Cr, 8% Ni, 0,1-0,12% C) 

познат под трговачким насловом прокрон 18/8. Овај челик има аустенитну 

структуру и испољава низ специјалних особина: постојаност на ваздуху, у води и 

на многим хемикалијама, високу жилавост, чврстоћу и отпорност на ударна 

оптерећења у условима врло ниских температура (жилав на ниским 

температурама). Уз то овај челик се релативно добро заварује јер одлика 

аустенитних челика је да нису магнетични. 

Најважнији челик легиран манганом (Mn) познат је под називом Хатфилдов челик, 

са ознаком Č3160 (12-14% Mn, 1,2-1,4% C). Одликује га немагнетичност, отпорност 

на хабање, а истовремено мала тврдоћа, ниска граница развлачења и издужење 

чак и до 80%. Због ових особина овај челик се ретко обрађује стругањем па се 

израда делова од овог челика претежно обавља ливењем. 

Посебно област примене (за резне алате) имају специјални алатни челици, у које 

као подгрупа спадају високолегирани (брзорезни) челици легирани волфрамом 

(W). Оваква легура треба да садржи најмање 12% W, као и до 4% Mo, до 4,5% Cr 

при садржају угљеника 0,6-0,9% C. Брзорезни челици нису осетљиви на 

прегревање (стругарски ножеви, глодала, бургије). Одликују се високом тврдоћом 

и чврстоћом, као и отпорношћу на хабање. 

Ситнозрни челици којима се у последње време придаје значај због економичности 

легирања, познати су као микролегирани челици, јер садрже мале количине 

легирајућих компоненти, и то: Al (максимално до 0,05%), Nb (0,01%), V (0,15%) уз 

низак садржај угљеника (до 0,2% C). Ови челици налазе примену у машинству за 

делове где се тражи добра заварљивост и жилавост. 

 


