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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

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

датум: 10.04.2020. 

Термичка обрада метала 

Термичка обрада подразумева комбинацију поступака загревања и хлађења чиме 

се услед одговарајућих трансформација у структури, утиче на својства и особине 

легуре. Циљ је да се добије она стуктура која је носилац жељених особина. 

Предмет који се термички обрађује треба равномерно загрејати по целој 

запремини, до захтеване температуре и довољним задржавањем на тој 

температури обезбедити одговарајуће структурне трансформације. 

Када се термичка трансформација структуре одвија у комбинацији са пластичном 

деформацијом метала, тај процес се назива термомеханичка обрада. 

Утицај на промену хемијског састава односно структуре у површинском слоју, ради 

побољшања особина површине метала, назива се термохемијска односно 

хемијско-термичка обрада. При томе долази до повећања површинске тврдоће, 

отпорности на хабање и динамичке чврстоће, а у многим случајевима се побољша 

и постојаност на агресивно дејство околине. 

Термичка обрада челика: 

Термичка обрада челика се базира на неравнотежној трансформацији аустенита 

(γ-железо). При хлађењу γ-железо, које има површински центрирану кубну 

решетку, трансформише се у α-железо, које има просторно центрирану кубну 

решетку. Тај процес је тренутан и дешава се померањем атома у положаје 

карактеристичне за нову решетку. 

Трансформација γ→α железо у угљеничним челицима се не може избећи чак ни 

при веома брзим хлађењем. Ово значи да се аустенитна структура не може 

задржати на собној температури. 

У легираним челицима који садрже легирајуће елементе као што су Mn, Ni или 

Co (елементи који стабилизују аустенит, тј. проширују γ подручје) може се 

успорити разлагање аустенита а при неким условима чак и задржати аустенитна 

стуктура челика на собној температури (напр. након термичке обраде каљењем). 

Кристали α –фазе који настају при брзом хлађењу немају онај састав који би им 

одговарао при равнотежном издвајању, већ сав угљеник који одговара том саставу 

задржавају у виду презасићеног чврстог раствора. Због брзе промене температуре 
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нема времена да се угљеник издвоји из α – фазе (ферит), тако да је она 

презасићена и не образује кубну већ тетрагоналну просторно центрирану решетку. 

Угљник се не издваја већ је присилно задржан у кристалној ћелији (слика 1). Таква 

структура се добија поступком каљења и назива се мартензит. Мартензитна 

структура се одликује високом тврдоћом (перко 60 HRC) и веома је важна за 

инжењерску праксу. 

 

Слика 1. Елементарне ћелије α – железа и мартензита 

Запремина мартензитне ћелије је за 2,5% већа од запремине феритне ћелије. „C“ 

страница у кристалној ћелији мартензита је дужа од „a“ и „b“ странице. Ово 

изазива унутрашње напоне решетке, односно повећава отпорност промени 

облика. Из овог разлога мартензит је знатно тврђи од ферита али је и кртији. 

Ако се челик са 1,6% угљеника са 1100°C охлади у мешавини воде и леда, у 

микроструктури ће се видети неправилно-игличасти кристали мартензита у 

светлој основи матастабилног аустенита. 

Разлагање аустенита (слика 2) чини основу свих врста термичке обраде челика. 

При веома брзом хлађењу настаје мартензит (слика 3), док се при спором 

хлађењу аустенита добија перлитна структура (слика 4). 

Процес трансформације аустенита на константној температури може се приказати 

експериментално добијеном кривом (слика 5) на основу које се може оценити 

количина трансформисаног аустенита у зависности од времена које је протекло од 

почетка хлађења аустенита. У току неког временског интервала, од почетка 

процеса па до тачке P не долази до трансформације аустенита. По истеку овог 

периода почиње трансформација потхлађеног аустенита у феритно–цементитну 

структуру. Током времена количина трансформисаног аустенита расте. Потпуна 

трансформација аустенита завршава се по истеку неког времена (тачка K). 

На основу експерименталних кривих добијених испитивањем за више температура 

потхлађивања t1, t2, t3 ... tn, може се конструисати дијаграм изотермалне 
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трансформације аустенита или ТТТ (time–temperature–transformation) дијаграм 

(слика 6). 

 
Слика 2. А) аустенит при температури 860°C, B) аустенит при температури 

1060°C 

 
Слика 3. Мартензитна структура 

 
Слика 4. Перлитна структура 

 

 
Слика 5. Експериментално добијене криве изотермалне трансформације 

аустенита у перлит (ферит + цементит), за угљенични челик са 0,8%C у функцији 

времена и температуре 
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Слика 6. Дијаграм изотермалне трансформације аустенита челика (0,8%C), ТТТ–

дијаграм 

У зависности од степена потхлађивања аустенита разликују се три температурне 

области трансформације: перлитна област, међуобласт (област између перлитне 

и мартензитне области) и мартензитна област. Перлитна област код угљеничних 

челика налази се у температурном интервалу од А1 до температуре ~550°C тј. до 

„колена“ криве. У овој области долази до разлагања аустенита и образовања 

структуре која се састоји из перлита (ферита + цементита). Међуобласт почиње од 

колена криве (~550°C) и протеже се све до температура почетка мартензитне 

трансформације Мp. Као резултат трансформације потхлађеног аустенита добија 

се структура која се назива беинит. Мартензитна област почиње од температуре 

почетка мартензитног преображаја, а потхлађени аустенит се трансформише у 

мартензитну структуру. 

 

Микроструктура закаљених челика, односно челика након свих врста термичке 

обраде, открива се металогафским испитивањима (нагризањем површине 

метала), обично у алкохолном раствору азотне киселине (5 cm3 азотне киселине 

на 100 cm3 алкохола). 
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Најзначајнији поступци термичке обраде челика су: 

- каљење 

- нормализација 

- отпуштање 

- жарење 

- старење 

Каљење даје челику високу тврдоћу и чврстоћу образовањем мартензитне 

структуре. Изводи се брзим хлађењем (500÷600°C/s) челика у средству за 

хлађење (вода, уље, раствор одређених соли). Термичка обрада каљењем се 

примењује за челике са садржајем угљеника већим од 0,2 %. При брзинама 

хлађења мањим од потребне за каљење добија се беинит који представља облике 

структуре између мартензита и перлита. 

Када је потребна мартензитна структура само у површинском слоју врши се 

површинско каљење. Тврди површински слој даје отпорност на хабање као и 

издржљивост на напоне увијања и савијања, који су иначе максимални у 

површинском слоју. Са друге стране унутрашњост предмета који се кали задржава 

своју жилавост. 

Нормализација је уједначавање структуре челика по читавом пресеку. Изводи се 

загревањем челика до температуре 730°C (температура рекристализације) и 

хлађењем на мирном ваздуху. Двострука трансформација која се дешава при 

нормализацији (α→γ при загревању и γ→α  при хлађењу) даје ситнозрну хомогену 

структуру метала. Основна сврха нормализације је да се уситни груба структура 

челичних производа. 

Отпуштање је отклањање унутрашњих напона и повећање жилавости, које се 

спроводи увек после каљења челика. Сразмерно се смањује тврдоћа и затезна 

чврстоћа. Температуре отпуштања могу бити у широком интервалу, до 200 до 

700°C. Разликују се три типа отпуштања: 

- ниско отпуштање – угљенични и легирани челици,          °C 

- средње отпуштање – опруге и еластични елементи,          °C 

- високо отпуштање – код конструкционих и брзорезних челика,       

   °C 

Овим поступком се не дешавају структурне промене у челику већ се уклањају 

напони који су настали као последица брзог хлађења. Комнинација каљења и 

високог отпуштања конструкционих челика се назива побољшање. 
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Жарење челика се врши из више разлога да би се одстранили унутрашњи напони, 

смањила тврдоћа и крутост, да се добије стање погодно за машинску обраду, 

пластичну прераду као и да се изврши хомогенизација хемијског састава и 

уједначавање структуре. 

Жарење се изводи лаганим загревањем и лаганим хлађењем у пећи за жарење. 

Хлађење је спорије него код нормализације и отпуштања. Разликују се ниско, 

рекристализационо, перлитно, потпуно и дифузионо жарење (табела 1). 

 

Табела 1. Типови жарења 

Тип жарења Температура 

загревања, °C 

Својства метала 

Ниско 300÷450 Без промене структуре, неутрализација 
унутрашњих напона 

Рекристализационо 450÷600 Рекристализација деформисане 
структуре након обраде пластичном 
деформацијом 

Перлитно (меко 
жарење) 

1000÷1100 

Задржавање на 

723°C и споро 

хлађење (10°C/h) 

Припрема за обраду резањем. 
Ламеларни перлит коагулише у зрнасти 
Минимална тврдоћа и максимална 
дуктилност челика 

Потпуно (обично 
жарење) 

>727°C 

Хлађење при 

брзини 10÷20°C/h 

у пећи 

Добијање фине, ситнозрне структуре за 
обраду резањем 

Дифузионо 1100÷1350 Уједначавање хемијског састава 
(хомогенизација) ливених 
полупроизвода и готових одливака 

 

Старење је појава да код легура временом долази до промене њихових 

механичких, физичких и хемијских својстава. Механизам ових промена је 

различит: разлагање фаза, издвајање секундарних фаза, преображај кристалне 

решетке. 

Старење може бити природно и вештачко и спроводи се пре финализације или 

уградње материјала у неки склоп. 

Код челика је неопходно вршити вештачко старење, које подразумева загревање и 

држање на одређеној температури. Тиме се убрзавају пратеће промене у 

структури и постижу трајна својства. 
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Темо-хемијски поступци површине обраде челика: 

Овим поступцима се постиже обогаћивање површине челика хемијским 

елементима склоним интерстицијском уграђивању у кристалну решетку. 

Цементација је поступак обогаћивања површине челика угљеником. Основни циљ 

је да површина машинских делова буде довољно тврда и отпорна на хабање а да 

језгро делова остане довољно жилаво. Врши се на деловима који су намењени за 

рад у условима променљивих оптерећења и трења. 

На температури 840÷930°C врши се обогаћивање угљеником до 0,765%C а 

предмет се затим кали. Цементацијом се третирају ниско-угљенични челици 

(0,1÷0,2%C) а цементирани слој је најчешће дубок 0,5÷2 mm. Цементација се 

изводи у чврстом, течном или гасовитом средству. 

Нитрирање је поступак дифузије азота (N) у површински слој челичног дела. Као 

средство за нитрирање користи се амонијак (NH3). Делови се постепено загревају 

до температуре нитрирања (t=480÷650°C). Нитрирање даје тврду површину 

(отпорну на хабање), повећану трајну динамичку чврстоћу и бољу постојаност 

челичних делова према корозији. Дубина нитрираног слоја је до 1 mm. 

Цијанизација је једновремено обогаћивање површине челика угљеником и 

азотом, а примењује се у истом циљу као и претходне методе. 

Силицирање је процес обогаћивања површине челика силицијумом ради 

побољшања постојаности према дејству киселина. 

Дифузиона метализација је процес обогаћивања површине челика металима (Al, 

Cr, Zn). Због мале брзине дифузије, упркос високој температури (t=950÷1100°C) 

процес траје веома дуго. 

Фосфатирање је поступак где се челични предмет потапа у фосфорну киселину 

(H3PO4) при чему се атоми Fe из површинског слоја образују са раствором слој 

железо-фосфата. 

Брунирање је поступак где се на површини челика и легурама бакра образује 

тамни оксидни слој. Обрада се врши кувањем у раствору сумпорне киселине. Овај 

поступак служи за антикорозиону заштиту и умањење рефлексије светлости од 

површине метала. 
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Термичка обрада обојених метала и легура: 

Рекристализација (жарење) бакра се изводи на температури 500÷700°C. Бакар 

који је услед прераде на хладно (прерада пластичном деформацијом на 

температурама испод температуре рекристализације, темп. до 270°C) ојачао и 

изгубио пластичност, рекристализационим жарењем поново добија дуктилност (а 

истовремно се смањује затезна чврстоћа). 

Код месинга се врши рекристализационо жарење (t=700÷750°C). Код ливења 

месинга брзина хлађења је много већа од равнотежне. Овако насталу 

неравномерну структуру је могуће превести у равнотежну хомогенизационим 

жарењем на 650÷700°C у трајању 2 до 4 h. 

Супротно челицима, алуминијумске легуре при брзом хлађењу (каљењу) не 

отврдњавају одмах. Презасићени чврсти раствор тек временом постиже 

равнотежно стање, па до отврдњавања долази касније, при процесу који се назива 

термичко таложење (старење). Каљење алуминијум се врши на температури 

500°C. Алуминијум се такође подвргава жарењу за уклањање напона при 

рекристализацијоном жарењу као и дифузионом жарењу ради хомогенизације. 

Температура рекристализације алуминијума је 350°C. 

 

Препоручени видео материјали на тему фазних трансформација: 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ4y0LK1kY 

https://www.youtube.com/watch?v=aKM_EsZBLl8 

 

На тему термичке обраде каљењем: 

https://www.youtube.com/watch?v=enNQAw-vJuI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jQ4y0LK1kY
https://www.youtube.com/watch?v=aKM_EsZBLl8
https://www.youtube.com/watch?v=enNQAw-vJuI

