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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

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

датум: 21.04.2020. 

Израда металних делова ливењем 

Ливење је основни начин уобличавања метала из течног стања. Састоји се из три 

основна корака: топљење метала, изливање у калупе и очвршћавање. 

Разликују се два основна подручја ливења, при чему се добијају: 

1. полупроизводи (инготи) за прераду пластичом деформацијом или ливењем , и 

2. готови ливени делови, који се завршно дорађују машинском обрадом. 

Полазни облици за прераду добијају се у одговарајућим металним калупима – 

кокилама (од француске речи coquille – љуска или шкољка). Течни метал се из 

пећи за топљење, преноси наменским лонцима и лије на један од три начина 

(слика 1): непосредно, сифински и континуално. 

Ливењем се израђују многи готови производи и делови од неколико грама 

(прецизни механички делови) до више тона (постоља машина, блокови бродских 

мотора и сл.). У неким случајевима ливење је једини поступак за производњу 

делова, који се на други начин не би могли израдити у случају да се ради о 

сложеним облицима производа или специфичној врсти материјала. 

За добијање жељеног облика производа потребно је обезбедити одговарајући 

калуп. За добијање калупа користе се модели који могу бити израђени од дрвета, 

метала, пластике, воска итд. 

 
Слика 1. Поступци ливења 
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Код израде калупа мора се узети у обзир додатак материјала услед скупљања 

метала у току ливења (слика 2). 

Сакупљање је поседица преласка лива из течне у чврсту фазу и котракције при 

хлађењу изливка. Степен сакупљања је различит а за легуре гвожђа износи око 

1%. 

 
Слика 2. Калуп склопљен у положај за ливење 

 

Механизам очвршћавања течног метала у калупу 

Технологија ливења готових делова подразумева три етапе: израда калупа, 

припрема лива и наливање. Добијени ливени производ се назива изливак или 

чешће одливак. 

Калуп има улогу да одведе топлоту од истопљеног метала. Уливање може бити: 

гравитационо, сифонско, центрифугално, ливено под притиском и ливење у 

вакууму. Брзина хлађења је један од битнијих фактора који утичу на особине 

одливка. Разликује се пет стадијума хлађења одливка (слика 3): I) пуњење калупа 

ливом, II) хлађење течног метала по завршетку уливања, III) очвршћавање 

метала, IV) хлађење у калупу, V) хлађење одливка на температури околине након 

вађења из калупа. 
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Слика 3. Стадијуми хлађења одливка (1. Метал кристалише при константној 

температури, 2. Метал кристалише у интервалу температура) 

На температури топљења постоји једновремено чврст и течан метал. У пракси се 

не догађа да течан метал очвршћава непосредно испод температуре топљења, 

већ је потребно извесно потхлађивање растопа. Што је потхлађење веће, 

полупречник клица или центара кристализације је мањи, тако да се образује већи 

број клица и добија ситнозрна структура. 

Ситнозрна структура у пресеку значи повољније особине материјала због мање 

изражене анизотропије. Са друге стране, мали број клица и крупније зрно добиће 

се при слабијем потхлађивању. Максимум брзине кристализације се јавља на 

температури 20÷30°C испод тачке очвршћавања. Број центара кристализације се 

може повећати додавањем хетерогених клица, а тиме и произвољно мењати 

(смањивати) величина зрна. У том случају се говори о модификацији величине 

зрна, па се поступак назива модификација. 

У почетку клице слободно расту и образују кристалне скелете (дендрите). Даљим 

очвршћавањем дендрити се попуњавају све док даљи раст кристала буде спречен 

међусобним додиром (слика 4). 
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Слика 4. Раст кристалних скелета (дендрита) 

Регулисањем параметара топљења и ливења може се подесити жељена 

структура материјала. У општем случају у ливеном комаду формира се трозонска 

структура (слика 5). 

 

Слика 5. Зоне метала приликом очвршћавања у калупу 

 

Одливак има поликристалну структуру. Услед бројних дефеката у кристалима и на 

границама зрна, јавља се разлика између теоријске и стварне тврдоће метала. 

Што је више кристала то је више таквих грешака, па је тврдоћа нижа. Тврдоћа (H) 

у функцији броја кристала у јединици запремине (n) приказана је на слици 6. За 

одређени број кристала по јединици запремине тврдоћа је минимална, а 

повећањем броја изнад те критичне вредности (nk) опет се повећава. 
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Слика 6. Тврдоћа у функцији броја кристала по јединици запремине 
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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

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

датум: 24.04.2020. 

Прерада легура пластичном деформацијом 

Својство пластичне деформације потиче од металне везе која је типична одлика 

метала. Пластична прерада метала се одвија у подручју хомогене пластичне 

деформације, напонима већим од еластичних а мањим од максимално 

дозвољених. Метал се пластично деформише у хладном и топлом стању. 

Поступци пластичне прераде метала су: ковање, ваљање, истискивање, вучење и 

извлачење. 

Локална пластична деформација се дешава и код обраде метала савијањем 

(лимови, цеви или профили), пробијањем и просецањем. Сви поступци пластичне 

прераде врше се специјалним, одговарајућим уређајима и постројењима, ударним 

или статичким дејством силе, применом одговарајућих алата. Пластичном 

прерадом се остварује уситњавање, уједначавање и усмеравање кристалних зрна 

(слика 7). Добија се влакнаста структура метала, која је повољна за механичке 

особине. Кристална зрна постају спљоштена и издужена. 

 
Слика 7. Пластична деформација кристалних зрна 

Услед усмерења кристалних зрна у правцу деловања силе формира се правац 

влакана у процесима пластичне прераде (слика 8). 

 
Слика 8. Формирање правца влакана у процесима пластичне прераде 
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Деформисање кристала је резултат деформисања кристалне решетке по равнима 

клизања и границама кристалних зрна. Генерално, пластичном прерадом 

чврстоћа, граница елеастичности и тврдоћа расту, док дуктилност (способност 

деформисања, тј. издужења) опада. 

Пластичном деформацијом се израђују готови производи и делови, а чешће 

полупроизводи за даљу прераду и обраду. На пример, лимови, разни профили, 

гвожђе за ковање, месинг за дубоко извлачење, меко ваљани алуминијум и др. 

Прерада метала пластичном деформацијом у хладном стању 

Овај поступак подразумева мале степене деформације, код предмета мањих 

димензија који су начињени од метала који су погоднији за деформацију у 

хладном стању. Услед образовања усмерене (влакнасте) структуре и услед 

ојачавања метала хладном деформацијом добијени производи немају једнака 

механичка својства у свим правцима. О овоме треба водити рачуна код израде 

конструкцијских делова, на пример ваљани лимови, ваљане и вучене шипке и 

профили. 

Као последица хладне пластичне прераде, у металу настају унутрашњи напони, 

које треба након пластичне прераде, отклонити, јер ови напони негативно утичу на 

механичку изржљивост и физичко-хемијска својства. Заостали напони у металу 

уклањају се процесом старења (природно или вештачко). 

Загревањем деформисане легуре долази до карактеристичне појаве која се 

назива рекристализација. Рекристализација је трансформација деформисаних у 

нова кристална зрна, чија величина зависи од степена деформације (слика 9). При 

критичном степену деформације рекристализација даје крупнозрну структуру 

која није пожељна. Из овог разлога, при хладној пластичној деформацији треба 

водити рачуна да се избегне критични степен деформације. За гвожђе и челик 

критични степен деформације је 10÷15%, а за обојене легуре 5÷10%. Температура 

рекристализације је приближно 40% од температуре топљења. 

 
Слика 9. Крупноћа рекристализованог зрна у функцији степена деформације 
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Прерада метала пластичном деформацијом у топлом стању 

Деформација метала у топлом стању врши се на температури изнад температуре 

рекристализације. Издужење и ојачавање зрна није постојано као код хладне 

деформације, зато што се одмах дешава рекристализација. На повишеним 

температурама метал се налази у стању изражене пластичности, јер услед 

рекристализације кристална решетка постаје богатија равнима клизања. Прерада 

метала у топлом стању захтева мањи деформациони рад па се примењује код 

прераде крупнијих комада. Квалитет површине је нижи него у случају прераде у 

хладном стању 

За прераду у топлом стању најчешће се примењује: слободно ковање, ковање у 

калупу, ваљање, истискивање и извлачење. На овај начин се добијају 

полуфабрикати: отковци, лимови, траке, профили и жице. 

Узајамним дејством пластичне деформације кристалних зрна и њихове 

рекристализације, крупнозрна ливена структура се претвара у ситнозрну. Односи 

који се при томе успостављају шематски су представљени на слици 10. 

 
Слика 10. Утицај температуре и броја операција на крупноћу металног зрна (K1 – 

почетна средња величина зрна, T1 – полазна температура ваљања, Ka – средња 

величина зрна након првог пролаза, Kb – средња величина зрна након 

рекристализације пре другог пролаза, Kh<Kf<Kd<Kb, K2 – коначна величина 

кристалног зрна) 



9 
 

Завршна крупноћа зрна K2 зависи од броја операција и од температуре на којој је 

метал на крају целог поступка. За избор најповољније температуре топле 

пластичне прераде потребно је познавати својства отпорности и деформације 

метала у функцији температуре. Показатељи пластичности метала мењају се као 

што је показано на слици 11. 

 
Слика 11. Утицај температуре код пластичне прераде у топлом стању на својства 

материјала (жилавост - ρ, издужење - δ, контракција (скупљање) - ψ) 

Производи ваљања 

Ваљање је највише заступљен поступак пластичне прераде метала. Око 90% од 

укупне производње челика прерађује се ваљањем ливених блокова (ингота) у 

топлом (врућем) стању. Инготи се ваљају до полупроизвода који су намењени 

даљој преради. Завршни производи ваљања су профили и лимови (слика 12): 

квадратни, округли, пљоснати, шестоугаони, шине, угаони „L“ профили, „I“ 

профили, „U“ профили, „Z“ профили, „T“ профили, чије димензије су 

стандардизоване. 

 
Слика 12. Типични облици ингота, профила и лимова 
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Процес ваљања 

Материјал се ваља између два или више ваљака. Излазна линеарна брзина 

метала је већа од угаоне брзине ваљка. У тачки F је брзина метала једнака угаоној 

брзини ваљка, па је притисак ваљка на том месту највећи (слика 13). Услед 

различитих брзина јавља се трење између ваљака и предмета који се ваља. 

Брзине ваљања се крећу у опсегу 500÷2200 mm/s за челик и 2500÷5000 mm/s за 

легуре алуминијума. Угао захвата (EOG) износи до 24°. Код челика редукција 

дебљине у једном провлаку износи 15÷20%, односно до 60% код легура 

алауминијума. 

 
Слика 13. Карактеристичне величине у процесу ваљања 

Ваљци се израђују од ливеног гвожђа или челика, врло високе тврдоће. За израду 

лимова и плоча ваљци имају глатку површину, док се за профиле и шипке користе 

такозвани калибрисани ваљци (ваљци са урезима који одговарају облику 

профила, слика 14). Пример калибрисаних ваљака за производњу жица приказан 

је на слици 15. 

 
Слика 14. Калибрисани ваљци са три отворена и пет затворених калибара 
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Слика 15. Редослед калибара за ваљање жице 

Погон за прераду метала ваљањем назива се ваљаоница, а постројења на којима 

се ваља – ваљаонички станови. Операција процеса ваљања челичних трака 

обавља се у три фазе: 

1. Топло ваљање – профили се загревају у пећи, ваљају и добијена трака 

намотава на бубањ, 

2. Лужење – трака пролази кроз каду за лужење ради уклањања површинског 

оксидног слоја. Трака пролази кроз машину за исправљање и намотава се у 

котурове. 

3. Хладно ваљање – уз електролитичко одмашћивање, равнање и паковање. 

Ваљаонички станови на којима је могуће плоче ваљати истовремено са све 

четири стране називају се универзалне ваљаонице (слика 16). 

 
Слика 16. Универзална ваљаоница 

Од продуката ваљања (челичних лимова или трака) производе се, на пример, 

подужно заварене цеви, тзв. шавне цеви (слика 17). 

 
Слика 17. Производња шавних цеви од челичног лима 
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Бешавне цеви производе се од челичних шипки по Манесмановом поступку (слика 

18). Ваљањем се такође производе завртњеви (вијци) од шипке одговарајућег 

пречника, која је у овом случају полупроизвод. 

 
Слика 18. Производња бешавних цеви 

Процес ковања 

Поступак ковања подразумева узастопно понављање процеса деформације. То је 

најстарији вид пластичне прераде метала. Може се изводити без загревања или 

са загревањем материјала. Разликујемо ручно и машинско ковање. За ручно 

ковање се од алата користе чекић, наковањ и клешта. За машинско ковање 

неопходни су машински погон или одговарајуће ковачке пресе. 

Код ковања метала у загрејаном стању, потребно је загрејати метал на 

одговарајућу температуру. За гвожђе и челик ова температура одговара горњем 

делу аустенитне области, тј. температури која доводи до црвеног усијања. 

Однос попречног пресека пре и после ковања називамо фактор сажимања, 

односно фактор гњечења материјала. Овај фактор износи 2,5÷4 за угљеничне 

челике, 1,5÷3 за легиране и 1÷2 за високолегиране челике. Што је фактор гњечења 

већи ковање више доприноси побољшању жилавости и чврстоће материјала.  

Процес истискивања 

У овом процесу метални уложак се пресом истискује кроз матрицу која је 

намењена за одређен профил (слика 19). Истискивање може бити у хладном 

стању у случају израде делова од алуминијума, олова и калаја или у топлом 

стању у случају израде делова од челика. Притисци који се остварују пресом су 

600 MPa у случају истискивања бакарних легура, 700 MPa за месинг, 800 MPa за 

легуре алуминијума и 2300 MPa за меки челик. Температуре истискивања износе 

480°C за легуре алуминијума, 800°C за месинг, 950°C за бакар, 1000°C за легиране 

челике и 1300°C за легиране челике. 
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Слика 19. Израда профила истискивањем од легуре алуминијума 

Истискивањем се израђују различити профили, шипке (округле и профилисане), 

цеви, чауре итд. 

Матрица трпи знатно загревање услед трења па је потребно константно 

подмазивање. Овим поступком се могу израдити производи у једној операцији а 

искоришћење материјала је велико. 

Процес вучења 

Овим поступком се производе шипке, цеви и жице. Вучењу се подвргавају 

полупроизводи од челика, месинга, бакра, цинка и лаких легура. Шипке и цеви 

добијене ваљањем и истискивањем, провлаче се кроз посебну матрицу. Шипка 

или цев поприма пресек матрице са високом тачношћу димензија и квалитетом 

површине. Вучење се врши у хладном стању. Брзина вучења износи 40÷100 m/min 

уз овабезно подмазивање матрице. Код производње жице поступком вучења 

(слика 20), потребно је жицу претходно жарити. Типичне димензије жице су: 

D>3 mm – дебела жица 

1,6<D<3 mm – жица средње дебљине 

0,7<D<1,6 mm – танка жица 

D<1,7 mm – врло танка жица 
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Слика 20. Израда жице вучењем 

Процес извлачења лима 

Ово је широко распрострањен поступак за пластичну прераду лима, највише се 

примењује за велике серије у аутомобилској индустрији. Подразумева обликовање 

лима у одређене просторне форме. Врши се путем одговарајућих алата уз помоћ 

ослонаца (држача) и притискача (извлакача), слика 21. Извлачење може бити 

ручно или на преси. Код мањих дебљина лима δ<3 mm извлачење се врши на 

хладно, а код дебљина лима δ≥3 mm у топлом стању. 

Напонско стање у лиму који се извлачи је сложено: јављају се радијални, 

аксијални и тангенцијални напони уз површински притисак и саијање. Само 

предмети који су мање дубине или једноставнијих облика се реализују у једној 

операцији. У противном, пожељно је да се до коначне просторне форме дође кроз 

већи број захвата и међуформи. 

Дубоко извлачење се обавља у више фаза, чији је број већи за сложеније облике. 

У последњој операцији се обликују заобљења, наслони и углови. 

 
Слика 21. Процес извлачења лима 


