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Тема: Застосування металів та їхніх сплавів. 

 

Матеріал до уроку 

 У чистому вигляді метали використовуються рідко. 

Переважно застосовують сплави, які мають такі властивості, яких не мають 

метали, що їх утворюють. Наприклад, залізо, алюміній порівняно м’які, а їхні 

сплави з іншими металами досить тверді. Запишіть у зошит:  

Сплави – це суміші металів.  

Сплави розрізняють за складом і будовою. 

 

 

СПЛАВИ 

 

 

 

 

Тверді розчини                     Механічні суміші металів                  Інтерметалічні сполуки                 

 

 

۩   Тверді розчини будуть у тому випадку, якщо при охолодженні розплаву 

утворюються однорідні кристали. У вузлах їхніх кристалічних решіток 

містяться атоми різних металів. 

۩   Механічна суміш у випадку, якщо при охолодженні сплаву виділяються 

кристалики окремих металів, причому твердий розчин не утворюється. 

۩   Інтерметалічні сполуки утворюються при взаємному розчиненні металів, 

якщо їхні атоми реагуватимуть між собою. При розчиненні неметалів у 

розплавлених металах також можуть відбуватися хімічні реакції. Наприклад, 

атоми заліза реагують з атомами вуглецю, і утворюється ферум карбід Fe3C – 

цементит, який обумовлює особливу твердість та  крихкість чавуну. 



Здатність металів у розплавленому стані не тільки механічно змішуватися, а й 

утворювати між собою (і з атомами неметалів) різні сполуки – одна з причин, 

яка пояснює, чому фізичні властивості сплавів різко відрізняються від 

фізичних властивостей металів, що утворюють сплав. Так, наприклад, сплав, 

що складається з однієї частини свинцю і двох частин олова (припій), 

плавиться при температурі 1800С, тоді як свинець плавиться при температурі 

3280С, а олово – при температурі 2310С. 

У сучасній техніці найбільше застосовуються сплави заліза. Так, наприклад, у 

машинобудуванні на їхню частку припадає понад 90% від загальної маси 

застосовуваних металів. Найважливішими сплавами заліза є чавун і сталь. 

Чавун – це сплав заліза, який містить більше 1,7% вуглецю, а також кремній, 

марганець, невеликі кількості сірки і фосфору. 

Сталь – це сплав заліза, який містить 0,1 – 2% вуглецю і невеликі кількості 

кремнію, марганцю, фосфору і сірки.  

 Серед кольорових металів перше місце у виробництві і 

застосуванні належить: 

 алюмінію і його сплавам, завдяки великій електричній провідності, легкості, 

та стійкості проти корозії. 

Одним із найважливіших сплавів алюмінію є дюралюміній. До його складу 

входить 95% алюмінію, 4% міді, 0,5% марганцю, 0,5% магнію. Він, як і 

алюміній, легкий, але значно твердіший від алюмінію та міді. Його широко 

застосовують у літакобудуванні.  

Інші сплави алюмінію використовують у радіотехніці, машинобудування, 

електротехніці тощо. 
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