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          Уводни део:  
            Легирани челици осим угљеника садрже и друге легирајуће елементе, који се додају ради 
побољшања захтеваних својстава.Деле се прма броју, садржају и врсти легирајућих елемената.  
            Средишњи део: 
             Према броју легирајућих елемената, челици се деле на једноструко и вишеструко 
легиране. 
            Према укупном садржају легирајућих елемената, челици се деле на: 
 - ниско легиране –до 5% легирајућих елемената и 
 - високо легиране – више од 5% легирајућих елемената. 
            Ниско легирани челици имају исту структуру и сличне особине као угљенични челици, а 
високо легирани челици, по правилу имају,специјална својства која немају угљенични и ниско 
легирани челици... 
            Према врсти легирајућих елемената разликује се више група челика, који се називају према 
легирајућим елементима: Cr-Ni челици, Cr челици, Ni челици, Мо челици, Cr-Mo-V челици, 
Мn челици, Si челици. 

УТИЦАЈ ЛЕГИРАЈУЋИХ ЕЛЕМЕНАТА НА СТРУКТУРУ И 
СВОЈСТВА ЧЕЛИКА 

            За сваки елемент одређена је горња граница до које се он сматра примесом, односно 
легирајућим елементом преко те границе. 
    ОВА ТАБЕЛА ОЗНАЧАВА МИНИМАЛНИ САДРЖАЈ ЛЕГИРАЈУЋИХ ЕЛЕМЕНАТА У ЧЕЛИЦИМА: 
ЕЛЕМЕНТ Si Mn   Cr   Ni   W  Mo  V   Co  Ti  Cu  Al 
Мин. 
Садржај(%) 

0,60 0,80 0,30 0,30 0,10 0,08 0,01 0,10 0,05 0,4 0,10 

Легирајући елементи у челику могу да: 

 -се растварају у α и γ-железу, градећи чврсте растворе; 

 -стварају сопствене карбиде или се растварају у цементиту; 
 -стварају интерметална једињења или једињења са неметалима и 
 -буду у елементарном облику.   
ОВА ТАБЕЛА ОЗНАЧАВА УТИЦАЈ ЛЕГИРАЈУЋИХ ЕЛЕМЕНАТА НА СТВАРАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ СТРУКТУРА У 
ЛЕГИРАНИМ ЧЕЛИЦИМА:  

  ЕЛЕМЕНТ Чврст 
раствор 

Легирани 
цементит 

   КАРБИД  Једињење    Елемент.              стање 

     Никл Ni     Ni3Al   
 Силицијум Si     SiO2MxOy   
   Манган Mn (Fe, Mn)3C   MnS;MnOSiO2   
     Хром Cr  (Fe, Cr)3C Cr7C3;Cr23C6     
  Молибден Mo   Mo2C     
  Волфрам W   W2C     
 Ванадијум V   VC     
    Титан Ti   TiC     
  Ниобијум Nb   NbC     
Алуминијум Al     Al2O3; AIN   
    Олово         Pb 

            Утицај легирајућих елемената може се описати на следећи начин: 

  - Са повећањем садржаја мангана повећавају се затезна чврстоћа и тврдоћа, у мањој мери и 
напон течења, док се жилавост смањује. 

 - Са повећањем садржаја силицијума повећавају се напон течења и затезна чврстоћа, а 
смањују се способност деформисања и жилавост итд. 

- До садржаја 5÷6% Cr, повећавају се затезна чврстоћа, напон течења и способност деформисања, а 
изнад тог садржаја ова својства опадају. Садржај Cr изнад 1% смањује жилавост. Повећањем 

 



садржаја Cr, повећава се отпорност према оксидацији на повишеним температурама и отпорност према 
корозији. 
- До садржаја од 10% Ni повећавају се напон течења и затезна (и жилавост на нискум температурама) 
чврстоћа, а делимично смањује способност деформисања. 
- Молибден, ванадијум и волфрам имају сличан утицај на затезну чеврстоћу, тврдоћу и 
повећање напона течења, уз смањење жилавости. Ови елементи поправљају механичке 
особине и отпорност према корозији на повишеним температурама. 
- Алуминијум у челику повећава затезну чврстоћу, отпорност према оксидацији (на повишеним 
температурама), али смањује пластичност и жилавост. 
- Повећањем садржаја бакра повећавају се затезна чврстоћа, напон течења, отпорност према 
корозији (чак и у морској води), али се смањује жилавост. 
- Титан повећава затезну чврстоћу и отпорност према корозији, али смањује жилавост. 
- Олово повећава кртост струготине, па се користи код челика за аутомате. 
            Закључни део:      

•   Примесе у угљеничним челицима и њихов утицај? 

•           Зашто се  легирају челици и који  су најчешће коришћени легирајући елементи ? 

•   Како се деле легирани челици ? 

  

 

  

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

 33. ???? ?? ??  ???? ??

 
 

 
 
 
 
 


