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МІЦНІСТЬ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ЗАХИСНИМИ 

ПОКРИТТЯМИ 
 

Упроцесі експлуатації алюмінієвих сплавів агресивне зовнішнє 
середовище (дія вологи,хімічноактивних газових фаз) суттєво впливає 
на його механічні характеристики. При цьому (табл.1) межа текучості 
зменшується на 3-6 МПа, а міцність при розтягу на 2-10 МПа залежно 
від складу покриття. Мінімальне зменшення міцності при розтягу 
характерне для покриття складу 6, що пояснюється наявністю в ньому 
значного вмісту (3 мас. %) армуючого компонента, а саме мінеральної 
вати. 

Захисне покриття також збільшує відносне видовження сплаву 
при його руйнуванні. Встановлено, що відносне видовження зростає 
на 5,9-6,2 % за рахунок поверхневої модифікації матеріалу. Отже, при 
комплексній дії атмосферних чинників протягом 30 циклів 
випробувань проходить незначне зменшення межі текучості та 
міцності при розтягу сплаву, але відносне видовження зростає, що 
підтверджує ефективність використання розроблених складів 
покриттів та їх високу стійкість при експлуатації в природніх умовах. 
 

Таблиця 1. 
Механічні властивості сплаву АМг-6 із покриттями після 

комплексного впливу атмосферних факторів  
(після 30 циклів випробувань) 

Покриття 
складу № 

Модуль 
Юнга, МПа 

Межа 
текучості, 
МПа 

Межа міцності 
при розтягу, 
МПа 

Відносне 
видовження,
% 

Без 
покриття 

 
 

0,7×105 

 
167 

 
295 

 
16,1 

1 161 289 22,1 
2 164 287 22,0 
3 160 285 21,9 
4 163 290 22,1 
5 161 291 22,2 
6 162 293 22,3 

 



Властивою характеристикою є вплив захисного покриття на 
механічні властивості сплавів при нагріванні. Нами встановлено, що 
сплав АМг-6 без покриття при нагріванні до 473 К збільшує межу 
текучості на 36 МПа,а межу міцності при розтягу зменшується на 54 
МПа (табл.2). При цьому відносне видовження зростає на 2,8 %. 

Нанесення покриттів збільшує межу текучості та міцність на 
розрив відповідно на 3-8 МПа та 8-14 МПа залежно від їх складу. При 
цьому на 0,8-1,0 % зменшується їх відносне видовження. 

Підвищення температури до 573 К для необробленого сплаву 
зменшує межу текучості сплаву АМг-6 у 2,35 рази, а міцність при роз-
тягу у 2,28 рази. При цьому відносне видовження зростає на 11,1 %. 
Для оброблених покриттями сплавів при вказаній температурі 
термооброблення зменшується межа текучості тільки у 1,95-2,0 рази, а 
міцність при розтягу у 1,41-1,47 рази. Відносне видовження зразків 
порівняно з необробленим матеріалом збільшується на 4,8-7,2 %. 

Отже, нанесення покриттів веде до збільшення міцності сплаву 
при нагріванні у інтервалі температур 473-573 К (рис. 1), а далі 
матеріал інтенсивно втрачає міцність аж до руйнування. 

 
Талиця 2. 
Зміна механічних властивостей сплаву АМг-6  з покриттям при 

нагріванні 
Покриття 
складу № 

Температура 
нагрівання, 
К 

Межа 
текучості, 
МПа 

Межа 
міцності при 
розтягу, МПа 

Відносне 
видовження, 
% 

Без 
покриття 

273 
473 
573 

167 
131 
71 

295 
231 
129 

16,1 
18,9 
27,2 

2 273 
473 
573 

165 
134 
82 

297 
239 
201 

22,1 
18,1 
22,4 

3 273 
473 
573 

164 
136 
85 

299 
242 
212 

22,0 
18,0 
20,9 

5 273 
473 
573 

168 
139 
89 

307 
245 
219 

22,2 
17,9 
20,0 

 
Встановлено, характер деформування сплаву АМг-6  за умови 

випробувань Т= 573 К, середовище-повітря, навантаження 10 МПа. 
Виявлено, що у сплаві без покриття процес деформування є 
короткотривалою повзучістю та виражається лінією без характерних 
ділянок. Процес деформування з покриттям включає дві стадії 



повзучості. Порушення суцільності покриття виникає при величині 
відносної деформації 20±3%,а утворені тріщини різко збільшують 
швидкість повзучості, що відповідає третій ділянці на кривій 
деформування. 

Результати досліджень вказують, що покриття збільшують час 
до руйнування порівняно з непокритим зразком. За температури 
нагрівання 523 К довготривала міцність сплаву АМг-6 без покриття 
складає приблизно 36 хв, а з  покриттям- 280-320 хв, що відповідає 
збільшенню довговічності у 7,0-8,7 разів. 

Підвищення температури до 773 К зменшує довготривалу 
міцність сплаву до 18 хв,а нанесення покриття веде до збільшення 
довговічності у 12,5-13,9 рази. 

 

 
Рис.1. Зміна механічних властивостей сплаву АМг-6 з 

покриттями: 1 – без покриття; 2 – склад 2; 3 – склад 3; 4 – склад 5; 5 – 
склад 6. 

Розроблені склади захисних покриттів також суттєво впливають 
на жаростійкість сплаву. Так, корозія сплаву АМг-6  без покриття 
починається при нагріванні до температури вище від 473 К та 
найбільш інтенсивно проходить в інтервалі температур 573-773 К. 
Глибина корозії за температур випробувань 523 та 773 К складає 
відповідно 1,4 та 5,2 мм/рік, що у 3,2-5,8 рази менше,ніж для сплаву 
без захисного покриття. 

Проведеними дослідженнями встановлена можливість 
використання розроблених складів покриттів у якості 
високотемпературно- та вогнезахисних покриттів для алюмінієвих 
сплавів. 


