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II ЧУГУННОЕ И ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ

структуре при преобладании мартенситной составляющей в матрице ИЧХ. По
результатам работы можно рекомендовать сплав 200X15НГ2 для изготовления
деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания.
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КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОЇ
ОБРОБКИ МЕТАЛУ

Для художньої обробки металів використовуються такі їх фізичні
властивості як пластичність, рідкотекучість, блиск та ін. Але й внутрішню
структуру металу можна використовувати для досягнення різноманітних
декоративних ефектів.
Наприклад, з давніх часів існує техніка наведення “морозних
візерунків’' на жерсті.
Метал, покритий оловом, нагрівають, а потім різко охолоджують;
поглинаючи у холодну воду або оббризкуючи краплями води поверхню. При
цій операції змінюється кристалічна структура олова. -Щоб її проявити, шар
олова змочують соляною кислотою [1]. Виявлений таким чином кристалічний
малюнок нагадує морозні візерунки на вікнах.
Незважаючи на те, що технологія ця не дуже складна, вона має багато
тонкощів, якими володіли тільки старі майстри. Тільки їм вдавалося
максимально глибоко розкрити красу металу і показати декоративність цього
ефекту. У стародавньому російському місті Великий Устюг виник цілий
промисел, майстри якого навчилися вправно виводити на жерсті “морозні
візерунки”. Такою жерстю оббивали дерев’яні шкатулки: невеличкі скриньки
розмірами від 8 до 12 см мали замки з секретами, і при їх відкриванні лунали
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мелодійні дзвони [1]. Хоча багато секретів наведення “морозних візерунків” на
жерсті не дійшло до наших днів, основна суть цієї технології має наукове
пояснення. Тут протікають процеси, аналогічні загартовуванню сталі, коли при
різкому охолоджуванні аустеніт перетворюється на мартенсит, тобто
змінюється кристалічна структура.
Такі процеси протікають не тільки у сталях, а й в багатьох металах і
сплавах (титану, кобальту, цирконію, натрію), а також в системах Си — А1, Си
— Бп, Си — 7.т\ та ін. [2]. В цих сплавах також спостерігається рост
мартенситних голок.
Власні дослідження показують, що зразки жерсті після загартовування
теж мають гольчастий малюнок (рис. 1). Це свідчить про те, що біле олово у [}формі набуває мартенситної структури. При чому, як показують дослідження
мікроструктури мартенситу, він має скоріше атермічний характер, ніж
ізотермічний. Це дозволяє робити певні висновки про кінетику і зовнішні
фактори цього процесу.

Рис. 1 - Кристалічна макроструктура жерсті
Приймаючи до уваги те, що у створенні кристалічного малюнка
головну роль відіграє загартовування, в експериментах змінювали його умови.
Згідно зі стародавніми рецептами [1] та сучасними технологіями
загартовування сталі [3], для жерсті також використовували у якості
охолоджувального середовища не тільки воду, а й воду з додаванням КаСІ,
Н25 0 4 та інших інгредієнтів.
Результати експериментів показали, що при додаванні до води 10 %
№С1 кристали після загартовування здрібнюються і відокремлюються,
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структура стає більш дрібнозернистою (рис. 2).

Рис. 2 - Макроструктура жерсті після загартовування у соляному розчині
Не менш важливим апрямком цих досліджень є вивчення впливу
неметалічних включень на кристалічну структуру. Включення, які звичайно є
шкідливими для сплавів, у даному випадку можуть стати одним з інструментів
утворення певних декоративних ефектів. Наприклад, у прокатних сталях
дисперсні включення сульфідів збираються у тонкі нитки, що теж сприяє
формуванню тонких “морозних візерунків” на жерсті.
Таким чином, дослідження показують, що технологія наведення
кристалічного малюнка на жерсті являє собою декоративний ефект, який може
набувати різних варіантів в залежності від художньої мети. Відродження цієї
технології має не тільки науково-історичне, а й практичне значення, бо
дозволяє поширити арсенал сучасних методів художньої обробки металу.
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