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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ 
МЕТОДОМ МАС – СПЕКТРОСКОПИИ ВТОРИННИХ ІОНІВ 

 

Мета роботи. Ознайомитись з фізичними основами метода мас – 

спектроскопії вторинних іонів. Засвоїти методику розшифрування спектрів. 

Визначити якісний та кількісний хімічний склад зразків. 

 

1. Загальні та теоретичні відомості 

   Абревіатуру метода мас – спектроскопії вторинних іонів прийнято 

записувати в іншій послідовності слів – ВІМС. 

1.1.Фізичні основи методу ВІМС 

   Якщо на поверхню твердого тіла падає високоенергетичний потік іонів, то 

при достатньої енергії вони можуть втілюватися в кристалічну гратку  

передаючи частину своєї енергії іонам гратки (мал.1) 

 

Мал.1. Процес виникнення вторинних іонів 

Первинні іони з енергією ~10кеВ втілюються в на глибину ~100Å. В процесі 

їх гальмування в гратці твердого тіла, в наслідок парної взаємодії, 



розгортаються каскади послідовних зіткнень між іонами матриці. Частина 

каскадів має вірогідність вийти на поверхню. Якщо енергія поверхневого 

іона матриці в кінці каскаду достатня для його відриву від поверхні, то 

виникає його емісія, або по іншому – розпилення. На останньому етапі 

виникає дуже сильна взаємодія між іонами, що емітуються та газом вільних 

електронів. Ця взаємодія настільки сильна, що абсолютна більшість іонів 

відриваються від поверхні після приєднання електронів останнього 

енергетичного рівня, тобто в якості нейтральних атомів.  

Дуже невелика кількість іонів відривається маючи заряд q=1 (в одиницях 

елементарного заряда), верогідність відриву двозарядних іонів ще на два 

порядка меньша. Співвідношення однозарядних іонів та атомів 10-3…10-4 . В 

мас – спектроскопії вторинних іонів аналізуються тільки іони, тобто 

абсолютна більшість розпиленої речовини для подальшого аналізу 

непридатна. Але чутливість методу настільки велика, що і такої малої 

кількості елемента досить для його ідентифікації. Глибина, на який 

знаходились іони до їх емісії, зветься глибиною виходу (hвих). При звичних 

параметрах падаючого іонного проміня для більшості металів та сплавів 

можна вважати, що hвих~10Å. 

1.2.Мас - аналізатори вторинних іонів. 

  Мас – аналізатори вторинних іонів це пристрої для просторового або в часі 

розділення іонів з різним значенням відношення Мi/q, де – Мi-маса іона. 

Розглянемо принцип дії одного з них ( всього їх біля двох десятків), що 

зветься мас – аналізатором з однорідним магнітним полем (мал.2). 

Вторинні іони прискорені електричним полем U попадають в зону дії 

(позначена на мал. 2 трикутником) постійного магнітного поля Н, силові 

лінії якого направлені перпендикулярно к траєкторії руху іона. Взаємодія 

іона з магнітним полем 



 

Мал.2. Схема аналізатора з однорідним магнітним полем 

 

приводить до зміни траєкторії його руху з прямолінійної на колову. Радіус 

кола Ri визначається за формулою  

R = (2UMi/qH2)1/2                               (1) 

За формулою (1) виходить,що іони які мають однакову кінетичну енергію але 

різне відношення Mi/q будуть фіксуватися приємною щілиною в різних 

крапках. На практиці щілину не переміщують, а змінюють величину 

напруженості магнітного поля (розгортка по магнітному полю). При цьому в 

детектор, що стоїть за щілиною попадають іони різних елементів. Якщо 

врахувати сказане раніше про величину заряду іона можна вважати, що 

розгортка по магнітному полю дає розподіл змісту зразка по атомним масам 

елементів,що входять до його складу. Оскільки атомна маса елементу 

величина строго індивідуальна, то якісний хімічний аналіз металів та сплавів 

можна вважати однозначним. Тобто, якщо детектор зафіксував іони з 

масовою вагою  Мі = 55, то згідна даними додат.1 це означає, що в складі 

зразка присутній Mn. 
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2.Принципова схема спектрометрів вторинних іонів 

Більшість спектрометрів  вторинних іонів мають принципову схему показану 

на мал.3 і відрізняються типом роздільника (аналізатора). 

 

Мал.3. Загальна принципова схема ВІМС 

Для аналізу розподілу елементів по глибині зразку після визначення 

хімічного складу поверхні проводять іонне розпилення поверхневого шару. 

Для цього збільшують енергію первинних іонів і екранують реєстраційний 

блок. Після виходу на задану глибину прибор переводять в режим 

спектрометрії. По інтенсивності ліній спектру будують залежності розподілу 

елементів по глибині шару.  

На мал.4 приведена блок – схема спектрометра МС -7201М, на якому 

проводяться дослідження на кафедрі. 
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Мал.4 Принципова схема спектрометра МС – 7201М 

1 – живільник іонів, 2 – фокусуюча лінза, 3 – обектив, 4 – аналізатор, 5 – іонно 

– електронний перетворювач, 6 – вторинно – електронний множник, 7 – 

електромір, 8 – підсилювач, 9 – зразок, 10 – система керувння натіканням, 11 

– вакумна система. 

. 3.Послідовність розшифрування  мас – спектрів 

Зразок має в своєму складі один елемент. Розшифровку починають з 

аналізу найбільш інтенсивних максимумів. При цьому треба враховувати три 

важливі обставини 

 є елементи, які мають кілька ізотопів (ізотопи мають однакове 

зарядове число воно дорівнює числу протонів, але різну кількість 

нейтронів, а значить і різну величину Мі), тобто елемент, що має 

стабільни ізотопи дає спектр з кількістю ліній, що дорівнює кількості 

ізотопів; їх відносна інтенсивність визначається їх розповсюдженням в 

природі (додаток 1) 



 

 для розділення ізотопів, маса яких відрізняється на одиницю 

спектрометр повинен мати достатню роздільну здатність  R=Mi/δm
  (; в 

магнітному одноканальному аналізаторі (мал.2) величина R залежить 

від ширини приймальної щілини)  

 на спектрах практично завжди присутні лінії вуглецю, водню та 

лужних металів, що пов’язано з їх легкою іонізацією; перші два 

елементу входять до складу залишкових газів, лужні метали – 

випадкові домішки; достатньо оператору доторкнутися до зразка, щоб 

на ньому залишився NaCl (пот) 

Зразок – сплав двох або більше компонентів. Мас – спектр має  

максимуми всіх ізотопів елементів, що входять до складу об’єкту. По 

співвідношенню сумарних  інтенсивностей ізотопів елементів визначають 

масову долю кожного з них. 

Кількісний хімічний аналіз. Треба мати еталон з відомим хімічним 

складом. Масова доля елементу в зразку (Сзр) вираховується за формулою 

Сзр=Сет(Ізр/Іет)                 (2) 

де – Сет – масова доля елементу еталоні, 

                                             Ізр, Іет – інтенсивності ліній зразка та еталона  

                                                          відповідно 

ВІМС має цілий ряд унікальних можливостей. А саме 

 можна аналізувати будь які тверди тіла без спеціальної попередньої 

підготовки (метали та сплави, напівпровідники, діелектрики) 

 регіструються всі елементи від водню до трансуранових 

 ідентифікація ізотопів не потребує інших методів 

 чутливість методу ~10-4…10-7% 
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 можна проводити пошаровий аналіз з дуже високою роздільною 

здатністю по глибині 10…50Å; для цього збільшенням енергії 

первинних іонів переводять прилад в режим катодного розпилення і 

після виходу на потрібну глибину повертають в режим вимірювання  

 ідентифікуються не тільки окремі елементи, але також їх хімічні 

сполукі 

 можна оцінювати фазовий склад зразка. 

Е і недоліки, зокрема  

 достовірний кількісний аналіз можна провести тільки при наявності 

еталону 

 сильна дія первинного іонного проміня на об’єкт,що може привести 

до виникнення сегрегацій, або навпроти до перемішування атомів в 

зразку. 

 

4.Порядок проведення роботи 

1.Вивчити фізичні основи методу 

2.Ознайомитися з будовою та послідовністю роботи на спектрометрі МС- 

7201М 

3.Визначити хімічний склад зразків по мас – спектрам наданим викладачем. 

4. Визначити орієнтовно марки сталей. 

5. Побудувати розподіл елементів по глибині легованого шару по даним мас 

– спектроскопії та іонного розпилення. 

5. Зміст звіту 

У звіті по лабораторній роботі повинно бути відображено наступне: 

 назва і мета роботи 

 принципова схема спектрометра МС -7201М і опис його роботи 



 копії мас- спектрів та визначений хімічний склад 

 копії мас – спектрів сталей та їх марки 

 залежності розподілу елементів по глибині легованого шару 

6. Контрольні запитання 

1. Як готується зразок для визначення хімічного складу по методу ВІМС?  

2. В якому випадку мас – спектр елементу має кілька максимумів? 

3. Від чого залежить чутливість методу ВІМС? 

4.Чому в аналізі вторинних іонів не урахуються іони з q>1? 

5. Якими методами потік вторинних іонів розділюється в просторі по 

елементам? 

6. Від чого залежать інтенсивності максимумів багато ізотопного елементу? 

7. Які умови кількісного хімічного аналізу по методу ВІМС? 

8. Як будуються залежності розподілу елементів по глибині шарів в 

випадках високих градієнтів їх розподілу? 

 

 

 

 

 

 

. 
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Лабораторна робота 2 

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ 

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МІКРОАНАЛІЗУ 

Мета роботи. Ознайомитись з фізичними основами метода 

рентгеноспектрального мікроаналіза (РСМА). Засвоїти методики  

розшифрування спектрів. Визначити якісний та кількісний хімічний склад 

зразків 

1.Загальні та теоретичні відомості 

1.1. Фізичні основи метода рентгеноспектрального мікроаналізу 

 Метод рентгеноспектрального мікроаналізу  базується на аналізі 

рентгенівських спектрів, що випромінюються речовиною при її взаємодії з 

високоенергетичними зовнішніми електронами. Отже, для розуміння 

основних засад методу треба: 

 розуміти фізику рентгенівських променів 

 знати  способи аналізу спектрів 

 мати уявлення про устрій рентгенівських мікроаналізаторів. 

1.1.1.Фізика рентгенівських променів 

       Якщо електрони, що емітує катод розігнати в електричному полі 

діючому в просторі між катодом та анодом, то при зіткненні електронів з 

анодом виникає рентгенівське випромінювання. Рентгенівські промені це 

електромагнітні хвилі довжиною λ ≈ 5•10-5…5•10-2нм. Тобто λмін перекриває 

Ύ хвилі  Ύмах знаходиться в області ультрафіолету. Залежність інтенсивності 

випромінювання (I) від довжини хвилі , тобто спектр (мал.1) є результат 



накладення безперервної складової (плавна крива) та лінійчатої складової 

(ізольовані максимуми). 

 

Мал.1. Спектр рентгенівського випромінювання молібдену 

Безперервна складова виникає при гальмуванні електронів на аноді. 

Лінійчата, її ще звуть характеристичною, виникає внаслідок переходів 

електронів атомов анода  з стабільних енергетичних рівнів на вищі рівні. 

Повернення в стабільний стан приводить до випромінювання 

характеристичного спектру. Г. Мозлі показав що довжина хвиль цією 

складової спектру визначається тільки одним параметром - атомним номером 

елементу анода. В табл.1 приведено значення λ для деяких елементів. Отже, 

якщо анод має в своєму складі залізо, хром, вольфрам та манган  то в 

просторі біля аноду буде ‘суміш’ променів з λКα1=1,93597Å ( Fe), 

λKα1=2,28962Å (Cr), λKα1=0,208992Å (W), λKα1=2,10175Å (Mn). 
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                      Табл.1.Довжини хвиль головних ліній К-серії деяких елементів 

 

  

1.1.2. Формула Вульфа – Брегга. Рентгенівська спектрограма 

 

    Для того, щоб розділити  цю суміш на складові, тобто провести хімічний 

аналіз аноду, використовують кристал -  аналізатор. Кристали мають 

упорядковане в просторі розположення атомів з міжатомною відстанню (d) 

сумірною з величиною λ. Отже кристал – природна дифракційна гратка для 

рентгенівських променів. Фізичне пояснення дифракції рентгенівських 

променів на кристалічній гратці зводиться до наступного. Електрони, що 

зв’язані ионами поляризуються при проходженні фронту хвилі. Індуковані 

диполі змінюють свій знак з частотою променів і в свою чергу випромінюють 

хвилі тієї ж частоти у всіх направленнях. Лише в деяких напрямках це 

випромінювання когерентно і фіксуються дифракційні максимуми. В інших 



направленнях воно гаситься за рахунок інтерференції. Розрахунок умов 

виникнення дифракційних максимумів складний. Але, як показали А.Вульф 

та П.Брегг, вони можуть бути зведені до простої геометричної схеми (мал.2). 

 

 

 

Мал.2.Відбиття рентгенівських променів від атомних площин 

 

З загальних положень хвильових процесів відомо, що інтерферирують 

синфазні промені. Сінфазність променів віддзеркалених від першої та другою 

атомною площиною буде виконуватись, якщо різність ходу між ними 

(наведена товстою лінією) буде дорівнювати цілому числу довжин хвиль. З 

мал.2 виходить, що ця умова має вигляд 

 

2dsin 휃 = 푛휆   (1) 



де        θ  -  кут падіння проміня 

d  -  міжповерхнева відстань 

n  -  порядок відбиття (n=1, 2. 3… ціле число) 

З (1) виходить, що при падінні на кристал променів маючих характеристичні 

складові різних елементів обертання кристала приведе до появи дифракцій 

них максимумів. Причому значення θ буде визначатися величиною λ, тобто 

кожний елемент, що входить до складу зразка мае свій пік (мал.3) 

 

 

 

Мал.3 Спектрограма зразка,що має в складі Fe, Cr, Cu, W. 

 

З цього випливає, що за допомогою кристала можна проаналізувати склад 

об’єкта, тому такі кристали звуть кристал – аналізатор. Якісний хімічний 

склад зразка визначається наявністю максимума на спектрограмі, а кількість 

елементу розраховують по його інтегральній інтенсивності. Сучасні 

рентгеноспектральні мікроаналізатори (РСМА) фіксують спектрограму 

тільки як проміжний результат. Всі аналізатори мають 

електронообчислювальні машини (ЕОМ), програмне забезпечення яких 



дозволяє видавати досліднику необхідний йому результат – якісний та 

кількісний склад зразка. В якості прикладу на мал.4 приведено електронну 

мікрофотографію шліф порошку кубічного нітріда бору, обробленого 

лазерним випромінюванням і таблицю, де вказано хімічний склад кожної з 

позначених частинок. Тобто досліднику достаньо поставити перед 

оператором РСМА задачу дослідження та підготувати зразки. 

  

(нормализован) 

Спектр Встат. B N O Mg Итог 

Спектр 1 Да 43.44 44.70 11.29 0.57 100.00 

Спектр 2 Да 43.77 53.54 2.69  100.00 

Спектр 3 Да 45.03 52.89 2.09  100.00 

Спектр 4 Да 42.94 57.06   100.00 

Спектр 5 Да 44.79 47.73 7.47  100.00 

Спектр 6 Да 38.92 30.80 29.90 0.38 100.00 

Спектр 7 Да 46.46 48.73 4.81  100.00 

Спектр 8 Да 41.79 49.03 9.18  100.00 

Спектр 9 Да 45.08 54.92   100.00 

Спектр 10 Да 47.50 49.15 3.35  100.00 

Спектр 11 Да 44.46 55.54   100.00 

Спектр 12 Да 43.32 45.65 10.74 0.28 100.00 



Спектр 13 Да 40.20 42.26 17.31 0.23 100.00 

Макс.  47.50 57.06 29.90 0.57  

Мин.  38.92 30.80 2.09 0.23  

 

Мал.4.Електронна мікрофотографія шліф порошку кубічного нітріда бору та 

хімічний склад окремих частинок. 

 

2. Принциповий устрій рентгеноспектральних мікроаналізаторів.  

 

      Всі прибори для РСМА мають три основних частини: 

 

I. електронно-оптична систему, в яку входять електронна пушка та 

електронні лінзи для одержання сфокусованого пучка електронів 

II. рентгенівський спектрометр з кристал - аналізатором і 

детектором рентгенівського випромінювання для вимірювання λ 

(або енергії) та I характеристичних рентгенівських променів 

III. мікроскопа для бачення поверхні, що досліджується та вибору 

частки зразка. 
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Мал.5.Принципова схема конструкції прибора для РСМА 

1- катод 
2- фокусуючий електрод 
3- анод 
4- обмежуюча діафрагма 
5- перша конденсорна лінза 
6- друга конденсорна лінза 
7- котушки, що відхиляють 
8- стигматор 
9- кінцева об'єктивна лінза 
10- діафрагма 
11- детектор Р-випромінювання 
12- підсилювач ФЕМ 
13- генератор розгорнення 
14- зразок 
15- до котушок, що відхиляють 
16- керування збільшенням 
17- ЕП 
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3. Чутливість методу  

 Під чутливістю метода розуміють мінімальну відносну долю елементу (Рмин), 

яку зафіксує прилад. Величина Рмин в першу чергу залежить від атомного 

номера елемента (Z) і при Z<11 (легкі елементи – бор, вуглець, азот, кисень) 

дорівнює 1…5мас%, для елементів с Z>11 – соті долі відсотка. Наведені 

значення орієнтовні тому, що значення Рмин залежить від багатьох 

параметрів, зокрема від величини прискорювальної напруги , току проміня та 

ін.  

4.Локальність методу 

 Область розсіювання електронів має грушовидну форму (мал.7). Її розміри – 

глибина, диаметр максимального перерізу (dп), залежать в першу чергу від  

діаметру електронного зонда (dз), величини току проміня, значення Z 

,величини прискорювальної напруги. Так для чистого алюмінію  при 

стандартних параметрах проміня dз≈8мкм. Глибина зони в 4..5 раз більше dз 

тобто 30…40мкм, dп в 2..3 рази більше dз тобто 15..25мкм. Кількісний 

хімічний аналіз фаз може буде проведений при розміру зерен не менше 5мкм. 

 

Мал.6.Область генерації характеристичного рентгенівського випромінювання 



5. Підготовка зразка та постановка завдання дослідження 

   Тримачи зразків в растрових електронних мікроскопах з РСМА можуть 

вміщати зразки розміром не більше 20× 20 × 20мм. З зразка готується 

мікрошліф тобто поверхня шліфується, полірується та травиться . При 

постановці завдання дослідження треба враховувати наступне. 

Крім хімічного аналізу в крапці в приладах для РСМА реалізовані дві дуже 

корисні методики дослідження 

 кристал – аналізатор та детектор випромінювання настроюються на 

аналізує мий елемент; зразок, на якому сфокусовано електронний зонд 

переміщується по заданій прямій і фіксується розподіл елемента по 

вибраному напрямку  

 кристал – аналізатор та детектор випромінювання настроюються на 

аналізуємий елемент; електронний зонд сканує поверхню зразка по 

строках, сигнал з кожної крапки зразка подається на монітор де 

фіксується зображення об’єкту в характеристичних промінях  

елементу, тобто аналізується розподіл елементу по площині. 

Приклади використання обох методик показані на мал. 

 

 
Мал.7.Мікрофотографія (а) та розподіл вуглецю в сталі Р6М5 по нормалі к 

оброблений поверхні. 



 

Мал.8. Перехідна зона у сплаві ЖС6К з плазмовим покриттям. Зображення в 
поглинених електронах (а) та ренгенівському випромінюванні промінів 
тітану (б), хрому (в), вольфраму (г), х1000. 

6.Порядок проведення роботи 

1. Ознайомитись з фізичними основами методу РСМА. 

2. Довести формулу Вульфа – Брегга. 

3. Розібратись в призначенні елементів принципової схеми РЕМ. 

4. Проаналізувати розподіл елементів по глибині лазернолегованого шару по 
наданим залежностям. 

5. Проаналізувати розподіл карбідної фази в наплаленому шарі по наданих 
мікрофотографіях. 

7. Зміст звіту 

    У звіті по лабораторній роботі повинно бути відображено наступне 

 тема та мета роботи 
 виведення формулу Вульфа – Брегга 
 принципова схема РЕМ 
 опис методик дослідження РСМА 
 копії виданих матеріалів з їх аналізом 



8. Контрольні запитання 

1. Які складові спектру рентгенівського випромінювання? 

2. Які явища приводять до виникнення характеристичного випромінювання? 

3. Навіщо потрібні кристали аналізатори? 

4. Як проводиться дослідження хімічного складу по напрямку? 

5. Як отримують зображення в обумовленому характеристичному 
випромінюванні і як вони аналізуються? 

6. Від чого залежить чутливість методу РСМА? 

7. Концентрацію якого з елементів сплаву системи Fe – B – C можна 
визначити  достовірно при таких умовах 

 товщина наплавленого шару 2мкм 
 підкладка сталь У12 
 діаметр електроного зонду 10мкм 

і стандартних іншіх умовах?  
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Лабораторна робота 3 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ОДНОФАЗНИХ РЕЧОВИН ПО ДАНИМ ПРО 
МІЖПЛОЩИННІ ВІДСТАНІ 

  М е т а  р о б о т и .  Освоїти методику підготовки та зйомки зразків на 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН-2,0. Навчитись визначати однофазний 

полікристал по даним про міжплощиновим відстаням. 

 

1. Загальні та теоретичні відомості 

  

Одне з основних завдань рентгеноструктурного аналізу - визначення 

речового або фазового складу матеріалу. Рентгеноструктурний метод є 

прямим і характеризується високою вірогідністю та експресністю. Метод 

засновано на розшифруванні дифракційного спектру. Логічно розглянути 

метод в наступній послідовності 

 фізичні основи виникнення дифракційного спектру 

 оптична схема та режими зйомки дифрактограми 

 підготовка зразків для дослідження 

 послідовність розшифрування спектрів 

1.1 Формула Вульфа - Брегга 

 

Кристали мають упорядковане в просторі розположення атомів з 

міжатомною відстанню (d) сумірною з величиною λ. Отже кристал – 

природна дифракційна гратка для рентгенівських променів. Фізичне 

пояснення дифракції рентгенівських променів на кристалічній гратці 

зводиться до наступного. Електрони, що зв’язані ионами поляризуються при 

проходженні фронту хвилі. Індуковані диполі змінюють свій знак з частотою 



променів і в свою чергу випромінюють хвилі тієї ж частоти у всіх 

направленнях. Лише в деяких направленнях це випромінювання когерентно і 

фіксуються дифракційні максимуми. В інших направленнях воно гаситься за 

рахунок інтерференції. Розрахунок умов виникнення дифракційних 

максимумів складний. Але, як показали А.Вульф та П.Брегг, вони можуть 

бути зведені до простої геометричної схеми (мал.1). 

 

 

Мал.1.Відбиття рентгенівських променів від атомних площин 

1- падаючий промінь, 2 – відбитий промінь 

 

З загальних положень хвильових процесів відомо, що інтерферирують 

синфазні промені. Сінфазність променів віддзеркалених від першої та другою 

атомною площиною буде виконуватись, якщо різність ходу між ними 

(наведена товстою лінією) буде дорівнювати цілому числу довжин хвиль. З 

мал.1 виходить, що ця умова має вигляд 



2dsin 휃 = 푛휆   (1) 

 

де        θ  -  кут падіння проміня 

d  -  міжповерхнева відстань 

n  -  порядок відбиття (n=1, 2. 3… ціле число) 

1.2.Дифракційний спектр (дифрактограма) однофазного зразку 

 

Кожна фаза, володіючи своєї кристалічною структурою, 

характеризується визначеним, притаманним тільки цій фазі набором 

дискретних значень міжплощинних відстаней d / n від максимального і 

нижче. Як випливає з рівняння Вульфа - Брегга, кожному значенню 

межплощинної відстані відповідає лінія на рентгенограмі від 

полікрісталічного зразку під певним кутом θ(при постійному значенні 

довжини хвилі λ). Таким чином, певному набору межплощинних відстаней 

для кожної фази на рентгенограмі буде відповідати певна система ліній 

(діфракційних максимумів). Так частина дифракційного спектру ( 

дифрактограми) міді має вигляд наведений у мал. 2. 

Відносна інтенсивність цих ліній на рентгенограмі залежить насамперед від 

структури фази (мал.3). Тобто визначивши місце розташування ліній на 

рентгенограмі (її кут θ) і знаючи довжину хвилі випромінювання, на якому 

була знята рентгенограма, можно визначити значення міжплощинних 

відстаней d / n за формулою Вульфа-Брегга 
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d / n = λ/ (2sin θ)          (2) 

 

На рентгенограмі перша лінія відповідає найбільшій міжплощинній 

відстані dH1K1L1=d1, остання лінія виходить для di для якого ще й di>λ/2, де λ 

- довжина хвилі використовуваного випромінювання, тому що при цьому 

за формулою Вульфа – Брегга  sin θ <1, тобто відображення ще можливо.  
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Мал.2. Частина дифрактограми міді  
кккобальтове випромінювання 



 

 
Мал.3. Дифрактограми позначених елементів. 

 

 

Для фазового аналізу головне - точно виміряти d/n і інтенсивність 

ліній дифракційного спектру. Найбільш поширеним та довершеним 

методом одержання дифракційного спектру є його зйомка на 

рентгенівському дифрактометрі. 

 

 

 

29 



2.Одерження дифракційного спектру на рентгенівському 

дифрактометрі ДРОН – 2.0 

 

У рентгенівському дифрактометрі реєстрація дифракційної картини 

здійснюється за допомогою різних лічильників квантів рентгенівского 

випромінювання. 

Головна перевага дифрактометричної реєстрації визначається тим, що 

дифрактограма дає можливість просто визначати кутове положення 

інтерференційних максимумів і вимірювати інтенсивність у будь-який 

точці дифракційної картини. 

 

Полікристалічний зразок повинен мати плоску поверхню і закріплюється 

на гоніометрі – пристрої для точного вимірювання кутів. Взаємне 

розташування зразка, рентгенівської трубки (живильник рентгенівських 

променів), лічильника квантів  показани на мал. 2. 

 

Мал.4. Взаємне розташування зразку (проба), рентгенівської трубки та 

детектора випромінювання при зйомці дифрактограм. Кола навкруги 

зразка символізує дифрагированне ( відбите від атомних площин) 

випромінювання 



В основу метода фокусування рентгенівських променів в дифрактометрі 

покладено добре відоме в оптиці явище фокусування розбіжного пучка 

промінів відбитих дзеркальною поверхнею, що має форму кола (мал.) 

 

Мал.5. Фокусування на колі. 

Пучок промінів, що виходять з крапкового джерела А лежачого на колі 

після відбиття від цього кола фокусуються в крапці В розташованої 

симетрично відносно центру кола. При зйомці на дифрактометрі цей 

принцип фокусування реалізується в вигляді схеми представленої на мал.6 

 

 

. 
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Мал.6. Схема фокусування променів в рентгенівському дифрактометрі. 

Згідно з мал.6 фокус рентгенівської трубки F (еквівалент крапки А) 

поверхня зразка О (еквівалент відбиваючого кола), лічильник 

рентгенівських квантів С (еквівалент крапки В) лежать на одному фокусую 

чому колі 

а сфокусований відбитий промінь переміщується по колу гоніометру. 

З схеми фокусування виходить важливий висновок – при в віддзеркаленні 

променів при формуванні певного дифракційного максимума приймають 

участь тільки ті зерна полікристалічного зразку в яких відзеркалююча 

атомна площина (hkl) орієнтована паралельно поверхні зразка. Це накладає 

обмеження на максимальний розмір кристалітів полікристала, що може 



бути дослідженим на дифрактометрі. Сплави, що використовуються при 

виготовленні деталей машин мають бал зерна N= 3…14. З таблиці 1 

виходить, що в об’ємі, який приймає участь в віддзеркаленні променів (≈ 

1мм3) знаходиться досить кристалітів для формування максимума. 

 

Бал /номер/ 
 зерна 

Середній 
діаметр,мм  
 

Середня кількість 
зерен в 1мм3 

3 
6 
8 
10 
14 

0,125 
0,044 
0,022 
0,011 
0,003 

500 
10.000 

100.000 
1.000.000 

50.000.000 
 

Табл.1. Характеристики зеренної будови сплавів з різним балом зерна.  

 

Реєстрація дифракційного спектру проходить в режимі покрокового 

сканування. З мал.  виходить, що для фіксації випромінювання падаючого 

на зразок під кутом θ лічильник має бути повернено на кут 2θ. Отже 

гоніометр повинен забезпечувати швидкість обертання лічильника в два 

рази більшою відносно швидкості обертання зразка. Якщо інтервал 

реєстрації дифракційної випромінювання охоплює увесь кутовий діапазон 

( на практиці θ варіюється від ~50 до	~800), то получають дифракційний 

спектр зразку (мал.7) 
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Мал.7. Приклад дифракційного спектру (дифрактограма). 

На мал.8 показано прилад для зйомки дифрактотограм рентгенівський 

дифрактометр ДРОН – 2.0 

 

Мал.8. Рентгенівський дифрактометр ДРОН – 2.0 

1- електроно – рахувальний пристрій 



2- блок автоматичного керування 

3- стойка з гоніометром та рентгенівською трубкою 

4- високовольтне джерело живлення рентгенівської трубки 

5- пристрій виведення інформації 

3.Підготовка зразків для дослідження на  дифрактометрі 

Полікристалічний зразок повинен мати форму прямокутної або 

круглої платівки з рівною поверхнею. Зразок встановлюється 

вертикально. Якщо зразок металічна платівка, то його ставлять в 

тримач зразку і проводять знімання дифрактограми. Якщо 

аналізується порошок, то його запресують в кювету глибиною 

0,5…1,5 мм, або наклеюють на рівну підкладку. При виборі скліючої 

речовини треба враховувати її ренгеноаморфність 

4.Будування теоретичних штрих - діаграм 

 Дані по міжплощинних відстанях  фаз та інтенсивностях  знаходяться в 

довідковій літературі. В додатку 1 наведено їх значення (перша 

колонка)для декількох фаз (найбільш повна довідкова література містить 

подібні дані для 300000 фаз). В другій колонці вказана інтенсивність 

відповідного максимуму в третій інтерференційні індекси. Останні 

відповідають кристалографічним індексам атомних площин за 

виключенням максимумів з подвійними індексами, наприклад 110 та 220 

для α- Fe. Індексами 220 позначено віддзеркалення другого порядку від 

атомої площини (110). Це виходить з наступних перетворень. При n=2 

з формули (1) маємо 

2dsin 휃	=2λ, або 

2(d/2)sin 휃 = λ  



Відомо, що міжплощинні відстані між певними атомними площинами (hkl) 

(dhkl ) зв’язані з величиною періоду кристалічної гратки а співвідношенням: 

dhkl = a/(h2 + k2 + l2)1/2    (3) 

Для d/2 з виразу (3) маємо:   

 

d/2=a/2(h2+k2+l2)1/2=a/((2h2+(2l)2+(2k)2)  

Величини 2h=H, 2l=L, 2k=K звуть інтерференційними індексами. Тобто це 

індекси фіктивної не існуючої атомної площини з двічі меншою 

міжплощинною відстанню відносно реальної. 

 

( Відомо, що паралельні атомні площини мають однакові індекси).     

Величини d/n перерахуються в кути відбиття згідно з формулою Вульфа – 

Брегга(2). Довжина хвилі λ відповідає аноду рентгенівської трубки в 

випромінюванні якої знята дифрактограма. Значення λ для різних 

матеріалів аноду надано в додатку 2. На вісі θ (вісь x) наноситься штрих 

довжина якого відповідає інтенсивності максимума. Над штрихом 

вказують інтерференційні індекси. 

5.Ідентифікація фази 

Ідентифікація фази проводиться в три етапи. 

A. Будування штрих – діаграми експериментальної дифрактограми. 

Для цього треба: 

1.             Пронумеровати усі максимуми та визначити їх положення /θ/ 

з точністю Δθ=±0,010. 



2. Проміряти їх інтенсивність - максимальну ординату. 

3. Подібно до теоретичної побудувати експериментальну штрих – 

діаграму. 

 

B. Відсіяти максимуми, що дає Kβ cкладова характеристичного спектру 

рентгенівської трубки. 

Для цього треба: 

1. Вибрати 4 максимума, що мають максимальну інтенсивність. 

2. Для кожного з цих максимумів знайти лінію, яка має менший кут θ і 

інтенсивність якої 4…5 разів менша за відповідний максимум – 

імовірна β – лінія. 

3. Якщо виконується співвідношення 

sin 휃훼
sin 휃훼

≈ 1,09 

то знайдена лінія віддзеркалення Кβ складової спектру і в 

подальшому аналізі β – лінії не використовуються. 

4. Побудувати штрих – діаграму виключивши β – лінії. 

 

C. Ідентифікувати фазу. 

Для цього треба 

1. З побудованих теоретичних штрих – діаграм вибрати вірогідні 

фази. 

2. Вибрані штрих – діаграми накласти на експериментальну штрих – 

діаграму 



3. Незначним взаємним зміщенням по вісі θ добитися спів падання 

штрихів обох діаграм. В довідниках наведено дані для хімічно 

чистих елементах та сполученнях. Зразок має, як правило, тверді 

розчини на базі елементів та інтерметалідів, що змінює значення 

d. Зміщенням штрих – діаграм враховується ця обставина. 

4. Перевірити спів падання штрихів по відносній інтенсивності. 

5. Якщо положення всіх максимумів та їх відносна інтенсивність 

співпадають фаза вважається ідентифікованою. При розбіжності 

хоча б по одному максимуму перейти к іншій теоретичній штрих 

– діаграмі і повторити п.2…5. 

 

6.Визначення вірогідного типу елементарної комірки 

        Визначення типу елементарної комірки досить складне 

завдання. Але для однофазного зразку і високосиметрийних 

кристалів можна співставити взаємне розположення штрихів 

діаграми експериментальної дифрактограми з схемами 

наведеними в мал.9 та здогадно визначити тип елементарної 

комірки. 
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Мал.9 Взаємне роз положення дифракцій них максимумів в фазах з 

різними типами елементарних комірок 

 

 

7.Порядок проведення роботи 

1. Ознайомитись з основними принципами дифракції 

рентгенівських променів на кристалічній гратці. 

2. Вияснити на чому базується рентгендифрактометричний метод 

фазового аналізу. 
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3. Побудувати в Excel теоретичні штрих – діаграми вірогідних 

фаз. 

4. Провести ідентифікацію фаз по наданим штрих – діаграмам. 

5. Здогадно визначити тип елементарної комірки. 

 

8. Зміст звіту 

    У звіті по лабораторній роботі повинно бути відображено наступне 

 тема та мета роботи 
 виведення формулу Вульфа – Брегга 
 схема фокусування ренгенівських променів в дифрактометрі 
 опис методики будування теоретичних та експериментальних 

штрих - діаграм 
 методика ідентифікування фази 
 теоретичні та експериментальні штрих – діаграми  з указанням 

фаз 
 висновок по здогадно визначеному типу елементарної комірки. 

 

8.Контрольні питання 

1. Чим визначається число ліній на рентгенограмма?  

2. Яким чином усунути β-лінії на рентгенограмі? У яких випадках 

особливо важливо це робити? Як відрізнити β-лінії від α-ліній?  

3. Від чого залежить мінімальне значення міжплощинної відстані, яку 

можна отримати з розрахунку рентгенограми?  
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Лабораторна робота 5  

 
 

Рентгеноструктурний якісний фазовий аналіз 
1.7.3.2. Багатофазний об’єкт  

 Дифрактограма багатофазного зразку є результат накладення 

дифрактограм всіх його фазових складових. В якості ілюстрації принципу 

формування дифрактограм наведемо приклад  двохфазного зразку (мал.). 

Дифракційний спектр зразку - 3, має в своєму складі лінії фази  1 та фази 2. 

Інтенсивність ліній кожної з фаз пропорційна її кількості. Тому фаза, 

кількість якої невелика буде представлена в загальному спектрі тільки 

найбільш інтенсивними максимуми. Багатофазний об’єкт дає велику 

кількість ліній, які  можуть частково співпадати особливо якщо вони мають 

велику ширину. Тому знімання дифрактограми проводять, як правило, з β- 

фільтром і в випромінюванні з великою довжиною хвилі. Наприклад – 

знімання W в мідному випромінюванні дає 19 ліній, в хромовому всього 6. 

Умови та послідовність якісного фазового аналізу наступні. 

1. Передумовою достовірного фазового аналізу є знання хімічного 

складу зразка. 

2. Будують штрих – діаграми вірогідних фаз та зразку. 

 



 

Мал. Формування дифрактограми двохфазного зразку (3) як накладення 

дифрактограм фази (1) та фази (2) 

 

3.На базі аналізу діаграм стану та інших джерел визначають фази з 

широкою областю гомогенності. 

4.Для кожної з фаз проводиться її ідентифікація по методиці викладеної 

вище. 

5.Фаза вважається достовірно ідентифікованою, якщо співпадає 

мінімум три лінії максимальної інтенсивності. 

Важливе. Ідентифікованими мають бути саме лінії з максимальною 

інтенсивністю. Тобто фаза не може вважатися ідентифікованою, якщо не 



співпали лінії з інтенсивністю 100%, 50%, а є спів падання максимумів з 

80%, 20% та 8% інтенсивності.  

1.8.Кількісний фазовий аналіз 

   Як було показано в вступі до розділу рентгенівський дифракційний 
спектр формується шаром половинного послаблення. З цього виходить, що 
проміні відбиті означеною фазою α при проходженні шару будуть 
послаблюватися згідно з µ, що дорівнює середньому значенню коефіцієнта 
послаблення μ 

μ = ∑ 푐μI,                                                    () 

 де Сi та µi – обемна частка та лінійний коефіцієнт ослаблення I – тої фази 
відповідно.                                             

З урахуванням () для величини інтегральної інтенсивності лінії фази Iα в 
багатофазному зразку маємо 

Iα=I0KIα(теор.)(1/2μ)Сα,                                          () 

Де I0 – інтенсивність первинного проміння, К – коефіцієнт пропорційності, 
що залежить від умов знімання, Iα(теор.) – теоретична інтенсивність 
дифракційного максимуму α- фази. Визначити Сα можна, якщо 
розраховано, або виміряти величини Iα(теор.) та μ.  Є кілька методів, що 
дозволяють це зробити. 

1.8.1.Метод градуйованого графіка 

      Фіксуються по одному найбільш інтенсивному максимуму від двох фаз. 
Для їх відношення, згідно з () маємо 

IHKL,1/IHKL,2 = const(C1/(1- C1)),                                  () 

звідки витікає, що залежність IHKL,1/IHKL,2 лінійна відносно співвідношення 
об’ємних часток фаз. Виміряв це відношення в зразку з відомим складом 
фаз можна побудувати графік і використовувати його для визначення 
об’ємних часток фаз в інших зразках, що мають ті ж фази. Зразок по якому 



будується графік можна зробити змішав порошки фазових складових, що 
мають бути в аналізуємих об’єктах.  

1.8.2.  

1.8.3.Чутливість ренгенофазового аналізу 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1.8.Підготовка зразків для дослідження на  дифрактометрі 

Полікристалічний зразок повинен мати форму прямокутної або круглої 

платівки з рівною поверхнею. Зразок встановлюється вертикально. Якщо 

зразок металічна платівка, то його ставлять в тримач зразку і проводять 

знімання дифрактограми. Якщо аналізується порошок, то його запресують 

в кювету глибиною 0,5…1,5 мм, або наклеюють на рівну підкладку. При 

виборі скліючої речовини треба враховувати її ренгеноаморфність. 

  

   



 
  
 
2. Розшифровка діфрактограм багатофазних зразків. 
 
Діфрактограма багатофазного зразка є результат накладення діфрактограм 
всіх його фазових складових. Інтенсивність ліній кожної фази пропорційна 
її кількості. Тому фаза, кількість якої невелика буде представлена в 
загальному спектрі тільки найбільш інтенсивними максимумами. 
Багатофазний зразок дає велику кількість ліній, які можуть частково 
співпадати особливо якщо вони мають велику ширину. Тому зйомку 
проводять з β-фільтрами та в випромінюванні з великою λ /приклад- W в 
випромінюванні Cu-анода дає 19 ліній, в Cr- 6 ліній/  Виходячи з цього 
послідовність якісного фазового аналізу наступна.  
Передумовою достовірного аналізу є знання хімічного складу об”єкту 
дослідження. Будують штріх- діаграми зразка та вірогідних фаз. Для кожної 
з фаз проводять її ідентифікацію по 
  

 
методиці приведеної в 1. Фаза рахується достовірно ідентифікованою, 
якщо співпадає мінімум три лінії максимальної інтенсивності. 
Підкреслимо, що ідентифікованими мають бути саме лінії з максимальною 
інтенсивністю. Тобто фаза не може рахуватися ідентифікованою. якщо не 
співпали лінії 100%, 50% а є співпадення ліній з 80%, 20% та8%. В картотеці 
ASTM наведені дані тільки для цих ліній. . 
 
 

 

1. Передумовою достовірного визначення фазового складу  двох- та 
багатофазних  зразків є знання їх хімічного складу. Без даних про 
хімічний склад не можна розраховувати на однозначну 
ідентифікацію фаз. При наплавленні використовувався сплав системи 
Fe-B-C. Зйомка діфрактограм проводилась в випромінюванні Fe-
аноду з використанням β-фільтра з марганця.  Будуємо штрих- 
діаграми фаз цієї системи: бориди - FeB, Fe2B, α-Fe /твердий розчин /, 
γ-Fe /твердий розчин на базі залишкового 
аустеніту/,багатовуглецевого  мартенситу. 



Чутливість рентгенівського фазового аналізу, тобто мінімальна доля фази, 
яку можна визначити в зразку. 
Цей параметр залежить від декілька факторів головним з яких є симетрія 
гратки. Кількісне це враховується множником повторюювомості- чим він 
нижче тим меньша кількість фази може бути знайдено. Так для 
залишкового аустеніту в сталі ця чутливість ≈1%, для цементиту ≈10%. 
Тому для визначення низкосиметрійної  фази кількість якої недостатня при 
звичайній зйомці готовлять спеціальні зразки. Хімічним або 
електрохімічним методом розтворяють матричну фазу і проводять 
фазовий аналіз залишившегося порошку. 
  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ. 

1. Визначити фазу по наданій штріх – діаграмі (зйомка з фільтром) 
2. Визначити фазу по наданій штріх – діаграмі (зйомка без фільтру) 

Визначити фазовий склад двохфазного зразка 
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Лабораторна робота 6 

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДАМИ 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ 

1.2. Вплив пружних однорідних напружень на вигляд рентгенівської 
дифрактограми 

 
Розглянемо найпростішу модель наведення тимчасових розтягуючих 

напружень – одновісне розтягування зовнішніми силами Р (мал.) 
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Мал. Схема пружно розтягнутого зразку. 

Згідно з законом Гука відносна повздовжня деформація дорівнює 

휀‖ = ΔL/L0 = σ/E,                                                       () 

де  Е – модуль Юнга. 

Відносна поперечна деформація дорівнює 

휀  = - µσ/Е,                                                               () 

де  µ - коефіцієнт Пуассона. 

Деформація всього зразку визиває зміну розмірів  кожного зерна. Це 

відбувається за рахунок зміни міжплощинних відстанів кристалічної гратки. 

Причому для зерен, в яких нормалі до атомних площин паралельні Р  (на 

мал. позначені як d1) повинна виконуватися рівність 

Δd1/d1 = 휀‖                                                                  () 

Для зерен в яких нормалі до  атомних площин перпендикулярні Р ( на мал. 

позначені як d2) виконується рівність 

Δd2/d2 = 휀                                                                () 

З формули Вульфа – Брегга виходить, що зміна міжплощинних відстанів 

приводить до зміни кута відбиття θHKL відповідних атомних площин. Тобто 

наявність в зразку напружень приводить до зміщення (Δθ HKL )дифракційних 



максимумів на дифрактограмі відносно ненапруженого зразку. Проведемо 

чисельні оцінки ΔθHKL. Для цього запишемо формулу Вульфа - Брегга в 

вигляді 

sin 휃 =
푛휆
2푑
. 

Візьмемо диференціал по θ та d 

cos 휃훥휃 = − Δd. 

В останньому виразі замінимо nλ на ліву частину формули Вульфа – Брегга  

cos 휃훥휃 = −
2푑 sin 휃
2푑

훥푑, 

    Звідки маємо 

훥푑
푑
= 휀 = −cot 휃훥휃,																																																									() 

де  Δθ = θ – θ0 , θ і θ0 кути відбиття максимума HKL  досліджуємого зразку 

та еталону – зразку того ж матеріалу вільного від напружень. З () та () 

виходить 

휎 =
퐸
μ
cot 휃훥휃.																																																																		() 

Тобто наявність в зразку напружень приводить до зміщення ліній відносно 

їх положень в зразку вільному від напружень. 

Як було показано в розділі 2 (стор.) при фокусуванні по Бреггу -  Брентано  

промені відбивають лише ті зерна атомні площини яких паралельні 

поверхні зразку. Отже, якщо зразок встановити так, щоб вектор Р  був 

орієнтовано перпендикулярно вісі гоніометру (мал.), то зйомкою лінії 

зразку та еталону можна розрахувати величину σ.  

 

 



1.3.Залишкові напруги визначувані двократним зніманням лінії 

Методика двократного знімання відбиття HKL для визначення величини σ 

означає  наступну послідовність дій 

 Знімання відбиття в еталоні  

 Знімання  відбиття в зразку 

 Визначення величини Δθ 

 Розрахунок σ по співвідношенню () з Е та µ узятими з довідників 

(додаток). 

Знак σ визначається різницею θ –θ0 і може бути встановлений по 

положенню лінії зразку відносно лінії еталону. А саме: додатні 

(розтягуючи) напруження зміщують лінію  в бік більших θ, від’ємні – в бік 

менших θ. Наведемо три приклади, де коректний розрахунок σ по цій 

методиці. 

1.4. Визначення залишкових напружень 퐬퐢퐧²흍 – методом 

1.4.1.Теоретичні основи метода 

  В більшості реальних деталей пружний стан об’ємний. У цьому випадку 

узагальнений закон Гука записується через напруження і деформації в 

головних напрямках так: 

ε1 = [σ1 - µ(σ2 + σ3)]/E 

ε2 = [σ2 - µ(σ1 + σ3)]/E 

ε3 = [σ3 - µ(σ1 + σ2)]/E 



Під дією цих напружень кульовий елемент об’єму деформується в еліпсоїд 

(мал.) 

Напружений стан зразку визначається трьома головними нормальними 

напруженнями σ1, σ2 та  σ3. Напрямок σ3 перпендикулярний поверхні 

зразка, а σ1 та σ2 діють в площині зразка. Для визначення деформації 

(напруження) в  

 

 

 в заданому напрямку εψ,φ (σψ,φ ) треба нормальні компоненти відповідного 

тензора помножити на квадрати напрямних косінусов 

εψ,φ = ε1 sin² 휓 cos²휑 + 휀2sin² 휓 sin ²휑 + ε3cos²휓 

σψ,φ = σ1sin² 휓 cos ²휑 + σ2sin² 휓 sin² 휑 + σ3cos²휓 

Для напружень діючих в площині зразка (ψ=900) маємо 

σφ = σ1cos²휑 + σ2sin² 휑 

Тут  σφ – компонента нормальних напружень, що лежить в головній 

площині (мал.). На зразок не діють зовнішні сили (напруження залишкові), 

тому з умов рівноваги виходить, що σ3 = 0. Враховуючи, що глибина 



проникнення рентгенівських променів всього кілька десятків мікрометрів, 

можна вважати, що σ3	≈ 0 у всьому поверхневому шарі. У цьому випадку 

отримаємо 

 

Мал. Схема вимірювання деформації в направленні ψ,φ. Системи 

координат зразка та головних осів співпадають. 

εψ,φ =
Е

 σφsin² 휓 −
Е
(휎1+σ2) = -cot 휃0(θψ,φ-θ0)                      () 

ε3 = εψ=0 = ε⊥	=	-	Е(σ1+σ2)	=	-cot 휃0(θψ=0	–θ0)																()	

З	()	виходить,	що		

θψ,φ	=	θ0+	Е tan 휃0(σ1+σ2)-	 Е
tan 휃0σφsin² 휓																							()	

1.4.2.Методика вимірювання напружень 

1.4.2.1. Розрахунок при відомим значенні θ0 

 	Достатньо	знання	суми	головних	напружень	(σ1+σ2).	

Проводиться	одно	знімання	вибраного	відбиття	за	звичайною	

схемою		по	якому	визначається	величина	θψ=0.	З	рівняння	()	

находять	(σ1+σ2).	Для	площинних	ізотропних	напруженнях	(	



σ1=σ2)	задача	визначення	напружень	вирішується	до	кінця	цією	

методикою. 

 Необхідні	знання	σφ	і	точніше	визначення	(σ1+σ2)	.	Метод	

≪ sin² 휓 ≫.	Вимірюють	кутове	положення	лінії	при	декількох	

значеннях	кута	ψ	(зручно	брати	значення	ψ	=,	для	яких	sin² 휓	=	

0,2;	0,4;	0,6	відповідно).	Кут	ψ	змінюють	повертаючи	зразок	

навколо	вісі	гоніометра	(мал.) 

 

Мал.	Схема	знімання	відбиттів	при	різних	кутах	ψ.	

А	–	ψ	=0,		б	-	ψ≠ 0	

N	–	нормаль	к	поверхні	зразка,	n	–	нормаль	к	відбиваючим	
площинам,	S1,		S2	–	щілини,	f	–	фокус	рентгенівської	трубки.		

Для	цього	роз’єднують	на	гоніометрі	механізм	обертання	зразка	та	

лічильника,	повертають	зразок	на	кут	ψ,	з’єднують	механізм	і	

проводять	знімання	лінії.	При	таким	зніманні	порушується	

фокусування	по	Бреггу	–	Брентано	(мал.).	Внаслідок	цього	

з’являється	розмиття	дифракційного	максимума	та	його	зміщення	

відносно	положення	точного	фокусування.	Але,	якщо	щілини,	які	

формують	первинний	та	дифрагований	промінь	вузькі	і	ширина	

опромінюваної	частини	зразка	не	більше	2мм,		то	де	фокусуванням	



можна	зневажати.	Розрахувавши	по	Δθψ,φ	=θψ,φ	–	θ0		деформацію	

εψ,φ,	можна	побудувати	МНК	залежність	εψ,φ(sin² 휓),	яка	згідно	з	()	

повинна	бути	лінійною.	Відрізок	відсіканий	на	вісі	ординат	

дозволить	знайти	(σ1	+	σ2),	а	кут	нахилу	-	σφ.	Як	виходить	з	

рівняння	(),	теж	саме	можна	зробити	по	залежності	Δθ(sin² 휓)	

1.4.2.2.Розрахунок при невідомому значенню θ0	

		При	лазерному	газопорошковому	наплавленні	(ЛГПН)	

застосовують	порошки	на	базі	заліза	та	нікелю.	В	їх	склад	входять	

карбіди,	бориди	та	інші		

зміцнюючи	фази.	Їх	розчинність	в	матриці	залежить	від	режиму	

наплавлення.	Отже	і	період	кристалічної	гратки,	а	значить	і	

величини	dHKL,	теж	залежать	від	параметрів	обробки.	Це,	в	свою	

чергу,	означає,	що	значення	θ0	в	()	невідоме.	Таких	прикладів	

багато.	

		Величину	Δθ	вираховують	по	формулі		Δθ=θψ,φ	-	θψ=0.	Тоді	

рівняння	()	приймає	вигляд	

Δθ	=θψ,φ	–θψ=0	=	-	 Е tan 휃 휎 sin² 휓																			()	

Отже	по	куту	нахилу	залежності	Δθ	від	sin² 휓	знаходять	σφ.		Якщо	з	

симетрії	об’єкту	можна	визначити	направлення	головних	

напружень,	то	знімання	ліній	проводять	при	φ=0	та	φ=900.	По	

першому	графіку	знаходять	σ1,	по	другому	–	σ2.		Приклад.	На	

кафедрі	ЛТФТ	розроблювалась	технологія	ЛГПН	зносостійких	

покриттів	на	колінчастих	та	розподільних	валах	автомобільних	

двигунів.	З	симетрії	валу	виходить,	що	головні	напруження	



орієнтовані	по	вісі	обертання			–σz	та	по	дотичної	до	наплавленого	

шару	-	στ.	Схема	орієнтування	первинного	променя	

	
Мал.	Схема	положення	проміння	при	визначенні	σz	–	3	та	στ-4	

1- поверхня	валу,	2	–	наплавлений	шар	

	

	
Показана	на	мал.()	При	положенні	первинного	променя	

позначеного	3	обертанням	відносно	вісі	x	змінюється	кут	ψ	і	з	()	

знаходять	σz.	Після	переставлення	зразка	з	повертом	його	на	900	

відносно	вісі	z	первинний	промінь	займає	положення	4.	

Обертанням	зразка	відносно	вісі	у	змінюється	кут	ψ	при	

знаходженні	στ.	

		В	загальному	випадку	роздільне	знаходження	σ1	та		σ2	проводять	

наступним	чином.	При	якомусь	куті	після	першого	знімання	лінії	

роблять	ще	два	знімання	–	при	повероті	зразка	відносно	нормалі	N	

до	його	поверхні		(мал.)	на	кути	α	(	як	правило	α=450).	Визначив	за		

sin² 휓	-	графіками	значення	σφ,	σφ-α,	σφ+α	розв’язують	систему	з	3	

рівнянь	

σ1=	σφ	+	0,5(σφ-α	-	σφ+α)tan 휑/ sin 2훼	

σ2	=	σφ	–	0,5(σφ-α	-	σφ+α)cot 휑/ sin 2훼																																		()	

tan 2훼 =	(σφ-α	-	σφ+α)/(2σφ	-	σφ-α	-	σφ+α)	



	

1.4.3. Точність вимірювання напружень 

	Похибка	вимірювання	напружень	Δσ	залежить	як	від	кута	

дифракції	θ	і	точності	вимірювання	зміщення	δ(Δθ),	так	і	від	

величини	модуля	Юнга	і	коефіцієнта	Пуассона	

Δσ=	 cot 휃훿(훥휃) = cot 휃훿(θψ=0	–	θ0)																																		()	

З	виразу	()	виходить,що	для	зниження	похибки	слід	реєструвати	

лінії	достатньої	інтенсивності	(зниження	δ(Δθ)),	що	мають	

великий	(θ=55…750)	кут	дифракції	(мала	величина	cot 휃).	Оцінки	

показують,	що	при	легко	досяжної	точності	визначення	θ	в	0,020	

величина	Δσ	становить	15,	45	і	110МПа	для	алюмінію,	сталі	і	

карбіду	WC	відповідно.	
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Мікроструктурний аналіз 

 

1.1.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗЕРНА МЕТАЛІВ 
 

Мета роботи: ознайомлення з методикою визначення величини 
зерна сплавів. 

                                       

Прилади, матеріали та інше. 

1. Мікроскоп МИМ-6. 
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2. Шліфи досліджуваної марки сталі. 

3. Стандартна шкала для оцінки розмірів зерна у сталі. 

                                     

Теоретичні відомості 
 

Розмір зерна металічної основи дуже впливає на фізичні та 
механічні властивості сплавів. Зі зменшенням розміру зерна зростають 
міцнісні властивості, збільшується ударна в’язкість, знижується 
температура переходу металу у крихкий стан(інтервал холодноламкості). 
Одночасно збільшується електроопір, а у феромагнетиків зростає 
коерцитивна сила, зменшується магнітна проникність і т. ін. У зв’язку з 
цим для відповідальних виробів машинобудування розмір зерна 
регламентують і контролюють. 

Розмір зерна можна визначити різними фізичними методами, 
проте найбільш зручним і широко застосовуваним є металографічний 
метод. Методика визначення величини зерна металу цим методом 
регламентується стандартом. У відповідності з цим стандартом розмір 
зерна оцінюють середньою площею зерен на мікрошліфі, який 
виготовляють на контрольованому виробі або на контрольному зразку, 
де будь-яким способом витравлені границі зерен. Розмір зерна можна 
також оцінювати номером(балом) за спеціальною шкалою.  

Для визначення середньої площі зерен звичайно використовують 
такі способи: 

1. Зображення структури фокусують на матовому склі фотокамери 
мікроскопа у крузі діаметром 80 мм.(Площа такого круга дорівнює 5000 
мм 2 ). 

Площа зерна у такому випадку може 
бути визначена за формулою: 
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де: S - площа круга на матовому склі в мм 2 ; 

M - збільшення мікроскопа на матовому склі фотокамери ;  

X - сума кількості зерен, які знаходяться всередині круга, плюс 
половина кількості зерен, які перетинає коло. 

2. Зображення структури фокусують на окуляр 
з координатними осями (мал. 1). 

У цьому випадку: 
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де: 2l  та 1l  - відповідно довжина вертикальної та горизонтальної 
осей(при використанні окуляра 7X  довжина осей дорівнює 110 і 100 
мм) 

M  - збільшення мікроскопа ;  

Y  і X  - відповідно кількість зерен, які перетинаються 
вертикальною та горизонтальними осями. 

З метою підвищення точності визначення в обох випадках 
рекомендують повторити підрахунки кількості зерен 10-15 раз на нових 
ділянках мікроструктури. За площу зерна потрібно взяти середнє 
арифметичне з цих визначень. 

Оцінка величини зерна за середньостатистичною площею зерен на 
мікро шліфі дає відносно високу точність, але вона трудомістка, тому 
частіше використовується з метою дослідження. У заводській практиці 
розмір зерна звичайно оцінюють номером(балом) за спеціальною 
шкалою. Визначення бала проводять у цьому випадку порівнюванням 
досліджуваної структури з наведеними у стандарті еталонними 
мікросвітлинами (мал. 2) 

Мал. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Між середньою площею зерна A  і номером зерна існує 
залежність: 

                                                          NA  82500 ,                                (3) 

 де N - номер зерна. 

                                   

Порядок проведення роботи 

1. Сфокусувати зображення мікроструктури даного зразка технічного 
заліза на окуляр з координатними осями. 

2. Рухаючи лінзу для ока в окулярі, сфокусувати зображення 
координатних осей. 

3. Підрахувати кількість зерен, які перетинають координатні осі 
окуляра і за формулою (2) визначити площу зерна A . 

4. Повторити операцію підрахунку зерен не менше ніж тричі(кожного 
разу на новій ділянці шліфа). За площу зерна взяти середнє арифметичне 
значення.(Пересування зображення структури проводять за допомогою 
мікрогвинтів предметного столика мікроскопа) 

5. За формулою (3) визначити номер зерна фериту наданого зразка 
технічного заліза. 

                                        

Підготовка звіту по роботі 
Звіт по роботі повинен мати: номер, назву та мету роботи ;  короткі 
відомості з формулами (1),(2),(3) та мал. 1 і 2 ;  обчислення величини зерна.       

 

 

Мал. 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.2.ВИЗНАЧЕННЯ  КІЛЬКОСТІ ФАЗОВОЇ  (СТРУКТУРНОЇ)  

СКЛАДОВОЇ В СПЛАВІ 
  

Мета роботи: ознайомити студентів з точковим методом 
визначення та провести конкретне дослідження кількості структурної 
складової на мікрошліфі доевтектоїдної вуглецевої сталі, склад якої 
невідомий. 

 

Теоретичні відомості 
 

Властивості металічних сплавів, поряд з формою та розміром 
фазових і структурних складових, визначаються також відносною 
кількістю останніх. Тому для висновків про працездатність сплавів у тих 
або інших умовах часто потрібно визначати в них обємну частку тої або 
іншої складової. Після такого визначення, якщо фазовий склад невідомий 
може бути також з’ясований і склад сплава в цілому. 

Встановлено, що обємна частка фазової (або структурної) 
складової в сплаві дорівнює відносній площі, яку займає ця фаза в 



довільному плоскому перерізі зразка. Це дозволяє за мікроструктурою на 
мікрошліфі визначити кількість будь-яких складових у сплаві. 

Оскільки на площі шліфа фазові складові можуть мати самі різні 
форму та розміри, зрозуміло, що кількісний аналіз складових сплава 
повинен мати статистичний характер. Найбільш зручним із відомих є 
точковий метод, сутність якого полягає в наступному. Якщо якимось 
чином випадково наносити на поверхню мікрошліфа точки, потрапляння 
цих точок у будь-яку ділянку шліфа буде рівновірогідним, і при великій 
кількості нанесенних точок вони покриють поверхню шліфа рівномірно. 
У цьому випадку відношення кількості точок, які потрапили на 
досліджувану складову, до загальної клькості нанесених точок буде 
дорівнювати об’ємній частці цієї складової, тобто: 
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де  V1 і S1 – об’єм і площа шліфа, які займає складова, що нас 
цікавить. Відповідно  

V і S- об’єм і площа шліфа; 

n - кількість точок, які потрапили на складову, що нас цікавить; 

N – загальна кількість нанесених точок; 

P – відносний об’єм фазової складової. 

Експеримент звичайно проводять таким чином. Зображення 
структури розглядають за допомогою окуляра Гюйгенса, у фокальній 
площині якого розташована скляна пластинка з нанесеною на неї 
квадратною сіткою (звичайно у 100 клітинок). У цьому випадку 
зображення структури суміщують із зображенням сітки, і перехрестя ліній 
сітки можуть бути точками, які наносять на зображення структури (мал.1) 



 

  

Абсолютна похибка 
визначення кількості фазової 
складової за формулою (1) може бути 
врахована за формулою: 

  2
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де: σ  - середньоквадратична похибка 
визначення; 

P- обємна частка питомої 
складової; 

N – загальна кількість точок, нанесе-них на зображення структури.  

Відносна похибка визначення буде: 

100
P
 , % (3) 

З формул (2) і (3) можна зробити висновок, що відносна похибка 
визначення зростає зі зменшенням N і P. 

Порядок проведення роботи: 

1. Роботу проводять на мікрошліфі доевтектоїдної вуглецевої сталі, 
склад якої невідомий. 

2. Підбирають збільшення мікроскопа у межах 60-150. 

3. Досліджуваний шліф встановлюють на столик мікроскопа. 
Зображення структури фокусують на окулярі з сіткою (окуляр 
Гюйгенса 7). 

4. Наочно визначають приблизний вміст “P” перліту в сталі. 

5. За формулами (2) і (3) визначають кількість точок N, яку потрібно 
нанести на зображення шліфа для того, щоб відносна похибка не 
перевищувала 2%. 

Мал. 1 



6. Суміщення зображення сітки з зображенням структури проводять 
кілька разів. Кожного разу підраховують кількість точок, які 
потрапили на перлітне зерно, а потім за формулою (1) визначають 
процентний вміст перліту в сталі. (Повторні суміщення зображень 
структури сталі та сітки окуляра проводять переміщенням столика 
мікроскопа за допомогою мікрогвинтів. У цей час структуру не 
спостерігають). 

7. Враховуючи, що перліт містить у собі 0,8% вуглецю, визначають вміст 
вуглецю в сталі: С(% вуглецю в сталі)= 0,8P, де P – знайдена обємна 
частка перліту в сталі. 

8. Похибка визначення вмісту вуглецю буде  δc = С0,02% 

9. Визначають марку сталі за стандартом. 

   Підготовка звіту по роботі 

Звіт по роботі повинен мати: номер, назву та мету роботи; короткі 
теоретичні відомості з мал. 1 та формулами (1), (2) і (3); конкретну 
практичну частину з визначенням P та марки сталі.  

 
Вимірювання твердості матеріалів 

Вступ. 

Твердістю називають здатність матеріалів чинити опір пластичній 
деформації при вдавлюванні в зразок наконечника,що зветься 
індентором.(таке визначення справедливо тільки до викладених нижче 
методів) 
Вимірювання твердості най поширюване випробування механічних 
властивостей матеріалів тому, що 

1. Величина Н має самостійне значення, як головний технологічний 
параметр для таких виробів як різальний та вимірювальний 
інструмент. 

2. Значення Н - контрольний параметр при оцінюванні якості 
проведеної технології термообробки (лазерне загартування). 

 

 



3. По величині Н оцінюють інші механічні властивості пряме 
вимірювання яких значно складніше і більш трудомісткі. Так границя 
міцності розраховується по формулам абразивна зносостійкість 

4. Вимірювання Н – неруйнівний спосіб аналізу механічних 
властивостів.  

5.Вимірювання Н можна проводити на кінцеве готових виробах (за 
виключенням метода Брінелля). 

 

При вдавлюванні індентора визначають 2 параметри  (міри твердості)    

    --глибину проникнення індентора 

   --відношення навантаження до площини відбитку. 

Перший метод зветься методом Роквелла1,  другий в залежності від типу 
індентора має два самостійних способа- метод Виккерса 2(індентор 
алмазная піраміда) та метод Брінелля 3( індентор сталева кулька). 

1- С.П.Роквелл (Rokvell) американській металург , 2-“ Vickers Limited”- 
англійська фірма, 3-Бринелль (Brinell) О.А – шведський інженер   

 

 

 

 

1. Метод Роквелла 
Метод Роквелла найбільш розповсюджений як в заводський практиці так і 
в науково –дослідний роботі по наступним причинам  
 Поверхню зразка достатньо обробити на шліфувальному камені. 

(Немає потреби в поліруванні) 
 Вимірювання займає лише декілька десятків секунд 
 Значення твердості фіксуються на приборі без додаткових розрахунків 
 Відбиток має дуже малий розмір, що дозволяє досліджувати кінцево 

готові деталі         Практично немає обмежень як  по мінімальній так і 
по максимальній величині твердості (для матеріалів, що 
використовуються в машинобудуванні) 



Використовуються індентори двох типів – алмазний конус  з кутом при 
вершині  1200 та сталева загартована кулька діаметром 1,59мм. 
 
Вимірювання твердості алмазним індентором (шкала С) 

 

 
 

Мал.1 Схема вимірювання твердості методом Роквелла 
 

 
 

В методі Роквелла за міру твердості прийнята глибина проникнення 
індентора h. Якщо цю міру переводити в значення твердості 
безпосередньо, то окажеться, що чим твердіше матеріал тим менше 
значення твердості. Щоб виправити цю нелогічність ввели наступне. За 
нулеву твердість прийнята твердість матеріалу, в якому індентор під дією 
загрузки F=150кгс  (1471н) заглиблюється на h=0,2мм (h(0)). Домовились, 
що максимальне значення твердості по шкалі дорівнює 100 і в такому 
матеріалі індентор не залишає відбитка, тобто h=0. З цього слідує, що за  
одиницю твердості прийняте h=0,002мм. Навантаження проводять 
послідовно в два етапи. Першій – вводиться попереднє навантаження 
F1=10кгс (98н), яке фіксує положення індентора,зминає нерівності поверхні 
зразка і пружно деформує матеріал. Глибина проникнення індентора під 
дією цього навантаження hпр відраховується.  Другий – додатково до 
попереднього вводиться основне F2=140кгс. Після зняття останнього (при 
дії попереднього) вимірюється h. Твердість по Роквеллу по шкалі С, тобто  



велична,яку фіксують по чорній шкалі індикатора–HRC (HARDNES –
твердість , Rokvell) дорівнює 

 

HRC=(h(0) – h-hgh)/0,002 = 100 – (h - hпр)/0,002 мм (1) 

                                                                                                 

 
 

 
 

В методі Роквелла за міру твердості прийнята глибина проникнення 
індентора h. Якщо цю міру переводити в значення твердості 
безпосередньо, то окажеться, що чим твердіше матеріал тим менше 
значення твердості. Щоб виправити цю нелогічність ввели наступне. За 
нулеву твердість прийнята твердість матеріалу, в якому індентор під дією 
загрузки F=150кгс  (1471н) заглиблюється на h=0,2мм (h(0)). Домовились, 
що максимальне значення твердості по шкалі дорівнює 100 і в такому 
матеріалі індентор не залишає відбитка, тобто h=0. З цього слідує, що за  
одиницю твердості прийняте h=0,002мм. Навантаження проводять 
послідовно в два етапи. Першій – вводиться попереднє навантаження 
F1=10кгс (98н), яке фіксує положення індентора,зминає нерівності поверхні 
зразка і пружно деформує матеріал. Глибина проникнення індентора під 
дією цього навантаження hпр відраховується.  Другий – додатково до 
попереднього вводиться основне F2=140кгс. Після зняття останнього (при 
дії попереднього) вимірюється h. Твердість по Роквеллу по шкалі С, тобто  
велична,яку фіксують по чорній шкалі індикатора–HRC (HARDNES –
твердість , Rokvell) дорівнює 

 

HRC=(h(0) – h-hgh)/0,002 = 100 – (h - hпр)/0,002 мм (1) 

Прим. Попереднє навантаження завжди 10кгс(98Н) 

 



  Прилад для вимірювання твердості по методу Роквелла ТК -2М 

 

Основні механізми: важільний пристрій, привод з електродвигуном, 
механізм  підйому, шток навантаження. Зразок кладеться на стіл -3, 
індентор -2 під дією попереднього навантаження (воно утворюється 
стисненням пружини при обертанні маховика -4) та основного 
навантаження – 9 внедряється в зразок. Шндікатор – 1 показує значення  
твердості згідно з (,) 

 

 

 

 

 

Мал. 2 Прилад  для вимірювання твердості по методу Роквелла 

          а– загальний вид; в – схема 



1 – індикатор, 2 – індентор, 3 – стіл, 4 – маховик, 5 – встановлюючий диск, 6 
– клавиша, 7- лампочка, 8 – тумблер, 9 – основне навантаження, 10 – 
станина. 

 

 

Послідовність вимірювання твердості на приладі  ТК – 2М 

 

1.Провести контроль роботи прилада. Для цього треба виміряти твердість 
еталонних зразків, що додаються до прилада.  Співпаданні отриманих 

 

 

величин з вказаними на еталоні повинно бути в межах 2%. (Цей пункт 
виконує співробітник кафедри ) 

2. Перевірить відповідність типу індентора – 2 та навантаження -9 
ймовірному діапазону твердості зразка ( табл..) 

3. Тумблерсм  - 8 включити електродвигун приводу прилада. 

4. Встановити зразок на стіл -3. Обертанням маховика – 4 повільно, ДУЖЕ 
ОБЕРЕЖНО підніміть його до контакту з індентором (при різкому, 
ударному контакті може сколотися кінчик індентора). Продовжуючи 
обертання встановити малу стрілку індикатора на червону крапку.  При 
обертанні стиснюється пружина, що вводить попереднє навантаження, 
Співпадання стрілки з крапкою означає, що попередне навантаження 
досягло величини 10кгс. 

5. Диском – 5 сумістити нуль чорної шкали з великою стрілкою 

6. Натисненням клавиши -6 привести прилад в дію. Після зупинення 
стрілки зафіксувати значення твердості по відповідній шкалі. 



7. Обертанням маховика в протилежну сторону відвести індентор від 
зразка. 

8. Повторити вимірювання ще в двох крапках зразка. Відстань між 
відбитками та від краю зразка повинно бути не меншим 3мм. Визначити 
середню твердість. 

 

2.Метод Віккерса. 

 

В якості індентора використовується правильна чотирехгранна алмазна 
піраміда з кутом при вершині 1360. Поверхня зразка ретельно 
шліфується або полірується. 

 

 

Твердість по Віккерсу HV (Hardness  Vikkers) визначається як відношення 
величини навантаження Р до площини відбитка F. Враховуючи, що 

 

F=(2퐬퐢퐧 ퟏퟑퟔ/ퟐ)/풅²= 1,854/d2  (3) 

5 



d – середньоарифметичне значення довжин обох діагоналей 

 

 

Маємо 

 

HV=1,854(P/d2)     (4) 

 

З  (4) походить, що вимірювання твердості по Віккерсу зводиться до 
вимірювання довжини діагоналей відбитку, що робиться мікроскопом , 
який прилаштовано до прилада. Розмірність одиниць HV в системі СИ ( Р -в 
ньютонах, d- в метрах)- Па (МПа, Гпа). Стандартним рахується вимірювання 
при Р=30000Н та часу дії  індентора τ=10-15сек. Тоді значення твердості 
записується,наприклад, так: 5000HV, або HV5000. При інших Р та τ в 
значення твердості вказуються ці величини таким чином 2200HV10/40, де 
Р=10кгс, τ=40сек. Коректними рахуються значення HV в діапазоні 
80….20000МПа, 

 Величина навантаження може змінюватися в широкому діапазоні 
Р=1(9,8)……100(980)кгс(Н). Це дозволяє вимірювати твердість як порівняно 
м’яких кольорових металів та сплавів (на базі алюмінію, міді)  при 
Р=5…50кгс так і надтвердих сплавів при Р=50….100кгс. При Р=1..5кгс можна 
вимірювати твердість шарів товщиною до h≈30мкм. 

 

  Прилад для вимірювання твердості по методу Віккерса 
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Мал.4 Кінематична схема приладу для вимірювання твердості по методу 
Віккерса ТШ-1 

 

 Головною частиною приладу є поворотна головка 1в якій змонтована 
оправка з індентором 2, вимірювальний мікроскоп 4 та робочий шпиндель 
5, На подвизці 11 вантажного важіля 10 становлять змінні вантажі 12. 
Вантажний привод з масляним  

 

 

 

амортизатором 17 дозволяє проводити навантаження, витримку під 
навантаженням та його зняття за рахунок енергії  вантажу 18 який 
опускається.. 



 

  Послідовність вимірювання твердості на приладі ТШ-1 

1.На підвіску 11 встановити необхідне навантаження (5, 10, 20, 30, 50 або 
100 кГ) 

2.На столик 13 встановити зразок 14 

3.Рукояткою 6 повернути головку 1 в крайнє ліве положення. 

4. Рукояткою 19 возвести механізм вантажного приводу. 

5. Обертанням маховика 15 підвести столик і прижати зразок до чохлу 3. 

6. Натиснути спускову педаль 23. 

7. Дочекатись виключення лампочки 29. 

8. Опустити столик з зразком. 

9. Рукояткою 6 повернути головку 1 в крайнє ліве положення. 

9.Підняти столик з зразком до положення, при якому  в окулярі буде чітко 
бачити відбиток. 

10. Виміряти діагональ відбитку. Обертанням гвинта 1 підвести лівий 
штрих до лівого кута відбитку мал. в, гвинтом 2 підвести правий штрих до 
правого кута відбитку мал. гВеличина d дорівнює 

 

dмкм= n×100 +N – де n – кількість ділень шкали об’єктива, N – число, яке 
вказує мікрометричний гвинт 2. 

 

 

 



  
 

 11. Повернути зразок на 900 та виміряти довжину другої діагоналі. 
12. По формулі (4) розрахувати значення твердості в МПа. 

 

3. Метод Брінелля 

Цей метод вимірювання твердості хронологічно був першим, але з огляду 
на цілий ряд обмежень (див. далі) зараз використовується рідко 

 

 

 

.  

 

У плоску поверхню металу на пресах Брінелля вдавлюють під сталим 
навантаженням Р загартовану кульку діаметром D. Після зняття 
навантаження залишається відбиток у вигляді сферичного сегмента (мал. 
1) діаметром d. 

Твердість за Брінеллем визначають як відношення прикладеного 
навантаження до площі поверхні отриманого  

               відбитка F. Оскільки F дорівнює 

F = (πD/2)(D - 퐷² − 푑²) 

Для HB маємо 



             
)(

2
22 dDDD

P
F
PHB





 =
²
 [ /

( )²
 ]            (1) 

З останнього виразу виходить, що при вимірюванні твердості того ж 
зразку при різних навантаженнях та діаметрах кульки дасть однакові 
значення HB при двох умовах:  

P/D2=CONST                                    (2) 

d/D = CONST                          (3) 

Першу умову задовольнити нескладно, другу практично неможливо. Щоб 
мінімізувати відмінності в вимірюванні додержують умови: 

0,2<d/D<0,6                  (4) 

при виконанні якої максимальна відмінність виміру не перевищує 10%. З 
(4) виходить, що для різних діапазонів твердостей ( різніх класів 
матеріалів) стала в (2) повинна мати певне значення (табл.1). 

 

Таблиця 1 
 

Товщина  зразка, мм Діаметр 
кульки, 

мм 

Навантаження, H 
 HB>1300МПа  

302 
D
P  

HB=350… 
1300МПа 

  
²
= 10 

 

 HB<350МПа 
5.22 

D
P  

 
більше 6 10 30000 10000 2500 
від 6 дo 3 5 7500 2500 625 
менше  3 2,5 1875 625 156 

 

Діаметр відбитка вимірюють за допомогою лупи, на окулярі якої 
нанесена шкала з поділками у десятих частках міліметра. Вимірювання 
здійснюють з точністю до 0.05 мм у двох взаємно перпендикулярних 
напрямках. Для визначення твердості слід приймати середнє з отриманих 



величин.  З визначеним d за формулою (1) при розрахунку в системі СІ ( Р[ 
Н], F[ М2] ) помножуючи  на 10-6 одержують значення НВ в МПа, яке 
записується , наприклад, так  1150НВ. 

Між величиною НВ та границею міцності σв існує наступна залежність: 

σв=К. НВ, де К=0,34 для сталей, 0,45- для сплавів міді, 0,35- для сплавів 
алюмінію.   

   

 

Недоліки методу: 

1.Неможливо вимірювати твердість високотвердих матеріалів (НВ 4500 )з 
причини пружної деформації кульки. 

2. Неможливо вимірювати твердість тонкого поверхневого шару 
(товщиною менше 1-2 мм). 

3. Не рекомендують вимірювати твердість  готових виробів. 

 

5Завдання по роботі: 

5.1По наданим зразкам, враховуючи дані табл.1 розрахувати 
значення НВ і σв для матеріалів вказаних в табл.2  

 

Матеріал Товщина 

зразка, 

Н,мм 

 

Наванта- 

ження, 

Р,Н 

 

Діаметр 

кульки, 

Д,м 

 

Діаметр  

відбитка 

d,м 

 

HB, 

Мпа 

σв, 

Мпа 

Сталь45       



Мідь,М3 

(99,5%Cu) 

      

 Алюміній, 

А0(99.0%Al) 

 

      

Латунь Л68 

(сплав Cu) 

      

Чавун сірий       

              Табл.2 

 

 

5.2 Для відпалених вуглецевих  сталей ( HV<2500) з змістом  вуглецю  0,2; 
0,4; 0.6; 0,8; 1,0; 1,2 мас.% виміряти твердість за Роквеллом (вибрати шкалу 
згідно з доповненням 1),результати занести в табл.3. 

Побудувати  та проаналізувати залежності твердість та σв від мас.% 
вуглецю. 

Визначити та занести в табл.2 марки сталей . Вуглецеві сталі з %C<0.8 
маркуються наступним чином. Пишеться слово сталь (без скорочення) і 
число, яке вказує %C домножений на 100. Приклад: сталь10—0,1%C. При 
%C≥0,8 пишеться буква У і число, яке вказує %C домножений на 10. 
Приклад: У14—1.4%C.  

Табл.3 

М
ас.%C 

Мар
ка сталі R… 

Н
В, Мпа 

σ
в. Мпа 

0    



,2 

0
,4 

   

0
,6 

   

0
,8 

   

1
,0 

   

1
,2 

   

 

5.3Розрахувати мінімальні товщини зразків, які можуть бути виміряні за 
Роквеллом по шкалам А , В,С(скористуватись співвідношеннями (2…5)). 
Враховуючи результати розрахунку визначити за Роквеллом твердість 
наданих зразків  
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(табл.4)     



              ЗРАЗОК Ш
КАЛА 

ТВЕ
РДІСТЬ 

1 
Загартована сталь У8, 

об’ємне 

загартування, твердість 
висока 

  

2 
Загартована сталь У8, 

поверхневе 

лазерне загартування, 
Нзак.=0,2мм 

  

3 
Покриття, одержане 

лазерним газо- 

порошковим 
наплавленням,  

Нп=1,8мм, твердість 
висока 

  

4 
Мідна відпалена фольга, 

твердість  

низька 

  

5 
Фреза (метало ріжучий 

інструмент) 

сталь Р6М5 

  

6 
Пластинка токарного 
різця (метало 

ріжучий інструмент), 
металокерамика 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


