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Лекція 1. 

ТЕМА 1. ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄМІВ 

ТВЕРДИХ РЕЧОВИН 

 

1.1.Предмет, завдання та особливості курсу фізичні методи досліджень 

Властивості машинобудівних матеріалів визначаються чотирма головними 

чинниками – хімічним складом, фазовим складом, структурою сплаву і 

субструктурою фазових складових. При виборі матеріалів для деталей 

машин, їх виготовленні та обробки, розробки нових матеріалів та 

технологій їх одержання і обробки досліджують всі перелічені параметри. 

Для їх визначення розроблено комплекс методів які звуть - фізичні методи 

досліджень (ФМД). Частина з них має досить складне теоретичне 

підґрунтя та експериментальне втілення. В таких випадках викладаються 

основні принципи методу, а головна увага звернута на методику 

підготовки зразків та способах обробки одержаних результатів.  

       Студентам означеної спеціальності в дисциплінах, що викладають 

технології обробки матеріалів головну увагу приділено методам обробки 

концентрованими потоками енергії. Зона впливу на матеріал ( при лазерної 

обробці це зона термічного впливу (ЗТВ)) має малі розміри – від кількох 

нанометрів до кількох десятків мікрометрів. Тому з великої кількості  

ФМД в курсі основну увагу приділено методам, що дозволять 

досліджувати локальні об’єми речовини.  

 

1.2.Методи визначення хімічного складу локальних об’ємів твердих 

речовин 
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1.1.Метод рентгеноспектрального мікроаналізу 

 Метод рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) 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
-2

нм. 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 
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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). 

 

                      Табл.1.Довжини хвиль головних ліній К-серії деяких 

елементів 

  

1.1.2. Формула Вульфа – Брегга. Рентгенівська спектрограма 
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    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 

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.2). 
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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 

 

2d          (1) 

де        θ  -  кут падіння проміня 

d  -  міжповерхнева відстань 

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

З () 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) 
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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 
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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. 
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Лекція 2. 

1.1.3. Принциповий устрій рентгеноспектральних мікроаналізаторів. 

Локальність та чутливість метода 

 

      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. рентгенівського спектрометра 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. 

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.  електронний зонд переміщується по заданій 

прямій і фіксується розподіл елемента по прямий  

 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. 
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Прикладом інформативності першої методики можуть бути результати 

дослідження розподілу вуглецю в сталі  Р6М5 після лазерної поверхневої 

обробки мал.5. На мал.6 показано зображення поверхні мікрошліфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.5.Мікрофотографія (а) та розподіл вуглецю в сталі Р6М5 по нормалі к 

оброблений поверхні. 
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Переходная область ЗЛН в сплаве ЖС6К с плазменным покрытием  ХТН 

+CrB2+TiB2. Изображение в поглощенных электронах(а) и рентгеновских 

лучах титана(б), хрома(в),вольфрама(г), x1000 

 

Распределение элементов по глубине(а)  и вдоль (б) ЗЛН  в сплаве ЖС6К  
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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 променя та ін.  

Локальність методу. Область розсіювання електронів має грушовидну 

форму (мал.7). Її розміри – глибина, діаметр максимального перерізу (dп), 

залежать в першу чергу від  діаметру електронного зонда (dз), величини 

току променя, значення  Z ,величини прискорювальної напруги. Так для 

чистого алюмінію  при стандартних параметрах променя 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.7.Область генерації характеристичного 

рентгенівського випромінювання 
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Лекція 3 

 1.2.Метод мас – спектроскопії вторинних іонів 

   Абревіатуру метода мас – спектроскопії вторинних іонів прийнято 

записувати в іншій послідовності слів – ВИМС. 

1.2.1.Фізичні основи методу 

   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.8) 

 

Мал.8. 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 
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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

 

до 1. 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 променя для більшості металів та сплавів 

можна вважати, що hвих 10Å. 

1.2.2.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.9). 

Вторинні іони прискорені електричним полем U попадають в зону дії 

(позначена на мал. 9 трикутником) постійного магнітного поля Н, силові 

лінії якого направлені перпендикулярно к траєкторії руху іона. Взаємодія 

іона з магнітним полем  

 

Мал.9. Схема аналізатора з однорідним магнітним полем. 
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приводить до зміни траєкторії його руху з прямолінійної на колову. Радіус 

кола Ri визначається за формулою  

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

 (2) 

За формулою (2) 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 табл.2 це 

означає, що в складі зразка присутній Mn 
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Лекція 4 

 

1.2.3.Послідовність розшифровки 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 однакове зарядове число (воно дорівнює 

числу протонів), але різну кількість нейтронів, а значить і різну 

величину Мі – ізотопи; тобто елемент, що має стабільні ізотопи дає 

спектр з кількістю ліній, що дорівнює кількості ізотопів; їх відносна 

інтенсивність строго співпадає з відносною розповсюдженістю 

ізотопа в природі (табл.2); згідно з даними таблиці мас – спектр Ті 

повинен мати вигляд, що представлено на мал.10 

 для розділення ізотопів, маса яких відрізняється на одиницю 

спектрометр повинен мати достатню роздільну здатність  R=Mi/δm
  

(мал.10); в магнітнім одноканальнім аналізаторі (мал.9) 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 обєкту 

дослідження. По співвідношенню сумарних інтенсивностей всіх ізотопів 

елементів можна на якісному рівні визначати масову долю кожного з них. 
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Кількісний хімічний аналіз. Треба мати еталон з відомим хімічним 

складом. Масова доля елемента в зразку (Сзр) вираховується за формулой 

Сзр = Сет (Iзр/Iет)       (2) 

де – Сет   -  масова доля елементу веталоні 

Iзр , Iет – 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

% 

 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  може привести 

до виникнення сегрегацій, або навпроти до перемішування атомів 

в зразку. 
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Лекція 5 

РОЗДІЛ 2.ФАЗОВИЙ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ 

ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Тема1.Задачі  рентгенофазового аналізу. Опис кристалічної будови 

речовини  

1.1.Обгрунтування вибору метода фазового аналізу 

Металографічні дослідження  сталей, що пройшли лазерну термічну 

обробку показують, що товщина зони термічного впливу / hтв / змінюється 

в межах hтв~50…500мкм. Зрозуміло,що спосіб вивчення структури такої 

зони повинен давати інформацію з зіставленого об єму. В 

рентгеноструктурних дослідженнях такий параметр зветься шаром 

половинного ослаблення рентгенівського випромінювання товщина якого / 

h05 / розраховується по формулі 

  

I(h)=Io 
    (1)    де 

I0- інтенсивність рентгенівського випромінювання на поверхні зразка / 

h=0/, 

             I(h)- інтенсивність рентгенівського випромінювання на відстані  h 

від поверхні, 

             µ- коефіцієнт лінійного поглинання випромінювання. 

При I(h)/I0=0,5, для сплавів на основі заліза /µ= / із /1/ маємо h05=80мкм. 

Тобто  hтв та h05 величини одного порядку. 

 

 Лазерне наплавлення та легування дозволяють отримувати шари 

товщиною значно більшою ніж h05. При дослідженні таких об єктів 



20 
 

проводять пошаровий рентгеноструктурний аналіз  з послідовним знаттям 

шару товщиною h≈h05. 

   Таким чином рентгеноструктурний аналіз є найбільш прийнятним 

прямим методом дослідження структури деталей оброблених 

концентрованими випромінюваннями.  

  Ренгеноструктурний аналіз матеріалу починається з розшифрування 

дифракційної картини. Її вид /відносне розташування дифракційних 

максимумів визначається типом елементарної комірки речовини.  

 

 

1.2.Елементарні комірки та їх характеристики 
 

  Елементарною коміркою зветься найменший об єм кристала транслируя 

який по осях координат можна побудувати увесь кристал. Розглянемо 

основні елементарні комірки металів. 

1.ОЦК-α-Fe, Ta, W, V, Cr, Nb, β-Ti, β-Zr, Mb 

2.ГЦК—γ-Fe, Ni, Cu, β-Co, Ag, Al. 

3. ГК/гексагональна компактна/--α-Co, α-Ti, α-Zr, Be, Mg, Zn. 

(гексагональна щільного пакування-ГЩП) 

Відстані а. в, с між центрами найближчих ионів  в елементарній комірці 

зветься періодом кристалічної гратки. Для ОЦК, ГЦК—а=в=с, в ГК два 

періоди а, с причому с/а=1,633. Значення періодів кристалічної гратки 

деяких металів наведені в табл.1. 

 

метал а, нм. 

 

в, нм с,нм 

 
0,2866   
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α-Fe 

 

γ-Fe 

 

Al 

 

Cu 

 

Ni 

 

W 

 

V 

 

α-Co 

 

β-Co 

 

Ta 

 

α-Ti 

 

β-Ti 

 

Mo 

0,3571 

0.4049 

0,3615 

0,3524 

0,3165 

 

0,3040 

0,2514 

0,3554 

0,3306 

0,2950 

0,3606 

0.3147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4105 

 

 

0,4685 
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Елементарні комірки характеризують трьома параметрами 

----кількість атомів /іонів/, що належать комірці /k/, kоцк=2, kгцк=4, kгк=6—

атоми в вузлах піраміди належать 6-м коміркам, базисні -2-м, 3-власні. 

12*1/6+2*1/2+3=6 

----щільність пакування/γ/, γгцк=0,74/розрахунок/,γгк=0,74, γоцк=0,68 

----координаційне число/К/- кількість найближчих рівновіддалених сусідів 

іонів 

Для двох найщільніших комірок в моделі жорстких шарів – 6 в площині,3 

– над, 3-под,К=12.Позначають К12, ГК12, Для ОЦК К=8—К8 / сканувати 

рис.4.6 Ван Флека/ 

 

    1.3. Кристалографічні індекси атомних площин та направлень/ 

Індекси Міллера/. Анізотропія властивостів  

 

Привести приклади від ємних індексів. В міді границя міцності по [100]—

150 МПа, по [110]--350 МПа. 

  

 

                                   dhkl
2
=a 

2 
/h

2
+k

2
+l

2
   (2) 
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Лекція 6 

    1.4.Фазови складові в сплавах. 

 

    3.1.Тверди розчини (упорядковані-мартенсит-тетрагональність, атоми 

вуглецю на висях [001],ріс. 

          ам=а - 0,015 %С 

        сМ = а + 0,118 %С 

    3.2 Хімічні з”єднання. 

 

ФАЗА ТИП  

РЕШЕТКИ 

а б с 

TiC 

VC 

TaC 

MoC 

CrN 

WC 

W2C 

FeB 

Гцк 

Гцк 

Гцк 

Гцк 

Гцк 

Гекс. 

гпу 

Ромб. 

0,4328 

0,4165 

0,4455 

0,4272 

0,4149 

0,2906 

0,2991 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

0,2839 

0,4690 
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Fe2B 

Fe3B 

Fe3C 

Cr7C3 

Cr23C^ 

Тетраг. 

Ромб. 

Ромб. 

Гекс. 

Куб. 

0,4058 

0,5099 

0,4451 

0,4524 

1,4010 

1,0662 

 

 

 

0,5503 

 

0,5431 

0,5088 

0,2947 

0,4241 

0,6663 

0,6794 

0,4533 

 

Тема 2.Формування, реєстрація та обробка дифракційної картини 

1.5.Метод Дебая- Шерера 

  В цьому методі зразок повинен мати форму циліндру діаметром 0,5..2 мм 

та дрібнозернисту структуру, якщо це монолітний об’єкт, або дрібнодиспе 
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Мал. Схема формування дебаеграми. 

 

рсний порошок тієї ж форми. Випромінювання рентгенівської трубки 

проходить через коліматор, який вирізає промінь діаметром 2..4мм, який 

попадае  на зразок (мал). При розмірі частинок порошку порядку 50мкм, 

що для сталі відповідає балу зерна 5, в опромінюваному об’ємі 

знаходиться 10
4
 частинок порошку або зерен. При такої кількості частинок 

можна вважати, що відбите випромінювання має форму суцільних конусів 

з кутами при вершинах , що дорівнюють 2θhkl. В місцях перетину конусів з 

рентгенівською плівкою будуть фіксуватися лінії. Такі знімки звуть 

дебаеграмами по прізвищу  фізика Дебая, який є автором цієї методики.  

1.6.Одержання дифракційного спектру в рентгенівських 

дифрактометрах з фокусуванням по Бреггу – Брентано 
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   В основу метода покладено добре відоме в оптиці явище фокусування 

розбіжного пучка промінів відбитих дзеркальною поверхнею, що має 

форму кола (мал.) 

 

Мал. 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. 
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Мал. Схема фокусування по Бреггу – Брентано. 

Згідно з мал. 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. Радіус фокусуючого кола rf  змінюється згідно з залежністю 

rf=Rg/2      () – де Rg – радіус гоніометру, 

а сфокусований відбитий промінь переміщується по колу гоніометру. 

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 
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реєстрації дифракційної випромінювання охоплює увесь кутовий діапазон 

( на практиці θ варіюється від  5
0
 до  80

0
), то получають дифракційний 

спектр зразку (мал.) 

 

Мал. Приклад дифракційного спектру (дифрактограма). 

Для аналізу форми та положення певного дифракційного максимуму його 

сканують по крапках з накопиченням в кожній певного числа квантів 

випромінювання або певної експозиції (мал.). 

 Оскільки кути θ визначаються відносно поверхні зразку, то в 

зфокусованому випромінюванні, яке фіксує лічильник будуть присутні 

проміні відбиті тільки тими зернами, в яких відбиваюча площина (hkl) 

паралельна поверхні зразку. Для того, щоб лічильник зафіксував 

випромінювання відбите зернами в яких нормаль к цій (hkl) утворює кут ψ 

з нормаллю к поверхні зразку треба не міняючи положення лічильника 

повернути зразок відносно вісі гоніометру на вказаний кут. Як витікає з 

мал. це приведе до порушення умов фокусування по Бреггу-Брентано.  
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Мал. Приклад фіксації дифракційного максимуму з постійною експозицією 

по крапках. 

Профіль лінії характеризують трьома параметрами 

 Інтегральна інтенсивність (площа під профілем)   

 Інтегральна ширина 

 Кут центру ваги 

По останньому параметру розраховується величина міжплощинної відстані 

для відповідного відбиття dhkl. В випадку симетричної лінії кут центру ваги 

співпадає з крапкою максимальної інтенсивності. Асиметрія 

дифракційного максимуму виникає через наступне 

 Накладання двох, або більше близько розташованих ліній 

 Неоднорідність хімічного складу в твердих розчинах 
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 Дублетність Kα випромінювання 

 Наявність дефектів кристалічної будови означеного типу 

 Неоднорідність залишкових напружень  

Лекція7 

1.7. Якісний фазовий аналіз. 

1.7.1.Бази даних дифракційних спектрів фаз 

 Кожна фаза має свій притаманний тільки їй набір міжплощинних 

відстаній dhkl . Це означає, що при зніманні дифрактограми фаза дасть 

дифракційні максимуми під кутами θhkl, що відповідають рівнянню (). 

Кожне відбиття має свою інтенсивність. Такі дані зосереджені в різних 

джерелах. Найбільш повний банк даних дифракційних спектрів фаз 

зосереджено в картотеці ICDD (The International Centre for Diffraction Data). 

На мал.() представлено приклад карточки. ICDD розробив компюторную 

програму PHAN, яка дозволяє проводити фазовий аналіз об’єктів. Але з 

ряду причин, а саме 

 Розрахунок дуже громіздкий – в картотеці біля 300000 фаз 

 При утворенні твердих розчинів на базі фаз при широкий 

області гомогенності аналіз може бути не достовірним 

 Дослідник практично завжди знає хімічний склад зразка, що 

зводить кількість ймовірних фаз не перебільшуючи 10 

фазовий якісний аналіз проводять за допомогою штрих – діаграм. Їх 

будування в Windows Excel займає лічені хвилини. В додатку наведено 

необхідні дані для основних зміцнюючих фаз, що формуються при 

лазерному легуванні та наплавленні.  
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Мал.Приклад карточки корунду (α-AL2O3) з картотеці ICDD 

1.7.2.Будування теоретичних штрих - діаграм 

 Дані по міжплощинних відстанях фаз перерахуються в кути відбиття 

згідно з формулою Вульфа – Брегга(). Довжина хвилі λ відповідає аноду 

рентгенівської трубки в випромінюванні якої знята дифрактограма. По вісі 

θ (вісь x) наноситься штрих довжина якого відповідає інтенсивності 

максимума. Над штрихом вказують індекси атомної площини, що дала 

відбиття. Для відбиття другого порядку формула () має вигляд 

2d     =2λ, або 

2(d/2)     = λ () 

З формули () виходить 

d/2=a/2(h
2
+k

2
+l

2
)

1/2
=a/((2h

2
+(2l)

2
+(2k)

2
)  
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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. На мал. приведено приклад 

штрих- діаграми. Ще раз зазначимо, що позначені на штрих – діаграмі 

індекси 222 це не відбиття від відповідної площини, а відбиття другого 

порядку від атомної площини (111). 

 

Мал. Теоретична штрих – діаграма міді 

1.7.3.Визначення фазового складу 

1.7.3.1.Однофазний об’єкт  

  Дифрактограма, що знята з дослідного зразка перестроюється в штрих – 

діаграму. Будуються теоретичні штрих – діаграми всіх поліморфних 

модифікацій основного компоненту. Теоретичні штрих – діаграми 

накладаються на експериментальну (по взаємному  положенню ліній 
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можна визначити модифікацію). Якщо фаза має широку область 

гомогенності, то величина періоду кристалічної гратки,а згідно з 

залежністю () і значення d/n, можуть змінюватися в широких межах. Тобто 

повного збігу теоретичної та експериментальної діаграм  не має бути. Фаза 

може вважатися ідентифікованою, якщо всі штрихи аналізуємих діаграм 

розташовані близько, точність їх збігу збільшується з збільшенням кута θ, 

а співвідношення інтенсивностій співпадають. 

Лекція 8 

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.Вставка 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. 

 



34 
 

 

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.  
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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 I,                                                    () 

 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.)(1/2 )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     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.  



36 
 

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.   
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Лекція 9 

РОДІЛ4..ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

 

  Залишковими звуть  напруження які існують в деталі або конструкції при 

відсутності зовнішніх силових, теплових та інших дій. Залишкові 

напруження (ЗН) підкорюються закону Гука та врівноважуються в усьому 

об‘єму зразку (або в більший його частині). Використовують і інші назви 

ЗН: попередні, внутрішні, напруження першого роду, технологічні 

напруження. Для більшої визначеності   ЗН звуть по назві  процесу, який 

проводить до їх появи – зварювальні напруження, ливарні, гартувальні 

напруження та ін. ЗН суттєво, а іноді вирішальне, впливають на 

експлуатаційні характеристики деталей машин та конструкцій.   

Відомо, що для більшості галузей техніки найбільш части причини 

руйнування деталей машин та конструкцій наступні: 

 невраховані при конструюванні зовнішні навантаження 

 концентратори напружень 

 високий рівень ЗН 

 зміна механічних властивостей під час експлуатації 

Тобто ЗН третій по значимості фактор  впливу на довговічність деталей.   

   Залишкові напруження “відповідальні” за існування негативного явища -

–корозії під напруженням  - появи сітки корозійних тріщин в сплавах в 

результаті дії розтягуючи напружень  в корозійний середі. На Рис.1 

показано кінцевий результат дії ЗН величиною σз = + 180МПа в листі 
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Рис.1. Сітка тріщин в дуралюміні, що виникла в 

результаті корозії під напруженням 

 

дуралюміна, що експлуатувався в 3% розчині повареної солі.  

Запобігти руйнуванню по вказаному механізму можна шляхом зниження  

 

Рис.2.Звязок між напруженням 

та часом до руйнування при 

корозії під напруженням 

 

рівня величини додаткових напружень нижче значення σкр (Рис.2) значення 

якої для деяких сплавів, що експлуатуються в середовищі парового 

енергетичного обладнання,  наведено в табл.1. З даних наведених в таблиці 

виходить, що для сталі, яка дуже широко використовується в 
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промисловості та побуті ( Х18Н9Т) достатньо дії  напружень величиною 

150Мпа для “запуску” механізму корозії під напруженням. 

 

 

   

 

Таблиця1. Величини критичних значень залишкових напружень 

в сталях різного структурного класу. 

сплав    структурний клас критичне напруження, МПа 

08Х18Н10Т 

08Х17Т 

08Х11Н8Т 

 

20Х13 

аустенітний 

феррітний 

аустеніто – 

феррітний 

мартенситний 

150 

350 

350 

 

150 

 

  Релаксація ЗН в часі може приводити до зміни вихідної форми та розмірів 

деталі, що зветься жолобленням. Відносно невелике жолоблення 

міряльного інструменту виводить його з ладу.  Відомі катастрофічні 

наслідки жолоблення великогабаритних конструкцій. 

  Все, що наведено вище характеризує ЗН як негативне явище. Але уміле 

використання напряженого стану в матеріалах та конструкціях може 

суттєво покращати механічні властивості деталей машин. Аналіз 

механізмів руйнування доводить, що близько 80% руйнувань при 

експлуатації мають утомний характер. Прикладом може служити, 

показаний на рис.3 зруйнований в результаті недостатньої втомної 

міцності колінчатий вал двигуна внутрішнього згоряння. Численні 

експериментальні дані показують,  
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Рис.3. Утомне руйнування колінчастого  

валу двигуна внутрішнього згоряння 

 

 

що створення на поверхні напряженого стану з великім рівнем від‘ємних 

напружень значно збільшує величину втомної міцності. Розроблено 

технологію та обладнання поверхневого пластичного деформування (ППД)   

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема навантаження деталі типу вал (а) та епюри напружень                            

від      навантаження (б), поверхневого зміцнення (в), спільної      дії     

навантаження і зміцнення(г) 

  
 

головною метою якого є формування на поверхні деталей високого рівня 

від‘ємних ЗН. Підсумуванням напружень від навантаження та ЗН 

отримаємо значно менший рівень розтяжних напружень, наприклад у валу 

(рис.4). Але вплив ЗН не  зводиться до подібного простого підсумування. 
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Існування ЗН може підвищити ступінь об‘ємності напруженого стану в 

окремих частинах деталі, що може перевести сплав в крихкий стан та 

змінити характер поширення крихких тріщин. Останнє суттєве при 

дослідженні тріщиностійкості шарів наплавлених методом 

газопорошкового лазерного наплавлення (ГПЛН), лазерного легування 

карбідо- та борідостворюючими елементами.  В зв’язку з таким суттєвим 

впливом залишкових напружень на механічні властивості деталей машин 

знання їх величини та розподілу важливі як для конструктора, які 

розраховують міцність та довговічність виробів так і технологам при 

розробці оптимальних технологічних процесів.  

 

2. УМОВИ, ПРИЧИНИ ТА МЕХАНИЗМИ ВИНИКНЕННЯ 

ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ 

 

Умова виникнення ЗН в полікристалах – проходження неоднорідної зміни 

питомої ваги.  Причин такої неоднорідності та механізмів формування ЗН 

досить багато. Узагальнених схем їх аналізу немає. Кожен об’єкт потребує 

особливого ретельного аналізу процесів, що проходять в деталі при даному 

способі виготовлення або обробки. На кафедрі ЛТФТ розроблюються  

технології наступних  процесів лазерної поверхневої обробки: 

I. Лазерна термічна  обробка сплавів. 

II.  Лазерна легування. 

III. Лазерне газопорошкове наплавлення. 

IV. Комбіновані методи обробки: лазерне легування + іоно – плазмове 

азотування та ін. 

  З метою аналізу отриманих результатів вимірювання ЗН в кожній з 

перерахованих технологій треба виявити процеси, що приводять до 
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активації певних мономеханізмів формування ЗН, умови їх появи, 

температурні та часові рамки їх дії.  Знак та величина ЗН досить легко 

розраховується при дії одного механізму, але не завжди може бути оцінено 

простим сумуванням 

вкладу кожного з моно механізмів.  

  

I. Лазерна  термічна обробка сплавів 

 В залежності від вихідного та кінцевого  фазового складу сплаву, що 

оброблюється,  температур та послідовності фазових перетворень,  

властивостей  фаз можливі наступні мономеханізми формування ЗН. 

 Вихідна структура - однофазний сплав. Фазових  перетворень нема 

на обох етапах термічного циклу ( або чистий метал, що не має 

поліморфних перетворень ) і максимальна температура не 

перевищує температуру плавлення . Еволюцією дефектної 

структури можна нехтувати. 

В такому об’єкті    реалізується механізм градієнту температур 

(МГТ) в ˮчистомуˮ вигляді. Тобто неоднорідність питомої ваги 

виникає за рахунок збільшення об‘єму нагрітих зон відносно 

холодної  частини  згідно з коефіцієнтом термічного розширення 

(КТР) (α). По перерізу об’єкту виникають пружні деформації  

стискання в нагрітий та розтягування в холодній частинах зразку. Ці 

напруження звуть термічними (σтерм)  за ознакою причини їх 

виникнення та тимчасовими тому, що вони зникають після 

вирівнювання температури по перерізу зразку. Якщо їх величина не 

перевищує границі текучості (σт) гарячої або холодної частини після 

повного охолодження   ЗН будуть відсутні. Тільки при умові σтерм  

σт , що означає  проходження пластичної деформації неоднорідної по 
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перерізу об’єкту, після охолодження виникнуть ЗН. Неоднорідність 

пластичної деформації по перерізу деталі – необхідна умова 

виникнення ЗН внаслідок градієнту температури в  перерізі.  

 Вихідна структура - однофазний сплав.  Фазових  перетворень нема 

на обох етапах термічного циклу ( або чистий метал, що не має 

поліморфних перетворень). Суттєвий вклад дефектної структури 

(субструктурних перетворень). 

В разі оплавлення та швидкісної  кристалізації тонкого поверхневого 

шару в ньому фіксується велика концентрація вакансій. Атоми, що 

розташовані біля вакансії зміщені (рис.5а) відносно свого 

рівноважного  положення . Останнє (d0)  визначається мінімумом на 

залежності вільної енергії зв’язку між атомами (Е) від відстані (d) 

між атомами в кристалі (рис.5б). Тобто існування розподілених 

вакансій приводить до підвищення вільної енергії сплаву. Їх 

обʹєднання у мікропори енергетично вигідний дифузійний процес,  

так як вільна енергія  
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                                                 а                                  б 

Рис.5. Спотворення кристалічної граткі біля вакансії (а) 

та залежність енергії зв’язку між атомами від відстані між ними (б) 

 

границі пори менша за енергію спотворень. Отже повторне 

нагрівання закристалізованого шару (термоциклювання) може його 

активувати.  Об’єм пори дорівнює кількості видалених атомів.  

Сумарний об’єм розрізнених вакансій, що створили пору менший за 

цю величину через спотворення граткі біля дефекту. Тобто 

формування мікропор по описаному механізму по впливу на ЗН 

еквівалентно проходженню фазового перетворення з виникнення 

фази з більшою питомою вагою ніж вихідна фаза. Останнє, як не 

важко зрозуміти, повинно приводити до виникнення напружень 

стискання. 

  Накладення такого механізму появи ЗН на МГТ сформує кінцевий 

пружний стан обробленої поверхні. 

 

 

 

 

 Вихідна структура -  багатофазний сплав.  Фазових, структурних 

та субструктурних  перетворень нема на обох етапах термічного 

циклу.  

Вплив полі фазності може суттєво змінити результат дії МГТ при 

умові достатньо великої різниці в коефіцієнтах термічного 

розширення (∆αт)  фаз, що входять до сплаву. Достатність різниці 

виходить з нерівності 
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∆αт×Тмаx×Emax  σт
min

                                    (1) 

 

де – Тmax – максимальна температура термічного циклу, Emax – 

модуль Юнга  фази, що має максимальне значення цього параметру, 

σt
min

 – границя текучості фази, що має мінімальне значення цього 

параметру серед інших фаз. Виконання співвідношення (1) означає 

проходження пластичної деформації в зернах означеній фази з 

частковою релаксацією напружень обумовлених параметром ∆α. На 

етапі охолодження термічного циклу зазначені зерна пружно 

продеформують зону термічного впливу (ЗТВ) створюючи ЗН 

додаткового знаку.  .                        

 

 Вихідна структура – багатофазний сплав. Максимальні  

температури термічного циклу перевищують температури фазових 

перетворень  на етапі нагрівання термічного циклу і при нормальній 

температурі фіксується високотемпературні фази. ( Приклад 3) 

Треба, по перше - враховувати різницю в питомої вазі вихідних та 

високотемпературних фаз та момент появи останніх. Якщо 

високотемпературна фаза має питому вагу нижчу за аналогічний 

параметр вихідних фаз то сума σтерм + σфаз може бути менше σт 

високотемпературної фази. В такому випадку формування ЗН за 

рахунок  МГТ  виявиться пригніченим. По друге треба врахувати     

 

різницю в їх коефіцієнтах термічного розширення (КТР). Останнє 

проявиться на етапі охолодження термічного циклу і може визначити 

знак ЗН.  

 Вихідна структура – багатофазний сплав. Фазові перетворення 

проходять як на етапі нагрівання так і на етапі охолодження 
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термічного циклу. (Сталі, що загартовуються на мартенсит, 

відноситься саме до цієї  категорії сплавів. Їх вихідна структура: 

ферріт та перліт у доевтектоїдних , перліт та вторинний 

цементит у заевтектоїдних сталях  На етапі нагрівання проходить 

утворення аустеніту, на етапі охолодження – мартенситне 

перетворення)  

Аналіз формування ЗН наведений в попередньому об’єкті 

залишається подібним до температури фазового перетворення на 

етапі охолодження термічного циклу. Далі треба врахувати різницю 

в питомій вазі та КТР фаз.  

 

II. Лазерне легування (ЛЛ) 

ЛЛ полягає в веденні в оплавлену поверхню деталі легуючих елементів. 

Після повного розплавлення присадкового матеріалу виникає рідка 

однорідна фаза збагачена легуючими елементами. Вибір легуючих 

елементів визначається метою ЛЛ. Збільшення твердості та 

зносостійкості  можна досягти насиченням легованого шару вуглецем 

або азотом яке переводить поверхневий шар до класу сталей, що 

загартовуються на мартенсит. При цьому треба враховувати, що 

насичення шару вказаними елементами можна проводити не тільки з 

газоподібної фази але й шляхом введення у розплав карбідів та нітридів, 

що входять до складу присадкових порошків (див. табл. 2). Аналіз 

формування ЗН в подібних сплавах розглянуто в попередньому пункті. 

    Корозійну  стійкість вуглецевих та низьколегованих сталей 

підвищують ЛЛ  елементами заміщення  Ni, Cr, V.  В разі насичення 

одним з них треба проаналізувати  діаграму подвійної системи Fe – 

легуючий елемент.  
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 В сплавах відповідної діаграми не проходять фазові перетворення в 

твердому стані у всьому температурному діапазоні солідус – 

нормальна температура . 

Залізо та ванадій (рис.6), при   концентрації останього більшої  3мас%, 

створюють твердий розчин заміщення та впорядкований твердий розчин  σ 

– фазу . 

 

Рис.6. Діаграма стану Fe – V 

 

Оскільки σ - фаза виникає при дуже повільному охолодженні можна 

вважати, що в легованому шарі вона відсутня і після кристалізації йде 

охолодження α – фази зі зміною лінійних розмірів шару згідно з КТР. 

Основа буде протидіяти скороченню розмірів шару. Тобто  в цьому 

випадку  для ЗН в шарі повинно виконуватися співвідношення:  

σз   tcол×αш                                         (2) 

де -   αш - КТР легованого шару   

 

. 
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 В сплавах відповідної діаграми є фазові перетворення в твердому 

стані. 

В сплавах Fe – Ni в широкому концентраційному діапазоні 

проходить фазове перетворення γ → α (рис.7). Тобто на механізм 

формування ЗН, що визначається КТР, накладаються пружні 

напруження викликані обʹємними ефектами перетворення. Оскільки 

питома вага α – фази приблизно на 3% більше питомої ваги γ – фази, 

то її утворення повинно формувати відʹємні напруження. 

 

Рис.7. Діаграма стану Fe – Ni 

 

     Знак та рівень реальних ЗН визначається  механізмом що превалює. 

 

III. Лазерне  газопорошкове  наплавлення (ЛГПН) 

При ЛГПН на поверхні деталі формується шар хімічний склад якого 

відповідає хімічному складу присадкового матеріалу, а фазовий склад 

та структура визначається режимами наплавлення. В якості 
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наплавочних матеріалів широко використовуються порошки сплавів 

марки та хімічний склад яких наведено в табл.2. З даних табл.2 

виходить, що це сплави чотирьох  компонентів і спрощений аналіз 

формування ЗН за допомогою діаграм стану ( навіть потрійних ) не 

можливий. Але апріорі можна стверджувати, що знак та величина ЗН 

буде визначатися обʹємними    

 

         Таблиця 2.Хімічний склад присадкових порошків, мас.% 

 

 

 

е

ф

е

к

т

а

м

и 

п
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и фазових перетвореннях. Тому послідовність дослідження 

напруженого стану таких об’єктів складається з безпосереднього виміру 

ЗН та якісного ( бажано і кількісного) фазового аналізу. На базі 

останнього можна трактувати отриманні величини ЗН лише на якісному 

рівні. 

 

Марка 

порошку 
Ni C Cr Si 

Порошки сплавів, які самофлюсуються 

ПР-

Н70Х17С4Р4 
-//- 

0,8-

0,12 

16,0-

18,0 
3,8-4,5 

ПР-

Н65Х25С3Р3 
-//- 

0,9-

1,5 

23,5-

26,5 
2,1-2,3 

Порошки високолегованих чавунів 

ПГ-С1 

(сормайт) 
3,5 

2,5-

3,3 

27,0-

31,0 
2,8-4,2 

ПГ-ФБХ6-2 - 
3,5-

5,5 

32,0-

37,0 
1,0-2,5 
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IV. Комбіновані методи обробки. Лазерне легування + іоно – 

плазмове азотування ( ЛЛ+ІПА) 

Кінцеві властивості деталі в технології ЛЛ+ІПА формує іоно – плазмове 

азотування, Мета ЛЛ – ввести в поверхневий шар нітридостворюючих 

елементів. Механізми  виникнення ЗН на етапі ЛЛ розглянуто в п.2. 

Знак, величина та розподіл ЗН після ІПА залежить від; 

1. Розподілу нітридних фаз, а саме – формування суцільного 

азотованого шару на поверхні легованого шару,  їх 

виникнення у вигляді окремих зерен в легованому шарі, або 

існування обох форм.  

2. В першому випадку головний фактор появи ЗН - КТР шару 

та температура ІПА ( 450…550
0
С). 

3. Виникнення у ЛЛ шарі розподілених нітридів з питомим 

обʹємом більшим ніж питомий об’єм  α – фази ( твердий 

розчин на базі α – Fe ) повинно сприяти появі відʹємних 

напружень. Інше співвідношення питомих об’ємів вказаних 

фаз повинно приводити до появи ЗН протилежного знаку. 

4. Якщо в шарі присутні обидві форми нітридних фаз, то 

величина ЗН буде визначатися співвідношенням їх мас і 

вказаними у п.2; 3 факторами.  

 

Вище було показано, як на якісному рівні можна оцінювати рівень ЗН, що 

виникли у результаті ЛПО. Відносно теоретичного розрахунку величини та 

розподілу ЗН слід зауважити наступне. Розрахунок величини ЗН  у 

найпростіший моделі термічної обробки однофазного  об’єкту, що не має 

фазових, структурних та субструктурних перетворень на обох етапах 

термічного циклу потребує  вирішення термопружнопластичної задачі. 

Навіть для такої дуже спрощеної моделі це складне завдання, що важко 
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реалізувати. В   багатофазних сплавах з фазовими перетвореннями, зі 

зміною дефектної структури  при обробці розрахунок величини ЗН 

практично неможливий 

Лекція 11 

 

3. ФІЗИКА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ 

 

     Рентгенівські промені (РП)  це електромагнітне випромінювання і, як 

будь яке інше хвильове випромінювання воно характеризується довжиною 

хвилі  λ. Діапазон довжин хвиль рентгенівських променів становить 10
-

2<λ<102Å (1Å=10нм). В рентгеноструктурному аналізі використовуються РП 

довжиною λ        Å. Їх отримують в електровакуумних приладах, що 

звуться рентгенівські трубки (РТ). Розпечений катод РТ імітує електрони, 

які під дією високої напруги U ( U          між катодом та анодом 

отримують велику кінетичну енергію. При їх контакті з анодом ( точніше з 

впаяною в мідний водоохолоджуваний анод пластиною, яку звуть 

дзеркалом) останнім випромінюється рентгенівське випромінювання, 

типовий спектр якого показано на рис.8. На виході РТ спектр 

монохроматизують виділяючи найбільш інтенсивну Кα компоненту, яка в 

подальшому використовується при дослідженні дифракції. При аналізі 

результатів дослідження обов’язково вказується матеріал дзеркала аноду 

та відповідна довжина хвилі Кα компоненти (табл.3). Наприклад: зйомка 

проводилась в FeKα випромінюванні. 
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Рис.8. Спектр  випромінювання  рентгенівської 

трубки з молібденовим дзеркалом аноду 

 

 

 

   Таблиця.3.Матеріал дзеркала аноду та відповідні довжини 

хвиль Кα  омпоненти спе тру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал  дзеркала 

аноду 

 

Довжина хвилі 

Кα компоненти, 

Å  

 

 

Cr 

Fe 

Co 

Cu 

Mo 

 

 

2,2909 

1,9373 

1,7902 

1,5418 

0,7107 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РЕНТГЕНІВСЬКОГО 

МЕТОДУ АНАЛІЗУ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ 

 

     Відомо, що енергію лазерного випромінювання, що проникло у 

матеріал на відстань h від поверхні (Wh) визначається згідно з законом 

Бугера – Ламберта 

Wh = W0(1- Rв)                                     (3) 

де  W0 – енергія лазерного випромінювання на поверхні матеріалу, R – 

коефіцієнт відбиття, κ – коефіцієнт поглинання лазерного випромінювання 

в матеріалі. Механізми поглинання рентгенівського та лазерного 

випромінювання в металах суттєво відрізняються, але експоненційна 

залежність поглинання від h залишається, тобто 

Ih = I0 
   

                                                         (4) 
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де Ih та I0 – інтенсивності рентгенівського випромінювання на відстані h від 

поверхні матеріалу та на поверхні відповідно, κ – коефіцієнт поглинання 

рентгенівського випромінювання. Для товщини шару, що зменшує I0 в два 

рази h0,5 (шар половинного послаблення) з (3) маємо 

0,5I0 = I0 exp( - κh0,5) 

h0,5 = ln2/κ =0,693/κ                                            (5) 

 

  Залежності (4) слушні при збігу вісі проміня з нормаллю до поверхні 

зразку. При фіксації рентгенівських дифракційних максимумів кут падіння 

та віддзеркалення проміня θ   90
0 
 і  для h0,5 одержано таке співвідношення 

h0,5 = 0,693*    /2κ                                               (6) 

Для  FeKα, CrKα та  CuKα випромінювань та зраз а з заліза величина κ 

має значення  7 ; 897 та    7 см-1 відповідно  Згідно з (6  при θ  7 0 

отримаємо діаграму (рис  9) 

 

Рис.9.  Товщина шару половинного послаблення (мкм)  

 Кα промінів різних елементів в залізі 

 

з якої виходить, що дифракційні максимуми формуються шаром товщина 

якого зіставна з глибиною зони термічного впливу (ЗТВ) більшості 

1,3 

4 

6 

7,5 

Cu випр Cr випр Fe випр Co випр 
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технологій лазерної поверхневої обробки сплавів. Для наплавлених та 

легованих зразків товщина шару значно більша за h0,5. В таких обʹєктах 

можна проводити пошаровий аналіз ЗН, що дозволяє будувати частини 

епюр ЗН.  Методика одержання епюри така. Перші зйомки проводять з 

поверхні зразку і отримують значення ЗН усереднені по шару, що 

дорівнює величині h0,5. Далі зшліфовують шар визначеної товщини, (вона 

повинна бути більшою за h0,5), полірують та протравлюють для віддалення 

наклепаного при шліфуванні шару і повторюють вимір ЗН. Якщо при 

дослідженні сплаву на базі заліза використовувати CuKα 

випромінювання,то крок вимірів може бути досить малим   мкм. В 

прикладі 4 показано, як пошаровий аналіз реалізується при дослідженні 

об’єктів отриманих ГПЛН присадкових сплавів системи Fe – B – C. 

 Вищенаведене обгрунтування відноситься до об’єктів, що оброблялися 

КПЕ.  Є загальні переваги рентгенівського методу визначення ЗН, а саме: 

 

 можливість вимірювання без руйнування зразку (більшість 

механічних методів засновано на  вимірі деформації об’єкту після 

вилучання його частини) 

 оцінювання напружень без використання ненапруженого 

(еталонного) зразку 

 можливість аналізу градієнтів напружень 

 можливість визначення напружень в окремих точках поверхні деталі, 

зокрема біля концентраторів напружень 

 в багатофазному об’єкті вимірювати напруження в окремих фазах  

Практична важливість ренгендифрактометричного методу вимірювання 

залишкових напружень підкреслюється тим, що ведучи фірми по 

виготовленню вимірювального обладнання випускають спеціалізовані, 

призначені для вимірювання ЗН  рентгенівські дифрактометри. Так 
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корпорація  Rigaku (Японія) поставляє прилади на яких можна визначати 

ЗН у великогабаритних деталях (рис.10) , портативні дифрактометри, що 

дозволяють працювати у  польових умовах тобто вимірювати ЗН 

безпосередньо на місці розташування конструкції (рис.11), дифрактометр,  

що дозволяє вимірювати ЗН на мікроплощинах, тобто виявляти 

концентратори напружень (рис.12) 

 

Рис.10. Загальний вигляд  рентгенівського дифрактометру Strainflex 

MSF- 3M 
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Рис.11. Загальний вигляд дифрактометру  

          для вимірювання ЗН в польових умовах 

 

Рис.12. Загальний вигляд дифрактометру 

для вимірювання ЗН на мікроплощинах 

 

 

  

5.ДИФРАКЦІЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ НА 

КРИСТАЛІЧНІЙ ГРАТЦІ. ФОРМУЛА ВУЛЬФА - 

БРЕГГОВ 

 

Фізичне пояснення дифракції рентгенівських променів на кристалічній 

гратці зводиться до наступного. Електрони, що зв’язані іонами 

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 
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умов виникнення дифракційних максимумів складний. Але, як показали 

А.Вульф та Бреггі (батько і син), вони можуть бути зведені до простої 

геометричної схеми (рис.13). Падаючи під кутом θ до атомннх площин 

проміні 1 дзеркально відбиваються в направленні 2. З загальних положень 

хвильових процесів відомо, що інтерферують синфазні промені. 

Синфазність променів віддзеркалених від першої та другою атомною 

площиною буде виконуватись, якщо різність ходу 

 

Рис.13. Відбиття рентгенівських променів 

від атомних площин 

 

 

 між ними ( наведено товстою лінією)  буде дорівнювати цілому числу 

довжин  хвиль. З рис.13 виходить, що ця умова має вигляд 

                                                      (7) 

де dhkl  -  міжплощинна відстань атомних площин з індексами hkl, n  -  

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

 

 

 

2dhkl           
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6. КРИСТАЛОГРАФІЧНІ ІНДЕКСИ АТОМНИХ ПЛОЩИН 

ТА НАПРАВЛЕНЬ  

 Атомною площиною звуть  будь яку пласку поверхню, що проходить 

через вузли кристалічної гратки. При визначенні індексів атомних площин 

виходять з відомого з аналітичної геометрії  рівняння площини в відрізках 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                       (8) 

З (4) виходить, що U, V та W це відрізки, що дана площина відрізує на 

відповідних осях координат. В об’ємноцентрованій (ОЦК) та 

гранецентрованій (ГЦК) кубічних решітках  вісі координат співпадають з 

ребрами куба. Тобто елементарна комірка  ОЦК решітки в відповідній 

системі координат має вигляд, що показаний на рис.13 
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Рис.13. Елементарна комірка ОЦК решітки та індекси деяких площин 

 

Відстані між центрами сусідніх атомів (в металах іонів) по осях координат 

звуться періодами решітки а, b та с. В ОЦК та ГЦК решітках а = b = с.  При 

визначенні відрізків, що відсікає атомна площина на осях координат в 

кристалографії  за одиницю вимірювання прийнято значення а, тобто 

U, V та W вимірюють одиницях а. Так кристалографічні координати 

атома 1 на рис.13 – 1;0;0,  а в звичайному геометричному визначенні 

координат координата атома 1, наприклад для α-Fe становить х=2,8264Å.  

Якщо за індекси брати безпосередньо ці відрізки, то для площин, що 

паралельні осям  

координат отримаємо    Щоб при математичних розрахунках не мати 

справу з безкінечністю за індекси атомних площин приймають величини, 

що обернені U, V та W, які позначають 1/U = h, 1/V = k, 1/W = l. Оскільки 

початок координат можна помістити в будь якому вершинному вузлі 

кристалічної гратки (немає фізичних причин для вибору якогось вузла 

нульовим) треба вважати, що всі паралельні площини мають однакові 

індекси. Таки чином для визначення кристалографічних індексів атомної 

площини треба послідовно виконати наступне: 

A. Визначити відрізки, які площина відсікає на вісях координат 

B. Взяти величини обернені до знайдених значень 

C. Якщо одержано дрібні числа, то привести до загального знаменника, 

який відкинути (див. курсів)  
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D. Одержані три простих числа і є шукані індекси; їх поміщають в 

круглі лапки і записують, наприклад, так  (110) (читати – один, 

один, нуль, а не  стодесять!). 

На рис.13 показано кілька атомних площин та їх індекси. 

 

За кристалографічні індекси направлень в кристалічній решітці приймають 

координати атома (іона), найближчого до нульового. Вимірювання 

координат, як і при визначенні (hkl) проводиться в одиницях а. Індекси 

направлень поміщають в квадратні лапки і записують, наприклад [111] ( 

читати – один, один, один, а не сто одинадцять) Увага – до обернених 

величин переходити не треба!    Як і паралельні площини, паралельні 

направлення мають однакові індекси. На рис.14 показані індекси деяких 

направлень в кубічних решітках. Співставлення рис.14 з рис.13приводить 

до  

 

 

Рис.14. Кристалографічні індекси  

направлень в кубічних решітках 

висновку, що в кубічній гратці індекси направлень перпендикулярні 

площині, що має ті ж самі індекси. Ця обставина важлива при врахуванні 

анізотропії пружних констант. 
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7. ДИФРАКЦІЙНИЙ СПЕКТР ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 
Кожна кристалічна фаза має свій притаманний тільки їй набір 

міжплощинних відстаней  dhkl та відповідну інтенсивність дифракційного 

максимуму ( I ). Ці дані приводяться в довідковій літературі і є основою 

рентгенофазового аналізу. 

Приклад подібних даних для α- Fe та Cu наведено в табл.4. 

 

Табл.4.Інтерференційні індекси,  

міжплощинні відстані та  

інтенсивності дифракційних  

максимумів α – Fe та Cu 

                                        HKL       d/n,                      I, в.од. 

                                                       α - Fe 
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Cu 

 

При зйомці дифракційної картини кожна фаза дасть 

 

набір максимумів, кути яких визначаються формулою (7). З тієї ж формули  

виходить, що умови дифракції можуть виконуватися при n – 2: 3 та ін. Такі 

віддзеркалення звуться віддзеркаленням другого, третього та ін. порядку. 

В рентгеноструктурному аналізі для їх позначення прийнято наступне. 

Величина періоду кристалічної гратки a ( відстань між сусідніми атомами 

по осях координат) та dhkl звязані співвідношенням 

dhkl = 
 

         
                                   (9) 

   При n = 2 формулу Вульфа – Бреггов можна записати так 

2(dhkl / 2)     = λ 

Рівняння (9) поділимо на 2 і запишімо у формі 
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 (     (     (    
 

Приймають 2h = H, 2k =K, 2l = L. Величини HKL звуть індексами 

дифракційних максимумів.  Зрозуміло, що для віддзеркалень першого 

порядку вони співпадають з кристалографічними індексами атомної 

площини. Отже індекси інтерференційного максимуму 220 для α-Fe в 

табл.4, це віддзеркалення другого порядку від атомної площини (110).  

Існує досить багато схем і способів фіксації дифракційної картини. При 

визначенні ЗН найбільш прийнятною є зйомка на дифрактометрі з 

фокусуванням по Бреггу – Брентано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 12 

 

8. ОДЕРЖАННЯ  ДИФРАКЦІЙНОГО  СПЕКТРУ  В 

ДИФРАКТОМЕТРАХ  З  ФОКУСУВАННЯМ   ПО БРЕГГУ – 

БРЕНТАНО 

В основу метода покладено добре відоме в оптиці явище фокусування 

розбіжного пучка промінів відбитих дзеркальною поверхнею, що має 

форму кола (рис.15) 
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Рис.15. Фокусування видимих променів 

дзеркальним колом 

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. Сплави, що використовують при 

виготовленні деталей машин, як правило, полікристали з розміром зерен 

     м м ( 5…12 бал). Розглянемо (рис.16), як цей принцип 

фокусування реалізується при зйомці на дифрактометрі плаского зразку ( 

розмір зразку на дифрактометрі ДРОН – 2           мм  Згідно з 

рис.16 фокус рентгенівської трубки F (еквівалент крапки А) поверхня 

зразку О (еквівалент відбиваючого кола),  лічильник рентгенівських 

квантів С (еквівалент крапки В) лежать на одному фокусую чому колі. З 

рис.16 виходить, що для фіксації дифракційного спектру зразок та 

лічильних треба обертати по колу, що позначена « коло гоніометру». 

Гоніометр – оптіко – механічний устрій, що здійснює обертання зразку та 

лічильника з прецизійним вимірюванням кута θ. Реєстрація дифракційного 

спектру проходить в режимі покрокового сканування. З рис.16.  виходить, 

що для фіксації випромінювання відбитого зразком під кутом θ лічильник 

має бути повернено на кут 2θ. Отже гоніометр повинен забезпечувати 

швидкість обертання лічильника в два рази більшою відносно швидкості 
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обертання зразка. Якщо інтервал реєстрації дифракційної випромінювання 

охоплює 

 

 

Рис.16. Схема фокусування по Бреггу – Брентано 

увесь кутовий діапазон ( на практиці θ варіюється від  5
0
 до  80

0
), то 

получають дифракційний спектр, або дифрактограму  зразку (рис.17).  

 

Рис.17. Приклад дифракційного спектру (дифрактограма)       
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Оскільки кути θ визначаються відносно поверхні зразку, то умова 

Вульфа – Бреггов для атомної площини  (h1 k1 l1) буде виконуватися в 

тих зернах, де дана атомна площина  паралельна поверхні зразка. Це 

випромінювання відбивається, фокусується і реєструється 

лічильником.  По іншому  орієнтовані зерна в формуванні цього 

дифракційного максимуму не приймають участі. Подальше обертання 

зразку та лічильника приводить до виконання умови Вульфа – Бреггов для 

іншої атомної площини і в формуванні дифракційного максимуму буде 

приймати інша сукупність зерен, знову таки в якої ця площина паралельна 

поверхні зразку. Щоб розуміти, що в кожній сукупності достатньо зерен 

для одержання  інтенсивного дифракційного максимуму зазначимо, що в 

1мм
3
 ( приблизно такий об‘єм приймає участь в дифракції при зйомці на 

дифрактометрі) сплаву з балом 8 знаходиться         кристалітів. 
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9. ВПЛИВ ПРУЖНИХ ОДНОРІДНИХ НАПРУЖЕНЬ НА 

ВИГЛЯД РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКТОГРАМИ 

 

Розглянемо полікристалічний зразок, який пружно деформований 

розтягувальною силою Р (рис18.) 

 

Рис.18. Схема пружно розтягнутого зразку. 

Згідно з законом Гука відносна повздовжня деформація дорівнює 

   = ΔL/L0 = σ/E,                                                       (10) 

де  Е – модуль Юнга. 

Відносна поперечна деформація дорівнює 

   = - µσ/Е,                                                               (11) 

де  µ - коефіцієнт Пуассона. 

Деформація всього зразку спричиняє зміну розмірів  кожного зерна. Це 

відбувається за рахунок зміни міжплощинних відстань кристалічної 

гратки. Причому для зерен, в яких нормалі до атомних площин паралельні 

Р  (на рис.18 позначені як d1) повинна виконуватися рівняння 

Δd1/d1 =                                                                     (12) 
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Для зерен в яких нормалі до  атомних площин перпендикулярні Р ( на 

рис.16 позначені як d2) виконується рівняння 

(d – d0) /d0 =Δd2/d2 =                                                                  (13) 

де d0 – міжплошинна відстань в зразку в відсутності напружень ( в 

еталоні),  d – міжплощинна відстань у деформованому зразку. 

З формули Вульфа – Брегга виходить, що зміна міжплощинних відстань 

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. Диференціемо формулу Вульфа 

– Бреггов  

2d0       = nλ 

по параметрах d і θ (λ = Const) одержимо рівняння 

2Δd      + 2d      Δθ = 0 

поділив яке на 2d0      маємо 

 

         

                         (14) 

де Δθ = θ – θ0 , θ0 – кут відбиття лінії HKL в еталоні. Згідно з (13) для 

величини одновісних напружень одержимо  

 

  

 
 = -                                          (15) 

σ = 
 

 
         

З (15) виходить, що 

Δθ = σ  
 

 
                                                      (16) 

  

 
 = -         
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   Тобто поява напружень зміщує положення дифракційного максимуму 

відносно θ0, а саме додаткові напруження (розтягуючи) збільшують θ, 

від‘ємні зменшують θ. Причому величина зміщення пропорційна       

отже збільшується зі збільшенням θ0. З формули (16) виходить, що 

створюючи зовнішнім навантаженням в зразку одновісні пружні 

напруження визначеної величини і вимірюючи Δθ можна розрахувати 

пружні константи матеріалу. 

10.ВИБІР ДИФРАКЦІЙНИХ МАКСИМУМІВ ДЛЯ 

ВИМІРЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ 

З виразу (15) виходить, що відносна похибка визначення міжплощинної 

відстані при заданій абсолютній похибці визначення кута відбиття Δθ 

пропорційна       і зменшується зі збільшенням кута θ . Тому для 

одержання найменшої похибки у визначенні міжплощинних відстаней   

треба вибирати віддзеркалення при великих θ . Останнє особливо 

важливо при вимірюванні пружних напружень.. Пояснимо на конкретному 

прикладі. 

Напружений стан з одновісними ЗН сформувати в  реальному зразку дуже 

важко. Тому будемо вважати, що одновісні напруження величиною 

200Мпа уведені в зразок низковулецевої відпаленої сталі зовнішнім 

навантаженням (рис.18). Згідно з виразами (11, 13) при Е = 21,0Е4Мпа, μ = 

0,28 маємо 

Δd2/d2 = - σ 
 

 
 = 0,00026 

Розрахунок відносної похибки по формулі (20) при Δθ = 3‘ дає таки 

значення (табл.5) 

Таблиця.5. Відносна похибка визначення міжплощинних 

відстанів при різних значеннях кута відбиття 
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Щоб надійно зафіксувати зміщення максимуму за рахунок дії  напружень 

треба забезпечити точність фіксації θ  на порядок вищу. З даних табл.5 

виходить, що в  така умова виконується при θ  7 0
.  В табл. 6  наведено 

індекси інтерференційних максимумів та тип рентгенівського 

випромінювання в якому вказані максимуми фіксуються в прецизійний 

області кутів відбиття ( 70
0
…80

0
) для сплавів та присадкових матеріалів, 

що найчастіше ви ористовуються при лазерному наплавленню та 

легуванні    

 

Таблиця.6. Умови прецизійного визначення ЗН в сплавах на базі Fe та N  

Об’єкт дослідження випромінювання HKL Θ, град 

Кут відбиття 

Θ0 

Δd/d 

40 

50 

60 

70 

75 

80 

82 

84 

0,00120 

0,00084 

0,00058 

0,000036 

0,000027 

0,000018 

0,000014 

0,0000010 
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Сплави на базі α – Fe, 

присадкові сплави типу ПГ-ФБХ6-2, 

ПГ-С27: сормайт та 72н... 

 

 

 

Присадкові сплави на 

базі Ni – ПР-Н80Х13С2Р: ПР-

Н70Х17С4Р4 

 

 

1.CoKα 

 

  СrKα 

 

3 FeKα 

 

 

1. CuKα 

 

2. FeKα 

310 

220 

211 

220 

 

420 

331 

222 

81 

61,5 

78,5 

72,5 

 

78  

72.5 

72 

 

 

 

 

    

Лекція 13 

11. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ       – 

МЕТОДОМ 

11.1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДА 

11.1.1. РОЗРАХУНКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ ВІДОМОМУ 

ЗНАЧЕННІ d0 
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 Напружений стан з одновісними ЗН формується рідко   в  більшості 

реальних деталей пружний стан об’ємний. Визначимо якими 

співвідношеннями зв’язані компоненти тензору напружень зі зміщенням 

дифракційних максимумів. Поперши уведемо наступне обґрунтоване 

спрощення.  Хаотичність орієнтації кристалітів в більшості матеріалів з 

яких виготовляються деталі дозволяють вважати, що анізотропія пружних 

властивостей не проявляється. В такому разі виконується закон Гука, а 

деформацію тіла зручно описувати еліпсоїдом деформацій (рис.19). 

Еліпсоїд деформацій це поверхня в яку перейде сфера одиничного радіусу 

під дією ЗН.  

 

Рис. 19. Еліпсоїд деформацій 

 Рівняння еліпсоїду деформацій у сферичних координатах має вигляд 

εψ,φ = ε1α²1 +  ε²2α²2 + ε3α²3                       (17) 

де - εψ,φ – деформація у направленні, що задана кутами ψ та φ; ε1, ε2 та ε3 – 

головні нормальні деформації: α1, α2,  α3  - напрямні  косинуси напрямку 

вимірювання деформації відносно головних осей. З рис.19 видно, що  

α1 =           α2 =          α3 =                           (18) 

Підставив (13) у (12) одержімо 
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εψ,φ = (ε1   ²   + ε2   ²      ²     3   ²              (19) 

Згідно з узагальненим законом Гука зв'язок між деформаціями та 

напруженнями такий 

ε1 = [σ1 - µ(σ2 + σ3)]/Е 

ε2 = [σ2 - µ(σ1 + σ3)]/E 

ε3 = [σ3 - µ(σ1 + σ2)]/E 

Підставив ці рівняння в (14), провів множення, з урахуванням відомого 

співвідношення    ²            та позначив 

σψ=90°,φ = σφ = σ1   ²     2   ²                   (20) 

отримаємо 

εψ,φ = 
    

Е
 ( σφ – σ3)   ²    3           (21) 

В (16) σφ – компонента нормальних напружень, що знаходиться в головній 

площині (рис.20) 
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Рис.20. Схема вимірювання деформації εψ,φ 
N – нормаль до поверхні зразка, 

σ1,  σ2, ε1, ε2, ε3 – головні напруження та деформації 

ѕ0, ѕ1 – первинний та відбитий промінь 

 

З умов рівноваги виходить, що на поверхні зразку σ3 = 0 ( на поверхню не 

діють зовнішні сили). Як показано у п.3, товщина шару, що формує 

дифракційний максимум не перевищує       мкм. Тому можна 

вважати, що в рівнянні (16) σ3 = 0 ( лише при дуже високому градієнті 

напружень це припущення не зовсім справедливе ). Ця обставина 

дозволила стверджувати, що рентгенівським методом аналізується 

двовісний напружений стан Тоді рівняння (16) приймає форму 

                              (22) 

Рівняння (17) - основне в     ²    методі, його особливістю є лінійна 

залежність деформації від параметру    ²  , що й дало назву методу.  

Виразимо відносні деформації в (17) через міжплощинні відстані 

εψ,φ = 
    

Е
 φ   ²   + ε3 

εψ,ϕ =
 (ψ ϕ    (  

 (  
                                                        (23) 

εψ,φ = 
    

Е
 φ   ²   + ε3 
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ε3 = ε┴= 
 +    (  

 (  
  = -  

 

Е
 (σ1 + σ2 )                                             (24) 

де  d(0) - міжплощинні відстані зразка в якому відсутні залишкові 

напруження. 

 Визначаючи величини міжплощинних відстаней з формули Вульфа – 

Бреггов маємо 

εψ,ϕ= 

 
    (      –      (   

 
    (   

= 

    (        (    

    (      (    

 
    (   

  
    (        (    

    (    
             

(24) 

ε3 = 
    (        (  

    (  
                                            (25) 

(Увага! При переході від формул (18,19) до формул (20,21) змінюється 

послідовність індексів при величинах, що обумовлено обернено 

пропорційною залежністю d від       Найбільш розповсюджена методична 

помилка  - не врахування зміни приводить до помилкового визначення 

знаку напружень.) З формул (17 - 21) виходить, що залежність  εψ,ϕ  від 
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Рис.21.Приклад    ²   - графіку  

пряма (рис.21) з тангенсом кута нахилу (       , що дорівнює  

      
   

Е
 (                                           (26) 

та відрізком (ОА), що відсікається на вісі εφ,ϕ  

ОА = - 
 

Е
( (     (   )                                                 (27) 

 Tобто з одиничного    ²    - графіку можна визначити значення σ (φ) та 

суму σ1 + σ2, знання яких можуть лише якісно характеризувати 

напружений стан деталі. 
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Лекція 14 

 

 

 

11.1.2.РОЗРАХУНКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ 

НЕВІДОМОМУ ЗНАЧЕННІ d0 

Розрахунок відносних деформацій  по формулам (31,32) можливий лише 

при знанні кута відбиття дифракційного максимуму того ж самого зразку у 

відсутності ЗН (θ0). Для більшості практично важливих об’єктів величину 

θ0 визначити не можливо. Наведемо приклади. В склад порошкових 

сплавів на базі Fe та Ni (див. табл.2) входить 5…30масс% Cr 

Як Fe так і Ni утворюють з хромом тверди розчини заміщення з широкою 

областю гомогенності (рис.22,23), Формування твердих розчинів, як 

заміщення та і проникнення приводить до спотворення кристалічної гратки  
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Рис.22. Діаграма стану Fe = Cr 

 

 

Рис.23. Діаграма стану Ni – Cr 

поряд з атомом, що розчинився (рис.24) та зміненню середнього періоду 

кристалічної гратки (рис.25). Згідно з виразом (7) останнє змінить 

міжплощинні відстані та кут θ. На перший погляд ймовірна така методика 

визначення θ0. Використовуючи один з методів хімічного аналізу знайти  
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Рис.24. Спотворення кристалічної гратки 

біля атома проникнення (а) та заміщення (б) 

 

 

 

 
ат% 

Рис.25. Змінення періоду кристалічної гратки 

α – Fe (а) при утворенні твердих розчинів 

концентрацію Cr і   по залежності наведеної на рис.25 визначити період 

кристалічної гратки еталону. Але методи хімічного аналізу дають 

концентрацію елементу усереднену по об’єму, не розрізнюючи де 

знаходиться, наприклад Cr, в карбіді, інтерметаліді або в твердому розчині.  

( Використовується  інша обернена методика. А саме. Знаходять величину 

ЗН, вносять поправку в величину міжплощинної відстані, зумовлену 
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впливом ЗН та знаходять концентрацію елементу в твердому розчині по 

графіках подібних до наведених на рис.25) 

Виходимо з загального співвідношення методу 

 (       (  

 (  
 

    
 

 φ      
 +    (  

 (  
 

Переносимо другий доданок в праву частину 

 (       (     (    (   

 (  
 = 

    

 
 φ      

 (       (   

 (  
 =  

    

 
 φ                                            (28) 

.Далі величину d0 у (35) заміняють на d┴ , тобто вважають, що 

 (       (  

 (  
  

 (       (   

 (  
                                       (29) 

Обгрунтування формули (36) в наступному. Деформації, що вимірюються 

при визначенні ЗН лежать в пружній області. Отже d0 відрізняється від d┴ 

не більше ніж 0,001d0. Таким чином при невідомому d0       – графік 

будується по співвідношенню  

                       (30) 

 Розрахунок σφ проводиться по формулі (26). Підкреслимо, що заміна d0 

на d┴ еквівалентна перенесенню прямої на рис.21 у початок координат 

практично без зміни кута α.  

 

 

 

 

 

 

 (       (  


 

 (  
 

    (        (  

    (  
   

    

 
 φ      
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Лекція 15 

11.1.3 ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ГОЛОВНИХ 

НАПРУЖЕНЬ 

  Згідно з виразами (21 – 26) обробка одиничного графіку дає значення 

величини σφ та суми головних напружень σ1 та  σ2 при відомому  d0, або 

тільки σφ при невідомому d0. Напружений стан  найбільш повно 

характеризується по знаку та величині головних напружень, тобто 

наступним кроком має бути роздільне їх визначення. Для цього в 

літературі рекомендується дуже  трудомісткий та громіздкий метод 

чотирьох знімків. Значно простіша наступна методика.  Головні 

напруження орієнтовані по головним направленням, тобто система 

координат в якої вони визначені має строго визначену орієнтацію відносно 

системи координат деталі. Специфіка рентгенівського методу визначення 

ЗН в тому, що вісь z орієнтована по нормалі до поверхні деталі, тобто 

співпадає з віссю z зразку. Залишається визначитися зі взаємною 
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орієнтацією вісі x та  y. В більшості практично важливих об’єктів 

орієнтація головних направлень визначається або їх конфігурацією, або 

характером обробки. Так в деталях, що мають форму тіл обертання (вали 

станків, колінчаті та розподільчі вали та 83н...) незалежно від способу 

обробки поверхні головні  направлення співпадають з координатними 

осями циліндричної системи координат і мають відповідні головні 

напруження – осеве (σя) та тангенціальне (στ). Якщо σz зорієнтовано 

перпендикулярно площині гоніометру  (рис.26), то φ=90
0
 і згідно з 

формулою (26)   з    ²   графіка знаходимо значення στ. Обертанням 

зразка на 90
0
 відносно осі N орієнтуємо στ перпендикулярно площині 

гоніометру і з графіка знаходимо σя. 

 

Рис.26. Положення зразка відносно рентгенівського  

променя при визначенні στ 
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 Інший приклад.  Якщо зона одночасної обробки поверхні має кругову 

симетрію, в шарі повинні формуватися площинні ізотропні напруження, 

тобто  σφ=  σ1= σ2 = σі. В цьому випадку зразок може мати довільну 

орієнтацію відносно променя.  

 

 

 

 

 

 

11.2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ 

НАПРУЖЕНЬ В ДЕТАЛЯХ МАШИН 

11.2.1. Підготовка зразків для рентгенівських зйомок 

При дослідженні на дифрактометрах  ДРОН – 2: ДРОН -3 зразки повинні 

мати розміри від 5   0,1мм до 50      мм. Для вимірювання ЗН в  

крупно габаритних деталях, зразок оптимальних розмірів 10     мм 

вирізується (бажано на електроіскровому станку) в місці найбільш 

критичному до впливу ЗН на властивості деталі. Перед вирізуванням на 

поверхню наносяться риски, що вказують характерні направлення – 

наприклад вісь обертання, направлення обробки та 84н.. Якщо поверхня 

зразка не пласка, її вирівнюють шліфуванням з подальшим видаленням 

деформованого шару травленням. При дослідженні розподілу ЗН по 

нормалі до поверхні видалення шару може проводиться на шліфувальному 
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станку з обов’язковим видаленням наклепаного шару поліруванням та 

травленням. Досить часто завданням дослідження є вимірювання ЗН у 

локальних площинах. В такому випадку на поверхню зразка наклеюється 

тонка металева фольга з відповідним вирізом. Призначення фольги – 

поглинути проміння, що відзеркалено  поверхнею, яка не представляє 

інтерес.   

 

 

 

 

  

11.2.2. Вибір випромінювання, дифракційного 

максимуму, зйомка та обробка дифрактограм  

Згідно з даними табл.4 вибираємо індекси інтерференційного максимуму 

HKL та відповідний кут відбиття. Подальші маніпуляції звичайно робить 

оператор рентгенівського обладнання. Проводимо звичайну зйомку максимуму, 

тобто при ψ = 0. Вимірюють кутове положення лінії при декількох значеннях кута ψ 

(зручно брати значення ψ =26,6; 39,2;50,8
0
 , для яких    ²   = 0,2; 0,4; 0,6 відповідно). 

Кут ψ змінюють повертаючи зразок навколо вісі гоніометра (рис.26) 
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Рис.27.Схема знімання відбиттів при різних кутах ψ. 

А – ψ =0,  б – ψ   

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 (рис.16). Внаслідок цього 

з’являється розмиття дифракційного максимуму 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.  

В результаті маємо 4  інтерференційних максимумумів HKL подібного 

представленому на рис.27. Визначив 2θ, як показано на рис.27 та 

скориставшись значеннями пружних констант для даного  

 

2θ 
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Рис.28. Визначення кута відбиття  

інтерференційного максимума 220 α- фази  

(загартована сталь 65Г, FeKα – випромінювання, Ψ=26,6) 

 

кристалографічного направлення [hkl] ( для сплавів з кубічною 

елементарною коміркою індекси hkl та HKL співпадають) маємо всі 

вихідні дані для побудови    ²  - графіка. 

 

 

 

Лекція 16 

11.2.3. ОДЕРЖАННЯ        - ГРАФІКА В EXCEL І 

РОЗРАХУНОК НАПРУЖНЬ 
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Розрахуємо величину напружень в сплаві на базі α - Fe   по даним зйомки 

віддзеркалення  211 у CrKα випромінюванні. Первинні дані мають такі 

значення 

ψ θ 

0 78,12 

26,6 78,13 

39,2 78,15 

50,8 78,16 

Після розрахунку маємо таблицю для будування    ²   – графіку: 

 

 

      ε(ψ)= 
    (          (   

    (  
 

0 0 

0,2 -0,00004 

0,4 -0,0001 

0,6 -0,00014 

 

Після введення цих даних в таблицю Excel та виконання послідовності 

дій, що показані на скріншотах 
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маємо    ²   - графік та його рівняння (рис.28 ) 

 

y = -0,0002x + 2E-06 

-0,00016 
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Рис.29    ²   - графік сплаву на базі α - Fe. 

З рівняння прямої маємо               що згідно з формулой (19) при 

Е211 = 21Е4МПа, μ211=0,28 дає σφ= - 50МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 17 

11.2.4. ОЦІНКА ТОЧНОСТІ 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= 
 

 
     (    

 

 
     (θψ=0 – θ0)                                  (31) 

З виразу (27) виходить,що для зниження похибки слід реєструвати лінії 

достатньої інтенсивності (зниження δ(Δθ)), що мають великий (θ=55…75
0
) 

кут дифракції (мала величина      . Оцінки показують, що при легко 
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досяжної точності визначення θ в 0,02
0
 величина Δσ становить 15; 45 і 

110МПа для алюмінію, сталі і карбіду WC відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

12. ПРИКЛАДИ  РОЗРАХУНКУ  ЗАЛИШКОВИХ 

НАПРУЖЕНЬ ТА АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМІВ ЇХ 

ВИНИКНЕННЯ 

12.1.  Обробка технічного заліза  імпульсним лазерним випромінюванням 

без перекриття ЗТВ та оплавлення поверхні. 

   Попередній аналіз  

     Зразок технічного заліза розмірами 20×20×2 мм, оброблявся імпульсним 

лазерним випромінюванням. Діаметр ЗТВ становив 2мм. Форма ЗТВ та 
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відсутність перекриття ЗТВ дозволяє стверджувати, що теплові процеси та 

структура ЗТВ симетричні  відносно вісі проміня. Отже можна вважати, 

що напружений стан теж симетричний відносно тієї ж вісі. Тобто в шарах  

ЗТВ повинні формуватися  площинні ізотропні напруження  з σφ= σ1=σ2=σі  

і  ε3= - (2µ/Е)σі   

2. Підготовка зразка, умови рентгенівської зйомки та розрахунок 

напружень 

Рентгенівський промінь опромінює на зразку площину розміром 10×2мм. 

Тому перед зйомкою на поверхню зразка наклеювалася мідна фольга з 

отвором, що дорівнює діаметру ЗТВ. Реєструвалося віддзеркалення  211 в  

CrKα випромінюванні (λ = 2,2896Å).  Оскільки концентрація вуглецю та 

домішок дуже малі , то навіть при умові їх повної розчинності в фериті 

його період кристалічної гратки практично не зміниться.  Отже розрахунок 

можна проводити по співвідношення п.11.1.1 з міжплощинними 

відстанями α –Fe, тобто  d(0) 211 = 1,166Å.  Формула (22)  при  площинних 

ізотропних напруженнях має вигляд 

εψ,φ = 
    

Е
 і   ²  -  

  

 
  σі                         (32)   

 

з якого при ψ =0 маємо 

    (        

    
     2(µ/Е)σі                             (33) 

Тобто для вимірювання величини площинних ізотропних напружень 

достатньо одної звичайної зйомки максимуму. 
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Дані для розрахунку наведено в таблиці 

Кут відзеркалення 

Θ(0)= 78,250 (розрахунок) 

Θ = 78,470(вимірювання) 

Пружні константи для направлення 211 α – Fe – Е = 21,0Е4МПа, µ = 0,28 

(Додаток1.) 

З (29) маємо, що на поверхні ЗТВ формуються додаткові ( розтягуючи) 

залишкові напруження величиною  σі = 297Мпа.  

 Припущення, що в зразку діють площинні ізотропні напруження може 

бути перевірено експериментально. Треба провести похилі зйомки, 

побудувати    ²    гра і  і  визначити величину σφ, Згідно з (28), якщо 

σφ = σі  та графік  повинен проходити  поблизу точки з    ²   = 0,41.   

 

  3. Аналіз механізму формування напружень  

   Виникнення розтягуючих ЗН в об’єкті дослідження пояснюється МГТ.  

На етапі нагрівання термічного циклу   виникає  великий градієнт 

температур по перерізу ЗТВ. Області ЗТВ з найвищою температурою 

повинні збільшити розмір згідно з коефіцієнтом термічного розширення α. 

Але “холодна” частина протидіє збільшенню розміру ЗТВ і в останній 

виникають тимчасові  відємні (стискуючи) напруження. Якщо їх величина 

перевищить σтек заліза в ЗТВ пройде пластична деформація, що приведе до 

релаксації (зниження) їх рівня до значень менших границі пружності. 

Причому пластично деформуватися повинна саме розігріта зона, так як σтек 
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зменшується зі збільшенням температури. На етапі охолодження 

термічного циклу “холодна” частина зразку протидіє скороченню ЗТВ, що 

приводить до виникнення тимчасових додаткових (розтягуючи) 

напружень. Якщо їх рівень не перевищує границю текучості, то вони 

фіксуються при нормальній температурі як залишкові. 

12.2. Обробка сталі 20 імпульсним лазерним випромінюванням без 

перекриття ЗТВ та оплавлення поверхні. 

1. Попередній аналіз. 

Хімічний склад сталі та її критичні температури наведено в табл.7 

Таблиця7.Хімічний склад та критичні температури сталі 20 

 

Вихідна структура сталі – 25% перліту та 75% ферріту (проведено повній 

відпал). 

   Розрахована залежність температури від часу для різних точок ЗТВ 

приведено на рис.. Тобто ЗТВ нагрівається до температури аустенітної 

області з розчиненням цементиту ступінь розчинності якого в аустеніті 

невідома.  Отже концентрація вуглецю в мартенситі, а значить і величина 

d(0)211 невідомі.  З тих же міркувань, що і в попередньому прикладі можна 

вважати, що в об’єкті виникають площинні ізотропні напруження. 
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Рис.30 Залежність температури від часу для різних  

точок ЗТВ сталі 20 (верхня крива – поверхня) 

 

 

 

2.Підготорка зразка, умови рентгенівської зйомки та розрахунок 

напружень. 

З п.1 виходить, що розрахунок напружень в цьому випадку треба 

проводити по рівнянню (19), тобто необхідно проводити похилі зйомки.  

Індекси віддзеркалення, рентгенівське випромінювання та пружні 

константи тіж самі, що в прикладі 1. Первинні дані наведено в таблиці. 

ψ θ 
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0 78,12 

26,6 78,13 

39,2 78,15 

50,8 78,16 

Після розрахунку маємо таблицю для будування    ²   – графіку: 

      ε(ψ)= 
    (          (   

    (  
 

0 0 

0,2 -0,00004 

0,4 -0,0001 

0,6 -0,00014 

Після введення цих даних в Excel та виконання послідовності дій, що 

показані на скріншотах маємо    ²   - графік та його рівняння (рис. ) 

 

Рис.    ²   - графік сталі 20. 

y = -0,0002x + 2E-06 

-0,00016 
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З рівняння прямої маємо               що згідно з формулой (19) при 

Е211 = 21Е4МПа, μ211=0,28 дає σі= - 32МПа. 

 

3.Аналіз механізмів формування напружень. 

  В температурному діапазоні Ас1- Тмах на етапі нагрівання та Тмах- Мн 

на етапі охолодження (рис.) реалізується МГТ який приводить до 

виникнення додаткових напружень (див. попередній приклад). Нижче 

температури початку мартенситного перетворення виникає мартенсит, 

питомий обєм якого більший ніж питомий обʹєм аустеніту. Вплив різниці в 

питомих об’ємах фаз на величину залишкових напружень виявляється 

більшим ніж МГТ, що приводить до зміни знаку з додаткового на 

відємний.  

 12.3. Лазерне гартування сталі 65Г випромінюванням твердотільного 

YAG-лазера  неперервної дії   

1. Попередній аналіз. 

Хімічний склад сталі та критичні точки наведено в таблиці 8. 

Таблиця 8. Хімічний склад та критичні точки сталі 65Г  

 

Обробка проводилась безперервним  СО2 лазером, діаметр фокальної 

плями 6мм, швидкість переміщення 4,5м/хв. Вихідна структура – 73% 

перліту та 27% ферріту. Форма зони обробки та електронна 

мікрофотографія ЗТВ показані на рис. Термічний цикл в різних точках 
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ЗТВ показаний на рис. , тобто основна фазова складова ЗТВ мартенсит. З 

міркувань наведених в прикладі 2 величина d211(0) невідома і розрахунок 

напружень треба проводити по формулі (19). 

 

Рис. 31 Схема зони обробки (а) та електронна  

мікрофотографія ЗТВ сталі 65Г 

2. Підготовка зразка ,умови рентгенівської зйомки та розрахунок 

напружень. 

Форма зони обробки (смуга) дозволяє припускати, що головні 

напруження орієнтовані уздовж смуги  σх (рис. ) та по нормалі до неї – 

σу. При зйомках на дифрактометрі щілинами формується 

рентгенівський промінь, який на зразку опромінює поверхню у формі 

прямокутника (рис.). Нахил зразка на кут ψ приводить до 

дефокусування дифракометра. Останнє значно менше при вісі 

повертання орієнтованій вздовж більшої сторони прямокутника. Тому 

при зйомках на дифрактометрах типу ДРОН – 2,0 ( у – вісь 
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гоніометру)  для визначення σх зразок встановлюється так, щоб 

опромінювана зона мала вигляд 4. Для визначення σу зразок 

повертається на 90
0
 тоді опромінювана поверхня має вигляд - 3. 

Довжина хвилі рентгенівського випромінювання, фіксує мий 

максимум та пружні константи такі самі як в прикладі 2.     

 

Рис.32 Положення рентгенівського променя при 

визначенні σХ (4) та σу (3) 

Результати обробки дифрактограм наведено в табл. ( верхні дані – σх, 

нижні – σу )  

                 θ            

0 78,06 0,978365 
0,2 78,13 0,978617 
 0,4 78,3 0,979223 
  0,6 78,4 0,979575 

        
     

 
  ε(ψ) 

 
0 0 

 
0,2 -0,00026 

 
0,4 -0,00088 

 
0,6 -0,00124 
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0 78,06 0,978365 
0,2 78,15 0,978689 
0,4 78,28 0,979152 
0,6 78,39 0,97954 

   
 

0 0 

 
0,2 -0,00033 

 
0,4 -0,0008 

 
0,6 -0,0012 

 

 Після виконання послідовності дій в Excel наведеної в скріншотах маємо 

два графіка 

 

y = -0,0022x + 6E-05 

-0,0014 

-0,0012 
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При коефіцієнтах при х в рівняннях прямих та 
 

   
  6     Па 

(напрямок [211])  маємо  σх = - 360Мпа,  σу = - 370МПа, тобто в сталі 

сформувалися поверхневі  ізотропні стискуючи напруження.   

 

3. Аналіз механізмів формування ЗН. 

Основні причини виникнення залишкових напружень в даному об’єкті – 

дуже великий градієнт температури при обробці та мартенситне 

перетворення. Тобто ті самі, що і в попередньому прикладі.  Більш високий 

рівень стискуючих напружень в сталі 65Г пояснюється більшою  

концентрації вуглецю. Відомо, що різниця в питомих об’ємах аустеніту та 

мартенситу зростає зі збільшенням кількості вуглецю в сталі.  Ізотропність 

напружень в площині (σх   σу) пов’язано з наступним. Швидкості 
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нагрівання та охолодження настільки високі, що структурні та фазові 

перетворення в ЗТВ закінчуються при незначному зміщенні фокальної 

плями. Отже напруження формуються в зоні з осевою симетрією. Обробка 

в суміжних об’ємах зразка практично не впливає на напруження, що 

виникли.  

Лекція 18 

12.4. Газопорошкове лазерне наплавлення: будування епюри ЗН в шарі. 

1. Попередній аналіз та виготовлення зразка. 

Наплавлялись корінні шийки колінчастого валу двигуна внутрішнього 

згоряння (рис.). Поверхня шийки після наплавлення шару товщиною 

h=1,3мм та її вирізання показано на рис. Поверхнева частина наплавленого 

шару зішліфувалася до потрібного розміру, на циліндричній поверхні 

робилася пласка площина розміром 20×2мм (див. п.8, рис.16) на який 

наносилася мітка, що показувала орієнтацію осі  z. Приготування  зразка 

не повинно приводити до перерозподілу ЗН в шарі. Тому  вирізувалася 

частина шийки на електроіскровому верстаті на відстані 10 мм від вказаної 

площини, яка  

 

Рис.33 Частина колінчастого валу з корінними шийками 

 



110 
 

 

Рис.34 Корінна шийка після наплавлення та вирізання 

фіксувалась у тримачі зразків гоніометру. 

2.Умови рентгенівських зйомок та побудова епюри ЗН 

В якості присадкового сплаву використовувався порошковий сплав 

системи Fe – B – C. Рентгенофазовий аналіз показав, що матрична фаза 

являє собою твердий розчин на базі α – Fe. Тобто розрахунки треба 

проводити згідно з п. 11.1.2. Зйомки максимуму 211 проводилися в CrKα 

випромінюванні у послідовності викладеній у п.11.1.3. Далі 

поверхневий шар товщиною 0,2мм видалявся наждачним папером, 

причому на заключних етапах для мінімізації товщини наклепаного 

шару використовувався папір М5 (розмір абразивного зерна 3…5) та 

нулівка. Проводились такі самі   рентгенівські зйомки і процес 

повторювався до заглиблення у  матеріал шийки  (сталь 40) на глибину 

0,4мм. Типові графіки наведено на рис. 
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Рис.35       гра і и шару одер аного  П   сплаву системи  

Fe – B – C на різній відстані від поверхні (поверхня; 1; 1,4мм) 

Розрахунок осевої та тангенційної компоненти ЗН по відповідних 

графіках дозволяє побудувати частину епюри ЗН (рис.) 
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Рис.36 Частина епюри ЗН у шарі наплавленому на корінну шийку 

 

3.Аналіз механізмів формування ЗН 

     Рентгенофазовий аналіз наплавленого шару крім твердого розчину на 

базі α – Fe виявляє  бориди,  карбіди заліза та інтерметаліди. З цього можна 

вважати, що превалюючим механізмом формування ЗН є фазові 

перетворення в наплавці після її кристалізації. Знак  ЗН визначається 

різницею у питомій вазі α – фази та фаз , що виникають, а  величина ЗН - їх 

кількістю. Тобто для достовірної інтерпретації  результатів вимірювання 

ЗН у подібних об’єктах необхідно проводити якісний та кількісний 

фазовий аналіз. 

 

 12.5. Комбінована обробка: лазерне легування + іоно – плазмове 

азотування   

1. Попередній аналіз. 

-500 

-400 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

200 

300 

0 0,5 1 1,5 2 

σ
,М

П
а

 h,мм 

σz 

στ 



113 
 

Клапан двигуна внутрішнього згоряння  працює в умовах високих 

температур ( до 400
0
С) та корозійного зношування під дією продуктів 

згоряння пального і виходить з ладу зокрема під дією  корозії під 

напруженням (рис. .  Одним з сплавів з яких виготовляють деталь є 

теплостійка  сталь перлітного класу 20Х3МВФ  (табл.9)з окалиностійкістю 

до 550
0
. 

Таблиця 9. Хімічний склад та критичні точки сталі 20Х3МВФ  

 

 

. 

 

Рис.37 Руйнування поршня двигуна внутрішнього згоряння 

Пласка поверхня поршня піддається дії різних типів високотемпературної 

корозії  зокрема корозії під напругою. Тому дуже важливо мати на цій 

поверхні стискуючи залишкові напруження. На  автомобільнобудівних 

заводах провідних фірм світу ( Вольво, Тойота та ін.) широко 

використовується іоно – плазмове азотування (ІПА), яке значно покращує 

експлуатаційні характеристики деталей подібного класу. Але сталь 

20Х3МВФ в своєму складі має малу концентрацію нітридостворюючих 
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елементів. Тому запропонована комбінована технологія зміцнення, а саме -

лазерне легування поверхні поршня молібденом та титаном, шліфування 

легованого шару та  ІПА 

  Залишкові напруження вимірювались на зразках, після стандартної 

термообробці ( загартування 1030…1060
0
С в маслі, відпуск  650…700

0
С), 

після ЛЛ та азотованих по технології ІПА. Зразки мали циліндричну 

форму, оброблялась   пласка поверхня. Легування проводилось лазерною 

обробкою обмазки нанесеної на поверхню зразка шляхом формування 

доріжок з перекриттям. 

2. Умови рентгенівських зйомок та розрахунок напружень. 

Вимірювалися компоненти ЗН орієновані вздовж (σ1) та 

перпендикулярно  (σ2) доріжці (рис. ). Методика рентгенівських зйомок 

та обробка результатів  аналогічні наведеним у п.12.3. Графіки та 

розраховані по ним величини ЗН представлено на рис. відповідно. 

 

Рис.38. Схема положення рентгенівського проміння при визначенні σ1 – 

3 та σ2-4 

1- поверхня зразка, 2 – легована доріжка 
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Рис.39    ²   графіки сталі 20Х3МВФ після термообробки (вих), 

лазерного легування (лег) та наступного азотування (лл+а) 

 

 

Рис.40 Величина ЗН на поверхні сталі 20Х3МВФ після термообробки 

(вих), 

лазерного легування (лег) та наступного азотування (лл+а) 

3.Аналіз механізмів формування ЗН 

Сприятливий напружений стан з великим рівнем відʹємних напружень 

створює заключна обробка – ІПА (рис.). Причина в тому, що нітридні 

фази при ІПА виникають всередині легованого шару. Оскільки питома 
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вага нітридів титану та молібдену вище за цій параметр α – фази в шарі 

формуються стискаючи напруження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 


