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Немчєнко А. В.
Херсонский государственньїй ун иверситет

При вьіполнении експериментальних курсовьіх и дипломньїх работ, 
связанньїх с исследованием физических свойств материалов, необходимо 
учитьшать не только химический состав, но и микроструктуру образцов.

При работе с непрозрачньїми материалами используюхся специальнме 
металлографические микроскопи, работающие в отраженном свете. В нашем 
случае использовался микроскогі МИМ-8. В ходе работьі исследовались 
разнообразньїе обьекти, среди которнх можно упомянуть железоникелевне 
сплави, оксидньїе и нитридньїе пленки на поверхности титана, сплавьі олова, 
свинца, висмута, меди, углероднне пленки и т.п. Одной из дополнительних 
задач, бьш поиск обьектов, пригодньїх для дальнейшего исследования методом 
туннельной микроскопии.

Сплави железа с никелем, известнне под общим названием "пєрмаллой" 
обладают очень високой магнитной проницаемостью, но только после отжига 
при високой температуре. Особо отмечается, что отожженннй пєрмаллой ни в 
коем случае нельзя пластически деформировать, иначе его уникальние 
магнитньїе свойства теряются. Можно предположить, что такой сплав должен 
обладать крупнозернистой структурой, что делает его удобньш обьектом для 
учебннх целей. В качестве образцов использовались пластини от старих 
измерительних трансформаторов. После предварительной полировки войлочкмм 
кругом с пастой ГОИ до зеркапьного блеска, образци протравливались в смеси 
1:1 азотной и соляной кислот, известной, как "царская водка", но обе кислоти 
предварительно, перед смешиванием, разбавлялись водой в соотношении 1:10 
каждая, что позволило замедлить процесе травлення. Результати показанн на 
рис.1.

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ В НАУЧНОЙ РАБОЇЕ СТУДЕНТОВ

РисД. П оликристалличсская структура пєрм аллой 
Как видим, структура пермаллоя вказалась действительно крупнозернистой, 

с характерним размером зерен порядка 100 мкм. Такие образци можно 
использовать и в лабораторном практикуме по физике твердого тела.

Полировка образцов довольно долгий трудоемкий процесе. В то же время,

72



поверхность расплавленного металла уже является практически зеркальной. В 
связи с зтим бьіла проведена серия опьітов с оловянньїми сплавами разного 
состава. Бьши испмтаньї три сплава: оловянно-свинцовне припои марок ІЮ С-90, 
ПОС-60, где числа соответствуют процентам олова, и висмутовьій припой ПОВи 
содержащий 0,4-0,6 % висмута, остальное - олово. Его температура плавлення 
составляет 224-232 °С, того же порядка, что и для припоев ПОС. Как известно, 
олово и свинец не могут полностью взаимно растворяться. В таких системах 
суіцествует точка звтектики. Зтой точке примерно соответствуег припой ПОС- 
60. В более богатом оловом припое ПОС-90, сначала кристаллизуется почти 
чистое олово, и его кристалльї успевают вьірасти до сравнйтельно больших 
размеров. Концентрация олова в оставшемся расплаве снижается, и 
окончательное затвердевание происходит при достижении звтектоидной 
концентрации, образуя мелкозернистую структуру. Результати показань! на рис. 
2- рис.4.

Рис.2 М икроструктура сплава ІІО С  - 90
На рис.2 видни крупньїе светльїе кристалльї олова.

Рве.З М икроструктура сплава П О С  - 60

На рис.З хорошо видна ажурная сетка мелких кристалликов олова

73



Рис.4 М акроструктура виемутового сплава ПОВи 
Висмутовьій сплав, показаними на рис. 4, отличается мелкозернистой 

структурой, но прослеживается периодичность, образующая дальний порядок.
Приведеннме примерм показмвают, что даже на простих образцах можно 

увидеть много интереснмх деталей, для обт>яснения которьіх потребуюгся знання 
из разньїх областей физики. Что и требуется от учебнмх обьектов.


