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У статті окреслено застосування фізичних практик та технології методів контролю якості продукції. 

Акцентовано увагу на можливостях застосування сучасних здобутків фізичної практики у використанні новітніх 

технологій промислової дефектології, окреслені основні проблеми та перспективи розвитку напрямку, прогресивні 

методи. Аналіз наукової літератури засвідчив, що введення таких фізичних понять, як хімічний та спектральний 

аналіз, люмінесценція, магнітне поле є перспективним для означення і системного вивчення закономірностей 

фізичних основ методів контролю якості продукції. 
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Постановка проблеми. Технічний 

контроль якості продукції є сукупністю за-

ходів, що здійснюються на всіх стадіях 

виробництва з метою запобігання або 

ліквідації браку та забезпечення випуску 

продукції згідно з установленими вимогами 

ДСТУ. Він включає контроль якості вихідних 

матеріалів, контроль технологічних процесів і 

контроль продукції термічного цеху. 

Основним завданням технічного контролю є 

визначення якості продукції, аналіз та 

встановлення причин появи браку.  

На сьогоднішній день в Україні проблеми 

управління якістю продукції стоять особливо 

гостро, оскільки від їх вирішення залежить 

підвищення конкурентоспроможності 

підприємства як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. Серйозна конкурентна 

боротьба викликає необхідність розробки та 

реалізації програм підвищення якості 

продукції. При цьому потребують 

опрацювання питання застосування та 

формування новітніх практик у методах 

контролю якості виробництва продукції з 

необхідними якісними характеристиками.  

Важливим завданням промислової політики 

в Україні є підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції метало-

обробної промисловості. Використання 

сучасних досягнень досліджень в області 

фізики на практиках та освоєння технологій 

виявлення дефектів якості продукції є 

стратегічно важливими завданнями 

промисловості. Акумулюючи досягнення 

великого числа застосування основних галузей 

промисловості (металургії, машинобудування, 

електроніки і тому подібне), одночасно 

стимулює розвиток цих галузей та досягнення 

ними високого науково-технічного рівня, який 

забезпечує вироблення високоякісної 

конкурентоспроможної продукції на підставі 

використання відповідних систем управління 

якістю. Українські промислові підприємства 

ще недостатньо повно використовують сучасні 

методи контролю якістю продукції, що 

обумовлено як об’єктивними, так і суб’єк-

тивними причинами. Опис фізичних основ ме-

тодів контролю якості продукції – це важли-

вий крок у вирішенні проблематики даної га-

лузі, перспективи розвитку, та, можливі вияв-

лення та створення новітніх прогресивних тех-

нологій, подолання причин та прийняттю рі-

шень щодо підвищення якості продукції. Ана-

лізуючи зв’язок нових технологічних розробок 

в області дослідження фізики і ефективністю 

виробництва існує прямий зв'язок, оскільки 
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підвищення якості сприяє підвищенню 

ефективності виробництва, призводячи до 

зниження витрат і підвищення частки ринку. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням 

управління якістю, в тому числі продукції 

промислових підприємств  присвячено багато 

теоретичних та практичних досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених таких як Ю. 

Амосов, О. Амоша, І. Ансофф, І. Білокур, Г. 

Бурдельна, В. Кислицин, В. Ландик, Р. Ларіна, 

В. Клюев, В. Мішин, О. Момот, В. Окрепілов, 

П. Орлов, В. Панков, В. Пузіков, С. Семенов, І. 

Сіваченко, А. Сміт, В. Сударев, А. Томпсон, В. 

Туркін, Л. Федулов, С. Фомічев, Й. Шумпетер, 

у працях яких накопичено значний досвід 

застосування в області проектних технологій 

виявлення якості продукції.  

 Проте, недостатня увага приділена про-

блемам адаптації вироблених науково-дослід-

них фізичних практик через системи контролю 

якості продукції у промисловості, викорис-

тання новітніх наукових досягнень в області 

фізики у плануванні якості та контролю якості 

з урахуванням особливостей функціонування 

основних промислових підприємств. Тому 

важливим питанням є узагальнення і допов-

нення основних положень теорії і практики 

фізики за даною проблематикою. 

Вищенаведеним обумовлюється акту-

альність та об’єктивна необхідність виконання 

статті за обраною темою, мета та завдання 

дослідження. 

Відповідно, метою статті є ознайомлення 

читачів з існуючими на сьогоднішній день 

технологіями контролю якості продукції, 

проведення огляду новітніх досягнень фізики 

у дефектології з використанням прогресивних 

методів, що зароджується в Україні, та 

поширення досвіду застосування здобутків в 

галузі вивчення фізики у використанні 

технологій контролю якості продукції. 

Виклад основного матеріалу. У термічних 

цехах машинобудівного заводу 

застосовуються такі види контролю: 

попередній, проміжний, періодичний, 

остаточний. 

У місцях виконання контрольних операцій 

розрізняють змінний (на робочих місцях) та 

стаціонарний (в лабораторіях, на контрольно-

перевірних постах тощо) контроль. 

Висока якість термообробки забезпечується 

старанним виконанням технологічних 

процесів. У зв'язку з цим у термічних цехах 

здійснюється постійний контроль за 

дотриманням установлених значень 

технологічних параметрів: температури, 

тривалості нагрівання і витримки деталей, 

тиску та витрати газів і рідини, витрати 

електричної енергії, співвідношення палива та 

повітря, складу контрольованих атмосфер, 

глибини загартованого і зацементованого 

шару та ін. Крім того, організовано постійний 

контроль справності обладнання, пристроїв і 

приладів. Значення перевірених параметрів 

реєструються самописними приладами або 

заносяться в журнали. 

Науково-дослідна робота у вищій школі з 

вивчення та впровадження фізичних основ 

у розробці методів контролю якості 

продукції.  

Для успішного вирішення зазначених 

проблем в лабораторіях фізики українських 

науково-дослідних інститутів та на кафедрах 

фізики державних університетів України 

організовані науково-дослідна робота з 

вивчення комплексу аналізу та підготовки до 

використанням новітніх технологій для 

проведення контролю якості продукції 

наступним впровадженням їх у промисловості. 

Результативність термообробки значною 

мірою зумовлюється якістю вихідних 

матеріалів, тому вони піддаються контролю 

безпосередньо після надходження на 

зберігання. При цьому перевіряють хімічний 

склад, макро- та мікроструктуру, механічні 

властивості металу. 

Хімічний склад перевіряють хімічним і 

спектральним методами аналізу, які дають 

кількісну та якісну оцінку складу. 

Хімічний аналіз проводять в центральній 

заводській лабораторії. Для цього від 

досліджуваного матеріалу беруть стружку, 



№3 (червень) 2017 р. 

 

49 

розмелюють її, а також піддають обробці 

відповідними реактивами або спалюють. 

Природу і кількість елементів визначають за 

масою осадів, об'ємами прореагованих 

речовин та ін. Проте кількісний хімічний 

аналіз не завжди зручний, тому що його 

тривалість становить у середньому 4...8 год. 

Спектральний аналіз проводять за 

допомогою стилоскопів або спектрографів. У 

цих приладах між зразком сплаву й 

електродом збуджується електрична дуга, 

внаслідок чого утворюються розжарені пари 

металу. Світло від дуги, проходячи крізь 

оптичну систему, розкладається на лінійчастий 

спектр. Кожному елементу відповідає своя 

лінія спектра. За кольором й інтенсивністю 

ліній спектра визначають наявність та 

кількість елемента у сплаві. 

У стилоскопах процентний склад сплаву 

визначають порівнянням спектра 

досліджуваного сплаву з еталонами спектрів, 

якими комплектується прилад. Спектрографом 

склад сплаву визначається точніше, при цьому 

спектр від досліджуваного сплаву 

фотографується на фотопластинку. 

Спектральні методи відзначаються високою 

швидкістю (тривалість випробування 

становить кілька хвилин) і високою 

чутливістю. Це дає змогу визначати малі 

концентрації елементів у металі. 

Спектральному аналізу можна піддавати 

безпосередньо саму деталь, яка потім 

використовується за призначенням. 

Для швидкого та наближеного визначення 

марки сталі застосовують пробу на іскру. 

Кожна марка сталі дає свій колір і характер 

іскри, що утворюється при легкому дотику 

зразка до шліфувального круга. Визначення 

марки сталі зводиться до порівняння іскор від 

досліджуваного й еталонних зразків. 

Механічні властивості, мікро- і 

макроструктуру перевіряють в основному на 

поковках та виливках. 

Визначення твердості — найпоширеніший 

метод контролю якості деталей, а також 

інструмента після термообробки. Деталі, що 

мають високу твердість (після гартування, 

відпуску, цементації, ціанування, азотування 

та ін.), контролюють на приладах Роквелла або 

Віккерса. Твердість деталей після відпалу, 

нормалізації або поліпшення перевіряють на 

приладі Бринелля. 

Для підвищення продуктивності праці, а 

також надійності контролю деталей за 

твердістю в серійному і масовому 

виробництвах застосовують спеціальні 

контрольні пристрої, які забезпечують високу 

продуктивність контрольних операцій. 

Для виявлення внутрішніх та зовнішніх де-

фектів термічно оброблених деталей широко 

використовують неруйнівні методи контролю: 

зовнішній огляд, контроль розмірів і форми, 

ряд фізичних методів (магнітний, люмінесцен-

тний, рентгенівський, ультразвуковий та ін.). 

Зовнішньому огляду підлягають усі деталі з 

метою виявлення поверхневих гартівних 

тріщин, раковин, вибоїн, короблення й інших 

дефектів. Зовнішній огляд застосовується для 

попереднього відбору явно бракованої 

продукції. 

Контролю розмірів підлягають деталі, 

схильні до короблення, і після рихтування. 

Осьові деталі (валики, осі) встановлюють між 

центрами у пристроях, після чого за 

допомогою індикатора визначають їхню 

кривину. Непаралельність плоских деталей 

перевіряють на контрольній чавунній плиті за 

допомогою щупів, лінійок тощо. 

Були виявлені і охарактеризовані фізичні 

методи контролю використовують для 

визначення структури та виявлення дефектів, 

що не виявляються неозброєним оком. 

Магнітна дефектоскопія дає змогу виявити 

дуже тонкі, а також дрібні тріщини,  надриви й 

інші дефекти, які залягають на незначній 

глибині деталі або частково виходять на 

поверхню. Метод ґрунтується на властивості 

потоку магнітних силових ліній, що проходять 

крізь намагнічену стальну або чавунну деталь, 

змінювати свій напрямок або розсіюватись 

біля не суцільних і немагнітних неметалевих 

включень (рис. 1). 
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Рис.1. Схема магнітної дефектоскопії деталі 

 

Деталь, яку контролюють, намагнічують у 

дефектоскопі, а потім наносять феромагнітний 

порошок чи магнітну суспензію, що 

складається з гасу або трансформаторного 

масла та порошку магнітного оксиду заліза. У 

місці розміщення дефекту (тріщини) l 

магнітний потік 2 розсіюється, виходить на 

поверхню деталі і на краях тріщини утворює 

додаткові полюси N та S. Магнітний порошок 

накопичується у вигляді валиків біля цих 

полюсів і таким чином виявляє межі дефекту. 

Для магнітної дефектоскопії деталей 

застосовують прилади УМД-2500, УМД-9000, 

УМД-10000, М-21 7, АПС-3, МДА-3 та ін. 

Магнітний метод широко використовують 

для визначення структури, а також твердості 

деталей після термообробки. Він ґрунтується 

па зв'язку їхніх механічних і фізичних 

властивостей з магнітними характеристиками: 

залишковою індукцією Вr, коерцитивною 

силою Нс та магнітною проникністю М. На 

цьому принципі розроблено широку гаму 

приладів, якими оснащують сучасні 

автоматизовані лінії термообробки. 

Для визначення кількості залишкового 

аустеніту в деталях після гартування і відпуску 

застосовують магнітні аустенотометри МА1-5, 

МА5-15, МА15-52 та ін. 

Принцип дії цих приладів полягає в тому, 

що залишковий аустеніт (немагнітна 

структурна складова зменшує напруженість 

магнітного поля, а отже, значення 

електрорушійної сили, що наводиться деталлю 

в обмотці вимірювальної котушки. Чутливість 

магнітних аустенотометрів становить 1...2 %. 

Кількість α-фази в нержавіючих сталях 

після термообробки визначають α-

фазометрами. 

Коерцитивна сила H однозначно залежить 

від твердості сталі. Ця закономірність 

використовується для контролю твердості, 

глибини загартованого та дифузійного шарів, 

виявлення недогрівання, перегрівання, а також 

м'яких плям за допомогою коерцитиметрів 

КИФМ-1, ТАМ-6 і магнітних приладів ПМПК-

2, ЭМИД-3. Такі прилади часто вмонтовують у 

потокові й автоматизовані лінії. 

Після магнітного контролю деталі 

розмагнічують у соленоїді. 

Люмінесцентний метод застосовують для 

виявлення не суцільностей, що виходять на 

поверхню деталей з різних матеріалів й 

особливо тих, які не мають феромагнітних 

властивостей. Він ґрунтується на здатності 

деяких речовин (люмінофорів) світитися при 

опроміненні їх ультрафіолетовим світлом. 

Деталь, яку контролюють, після ретельної 

очистки занурюють на 10... 15 хв у рідину 

(суміш трансформаторного масла і гасу), що 

містить люмінофор. Після цього рідину з 

поверхні змивають, але вона залишається в 

найдрібніших раковинах та тріщинах, які 

виходять на поверхню деталі. Далі висушену 

деталь обсипають порошком оксиду магнію, 

тальку або будь-якої іншої речовини, здатної 

вбирати рідину з не суцільностей. При 

опроміненні деталі ртутно-кварцовою лампою 

виступна з дефектів рідина світиться 

синювато-блакитним світлом. 

Рентгено- і гамма-дефектоскопію 

застосовують для виявлення тріщин, раковин, 

нор та інших внутрішніх не суцільностей у 

відлитих, кованих і зварних деталях. 

Рентгенівські та гамма-промені мають здат-

ність про-никати в метал на велику глибину і 

засвічувати фотографічні матеріали, зумов-

люючи іонізацію газів та світіння люмінес-
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центних речовин. При проходженні крізь ме-

тал вони слабшають. Якщо на шляху променів 

будуть розташовуватись не суцільності, то 

послаблення їх буде меншим, а дія на 

фотоплівку або люмінесцуючу речовину — 

більшою. 

Для промислового просвічування деталей 

застосовують стаціонарні, а також пересувні 

рентгенівські установки РУП-120-5-1, РУП-

200-5-1, РУП-400-5-1 та ін. Вони здатні 

просвічувати сталеві деталі завтовшки до 80 

мм і деталі з кольорових сплавів завтовшки до 

250 мм. Потужні рентгенівські апарати — 

бетатрони придатні для контролю сталевих 

деталей завтовшки до 500 мм. 

Рентгенівські промені здобувають у трубці, 

що має вигляд високовакуумного скляного 

балона з двома впаяними електродами — 

анодом та катодом. Промені збуджуються при 

гальмуванні анодом пучка електронів, що 

випускаються нагрітим катодом і рухаються з 

великою швидкістю під дією високої напруги. 

Схему дефектоскопії деталі 

рентгенівськими променями зображено на рис. 

2. Рентгенівські промені виходять із трубки 1, 

проникають крізь деталі, 2 та потрапляють на 

фотоплівку 4 в касеті 3 або 

флюоресціювальний екран. Безпосередньо під 

місцем розміщення дефекту 5 відбувається 

засвічування фотоматеріалу або збільшення 

інтенсивності світіння екрана. 

Рис.2. Схема дефектоскопії рентгенівськими променями. 

 

Джерелом гамма-променів є радіоактивні 

речовини (ізотопи), які одержують штучно. 

Для гамма-дефектоскопи' використовують 

радіоактивні ізотопи кобальту-60, іридію- 192 

та ін. Зміни інтенсивності випромінювання 

гамма-променів, що пройшли крізь деталь, 

реєструються індикатором інтенсивності, який 

дає змогу судити про наявність чи відсутність 

дефектів. Джерела гамма-випромінювання 

дуже компактні, що забезпечує обстеження 

важкодоступних ділянок деталей. 

Під час роботи з рентгенівськими і гамма-

променями має бути забезпечений надійний 

біологічний захист працюючих. 

Ультразвуковий метод дає змогу виявити 

внутрішні дефекти в деталях та 

напівфабрикатах великих перерізів. Він 

ґрунтується на здатності ультразвукових (із 

частотою ви ще 20 кГц) хвиль проходити крізь 

щільні однорідні тіла на велику глибину і 

відбиватися від поверхні їхніх внутрішніх 

неоднорідностей. Для виявлення дефектів 

застосовують спеціальні прилади — 

ультразвукові дефектоскопи. 

Принцип дії ультразвукового дефектоскопа 

ілюструє рис.3.  
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Короткі імпульси пружних ультразвукових 

хвиль, що збуджуються в головці кварцового 

п'єзо-перетворювача 7 за допомогою 

генератора електричних імпульсів 7, 

посилаються в контрольовану деталь 6. 

Поширюючись у металі, вони відбиваються 

від дефекту 5 і дна деталі. Відбиті пружні 

коливання сприймаються головкою та 

перетворюються на імпульси електричної 

напруги. 

Глибина залягання та розміри дефекту 

визначаються за часом між посиланням 

ультразвуку і поверненням його назад. Для 

цього на екран осцилографічної трубки 4 

подаються первинні сигнали від генератора 

імпульсів / через хронізатор 2 та відбиті 

сигнали від головки 7 через приймально-

підсилювальний тракт 3. На екрані трубки 

з'являються викиди: П— від початкового 

сигналу, ДФ — від дефекту і Д — від донної 

частини деталі. Глибину залягання дефекту 

визначають вимірюванням відстані від викиду 

П до викиду ДФ. 

Ультразвукові дефектоскопи дають змогу 

визначити внутрішні дефекти завтовшки 1 мм 

на глибині більш як 1 м. 

Висновки. Забезпечення вироблення 

високоякісної промислової продукції є 

завданням загальнодержавної ваги,  розв'язати 

яке неможливо без державної підтримки 

сучасних методiв контролю якiстю, 

використання новітніх розробок у сфері 

дослідження фізики, форсування та 

впровадження систем управлiння якiстю 

вiдповiдно до стандартiв ISO серiї 9000, 

принципiв всеохоплюючого контролю якiстю, 

визнаних у Європi та в свiтi 

У статті наведено приклади впровадження 

теоретичних основ дослідження фізики у 

впровадженні новітніх методів та технологій з 

визначення контролю якості продукції на 

основі машинобудівної та металообробної 

галузі господарювання. Проте саме питання 

визначення дефектів та удосконалення методів 

покращення якості та виявлення дефектів у 

продукції потребує більш детального 

подальшого дослідження у зв’язку з розвитком 

наукових досягнень в галузі фізики та 

необхідного вдосконалення діючих методів 

дослідження через обмеженість у 

використанні існуючих методів. 
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Приходько О.В. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В статье обозначены применения физических практик и технологии методов контроля 

качества продукции. Акцентировано внимание на возможностях применения современных 

достижений физической практики в использовании новейших технологий промышленной 

дефектологии, очерчены основные проблемы и перспективы развития направления, 

прогрессивные методы. Анализ научной литературы показал, что введение таких физических 

понятий, как химический и спектральный анализ, люминесценция, магнитное поле является 

перспективным для определения и системного изучения закономерностей физических основ 

методов контроля качества продукции. 

Ключевые слова: химический анализ, спектральный анализ, магнитная дефектоскопия, 

люминесценция, магнитное поле, качество продукции, технический контроль. 

 

Prikhodko O.V. 

PHYSICAL FOUNDATIONS OF METHODS OF QUALITY CONTROL 

The article outlines the use of physical practices and technology methods of quality control. The 

attention is focused on the potential application of modern achievements of physical practice in the use 

of advanced technology industrial defectology outlined the main problems and prospects of 

development towards progressive methods. The analysis of scientific literature showed that the 

introduction of physical concepts such as chemical and spectral analysis, luminescence, magnetic field 

is promising for the definition and systematic study of patterns of physical principles of methods of 

quality control. 

Keywords: chemical analysis, spectral analysis, magnetic flaw detection, luminescence, magnetic field, 

product quality, technical control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


