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Bevezetés
A rohamosan fejl®d® ipari ágazatok, f®leg a járm¶vek (repül®gép, gépkocsi) el®-
állítása egyre újabb igényeket támaszt a felhasználandó anyagokkal szemben. El-
s®sorban a felhasznált fémek szilárdsági paramétereinek növekedését célozzák meg
a gyártók. Ezzel együtt a gazdasági és környezetvédelmi szempontoknak megfele-
l®en az alkalmazható alapanyagok skálájának szélesítését is elvárják. Ez az egyik
fontos oka annak, hogy az utóbbi évtizedekben óriási kutatómunka folyik annak
érdekében, hogy újabb és újabb, a kit¶zött céloknak jobban megfelel® anyagokat
állítsanak el®, valamint jobban és részletesebben megismerjük azokat a folyamato-
kat, amelyek a fémek szilárdságnövel® mechanizmusaival kapcsolatosak. Ez a két
kutatási terület szorosan kapcsolódik egymáshoz és feltételezi egyik a másikat. Az
ipari fejlesztések felhasználják és újabb igényeikkel ösztönzik az anyagtudományt,
amely egyre mélyebbre hatol a mikroszkopikus folyamatok feltérképezésében. En-
nek az aprólékos, részletekbe men® kutatásnak a célja az, hogy a bels® folyamatok
minél jobb megértésével az anyagok mechanikai tulajdonságait kedvez® irányban
tudják befolyásolni, úgy, ahogy az az alkalmazások különböz® területein szükséges.

Ebben a kutatási és felhasználási versenyben igen nagy a jelent®sége a különbö-
z® alumíniumötvözeteknek. Maga a tiszta alumínium nem rendelkezik túlságosan
jó mechanikai, szilárdsági tulajdonságokkal, de ötvözeteinek nagyon nagy szerep
jut az ipari felhasználás terén. Kétkomponens¶ Al-ötvözetek felhasználása majd-
nem egyidej¶ az alumínium felhasználásával, az Al�Zn�Mg ötvözeteket azonban
csak a 20. század elején kezdték el használni, s kiváló mechanikai tulajdonságai
miatt hamar megkezd®dtek a vele kapcsolatos alapkutatások, amelyek még ma is
folynak. Ezek els®sorban a mikroszerkezeti mechanizmusok feltérképezését t¶zték
ki célul. A mélyebb struktúrában lezajló folyamatok ismerete különösen fontos,
ha az alkalmazások számára a legkedvez®bb mechanikai tulajdonságú ötvözeteket
szeretnénk el®állítani.

Ötvöz®atomok jelenléte a mátrixban � a szilárdságnövel® hatás mellett � bi-
zonyos körülmények között az alakítási folyamat makroszkopikus szinten jelentke-
z® instabilitását vonhatja maga után. Ez a jelenség már közel egy évszázada is-
mert, mégis napjainkban is intenzív kutatások tárgyát képezi. Ipari felhasználások
szempontjából ez a jelenség kerülend®, mivel az instabilitási folyamat a képlékeny
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alakváltozás er®teljes lokalizációjával, ún. csúszási sávok megjelenésével jár, amely
nem kívánt felületdurvulást eredményezhet fémlemezek el®állítása során, ráadásul
csökkenti az alakíthatóság határát. Az alakítási instabilitási jelenség megismerése
azonban nemcsak ipari szempontból fontos, hanem különösen érdekes az alapku-
tatás számára is, hiszen a jelenség vizsgálata és magyarázata olyan alapvet® mik-
roszerkezeti összefüggéseket tárhat fel, amelyek az anyagtudomány számos egyéb
területére is kiterjed® következményekkel járhatnak.

A dolgozat célkit¶zései
Dolgozatom az ötvöz®atomok hatásának vizsgálatát t¶zte ki célul mind stabil szi-
lárdoldatú, mind túltelített Al ötvözetekben. Szilárdoldatok esetében az Al�Mg
modellötvözeteken keresztül a képlékeny alakváltozás során fellép® alakítási insta-
bilitások ötvöz®koncentráció-függését tanulmányozom. Ilyen irányú szisztematikus
tanulmányok a szakirodalomban eddig nem jelentek meg. Kísérleti adatok alap-
ján újra áttekintem a jelenség leírására szolgáló modelleket. Célom továbbá, hogy
többféle mérési módszerrel megvizsgáljam a jelenséget, és megtaláljam a megfelel®
karakterisztikus paramétereket, melyekkel mikroszkopikus folyamatok is tanulmá-
nyozhatóak. A túltelített ötvözetek esetében azt vizsgálom, hogy Al�Zn�Mg szi-
lárdoldatok szétesésekor megjelen® kiválások milyen kinetika szerint képz®dnek,
illetve milyen hatással vannak ezek a kiválások az ötvözetek képlékeny alakválto-
zására.
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Alkalmazott módszerek
Stabil szilárdoldatoknál vizsgálataimat különböz® Mg-koncentrációjú Al�Mg öt-
vözeteken végeztem kétféle mérési módszerrel, mélységérzékeny dinamikus mikro-
keménység-méréssel és egytengely¶ összenyomással.

Túltelített szilárdoldatok szétesésének a képlékeny alakváltozásra gyakorolt ha-
tását az Al�Zn�Mg ötvözetcsaládon tanulmányoztam. A méréseket három külön-
böz® összetétel¶ Al�Zn�Mg(Cu,Zr) ötvözeten végeztem el. A mechanikai tulajdon-
ságokat mélységérzékeny dinamikus mikrokeménység-méréssel, a kiválási kinetikát
pedig szinkrotronforrás melletti kisszög¶ röntgenszórással vizsgáltam.

A minták el®készítésekor a bels® inhomogenitások elkerülése, illetve a szilárdol-
dat állapot elérése érdekében oldó h®kezelést végeztem, majd ezt követ®en szobah®-
mérséklet¶ vízbe ejtve edzettem a mintákat. Dinamikus mikrokeménység-mérések
el®tt a minta el®készítése és h®kezelése során kialakult felületi réteget elektropolí-
rozással távolítottam el.

A dinamikus mikrokeménység-mérésekhez egy Shimadzu DUH 202 típusú mély-
ségérzékeny mikrokeménység-mér®t használtam Vickers-gyémántfejjel. A mérések
során egy számítógép rögzítette a benyomódási mélységet (h) és az alkalmazott
er®t (F ) az id® (t) függvényében.

Az egytengely¶ összenyomásokat egy MTS 810 márkajelzés¶ szervohidraulikus
mér®berendezésen végeztem szobah®mérsékleten, különböz® állandó er®sebességet
alkalmazva. Ebben az esetben is számítógép segítségével rögzítettem az alkalma-
zott er®t (F ) és a mintahossz változását (∆l) az id® (t) függvényében.

A kisszög¶ röntgenszóráshoz 16 keV-os (λ = 0.77 Å) fotonok nagy �uxusú
fókuszált nyalábját használtam. A kisszög¶ szórás intenzitáseloszlását egy gázzal
töltött lineáris pozícióérzékeny detektorral mértem.
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Tézisek
1. Meghatároztam a stabil szilárdoldatokban fellép® Portevin�Le Châtelier típu-

sú alakítási instabilitások vizsgálata alapján a jelenség leírásához szükséges,
különböz® mérési módszerekre jellemz® makroszkopikus paramétereket, ame-
lyek irodalmi modellek alapján mikroszkopikus folyamatok jellemz®ihez társít-
hatók. Megállapítottam, hogy a lokális viselkedésként jelentkez® instabilitási ef-
fektus jellemz® paraméterei � az egytengely¶ alakváltozásra jellemz® ∆σ feszült-
ségnövekmény és a dinamikus benyomódásra jellemz® ∆HV mikrokeménység-
növekmény � között is egyenes arányosság írható fel, az anyag globális szilárdsá-
gát kifejez® folyásfeszültség és mikrokeménység közötti Tabor-féle kapcsolathoz
hasonlóan.

2. Kimutattam, hogy az Al�Mg ötvözetekben fellép® alakítási instabilitások jel-
lemz® paraméterei er®sen függnek a magnéziumkoncentrációtól. Azt találtam,
hogy mind az anyag globális szilárdsága, mind a lokális felkeményedések nagy-
sága a magnéziumtartalom hatványfüggvényével változik. Továbbá, az alakítási
instabilitások csak egy Ckr kritikus koncentrációérték fölött jelennek meg. A
kísérleti adatok koncentrációfüggésének értelmezéséhez az instabilitási jelenség
leírására jelenleg széles körben használt elméleti modell módosítását javasol-
tam, miszerint a dinamikus alakváltozási öregedés hatását leíró tag a diszlokáció
mentén kialakuló helyi ötvöz®koncentrációtól gyökösen függ.

3. Megállapítottam az Al�Mg ötvözetek képlékeny alakváltozásával kapcsolatos
szilárdságnövelés globális és az instabilitási jelenség közben fellép® lokális folya-
matának mechanizmusát. Azt találtam, hogy míg az anyag globális szilárdságát
f®leg a diszlokációk és a körülöttük kialakuló ötvöz®felh® kölcsönhatása határoz-
za meg, az instabilitásért felel®s dinamikus alakváltozási öregedés a diszlokációk
és csak a hozzájuk legközelebb lév® ötvöz®k vonalmenti di�úzió által vezérelt
kölcsönhatásából fakad.

4. Megmutattam, hogy Al�Mg ötvözetek állandó feszültségsebesség¶ egytengely¶
összenyomásainál fellép® alakítási instabilitások jellemz® paraméteréb®l, a loká-
lis feszültségnövekményekb®l, valamint a globális feszültség�deformációs görbé-
b®l meghatározható a képlékeny deformáció folyamatára jellemz® diszlokáció-
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s¶r¶ségek fejl®dése. Megállapítottam, hogy a magnéziumtartalom növelése szi-
lárdoldatos Al�Mg ötvözetekben egyrészt er®sen fokozza a mozgó diszlokációk
sokszorozódását, másrészt csökkenti a diszlokációk annihilációját. Ez a magné-
zium hozzáadásával együtt járó er®s szilárdságnövel® hatáshoz vezet.

5. Azt találtam, hogy túltelített szilárdoldatú Al�Zn�Mg és Al�Zn�Mg�Cu öt-
vözetekben fellép® benyomódási instabilitásokat az oldott ötvöz®atomokon kí-
vül a Guinier-Preston- (GP-) zónák képz®dése is nagymértékben befolyásolja.
Megállapítottam, hogy ezen ötvözetek képlékeny viselkedése statisztikai módon
jellemezhet® a mikrokeménység-növekmények átlagával és szórásával, valamint
a nyomófejnek a globális viselkedés körüli sebességével. Az elemzések alapján
kvantitatív módon is nyomon követhet® az ötvözetekben lezajló szétesési folya-
matok korai szakasza.

6. Megmutattam, hogy Al�Zn�Mg és Al�Zn�Mg�Cu(�Zr) ötvözetek túltelített szi-
lárdoldatának szétesésekor a kiválási kinetikában három különböz® tartomány-
nyal írható le. Az els® szakasz a nukleáció id®szaka, amely során a klaszterek
száma csökken. A második szakaszban rögzített számú GP-zóna gyors növe-
kedése megy végbe. A növekv® GP-zónák körül egyre nagyobb ötvöz®szegény
tartományok alakulnak ki, amelyek átfedésekor a növekedés mértéke visszaesik,
és a harmadik szakasz kezd®dik sokkal lassabb növekedési ütemmel. A három
szakaszt egymástól két karakterisztikus id® választja el, melyeket jelent®sen
megnövel a rézadalék. Ez alapján kimutattam azt is, hogy a réz hozzáadása
lelassítja a szétesési kinetikát szobah®mérsékleten.
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