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1. Bevezetés, a munka célkitűzései 

Bizonyos fémeknél a III deformációs szakaszban TEM vizsgálatokkal kis és nagy 

diszlokáció sűrűségű tartományok kialakulását figyelték meg [1]. A nagy diszlokáció 

sűrűségű tartományok mintegy falként körülveszik a kis diszlokáció sűrűségű 

tartományokat. Ezért ezt a szerkezetet diszlokációs cellaszerkezetnek nevezték el, ahol a 

kis diszlokáció sűrűségű tartományokat cellabelsőknek, a nagy diszlokáció sűrűségű 

tartományokat pedig cellafalaknak nevezzük. A III szakasz kezdetén a cellafalak és a 

cellabelsők orientációja közel azonos. A IV szakaszhoz közelítve kisszögű határokkal 

elválasztott diszlokáció cellák keletkeznek. A IV szakaszban a felaprózódás megáll, a 

cellafalak elvékonyodnak és gyakran lamellás szerkezet alakul ki. A IV szakaszban 

tapasztalható változásokat úgy modellezték, mintha a nagy diszlokáció sűrűségű 

cellafalak és a kis diszlokáció sűrűségű cellabelsők egy kétfázisú kompozitot 

alkotnának. A munkám célja az alapvető mikroszerkezeti folyamatok alaposabb 

megismerése egy a mechanikai vizsgálattal összekötött RTG diffrakciós in-situ 

méréssorozat segítségével, különös tekintettel a III és a IV szakasz közötti átalakulásban 

kulcsszerepet játszó diszlokációs folyamatokra. 

A képlékeny deformáció leírására általában a diszlokációk által segített deformációs 

modellt használjuk. A modell előfeltételeit alapul véve az anyag bármely térfogata és 

annak tulajdonságai is megegyeznek. Így a képlékeny deformáció elemi lépéseinek 

átlagolása megengedett. Mindemellett sok kísérleti tapasztalat azt mutatja, hogy a 

képlékeny folyás inhomogén, és az anyag bizonyos részeire korlátozott. Zuev és 

munkatársai egy speciális deformáció–mérés eredményei alapján azt feltételezték, hogy 

az egykristályok deformációja mozgó deformációs frontok segítségével történik, melyet 

egy hullám–modellel írtak le. Ezen felül ismert, hogy a keletkező diszlokációk 

inhomogén eloszlása deformációs cellaszerkezet kialakulásához vezet. Ez a 
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cellaszerkezet határozza meg mikroszkopikus szinten a szilárdsági tulajdonságokat, és 

már sok vizsgálat tárgya volt. Továbbá ez a szerkezet lehet az előhírnöke a 

cellaszerkezetnek, és ha nagymértékű deformációt alkalmazunk – severe plastic 

deformation (SPD) – akár nanokristályos szerkezet is kialakulhat belőle. A folyás 

heterogén viselkedése és a mikroszerkezet közötti kapcsolat kulcsfontosságú lehet a 

deformáció folyamatának további megértésében. Ezt a munkát kezdtük el egy nagy 

időbeli és helybeli felbontású in-situ szinkrotron mellett végzett RTG vonalprofil 

méréssel. 

Képlékeny deformáció során a fémekben ponthibák keletkeznek. Ezt a folyamatot 

először elektromos ellenállásméréssel mutatták ki [2]. 1978–ban Roennpagel és 

Schwink egy in–situ kaloriméter segítségével meghatározta a tárolt energiát réz 

egykristály nyújtása közben [3]. Az ezekből a mérésekből kapott tárolt energiából 

számolt diszlokáció sűrűség 3–4–szer nagyobb volt, mint a maratásos vagy TEM 

mérésekből kapott diszlokáció sűrűség. Wilkens javasolta, hogy az RTG 

vonalszélesedésre alapuló módszerrel vizsgálják meg az eredeti, a kaloriméteres mérés 

során vizsgált mintát. A mérés eredménye a TEM vizsgálatok által megállapított 

diszlokáció sűrűség helyességét igazolta, és így az eltérés forrásának kérdését nem tudta 

megválaszolni. 

Deformált minták vékonynyalábos TEM vizsgálata során kis hibaklasztereket 

fedeztek fel. Ezek valószínűleg vakancia típusú diszlokáció–hurkok. Az átmérőjük kb. 3 

nm, vagy kisebb. Azt is megfigyelték, hogy ezek a képződmények legtöbbször a 

diszlokációs cellafalakban jöttek létre. Ezek a vakancia–klaszterek, vagy vakanciákat 

tartalmazó diszlokáció hurkok rácsparaméter növekedést okoznak, amely 

megmagyarázza a reflexiós csúcsok súlypontjának a nagyobb szögek felé tolódását. A 

szóban forgó ácshibák általában nem járulnak hozzá a vonalszélesedéshez, hanem a 

diffúz hátteret növelik. Ezt szokták Huang szórásnak hívni. Munkám során szeretném 

megmutatni, hogy a diffúz RTG háttér segítségével a vakancia képződés aránya 

meghatározható. 
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2. Alkalmazott módszerek 

A dolgozatban ismertetett eredmények alapjául szolgáló méréseket Triesztben, az 

ELETTRA szinkrotronban végeztük, a SAXS Beamline–nál. A méréshez használt A 

8keV–os fotonokat egy 57 pólusú permanens mágnes wiggler és egy Si(1–11) 

kristályokból álló kétkristályos monokromátor szolgáltatta. A monokromátor után a 

nyalábot egy toroidtükörrel fókuszálták. A mintára érkező RTG nyaláb keresztmetszetét 

egy távvezérelhető réssel tudtuk szabályozni. Ennek a résnek a szórt sugárzását egy 

másik réssel csökkentettük le. 

Az in-situ mérések során egy erre a célra készült kisméretű összenyomógépet 

használtunk. Az eszközt egy öttengelyű speciális goniométerre helyeztük, amely 

segítségével a mintát nem csak elforgatni tudtuk, hanem a vizsgált térfogatrészt is az 

RTG nyaláb beesési helyén tudtuk tartani. Ehhez segítséget nyújtott egy nagy 

tárgytávolságú mikroszkóp. A szórt RTG fotonokat egy helyzetérzékeny proporcionális 

detektorral számláltuk. A nyalábátmérő, a monokromátor hullámhossz diszperziója, a 

fókuszálás divergenciája, valamint a detektor felbontása miatt nem volt szükséges 

instrumentális korrekciót végezni. 

Az adatok kiértékeléséhez a vonalprofil alakját fizikai alapokon leíró függvényt 

használtunk. Ennek a függvénynek a paramétereit a teljes profil illesztés (Multiple 

Whole Profile fitting) nevű eljárással határoztuk meg. [4]. Az MWP illesztés 

végeredményeként megkaptuk a kristályszemcsék átlagos méretét, a méret eloszlás 

függvényét, a diszlokáció sűrűséget és a diszlokáció elrendeződési paramétert. 
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3. Új tudományos eredmények 

3.1. Plasztikus deformáció során, szinkrotron mellett in–situ RTG 

méréssel meghatározott másodrendű fázisátalakulás a diszlokáció 

struktúrában [S2] 

Úgy találtam, hogy a Cu egykristályok összenyomása során felvett Mecking-plot 

alapján a deformáció II és IV szakasza közötti átmenet kb. σ = 40 ± 2 MPa-os külső 

terhelésnél történik meg. 

A diffrakciós vonalak aszimmetriájából arra következtettem, hogy a mintában 

heterogén diszlokáció-szerkezet alakult ki. 

Megállapítottam, hogy a cellafalakban és a cellabelsőkben fellépő belső feszültség a 

deformáció során monoton növekszik. A cellafalakban az alkalmazott külső 

feszültséggel ellentétes irányú. 

Megállapítottam, hogy a diszlokáció sűrűség mind a cellafalakban mind a 

cellabelsőkben növekszik a deformációval. A növekedés kb. 1,5 nagyságrendnyi. A 

mérés alapján úgy találtam, hogy a IV szakaszban a cellafalak diszlokáció sűrűsége 

nagyobb ütemben növekszik, mint a cellabelsőké. 

A cellabelső és a cellafal között ható teljes belső feszültség növekedését figyeltem 

meg a deformáció függvényében, amely a III szakaszban nagyobb ütemű volt, mint a 

IV. szakaszban. 

Úgy találtam, hogy a IV szakasz kezdetéig mind a cellafalakhoz, mind a 

cellabelsőkhöz tartozó M értékek csökkenek. A IV szakaszban Mw közel állandó marad, 

Mc pedig elkezd növekedni. 

Megállapítottam, hogy a III és IV szakasz határán a diszlokáció sűrűség négyzetes 

fluktuációja (∆ρ2
/ρ2

) egy nagyon markáns maximummal rendelkezik, hasonlóan, mint a 

cellabelsőkben és a cellafalakban lévő belső feszültségek súlyozott aránya (fcτc/fw/τw). 
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3.2. Hengerelt és csavart Ni polikristály vizsgálata szinkrotron mellett 

[S1] 

Megállapítottam, hogy a röntgen vonalszélesedésből számolt diszlokáció sűrűség 

értékek mennyiségi egyezést mutatnak az elektromos ellenállás mérésből származó 

értékekkel. 

Úgy találtam, hogy a vizsgált szemcsén belül, ε = 0.11–nél, mindhárom paraméter 

( |∆σw–∆σc|, ρ* és M ) nagyon homogén a mérési útvonal mentén. Majd ε = 0.62–nél az 

egyik pontban a látszólagos diszlokáció sűrűség határozottan magasabb, mint a 

szomszédos helyeken, de |∆σw–∆σc| és M értéke alacsonyabb. Ez a fordított arányosság 

már nagyobb térrészekben is megfigyelhető az ε = 0.91 nagyságú deformációnál. 

3.3. A mikroszerkezet térbeli változásai Cu egykristályokban, 

plasztikus deformáció közben [S4] 

Megállapítottam hogy Cu egykristályokban a deformáció nagyságától függetlenül a 

diszlokáció sűrűség fluktuációt mutat a hely függvényében. A fluktuáció nagysága jóval 

a mérési hiba (1x1013m–2) fölött van. A fluktuációk nagysága az átlagértékhez képest 

kb. 30–40%.  

Azt találtam, hogy egészen ε = 0,08–ig a fluktuációk térben nem állandóak. Azonban 

ε ≥ 0,08 esetén a fluktuációs mintázat stabilizálódni látszik. (Főleg ha a legmarkánsabb 

maximumokat és minimumokat figyeljük.)  

Megállapítottam, hogy a mérés során a különböző helyeken kapott diszlokáció 

sűrűségek átlaga és szórása kis deformációnál enyhe növekedést mutat, (ρ < 1014m–2), 

melyet egy meredekebb szakasz követ, ahol a diszlokáció sűrűség egészen 3.8x1014m–2–

ig növekszik (ε = 0,12–től ε = 0,16–ig). A külső levágási sugár (Re), és a diszlokáció 

elrendeződési paraméter (M = Re (ρ)0.5) grafikonja átlagban véve párhuzamosan fut 

egymással és ellentétesen a diszlokáció sűrűséghez tartozó görbékkel. ε = 0.16–nál M és 
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Re hasonló viselkedése kezd megszűnni. Azonos Re–vel rendelkező helyeken a 

diszlokáció sűrűség észrevehetően eltérővé válik.  

A kísérletben az újdonság a deformáció közbeni mérés, valamint a deformáció és a 

hely függvényében nyert kvantitatív információk a diszlokáció sűrűségről, továbbá 

részlegesen a diszlokációk deformációs teréről. 

3.4. Plasztikusan deformált réz mintákban lévő vakancia 

koncentrációk meghatározása diffúz RTG háttérből [S2, S3, 

S5] 

Úgy találtam, hogy a polikristályos mintában a diszlokáció sűrűség a deformáció 

elején jelentősen gyorsabban növekszik és az egész deformáció során jóval magasabb, 

mint az egykristály mintában. A polikristályra vonatkozó háttér–csúcs arány kis ε 

értékeknél nagyon gyorsan növekszik, és a deformáció további növekedésével is jóval 

magasabb, mint az egykristályos mintánál mért arány.  

Megállapítottam, hogy a háttér–csúcs arány (R) és a diszlokáció sűrűség között egy 

egyenes arányosság figyelhető meg. Az R paraméter meredekségét az egykristály 

mintában R0
SX = 0,002–nek, a polikristályos mintában R0

PX =0,026–nak találtuk, 

amennyiben a diszlokáció sűrűséget 1014 m–2 egységekben mérjük.. 

4. Következtetések 

A deformáció növekedésével a mikroszerezeti paraméterek fluktuációi egy 

maximumon mennek keresztül, majd jelentős mértékben csökkennek. A deformáció IV 

szakaszában a mikroszerkezet egy bizonyos méretskálán homogenizálódik. A 

homogenizálódás oka a nagyon nagy deformációk esetén fellépő jelentős diffúziós 

aktivitást okozó többlet vakancia képződés. 



 

 

8 

[001] orientációjú Cu egykristályok vizsgálata során kapott mérési eredmények azt 

mutatják, hogy Cu egykristály mintákban a III és IV deformációs szakasz közötti 

átmenet folyamán a diszlokáció szerkezetben egy másodrendű fázisátalakulás megy 

végbe. A diszlokáció sűrűség négyzetes fluktuációja és a súlyozott belső feszültségek 

aránya egy maximumon megy át az alkalmazott feszültség függvényében. A megfigyelt 

folyamat hasonló például a mágneses permeábilitás viselkedéséhez egy mágneses 

fázisátalakulás során. A vizsgálat megmutatta, hogy a cellafalakra vonatkozó M 

diszlokáció elrendeződési paraméter állapotjelzőként viselkedik a cellafalakban 

lejátszódó másodrendű fázisátalakulásban. A folyamat leírására felállított modell szerint 

a III szakaszra jellemző PDW típusú diszlokáció falak a III és IV szakasz közötti 

átmenet folyamán PTW típusúakká alakulnak. A PTW–ben a diszlokációk deformáció 

tere erősen le van árnyékolva. A szomszédos cellabelsők a PTW kialakulása során 

kölcsönösen elfordulnak egymáshoz képest. 

Hengerelt és csavart Ni polikristály vizsgálatának eredményei szerint a cellafalak 

átalakulására felállított modell [5, 6] alkalmas az erősen deformált Ni viselkedésének 

leírására, ahol ez a változás a III és IV deformációs szakasz határán lép fel. 

Cu egykristályokban a különböző helyeken meghatározott diszlokáció sűrűség a 

deformáció folyamán nem folytonosan változott. Ez azzal magyarázható, hogy az 

egykristályokban a deformáció hullámszerűen terjed, ellentétben a polikristályos 

anyaggal, ahol a deformáció homogén. Ez a térben erősen változó viselkedés az ε = 0.12 

nagyságú deformációnál állandósulást mutat. Ekkor a diszlokáció–dipólok 

cellaszerkezetet kialakítva együtt maradnak. Nagyobb deformációnál a PDW szerkezet 

bizonyos helyeken átalakul PTW szerkezetté, de a folyamat nem egyszerre megy végbe 

az egész mintában. 

Réz egykristály és polikristályos minták in–situ mért RTG diffrakciós vonalainak 

hátteréből meghatároztuk a deformáció során keletkezett vakanciák koncentrációját. 

Ezeket az információkat összehasonlítottuk elektromos ellenállás és kaloriméteres 

vizsgálatok eredményeivel [7]. Az alábbi következtetéseket vontuk le: 

(i) A deformáció alatt ponthibák, nevezetesen vakanciák keletkeznek. 
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(ii) A ponthibák koncentrációja együtt növekszik a diszlokáció sűrűséggel. 

A röntgen szórás diffúz hátterének vizsgálatával megállapítható, hogy a 

polikristályos Cu mintákban egy nagyságrenddel több vakancia képződik, mint 

egykristályos Cu mintákban. Ezt az eredményt azzal magyaráztuk, hogy a 

szemcsehatárok alkotta térrészben nagyobb a vakancia felhalmozódás mint a szemcsék 

belsejét alkotó anyagban. Úgy találtuk, hogy a deformáció növekedésével a vakancia 

koncentráció értéke a szemcsehatárokban eléri a réz olvadáspontjához tartozó 

egyensúlyi értéket. Ez az eredmény alátámasztja azt a feltételezést, hogy az erősen 

deformált fémekben lévő szemcsehatárok nagyon rendezetlen, szinte amorf részei az 

anyagnak. 
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