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A munka előzményei és célkitűzései 

 

A mai szerkezeti anyagok energetikai felhasználási köre mind-mind az anyagoktól 

olyan környezeti hatások elviselését igényli, mint a hatalmas mértékű mechanikus feszültség 

és deformáció, nagyon magas hőmérséklet és nyomás, korrózió, nagymértékű ionbesugárzás, 

nagy mágneses és elektromos tér jelenléte. Ilyen terheltségű működési környezetben a 

hagyományos anyagok életkoruk rövidülésével, alacsonyabb teljesítőképességgel válaszolnak. 

Ezek a megszokott szerkezeti anyagok több esetben megjósolhatatlanul befolyásolják a 

működési eljárást, sok esetben pl.: külső feszültség hatására az egykristályra jellemző 

keményedés elméleti határának 10%-nál többet nem képes elviselni. Több évtizedes kutatás 

során sok újdonság született, áttörést viszont nem hozott. Ha az extrém környezeti hatások-

anyag közötti kapcsolatot kontrollálni tudnánk, azaz ismernénk a szerkezeti anyag válaszát a 

különböző fizikai helyzetekben, megjósolható tulajdonságú, újszerű szerkezetek kialakítását 

tehetnénk meg és így talán közelebb kerülhetünk pl.: a tűszerű egykristályoknál tapasztalható 

deformációs határhoz. 

A szerkezeti anyagok terén az elmúlt évtizedben olyan multifunkciós anyagok 

megalkotása volt a cél, ahol a fent említett jövőbeni terheltség elvárható. Ilyen újszerű 

anyagok mikroszerkezeti sajátosságai viszont sokkal komplexebb jegyeket hordoznak, mint 

elődeik. A tömegsűrűség, termikus szigetelőképesség, elektromos vezetőképesség, mágneses 

tulajdonságok, energia-abszorpció, deformálhatóság tulajdonságainak javítása érdekében más 

és más, a jelenlevő fázishoz újabb fázis hozzáadásával próbáltak eredményeket elérni 

miközben a mikroszerkezeti skálát a nanométeres tartományra próbálták leszorítani. Ezeknek 

a törekvéseknek az eredményei pl.: a nano-struktúrás Ni vékonyrétegek vagy a 

nanokompozitként emlegetett Cu-Nb multiréteg is. 

A mikroszerkezetnek sokféle megjelenési formája, a rácshibák mennyisége és 

minősége alapvetően meghatározza a kristályos anyagok számos fizikai tulajdonságát. Ilyen 

fizikai tulajdonság például a folyáshatár, a ridegség, a duktilitás. Ahhoz, hogya  

meghatározott fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagokat állíthassuk elő, szükségünk van jól 

megalapozott módszerekre, melyek segítségével a mikroszerkezeti paraméterek 

számszerűsíthetővé válnak. A röntgen vonalprofil analízis (RVPA) módszere az utóbbi 

időben, a transzmissziós (TEM) és a pásztázó elektron mikroszkópia (SEM) mellett, a 

mikroszerkezet vizsgálatának egyik leghatékonyabb alternatív módszerévé nőtte ki magát. 



 A jelen disszertációban nanokristályos Cu- és Ni vékonyrétegekben, illetve 

nanokristályos Cu-Nb multirétegekben található különböző kristályhibák (diszlokációk, 

ikerhatárok) sűrűségének és eloszlásának meghatározását dolgoztam ki, illetve individuális 

kontraszt faktorok segítségével a teljes Burgers vektor analízis megállapítását végeztem el. A 

diszlokáció szerkezetek, illetve az ikerhatárok vizsgálatán túl a vizsgált anyagok mechanikai 

tulajdonságainak részletes leírására, illetve a mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok 

közti korreláció bemutatására is sor kerül. A Ni vékonyréteg különböző előállítási 

paramétereinek változtatásával kívántuk elérni az adott mikroszerkezeti sajátosság 

kialakulását, míg a Cu/Nb multiréteg esetén, elsősorban, a két fázis határán létrejövő 

határfelület mikroszerkezetét próbáltam jellemezni. A nano-ikresedett, Cu vékonyrétegek 

esetén, az alakítási keményedést jellemző lehetséges okokra is fényt derítek. 

  



Új tudományos eredmények 

 

I. 

 

Ni fázisú, nanokristályos vékonyrétegek mikroszerkezeti karakterizációját végeztem el 

diszlokáció sűrűség, Burgers vektor analízis, koherensen szóró tartomány és ikerhatárok 

sűrűségének tekintetében. Különböző koncentrációjú additív hozzáadása és alkalmazott 

áramerősség segítségével <100>, <111> és <211> fő-textúra komponenssel rendelkező 

struktúrákat vizsgáltam. A kiértékelés a teljes konvolúciós profil illesztés módszerének 

(eCMWP) továbbfejlesztett változatával végeztem, ami lehetőséget adott a fő-textúrával, 

illetve az anyagban található mellék-textúra komponens krisztallitjainak párhuzamos 

kiértékelésére. 

1) Megmutattam, hogy a diszlokáció sűrűség mértéke széles tartományban jellemzi a 

különböző textúrájú krisztallit sokaságokat. Ez az érték 0.5 és 23×1015 m-2 közötti sűrűséget 

jelent, mely függ a kialakult textúra komponenstől. A legmagasabb értéket az <111> fő-

textúrájú és <511> mellék-textúrájú vékonyréteg növesztése során kaptam. 

 2) Megmutattam a mért profilok, diszlokációk okozta vonalprofilt módosító hatásán 

keresztül, az individuális kontraszt faktorok használatával, hogy a vizsgált minták eltérő 

diszlokáció szerkezettel rendelkeznek. A mért illetve elméletileg meghatározott individuális 

kontraszt faktorok összehasonlításából nyertem a lehetséges diszlokációk közül azokat, 

melyek a leginkább igazodtak a mért jelleghez. Eredményként azt kaptam, miszerint az <100> 

és <111> textúrájú mintákban nagymértékben a vékonyréteg felületével párhuzamos Burgers 

vektorú diszlokációk helyezkednek el, míg a <211> textúra komponens esetén a Burgers 

vektor populáció véletlenszerűnek tekinthető. 

 3) Az egyesített Taylor és Hall-Petch összefüggések segítségével igazolni tudtam, 

hogy a mintákon mért Vickers keménység-mérési adatok erős korrelációban vannak a röntgen 

diffrakciós mérések és az azt követő vonalprofil analízisből származó mikroszerkezeti 

paraméterekkel. Mind a nano-skálájú szubszemcse populáció, mind az egyedi diszlokáció 

szerkezet és sűrűség befolyásolja a mikroszerkezet alakulását. 



 4) Megállapítottam, hogy a minták mikroszerkezeti paraméterei illetve az előállítási 

paraméterek között erős korreláció mutatkozik. A növesztési paraméterek függvényében a 

diszlokáció sűrűség mértékére széles intervallumot állapítottam meg. Abban az esetben, ahol 

a vékonyréteg növesztésekor a legmagasabb volt a hozzáadott additív koncentrációja illetve 

az alkalmazott egyenáram erőssége, a legmagasabb diszlokáció sűrűség alakult ki, s 

kapcsolódva a 3) ponthoz, a legmagasabb folyás-feszültség érték is itt volt mérhető. 

 

II. 

 

Különböző réteg- és teljes mintavastagságú Cu-Nb multirétegek vonalprofil analízisét 

végeztem el, ahol a mikroszerkezetet meghatározó mindkét fázis diszlokáció szerkezet 

leírására, illetve a koherensen szóró tartományok evolúciójára is megállapításokat 

fogalmaztam meg. A mikroszerkezeti sajátosságokon felül, makroszkopikus jellemzésre is sor 

került.  

1) Megállapítottam, hogy a Cu rétegekben a diszlokáció sűrűség mértéke ρvalódi = 1.7 

(±0.2) 1016 m-2, függetlenül attól hogy a vizsgált minta milyen réteg- vagy teljes 

mintavastagsággal rendelkezik. 

2) Megállapítottam, hogy a Nb rétegeit jellemző diszlokáció sűrűség mértéke csökken, 

ahogy növeljük az egyedi rétegek vastagságát ρvalódi = 4 (±0.3) 1016 m-2 –től egészen ρvalódi = 2 

(±0.2) 1016 m-2 mértékig, bár a diszlokáció sűrűség változása nem lineáris a rétegvastagság 

változásának függvényében. 

3) Megállapítottam, hogy függetlenül a réteg- vagy teljes mintavastagságtól, mindkét 

fázisra vonatkozóan a diszlokáció-szerkezetek, a Burgers vektor populációra vonatkozóan 

igen hasonlónak adódnak. 

4) Megállapítottam, hogy a diszlokáció-szerkezet, mindkét fázisra nézve, többnyire él-

jellegű, a két fázis határát jellemző határfelület síkjával párhuzamos Burgers vektorú 

diszlokációk halmazával jellemezhető. A Cu fázist jellemző diszlokáció-populáció egy közel 

háromfogású szimmetriával rendelkező diszlokáció-szerkezetet testesít meg. 

 



5) Ha a diszlokációk többnyire a határfelületek térfogati tartományában helyezkednek 

el, akkor azonos teljes mintavastagság és növekvő rétegvastagság esetén csökkenő diszlokáció 

sűrűséget várunk. Az elemzés során nem ezt tapasztaltam, így a következőket állapítottam 

meg: (1) a határfelület tartományára korlátozódó misfit-típusú diszlokációk sűrűsége 

fokozatosan növekszik, ahogy növeljük az egyedi rétegek vastagságát és ezzel párhuzamosan 

(2) a geometriailag nem-szükséges, nem-misfit típusú diszlokációk sűrűsége csökken az egyre 

növekvő rétegvastagság függvényében. A mechanizmus hajtóereje a határfelületek által 

képviselt vonzó potenciálban rejlik, mely a határfelületek közelében tartózkodó 

diszlokációkra hat. 

6) Megállapítottam, hogy az inkoherencia teljes mértékű megszűntetését elősegítő 

misfit típusú diszlokációk nem képesek azonnal kialakítani a számukra energetikailag kedvező 

egyensúlyi távolságot. A diszlokációk között lévő távolságok csak fokozatosan csökkennek, 

aszimptotikusan érik el az egyensúlyi távolságot miközben a vékonyrétegek rétegvastagsága 

növekszik. 

7) Megállapítottam, hogy a makroszkopikus feszültség mértékét a Taylor és Hall-

Petch összefüggéseken keresztül a mikroszerkezeti paraméterek jól jellemzik. A multiréteg 

20%-os szilárdságnövekedése történik meg miközben a rétegvastagság 75 nm-ről 20 nm-re 

csökken. 

 

III. 

 

Magnetron-porlasztással előállított, erősen textúrált, nano-ikresedett Cu vékonyrétegek 

kiindulási- és hideghengerelt mikroszerkezetét vizsgáltam röntgen vonalprofil analízis 

módszerével. A vonalprofil analízis során alapvetően a ikerhatár struktúra evolúciójára illetve 

a diszlokáció-szerkezet változásának leírására törekedtem. Az eddig ismert mikroszerkezeti 

leírást kiegészítettem a mikroszerkezeti paraméterek illetve azok változásának 

figyelembevételével. A diszlokáció sűrűség és ikerhatár struktúra változásának függvényében 

a vékonyréteg alakítási keményedését leíró mechanizmusával is foglalkoztam.  

1) Megállapítottam, hogy a hideghengerlés során, csak az egyik hossz-dimenzió 

mentén történik plasztikus deformáció, így az alakítás tisztán sík-feszültségű deformációval 

történik. 



2) Megállapítottam, hogy az ikerhatárok gyakorisága kismértékben csökken, míg a 

diszlokáció sűrűség jelentősen megnő a deformáció hatására. 

3) Számszerűsítettem, hogy a plasztikus deformáció során az ikerhatárok gyakorisága 

20-25%-os csökkenést mutat, mely a kiindulási állapotot jellemző 2-4 nm-es átlagos ikerhatár 

távolságot 5-6 nm-re növeli. 

4) Megállapítottam, hogy a hideghengerlés a diszlokáció sűrűség mértékét ρ ≅ 

4.4×1014 m-2-ről ρ ≅ 3×1015 m-2-re változtatja meg. 

5) Megállapítottam, hogy a folyás-feszültség teljes mértékét az ikresedés és a 

diszlokációk együttes jelenléte alakítja ki. Eddigi ismereteink szerint ugyanis a vékonyréteg 

alakítási keményedésének legfőbb mechanizmusát az ismert Hall-Petch összefüggés alapján 

határozták meg, ahol az ikerhatároknak tulajdonítják a diszlokációk szabad mozgásának 

legfőbb akadályait. A hengerlés hatására megnövekedett feszültség érték, és az ikerhatár-

távolságok megnövekedése arra utal, hogy a diszlokációk döntő szerepet játszanak a 

mikroszerkezet kialakításában. A kiindulási állapotot sem nulla-mértékű diszlokáció sűrűség 

jellemez. 

6) Megállapítottam, hogy a diszlokáció sűrűség és ikerhatárok gyakoriságának 

mértékei jó egyezést mutatnak a Hall-Petch és Taylor összefüggéseken keresztül leírható 

makroszkopikus feszültségekkel. A hideghengerlés során kialakult ikerhatár-struktúra a nano-

ikresedés jelenségéből származó Hall-Petch típusú tagot csökkenti, míg a diszlokációk 

jelenségét magába foglaló Taylor-tag növekedése az előbbi csökkenés mértékét meghaladja. 

7) Számszerűsítettem, hogy a Taylor összefüggésben található α konstans értékére 

α=0.13 körüli értéket hordoz. Az alacsony α érték a diszlokációk speciális térbeli 

elrendeződését jelzi. Megállapítottam, hogy a mikroszerkezetet a diszlokációk szoros, dipól-

jellegű konfigurációja jellemzi. A diszlokációk effektív, külső levágási sugara jóval 

gyorsabban csökken, mint ahogy azt egy véletlenszerű diszlokáció elrendeződés és hasonló 

mértékű diszlokáció sűrűség esetén várnánk. Megállapítottam, hogy az eredmények 

konzisztens képet tükröznek azzal, hogy a diszlokációs cella-struktúrák nem alakulnak ki 

hideghengerlés hatására, a nagymértékű diszlokációk térbeli elhelyezkedése az ikerhatárok 

mentén alakul ki, melyek a diszlokációk szabad mozgásának legfőbb akadályai. A 

diszlokációk dipól-karakterének egyre erősödő jelenlétével magyarázható a nano-ikresedett 

Cu vékonyrétegek viszonylagosan alacsony mértékű alakítási keményedése. 
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