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A doktori dolgozat alapja

A plasztikus deformáció kristályos anyagok esetében javarészt vonalszerű hibák
– diszlokációk – képződésével és azok kollektív mozgásával magyarázható. A külső
deformáció hatására történő strukturális változások vizsgálatát nem csupán az álta-
lános kíváncsiság vezérli. Számos ipari terület – mint például a speciális működési
körülményekre tervezett alkatrészek alkalmazása – profitálhat az alapvető mikrosz-
kopikus folyamatok teljesebb megértéséből. Manapság nem csupán a miniatürizá-
lásra való törekvés igényel szerteágazóbb tudást arról, hogy miképpen változnak az
anyagok különféle paraméterei, ha a térfogatuk jelentősen lecsökken, de új anyagok
extrém körülményekre tervezett felhasználásához is elengedhetetlen hasonló témájú
kutatások véghezvitele.

Az anyagtudományban több járható út is létezik a mikrostruktúrális változások
vizsgálatára. A kísérleti technikák ezen belül egzakt és reprodukálható eredmé-
nyekkel szolgálnak a külső deformáció által indukált folyamatokról. Számítógépes
szimulációk olyan atomi szinten lejátszódó jelenségekről nyújthatnak információt,
amelyek kísérletileg nem detektálhatóak kellő pontossággal. A nehézségek fő forrása
leggyakrabban az, hogy egyes technikák csupán egy bizonyos felbontási tartomány-
ban képesek eredményeket produkálni. Az egyes diszlokációk által kiváltott hatások
például extrém kicsi térfogatra koncentrálódnak, viszont több diszlokáció kumulatív
hatása már hosszú távú feszültségeket eredményez, amely az anyagot makroszkopi-
kus skálán is befolyásolhatja.

Az utóbbi évtizedben számos próbálkozás történt az anyagok külső terhelés köz-
ben történő kísérleti vizsgálatára. A fejlődés eredményeképp olyan újszerű tech-
nikák kerültek kifejlesztésre, amelyek minden eddiginél jobb felbontással képesek
jellemezni a szerkezeti változásokat, továbbá információt szolgáltatnak a diszloká-
ciók által keltett belső feszültségek eloszlásáról. Ezeket a módszereket azonban nem
csupán alapos hitelesítési eljárásoknak kell alávetni, de változatos módon érdemes
őket alkalmazni azért, hogy ugyanazt a folyamatot több szemszögből is vizsgálhas-
suk.

A doktori kutatás fő célja, hogy a külső deformáció hatására kialakuló vonalszerű
hibák hatásairól minél több kísérleti tapasztalatot szerezzünk. Bár a diszlokációk
koncepciója már több mint 80 éve bevezetésre került Orován, Taylor és Polányi
munkássága alapján, mégis az ez iránti érdeklődés azóta sem lankadt.

Fő célunkként egy új módszer kialakítását tűztük ki, amely lehetővé teszi a
diszlokációsűrűség meghatározását képlékenyen deformált kristályos anyagokban. A
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doktori munkában alkalmazott eljárás továbbá képes arra, hogy a minta felszínének
közelében feltérképezze a feszültség lokális értékeit, melynek segítségével a szerke-
zetre jellemző statisztikus tulajdonságokról szerezhetünk információt. Ezek a kuta-
tások a jövőben hasznosnak bizonyulhatnak olyan modellek kidolgozásakor, amelyek
az anyagi mechanizmusok még aprólékosabb feltárására irányulnak.

Célkitűzések

1. Egy újonnan kifejlesztett 12% Cr acélminta szerepelt a kutatás első részé-
nek középpontjában. A minták igen összetett struktúrával rendelkeztek, mely
nagymértékben megnehezítette a minta-előkészítési folyamatokat, mivel azok
nem nyújtottak kellően jó minőségű felszínt a későbbi EBSD mérésekhez. A
kihívás tehát egy olyan újszerű mintapreparálási módszer létrehozása volt,
amely biztosította számunkra a visszaszórt elektrondiffrakció (EBSD) vizsgá-
latok kivitelezését és a minták mikroszerkezeti változásainak megismerését.
A mikrostruktúra jellemzése céljából a diszlokációsűrűség értékeit vizsgáltam.
Hasonló szerkezetű anyagokból erőművek alkatrészei készülhetnek a későb-
biekben, így ezek kísérleti vizsgálata hasznos információkat szolgáltat ipari
felhasználók számára is.

2. A doktori kutatás a külső deformáció következményeként kristályos anyagok-
ban kialakuló diszlokációk hatásának jobb megértését is célozta. Röntgen
diffrakciós (XRD) vizsgálatokból már régóta jól ismert tény az, hogy a vonal-
profilok alakjának részletes elemzése lehetővé teszi számunkra a fontos mikro-
struktúrális paraméterek meghatározását. Célunk megmutatni, hogy a nagy-
felbontású visszaszórt elektrondiffrakciós (HR-EBSD) mérések által kiszámí-
tott feszültségtenzor komponensek eloszlása ugyanazt az információt bizto-
sítja, mint az XRD vonalprofil analízis. A doktori munka célja továbbá réz
egykristály mintákon mért HR-EBSD módszerrel meghatározott hely szerinti
feszültségeloszlások statisztikai tulajdonságainak vizsgálata, valamint a HR-
EBSD módszer jelentőségének és további lehetőségeinek feltárása. Erre a célra
egy kiértékelő szoftver kifejlesztése volt szükséges. Az elméleti alapokat A.J.
Wilkinson és munkatársai már korábban lefektették.

3. A HR-EBSD kiértékelő szoftver minél szélesebb körű felhasználását tervez-
tük. A módszert transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) minták ese-
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tében alkalmaztuk, melynek célja a diszlokációk alkotta cellafalak valamint
a HR-EBSD által feltérképezett lokális feszültségeloszlások közötti közvetlen
összefüggés kimutatása volt. Ismert jelenség továbbá, hogy a TEM minta
előkészítése folyamán a vékonyítás a diszlokációk átrendeződését és a diszlo-
kációsűrűség csökkenését eredményezheti. Célul tűztük ki annak vizsgálatát,
hogy a HR-EBSD eredmények jelezhetik ezt a mikroszerkezeti viselkedést.

4. Deformált mikrooszlopokat terveztünk 3 dimenziós vizsgálatoknak alávetni, a
feszültség lokalizációjának feltárása céljából. A célunk az volt, hogy jobban
megértsük, milyen folyamatok befolyásolhatják az oszlop feszültségállapotát,
amely különféle – a térfogat csökkenéséből adódó – méreteffektusokat eredmé-
nyezhet az összenyomásos vizsgálatok során.

Alkalmazott módszerek

Annak érdekében, hogy vizsgálni tudjuk a kristályos anyagok viselkedését és
tulajdonságait, a mikroszerkezetre vonatkozó kísérleti adatokat kell gyűjtenünk.
Számos technika áll rendelkezésünkre amennyiben a plasztikus deformáció hatá-
sait szeretnénk nyomon követni. Ezen módszerek korlátaival azonban tisztában kell
lennünk, ha helyesen akarjuk értelmezni az általuk szolgáltatott eredményeket. A
különböző kísérletek kombinálása a képlékeny deformáció mögött húzódó fizikai fo-
lyamatok mélyebb és teljesebb megértését eredményezheti. Éppen ezért az újfajta
technikák alkalmazásában és ellenőrzésében nagy segítséget nyújt különböző típusú
eljárások összevetése.

Ebben a doktori munkában a legfőbb alkalmazott kísérleti technikák a röntgen-
és elektrondiffrakció elvén alapulnak. A jól ismert röntgendiffrakciós és vonalprofil
elemzést a diszlokációsűrűség (ρ) meghatározására használtuk. A kutatás fókuszá-
ban a HR-EBSD módszer állt, amelyet szintén ρ kiszámítására valamint lokális fe-
szültség térképek készítésére alkalmaztunk. A transzmissziós elektronmikroszkópos
képalkotást a diszlokációstruktúrák közvetlen megfigyelésére használtuk. Fókuszált
ionsugaras (FIB) szeletelés tette lehetővé, hogy az összenyomott mikrooszlopokról
3 dimenziós modelleket készítsünk.
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Tézispontok

1. Az újonnan kifejlesztett 12% Cr tartalmú acél tartós kúszás hatására tör-
ténő mikroszerkezeti változását tanulmányoztam. A deformációs mechanizmus
diszlokáció okozta kúszásként azonosítottuk. A diszlokációkat három eljárás-
sal jellemeztük: TEM, XRD és EBSD. Az EBSD mérésekhez speciális felület-
előkészítési eljárást dolgoztam ki [R1,R2]. Különböző típusú diszlokációsűrű-
ség értékeket határoztunk meg. A mobil és a belső diszlokációsűrűség értékeit
XRD és TEM segítségével mértük. A szemcsehatárokat alkotó diszlokációk
sűrűségét EBSD mérések alapján megbecsültem. A szubszemcsék méretének
változását is nyomon követtük. A kapott diszlokációsűrűség értékeket hasonló
anyagokra számolt eredményekkel vetettük össze, amelyek jó egyezést mutat-
tak az általunk meghatározott értékekkel. Mindhárom technika szükségesnek
bizonyult a diszlokációsűrűség reális becsléséhez, azonban ezek az eljárások
olyan korlátokkal rendelkeznek, melyek nagyobb számítási bizonytalanságban
nyilvánulnak meg [R3].

2. HR-EBSD alapú új kiértékelő programot fejlesztettem ki deformált réz egykris-
tályok feszültség- és deformációtenzor komponenseinek kiszámítására. A fej-
lesztés különféle képfeldolgozási eljárások alkalmazásával csökkentette az ered-
mények jel-zaj arányát. Szimulált diffrakciós ábrákon ellenőriztem a programot
és megbecsültem a számolt feszültség értékek hibáját. Megállapítottam, hogy
a szimulált és a számított értékek közötti különbség minimalizálható többszöri
futtatás és átlagolás alkalmazásával. A programot nyílt hozzáférésűvé tesszük
a tudományos közösség számára, mivel az könnyen igazítható más felhasználók
igényeihez is. A program többféle EBSD rendszerrel is kompatibilis.

3. Összenyomással deformált tömbi réz egykristály mintákat vizsgáltam HR-
EBSD segítségével. A σij feszültségtenzor komponensek kiszámítása és tér-
képezése sikeresen megtörtént 0%-os, 6%-os és 10% deformációk esetére. A
különféle feszültségtenzor komponensek eloszlását vizsgálva megerősítettem,
hogy a P (σ) valószínűség-eloszlás görbe farka inverz köbös eloszlást követ,
melynek prefaktora arányos a teljes diszlokációsűrűséggel (ρ). A HR-EBSD
segítségével számolt ρ értékek összevetése XRD mérésekkel kapott teljes disz-
lokációsűrűség értékekkel jó egyezést mutatnak, hitelességet adva a HR-EBSD
megközelítésnek. Az Ispánovity Péter Dusán által készített kétdimenziós diszk-
rét diszlokációdinamikai szimulációk megmutatták, hogy az EBSD alapján szá-
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molt másodrendű korlátozott momentumokban megjelenő levágás a pásztázó
elektronmikroszkóp elektronjai által megvilágított véges térfogat következmé-
nye. A szimulációk továbbá demonstrálták a valószínűségeloszlás azon tulaj-
donságát, miszerint az eloszlás farkát nem befolyásolja az aktuális elrendező-
dés, csupán az átlagos diszlokációsűrűségtől függ. Autokorrelációs függvények-
kel jellemeztem a diszlokációk térbeli eloszlását, melyek elliptikus szimmetriát
mutattak. Geometriailag szükséges diszlokáció (GND) sűrűség értékek össze-
vetését is elvégeztem a HR-EBSD és XRD mérések során kapott értékekkel,
melyek fizikailag jól interpretálhatóak [R4].

4. Olyan mérési összeállítást terveztem, mely lehetővé tette TEM minták HR-
EBSD vizsgálatát. A diszlokáció szerkezetet TEM segítségével tettük látha-
tóvá deformált réz minták esetében. A HR-EBSD értékelés kimutatta a diszlo-
kációk által létrehozott cellaszerkezetet, és a kapott GND térképek jellegzetes-
ségeit sikeresen összeegyeztettem a TEM-es képekkel. A két eredmény közötti
erős korreláció megerősíti azon feltevésünket, miszerint a HR-EBSD eljárás
megkönnyíti a diszlokációk által keltett feszültség térbeli eloszlásának vizsgála-
tát. A GND-sűrűség értékeket különféle EBSD mérési lépésközre kiszámoltam.
A GND-sűrűség - lépésköz grafikon pontjai hatványfüggvény szerinti eloszlást
követnek. A kisebb lépésközök esetében tapasztalt GND-sűrűség telítődését
elméleti megfontolások jósolják. Nagyobb lépésközök esetén a GND-sűrűség
arányos a lépésköz gyökének reciprokával.

5. Fókuszált ionnyalábbal (FIB) szeleteltem mikron nagyságrendű oszlopot, amely
2%-ig lett összenyomással deformálva. A sikeresen elkészített 23 szeleten
EBSD méréseket késztettem. Az EBSD mérések eredményeit egy 3D-s re-
konstrukciós szoftverbe tápláltam és a szeleteket összeillesztettem. A csúszási
sávok vizualizációját követően a csúszási síkok távolságait és a csúszási szö-
geket sikeresen megállapítottam. Egy második aktivizált csúszási rendszert
találtam az oszlop alapjánál. A HR-EBSD kiértékelés megmutatta az oszlop
tetején kialakult rácstorzulást, amelyet azzal magyaráztunk, hogy a benyo-
mófej nem volt párhuzamos a mikrooszlop felszínével. Az ábrázolt feszült-
ségtérkép alátámasztotta azon elméleti megfontolásokat, miszerint a nagyobb
feszültségek a csúszási sávokra koncentrálódnak. A sikeresen megvalósított
kísérlet új távlatokat nyit a HR-EBSD módszer alkalmazásában.
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Következtetések

• Részletes leírást adtunk a mikroszerkezet fejlődéséről hagyományos EBSD
technikával olyan mintákon, melyek igen komplex szub-struktúrával rendel-
keznek. Eredményeinket kiegészítő technikák – mint például XRD és TEM
– igazolták. Kifejlesztettünk egy HR-EBSD kiértékelő programot és az általa
számolt értékeket leellenőriztük. A módszert különféle mikroszerkezet vizsgá-
latokra alkalmaztuk. Hasonló kutatás, mely a teljes diszlokációsűrűség értékét
határozza meg HR-EBSD segítségével korábban még nem került publikálásra.

• TEM mintákat újféle módon vizsgáltunk HR-EBSD segítségével, továbbá a
diszlokációfalak hatásai direkt módon összehasonlításra kerültek a TEM-es és
EBSD mérések által. Deformált mikrooszlopokat szeleteltünk és térképeztünk
fel, hogy a 2 dimenziós méréseket összeillesztve 3 dimenzióban vizualizálhas-
suk és vizsgálhassuk a csúszási síkokra jellemző paramétereket. Ez az eljárás
az HR-EBSD-vel kombinálva új perspektívákat nyit meg a méreteffektusok
kísérleti vizsgálaban.
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