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Földrengések Zn egykristály mikrooszlopokban
Földrengések

Egykristályok deformációja

Mikrooszlopok készítése
Mikrooszlopok deformációja
Akusztikus emisszió
Mi köze a mikrooszlopoknak
a földrengésekhez?

• Áramlik a magma a
szilárd lemezek alatt
• Belső rugalmas erők
épülnek fel
• Deformáció hatására
felszabadul a
rugalmas energia
Rugalmas alakváltozás
•

Amíg felhalmozódik a rugalmas energia, addig nincs maradandó
alakváltozás

Maradandó alakváltozás
•

A maradandó alakváltozás hatására szabadul fel a tárolt energia

• 2019. július 4-5.
• Richter skála szerinti 7,1-es
földrengés
• Az elmúlt 20 év
legerősebb földrengése
Kaliforniában
• Los Angelestől 200 km-re
• Mély földrengés: 10 kmrel a felszín alatt

• A felszabaduló rugalmas energia
hullámokat kelt
• Ez okozza a pusztítás jelentős
részét
• A Föld túloldalán is észlelhető
•
•

Törések, visszaverődések
Pl. atomrobbantások észlelése

Gutenberg-Richter-tv: N >M
• M: magnitúdó
• b = 1,0: exponens
• Skálafüggetlen eloszlás

= 10 a−bM

• Utórengések száma:
•
•

3 nap alatt kb. 4000
6 hónap alatt kb. 40000

• Térbeli kiterjedés:
•
•

50 km-es hosszon voltak utórengések
az elmozdulás mértéke kb. 20 cm

• Utórengések rátája n(t)
•
•

n: egységnyi idő alatti
utórengések száma
t: főrengés óta eltelt idő

• Omori-törvény: n(t) ~ 1/t

Egykristály
•
•
•

Puha
Képlékeny
Deformáció függ
az orientációtól

Polikristály
•
•
•

Keményebb
Kevésbé
képlékeny
Irányfüggetlen
deformáció

Amorf/fémüveg
•
•
•

Nagyon kemény
Rideg
Irányfüggetlen
deformáció

Diszlokáció
• 1936: Orován, Taylor, Polányi
• Ezek elmozdulása okozza a
fémek maradandó alakváltozását
• Csak egy síkban mozoghatnak
• Nyírófeszültség hatására
elmozdulnak
• Ha végighaladnak a kristályon az
egy rácsállandónyi maradandó
alakváltozást okoz

• Burgers-vektor: b
• Irányvektor: l

• A Burgers vektor nem
tűnik el az anyagban

Csavardiszlokáció: b || l

Éldiszlokáció: b ⦝ l

A diszlokációk
• rugalmas rácstorzulást (deformációt) és feszültséget
keltenek a kristályrácsban: σ ~ ε ~ b
•

A tárolt energia: E ~ σε ~ b2

• feszültség hatására mozognak

2x1b
E ~ 2b2

1x2b
E ~ 4b2

induced dislocation cell structures which are characterized
by a hierarchy of mesoscopic scales (ranging from say 0.1
to 10 mm) [2]. The results are interpreted in terms of a
stochastic dislocation dynamical model of cell formation.
The flow stress of metals deforming plastically by dislocation glide is governed by dislocation-dislocation interactions [3]. During deformation dislocations accumulate
in the crystal which gives rise to work hardening. At the
same time cellular dislocation patterns may develop spontaneously. These patterns consist of dislocation-rich “cell
walls” separating dislocation-depleted cell interiors. Although the actual aspects of the cell structures depend on
various extrinsic (e.g., strain rate, temperature, crystal orientation) and intrinsic (crystal structure, stacking fault energy, chemical composition) parameters, the propensity to
dislocation patterning and its relation to work hardening
are common to various materials.
Figure 1 shows a transmission electron micrograph of a
cellular dislocation structure in a Cu single crystal deformed
tension. One
notes the absence
of a well-defined
• inEgymás
mozgását
akadályozzák
scale, as cells of various sizes appear. Obviously, the average cell size that is usually referred to in the metallurgical
literature is not representative of this microstructural morphology.
To verify the fractal nature
of these
• Diszlokációkban
sűrű és
ritkastructures,

the cell patterns investigated, double-logarithmic plots of
NsDxd 3 Dx 2 vs Dx reveal three distinct regimes (see
Fig. 2): (i) At very small Dx, N , Dx 22 , i.e., the slope
of the plot becomes small. This is a consequence of the
areal character of the cell walls which shows up at small
scales. (ii) At intermediate Dx, linear scaling regimes

• Deformáció hatására a
diszlokációk sokszorozódnak
• Összefonódás
• Diszlokáció mintázatok
2470

térrészek kialakulása
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FIG. 1. Transmission electron micrograph of the dislocation
cell structure of a Cu single crystal after tensile deformation
along a f100g direction at room temperature to a stress of
75.6 MPa. After Mughrabi et al. [4].
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• Ha könnyen mozognak: lágy anyagok
• Ha nehezen mozognak: kemény anyagok
• Akadályok:

of
ces

•
•
•
•
•

Többi diszlokáció
Kiválás
Oldott (szubsztitúciós vagy intersticiális) atom
Vakanciák
Szemcsehatár

Szemcsék

• A réz és a gallium között
helyezkedik el
• Rézzel ötvözve: sárgaréz
• Leggyakoribb alkalmazás:
acél korróziógátló bevonata
(horganyzás, galvanizálás)

• Hatszöges szoros
pakolású – hexagonal
close packed
• Mg, Ti, Co, Zn, Zr

• A diszlokációk legkönnyebben a bazális síkon keletkeznek és
mozognak

SEM labor az ELTE TTK-n

A mikroszkóp belülről

• Fókuszált elektronsugár egy
pontban gerjeszti a minta
felületét
• Az elektronok által kilökött
dolgokat detektáljuk
• Maximális
felbontás kb. 10
nm
• Csak fekete-fehér
képek

P

a

b

φ

Voice coil

• 20keV-es fókuszált
ionokkal bombázzuk a felületet
• Módszerek
Ga+

D
∆L

Capacitive
displacement
sensor

L0

. Rev. Mater. Res. 2009.39:361-386. Downloaded from www.annualreviews.org
215 - Karlsruhe Institute of Technology - KIT on 01/05/12. For personal use only.

Diamond
flat punch

•
•

Felülről lefelé ill. oldalról
Sample
Opcionális amorf Pt réteg
c

θ

u'
u'

h0

Slip zone

d

2 μm

Figure 1

R>>L0

2 μm

• Mikron méretű minták (mikrooszlopok)
•
•
•

Méreteffektusok
Nagy, véletlenszerű deformációs ugrások
Megjósolhatatlan deformáció

D. M. Dimiduk et al., Science, 2006

Csikor et al., Science, 2007

• Csökkenő mérettel
növekvő keménység:
τ Y = τ 0 + Bd −n
•
•

d: átmérő
τ0: tömbi folyásfesz.

aded from www.annualreviews.org
IT on 01/05/12. For personal use only.

• n ≈ 0,6
• Normálás a Burgers
vektorral ill. a nyírási
modulusszal →
univerzális viselkedés
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Figure 3
Composite plot of published microcrystal flow stress data as a function of sample diameter for FCC metals.

M. Uchic et al., Annu. Rev. Mater.
(2009)
Data inRes.
the plot
have been normalized by the anisotropic shear modulus and Burger’s vector for each

material, and the reference flow stress, τ o , was considered negligible. The unique scaling slopes and stress
magnitudes for the two studies of Cu, relative to the remainder population, may imply that for those studies

Annu. Rev. Mater. Res. 2009.39:361-386. Downloaded from www.annualreviews.org
by WIB6215 - Karlsruhe Institute of Technology - KIT on 01/05/12. For personal use only.

Intermittency
In addition to size-scale strengthening effects, another almost-universally observed phenomenon
in microcrystals is an intermittency associated with plastic deformation. Unlike bulk-crystal deformation, which is usually associated with smoothly varying flow curves, discrete bursts of strain
activity are regularly observed in microcrystal flow curves, as shown in Figure 6. The stress-strain
curve of a 20-µm-diameter Ni microcrystal deformed to 20% strain usually comprises many
hundreds or even thousands of discrete events (53).
s
Intermittency of plastic flow for large samples has been previously characterized
− through other
s0
− τ experiments
means [image-based analysis of slip trace evolution (54) and acoustic emission
(55),
for example]. The observation of strain bursts in microcrystal experiments provides a means for
direct quantitative measurements of the statistical attributes of such events. The strain bursts
have typical magnitudes that are of the order of angstroms to micrometers (12, 29, 53). The
limited sample volume associated with the microcompression experiment—in conjunction with
nanometer-per-second displacement rates and sensors that provide subnanometer displacement

• Véletlen diszlokáció lavinák
• Hatványfüggvény szerinti eloszlás: P(s) = As e
•
•

τ: lavinaexponens (≈1,5)
s0: levágás (cutoff) (≈100 nm)
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b
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Figure 6
(a) A collection of flow curves from 20-µm-diameter Ni microcrystals that have a <2 6 9> orientation and that display flow
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• Pl. repedés rugallmas
hullámokat hoz létre
• Komplex szerkezetek
minőségellenőrzése
• A jelek az ultrahang
frekvenciatartományba
esnek

• Akusztikus jelek detektálása a
minta felszínén piezoelektromos
detektorral
• A detektált jel
•
•

jellemző a forrásra és a detektorra is
függ a forrás és a detektor
távolságától
• lehet folytonos vagy szaggatott

S@6B@4 6B9 854>9 ;I 69<D9856789 54E C689CC :;889CD;4E@4> 6; ;78
9KD98@<9465? :;4E@6@;4CJ E@II7C@;45? :899D @C 4;6 5 C@>4@M:546
<9:B54@C< ;I @49?5C6@: E9I;8<56@;4,[ 2B@:BJ @4 B9K5>;45? @:9
C@4>?9 :8AC65?CJ ;::78C 9CC946@5??A NA E@C?;:56@;4 >?@E9 ;4 6B9 N5C5?
D?549C 5?;4> 5 D89I9889E C?@D E@89:6@;43 FLH "4 9K:9??946 :;7D?@4>
N962994 C5<D?9 54E 6854CE7:98 :54 N9 ;N65@49E NA I7C@;4\I899U@4>3
$4@5K@5? :;<D89CC@;4 :899D 9KD98@<946C 589 D98I;8<9E ;4 586@O
M:@5? @:9 C@4>?9 :8AC65?CJ 9<D?;A@4> C9=985? C69DC ;I :;4C6546 5DD?@9E
C689CC3 S9 ;NC98=9 54 @4694C9 5:;7C6@: 5:6@=@6AJ 9KB@N@6@4> 5 C68;4>
@4698<@66946 :B585:698 FC99 ]@>3 , @4C96H3 S9 <95C789 6B9 9498>A
5CC;:@569E 2@6B 95:B 5:;7C6@: N78C6 54E 545?AC9 @6C C656@C6@:5? D8;D98O

?@V
C@<
;2

• Jég kúszása (kevesebb, mint 0,1 Mpa feszültségnél)
•

P (E) / E

⌧E

5
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σe = 0.030 MPa
σe = 0.037 MPa
σe = 0.067 MPa
0

σe = 0.086 MPa
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–5

! E = 1.6

E (aJ)

τE ≈ 1.6 (jel energiája)
τA ≈ 2.0 (jel amplitúdója)
Nincs levágás

log10 P(E)

•
•
•
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• Cél: összekapcsolni a mikrooszlop összenyomási és az AE
kísérleteket
•
•
•

Bizonyítani az AE és a deformációs lavinák közti korrelációt
Értelmezni az AE jeleket a deformációs ugrások tulajdonságainak
függvényében
Megérteni, hogy az AE jelek hogyan függenek a deformációs
mechanizmustól

• In situ deformáció a
SEM vákuumkamrában
• Precízió
•
•
•

xy: 0.5 μm
z: 1 nm
erő: 1 μN

• Maximum 10 μm
elmozdulás z irányban
• Változtatható
rugóállandó (jelenleg
1 mN/μm vagy 10
mN/μm)
• Mintavétel: 200 Hz

• Vallen AMSY-6 eszköz
•
•

Mintavételezési frekvencia: 2 MHz
Folytonos adatfelvételi mód (data streaming)
• Lehetséges az utólagos adatelemzés
• Physical Acoustic piezoelektromos szenzorok

• Mikrooszlop
•
•

8x8x24 μm3
Bazális síkra orientált Zn

• Csak egyszeres csúszás a bazális síkon
•
•

nincs ikresedés
nincs keresztcsúszás

• rg2rg

• Korreláció a feszültségesések és az AE jelek között
• Számos AE esemény egy feszültségesés alatt
• Nincsenek AE jelek a rugalmas szakaszokban

101
d = 4 µm
d = 8 µm
d = 16 µm

•

Skálafüggetlen eloszlások
•
•

Az átmérővel enyhén csökkenő
exponensek
Az átmérővel enyhén növekvő
levágások

CCDF

100
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Átmérő [μm]

Exponens

Levágás [mN]

4

1,85

0,1

8

1,65

0,15

16

1,55

0,17

10−2

10−1
force drop [mN]

100

•

Csak egyféle
deformációs
mechanizmus
• A jelalak függ a
detektortól

B szenzor

• A detektálható
események
spektruma azonos

A szenzor

Jelalak

Spektrum

• Bi-modális eloszlás
•

Gyors jelek: ugyanabból
az eseményből
Lassú jelek: egymást követő
eseményekből

• A lavinák időskálája:
~1 ms
• Közeli jelek:
•
•
•

Skála-független eloszlás
Független a deformációs
rátától
Exponens ~1,5

• Távoli jelek
•
•
•

Exponenciális levágás
Függ a deformációs rátától
Poisson-szerű

1
rate = 10 nm/s
rate = 3 nm/s

0.8
CCDF

•
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<latexit sha1_base64="HNEzY+AsCIcRsKRBTCdnm6Pd7rQ=">AAACNHicbVDLSgNBEJz1GeMr6tHLYBAimrgrgoIIAS8eIxgTyMYwO+lNBmcfzPQKYdmP8Sf8Ba96FDwpXv0GJ4+DRgsGiqpquqe8WAqNtv1qzczOzS8s5pbyyyura+uFjc0bHSWKQ51HMlJNj2mQIoQ6CpTQjBWwwJPQ8O4uhn7jHpQWUXiNgxjaAeuFwhecoZE6hTO/hHv0nLoSfCy5vmI8dcosSx26Tz3qHlC8jTPDmatEr2+ycJuW8RA7dtYpFO2KPQL9S5wJKZIJap3Cu9uNeBJAiFwyrVuOHWM7ZQoFl5Dl3URDzPgd60HL0JAFoNvp6JMZ3TVKl/qRMi9EOlJ/TqQs0HoQeCYZMOzraW8o/ut5wdRm9E/bqQjjBCHk48V+IilGdNgg7QoFHOXAEMaVMLdT3memODQ9500pznQFf8nNUcWxK87VcbF6OqknR7bJDikRh5yQKrkkNVInnDyQJ/JMXqxH6836sD7H0RlrMrNFfsH6+gbFmag4</latexit>

✓

◆

1 a
+a e
p
1 + bt

t/t0

102

∝t−1

101
100

10−1
10−4 10−3 10−2 10−1 100 101 102 103
time from mainshock [s]
3.5
140

3

120

2.5

100

2

80

1.5

60

1

40

0.5

20

0

0
786

788

790 792
time [s]

794

nr. of events

magnitude

• Egy nagy magnitúdójú jel után
számos „utórengés”
• Legnagyobb jel esetén kb. 120
utórengés
• Omori tv. is teljesül

aftershock rate [1/s]

103

Földrengések

Diszlokációlavinák

Mechanizmus

Repedés

Diszlokációmozgás

Kiterjedés

Síkban

Síkban

Tipikus méret

km

µm

Tipikus idő

perc-hónap

ms-s

Méreteloszlás Gutenberg-Richter

Gutenberg-Richter

Utórengések

Omori-tv.

Omori-tv.

• Zn mikrooszlopok in situ
összenyomása
•
•
•

Deformáció diszlokációmozgással
Méreteffektusok
Lavina-szerű deformáció

• A lavinák során
feszültségesések és AE jelek
• Kvalitatív egyezés a
földrengésekkel
•
•
•

Síkbeli terjedés
Skálafüggetlen méreteloszlás
Utórengések csökkenő rátával

