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1. Johdanto 

Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena oli tuottaa kandidaatintutkinnon opinnäytetyön 

laajuinen kirjallisuuskatsaus kiteiden plastisuudesta dislokaatioiden kannalta. Katsauksen 

motivaattorina toimi kiinnostus metallien rasituskovettumisilmiön taustojen 

syvällisempään perehtymiseen, ja katsauksen ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiinkin 

kvalitatiivinen vastaus rasittumiskovettumisilmiöön hilakokoluokan fysiikan avulla. 

Tutkielman perusaineistoksi päädyttiin valitsemaan kirjojen Condensed Matter Physics 

(Marder, Michael P.), Introduction to Solid State Physics (Kittel, Charles) sekä Solid 

State Physics (Ashcroft, Neil W. & Mermin, N. David) dislokaatioita ja metalliseosten 

kestävyyttä käsittelevät kappaleet. Valittuihin kirjoihin perehtyessä kysymyksenasettelua 

muutettiin siten, että myös muiden metallien lujitus- ja toisaalta 

pehmentämismenetelmien osalta saavutettaisiin taustalla olevan perusidean 

kvalitatiivinen ymmärrys. 

Tutkielmassa käsitellään ensin dislokaatiot yleisesti, jonka jälkeen perehdytään särmä- ja 

ruuvidislokaatioihin hieman syvällisemmin. Samalla esitetään hieman tarvittavaa 

elastisuusteorian termistöä. Tämän jälkeen pyritään selittämään vakuuttavasti kiteiden 

plastisuus, ja makrokokoluokan objektien teoreettisen jäykkyyden puute, dislokaatioiden 

avulla. Lopuksi esitellään kvalitatiivisesti muutamia kiteiden lujuuden hallintaan 

käytettäviä menetelmiä fyysikon näkökulmasta. 

Tutkielmassa esiintyvät kuvat ja kuvaajat ovat tutkielman tekijän itse piirtämiä, eikä niille 

ole näin ollen erikseen merkitty lähdeviittauksia. 

  



2 
 

2. Dislokaatiot 

2.1. Määritelmä ja yksikkö 

Dislokaatiot ovat kiteessä esiintyviä nauhamaisia virheitä, joille on tyypillistä, että niiden 

läheisyydessä kiteessä on suuriakin jännityksiä (Ashcroft, Mermin 1987) mutta 

kohtuullisen välimatkan päässä kide ei ole huomattavasti jännittynyt. Dislokaatioista 

yksinkertaisimpia ovat särmä- ja ruuvidislokaatiot, mutta yleisesti ottaen niistä voi 

muodostua ja usein muodostuukin paljon monimutkaisempiakin dislokaatioita (Kittel 

1986). Dislokaatioiden vaikutusrajapintaa kuvataan dislokaatioviivalla, joka on sekä 

särmä- että ruuvidislokaatiossa suora. Tässä tutkielmassa keskitytäänkin tarkemmin vain 

näihin perustyyppeihin. Huomataan, että perustyyppien dislokaatioviivojen ollessa täysin 

suoria, täytyy perustyyppisten dislokaatioiden sekä alkaa että päättyä kappaleen reunoilla. 

Yleisesti ottaen dislokaatiot voivat olla myös suljettuja nauhoja, joilla ei näin ollen ole 

selkeää pääte- eikä aloituspistettä. 

Dislokaatioiden määrää kappaleessa kuvataan dislokaatiotiheydellä, jonka yksikkö on 

1/m2, ja jonka tyypillinen arvo voi vaihdella välillä 102-1012 (Ashcroft, Mermin 1987), 

painottuen tyypillisesti lähemmäs ylempää raja-arvoa (Smallman, Ngan 2014). Yksikkö 

kuvastaa, kuinka monta metriä dislokaatioviivaa kuutiometri kappaletta sisältää, tai 

vaihtoehtoisesti kuinka monta dislokaatiota leikkaa tietyn suuruisen pinta-alan. Tämä 

vaikuttaa lukuarvona todella suurelta, mutta on hyvä muistaa, että makroskooppisten 

kappaleiden sisältämä atomimäärä on huomattavasti suurempi, lähempänä Avogadron 

vakion NA ~ 1024 suuruusluokkaa. 

2.2. Burgersin vektori 

Burgersin vektori on vektori, joka tarvitaan sulkemaan virheettömässä hilassa hilatason 

kantavektoreita käyttäen muodostettu vastapäivään kiertävä suljettu polku, joka on 

siirretty sellaiseen osaan kidettä, jossa polun sisään jää dislokaatio (Kittel 1986). 

Toisaalta yhtäpitävästi Burgersin vektori voidaan määritellä piirtämällä suljettu polku 

dislokaation ympäri myötäpäivään ja siirtämällä tämä polku virheettömään hilatasoon, ja 
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sulkemalla polku (Smallman, Ngan 2014). Kummassakin tapauksessa Burgersin vektori 

alkaa avoimen polun loppupisteestä ja päättyy alkupisteeseen. Särmädislokaation 

tapauksessa tämä vektori on tarkasteltavan hilatason suuntainen, kun taas 

ruuvidislokaatiossa kohtisuora tasoon nähden (Kittel 1986). Burgersin vektorin suuruus 

on myös verrannollinen suljetun polun sisälle jäävän dislokaation suuruuteen, tai ainakin 

useamman dislokaation yhteisvaikutuksen suuruuteen. Voidaankin ajatella, että jos 

verrataan hilan alku- ja lopputilaa, dislokaation kuljettua hilan läpi hilan deformoitunut 

osa on siirtynyt juurikin Burgersin vektorin verran. Tyypillisesti Burgersin vektori on 

jokin hilan kantavektori, sillä dislokaatiot esiintyvät yleensä siten, että niiden liike 

tapahtuu tiiveimmän pakkauksen hilatasoilla (Smallman, Ngan 2014). 

2.3. Elastisuusteoriaa 

Tässä vaiheessa on myös hyvä esitellä hieman elastisuusteoriaa, sillä dislokaatioille 

ominaisia ja dislokaatioista aiheutuvia asioita on helppo kuvata nimenomaan 

elastisuusteorian avulla. Jotta elastisuusteorian mukainen tarkastelu onnistuu, täytyy 

dislokaation jännityksen kiteeseen aiheuttaman siirtymävektorin (Landau, Lifshitz 1970) 

( ) = − = ( , , ) ̂ + ( , , ) ̂ + ( , , ) (1) 

jossa r’ on pisteen paikka, joka on jännittämättömässä kappaleessa kohdassa r, olla 

riittävän pieni, eli deformaatioiden on oltava riittävän pieniä. Tämä sen takia, että tällöin 

voidaan määrittää muodonmuutoksiksi tietyllä koordinaattiakselilla tietyn koordinaatin 

funktiona (Landau, Lifshitz 1970) 

=
1
2

+  (2) 

jossa uij on muodonmuutos i-akselilla j-koordinaatin funktiona. Tästä huomataan myös, 

että vaihtamalla i ja j keskenään päädytään tismalleen samaan tulokseen, joten 

muodonmuutokselle pätee yhtäsuuruus (Landau, Lifshitz 1970): 

=  (3) 
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Tilannetta on havainnollistettu kuvassa 1. Kun muodonmuutokset tunnetaan, voidaan 

määrittää kappaleen jännitykset. Toisaalta myös päinvastainen tarkastelu toimii, eli jos 

jännitykset ovat tiedossa, voidaan kappaleen muodonmuutokset määrittää. Kappaleen 

muodonmuutokset saadaan jännitteiden funktiona yhtälöstä (Landau, Lifshitz 1970) 

=
∑

9
+

1
2

−
∑

3
 (4) 

jossa σij on jännitys, K kimmomoduuli, G leikkausmoduuli ja δij Kroneckerin delta, jolle 

pätee: 

=
1, =
0, ≠   

(5) 

Summalla ∑l σll tarkoitetaan summaa (σxx + σyy + σzz), tai vastaavaa summaa muissa kuin 

karteeseissa koordinaatistoissa, eli vetojännityksiä kaikilla perusakseleilla. Yhtälöä 

tarkastelemalla huomataan, että puhtaassa leikkausjännityksessä olevassa tai 

isotrooppisesti vetojännitetyssä kappaleessa yhtälön muoto on erityisen yksinkertainen, 

puhtaan leikkausjännityksen tapauksessa 

=
1

2
 (6) 

josta yhtälön (3) nojalla saadaan myös tärkeä tulos 

=  (7) 

eli myös jännityksiin pätee muodonmuutosten mukainen yhtäsuuruus. Kun sekä 

muodonmuutokset että jännitykset ovat tiedossa, voidaan deformaatioenergia laskea 

kaavalla (Hull, Bacon 2011) 

=
1
2

   (8) 

jossa dV:llä tarkoitetaan integraalia deformoituneen kappaleen muodon ylitse. 
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Kuva 1. Havainnollistava kuva leikkausjännityksessä olevasta kappaleesta. 

2.4. Ruuvidislokaatio 

Ruuvidislokaation tapauksessa kiteen jokin hilataso on ikään kuin irronnut puoliksi ja 

siirtynyt yhden kantavektorin eteenpäin, jonka jälkeen atomien väliset sidokset ovat taas 

muodostuneet (Kittel 1986). Ruuvidislokaation dislokaatioviiva sijaitsee tämän 

ajatusesimerkin tapauksessa siinä kohdassa, jossa kulkee ensimmäinen rivi atomeita jotka 

eivät irronneet. Esimerkki ruuvidislokaatiosta on esitetty kuvassa 2. 

Kun tämän dislokaatioviivan ympäri kuljetaan virheettömässä kiteessä suljettu polku, 

huomataan että saavutaan suoraan polun aloituspisteen ala-tai yläpuolelle, eli 

ruuvidislokaation tapauksessa Burgersin vektori on samansuuntainen kuin 

dislokaatioviiva. 

Ruuvidislokaatiot ovat tutkielman aiheen lisäksi tärkeitä myös kiteiden syntetisaatiossa, 

sillä ruuvidislokaation sisältävä kide tarjoaa aina kiteytettävän aineen atomeille 

mahdollisuuden tarttua hilan sisänurkkaan, jolle atomeilla on preferenssiä uuden tason 

muodostamiseen verrattuna (Ashcroft, Mermin 1987). Näin syntyy kiteitä, joissa on 

mahdollisesti vain yksi dislokaatio, alkuperäinen kiteen ruuvidislokaatio. 
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Kuva 2. Ruuvidislokaatio. Ruuvidislokaation dislokaatioviiva on merkitty kuvaan 

katkoviivalla. Tummennettu hilataso on taso, jonka osittain leikkautuessa dislokaation 

voidaan ajatella syntyneen. 

Ruuvidislokaation aiheuttama siirtymä u voidaan määrittää asettamalla dislokaatioviiva 

sylinterikoordinaatiston z-akselille, pitämällä r vakiona ja kulkemalla z-akselin ympäri, 

eli tutkimalla kulmaa θ välillä 0-2π.  Tällöin huomataan, että kuten Burgersin vektorin 

tapauksessa, saavutaan suoraan lähtöpisteen yläpuolelle, ja etäisyys lähtöpisteestä on 

juuri Burgersin vektorin verran. Näin ollen u voidaan ilmaista matemaattisesti kaavalla 

(Smallman, Ngan 2014) 

( , , ) = ( ) ̂ =
2

̂ (9) 

jossa uz(θ) on siirtymä z-akselilla θ:n funktiona ja b on ruuvidislokaation Burgersin 

vektori. Tämä voidaan ymmärtää siten, että näin tehdessä ikään kuin lasketaan Burgersin 

vektoria, mutta polku C muodostetaan mielivaltaisesti ympyräksi, eikä hilan 

kantavektoreiden avulla. Lisäksi, jos tarkastellaan muita koordinaatteja θ:n tai toistensa 

funktiona, huomataan että ainoa siirtymä ruuvidislokaation tapauksessa on z-akselin 

suuntainen θ:n funktiona. 

Kun nyt sijoitetaan kaavaan (2) u kaavan (9) mukaan, saadaan 
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= = =
1
2

1 ( )
+ (0) =

4
 (10) 

jossa termi 1/r johtuu siitä, että käytetään sylinterikoordinaatistoa (Landau, Lifshitz 

1970). Määritetään seuraavaksi ruuvidislokaation aiheuttamat jännitteet sijoittamalla 

edellinen tulos yhtälöön (4). Tällöin saadaan 

4
=

∑

9
+

1
2

−
∑

3
 (11) 

jolle i ≠ j, joten voidaan suoraan todeta, että Kroneckerin deltasta riippuvat termit katoavat 

ruuvidislokaation tapauksessa aina, eli ruuvidislokaation tapauksessa ainoat vaikuttavat 

jännitykset ovat leikkausjännityksiä. Näin ollen voidaan siirtyä suoraan kaavaan (6) josta 

puolittain termillä 2G kertomalla saadaan jännitykseksi: 

=
2

 (12) 

ja kuten aiemmin elastisuusteoriaa tarkastellessa todettiin, yhtäsuuruuden (7) nojalla 

pätee myös: 

= =
2

 (13) 

Nyt jännitysten ja siirtymien avulla on mahdollista laskea ruuvidislokaation aiheuttama 

energian nousu dislokaatioviivan yksikkövektoria kohden kaavan (8) mukaan. 

Sijoittamalla yllä saadut tulokset, saadaan yhtälö muotoon 

=  
1
2

(  +  ) =   =  
4

∙
2

 (14) 

jossa on käytetty aiemmin todettuja yhtäsuuruuksia yksinkertaistamaan yhtälöä. Valitaan 

nyt integraatiorajoiksi z-akselilla 0 ja 1, θ-akselilla 0 ja 2π ja jätetään r-koordinaatin rajat 

vielä valitsematta, vaikka luonnollista olisi valita rajoiksi 0 ja äärettömyys. Näin yhtälöksi 

saadaan 

=  
4

∙
2

=  
8

   

  

  

 (15) 
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joka voidaan nyt integroida z- ja θ-koordinaattien suhteen päätyen muotoon 

=
4

=
4

ln  (16) 

josta käy selväksi miksei r-koordinaatille valittu arvoja, sillä r:n integraatiorajoiksi ei 

voida sijoitaa nollaa ja äärettömyyttä ilman että energian arvoksi tulee äärettömyys, mutta 

toisaalta integraatiorajoilla ei ole muuten aivan hirveästi merkitystä, koska ne esiintyvät 

logaritmin sisällä (Kittel 1986). Hyvä likiarvon voi kuitenkin laskea sijoittamalla 

alarajaksi r0 Burgersin vektorin suuruuden luokkaa oleva arvo (Kittel 1986) ja ylärajaksi 

R dislokaation pituuden suuruusluokkaa oleva arvo (Landau, Lifshitz 1970). 

2.5. Särmädislokaatio 

Särmädislokaatiossa kiderakenteessa on ikään kuin ylimääräinen hilatason puolikas, 

jonka särmä on särmädislokaation dislokaatioviivalla. Särmädislokaation liikkuessa tämä 

orpo hilatason puolikas ikään kuin liikkuu eteenpäin, mutta todellisuudessa ylimääräinen 

hilatason puolikas vain vaihtuu sidosten vaihtaessa kiinnityskohtiaan siten, että 

särmädislokaation vieressä olevat kokonaiset tasot saattavat puolittua ja puolittuneen 

tason dislokatisoitunutta tasoa täydentävä puolikas muodostaa kokonaisen tason 

dislokatisoituneen tason kanssa tehden toisesta puolikkaastaan uuden särmädislokaation. 

Särmädislokaatiota on havainnollistettu kuvassa 3. 

Särmädislokaation Burgersin vektoria tarkastellessa huomataan, että Burgersin vektori on 

virheen sisältävän hilatason suuntainen ja yksinkertaisessa kuutiollisessa kiteessä 

kohtisuorassa dislokaation aiheuttavaa tasoa vasten. 
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Kuva 3. Kohdassa A on särmädislokaation aiheuttava ylimääräinen hilatason puolikas. 

Suora B on särmädislokaation dislokaatioviiva. Polku C on suljettu polku virheettömässä 

kiderakenteessa. Vektori D on dislokaation Burgersin vektori. 

Myös särmädislokaation tapauksessa samanlainen, siirtymien laskemisesta liikkeelle 

lähtevä jännitysten tarkastelu olisi mahdollinen, mutta särmädislokaation tapauksessa 

erittäin paljon monimutkaisempi. Tästä syystä niitä ei tässä tutkielmassa lasketa, mutta 

ne kuitenkin esitetään suoraan kirjallisuudesta poimittuina. 

Dislokaation aiheuttama jännite kiteessä on yhtälöiden (Kittel 1986) 

= =  −
sin( )

2 (1 − )
             

= =
cos( )

2 (1 − )
                  

 (17) 

mukainen. Yhtälöissä z-akseli on dislokaatioviivan suuntainen akseli, ja v on 

tarkasteltavan materiaalin Poissonin suhdeluku, joka on yleensä noin 0,3 (Ohring 1995). 

Kaavaa tarkastellessa huomataan, että jännitys riippuu myös kulmasta, ja tämä ilmenee 

siten, että särmädislokaation aiheuttama jännite on ylimääräisen tason puolikkaan 

kohdalla positiivinen, ja sitä päinvastaisella kulmalla negatiivinen. Efekti voidaan 

ymmärtää helposti ajattelemalla, että ylimääräinen tason puolikas ikään kun pyrkii 

laajentamaan hilaa, ja toisaalta sitä vastaavan hilatason puolikkaan puute pyrkii vetämään 

hilaa kokoon. Lisäksi huomataan, että särmädislokaation tapauksessa kaavan (6) 
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mukainen tarkastelu ei selvästikään onnistuisi kaikilla siirtymillä, koska kyseessä ei ole 

puhtaasti leikkaava jännitys. 

Särmädislokaation matemaattisen tarkastelun monimutkaisuudesta johtuen siirtymien 

määrittäminen on kohtuullisen hankalaa. Kuitenkin voidaan esittää arvaus, jolla 

päädytään oikeaan tulokseen sijoittamalla nollasta poikkeaviksi siirtymiksi uij arvot 

= = −
 ( )

4

= =
 ( )

4
    

 (18) 

joissa f(θ) on jokin funktio, joka vaihtaa etumerkkiään kuten sinifunktio (Smallman, Ngan 

2014), koska kuten aiemmin todettiin särmädislokaation tapauksessa jännitys ja sitä 

kautta myös siirtymä ovat riippuvaisia myös kulmasta. Vastaavasti g(θ) on jokin funktio, 

joka vaihtaa etumerkkiään kuten kosinifunktio. 

Sijoittamalla ylläolevat jännitteet ja siirtymät kaavaan (8) voidaan särmädislokaation 

energia laskea ratkaisemalla yhtälö:  

=
1
2

−2
 ( )

4
sin( )

2 (1 − )
+ 2

 ( )

4
cos( )

2 (1 − )
  (19) 

Jos nyt valitaan f(θ) = -sin(θ) ja g(θ) = cos(θ) saadaan θ- ja z-komponenttien suhteen 

ruuvidislokaation kanssa vastaavin integrointirajoin integroimalla välitulos (Hull, Bacon 

2011): 

=
4 (1 − )

(20) 

jossa huomataan olevan sama ominaisuus sädekoordinaattiin liittyen kuin  

ruuvidislokaation tapauksessa, ja r:n integraatiorajat onkin valittava samoin periaattein 

(Landau, Lifshitz 1970). Näin integroimalla vielä r:n suhteen lopputulokseksi 

jännitysenergialle dislokaatioviivan yksikkövektoria kohden saadaan yhtälö (Kittel 1986) 

=
4 (1 − )

ln  (21) 
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joka eroaa ruuvidislokaation vastaavasta vain nimittäjässä esiintyvän Poissonin 

suhdeluvun osalta. 

2.6. Dislokaatioiden synty 

Dislokaatioiden syntymekanismi on plastinen deformaatio (Ashcroft, Mermin 1987). 

Varsinaisessa täydellisessä kiteessä dislokaatioiden synnyttämiseen tarvitaan suhteellisen 

paljon energiaa, mutta makroskooppiset kappaleet ovatkin monikiteisiä ja 

makroskooppiset voimat kiteen kokoluokkaan verrattuna suuria. 

Dislokaatioita voi syntyä myös raerajapinnoilla (Hull, Bacon 2011). On myös 

huomattava, että raerajapinnan hilojen välisten kulman ollessa riittävän pieni voidaan itse 

rajapintaa kuvata särmädislokaatioista koostuvana rintamana (Ashcroft, Mermin 1987). 

Tällöin puhutaan niin sanotusta pienen kulman raerajapinnasta. Tällaista rajapintaa on 

havainnollistettu kuvassa 4. 

Myös niin sanotut Frank-Read-lähteet synnyttävät kappaletta jännitettäessä dislokaatioita 

monistamalla osittain liiketasossa jumiutuneita dislokaatioita siten että ne kuroutuvat 

itsensä kanssa umpeen, jolloin monistamalla syntynyt suljettu dislokaatio pääsee 

pakenemaan jättäen jälkeensä avonaisen dislokaation, joka on edelleen jumissa ja voi 

tuottaa uusia dislokaatioita edellä mainitusti (Kittel 1986). Frank-Read-lähteen toimintaa 

hilaa jännittäessä on havainnollistettu kuvassa 5. 
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Kuva 4. Pienen kulman raerajapinta. Nuolet helpottavat kulman hahmottamista. 

 

Kuva 5. Frank-Read-lähteen toimintaperiaatteen hahmotelma. Kappaletta jännittäessä 

dislokaatioviivat etenevät nuolten osoittamassa suunnassa, kuroutuvat ja jatkavat 

suljettuina polkuina ulospäin lähteestä katsottuna. 

2.7. Dislokaatioiden liike 

Särmädislokaatiot liikkuvat siten, että dislokaatioviivan suunta pysyy samana ja liike 

tapahtuu Burgersin vektorin suuntaisesti eteen- tai taaksepäin. Ruuvidislokaatiot taas 

liikkuvat Burgersin vektoria kohtisuorassa olevassa tasossa. Yleisesti ottaen dislokaatiot 

voivat liikkua tasoissa, jotka sisältävät sekä dislokaatioviivan että dislokaation Burgersin 

vektorin, ja jotka ovat tiiveimmän pakkauksen tasoja, esimerkiksi pintakeskeisen 

kuutiollisen hilan tasossa (111). Ehdoista huomataan, että särmädislokaatio voi liikkua 

vain yhdessä tasossa, kun taas ruuvidislokaation tapauksessa kaikki tasot jotka sisältävät 

Burgersin vektorin sisältävät myös dislokaatioviivan. Toisaalta särmädislokaation 

tapauksessa hila-atomin puuttuminen suoraan dislokaatioviivan läheisyydessä voi saada 

dislokaation vaihtamaan paikallisesti liiketasoaan. Tätä kutsutaan kiipeämiseksi (Marder 

2010). 

Dislokaatioon vaikuttavaa voimaa kuvataan yhtälöllä (Marder 2010) 
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= ∙ ×  (22) 

jossa σ on jännitys ja L dislokaatioviivan suuntainen yksikkövektori, jonka suunnan 

määrää oikean käden sääntö. Huomattavaa on, että yleisesti dislokaation liikkeelle 

saattava voima on huomattavasti pienempi kuin kaksi hilatasoa toisistaan erottamaan 

tarvittava voima (Kittel 1986). 

2.8. Dislokaatioiden väliset vuorovaikutukset 

Dislokaatiot vaikuttavat läheisyydessään oleviin toisiin dislokaatioihin kiteeseen 

aiheuttamien jännitystensä kautta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan vain 

yksinkertaisimpia tapauksia, joissa dislokaatioiden dislokaatioviivat ovat joko 

samansuuntaisia tai vastakkaissuuntaisia. Yksinkertaisimpana tapauksena voidaan pitää 

kahta samassa tasossa liikkuvaa särmädislokaatioita, joiden Burgersin vektorit ovat yhtä 

suuret, eli kummankin dislokaation tapauksessa dislokaation aiheuttava ylimääräinen 

hilataso on samalla puolella liiketasoa. Käytetään nyt approksimaatiota, jonka mukaan 

dislokaatioiden aiheuttama jännitysenergia voidaan laskea kaavalla (Hull, Bacon 2011) 

=
4 (1 − )

ln ( + ) (23) 

siinä tapauksessa, että dislokaatiot ovat kaukana toisistaan, tai kaavalla (Hull, Bacon 

2011) 

=
4 (1 − )

ln ( + )  (24) 

silloin, kun dislokaatioiden välinen etäisyys on hyvin pieni. Nämä yhtälöt voidaan 

ymmärtää siten, että lähekkäisiä dislokaatioita approksimoidaan yhtenä isona 

dislokaationa, ja toisistaan etäällä olevia dislokaatioita täysin toisiinsa 

vuorovaikuttamattomina dislokaatioina. Huomataan, että yksinkertaisimmassa 

tapauksessa kokonaisenergia minimoituu tapauksessa, jossa dislokaatiot ovat kaukana 

toisistaan, eli on luonnollista ajatella dislokaatioiden hylkivän toisiaan (Hull, Bacon 

2011). Toisaalta, jos dislokaatioiden Burgersin vektorit kumoavat toisensa, eli 

dislokaatiot aiheutuvat liikkumistasosta katsoen vastakkaisilla puolilla olevista 
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samansuuntaisista ylimääräisistä hilatason puolikkaista, energia minimoituu 

dislokaatioiden annihiloituessa, ja dislokaatioiden voidaan ajatella vetävän toisiaan 

puoleensa. 

Ruuvidislokaatioidenkin tapauksessa samansuuntaiset dislokaatiot hylkivät toisiaan, ja 

vastakkaissuuntaiset vetävät toisiaan puoleensa (Hull, Bacon 2011). 

Ruuvidislokaatioiden kohdalla tämä on helpompi ymmärtää dislokaation aiheuttaman 

jännitteen kaavan avulla, sillä voidaan ajatella, että jos kaksi samansuuntaista 

ruuvidislokaatiota olisivat samassa kohdassa, kaavan (12) Burgersin vektori olisi 

kaksinkertainen ja näin ollen aiheutunut jännityskin olisi kaksinkertainen, kun taas 

vastakkaissuuntaisten dislokaatioiden kohdatessa Burgersin vektori ja näin ollen myös 

kiteen jännitys katoaisivat. 

3. Plastisuus ja dislokaatiot 

3.1. Lujuus ja sitkeys 

Lujuus tarkoittaa kappaleen kykyä vastustaa plastista, eli pysyvää, muodonmuutosta. 

Mitä lujempi kappale on, sitä kovempi jännitys tarvitaan sen plastiseen muokkaamiseen, 

eli sitä korkeampi sen myötöraja on. Myötörajan alapuolinen jännitys aiheuttaa lineaarista 

ja elastista, eli palautuvaa muodonmuutosta, jota kuvan 6 kuvaajan alkuosa 

havainnollistaa. Lujuutta, kuten jännityksiäkin, mitataan leikkaussuunnassa, jolloin 

puhutaan leikkauslujuudesta, tai venytyssuunnassa, jolloin puhutaan vetolujuudesta. 

Myötörajan yläpuolella siirrytään elastisesta deformaatiosta plastiseen deformaatioon, ja 

riippuvuus ei enää ole välttämättä lineaarinen (Ohring 1995), kuten elastisessa 

deformaatiossa. Kuvassa 6 pisteiden A ja B välinen käyrä kuvaa plastista deformaatiota.  

Sitkeydellä tarkoitetaan integraalia (Ohring 1995): 

=  ( )  (25) 

Kaavassa UT on sitkeys, σ jännitys ja xf on kappaleen taipuma murtuessa. Sitkeyttä 

määritellessä siis otetaan huomioon myös jännite plastisen deformaation aikana. Usein 
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helpommin plastisesti deformoituvat kappaleet ovatkin sitkeämpiä kuin lujat kappaleet: 

Lujat kappaleet murtuvat usein lähes suoraan myötörajan saavutettuaan (Kittel 1986), 

jolloin integraalin pinta-ala jää pieneksi. Kuvassa 6 esiintyvä C:llä merkitty alue kuvaa 

sitkeyttä. 

 

Kuva 6. Havainnollistava kuva jännityksestä muodonmuutoksen funktiona. Kohdassa A 

on kappaleen myötöraja, kohdassa B kappale murtuu ja alue C on kappaleen sitkeys. 

3.2. Plastisuus dislokaatioiden aiheuttamana 

ilmiönä 

Aloitetaan plastisuuden käsittely pohtimalla, kuinka kovia jännityksiä täydellinen kide 

voisi kestää ennen deformaatiota plastisesti hilatasojen liukuessa. Käytetään 

yksinkertaista mallia (Ashcroft, Mermin 1987), jossa oletetaan, että kappaleen hilatasojen 

liu’uttua yhden neljäsosan toisiinsa nähden vaadittava jännitys kappaleen hilatasojen 

liu’uttamiseksi vielä enemmän erilleen on maksimissaan (Kittel 1986). Käytetään 

ensimmäisessä approksimaatiossa apuna Hooken lakia. Jotta arviosta saataisiin vielä 

vähän yksinkertaisempi, kuvataan tilannetta yksinkertaisessa kuutiollisessa hilassa, 

jolloin tarkastellessa esimerkiksi tason (100) liukumista täysin y- tai z-akselin suuntaisesti 

saadaan (Ashcroft, Mermin 1987) 



16 
 

≈
1
2

=
1
4

 (26) 

jossa d on hilatason atomien välinen etäisyys, x = d / 4 liu’utettu matka ja G kappaleen 

leikkausmoduuli. Tästä voitaisiin päätellä, että kiinteiden kappaleiden myötörajat olisivat 

samassa tai korkeintaan yhtä alemmassa suuruusluokassa kuin niiden leikkausmoduulit, 

mutta esimerkiksi yksikiteisen tinan leikkausmoduulin ja myötörajan suhdeluku on 

15 000 (Kittel 1986), eli ero on neljän magnitudin luokkaa. Näin suuri eroavaisuus 

ensimmäisen approksimaation ja kokeellisen tuloksen välillä kielii siitä, että ilmiön 

vaikutusmekanismina on jotain muuta kuin virheettömien hilatasojen liukuminen (Kittel 

1986), ja tätä kautta dislokaatiot liittyvätkin plastisuuteen. Huomattavaa kuitenkin on, että 

approksimaatio on kohtuullisen tarkka täydellisten kiteiden tapauksessa (Kittel 1986), 

mutta täydellisten kiteiden muodostaminen makromaailman sovellutuksiin on 

käytännössä mahdotonta (Kittel 1986). 

Täydelliset kiteet ovat erittäin lujia, mutta hieman dislokaatioita sisältävät kiteet ovat 

pehmeitä. Tämä johtuu siitä, että plastisuus johtuu itseasiassa dislokaatioiden liikkeestä. 

Asia on helppo ymmärtää ajattelemalla, että esimerkiksi yksittäisen särmädislokaation 

liikkuessa koko kappaleen lävitse voidaan kappaleen osan todeta muovautuneen 

dislokaation aiheuttavan tason verran dislokaation liikkeen suuntaan. Nyt kun vielä 

otetaan huomioon, että dislokaation liikuttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän 

energiaa kuin kokonaisten hilatasojen erottamiseen toisistaan (Kittel 1986), nähdään 

selvästi, että dislokaatiot ovat erittäin merkittävässä osassa kiinteiden aineiden 

plastisuutta tarkastellessa.  

3.3. Dislokaatiotiheys ja plastisuus 

Jos täydelliset kiteet ovat lujia, ja hieman dislokaatioita sisältävät kiteet pehmeitä, niin 

tästä täytyy selvästi seurata, että erittäin paljon dislokaatioita sisältävät kiteet ovat vielä 

pehmeämpiä. Jos dislokaatioiden pääasiallinen syntytapa on plastinen deformaatio, 

voitaisiin ajatella kappaleiden pehmenevän työstettäessä jatkuvasti. Näin ei kuitenkaan 

ole, vaan esimerkiksi takomalla kappaleen plastisuus vähenee, ja äärimmäisessä 

tapauksessa kappale ei enää muovaudu vaan murtuu (Ashcroft, Mermin 1987). Tämä 
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johtuu siitä, että dislokaatioiden määrän kasvaessa liian suureksi jäävät ne toisiinsa 

jumiin, ja pelkkä dislokaatioiden olemassaolo ei riitä tekemään kiteestä plastista, vaan 

niiden on myös kyettävä liikkumaan kiteessä mahdollisimman esteettömästi (Ashcroft, 

Mermin 1987).  

3.4. Hauraus – kappaleen murtuminen 

Jos dislokaatiot vaikuttavat kappaleen plastisuuteen, on luonnollista pohtia mistä 

kappaleen hauraus johtuu, ja liittyvätkö dislokaatiot murtumien syntyyn. Yleisesti ottaen 

työstämättömän kappaleen haurauteen vaikuttaa lähinnä se, muodostuuko kappaletta 

plastisesti muovatessa teräväkulmaisia, kiteen sisään päin eteneviä murtumia, vai 

tylsistyvätkö murtumat luomalla dislokaatioita kappaleeseen (Marder 2010). Tämä 

riippuu ainakin osittain kiteen hilasta: pinta- ja tilakeskeisissä kiteissä voidaan ajatella 

muodostuvan helpommin dislokaatioita kuin teräväkulmaisia repeämiä, kun taas 

heksagoniset hilat murtuvat helpommin (Marder 2010). 

3.5. Deformaatiokaksoiskide 

Kaksoiskide on kidevirhe, jossa kaksi kidettä jakavat yhden hilatason keskenään 

(Ashcroft, Mermin 1987). Kaksoiskiteitä voi muodostua kiteen kasvaessa, hehkutuksissa 

tai plastisessa deformaatiossa. Plastisessa deformaatiossa syntyneitä kaksoiskiteitä 

kutsutaan deformaatiokaksoiskiteiksi (Ashcroft, Mermin 1987).  Kaksoiskiteitä 

muodostuu varsinkin kiderakenteissa, joissa liukutasojen määrä on rajallinen, esimerkiksi 

heksagonisessa kiteessä (Ohring 1995). 

Kaksoiskiteen muodostumista voidaan havainnollistaa siten, että kiteessä lähtee liikkeelle 

särmädislokaatiorintama, joka edetessään kiteen lävitse muodostaa kaksoiskiteen 

(Ashcroft, Mermin 1987). Tätä prosessia on havainnollistettu kuvassa 7. 
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Kuva 7. Deformaatiokaksoiskiteen synty. Kohdassa A on alkuperäinen kide, kohdassa B 

särmädislokaatiorintama on lähtenyt liikkeelle, ja kohdassa C dislokaatiorintama on 

kulkeutunut kiteen läpi, muodostaen kaksoiskiteen. 

4. Lujuuteen vaikuttavat käsittelyt ja dislokaatiot 

4.1. Lujuuskäsittelyistä yleisesti 

Kun dislokaatiot käsitteenä ja dislokaatioiden liikkuvuusmahdollisuuksien vaikutus 

plastisuuteen on selvitetty, on luontevaa siirtyä tutkimaan mahdollisia dislokaatioiden 

liikkuvuuden rajoitus- ja helpotusmenetelmiä, joilla raaka-aineista on mahdollista tuottaa 

erilujuisia lopputuotteita. Teoreettiselta kannalta katsottuna täydellinen kiderakenne olisi 

tietenkin yksinkertaisin mahdollinen lujitusmenetelmä (Kittel 1986, Ashcroft, Mermin 

1987), mutta käytännön elämässä täydellisen kiteen tuottaminen makrokokoluokassa on 

käytännössä mahdoton tehtävä. Alla käsiteltävät menetelmät liittyvät ensisijaisesti 

metallurgiaan, sillä varsinkin rautapohjaisten seosten lujuusominaisuuksia voidaan 

muokata erittäinkin paljon käsittelyillä (Smallman, Ngan 2014), mutta tutkielman aihetta 

mukaillen käsittely tehdään lähinnä fyysikon näkökulmasta, ja kvantitatiivisen 

tarkastelun sijasta keskitytään lähinnä ilmiöiden kvalitatiiviseen ymmärtämiseen. 

4.2. Monifaasinen seos 

Monifaasisessa seoksessa pyritään luomaan toinen faasi kappaleen raerakenteeseen. 

Tarkoituksena on, että tämän toisen faasin rakeet estävät tai ainakin vaikeuttavat 
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dislokaatioiden kulkua lävitseen, jolloin dislokaatiot jäävät jumiin kakkosfaasin rakeiden 

kohdalle (Kittel 1986). Tätä on havainnollistettu kuvassa 8. Monifaasisen seoksen luonti 

voi tapahtua esimerkiksi siten, että ensin valmistetaan kyllästeinen, kuuma metalliseos. 

Tämän jälkeen metalliseoksesta valmistetaan kappale, joka jäähdytetään nopeasti. Tällöin 

metalliseoksen tila jää superkyllästeiseksi, ja kappaleen myötöraja on saostumien 

puuttumisen vuoksi alhainen (Kittel 1986). Tämän jälkeen kappaleen lämpötilaa 

nostetaan niin korkealle, että seosatomit alkavat muodostaa saostumia. Tällaista 

saostamista kutsutaan erkautushehkuttamiseksi. Saostumien koko kasvaa sen mukaan, 

mitä pidempään kappaletta erkautushehkutetaan (Kittel 1986). 

Mikäli dislokaatiot eivät voi kulkea saostumien lävitse, kuvaa kappaleen lujittumista 

yhtälö (Kittel 1986): 

=  (27) 

Yhtälössä σ on myötöraja, G leikkausmoduuli, b dislokaation Burgersin vektori ja L 

saostumien välimatka. Yhtälöstä käy ilmi, että saostumien muodostuessa kappale on 

lujimmillaan, mutta hehkutuksen jatkuessa keskimääräinen L pitenee saostumien 

kasvaessa isommiksi, jolloin saostumien lukumäärä vähenee ja niiden välinen etäisyys 

kasvaa (Kittel 1986). Toisaalta kuten lujuutta käsitellessä todettiin, sitkeys on usein 

lujuuden maksimoituessa pienimmillään, ja näin ollen sitkeys kasvaakin erkautuksen 

jatkuessa. Tästä syystä erkautusajan suhteen on tehtävä kompromissi lujuuden ja 

sitkeyden osalta. 
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Kuva 8. Monifaasinen seos. Tummennetut alueet kuvastavat kakkosfaasin rakeita ja 

viivat jumiutuneita dislokaatioviivoja. 

4.3. Liuoslujittaminen 

Liuoslujittamisessa metalliseos sisältää jotain vierasta alkuainetta, joka on yhteensopiva 

perusmetallin hilan kanssa ja muodostaa korvaussijaseoksen. Yhteensopivuuden 

vaatimuksina ovat samankaltainen atomisäde ja pienehkö elektronegatiivisuusero (Kittel 

1986). Toisaalta yhteensopivien alkuaineiden sijasta voidaan myös käyttää niin pieniä 

alkuaineita, että ne mahtuvat lujitettavan metallin hilan välitiloihin. 

Lujittuminen perustuu siihen, että kuumennetussa kappaleessa mikrokokoluokassa 

tarkasteltuna seosatomit asettuvat kiteessä todennäköisemmin siten, että niiden 

aiheuttamat kiteeseen kohdistamat jännitteet ja dislokaatioista aiheutuvat jännitteet 

kumoavat toisiaan. Tällöin kappaleen jäähdyttyä sitä deformoidessa deformoitumiseen 

vaadittava energia on kasvanut, koska dislokaatiot pyrkivät pysymään saavutetun 

jännitysenergiaminimin kohdalla (Kittel 1986). 
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4.4. Kylmätyöstö 

Kylmätyöstöllä tarkoitetaan materiaalien muodon plastista muokkaamista, esimerkiksi 

taontaa. Kylmätyöstöstä puhuttaessa lämpötilat ovat huomattavasti kappaleen 

sulamispisteen alapuolella. Kylmätyöstö kovettaa materiaaleja, koska se on plastista 

muodonmuutosta ja näin ollen lisää dislokaatiotiheyttä, joka johtaa dislokaatioiden 

tarrautumiseen toisiinsa ja sitä kautta dislokaatioiden liikkeen estymiseen (Kittel 1986). 

Yksinkertaisen approksimaation (Smallman, Ngan 2014) mukaan pätee riippuvuus 

=  (28) 

jossa τ on jännitys kiteen plastisessa deformaatiossa, ρ dislokaatiotiheys ja α materiaalista 

riippuva vakio. Mallia soveltaessa tulee kuitenkin muistaa, että dislokaatioiden 

lisääntyessä materiaalin lujittuminen juontaa nimenomaan dislokaatioiden välisiin 

vuorovaikutuksiin, eikä niinkään suoraan niiden määrään (Smallman, Ngan 2014). 

4.5. Hehkuttaminen 

Hehkuttamisella tarkoitetaan tämän tutkielman kannalta katsottuna kappaleen 

lämmittämistä tarkoituksena laskea kappaleen myötörajaa pienentämällä 

dislokaatiotiheyttä (Marder 2010). Hehkuttamisen perustana on kappaleen sisältämä 

jännite-energia, joka on syntynyt esimerkiksi kylmätyöstön seurauksena aiheutuneista 

jännitteistä (Marder 2010), jotka voivat esiintyä esimerkiksi dislokaatioiden tai 

litistyneiden kiteiden muodossa. Hehkuttaessa tämä jännite-energia pääsee purkautumaan 

termisen energian mahdollistaessa metastabiilin jännittyneen tilan purkautumisen. 

Hehkutukseen vaaditaan tietty minimilämpötila, jonka suuruus riippuu kappaleen 

työstöasteesta siten, että mitä enemmän kappaletta on kylmätyöstetty, sitä pienempi 

minimilämpötila on (Smallman, Ngan 2014). Hehkutuksessa tapahtuva jännitteiden 

poistuminen noudattaa yhtälöä (Smallman, Ngan 2014) 

=  (29) 
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joka on myös Arrheniuksen yhtälö. Yhtälössä A on vakio, Q riippuu kappaleen 

jännitystilasta ja epäpuhtauksista, kB on Boltzmannin vakio ja T lämpötila. 

Hehkuttamisen vaikutukset voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (Smallman, Ngan 2014), 

joista ensimmäinen on palautuminen. Palautumisessa dislokaatiot pyrkivät 

annihiloitumaan tai muodostamaan pienen kulman raerajapintoja, laskien näin kappaleen 

jännitystilaa. Tätä on kuvattu kuvan 9 B-kohdassa olevilla katkoviivoilla. Toinen vaihe 

on rekristalisaatio, jossa kappaleen jännittynyt raerakenne korvautuu täysin uudella 

jännitteettömällä raerakenteella. Kolmannessa vaiheessa rakeiden koko kasvaa, sillä 

suurilla rakeilla on vähemmän pinta-alaa suhteessa volyymiin (Smallman, Ngan 2014), 

jolloin rakeiden pinnasta aiheutuva pintajännitys pienenee. Kolmannessakin vaiheessa 

kappaleen plastisuus kasvaa, sillä myötöraja pienenee rakeiden kasvaessa yhtälön 

= +
√

(30) 

mukaan (Smallman, Ngan 2014). Tässä τi on minimijännitys, jolla dislokaatiot lähtevät 

liikkeelle materiaalissa, k vakio ja d kiteen leveys. 

Kuva 9. Hehkutuksen eri vaiheet. A esittää kylmätyöstettyä kappaletta ennen hehkutusta, 

B palautumista, C rekristalisaatiota ja D raekoon kasvua. 

  



23 
 

5. Yhteenveto 

Dislokaatioilla tarkoitetaan kappaleen nauhamaisia kidevirheitä. Kappaleen plastisuus 

riippuu ennen kaikkea kappaleen sisältämien dislokaatioiden 

liikkuvuusmahdollisuuksista, sillä hilatasojen liukumiseen pohjautuvan ensimmäisen 

approksimaation suuruusluokkavirhe on liian suuri siihen, että liukumisilmiö olisi 

hyväksyttävä selitys plastisuudelle. Lisäksi tarkempi ilmiön tutkinta lähdeteoksissa 

tuottaa samanlaisen suuruusluokkavirheen kuin tutkielmassa esitetty tarkastelu.  

Dislokaatioiden liikkuvuusmahdollisuuksiin vaikuttavat dislokaatiotiheys, kappaleen 

epäpuhtausrakeisuus, raekoko ja mahdolliset kiteeseen lisätyt korvaussija-aineet. 

Dislokaatioiden liikkuvuuteen voidaan vaikuttaa neljällä perusmenetelmällä. 

Ensimmäinen perusmenetelmä on monifaasisen seoksen muodostaminen, jossa seoksen 

toisen faasin rakeet aiheuttavat dislokaatioiden liikkeen estymisen. Toinen kappaleen 

materiaalikoostumukseen liittyvä tapa on liuoslujittaminen, jossa kappaleen 

valmistusmateriaaliin on seostettu jotain sopivaa korvaussija-alkuainetta. Kolmantena 

dislokaatioiden liikkuvuuteen voidaan vaikuttaa muovaamalla kappaletta plastisesti, 

jolloin dislokaatioiden liikkuvuus vaikeutuu niiden määrän kasvaessa, ja neljäntenä 

kappaletta voidaan hehkuttaa, jolloin kappaleen sisäiset jännitteet pienenevät ja 

kappaleen kiderakenne uusiutuu. 
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