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ność uwzględnienia symetrii 
krystalicznych. Otrzymywa-
nie FRO z figur biegunowych 
było dominującym tematem 
w DP5, kiedy zaczynałem pra-
cę w Instytucie i moje pierw-
sze obowiązki wiązały się 
z ilościową analizą tekstur. Jan 
Pospiech, Krzysztof  Pawlik, 
Jerzy Jura pasjonowali się 
metodami wyliczania FRO, 
problemem czy rozwiązanie 
jest jednoznaczne (na ogół 
nie jest), jakie są optymalne 
metody liczenia FRO, itp. Kilka 
lat później dołączył do nas Jan 
Bonarski ze swoim doświad-
czeniem w pozyskiwaniu da-
nych eksperymentalnych.

z  możliwych orientacji czę-
stość jej występowania w ma-
teriale. W tym miejscu pojawia 
się pytanie, jak mając badany 
fragment materiału polikry-
stalicznego wyznaczyć jego 
FRO. W klasycznym pomiarze 
wyznaczane są tzw. figury bie-
gunowe dla płaszczyzn kry-
stalicznych danego typu; fi-
gura biegunowa reprezentuje 
częstość występowania orien-
tacji tych płaszczyzn w próbce 
polikrystalicznej. Funkcję roz-
kładu orientacji można osza-
cować na podstawie zestawu 
kilku figur biegunowych. Nie 
jest to proste, bo problem do-
datkowo komplikuje koniecz-

polikryształ złożony z kry-
stalitów o zupełnie przypad-
kowych orientacjach będzie 
miał własności inne niż ma-
teriał składający się z  krysta-
litów o  praktycznie jednej 
orientacji (monokryształ). Jed-
nym z istotnych czynników 
wpływających na własności 
polikryształu jest więc pro-
centowy udział krystalitów 
o poszczególnych orienta-
cjach. Określa się go mianem 
tekstury krystalograficznej. 
Naturalnym opisem formal-
nym tekstury krystalograficz-
nej jest tzw. funkcja rozkładu 
orientacji (FRO) – rzeczywista 
funkcja przypisująca każdej 

Tekstura
Moją przygodę z Instytu-
tem Podstaw Metalurgii (IPM 
PAN) rozpocząłem w grudniu 
1986 r. w kierowanej przez ów-
czesnego dyrektora Wojcie-
cha Truszkowskiego Pracow-
ni Struktur Anizotropowych 
(DP5) jako terminator u Jana 
Pospiecha. Anizotropia, czyli 
zależność własności fizycz-
nych od kierunku, to aspekt 
dotyczący wielu materiałów, 
w tym metali. Metale najczę-
ściej występują w formie agre-
gatu krystalitów – polikryszta-
łu. W związku z tym pojawia 
się problem wyjaśnienia wła-
sności polikryształu w opar-
ciu o jego budowę i własno-
ści pojedynczego kryształu. 
Jest to szczególny przypadek 
ogólniejszego zagadnienia 
materiałów niejednorodnych, 
których własności zdetermi-
nowane są przez własności 
i  konfiguracje komponentów. 
Podstawowym parametrem 
jest tu udział poszczególnych 
komponentów. W przypadku 
polikryształu chodzi o udział 
krystalitów o różnych struktu-
rach, kształtach, wielkościach, 
położeniach i orientacjach. 
Łatwo sobie wyobrazić, że 

Geometryczny opis polikryształów 
w IMIM PAN

Adam Morawiec*

Artykuł zawiera subiektywną relację na temat badań prowadzonych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Ma-
teriałowej PAN w Krakowie, więc pozwalam sobie pisać w stronie czynnej. Nie będę rozwodził się na temat 
konkretnych wyników, bo to wymagałoby szczegółów, a jedynie z pewnej perspektywy przedstawię niektóre 
z zagadnień, jakimi „w moich czasach” zajmowano się w Instytucie. 

Rys. 1. „Podręcznikowa” ilustracja zależności efektywnej sztywności wymyślonego „po-
likryształu” od kierunku. Niech sztywność warstw pokolorowanych będzie duża a białych 
mała. Przy tej samej wartości nacisku, odkształcenie materiału zależy od tego, do której 
strony „polikryształu” ten nacisk przyłożono. W pierwszym przypadku efektywna sztyw-
ność materiału jest średnią arytmetyczną, a w drugim średnią harmoniczną sztywności 
poszczególnych warstw
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nań linii. Służące do tego opro-
gramowanie jest kluczowym 
elementem systemu. Właśnie 
w Brunszwiku napisałem mój 
pierwszy program do rozwią-
zywania obrazów Kikuchiego. 
Bardziej kompletny system do 
tworzenia map powstał we 
współpracy z  Emmanuelem 
Bouzy i Jean-Jacques’em 
 Fundenbergerem z Univer-
sité de Metz. Mikroskop wy-
posażony w kamerę cyfrową 
samoczynnie rejestruje ob-
razy dla siatki punktów w  in-
teresującym eksperymen-
tatora obszarze materiału, 
a  oprogramowanie znajduje 
orientacje krystalitów odpo-
wiedzialnych za poszczególne 
obrazy. W  pierwszym kroku 
wyznaczane są położenia tych 
linii dyfrakcyjnych, a następnie 
wyszukiwane są orientacje, 
które mogą dawać takie wła-
śnie położenia. System oparty 
na mikroskopii transmisyjnej 
znajduje zastosowanie w  pro-
wadzonych przez  Henryka 
Paula analizach mechanizmów 
deformacji metali (rys. 2).

Naprężenia lokalne
Z orientacją krystaliczną bli-
sko związana jest deformacja 
sieci krystalicznej (sieć to pe-
riodycznie rozłożone umow-
ne punkty przestrzeni, na któ-
rych opiera się opis atomowej 
struktury kryształu). Sprężyste 
odkształcenia sieci wiążą się 
liniową zależnością (Hooke’a) 
z naprężeniami. Szczególnym 
przypadkiem tych ostatnich 
są naprężenia własne (reszt-
kowe) pozostające w mate-
riale mimo, że nie podlega on 
zewnętrznemu obciążeniu. 
Mają one istotny wpływ na 
własności materiałów poli-
krystalicznych. W zależności 

się być bardzo uniwersalna. 
To dyfrakcja, czyli zjawiska za-
chodzące, gdy fala napotka na 
przeszkodę – w szczególności 
na krystalit. Rola dyfrakcji jest 
wyjątkowo ważna w przypad-
ku małych krystalitów (ziaren). 
W praktyce, odpowiednią roz-
dzielczość przestrzenną mają 
metody oparte na dyfrakcji 
elektronów. Kluczową okaza-
ła się automatyzacja dyfrak-
cyjnych metod wyznaczania 
orientacji. Najbardziej rozpo-
wszechnioną techniką jest 
dyfrakcja elektronów wstecz-
nie rozproszonych (EBSD1)) 
w mikroskopii skaningowej. 
Pozwala ona rejestrować 
tzw. mapy orientacji – obra-
zy mikrostruktury dodatko-
wo zawierające informację 
o orientacji poszczególnych 
krystalitów. Miałem szczęście 
pracować na Brigham Young 
University w grupie Brenta 
Adamsa tuż po tym, gdy uru-
chomiono pierwszy system 
tego rodzaju. 
Rozdzielczość nieco lepszą od 
EBSD można uzyskać stosu-
jąc elektronową mikroskopię 
transmisyjną. To podejście 
z  manualnie rozwiązywanymi 
obrazami dyfrakcyjnymi stoso-
wał w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia Krzysz-
tof Sztwiertnia ówcześnie 
pracujący w grupie  Franka Ha-
essnera na Technische Univer-
sität – Braunschweig. Mikro-
skopia transmisyjna pozwala 
uzyskać kilka rodzajów obra-
zów dyfrakcyjnych. My skupi-
liśmy się na tzw. obrazach Ki-
kuchiego. Obrazy tego rodzaju 
rozwiązywane są poprzez 
analizę geometrii widocznych 

1) Od angielskiego “electron back-
scatter diffraction”.

kacji. Stała się ona motywem 
do głębszego zajęcia się pro-
blemem wyliczania efektyw-
nych własności sprężystych 
materiałów polikrystalicznych. 
Podobny aparat służy teore-
tycznej analizie plastyczności 
metali; to i zainteresowania 
teksturą zapoczątkowały trwa-
łe więzi z kolegami z Wydziału 
Fizyki i Techniki Jądrowej AGH: 
Krzysztofem Wierzbanowskim, 
 Andrzejem Baczmańskim i Jac-
kiem Tarasiukiem.

Mapy orientacji
Jeśli chodzi o dane wyjścio-
we do wyliczania własności 
efektywnych, to poza FRO 
potrzebne są też korelacje 
między kształtem ziaren a ich 
orientacją i korelacje między 
orientacjami sąsiadujących 
ziaren. Ogólniej, trzeba wie-
dzieć jak rozłożone są krystali-
ty i ich orientacje w materiale. 
Rozmieszczenie krystalitów 
(mikrostrukturę) można ob-
serwować w mikroskopach, 
ale zbadanie jak zorientowa-
ne są poszczególne krystali-
ty nie jest proste, bo nawet 
jeśli ograniczyć się do metali, 
materiały mogą być bardzo 
różnorodne; np. pod wzglę-
dem wielkości krystalitów: 
od blach transformatorowych 
z widocznymi gołym okiem 
centymetrowymi ziarnami po 
materiały ultra-drobnoziarni-
ste z krystalitami o średnicy 
kilkudziesięciu nanometrów. 
Liczyć na jeden sposób po-
miaru ich tekstur, to jak szukać 
miarki, która nada się zarówno 
do pomierzenia długości biur-
ka jak i grubości znalezionego 
w szufladzie włosa. Istnieje 
wiele technik pomiaru orien-
tacji kryształów czy krystali-
tów, ale jedna z nich okazuje 

Własności efektywne
Tekstura polikryształu, choć 
sama w sobie interesująca 
z poznawczego punktu wi-
dzenia, zwykle nie jest celem 
badań. Służy raczej jako ele-
ment wiążący cechy kryształu 
z własnościami agregatu poli-
krystalicznego. Jednakże zna-
jomość tekstury nie wystarcza 
do opisania tych własności. 
Dla przykładu, wyobraźmy so-
bie konglomerat dwóch mate-
riałów, z których pierwszy ma 
dużą sztywność a drugi małą. 
Znajomość udziałów każdego 
z komponentów nie determi-
nuje własności konglomera-
tu. Jeżeli będzie to „kanapka” 
z warstw dwóch rodzajów to 
sztywność w kierunku równo-
ległym do warstw będzie zde-
terminowana przez materiał 
o dużej sztywności, a w kierun-
ku prostopadłym − przez ten 
o małej sztywności (rys. 1). Ten 
przykład odpowiada dokład-
nie uśrednianiu sztywności 
komponentów przy użyciu od-
powiednio średnich arytme-
tycznej i harmonicznej. W przy-
padku wyliczania efektywnych 
własności tego rodzaju średnie 
dotyczą wielkości tensoro-
wych (i  znane są jako średnie 
Voigta i Reussa). Rzeczywiste 
własności efektywne mieszczą 
się między ograniczeniami wy-
znaczonymi przez te średnie. 
Z algebry wiadomo, że średnia 
geometryczna (liczb dodat-
nich) jest ograniczona średnimi 
arytmetyczną i harmoniczną. 
Elementarne oszacowanie 
własności efektywnych pole-
gać więc może na policzeniu 
odpowiednika średniej geo-
metrycznej dla tensora opi-
sującego dane własności. Te 
pomysł był tematem mojej 
pierwszej samodzielnej publi-
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Granice ziaren
Wspomniane wyżej aspekty 
nie wyczerpują opisu poli-
kryształu. Jednym z pomi-
niętych a istotnych jego ele-
mentów są granice miedzy 
krystalitami. Granice mają 
niebagatelny wpływ na wie-
le własności materiałów po-
l ik r ystal icznych.  Można 
rozpatrywać własności kon-
kretnej granicy, ale podobnie 
jak w  przypadku orientacji, 
bardziej kompleksowym i in-
teresującym jest ilościowe 
podejście statystyczne. Po-
szukiwana jest odpowiedź 
na pytanie, jak różnią się pod 
względem własności grani-
ce poszczególnych typów. 
I tutaj pojawia się problem 
klasyfikacji granic. Podstawo-
wą charakterystyką granicy 
jest różnica orientacji między 
krystalitami rozdzielonymi 
tą granicą, tj. obrót o pewien 
kąt pozwalający nałożyć sieci 
tych krystalitów.  Najbardziej 

CBED oraz pakiet KSLStrain 
do wyznaczania naprężeń 
w oparciu o obrazy Kosse-
la. Programy te do pewnego 
stopnia automatyzują pracę 
nad obrazami dyfrakcyjny-
mi obu rodzajów. Pozwalają 
na identyfikację (wskaźniko-
wanie) poszczególnych linii 
dyfrakcyjnych, wyznaczanie 
orientacji krystalitu, symula-
cję geometrii linii (symulację 
dynamiczną całego obrazu 
w przypadku CBED), itp. 

Generalnie, w metodach dy-
frakcyjnych naprężenia wy-
znacza się pośrednio: wpierw 
mierzone są odkształcenia 
sieci krystalicznej, a następnie 
(w oparciu o prawo  Hooke’a) 
liczone są naprężenia. Od-
kształcenie otrzymuje się 
poprzez udokładnianie pa-
rametrów sieci krystalicznej. 
Rzeczywiste parametry są 
wyznaczane przez dopaso-
wanie geometrii linii na ob-
razach symulowanych do 
linii widocznych na obrazach 
eksperymentalnych. O ile ta 
idea jest prosta, samo wyli-
czanie parametrów bądź od-
kształceń sieci z informacji 
zawartych w  obrazach nie 
jest łatwe. Należy wziąć pod 
uwagę, że rozpatrywane są 
wielkości tensorowe, istotne 
są położenia i orientacje kry-
stalitów, próbek i  detekto-
rów, istnieje potrzeba dopa-
sowywania innych istotnych 
parametrów eksperymentu 
(np. odległości między detek-
torem, a  próbką), a w  przy-
padku CBED potrzeba do-
pasowywać kilka obrazów 
równocześnie. W  związku 
z  tym stworzyliśmy odpo-
wiednie oprogramowanie 
w postaci programu TEM-
Strain do analizy obrazów 

od  charakterystycznej odle-
głości, na której następuje 
zrównoważenie naprężeń 
resztkowych, rozróżnia się kil-
ka ich typów. Niektóre z nich, 
nazywane zwykle mikro-
-naprężeniami, zmieniają się 
w skali zbliżonej do wielkości 
krystalitów lub mniejszej. Ist-
nieje wiele metod badania 
i wyznaczania naprężeń reszt-
kowych, ale tylko niektóre 
z  nich mają dostateczną roz-
dzielczość przestrzenną i do-
stateczną czułość by badać 
mikro-naprężenia. Również 
w tym przypadku dominują 
metody dyfrakcyjne. Obrazy 
uzyskane poprzez dyfrakcję 
na kryształach niosą informa-
cję o parametrach sieci. Tylko 
w pewnych warunkach infor-
macja taka jest dostatecznie 
dokładana by można ją użyć 
do wyznaczania naprężeń. 
Wraz z kolegami z Universi-
té de Metz skupiliśmy się na 
analizie danych z  dwóch me-
tod dostępnych w  zwykłych 
laboratoriach: są to dyfrakcja 
zbieżnej wiązki elektronowej 
(CBED2)) bazująca na mikro-
skopii transmisyjnej oraz mi-
krodyfrakcja Kossela (rys. 3). 

2) Od angielskiego „convergent 
beam electron diffraction”.

Rys. 2. Obraz mikrostruktury próbki glinu zarejestrowany przy użyciu mikroskopu trans-
misyjnego, przykładowy dyfrakcyjny obraz Kikuchiego i mapa orientacji dla tego mate-
riału. Kolory mapy są przypisane orientacjom krystalicznym

1μm

Rys. 3. Obraz CBED i jego symulowany odpowiednik (wraz 
z elementami służącymi do wyliczania odkształceń sieci 
krystalicznej) oraz obraz dyfrakcyjny Kossela (D. Bo-
uscaud) ze znacznikami linii, na podstawie których liczone 
jest odkształcenie sieci
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z ewolucją mikrostruktur i tek-
stur polikryształów w różnego 
rodzaju procesach. 
Jakie korzyści wynikają z tych 
prac? Większość materiałów, 
z którymi spotykamy się w ży-
ciu codziennym, to polikrysz-
tały: od wspomnianych metali, 
poprzez materiały ceramiczne, 
po skały i niektóre polimery. 
Zrozumienie ich własności jest 
istotne dla postępu naukowe-
go i technologicznego, a przez 
to do poprawy życia i postępu 
społecznego. Metody badania 
i wiedza na temat mikrostruk-
tur, granic ziaren, tekstur czy 
naprężeń własnych znacznie 
zmieniły się w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, a Instytut miał 
w  tym swój udział. Należy tu 
podkreślić, że powyższy krót-
ki spis interesujących mnie 
zagadnień oczywiście nie wy-
czerpuje listy tematów, którymi 
zajmowano się w DN5, a z kolei 
działalność tej pracowni stano-
wi tylko wycinek badań prowa-
dzonych w Instytucie.
Z moich 25 lat w IMIM PAN 
część spędziłem poza Krako-
wem (poczynając od pobytu 
na McGill University w latach 
1991-2 w grupie Jerzego 
Szpunara), ale nieustannie 
pozostawałem w bliskim kon-
takcie z personelem Instytutu 
i  zawsze miałem dokąd wra-
cać. Za umożliwienie mi tego, 
także za współpracę i inspi-
racje, oraz za stworzenie wa-
runków do działania na polu 
badań nad polikryształami, 
chciałbym wyrazić wdzięcz-
ność Janowi Pospiechowi, 
kolegom z DN5 i wszystkim 
pracownikom IMIM PAN. 

* Prof. Adam Morawiec – Insty-
tut Metalurgii i Inżynierii Mate-
riałowej PAN w Krakowie

ren. Na geometrii opiera się 
krystalografia będąca pod-
stawą tych prac, elementarny 
opis granic ziaren jest w du-
żym stopniu geometryczny, 
a i niektóre procesy fizyczne 
mają swą geometrię (np. geo-
metria deformacji kryształów 
i materiałów polikrystalicz-
nych, czy czysto geometrycz-
ne prawo von Neumanna 
opisujące wzrost ziaren). 
Podstawowe dane ekspery-
mentalne o mikrostrukturze 
czy teksturze polikryształów 
pochodzą z metod opartych 
na zjawisku dyfrakcji, i w wie-
lu wypadkach używana jest 
geometryczna teoria tego 
zjawiska. Samo wykorzystanie 
dyfrakcji jako metody badania 
materiałów polikrystalicznych 
stanowi fascynujący i ciągle 
niewyczerpany temat. Mam 
nadzieję, że opisana gałąź 
badań nad polikryształami 
będzie nadal rozwijana. Wie-
le na to wskazuje; jesteśmy 
obecnie świadkami intensyw-
nego rozwoju metod trójwy-
miarowej analizy geometrii 
polikryształów. Ponadto, cią-
gle do wyjaśnienia pozostaje 
wiele zagadnień związanych 

od makroskopowych parame-
trów granicy. Generalnie, aby 
móc stwierdzić, czy określo-
nych granic jest mało czy też 
dużo potrzebny jest punkt od-
niesienia.
Takim punktem może być czę-
stość występowania granic 
danego rodzaju w polikrysz-
tale o przypadkowych orien-
tacjach krystalitów i przypad-
kowych nachyleniach granic. 
W Instytucie udało nam się 
oszacować jak często dla za-
łożonej tolerancji na błąd eks-
perymentalny pojawią się gra-
nice nachylone czy skręcone.  
Jeszcze inne rozwiązane tutaj 
zagadnienie, to gdzie w prze-
strzeni makroskopowych pa-
rametrów należy tych granic 
szukać (rys. 4). 

Podsumowując …
Zasadniczym przedmiotem 
badań, w których uczestniczy-
łem w IMIM PAN były mikro-
struktura i szeroko rozumiana 
tekstura materiałów polikry-
stalicznych oraz metody ich 
wyznaczania. Drugi istotny 
motyw to geometryczny opis 
polikryształów jako konglo-
meratów krystalicznych zia-

zgrubnym jest rozróżnienie 
na granice małego oraz du-
żego kąta. Bardziej wyrafino-
wane podziały oparte są na 
tzw. makroskopowych para-
metrach granicy: dla płaskie-
go fragmentu granicy, oprócz 
różnicy orientacji uwzględ-
niane są również płaszczyzny, 
jakimi stykają się sąsiadujące 
krystality. Wprawdzie w  ta-
kim ograniczonym opisie 
uwzględniana jest tylko geo-
metria granic i to w skali igno-
rującej ich atomową struktu-
rę, ale kluczowym jest fakt, że 
w  przeciwieństwie do innych 
parametrów, ta geometria jest 
dostępna eksperymentalnie. 
Opierając się wyłącznie na 
makroskopowych parame-
trach granicy wyodrębnia się 
tzw. granice koincydentne, 
granice nachylone, skręcone, 
symetryczne, itp. Pojawia się 
pytanie o ilość tego rodzaju 
granic w materiałach polikry-
stalicznych. Wysoka częstość 
występowania niektórych 
z nich jest ewidentna. Najbar-
dziej jaskrawym przykładem 
są granice między koherent-
nymi bliźniakami w wyżarza-
nych czy deformowanych me-
talach (np. w mosiądzu). 
Ilościowe wyznaczenie czę-
stości występowania granic 
w funkcji makroskopowych 
parametrów granicy wymaga 
zebrania dużej ilości danych 
w formie różnic orientacji 
i nachyleń granic. Dane mi 
było uczestniczyć w pomia-
rze pierwszych funkcji tego 
rodzaju przeprowadzonym 
wraz z kolegami z grupy Gre-
ga Rohrera z Carnegie Mel-
lon University. Przy okazji, na 
podstawie danych geome-
trycznych, oszacowaliśmy też 
energie granic w zależności 

Rys. 4. Możliwe położenia biegunów (w rzucie stereogra-
ficznym) płaszczyzn granic skręconych oraz granic na-
chylonych dla kryształów o symetrii regularnej o różnicy 
orientacji zwanej S=15, tj. takiej, że co piętnasty węzeł 
sieci pierwszego kryształu pokrywa się z węzłem sieci 
kryształu drugiego


