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Jelölésjegyzék 

Termoelektromos jelenségek 

U – feszültség, termofeszültség 

T – hőmérséklet 

 – elektromos térerősség 

S – Seebeck-együttható 

pQ  - egységnyi keresztmetszetre eső, időegység alatt elnyelt hő 

AB  - Peltier-együttható 

elekromos ellenállás 

J – áramsűrűség 

Thomson-együttható 

Elektronszerkezet 

elektromos térerősség 

j – részecskeáramsűrűség 

w – hőáramsűrűség 

E – részecske energiája 

vD – Driftsebesség 

vD
’
– -elektromos tér okozta driftsebesség 

vD
’’
 – T hőmérsékletgradiens okozta driftsebesség 

részecskék szabad úthossza 

m – elektron tömege 

e – elektron töltése 

elektron ütközési ideje 

kB – Bolztmann-állandó 

Ce – elektronfajhő 

elektron energiája 

f – elektronenergia a Fermi-szinten 

  - Planck-állandó 

N() – lehetséges energiaállapotok száma az elektronelergia függvényében 

D() – elektronállapotsűrűség az elektronenergia függvényében 

p – hullámimpulzus 
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 – kémiai potenciál 

k – hullámszám 

G – reciprokrácsvektor 

Sd – Seebeck-együttható diffúziós komponense 

Sd – Seebeck-együttható fonon szórásból származó komponense 

Ötvözetek termodinamikája 

H – entalpia 

xy – x és y atom közötti kötési energia 

G – szabadentalpia 

S – entrópia 

e – szabadelektronok száma 

a – atomok száma 

V – fajtérfogat 

Tm – olvadáspont 

Tg – megszilárdulási hőmérséklet 

Mágnesesség 

EHeis – két spin kölcsönhatási energiája 

Jex – kicserélődési integrál 

S
x
 – x atom eredő spinje 

a – atomok közötti távolság 

d – atomi átmérő 

J – mágnesezettség iránya 

Hc – koercitiv erő 

H – térerősség 

M - mágnesezettség 

Mechanikai vizsgálatok 

HV10 – makrokeménységmérés, terhelőerő: 100 N 

HV0,1 – mikrokeménységmérés, terhelőerő: 1 N 

egytengelyű mechanikai húzófeszültség 
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Bevezetés 

A termofeszültség a fémes és félvezető rendszerek transzporttulajdonságainak fontos jel-

lemzője. 

 

1. ábra A Seebeck-effektus szemléltetésének áramköre [18] 

A jelenség alapelve, hogy két különböző vezetőből, vagy félvezetőből álló, az 1. ábrának 

megfelelő áramkörben az egyik kontaktpont fűtése esetén annak környezetében hőmérsék-

leti gradienst létrehozva a vezető két vége között potenciálkülönbség keletkezik. E jelensé-

get napjainkban roncsolásmentes anyagvizsgálatként is egyre gyakrabban alkalmazzák. 

A roncsolásmentes anyagvizsgálatok jelentősége napjainkban folyamatosan növekszik, 

ezt a témakörrel foglalkozó irodalom bővülése is jelzi. [1-7] Az ok nyilvánvaló: ezek a 

vizsgálati módszerek a nagyértékű alkatrészek (gépelemek) anyagáról, reálszerkezetéről, 

anyaghibák (repedések, zárványok) jelenlétéről szolgáltatnak információt anélkül, hogy 

roncsolással járó mintaelőkészítést végeznénk. [8] 

A Seebeck-effektuson alapuló anyagvizsgálati módszer azonban az ipari gyakorlatban 

közismert roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerekkel szemben (ultrahangos mágneses, 

örvényáramú penetrációs stb. vizsgálatok) még nem terjedt el annak ellenére sem, hogy 

bizonyos anyagjellemzőkről, mint például feszültségállapotáról, hőkezeltségi állapotról 

illetve a fázisviszonyokról – amelyek szintén fontos elemei az anyagminősítésnek – nem, 

vagy csak nagyon nehezen (leginkább roncsolásos anyagvizsgálati módszerek alkalmazá-

sával) kaphatunk adatokat. [9-11] 

Ennek oka elsősorban az, hogy a termofeszültséget, mint jelenséget, tömbi fémekre vo-

natkozóan fogalmazták meg, alkalmazása empirikus elvek mentén történt. A kémiai össze-

tétel, valamint a fázisviszonyok, vagy a vizsgált ötvözet feszültségállapotának hatását csak 

az utóbbi időkben kezdték feltárni. [17] 

Jó példa erre, hogy például a hegesztési varratok reálszerkezetének vizsgálatára, vagy az 

acélokban lejátszódó átalakulások kimutatására csak az utóbbi időben jelentek meg ezzel 

kapcsolatos közlemények, [42, 94] míg például anyagfolytonossági hibák, zárványok kép-

ződésére, azonosítására vonatkozó egyéb, közismert roncsolásmentes vizsgálatok alkalma-

zásáról jóval gyakoribbak és régebbiek az értesüléseink. [12-14, 16] 

Az értekezésemben összefoglalt kutatómunka – ennek megfelelően – a termofeszültség 

jelenségének anyagvizsgálati módszerré történő fejlesztéséhez kapcsolódik: vizsgálataim 
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során olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy például mennyiben tekinthető a 

termofeszültség tömbi tulajdonságnak? Ezzel kapcsolatban vizsgálom a termofeszültséget, 

mint méréstechnikát befolyásoló felületfizikai jellemzőket is. Modellanyagokon kimuta-

tom, hogy mi a felületi érdesség és a felület feszültségállapotának kapcsolata, illetve ennek 

megnyilvánulása a termofeszültség alakulásában. A tömbi tulajdonságokat illetően vizsgá-

latra kerül, hogy a termofeszültséget meghatározó Seebeck-együttható miként változik a 

fázisviszonyokkal, vagy azonos fázison belül a kémiai összetétellel, ill. a makroszkópos 

feszültségállapottal. 

Értekezésemben a szerkezeti jellemzők hatásának tisztázása során a fémes és félfémes öt-

vözőelemek vizsgálatán keresztül mutatom be az elektronszerkezet hatását a 

termofeszültségre. 

Ezt követően kétkomponensű kristályos anyagokon kis koncentrációtartományban meg-

határozom az összetételváltozás – tehát az elektronszerkezet-változás – hatását is. 

Fémüveg anyagokat felhasználva széles koncentrációtartományban megvilágítom a ké-

miai összetétel hatását; amorf fémeket vizsgálva meghatározható az ötvözetet alkotó kom-

ponensek hatása, mivel az ötvözet az amorf jellege miatt a teljes koncentrációtartományban 

egyetlen fázist tartalmaz. 

Tisztázom a mechanikai illetve a belső feszültség hatását is fémüveg szalagokon. A me-

chanikai feszültség hatását egy erre a célra épített eszköz segítségével végzem, mellyel a 

mintán egytengelyű feszültségállapot hozható létre. 

A belső feszültség hatását amorf mintán végzett izoterm hőkezelések segítségével muta-

tom ki. 

Végül kiterjesztettem a vizsgálataimat olyan kétkomponensű anyagokra is, ahol már több 

fázis együttesen is jelen van, lehetőséget nyitva a fázisviszonyok hatásának tisztázására. 

A vázolt jelenségek illetve vizsgálati célkitűzések feltehetően hozzájárulnak a 

termofeszültségmérésnek roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerként történő elterjesz-

téshez. Ilyen lehetőség pl. a vasúti sínek nyírásos felületi deformációja során keletkező 

felületközeli meghibásodások, repedések keletkezésének, illetve terjedésének folyamatkö-

vetése is. Ezt alapul véve értekezésem záró fejezetében egy gyakorlati példán keresztül 

ismertetem a mérés műszaki alkalmazhatóságát. 
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1. fejezet 

Szakirodalmi áttekintés 

1.1 Transzportjelenségek fémes anyagokban 

A kondenzált anyagokban a töltés vagy energia áramlását vezetési (transzport) folyamat-

nak nevezzük. Ezen áramlásokhoz olyan fizikai jellemzők köthetők, mint a hővezető ké-

pesség, az elektromos vezetőképesség és a termoelektromos tulajdonságok. E tulajdonsá-

gokat – melyek valamilyen külső erőtér vagy kémiai potenciálváltozás hatására lépnek fel 

– atomi szinten fémekben nagyrészt az elektronszerkezet határozza meg, tehát a szilárd 

anyagokban a transzporttulajdonságok szoros összefüggésben vannak az elektronszerkezeti 

jellemzőkkel. Bár a transzport tulajdonságok mérése nem a legpontosabb módszer az 

anyagok mikroszerkezeti vizsgálataira, de mérésük a szilárdtestfizikai vizsgálatoknak 

alapvető eszközeit jelentik, ugyanis majdnem minden anyagon elvégezhetők, éppen ezért 

értékes eszközök az anyagok összehasonlítására. [20] 

Annak érdekében, hogy a transzporttulajdonságok tárgyalásához szükséges alapokat meg-

teremtsem, az elektronszerkezet alapszintű ismerete elengedhetetlen. Ennek tárgyalására az 

1.3. fejezetben kerül sor, az alábbiakban a termoelektromos jelenség leírásával foglalko-

zom.  

 

1.2 A termoelektromos jelenségek 

A termoelektromos jelenségek ismertetésekor többféle, egymással fizikailag is összefüg-

gő jelenségre gondolunk, amelyeknek időbeni felfedezése és hasznosulása széles időskálán 

mozog. E jelenségek ismertetésével kezdem az irodalmi összefoglalót.  

Hagyományosan a termoelektromos hatás vagy termoelektromosság három, külön is de-

finiálható jelenséget foglal magába: ezek a Seebeck-, a Peltier- és a Thomson-effektusok. 

A Joule-hő – amely akkor keletkezik, ha feszültség alá helyezünk egy vezetőt és abban 

áram indul meg – bizonyos mértékben ide kapcsolható, habár általában nem nevezik hő-

elektromos hatásnak (és rendszerint a termoelektromos eszközök ideálistól eltérő tulajdon-

ságai miatt keletkező veszteséghőnek tekintik). Fontos megjegyezni, hogy a Peltier-, 

Seebeck- és a Thomson-effektusok elvben termodinamikailag reverzibilisek, míg a Joule-

hő nem. [15] 

 

1.2.1 A Seebeck-effektus 

A termoelektromos jelenséget 1826-ban Seebeck fedezte fel, aki észrevette, hogy egy 

iránytű kitér egy két ponton csatlakozó, két különböző fémből alkotott zárt hurok közelé-

ben, ha a csatlakozási pontok eltérő hőmérsékletűek. Mivel Seebeck az elektromos áram 
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hatását a kutatásai során nem tisztázta, így a jelenséget hőmágneses hatásnak nevezte el, 

azt gondolván, hogy a két fém a hőmérsékleti gradiens hatására vált mágnesesen polarizált-

tá. 

A Seebeck-effektus értelmezését segíti az 1.1. ábra. 

 

 
1.1. ábra Seebeck-effektus szemléltetésének elektromos kapcsolása [15] 

 

A B anyagú vezetékek a és b végeinek hőmérséklete megegyezik, míg a c és d csomó-

pontok az ábra jelölései szerint T1 és T2 hőmérsékletűek. [15] 

Az a és b végek között mérhető feszültség ab UUU  , és a termoelektromos hatást 

jellemző Seebeck-együttható: 

 T

U
limS

0T
AB





 
 , (1.1) 

ahol ΔT az a és b végpontok közötti hőmérséklet-különbség. 

A jelenség lényege, hogy a végpontok közötti hőmérséklet-különbség hatására feszültség, 

azaz elektromotoros erő jön létre a két különböző fémben. A keletkezett feszültség néhány 

μV/K nagyságrendű. 

Habár egy fémpár termofeszültsége nyilvánvalóan a két fém hőmérséklet-gradiensre adott 

eltérő válaszát foglalja magába, egyébként lehetséges és kézenfekvő is az abszolút 

Seebeck-együtthatót (S) definiálni, mely egy adott anyag sajátos fizikai anyagjellemzője. 

Értéke a következőképpen fejezhető ki [15]: 

 TS , (1.2) 

ahol  az anyagban lévő elektromos mező, T a hőmérséklet-gradiens. 

 

Az (1.2) egyenletből következik, hogy 

 TSU  vagy SdTdU  . (1.3) 

Ebből látható, hogy 

 
 )UU()UU()UU(UUU addccbab  
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d
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T

T

AB dTSS

.

 (1.4) 

 

Ha feltételezzük, hogy az A anyag abszolút termoelektromos feszültsége nulla, akkor az 

áramkör nagyobb hőmérsékletű csomópontjához kötött vég pozitív potenciálú lesz a kisebb 

hőmérsékletű véghez képest, ha SB pozitív. Nyilvánvalóan a fémpár (1.1) egyenletben de-

finiált termoelektromos feszültsége megadható, mint 

 

 ABAB SSS  . (1.5) 

 

1.2.2 A Peltier-effektus 

A három közismert termoelektromos hatás közül a második, a felfedezője után elnevezett 

Peltier-effektus, amely a két különböző fémből alkotott, áram alatt lévő kör csomópontjai-

nál reverzibilis módon felszabaduló (vagy elnyelődő) hőhöz kapcsolódik. Ez az állandó 

hőmérsékleten felszabaduló hő reverzibilis olyan értelemben, hogy ha Peltier-hő szabadul 

fel, miközben A vezetőtől B felé áram folyik, akkor az áram irányának megfordítása esetén 

ugyanakkora mennyiségű hő nyelődik el. Így könnyen megkülönböztethető kísérletileg a 

Joule-hőtől, mely független az áram irányától. [15] 

A Peltier-állandó (Π) megmutatja, hogy egy adott anyagban egységnyi töltés mekkora hőt 

hordoz. Mivel a csomóponton keresztül folyamatos a töltésáram, ezért a hozzá kapcsolódó 

hőáramban törés lesz, ha ΠA és ΠB különbözőek. Ez nullától eltérő különbséget eredményez 

a csomópontnál, tehát a hőnek vagy felhalmozódnia, vagy távoznia kell onnan, az áram 

előjelétől függően. [21] 

A Seebeck-együtthatóhoz hasonlóan az abszolút Peltier-állandó is definiálható, habár a 

jelenség megfigyeléséhez itt is szükséges két különböző vezető. ΠA és ΠB abszolút Peltier-

állandókat tekintve 

 IQ ABP




 (1.6) 

ahol ABAB   , P
Q


 
az egységnyi keresztmetszetre eső, időegység alatt elnyelt hő, I 

az A vezetőből a B vezetőbe folyó áram erőssége. 

Mivel mind a Seebeck-, mind a Peltier-effektusok csak akkor figyelhetők meg ha két kü-

lönböző fémet alkalmazunk, ezért joggal vetődik fel a kérdés, hogy az abszolút állandók 

hogyan mérhetők? [15] 
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1.2.3 A Thomson-effektus 

Az abszolút együtthatók mérésére a választ a harmadik termoelektromos hatás, a szintén 

a felfedezőjéről elnevezett Thomson-effektus adja, amely reverzibilis hőfelszabadulás 

(vagy elnyelés) egy homogén, áramjárta vezetőben, hőmérséklet-gradiens jelenlétében. Az 

egységnyi térfogatra eső fejlődő hő a 

 TJJQ 2 


  (1.7) 

 

egyenletből számítható, ahol ρ az ellenállás, J az áramsűrűség, μ a Thomson-együttható. 

Az (1.7) egyenletben szereplő ρJ
2
 kifejezés a Joule-hő, a TJ  pedig a reverzibilis 

Thomson-hő. A Thomson együttható (μ) pozitív, ha hő nyelődik el a környezetből, miköz-

ben J és T párhuzamosak. [15] 

A Thomson-állandó egyedülálló a három termoelektromos állandó között, mert ez az 

egyetlen, amelyet közvetlenül mérhetünk önálló anyagokra vonatkozóan. A Peltier- és a 

Seebeck-együtthatók csak anyagpárokra határozhatók meg, így nincs semmilyen közvetlen 

kísérleti módszer, amellyel abszolút értékük mérhető lenne. 

Ahogy tehát fentebb láthattuk, a Thomson–állandó (μ) minden anyagra külön meghatá-

rozható, továbbá mind a Peltier-, mind pedig a Seebeck-együttható egymás függvényei. Az 

együtthatók közötti a kapcsolatot a Kelvin-reláció állítja fel: 

 

 dT

dS
T

 (1.8) 

 

Az abszolút hőmérsékletet (T), a Peltier-együtthatót (Π) és a Seebeck-együtthatót (S) a 

második Kelvin-reláció kapcsolja össze: 

 

 TS . (1.9) 

 

Az abszolút Seebeck- és Peltier-együtthatók kiszámolhatók, ha ismerjük a Thomson-

együtthatót a hőmérséklet függvényében. 

Egy anyag termofeszültsége a Thomson-együtthatóból integrálással kapható meg, 

 

 

Td
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T
TS
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0
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 (1.10) 

alapján. 

Természetesen a Thomson-együttható pontos mérése nem egyszerű feladat, különösen 

alacsony hőmérsékleteken. 

A szupravezetők egyik kiemelkedő tulajdonsága itt előnyként használható: egy szuprave-

zető Seebeck-együtthatója azonosan zérus, ezért egy vezető fém termofeszültsége kis hő-

mérsékleteken megmérhető, ha olyan fémpárt alkotunk, melynek egyik tagja egy vezető, 

míg a másik egy szupravezető. Ennek a párnak a termofeszültsége a kör nem szupravezető 

fémből lévő ágának a termofeszültségével egyenlő. [15] 
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A termoelektromos méréseknél az ólom termofeszültségét tekintik referenciaértéknek. 

Nagyobb hőmérsékleteken a nemesfémek, mint a Cu, Ag vagy az Au is szolgálhatnak mé-

rési alapként. [15] 

Az 1.1. táblázatban néhány fém standard Seebeck-együtthatói láthatóak különböző hő-

mérsékleteken, a mérések során referenciaanyagként ólmot használtak. 

 

1.1. táblázat: Néhány fém standard Seebeck-együtthatója (V/K) [15] 

T (°K) Cu Ag Au Pt Pd W Mo 

100 1,19 0,73 0,82 4,29 2 - - 

150 1,12 0,85 1,02 1,32 -1,63 - - 

200 1,29 1,05 1,34 -1,27 -4,85 - - 

273 1,7 1,38 1,79 -4,45 -9 0,13 4,71 

300 1,83 1,51 1,94 -5,28 -9,99 1,07 5,57 

400 2,34 2,08 2,46 -7,83 -13 4,44 8,52 

500 2,83 2,82 2,86 -98 -16,03 7,53 11,12 

600 3,33 3,72 3,18 -11,66 -19,06 10,29 13,27 

700 3,83 4,72 3,43 -13,31 -22,09 12,66 14,94 

800 4,34 5,77 3,63 -14,88 -25,12 14,65 16,13 

900 4,85 6,85 3,77 -16,39 -28,15 16,28 16,86 

1000 5,36 7,95 3,85 -17,86 -31,18 17,57 17,16 

1100 5,88 9,06 3,88 -19,29 -34,21 18,53 17,08 

1200 6,4 10,15 3,86 -20,69 -37,24 19,18 16,65 

1300 6,91 - 3,78 -22,06 -40,27 19,53 15,92 

1400 - - - -28,66 -43,3 19,6 14,94 

1600 - - - -31,23 -49,36 18,97 12,42 

1800 - - - - -55,42 17,41 9,52 

2000 - - - - -61,48 15,05 6,67 

2200 - - - - - 12,01 4,3 

2400 - - - - - 8,39 2,87 
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1.3 A transzporttulajdonságok elektronszerkezeti háttere 

A továbbiakban az előzőleg ismertetett jelenségek atom- és elektronszerkezeti alapjainak 

tárgyalásával foglalkozom. 

A fémek, különösen az egyszerű fémek, fontos fizikai tulajdonságainak egy részét a sza-

badelektron-modell segítségével érthetjük meg. Szabadelektron-közelítésben a vezetési 

elektronok – melyek az atomok vegyértékelektronjai – és az iontörzs közt ható erőket el-

hanyagoljuk, feltételezzük, hogy mindenütt szabadon mozognak. [20, 23] 

 

1.3.1 A Drude-modell 

A vezetési jelenségek legegyszerűbb elmélete Drude-től származik. Alapfeltevése a 

klasszikus szabadelektron-modell volt, mely szerint az elektronok a rácsban akadály nélkül 

mozognak. Ez ugyan elképzelhetetlen, de ha elektromosan semleges atommagokat képze-

lünk el, akkor a Culomb-erő nem hat az elektronokra, így azok potenciáltér alkotta akadály 

nélkül haladhatnak a rácsban. [24, 25] 

A modell emellett feltételezi, hogy az elektronok mikroszkopikus viselkedése klasszikus 

mechanikai törvények szerint történik a szilárd testekben, azaz az elektronok állandóan 

ütköznek a nehezebb és relatíve kevésbé mozgékony pozitív ionok alkotta periodikus tér-

ben. (1.2. ábra) 

 

1.2. ábra Drude-modell elektronjai (kék) ütköznek a kristály ionjaival (piros) [27] 

Mindamellett, hogy a szabad elektronok eredeténél a Drude-modell nem veszi figyelembe 

az elektronok és az ionok hosszú távú kölcsönhatását, azt feltételezi, hogy az elektronok 

egymásra sem hatnak. Az egyetlen lehetséges kölcsönhatás tehát a pillanatnyi ütközés a 

szabad elektron és egy ion között, mely egy adott valószínűséggel következik be egy idő-

egység alatt. [26] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Drude-modell#cite_note-ashcroft_mermin_3-4-6
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Külső tér nélkül az elektronok rendezetlen hőmozgást végeznek, eredő részecskeáram és 

hőáram természetesen nincs. Külső elektromos tér hatására az elektronok irányítottan mo-

zogni kezdenek, vagyis a rendezetlen hőmozgásra egy rendezett, a villamos tér illetve a 

hőmérséklet-gradiens által meghatározott irányú mozgás szuperponálódik. A mozgás 

azonban korántsem akadálymentes, ugyanis a rácsban levő rendezetlenségek, vakanciák, 

szennyezések, atomi mozgások, illetve szemcsehatárok megakadályozzák az elektronok 

állandó sebességű mozgását. 

Azt az időt, ameddig az elektron a gázban ütközés nélkül halad, relaxációs időnek nevez-

zük, és τ-val jelöljük. 

Tételezzük a továbbiakban fel, hogy az ε elektromos térerősség és a 
z

T


  hőmérséklet-

gradiens állandó abszolút értékű és azonos irányú, így a homogén izotrop anyagban csak 

egyirányú részecske- és hőáram indul. Ha n az egységnyi térfogatban levő elektronok szá-

ma és Dv  a driftsebesség, akkor a j részecske és w hőáramsűrűséget az alábbiak szerint 

írhatjuk: 

 
Dvnj   (1.11) 

 kjkonvektivkonduktiv wEwww   (1.12) 

ahol a wkonduktiv konduktív hőáram a j számú részecske Ej energiájával egyezik meg, tehát a 

részecskék mintegy szállítják saját belső energiájukat. 

A wk-val jelölt konvektiv hőáram független a részecskeszámtól, mely annak a következ-

ménye, hogy a különböző hőmérsékletű helyeken különböző az elektronok átlagos kineti-

kus energiája és rendezetlen hőmozgás során λ szabad úthossz megtételét követően ener-

giafeleslegüket ütközés útján leadják. 

Az elektron és a kristályszerkezet, valamint a rácshibák közötti kölcsönhatásból mindösz-

sze annyit veszünk figyelembe, hogy az elektron λ szabad úthossz megtétele után azokkal 

ütközik, és átlagos energiája igyekszik az ütközés környezetében uralkodó hőmérsékletnek 

megfelelő értéket felvenni. Az áramsűrűségek meghatározása céljából a Dv  driftsebességet 

és wk konvektív hőáramsűrűséget kell meghatározni. 

A rendezett mozgás ε elektromos tér okozta járulékára jellemző sebességet Dv -vel, a 

z
T


  hőmérséklet-gradienssel kapcsolatost Dv  -vel jelölve  

 DDD vvv  . (1.13) 

Az elektronok mozgásegyenlete alapján felírható, hogy 
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 e
dt

vd
m D  (1.14) 

ahol m az elektron tömege, Dv  az elektron sebessége, e az elektron töltése, ε az elektromos 

térerősség. Az 1.14 egyenlet azt fejezi ki, hogy az elektromos tér gyorsítani igyekszik az 

elektront. Ez a hatás azonban csak τ ütközési ideig tart, az ütközés során az elektron átadja 

a tértől kapott energiát a rácsnak, és a gyorsítási folyamat újra elkezdődhet. Ennek értel-

mében az (1.14) differenciálegyenlet megoldása: 
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 (1.15) 

ahol μ a kémiai potenciál, amelyek kapcsolata a Φ elektromos potenciállal és az ε elektro-

mos térerősséggel: 
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  (1.16) 

ahol z az elektronok adott irányú elmozdulása. A τ ütközési idő és a λ szabad úthossz kö-

zött is egyértelmű kapcsolat van: 

   v  (1.17) 

ahol v a rendezetlen hőmozgás átlagos sebessége. 

Mint már megjegyeztük, a különböző hőmérsékletű helyeken különböző az elektronok 

sebessége, amellyel azok a λ szabad úthossznyi távolságot teszik meg. Mivel az elektronok 

minden irányba azonos valószínűséggel mozognak, így a z és λ+z helyeknek megfelelő 

sebességek különbsége szolgáltatja a hőmérséklet-gradienssel kapcsolatos Dv   

driftsebességet, azaz 
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  (1.18) 

ahol felhasználtuk az 1.17 összefüggést, továbbá azt, hogy  

 Tk
2

3
vm

2

1
E B

2 
.
 (1.19) 

A konvektiv hőáramsűrűség meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a mozgást 

végző elektronok szállítják az energiát (közben nettó részecskeszám nincs) a nagyobb hő-

mérsékletű helyről a kisebb hőmérsékletű helyre. Levezethető, hogy: 
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ahol Ce az elektron fajhője, υ az elektron z tengelyhez viszonyított terjedésének szöge. 

A fentiek alapján a korábban definiált j és w áramsűrűségek az alábbiak szerint írhatók: 
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A j=0 feltétel alapján az 1.21 egyenletet az alábbiak szerint írhatjuk: 
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 (1.23) 

Az 1.23 összefüggés azt fejezi ki, hogy a hőmérséklet-gradiens hatására kialakult tértöltés 

mekkora elektromos térerősséget hoz létre az anyagban. Ezt a jelenséget abszolút 

termofeszültségnek nevezzük. Értéke arányos a hőmérséklet-gradienssel, tehát: 
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 0j  (1.24) 

ahol S az anyagra jellemző termoelektromos, vagy más szóval abszolút termofeszültség 

együttható (Seebeck-együttható). 

A fentiekből levezethető (1.23, 1.24 és 1.16), hogy 
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ahol kB a Boltzmann állandó, e az elektron töltése. 

Látható, hogy az 1.25 egyenlet független attól, hogy milyen hőmérsékleten mérünk 

termofeszültséget és azt milyen anyagon tesszük, tehát S anyagtól és hőmérséklettől füg-

getlen. [28] 

Ismert azonban, hogy a hőmérsékletnek igenis hatása van a termoelektromos tulajdonsá-

gokra is, mint ahogy azt az 1.3. ábra is szemlélteti. 
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1.3. ábra Néhány fémes elem termofeszültségének hőmérsékletfüggése [15] 

A valóságot jobban tükröző elmélet tehát csak olyan lehet, amely egyrészt figyelembe ve-

szi a kvantummechanika eredményeket, másrészt a kristályrács hatását is. 

 

1.3.2 A töltéshordozók diffúziója 

Az anyagban lévő töltéshordozók (az elektronok a fémekben, az elektronok és a lyukak a 

félvezetőkben, az ionok a szuperionos vezetőkben) diffúziója megindul, ha a vezető két 

végének hőmérséklete egymástól különbözik. 

Olyan rendszerben, ahol vezetők két vége közötti hőmérséklet-különbség állandó (állan-

dó a hőáram egyik végről a másikra), stacionárius a hordozók diffúziója. Ha az ellenkező 

irányokban diffundáló nagy- és kisenergiájú töltéshordozók aránya állandó lenne, akkor 

nem lenne nettó változás a töltésben. A diffundáló töltések azonban az anyagban található 

zárványok, hibák és rácsrezgések (fononok) miatt szóródnak. Mivel a szóródás energiafüg-

gő, ezért a különböző energiájú hordozók különböző arányban diffundálnak. Ez a töltés-

hordozók nagyobb sűrűségét eredményezi az anyag egyik végén, ezzel a pozitív és a nega-

tív töltésű vég közötti távolság potenciálkülönbséget, elektrosztatikus feszültséget hoz lét-

re. Egyensúlyi állapot áll be, ahol az egyik irányba diffundáló töltéshordozók száma ki-

egyenlített az elektromos mezőtől ellentétes irányba mozgó töltések számával. Ez azt jelen-

ti, hogy egy anyag termofeszültsége több hatás együttes eredménye, és nagyban függ az 
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anyaghibáktól és a szerkezeti átalakulásoktól (amelyek nagyban változnak a hőmérséklettel 

vagy az elektromos mezővel). [21, 40] 

 

1.3.3 A Fermi–Dirac-statisztika, mint a kvázi-szabadelektron modell 

alapja 

Delokalizált elektronok eloszlása a potenciáltérben 

Ismeretes, hogy az elektronok enegiaszintjüknek megfelelően sávokba rendeződnek. Az 

is ismert, hogy mindössze két elektron lehet azonos energianívón, de ezen elektronok spin-

je is ellentétes (Pauli-elv). [29] 

Az elektronállapotok eloszlását és az energianívók betöltöttségét szemlélteti az 1.4. ábra: 

 

1.4. ábra A Fermi–Dirac-eloszlás (a) T = 0 K-en és (b) T > 0 K hőmérsékleten [30] 

Az εf-el jelölt energiaszint a Fermi-szint, amely 0 K-en a legmagasabb betöltött energia-

szintet jelöli. 

A hőmérséklet emelkedésével az elektronok a (kBT) energiájukat kicserélik a ráccsal, és 

magasabb energianívóra ugranak, ezzel betöltve egy εf (Fermi-szint) feletti energiasávot, 

ahogy ezt az 1.4/b ábra is szemlélteti. E jelenségben azonban csak a fenti (Fermi-szinthez 

közeli) energiasávokban levő elektronok vesznek részt, ugyanis a kisebb energianívókon 

már az összes hely betöltött, így az elektronok számára nincs lehetőség magasabb szintre 

lépni. Ez abban az esetben lenne csak lehetséges, ha a ráccsal képesek lennénk akkora 

energiát közölni, hogy alsóbb szintekről is ki tudjon lépni elektron egyenesen a Fermi-szint 

fölé, ez azonban hőközléssel nem érhető el. 

Tehát hiába rendelkezik nagy számú elektron 0 és f közötti kinetikus energiával, ha hőt 

közlünk a rendszerrel, a vezetési sávon belül csak azokat az elektronokat gerjesztjük, me-

lyek közvetlenül a Fermi-szint közelében vannak. Ezen jelenség megy tehát végbe, ha 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pauli-elv
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bármely kis energiájú gerjesztést alkalmazzuk. Ilyen például a termikus vagy a mágneses 

gerjesztés. 

Az energiaállapotok foglaltsági valószínűségét az energia függvényében a következő ösz-

szefüggés írja le [30]: 

 
TkB
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e
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ahol εi az elektron energiája, εf a Fermi-energia, kB a Boltzmann-állandó és T a hőmérsék-

let. 

 

1.5. ábra A Fermi–Dirac-függvény [30] 

Látható, hogy 0 K hőmérsékleten az energiaállapotok betöltöttségi valószínűsége 1, míg a 

Fermi-szint feletti energiatartományban 0. Emelve a hőmérsékletet (tehát az elektronokkal 

energiát közölve) egyre több elektron lép át a Fermi-szint fölé, melynek következtében a 

Fermi-szint felett megnő az elektronállapotok betöltöttségi valószínűsége, míg – mivel 

kilépnek elektronok – εf  közvetlen közelében lecsökken, ahogy ezt az 1.5. ábra is mutatja. 

Az 1.5. ábra azonban mindössze azt árulja el, hogy adott energiaszinten mekkora az ener-

giaállapotok betöltöttségi valószínűsége, azonban az energiaállapotok (pályák) számáról 

nem hordoz információt. 

A legfeljebb ε energiájú energiaállapotok számát az alábbi összefüggéssel írhatjuk le 

[30]: 
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ahol V a fém térfogata, ε az elektron energiája a pályán, m az elektron tömege,   a Planck 

állandó. Látható, hogy növekvő energiával az energiaállapotok száma is növekszik. 

Az egységnyi energiaállapotokhoz tartozó pályák számát, melyet állapotsűrűségnek ne-

vezünk, az alábbiak szerint határozhatjuk meg [20]: 
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 (1.28) 

Láthatjuk, hogy minél nagyobb energiaszinten vagyunk, azaz minél nagyobb a hullám-

szám, annál nagyobb az egységnyi Δε intervallumhoz tartozó állapotsűrűség. 

 

1.6. ábra Az elektronállapotok száma az energia függvényében 

Az 1.6. ábra azonban nem ad számunkra információt a tényleges elektronsűrűségről, csu-

pán azon helyek állapotának sűrűségét jelzi, ahol az elektronok potenciálisan előfordulhat-

nak. 

Az elektronsűsűség hőmérsékletfüggése az 1.5. és 1.6. ábrákból származtatva az alábbiak 

szerint ábrázolható: 

 

1.7. ábra Részecske-állapotsűrűség az energia függvényében. Az árnyékolt terület az ab-

szolút 0 hőmérsékleten betöltött pályákat jelöli [20] 
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Illetve az alábbi összefüggést felhasználva számíthatjuk ki [20]:  
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1.3.4 Kvázi-szabadelektron modell 

Fémes kristályokban az iontörzsek szabályos, térbeli rácsot alkotnak. Ennek megfelelően 

az elektronok mozgásának leírásához figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az iontörzsek 

pozitív töltése hatással van az elektronok mozgására, azaz a delokalizált elektronok egy 

periodikus potenciáltérben mozognak. 

A szabadelektron-közelítésben láthattuk, hogy a periodikus rács (1.8. ábra) nem akadá-

lyozza az elektron mozgását, illetve a nem periodikus potenciáltérben az elektronok köl-

csönhatásba kerülnek az atomokkal, illetve szóródni képesek a szennyezések és a 

fononok miatt is; alapvetően e két kölcsönhatás határozza meg a transzporttulajdonságo-

kat. [20, 30] 

 

 

1.8. ábra A kristályt alkotó atomok szabályos periodikus potenciáltere [32] 

A továbbiakban tételezzük fel, hogy az atomi potenciál kicsi, továbbá minden egyes ion 

egy kis gömb, melyen belül a potenciál állandó, de nagysága kissé eltér a környezete po-

tenciáljától. Minden gömb szórni fogja az elektronokat a jól ismert diffrakciós törvénysze-

rűségek szerint (mivel a gömbök a kristályrácsban szabályos rendszer szerint helyezkednek 

el). A kiszóródott hullámok a különböző atomokból interferálni fognak egymással egy sza-

bályos rendszer szerint, így a teljes diffraktált hullámban koherenciát figyelhetünk meg. A 

jelenség teljesen hasonló a röntgensugár elhajlásához (Bragg-reflexió). [30] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fonon
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(a) Elektron szóródása egy 

atomon 

(b) Diffrakció az atomok szabályos rend-

szerében 

1.9. ábra Elektronok szóródása a rácsban [30] 

Ahogy azt már korábban említettem, a kvázi-szabadelektron modell szerint az elektronok 

az anyagban periodikus potenciáltérben mozognak. Ha egydimenziós rácsot tételezünk fel, 

amelyben az atomok környezetében a potenciálnak ugrásszerű változása van, akkor a peri-

odikus potenciáltér az alábbiak szerint ábrázolható (1.10. ábra): 

 

1.10. ábra A periodikus potenciál egy dimenzióban [30] 

A hullámok p impulzusát az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

 kp    (1.30) 

ahol k az elektron hullámfüggvény hullámszáma,   pedig a Planck állandó. 

A szabadelektron hullámfüggvényeit az alábbiak szerint írhatjuk: 

   )exp(ikxxk   (1.31) 

Abban az esetben, ha az elektron nagyon lassan halad, akkor k értéke olyan kicsi lesz, 

hogy a Bragg-feltételt nem teljesíti, de a 

 
a

k


  (1.32) 

helyen reflexiót szenved. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eddig balról jobbra terjedő hul-

lám jobbról balra fog terjedni, azaz hullámfüggvényét az alábbiak szerint írhatjuk fel: 
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   )exp( ikxxk   (1.33) 

A két k  és k
 
állapot szabad elektronjainak kinetikus energiája megegyezik, értékét 

egydimenziós esetben az alábbiak szerint írhatjuk: 
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ahol az a rácsállandójú rácsra vonatkozó periodikus határfeltétel szerint  
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  (1.35) 

Az 1.34. összefüggésnek megfelelően a szabad elektronok energiája a k hullámszám 

függvényében az alábbiak szerint alakul. (1.11. ábra) 

 
1.11. ábra A szabadelektronok energiája a k hullámszám függvényében [20] 

Tudjuk, hogy a kristálybeli hullámterjedés következménye a Bragg-reflexió. A tiltott 

energiasávok léte a kristályban haladó hullámok Bragg-reflexiójának következménye.  

 

1.12. ábra Az a rácsállandójú lineáris, egyfajta atomból felépülő rács elektronjának ener-

giája a hullámszám függvényében [20] 
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Ahogy azt az 1.12. ábrán is láthatjuk, a ak   helyhez tiltott sáv tartozik. Egy dimen-

zióban a k hullámszámvektorú hullám elhajlásának Bragg-feltétele 
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  (1.36) 

ahol anG 2  reciprokrácsvektor, és n egész szám. Az első reflexiók, és az első tiltott 

sáv a ak   helyen jelennek meg, n további értékeihez további tiltott sávok tartoznak. 

A ak   helyen reflexió alakul ki, mert a lineáris rács egyik atomjáról reflektált hullám 

2π fáziskülönbséggel interferál a közvetlen szomszédról visszavert hullámmal. A k térben a 

a  és a  közötti tartomány ennek a rácsnak első Brillouin-zónája. [20, 30] 

A fentiekben láthattuk az elektronok sávokba rendeződésének szabályait. A Fermi–Dirac-

statisztika tárgyalása során arra is fény derült, hogy az anyaggal energiát közölve elektro-

nokat léptethetünk át alacsonyabb energiaszintekről a magasabb energiaszintekre (1.5. áb-

ra). A két jelenségből készült egyesített ábrát szigetelőkre vonatkoztatva az 1.13. ábrán 

láthatjuk. Az ábrából nyilvánvalóvá válik, hogy a kristályráccsal hőt közölve egyre több 

elektront gerjeszthetünk a vezetési sávba, melynek következtében a vezetési elektronok 

koncentrációja lokálisan megnő. 

 

1.13. ábra Energiaskála, illetve a Fermi-féle eloszlásfüggvény együttes ábrázolása szigete-

lők esetére [20] 
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1.3.5 A termofeszültség leírása Mott-elméleti közelítésével 

A 1.3.1. pontban láthattuk, hogy a Drude-modellel a termofeszültség közelítése nem a 

legpontosabb. 

A Drude-modellnél már pontosabb közelítést kapunk termofeszültségre, ha a Mott-

formulát alkalmazzuk [33]: 
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 (1.37) 

Ahol kB a Boltzmann-állandó, e az elektron töltése, σ(ε) egy függvény, amely az εf energi-

ánál a vezetőképességet mutatja meg, továbbá εf a Fermi-energia. 

A d index a termofeszültség diffúziós komponensét jelöli, ugyanis a formula mindössze 

egy komponense csak a termofeszültségnek. Az összefüggés elég rossz közelítése a valós 

értékeknek, tehát a pontosabb számításokhoz a termofeszültségnek egy másik befolyásoló 

tényezőjét is figyelembe kell venni, az úgynevezett fononszórásból származó hatást [15, 

31], melyet a Mott-formula önmagában nem vesz figyelembe. 

A teljes termofeszültség így [15]: 
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 (1.38)
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A fenti formulák ideális anyagok esetén használhatók, amelyekben sem rácshibát, sem 

pedig szennyezést (idegen atomok jelenlétét) nem veszünk figyelembe. 

Ötvözeteknél további problémák lépnek fel, ugyanis itt az ötvöző már egészen kis meny-

nyiségben is gyökeres változást eredményez a termofeszültség alakulásában, mind a dif-

fúziós termofeszültségre, mind pedig a fononszórás eredményezte komponensre is. 

Láthatjuk, hogy a termofeszültséget meglehetősen sok tényező befolyásolja. Ezeknek a 

meghatározása a mai napig nem tekinthető sikeresnek, melyet a napjainkban folyó kuta-

tások is igazolnak [34-37]. A számítások során egyfázisú, teljesen tiszta, diszlokáció és 

feszültségmentes ötvözeteket feltételeztünk. Mérési illetve irodalmi adatok is alátámaszt-

ják, hogy mind a diszlokációk, illetve ebből adódóan a belső mechanikai feszültségek az 
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ötvözőtartalom mellett nagy hatással vannak a termofeszültség alakulására. Alapvetően 

kijelenthetjük, hogy a termofeszültséget a vizsgált anyagok elektronszerkezete, a szabad 

elektronok populációja, illetve a Fermi-felületen levő elektronok mobilizálhatósága ha-

tározza meg. 
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1.4 Ötvözetek szerkezetének hatása a transzporttulajdonságokra 

Látható, hogy a transzport tulajdonságokat alapvetően az elektronszerkezet határozza 

meg, ezért az ötvözetek elektronszerkezetének átfogó tanulmányozása elengedhetetlen. 

Mind az ötvözőtartalom változása, mind pedig az előállításkor alkalmazott teljes termikus 

előélet, a hűtési körülmények nagy hatással vannak a Fermi-felület alakjára illetve Fermi-

szint közelében az elektronállapot-sűrűségre, ezért a továbbiakban ennek a fizikai hátteré-

vel foglalkozom. Az elektronszerkezet szoros összefüggésben van a fázisviszonyokkal, 

illetve a képződést irányító termodinamikai állapotfüggvények alakulásával. 

A továbbiakban ideális kristályos ötvözetek képződésének termodinamikája alapján mu-

tatom be a valós ötvözetek termodinamikai jellemzőit, majd az amorf szerkezetek vizsgála-

tával is foglalkozom. Ez utóbbiak rövid ismertetése azért indokolt, mert egyfázisúak, így 

segítségükkel a koncentrációviszonyok széleskörűen tárgyalhatók. 

1.4.1 Kristályos fázisok képződésének termodinamikai háttere 

Vizsgálataimban a fémes szilárd oldatok kiemelkedő jelentőségűek, így elsősorban ezek 

képződésének termodinamikai hátterét ismertetem. 

Ideális oldatok feltételezése esetén a kötési energia az oldott anyag és az oldószer atomjai 

között közel azonos. Ez abban nyilvánul meg, hogy nincs mérhető hőjelenség az elegyedés 

során, vagyis a képződésük során az entalpiaváltozás csekély: 

 0HM   (1.40) 

Így viselkednek például elegyedésük során a szerves molekulák. 

Ha az A és B atomok közötti kötési energiát AA, BB illetveAB-vel jelöljük, továbbá felté-

telezzük, hogy az oldat energiája ezekből az energiakapcsolatokból felépíthető, akkor 

 02  BBAAAB   (1.41) 

A kétatomos gázoknál (O2, N2) a molekulák alkotják az ilyen elegyet, de előfordul ez a 

viselkedés folyadék állapotban is (pl. szénhidrogének között). 

Noha az AA, BB, ill. AB kötési energiák erőssége ideális oldatok esetében azonos (tehát 

keverés során nincs belsőenergia-változás), a két komponens önmagától, spontán módon 

elegyedik. (1.14. ábra) 
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1.14. ábra Ideális oldatok entalpiaváltozása a keveredés során 

A keletkező oldat G2 szabadentalpiáját az alábbiak szerint írhatjuk: 

 mixGGG  12  (1.42) 

ahol 

 mixmixmix STHG   (1.43) 

ahol G a szabadentalpia, H az entalpia, T a hőmérséklet és S az entrópia. 

 

1.15. ábra Az ötvözetképződés szabadenergiája [43] 

A folyamatok önmaguktól csak úgy mennek végbe, hogy a vizsgált rendszer szabadental-

piája csökken, azaz a Gibbs-féle összefüggést az alábbiak szerint írhatjuk: 

 0<mixmixmix STHG   (1.44) 

Mivel ideális oldatot tételezünk fel és a komponensek tulajdonságait kémiailag azonos-

nak tekintjük, így az elegyedési hő közel térus (H0), tehát az elegyedés hajtóereje (azaz 
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a szabadentalpia csökkenésének oka) zömmel a konfigurációs entrópia növekedésének 

következménye. 

 

1.16. ábra A konfigurációs entrópia változása ideális szilárd oldatokban 

Reális oldatokat feltételezve a keveredés során alapvetően kétféle eltérés figyelhető meg 

az ideálistól az entalpia változásában: a negatív eltérés esetén (2B-AA-BB>0) az ele-

gyedés hőfelszabadulással jár (1.17/a ábra), ugyanis a partneratomok közötti kölcsönhatási 

energia nagyobb, mint az azonos atomok között. Ez hozzájárul az oldódással kapcsolatos 

szabadenergiacsökkenéshez, így rendezett szilárd oldat alakul ki (1.17/a ábra). Pozitív elté-

résnél (2B-AA-BB0), a partneratomok közötti kölcsönhatási energia kisebb, mint az 

azonos atomok között, az átalakulás hőt von el a környezetéből (1.17/b ábra). Ez esetben 

inkább klaszteresedés következik be, azaz szétválásos tendenciák érvényesülnek. [43] 

  
a b 

1.17. ábra Az entalpia összetételfüggése reális szilárd oldatokban [44] 

Látható tehát, hogy az elegyedési entalpia (Hmix) kismértékben negatív, ill. pozitív is lehet 

a hetero és homo-atomos kölcsönhatások egymáshoz való viszonyának következtében. 
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Amennyiben az elegyedési hő közel nulla (vagy csak igen kis negatív érték) a fázisdiag-

ramoknak jellegzetes lencse alakja lesz. Itt kell hangsúlyozni, hogy a fémek egymás közöt-

ti oldataiban ritka a teljesen ideális viselkedés. 

 

1.18. ábra A szabadentalpia hatása a keletkező szilárd oldat jellegére: Ha Hmix~0 akkor 

véletlenszerű, ha Hmix<0 akkor rendezett szilárd oldat keletkezik. Amennyiben Hmix>0 

akkor klaszteresedés figyelhető meg 

 

A komponensek tulajdonságai, mint az oldhatóságot meghatározó tényezők 

Ismert, hogy – a fémes jellegből következően – a vegyértékelektronok a „szabadelektron” 

jelleget is magukban hordozzák. A szilárd oldatok leírásában indokolt az olyan megközelí-

tés is, hogy az ötvözést úgy tekintsük, mint a vegyértékelektronok koncentrációjának vál-

tozását, hiszen ezek nem kötődnek szorosan egy-egy atomhoz. 

Ez az átlagos vegyértékelektron-számváltozás fontos fogalom a szilárd oldatok tulajdon-

ságainak leírásában. Ez az érték tehát szükségszerűen változik az ötvözésnél, mert az oldott 

atomok vegyértékállapota az alapfém atomjaitól eltér, így az ötvözési folyamatot az egy 

atomra jutó vegyértékeletronok számának (e/a ahol e a vegyértékelektronok száma, a az 

atomok száma) változásaként is leírhatjuk. Eszerint az e/a érték határozza meg bizonyos 

ötvözetekben az oldhatóság mértékét is. (Hume–Rothery-fázisok) 

Korlátait jelenti az elképzelésnek azonban, hogy főként az s és p típusú elektronok jelen-

létében ad jó leírást. Ha az oldott atomnak d-elektronjai is vannak, a modell már kevéssé 

használható. 

A nemesfém vagy Cu-, ill. Ag-alapú ötvözetekben az oldhatósági viszonyok elektron-

szerkezeten alapuló előrejelzésére jó példát látunk a 1.19. ábrán. [45] 

A Cd, Sn, Sb növekvő számú vegyértékelektronnal növeli az e/a arányt egyébként azonos 

ötvözőkoncentráció esetén is. Ennek sorrendjében csökken az -fázis (szilárd oldat) stabi-

litásának tartománya (ami azt jelenti, hogy szóban forgó fémek oldhatósága a megfelelő 

sorrendben fokozatosan csökken). Ha ezeket a fázisdiagramokat az 1.2. táblázattal össze-
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vetjük akkor feltűnik, hogy pl. az -fázist tekintve ugyanazon e/a-érték elérésénél fellép 

az oldhatósági határ. 

 

1.19. ábra Néhány Ag- és Cu-alapú fázisdiagram részletei az oldhatóság bemutatására (-

fázis kiterjedése) [46] 

A táblázatban látható, hogy számos Ag- és Cu-ötvözetben az -fázis stabilitási határa 

1.38-1.40 e/a értéknél van. Hasonlóképpen rögzített e/a jelöli a többi fázis stabilitásának 

határát is. Ez azt jelenti, hogy az oldhatósági viszonyokat nagymértékben az egy atomra 

eső vegyértékelektronok száma határozza meg ezekben az ötvözetekben (Hume–Rothary-

szabály). 

1.2. táblázat Oldhatósági határokhoz tartozó e/a arányok néhány Cu-, Ag-alapú ötvözet-

ben [47] 

Ötvözetek 

α-fázis old-

hatósági 

határ 

e/a 

Cu-Zn 1.38 

Cu-Al 1.41 

Cu-Ga 1.41 

Cu-Si 1.42 

Cu-Ge 1.36 

Cu-Sn 1.27 

Ag-Zn 1.38 

Ag-Cd 1.42 

Ag-Al 1.41 

Az oldhatóság elektronszerkezeti alapjai az úgynevezett merevsáv-elmélet alapján is ér-

telmezhetők: eszerint az alapfém kristályszerkezete határozza meg, hogy – egy adott kris-

tályszerkezetben – a vegyértéksávban mennyi elektron helyezhető el anélkül, hogy a Fer-
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mi-felület alakja, illetve energiaszintje megváltozna (1.20/a. ábra). Ha ez a betöltési sűrű-

ség egy kritikus határához ér, akkor a kristályszerkezetben olyan változás következik be, 

amelynek eredményeként a vegyértékelektronok alacsonyabb energianívón helyezkedhet-

nek el (1.20/b ábra). Mivel ezáltal a Fermi-szint közelében is elektronállapot-

sűrűségváltozás történik, ezért a transzporttulajdonságokban is jelentős változás következik 

be. Következésképpen ennek a termofeszültségre is jelentős hatása van, ahogy ezt a kísér-

leteim során is látni fogjuk. 

 

1.20. ábra Az oldhatósági határ túllépésével járó elektronsűrűség-változás egy új fázis 

megjelenésével: a második fázis megjelenésével törésszerűen változik az elektronsűrűség 

az oldhatósági határon [45] 

Az elektronrendszer tehát vagy a kristályszerkezet átalakulásával, vagy egy második fá-

zis megjelenésével stabilizálódik, így képes ugyanis mindenkori szabadentalpiáját csök-

kenteni. 

A szilárd oldatok tulajdonságai 

Az oldhatóság az átlagos elektronszám változásához kötött, tehát globális, az egész 

anyagra kiterjedő jellemzőkkel hozható kapcsolatba számos ötvözetben. A híg oldatok 

vizsgálata (igen kismennyiségű oldott komponens jelenléte) azt mutatja, hogy az ötvözés-

nek lokális hatása is van az oldó fém elektronszerkezetében. Ilyen lokális hatásra utal a 

fajlagos ellenállás növekedésének koncentrációfüggése a szilárd oldatokban. Az atomi el-

lenállás járulék (1 at% ötvöző által okozott ellenállás növekmény) annál nagyobb, minél 

nagyobb a különbség az oldott atom és a mátrix oldófém vegyértékelektronjainak száma 

között, illetve minél nagyobb az elektronegativitásbeli különbségük. Ez arra utal, hogy 

szilárd oldatokban hasonló elvek alapján értelmezhető az elektronszerkezetben keltett 

helyi változás nagysága, mint az oldhatóság. (Lásd: Hume–Rothery-szabályok. [62]) Erre 

látunk jó példát az 1.21. ábrán. 

Az 1.21 ábrán az Al alapfémben számos, fémes oldott komponense által okozott ellenál-

lás-növekedés látható az oldott atomok koncentrációjának függvényében. Az ellenállás-

növekedés helyi jellegű elektronszerkezeti zavarokból áll, az oldott atomok körüli elekt-
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ronszerkezet helyi megváltozásából ered, ami a „szabadelektron” jelleget hangsúlyozó el-

méleti közelítés korlátaira utal. 

 

1.21. ábra Az Al fajlagos ellenállásának növekedése az oldott atomok koncentrációjával 

[49] 

Ugyanilyen helyi jellegű kölcsönhatásra utalnak az oldott atomok okozta lokális rácstor-

zulások, feszültségterek, amelyek a – mozgó diszlokációkkal kölcsönhatva – az oldott 

atomok által okozott keménységnövekedés alapját képezik. [44, 50] 
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1.4.2 Az amorf anyagok szerkezete – az üvegátalakulás 

A fémüvegek, mint egyfázisú rendszerek jó lehetőséget adnak a termofeszültség összeté-

telfüggésének tanulmányozására, ugyanis széles koncentrációtartományon belül egyfázisú-

ak. Ugyanakkor ezek a rendszerek metastabilak, így a metastabil-stabil átalakulások vizs-

gálatához is jó modellanyagnak tekinthetők. Az értekezés számos eredménye ehhez az 

anyagcsaládhoz fűződik. A következőekben a fémüvegek képződésével és szerkezetével 

kapcsolatos alapfogalmakat ismertetem. 

A üvegátalakulás nemegyensúlyi fázis képződését jelenti nagy kinetikai túlhűlés követ-

kezményeként, ekkor ugyanis a kristályos fázisok csíraképződési és növekedési sebességét 

meghaladó hőelvonási sebesség teljesül számos olvadékban. 

A csíraképződés sebessége és az elérhető túlhűtés nagymértékben függ az ötvözet össze-

tételétől. Ha a hűtési sebesség nagyobb, mint a bonyolult atomi átrendeződéshez, a kritikus 

csíraméret keletkezéséhez szükséges idő, akkor az olvadék oly mértékben túlhűthető, hogy 

az olvadékra jellemző állapotban a rendszer befagy és kialakul a szilárd amorf (fémüveg) 

szerkezet. Az amorf ötvözetek készítésénél tehát a csíraképződés elkerülése a cél. [51, 52] 

Az üvegképző hajlam (Glass Forming Ability, GFA) tehát az olvadékállapot túlhűthető-

ségének mértékével függ össze. Minél nagyobb a GFA, annál kisebb hűtési sebesség al-

kalmazása mellett is elkerülhető a kristálycsírák keletkezése. A GFA tehát megmutatja, 

hogy milyen hűtési sebesség szükséges az amorf állapot keletkezéséhez. A kristályosodás 

és az üvegképződés közötti különbséget a 1.22. ábra szemlélteti. 

 

1.22. ábra Az olvadáspont és az üvegátalakulás hőmérséklete. A Tg nem egy meghatározott 

hőmérséklet, hanem a körülményektől függő „tartomány”[53] 

A vízszintes tengelyen a hőmérséklet, a függőleges tengelyen az entalpia (H), az entrópia 

(S) valamint a fajlagos térfogat (V) közül bármelyik szerepelhet. Az ábra szerint az olvadék 
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fázis a lehűlés során egy jellemző, állandó hőmérsékleten (Tm) kristályosan szilárdul meg, 

miközben törésszerűen változik az entalpiája, entrópiája és fajlagos térfogata. Ez elsőrendű 

fázisátalakulás. Ez az átalakulás az összetételre jellemző, határozott hőmérsékleten megy 

végbe. Maga a kristályosodás, mint kinetikai jelenség egy határfelület mentén, annak elő-

rehaladásával valósul meg. Ezzel szemben az amorf szerkezet képződése során a túlhűtött 

olvadék egy, a hűtési körülményektől is függő hőmérséklet-tartományban az olvadékszer-

kezet befagyásával szilárdul meg. 

Az üvegállapot szerkezete 

Ellentétben a kristályos állapottal, az üvegekben nincs hosszú távú (több ezer atomi tá-

volságra kiterjedő) periodikus rend. Ezt szemléltetik sematikusan a 1.23/a és b ábrák, ame-

lyek egy kristályos szilikátot (kvarc), ill. egy amorf szilikátot (üveg) ábrázolnak. 

 

 

1.23. ábra A kristályos- (a) és az üvegszerkezet (b) sematikus vázlata [54] 

A 1.23. ábra bal oldalán (a) a kristályos anyag szerkezetére jellemző térbeli periodikussá-

got, míg a jobb oldalán (b) ennek hiányát, vagyis az üvegállapotot szemléltetem. Az ábra 

arra is példa, hogy az ún. topológiai (térbeni) hosszú távú rend hiánya nem zárja ki a 

rövid távú kémiai rend létezését, ahogyan ez az amorf szilikátokra is jellemző (a Si ato-

mokat O atomok veszik körül). A határozott, lokális kémiai környezet teljesülése különbö-

ző mértékű lehet az üveg konkrét összetételétől, és az üvegeket alkotó atomok közötti kö-

téstípusoktól függően. Leghatározottabb kémiai rend a kovalens kötésű üvegeknél valósul 

meg. 
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1.24. ábra A kristályos szilikát (kvarc) és amorf szilikát (üveg) röntgendiffraktogramjának 

összehasonlítása [54] 

A kristályos anyagokban az atomi szerkezet térbeni periodikussága (az atomok térbeni szabá-

lyos elrendeződése) a meghatározó tényező. Ez határozza meg az anyag mechanikai és transz-

porttulajdonságait is. Ennek megfelelően, a röntgendiffrakciós felvételeken a kristályos anyag 

szerkezetére jellemző éles diffrakciós csúcsok jelennek meg a Bragg-feltétel teljesüléséből 

adódóan. Ugyanannak az anyagnak amorf (üveg) állapotában az éles diffrakciós csúcsok he-

lyett széles, elmosódott sáv jelenik meg. Az atomi szintű szerkezetvizsgálatok szempontjából 

tehát az éles diffrakciós csúcsok elmosódó sávvá szélesedése mutatja az amorf állapot megje-

lenését. [56] 

 

Az amorf szerkezet hatása az elektronállapot-sűrűségre 

Az amorf fázisok megjelenésének elektronszerkezeti következményei is vannak. A térbeli 

rendezetlenség hatása az N(E) állapotsűrűségre az, hogy “elkeni” az éles csúcso-

kat/völgyeket, amelyek az ideális kristály valamilyen szimmetriatulajdonságát tükrözik. A 

hosszú távú kristálytani rend hiánya miatt persze a topológiailag és/vagy kémiailag rende-

zetlen ötvözetek esetén nem magától értetődő, hogy egyáltalán átvihetők-e a kristályos 

fémekre kidolgozott fogalmak az amorf ötvözetekre. A kísérleti tapasztalat valóban az, 

hogy – a kristályos tiszta fémekhez és kémiailag rendezett ötvözetekhez (az ún. fémközi 

vegyületekhez) hasonlóan – a kémiailag rendezetlen kristályos és amorf ötvözetekben, 

valamint a fémolvadékokban is léteznek delokalizált állapotokból álló elektronenergia 

sávok. 
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A szerkezeti rendezetlenségnek az állapotsűrűségre gyakorolt hatását szemlélteti az 1.25. 

ábra a kristályos Ni5Zr fémközi vegyület (Ni-tartalom: 83,3 at.%) és az amorf Ni85Zr15 

ötvözet esetére: míg a Ni- és Zr-csúcsok helye nagyjából azonos energiánál van mindkét 

szerkezeti módosulatra, a kristályos szerkezetre jellemző éles, tüskeszerű csúcsok hiányoz-

nak az amorf állapot N(E) görbéjén; az utóbbi lényegében a kristálybeli N(E) állapotsűrű-

ség “simított” változatának felel meg. [41, 57, 58] 

 

1.25. ábra Kristályos Ni5Zr fémközi vegyületre és amorf Ni85Zr15 ötvözetre elméletileg 

számolt N(E) állapotsűrűség függvények (az ábrán a Zr és Ni állapotsűrűség függvényei is 

szerepelnek) [57] 

Ez az elektronállapot-sűrűségbeli különbség jelenik meg a kristályos és amorf anyagok 

termofeszültségének állandó összetétel melletti változásánál is, melyet a későbbiekben 

látni fogunk. 
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1.5 Fémek mágneses tulajdonságait meghatározó tényezők 

Mind az ötvözés, mind pedig a hűtési sebesség okozta elektronszerkezeti változások a 

transzporttulajdonságokon kívül egyéb fizikai tulajdonságokra is hatásai vannak. A transz-

porttulajdonságok – ezen belül is a termofeszültség – elektronszerkezeti változásának ér-

telmezéséhez nagy segítséget nyújt az egyéb tulajdonságok nyomonkövetése. Ilyenek pél-

dául a mágneses állapotvizsgálatok. A vizsgált anyagmintáim jelentős része ferromágne-

ses, ezért rövid áttekintést adok az alapvető, mágnesességgel kapcsolatos alapfogalmak-

ról is. 

 

1.5.1 A ferromágneses tulajdonságok eredete 

A ferromágnesesség megjelenésének két modern elmélete van: az egyik a Heisenberg-

modell, a másik a szabadelektron-elmélet. [59] 

A Heisenberg-modell két atom elektronjának egymásra hatását tárgyalja, és figyelembe 

veszi a két szomszédos elektron ún. kicserélődési jelenségét. A kicserélődéshez szükséges 

energiát a kicserélődési integrál (Jex) jellemzi, amelynek nagy szerepe van a ferro-

mágnesesség kialakulásában. A modell nagy előnye, hogy Heisenberg először alkalmazta a 

hullámfüggvényekben a spinállapotokat, így kapcsolatot teremtett a kvantummechanikai 

kicserélődési jelenség és a mágneses viselkedés, azaz a spinállapotok között. Ezt az alábbi 

képlet fejezi ki:  

 EHeis= –2JexS
1
S

2
, (1.45) 

ahol EHeis a két spin kölcsönhatási energiája, S
1
 és S

2
 a kölcsönható atomok eredő spinje. 

Negatív Jex esetén a kicserélődési energia (és az egész rendszer energiája) akkor lesz mi-

nimális, ha a spinek ellentétes irányban állnak be, ami megfelel az antiferromágneses vi-

selkedésnek. Pozitív Jex esetén viszont a parallel spinbeállás a legkedvezőbb, vagyis az 

anyag ferromágneses lesz. 

A Heisenberg-modell csak az atomok lokalizált elektronjaival foglakozik, ezért például 

oxidok esetében megfelelően használható, de a fémek körében, ahol a lezáratlan alhéjakon 

az elektronok nincsenek egyértelműen helyhez kötve, szükségünk van egy másik tárgyalási 

módra. Ebben segít a szabadelektron-elmélet. 

A szabadelektron-elmélet azt vizsgálja, hogy mágneses szempontból hogyan viselkednek 

az elektronok az energiasávokban. A ferromágneses viselkedés magyarázatánál abból indul 

ki, hogy a kvázi-szabadelektronok között is létezik a kicserélődési kölcsönhatás, amely 

spinkompenzálatlan állapotot okoz az energiasávban. Ennek oka szintén a kicserélődési 

energia, amely eltolja egymáshoz képest a két spinállapot energiasávját. A nagyobb kicse-
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rélődési energia jelentősebb szétválást okoz a két energiasáv között. Ezt az úgynevezett 

kicserélődési felhasadás jelenségét mutatja az 1.26. ábra: 

 

1.26. ábra A kicserélődési felhasadás jelensége: (a) a felhasadás ellenére átfedés van a két 

energiasáv között, (b) a nagyobb kicserélődési felhasadás teljes szétválást okoz a két alsáv 

között, amely nagyobb mágneses momentumot eredményez atomonként [59] 

Az ábrán megfigyelhető, hogy az első esetben, még mielőtt az alsó sáv betelne, az elekt-

ronok az ellentétes spinállapot energiasávját is elkezdik feltölteni. A második esetben vi-

szont a teljes alsó sávnak be kell telnie ahhoz, hogy a felsőbe az elektronok beléphessenek, 

ez nagyobb mágneses momentumot eredményezhet atomonként. 

Mint látható volt, mindkét elméletben lényeges szerepet kapott a kicserélődési kölcsönha-

tás. Ha ez a kölcsönhatás erős, azaz a ferromágneses csatolás erőssége nagy, akkor a szom-

szédos atomok mágneses momentumai is azonos irányba állnak be, így kialakul az anyag 

doménszerkezete, amely ezután meghatározza az anyag makroszkopikus mágneses visel-

kedését. [59] 

 

1.27. ábra A Bethe–Slater-görbe, amely mutatja a kicserélődési integrál (Jex) értékét az 

atomok közötti távolság (a) és a d héj sugarának (r) függvényében [59] 

A csatolás erőssége szerkezeti tényezőktől is függ, de leginkább az atomi távolságok ha-

tása a jelentős. Bethe és Slater ezt a szerkezeti tényezőt az atomi távolság (a) és a d elekt-

ronhéj sugara (r) arányának változásában fogalmazta meg. 



Szabó Attila: Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel 

– 44 – 

Az 1.27. ábrán a ferromágneses anyagok a két fenti elméletnek megfelelően pozitív ki-

cserélődési integrállal rendelkeznek, a nem ferromágneses anyagok negatívval. Ha viszont 

egy ferromágneses anyag illeszkedési sűrűségét kellően megnöveljük (csökkentjük az a/r 

arányt), akkor az anyag paramágnesessé válhat. Erre példa az α-Fe ↔ γ-Fe (a vas két is-

mert allotrop módosulatának) átalakulása. Az α-Fe térben középpontos kockarácsú, ritkább 

illeszkedésű, mint a lapközepes γ-Fe, ezért ferromágneses. Ezzel ellentétes irányú hatást is 

létre lehet hozni, mint például a Heusler-ötvözetek esetében [59, 63] (pl.: CuMnAl és 

CuMnSn), amelyekben egyetlen összetevő sem ferromágneses, de maguk az ötvözetek már 

ferromágneses viselkedést mutatnak. [59] 

A csatolás erőssége lényeges hatással van a domének hőmérséklet-stabilitására, tehát a 

fent említett szerkezeti tulajdonság megjelenik a Curie-hőmérsékletben is. 

1.5.2 Az ötvözés hatása a mágneses tulajdonságokra 

Egyszerű meggondolás alapján feltételezhető, hogy ha a ferromágneses alapfémet (Fe, 

Co, Ni) fokozatosan lecseréljük nem ferromágneses fémmel, mint a Cr, Mo, V stb., akkor a 

mágneses jelleg (egy atomra eső mágneses momentum értéke) csökken. Ezt szemlélete-

sebben magyarázza a szabadelektron-elmélet, mely szerint az ötvöző elemek is részt vesz-

nek a közös 3d energiasáv kialakításában. Ha tehát lecseréljük a ferromágneses fémet nem 

ferromágneses fémmel, akkor az egy atomra jutó mágneses momentumok száma csökken. 

Ezt mutatja a Slater–Pauling-görbe is (1.28. ábra). 

 

1.28. ábra A Slater–Pauling-görbe, amely az egy atomra jutó mágneses momentumok 

nagyságát (μB/atom) adja meg a rendszám függvényében [64] 
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Tekintsük például az ábrán is jól látható Fe-Cr ötvözetet: a fokozatos Cr-ötvözés hatására 

az egy atomra jutó 3d-elektronok száma csökken (eltolódik a Cr és a Mn irányába), miköz-

ben a kialakuló mágneses momentumok száma is lecsökken. A görbe által sugallt „szabad 

elektron” jellegnem csupán kristályos anyagokra érvényes, ugyanilyen tendenciát mutatnak 

az amorf ötvözetek is. 

Az ötvözés hatásának vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni annak szerkezet-

módosító hatását sem. 

Az ötvöző tehát két úton hat a mágneses tulajdonságokra: 

1. szilárd oldatként az egy atomra jutó mágneses momentumok számát módosítja 

(a telítetlen d- és f-alhéjak elektronsűrűségét), és ezzel együtt megváltoztatja az 

átlagos atomi távolságokat, így a mágneses csatolás erősségét is (Bethe–Slater-

görbe), 

2. eltérő szerkezetű és tulajdonságú fázist hozhat létre. 

A két hatás érvényesülésére a Fe-Ni ötvözet Curie-hőmérsékletének (TC) alakulása a leg-

jobb példa (1. 29. ábra). Ha az Fe-t Ni-vel ötvözzük, akkor egy meghatározott összetételig 

homogén egyfázisú szilárd oldatot kapunk (α-Fe), amely rácsszerkezete térben középpon-

tos kockarács (tkk). Az α-Fe-ra jellemző TC a növekvő Ni-tartalommal csökken (l. az ábrán 

a pontvonallal jelölt görbét). Ennél nagyobb Ni-tartalomnál két fázis jelenik meg, az előző 

tkk rácsú α-Fe és a felületen középpontos kockarácsú (fkk) γ-Fe-Ni szilárd oldat (347°C 

felett egyensúlyi körülmények között). Ebben a kétfázisú állapotban a két fázisnak megfe-

lelő két TC érték mérhető. A γ-Fe-Ni homogén egyfázisú tartományban ismét egy összeté-

telhez csak egy TC mérhető, amelynek ~68% Ni-tartalomnál van maximuma, majd a nö-

vekvő Ni-tartalom irányában eléri a tiszta nikkel TC-jét (1.29. ábra). Az α-Fe fázisban a TC 

csökkenése jól magyarázható a Slater–Pauling-görbével, a Ni-ötvözés a rendszerben csök-

kenti az egy atomra jutó mágneses momentumok számát. A γ-Fe-Ni fázis viselkedésében 

pedig a Bethe–Slater-görbe jellege tükröződik. A görbében jól látható, hogy az α-Fe ↔ γ-

Fe átalakulás az átlagos atomi távolságok (így a fajtérfogat) jelentős megváltozásával jár. 

Ezért is paramágneses a γ-Fe. A Ni a γ-Fe-hoz hasonlóan fkk-rácsú, és az ilyen környeze-

teket támogatja. Ezzel magyarázható, hogy a nagyobb Ni-tartalom a γ-Fe mezőt akár szo-

bahőmérsékleten is stabilizálhatja (az egyensúlyi körülményektől már kicsit is eltérve). A 

Ni viszont a Bethe–Slater-görbe jobb oldalán van, tehát ha a tiszta Ni rácsába fokozatosan 

Fe-atomok épülnek be, akkor az átlagos atomi távolságok csökkennek, azaz a mágneses 

csatolás erőssége nő. Az átlagos atomtávolságok csökkenése egészen a görbe maximumáig 

a mágneses csatolás erősödését okozza, de azon túl már csökkenés tapasztalható. 
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1.29. ábra Az Fe–Ni egyensúlyi fázisdiagram [46] 

A Fe–Ni technikai ötvözetek (nem egyensúlyi fázisviszonyok) jellemző összetételét és 

tulajdonságait a fent említett kristályszerkezeti sajátosság határozza meg, például a telítési 

indukció is a Curie-hőmérséklethez hasonlóan változik. 
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2. fejezet 

Minta-előállítási és vizsgálati módszerek 

Vizsgálataim elvégzéséhez a termofeszültségmérés mellett egyéb, az alábbi fejezetben 

ismertetett vizsgálati módszereket is alkalmaztam, hogy a vizsgálat körülményeit megvál-

toztathassam, illetve a mérési módszer eredményeit egyéb, már ismert mérési eljárások 

eredményeivel összehasonlíthassam. 

2.1 A minták előállítása 

2.1.1 Metastabil fémes fázisok előállítása olvadékok gyorshűtésével 

A metastabil fázisok előállításának gyakran alkalmazott módszere az olvadékállapotból 

történő gyorshűtés, amelynek számos műszaki megoldását dolgozták ki. A legfontosabb 

módszereket a 2.1. táblázat tartalmazza. Itt összefoglalom a gyorshűtéses folyamatok jel-

lemzőit mind a kiinduló anyagok, mind a keletkező lehetséges termékek szempontjából. 

2.1. táblázat A metastabil fázisok keletkezésének elvei olvadékból, a hűtési módszerek, a 

keletkező termékek szempontjából [65] 

 

A megszilárduláshoz szükséges hőelvonás megvalósulhat valamely hűtőközegen, közeg-

ben vagy magán a lokálisan megolvasztott ötvözet felületén. A keletkező termék alakja 

ennek megfelelően lehet vékony szalag, huzal, csepp alakú granulátum vagy vékony felü-

leti réteg. Geometriai megjelenésüket tekintve tehát igen nagy változatosságot mutatnak, 

egy közös vonásuk azonban feltétlenül van: legalább egy méretben korlátozottak. A korlá-
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tozottság abból adódik, hogy a nagy hőmérsékletű olvadék hőtartalmát olyan rövid idő 

alatt kell elvonni, hogy a hűlés ideje alatti mozgásuk során az atomok ne tudják létrehozni 

a kis hőmérsékleten stabil egyensúlyi fázisaikat. Ilyen gyors hőelvonás csak úgy valósulhat 

meg, ha a hőenergiát gyakorlatilag konvekciómentesen, hővezetéssel vonjuk ki a rendszer-

ből. Ennek feltétele, hogy az egymással hőkontaktusban lévő anyagok mindegyike nagy 

belső hővezető képességgel rendelkezzen. A legnagyobb hűtési sebesség az úgynevezett 

„self-substrat” (saját anyaggal történő hűtés) technikák alkalmazásával érhető el. Az ilyen 

hűtési sebességek fémes felületek impulzusszerű hevítése során valósulhatnak meg (pl. 

lézersugaras hevítés). Ekkor a felületen keletkező vékony hártyaszerű olvadéktócsa és az 

alatta lévő szubsztrát (tömbi hordozóanyag) között tökéletes a hőkontaktus.  

A 2.1. ábrán a műszaki megoldások elveinek néhány tipikus példáját látjuk. Ezek között 

laboratóriumi megvalósításokra és tömegtermelésre alkalmas megvalósítási elvek egyaránt 

megtalálhatók. 

 

2.1. ábra Az olvadékok gyorshűtésekor leggyakrabban alkalmazott megoldások elvei [66] 

(a) two-piston method (kétdugattyús eljárás); (b) melt spinning (szálhúzás ömledékből);  

(c) one-roll and twin-roll method (egy- és kéthengeres eljárás amorf pikkelykészítéshez) 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az ábrákon vázlatosan ábrázolt módszerek nagyon kü-

lönböző műszaki célokat szolgálnak. Alkalmazásuk igen eltérő geometriájú és fizikai álla-

potú termékeket eredményeznek. Az egyes technológiai folyamatok határozottan tömeg-

szerű termelést tesznek lehetővé, mások pedig egyedi, kismennyiségű, kutatási célokat 

szolgáló anyagminták előállítását célozzák.  

Az általam alkalmazott fémüveg-előállítási technológia a 2.1. ábrán látható „b” módszer 

(melt spinning), vázlata lényegileg azonos a 2.2. ábrán látható folyamatos siköntés (Planar 

Flow Casting azaz PFC) eljárással. Mindkettővel folytonos szalagok keletkeznek. A szala-

gok szélességét a profilfúvóka geometriájával szabályozzák. A módszerek folyamatos, 
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tömegszerű termelést tesznek lehetővé, főként lágymágneses ötvözetek előállítására alkal-

mazzák őket. 

A gyártási folyamat során a kvarcüvegből készített fúvókát (amelyben a gyorshűtésre ke-

rülő ötvözetet megolvasztják) a forgó réz-hengerhez néhány tized mm távolságra közelítik. 

A kvarc fúvókában levő, indukciós olvasztással megolvasztott fémre nyomást gyakorolva 

az olvadékot a forgásban levő, hűtött rézkerékre lövik. A gyors hűtés következtében a fém 

az olvadékállapot befagyásával megszilárdul, amorf szerkezet jön létre. [68] 

 

2.2. ábra A PFC-eljárás laboratóriumi méretű kivitelezése: Az indukciós tekercs körülveszi 

a kvarcból készült olvasztóteret, amelyből túlnyomással fecskendezik ki az alatta forgó 

hűtőkorongra, ahonnan a megszilárdult  szalag a centrifugális erő hatására leválik. [67] 

 

2.1.2 Fizikai gőzfázisú rétegleválasztás (PVD) 

A párologtatás két alapvető eljárást foglal magában: forrásanyag elpárologtatása és kon-

denzáció. A jelenség teljesen hasonló a forrásban levő víz párolgásához, mely lecsapódik 

az edény fedelén. 

A párolgási folyamat a PVD-eljárások esetén (a 2.3. ábrának megfelelően) vákuumban 

megy végbe. Ennek oka összetett: részben azért fontos, hogy a kamrában szennyezőként 

résztvevő gőzök és oxigén jelenlétét csökkentsék, másrészt pedig a vákuumozott kamraat-

moszférában levő atomok száma jelentősen lecsökken, ezzel a leválasztandó atomok sza-

bad úthossza jelentősen megnő, és akadály nélkül képesek lesznek a felületbe csapódni 

anélkül, hogy a háttérgáz atomjaival találkoznának. 

A legáltalánosabban használt nyomás a 10
-4 

Pa, ahol a 0,4 nm méretű atomok átlagos sza-

bad úthossza 60 m. A kamrában egyéb forró alkatrészek, mint például a fűtőszál nemkívá-

natos gőzöket állítanak elő, melyek csökkentik a vákuum minőségét. [69, 70] 
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2.3. ábra Az elpárologtatás elvén működő PVD-berendezés sematikus rajza [70] 

Abban az esetben, ha a párologtatás rossz vákuumban, netán légköri nyomáson történik, 

úgy a leválasztott réteg nemegyenletes, pikkelyes struktúrát mutat. 

 

2.1.3 Indukciós olvasztás 

Az ötvözeteimet hidegtégelyes indukciós olvasztóberendezésben állítottam elő. A beren-

dezés felépítése a 2.5. és 2.6. ábrákon látható. Az eljárás lényege a következő: ha egy te-

kercs belsejébe elektromosan vezető anyagot helyezünk és a tekercsre váltakozó áramot 

kapcsolunk, akkor a tekercs áramának mágneses tere az anyagban örvényáramokat hoz 

létre. A keletkező örvényáram (2.4. ábra) hőhatása megolvasztja tégelyben elhelyezett fé-

meket. 

 

2.4. ábra Az örvényáramok keletkezése a mintában 

Az ötvözetkészítés során 5-10 g közötti ötvözeteket állítottam elő, ez az anyagmennyiség 

elég volt az anyag megolvasztásához szükséges áramok indukálásához. A hidegtégelyes 

olvasztás esetében a fűtőszál és a mintatartó tégely vörösrézből készül a jó hővezetés biz-
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tosítása érdekében, és hűtésük vízzel történik. A megfelelő kialakítás és a hűtés következ-

tében a tégely nem melegszik fel az olvadék hőmérsékletére, így a nemkívánatos reakciók 

lehetősége is csökken. Az oxidáció csökkentése érdekében a tégelyben egy Ti tömb is 

megtalálható, amely felhevülve az atmoszféra maradék oxigénjét köti meg. [72] 

 

2.5. ábra A hidegtégelyes olvasztóberendezés elvi felépítése [72] 

 

 

2.6. ábra A hidegtégelyes olvasztóberendezés működés közben 
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2.2 A vizsgálat eszközei 

2.2.1 Röntgendiffrakciós vizsgálatok 

Anyagmintáim rácsszerkezeti vizsgálatához röntgendiffrakciós vizsgálatokat alkalmaz-

tam. A röntgensugárzás előállítására két alapvető módszer ismert: a sugárzást röntgencsö-

vekkel vagy szinkrotron tárológyűrűvel generálják. 

Egy röntgencsőben röntgensugárzás keletkezik, ha egy fókuszált elektronsugár – amelyet 

nagy feszültséggel gyorsítunk fel – bombáz egy álló vagy forgó anódot. Amint az elektro-

nok ütköznek az anód atomjaival és lelassulnak, energiájuk csökken, amit egy folytonos 

spektrumú röntgensugárzás formájában emittálnak. Az így kisugárzott energiát fékezési 

röntgensugárzásnak nevezzük. 

A nagyenergiájú elektronok az atomok legbelső, lezárt héjairól is kilökhetnek elektrono-

kat. Ha például egy elektronnyaláb, amelyet kellően nagy feszültséggel gyorsítunk fel, be-

csapódik egy rézlemezbe (anódba), az ütköző elektronok elegendő energiával rendelkeznek 

ahhoz, hogy gerjesszenek  néhány Cu atom 1s – azaz K héjon levő – elektronját. A külső 

pályák egyik elektronja (2p vagy 3p) szinte azonnal elfoglalja a számára energetikailag 

kedvezőbb (kisebb energiájú) atomi pályát, és az átmenetben felszabaduló energia röntgen-

sugárzás formájában jelentkezik. Ezt a röntgensugárzást karakterisztikus röntgensugárzás-

nak hívjuk. 

Az általam vizsgált anyagokon Debye–Scherrer-féle vizsgálati eljárást alkalmaztam, így 

a későbbiekben ennek részletesebb ismertetésével foglalkozom. 

Debye–Scherrer-eljárás 

Az eljárás polikristályos anyagok vagy porminták vizsgálatára alkalmas. A polikristályos 

anyagra monokromatikus röntgensugárnyalábot bocsátanak. A nagyszámú kristály között 

feltétlenül lesz olyan is, amely ki tudja elégíteni a Bragg-feltételt, azaz a röntgensugár rajta 

reflektálódik. A kedvező helyzetű rácssíkok számának növelése érdekében a mintát forgat-

ni is szokták. A vizsgálandó darabot egy henger alakú kamera középpontjába helyezik, a 

létrejövő reflexiók a 2.7. ábrának megfelelően egy 2Θ nyílásszögű kúp palástjának felelnek 

meg. [73] 

 

2.7. ábra A Debye–Scherrer-eljárás vázlata [74] 
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A Debye–Scherrer-kamra geometriai méretének ismerete a vizsgálathoz használt mono-

kromatikus röntgensugár hullámhossza és a filmen mért távolságok alapján az egyes vona-

lakhoz tartozó rácssíktávolságok számíthatók. Ezek alapján a Debye–Scherrer-eljárás al-

kalmas ismert összetételű anyagok rácsparaméterének meghatározására, ismeretlen anyagú 

kristályos minták azonosítására, egyes kristályos fázisok relatív mennyiségének megállapí-

tására. [73] 

2.2.2 A pásztázó elektronmikroszkóp felépítése, működése 

Anyagmintáim felületi topográfiájának vizsgálatához pásztázó elektronmikroszkópot al-

kalmaztam. 

Az elektronmikroszkópokban az elektronok forrása az elektronágyú. Az elektronágyúban 

az elektronokat szolgáltató katód kétféle lehet: 

 Izzókatódos forrás, amelynek anyaga volfrám (W) vagy lantán–hexaborid (LaB6). 

Az izzókatódos forrás vákuumigénye 10
–3

 – 10
–5

 Pa. 

 Téremissziós forrás (field emission gun = FEG), általában W heggyel. Ezt a forrást 

hidegkatódos forrásnak is szokták nevezni, mivel az elektronokat nem a katód heví-

tésével, hanem elektrosztatikus térrel nyerjük ki a fém felületéből. A téremissziós 

forrás vákuumigénye jóval nagyobb, hozzávetőlegesen ~ 10
–8

 Pa. 

Az objektív lencsével összeépített pásztázótekercsek segítségével a nyaláb sorról sorra 

végigpásztázza a minta felületét. Az elektronnyaláb a mintából különböző részecskékből, 

illetve fotonokból álló sugárzást vált ki. A pásztázó elektronmikroszkópban (2.8. ábra) 

általában a szekunder elektronokat (SE), a visszaszórt elektronokat (backscattered electron 

= BSE) és a röntgenfotonokat használjuk képalkotásra. [78] 

 

2.10. ábra A pásztázó elektronmikroszkóp működésének elve [79] 
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A minta felületét pásztázó elektronnyalábot a pásztázógenerátor vezérli. Ugyanez a gene-

rátor vezérli pontról–pontra a képernyő pontjainak aktiválását. A nyaláb által kiváltott 

elektronok vagy röntgenfotonok intenzitását az erre érzékeny detektor érzékeli. A detekto-

rok jele modulálja a megjelenítő képernyő pontjainak intenzitását. Ha a minta felületének 

emissziója megváltozik, akkor ez a változás látszik a képernyőn is. [78] 

2.2.3 Fókuszált ionsugaras megmunkálás 

Fókuszált ionsugaras marással készítettem elő a felületi deformációt elszenvedett próba-

testek deformált rétegének vizsgálatához szükséges, felületre merőleges metszetet. 

A fókuszált ionsugár (angol nevének röviditése: FIB) elsősorban a félvezetőiparban, illet-

ve az anyagtudományban is egyre növekvő mértékben alkalmazott mintaelőkészítési és 

vizsgálati módszer, mely alkalmas anyagok leválasztására, illetve elpárologtatására is egy-

aránt. 

A fókuszált ionsugaras megmunkálóberendezés egy összetett eszköz, mely egy pásztázó 

elektronmikroszkópból – melynek alapjait a 2.2.3 fejezetben tárgyaltam – illetve egy su-

gárforrásból áll, amely fókuszált ionsugár előállítására alkalmas.  

A berendezés a működése során az ionsugárforrásból kilépő gallium (Ga+) elsődleges io-

nok becsapódnak a minta felületébe, és ott a gyorsítófeszültség függvényében elpárolog-

tatnak bizonyos mennyiségű anyagot. Az így elpárolgott anyag a felületet vagy ionként 

(mely lehet pozitív, ill. negatív töltésű is) vagy semleges atomként hagyja el (2.9. ábra). 

 

2.9. ábra A fókuszált ionsugaras megmunkáló (FIB) működésének elve [81] 

Kis gyorsítófeszültség esetén csak nagyon kevés anyagmennyiség párolog el, ezen eset-

ben az eszközt mikroszkópként alkalmazva akár 5 nm felbontóképességet is elérhetünk. 

Nagyobb gyorsítofeszültség alkalmazása esetén azonban nagymennyiségű anyag párolog-
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tatható el, ezzel az eszköz precíziós marási feladatok elvégzésére alkalmassá válik egészen 

nanométeres nagyságrendű struktúrákhoz is. [80] 

A 2.10. ábrán egy mikrométeres dimenzióban kimunkált struktúrát láthatunk, melynek 

jelentősége, hogy egy felületre merőleges síkot kimunkálva a vizsgálandó anyagminta ke-

resztmetszetéről is jó minőségű képi információkat gyűjthetünk. E módszert alkalmaztam a 

vizsgálataim során is. 

 

 

2.10. ábra Fókuszált ionsugárral kimunkált teraszos struktúra [82] 

 

2.2.4 Felületi mágnesesség mérése – a Kerr-effektus 

A Kerr-effektus elvén működő magnetooptikai vizsgálat minden kellően jó felületi minő-

ségű mágneses anyagon elvégezhető. Előnye, hogy a hagyományos, gyakran alkalmazott 

tömbi mágneses vizsgálatokkal szemben itt a vizsgálódó anyag felső rétegéből gyűjtünk 

információt. A vizsgált anyagvastagságot a fény anyagba hatolási mélysége határozza meg. 

E módszerrel fémeknél a minta felső, a fény hullámhosszával megegyező mélységű réte-

géből tudunk a mágnesezettségről információkat gyűjteni. 

A jelenség lényege, hogy a polarizált fény a mágneses minta felületére érkezve azon el-

fordul, így a visszaverődés a beeséstől eltérő szögben történik meg; a polarizáció síkja 

szögelfordulást szenved el. Polarizáció síkjának és a mágnesezettségi iránynak a függvé-

nyében az alábbi jelenségeket különböztetjük meg: 

Tételezzük fel, hogy a mágnesezettség iránya merőleges a vizsgált felületre (2.11/a ábra). 

Ekkor a mágnsezettség irányát a (J) vektor jelöli, továbbá a beeső fény elektromos terének 

iránya (E). Alapesetben, amikor mintánk nem mágneses, a visszavert fény polarizációjának 

síkja párhuzamos a beeső fény polarizációjának síkjával. Ezt az ábrán RN-el jelöltem. Mi-
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vel a minta a fent leírt módon mágneses, ezért a Lorenz-erő hatására a polarizáció síkja 

elfordul. Elfordulásának nagyságát, és irányát az RK komponens határozza meg: 

 EJRk 
.
 (2.2) 

A két komponens vektoriális összege (RN és RK) mutatja tehát a polarizáció síkjának el-

fordulását, mely elfordulás mértéke a mágnesezettséggel szoros összefüggésben van. A 

jelenséget poláris Kerr-effektusnak nevezzük. Ez az effektus akkor a legjelentősebb, ami-

kor a fény éppen merőlegesen érkezik a felületre. 

 

 

2.11. ábra A poláris és longitudinális magnetooptikai Kerr-effektus [83] 

Longitudinális Kerr-effektusnál (2.11/b ábra) a mágnesezettség iránya (J) a beeső fény 

polarizációjának a síkjával párhuzamos, és a felületi normálisra merőleges. A 

magnetooptikai elfordulása a polarizáció síkjának mind párhuzamos (2.11/b ábra), mind 

pedig merőleges polarizáció (2.12/a ábra) esetén is megvalósul, az elfordulás iránya vi-

szont a két esetben eltérő. 

 

 
2.12. ábra A longitudinális és transzverzális megnetooptikai Kerr-effektus [83] 

 

Transzverzális Kerr-effektusról akkor beszélünk, amikor a mágnesesség iránya a fény ál-

tal megvilágított felülettel párhuzamos, ugyanakkor a polarizáció síkjára merőleges (2.12/b 
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ábra). Ebben az esetben a polarizált fénysugár a Lorenz-erő hatására ismét változást szen-

ved el, viszont ez egy síkba esik a beeső fénysugár síkjával, itt tehát (a korábbi esetekkel 

ellentétben) szögelfordulás nem történik, csupán az amplitúdóban következik be változás. 

[83, 84] 

 

A mérés elrendezése a 2.13. és 2.14. ábrákon látható: 

 

 
2.13. ábra A felületi mágnesesség-mérő elvi elrendezése 

 

 
2.14. ábra Afelületi mágnesesség-mérő felépitése 
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2.2.5 A termofeszültség mérése 

A termofeszültségmérő-berendezés működésének megértéséhez elengedhetetlen az egy-

mással kontaktusba kerülő fémek között – mind állandó hőmérsékleten, mind pedig 

hőmérsékletgradiens hatására – lejátszódó fizikai jelenségek alapjainak tisztázása, melyet 

az alábbi fejezetben foglalok össze. 

Kontaktegyensúly fém-fém fázishatárokon 

Ha két különböző fémet (M és Me) felületük mentén érintkezésbe hozunk, akkor a két fém 

között potenciálkülönbség alakul ki, amit kontaktpotenciálnak nevezünk (2.15. ábra). 

 

2.15. ábra Két különböző fém közötti kontaktpotenciál értelmezése  

A kontaktpotenciál kialakulásának oka, hogy a két érintkező fémben az elektronok Fer-

mi-energiájának szintje eltér egymástól. Ezen túlmenően a fémekben különbözik a szabad 

vegyértékelektronok száma, vagyis az elektronkoncentráció is eltérhet. A közös fázishatár 

csak az elektronok számára átjárható, az összeérintés pillanatától kezdődően abból a fém-

ből, melynek nagyobb az elektron energiaszintje, az időegység alatt több elektron jut át a 

fázishatáron, mint amennyi fordított irányból áramlik, azaz viszonylag rövid idő alatt az 

elektronok egyensúlyi megoszlásában beáll az 

    MeM
ee    (2.2) 

folyamatnak megfelelő egyensúlyi állapot. Mivel az egyensúly beállása közben az egyik 

fémből a másikba (a Fermi-felület alakjának megfelelően) meghatározott mennyiségű 

elektron lép át, ezért az elektron kémiai potenciáljának megváltozása a két fém között 

elektromos potenciálkülönbséget hoz létre. [85] 

Hőmérésklet-gradiens hatása az elektronállapot-sűrűségre 

Ha egy fémes vezető két vége között ΔT a hőmérsékletkülönbség, akkor a vezetőben 

elektronáram jön létre a nagyobb hőmérsékletű helyről a kisebb felé mindaddig, amíg a 

vezető hossza mentén a hőmérséklet-eloszlásnak megfelelő egyensúly nem áll be.  
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A 2.16. ábra egy vezetőben a hőmérsékletváltozást (T) és az elektronok koncentrációvál-

tozását (Ce) szemlélteti a vezető hossza mentén. A vezető két vége között az abszolút 

Seebeck-együtthatóval arányos elektromos potenciálkülönbség lép fel. 

 

2.16. ábra A hőmérséklet és az elektronkoncentráció alakulása a vezető hossza mentén 

[85] 

Abban az esetben, ha két fémet egyik végén egymással érintkezésbe hozunk, és a fémpá-

ron a 2.17. ábrának megfelelően hőmérsékletgradienst hozunk létre, akkor a fémesen érint-

kező M és Me fémek hideg- és melegpontja között a hőmérsékletkülönbséggel arányos 

elektromos potenciálkülönbség lép fel: 

 TSMe

Me  
 
illetve TSM

M    (2.6) 

A kontaktusba hozott fémek két szabad vége (hidegpontok) között pedig a hideg és a kö-

zös vég (melegpont) közötti ΔT hőmérséklet-különbséggel arányos elektromos potenciál-

különbség, azaz termofeszültség keletkezik. A jelenséget a 2.17. ábrán szemléltetem. Az 

eszközt a gyakorlatban hőelemnek vagy termoelemnek nevezik, és elsősorban hőmérsék-

letmérésre használják. 

 

2.17. ábra A termofeszültség értelmezése [85] 
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A hőelemek működésének tapasztalati összefüggései 

Ahogy fentebb láthattuk, a hőelemmel mért termofeszültség mindig két hőmérséklet, az 

ún. melegponti, illetve hidegponti hőmérséklet-különbség függvénye. A termofeszültség 

független a hőelem szárai mentén kialakuló hőmérséklet-eloszlástól, csak a végpontok hő-

mérséklete számít, ha a huzal homogén (2.18. ábra). 

 

2.18. ábra A termofeszültség a meleg- és a hidegponti hőmérsékletekről függ [86] 

Ha egy hőelem zárt körét felszakítom és oda egy más anyagú vezetőt helyezek, (2.19. áb-

ra) akkor a körben kialakuló termofeszültség nem változik, ha az idegen vezető csatlakozá-

si pontjain a hőmérséklet azonos. (Ezért például, ha a hőelem hidegpontját felszakítjuk és 

oda rézvezetékkel mérőműszert csatlakoztatunk, akkor ez nem befolyásolja a körben kiala-

kuló feszültséget.) [86] 

 

2.19. ábra Idegen anyagú vezető a hőelem áramkörében [86] 

A fenti két alapelvet felhasználva alakították ki az általam is használatos 

termofeszültségmérőt, melynek működésével az alábbaiban foglalkozom. 
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Az alkalmazott termofeszültségmérő berendezés 

A termofeszültségmérés elve tehát, hogy az eltérő hőmérsékletű kontaktpontok között a 

Fermi-szint közelében elektronállapot-sűrűségkülönbség jön létre, ami a két pont között 

potenciálkülönbséget eredményez. Az ily módon mérhető potenciálkülönbség a 

termofeszültség, ennek meghatározása a mérés célja (2.20. ábra). 

 

2.20. ábra Az elektronsűrűség eltolódása a Fermi-szint közelében hőmérséklet-növekedés 

hatására [87] 

A kutatásom során alkalmazott termofeszültségmérő berendezés az 2.21. ábrán látható. 

 

2.21. ábra A vizsgálataimhoz használt termofeszültségmérő 
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A mérőműszer egy mérést vezérlő és adatgyűjtő számítógépből, egy feszültségmérőből 

illetve a hideg és melegponti elektródákból áll. A mérőműszer kapcsolási rajzát a 2.22. 

ábra szemlélteti. 

 

2.22. ábra A mérőrendszer kapcsolási rajza 

A Seebeck-együttható méréséhez több féle mérési eljárást is kidolgoztak, melyeket a [55] 

[60] [61] és [22] irodalom részletesen ismertet. Az általam alkalmazott un. egyenáramú 

eljárás a legelterjedtebb a tranzporttulajdonságok vizsgálatában. [68] A mérési eljárásban a 

mintadarabon hőmérsékleti gradienst hozunk létre, mellyel párhuzamosan a mintán hideg- 

és melegpont között mind a keletkező termofeszültséget, mind pedig a hőmérsékletkülönb-

séget mérjük. A mintadarab melegponti hőmérsékletének emelése nagyon lassan, mindösz-

sze 2
o
C/min sebességgel történik annak érdekében, hogy a hőmérsékletben a közel egyen-

súlyi körülmények beállhassanak, így a hőmérséklet-drift ne befolyásolja jelentősen a mé-

rés pontosságát. A mérési eljárás során tehát az anyag felületét két eltérő hőmérsékletű 

tapintótű pontszerűen érinti meg. Az egyik a melegpont, amit szobahőmérséklethez képest 

folyamatosan fűtünk fel 1-3 K-nel nagyobb hőmérsékletre (2.23. és 2.24. ábrák). Az elekt-

ródát egy rugó szorítja a felületre, melynek köszönhetően a mérőerő a reprodukció során 

állandó lesz.  

Ahogy az a 2.23. ábrán is látható, a melegpontban mind a hőméséklet-különbségmérésért, 

mind pedig a feszültségmérésért felelős termoáramkör a minta felületéhez közel, a tapintó-

tűben helyezkedik el.  
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2.23. ábra A melegponti elektróda 

 

2.24. ábra A melegponti tapintótű csúcsának mikroszkópi felvétele 

A hidegponti elektróda szobahőmérsékletű, így itt a hőmérsékletmérésért felelős 

termokör elhelyezése nem kritikus, az az elektróda belsejében, a felülettől távolabb foglal 

helyet (2.24. ábra). A hidegponti elektródánál az állandó mérőerőt az elektróda felső részén 

elhelyezett réz súly biztosítja. 

 

2.24. ábra A hidegponti elektróda 

A hőmérséklet és a termofeszültség mérésére is egyaránt Keithley 2182 Nanovoltmérőt 

alkalmazok. Mivel a mintavételezés a melegponti elektróda hőmérsékletemelésével párhu-

zamosan, folyamatosan (2 másodpercenként, egy mérés során 20 alkalommal) történik, így 

a termofeszültség hőmérsékletfüggése egyszerűen meghatározható. A kapott mérési pon-

tokra illesztett egyenes meredeksége a vizsgált fém Cu-hoz viszonyított Seebeck-
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együtthatója, amelyet az (1) egyenlet is meghatároz (2.25. ábra). Az egyéb mérési módsze-

rekkel szemben az eljárás előnye, hogy – a mintavételezés jellegéből adódóan – az egyen-

áramú erősítők u.n. offset-hibája nem befolyásolja a mérés pontosságát. [68] 

 

2.25. ábra A mérési eredmények grafikus ábrázolása és a Seebeck-együttható 

meghatározása 
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2.2.6 Mechanikai feszültség hatásának vizsgálata – egyirányú terhelés 

alatti feszültség hatása a termofeszültségre 

Az értekezés célkitűzései között a feszültségállapot tanulmányozása is szerepet kapott. A 

feszültségállapot változása legegyszerűbben a külső egyirányú húzóerők hatására kialakuló 

feszültségállapotok során értelmezhető. Ennek vizsgálatához a már létező 

termofeszültségmérőhöz is csatlakoztatható szalagfeszítő berendezést építettem (2.27. és 

2.28. ábra), amelynek segítségével a feszültség-termofeszültség alakulását in-situ tanulmá-

nyozhattam. 

 

2.26. ábra Vizsgálat során alkalmazott keskeny és széles fémüveg szalag 

 

2.27. ábra Szalagfeszítő berendezés széles fémüveg szalagokhoz 
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2.28. ábra A szalagbefogás és az elektródák lehelyezése 

A mérés elve a következő: a befogópofák közé szorított fémüveg szalagot a menetes or-

sóval előfeszített állapotba hozom.  

A terhelőerőt a menetes orsó állításával tudom növelni, vagy csökkenteni. Mivel az orsó 

finommenetes, ezért kis erőváltoztatásokra is képes vagyok.  

A terhelőerő mérése erőmérő cellán keresztül történik, amely egyben a menetes orsó alá-

támasztása is. A mérési eredmények Newton-ban az erőmérő kijelzőjéről olvashatók le. 

A mérési módszerrel 8-15 mm széles fémüveg szalagokat vizsgáltam. Ahhoz, hogy kes-

kenyebb, 3-5 mm széles szalagokat is vizsgálhassak, újabb eszközt épitettem, mivel ez a 

berendezés már alkalmatlannak bizonyult annak méretei és pontossága miatt. 

A berendezés megépítésénél törekednem kellett a mérési hibák lehetőségeinek minimali-

zálására, ugyanis a hiba során ébredő járulékos veszteségek, mint például súrlódási veszte-

ség, már közel egy nagyságrendbe eshetnek a szalagok elszakításához szükséges erővel. 

Ezen megfontolásokat figyelembe véve építettem meg a 2.29. és 2.30. ábrákon látható be-

rendezést. 
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2.29. ábra Szalagfeszítő berendezés keskeny fémüveg szalagokhoz 

 

2.30. ábra Termofeszültség mérése a mechanikai feszültségnek kitett keskeny fémüveg sza-

lagon 

Az előzőekkel ellentétben itt vízszintes mérési elrendezést választottam annak érdekében, 

hogy a befogópofa tömegének a mintára ne legyen hatása. További előnye az elrendezés-
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nek, hogy a minta befogása pontosabb, a berendezés beállítása egyszerűbb. Az előzőekkel 

ellentétben itt a mérés a mintadarab ugyanazon oldalán történik. Az alátámasztást egy 

üveglap biztosítja a megfelelő elektromos szigetelés és merevség végett. 

A terhelés felhelyezése mechanikusan, súlyokkal történik, így a mechanikai feszültség is 

egyszerűen számítható, nincs szükség a terhelőerő külön mérésére. 

A súrlódás csökkentése érdekében a polírozott rozsdamentes acél vezetőrudak és a befo-

gópofa közé teflonbetétet szereltem, illetve az erő átviteléért felelős teflonzsinórt is polia-

mid csapon keresztül vezetem függőleges helyzetbe. 

 

2.2.7 Kontrollált felületi deformáció hatásának vizsgálata 

Kutatásom során a felületi deformáció hatásait is vizsgáltam. Ennek jelentősége van a fe-

lületi érdesség termofeszültségre gyakorolt hatásának értelmezésében. Ahhoz, hogy a felü-

leti deformáció hatását értelmezhessem, a felületre jól meghatározott kopásnyomokat vit-

tem fel a 2.31. ábrán látható PEDEBA típusú koptatóberendezéssel. A berendezés működé-

si elve a következő: A koptatógép asztalára rögzített minta felületére a kerámiafej ciklikus 

mozgással kopásnyomokat alakit ki. Mind a koptatóerőt, a koptatás sebességét, mind pedig 

a ciklusszámot a berendezéshez tartozó számítógépen tudjuk beállítani. Az így kialakított 

kopásnyomok jól reprodukálhatóak, és a nyomóerő illetve a koptatási ciklusszám függvé-

nyében megfelelő mintasor készíthető. [88] 

 

2.31. ábra A PEDEBA koptatóberendezés [88] 
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3. fejezet 

Célkitűzések 

Amint a dolgozat bevezetőjében már említésre került, a Seebeck-effektust már a 19. szá-

zad elején felfedezték, de széleskörű alkalmazásáról azóta sem beszélhetünk annak ellené-

re, hogy mint roncsolásmentes vizsgálati módszernek számos méréstechnikai előnye van 

(például nagy előnye, hogy nem igényel különösebb felületi előkészítést, határozott geo-

metriai mintakialakítást, stb.). Ennek oka kezdetben az volt, hogy a jelenség mögött rejlő 

elektronszerkezeti háttér megismerésére csak a 20. század második felében fordult a figye-

lem. Ekkor kezdtek foglalkozni a fémes transzport jelenségek elektronszerkezeti hátteré-

vel: erre vonatkozóan több modell is született. [24, 25, 30, 33] 

A termofeszültség anyagvizsgálati alkalmazása azóta is teljesen empírikus elvek mentén 

történik: Napjainkban a Seebeck-effektuson alapuló vizsgálatokat alkalmazzák félvezető-

iparban, ill. a vékonyrétegek minősítésének területén, valamint kerámia-jellegű anyagok 

tulajdonságainak megismerésére is. [71, 76, 77, 39] Ez utóbbi jelenségkör nyilván az 

áramköri elemek fejlesztéséhez és alkalmazásához áll közel. 

Ugyancsak új törekvés a nagy Seebeck-együtthatójú anyagok fejlesztése, amely mögött 

energtikai hasznositásra törekvő célok fogalmazódtak meg. Ilyen anyagcsaládok Seebeck-

együtthatóját, illetve annak termikus stabilitását is vizsgálták, amellyel kapcsolatos ered-

ményt szemléltet a 3.1. ábra is. [48, 89] Ezeket a – többnyire intermetallikus vegyületeket 

– a kis hővezetőképesség, nagy elektromos vezetőképesség és az ugyancsak nagy Seebeck-

együttható jellemzi (a Seebeck-együtthatójuk akár 10-30-szorosa is lehet a tiszta fémeké-

nek). 

 

3.1. ábra (a) Nagy Seebeck-együtthatójú ötvözetek [89] 
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Az irodalomkutatás során feltűnő volt, hogy az ipari jellegű, kifejezetten roncsolásmentes 

anyagvizsgálattal foglalkozó közlemények száma csekély. Az említett kutatások a jelensé-

get többnyire egyéb vizsgálati eredmények alátámasztására használják [38, 42, 75], de nem 

fűznek magyarázatot a termofeszültség-változások mechanizmusáról, mindössze annak 

tényét ismertetik egyéb tulajdonságok megváltozása mellett. A legújabb közlemények 

ugyanakkor már kísérletet tesznek a termofeszültség, és egyéb, közvetlenül az elektron-

szerkezettől függő tulajdonság (fajhő, elektromos ellenállás) kapcsolatának összevetésére 

is. A Ni ötvözőtartalom hatását tisztázza például a [17] közlemény, amely adott összetételű 

(Cr1−xNixSb2) ötvözetben összefüggést tár fel a fajhő és a termofeszültség  változása között 

a Ni-tartalom függvényében. 

 
 

a b 

3.2. ábra ˙(a) Cr1−xNixSb2 ötvözet termofeszültsége a Ni-tartalom függvényében; (b) 

Cr1−xNixSb2 ötvözetben az elektron vezetési sávba történő gerjesztésének energiaszükségle-

te [17] 

Az 3.2/a ábrán látható, hogy a termofeszültség jelentősen csökken Ni-tartalommal, me-

lyet az elektronkoncentráció változás következményeként értelmeznek a vezetési sávban. 

Ezt támasztja alá a 3.2/b ábra is: az aktiválási energia csökkenése azt sugalja, hogy szeny-

nyező, vagy rácshiba megjelenése esetén a Fermi-felületben változás következik be, tehát 

változás történik a vezetési sávban is. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a termofeszültség összetételfüggése elektronszerkezeti változá-

sokkal áll kapcsolatban. Ezen keresztül értelmezhető az is, hogy a termofeszültségre a fá-

zisviszonyok is hatással vannak. Ugyanakkor azonos fázisviszonyok esetén is változhat a 

termofeszültség a mechanikai feszültség-állapottól függően; erre utal a [94] közlemény is. 

Az előzőek alapján tehát látható, hogy a termofeszültség-változás értelmezése a befolyá-

soló tényezők együttes hatása miatt nehéz feladat, ezért a termofeszültségmérésnek, mint 

roncsolás mentes vizsgálatnak a prediktív ereje gyenge; leginkább ezért korlátozott az el-

terjedése.  
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A fentieket alapul véve kutatási feladataimat ezért úgy választottam meg, hogy a 

termofeszültséget meghatározó tényezőket külön-külön is vizsgálhassam. 

Ehhez megfelelő modellanyagokat, ötvözeteket választottam: a kiválasztás szempontjai 

között alapvető fontosságú volt, hogy a modellanyag elektronszerkezete, kristályszerkezeti 

felépítése jól ismert legyen, továbbá jól ismert fázisátalakulások legyenek bennük tanul-

mányozhatók (Fe-Ni, Ag-Sn és Ag-Sb ötvözetek). A modellanyagok közül ki kell emelni a 

tiszta fémeket, az egyfázisú szilárd oldatokat és a gyorshűtéssel előállítható amorf ötvöze-

teket (Fe-B, Fe-Si-B amorf modellötvözetek). 

Vizsgálataim során elsődleges célom a termofeszültségmérést befolyásoló felületfizikai 

jellemzők tisztázása, ugyanis e hatások nagyban befolyásolhatják a mérés pontosságát, 

továbbá meghatározó szerepet játszanak a mérési eredmények értelmezésében. Kutatásom 

során vizsgálni kell a felületi érdesség és a felület feszültségállapotának hatását a 

termofeszültségre, továbbá meghatározandó az alkalmazott mérőberendezés mintavétele-

zési mélysége is. Ez utóbbi azért fontos, mert ennek ismeretében meghatározható a vizsgált 

anyagok felszínétől mért azon átlagos mélység, amelyből a mérőberendezés információt 

szolgáltat. 

Fémes és félfémes ötvözőelemek vizsgálatán keresztül vizsgálni kell az elektronszerkezet 

hatását a termofeszültségre: A vizsgálatokat amorf fémüveg anyagokon tervezem, mert 

ismert a széles koncentrációtartományan egyfázisú jellegük. Amorf anyagokat felhasználva 

tehát – egy fázison belül – meghatározható az ötvözetet alkotó komponensek hatása. 

A kétkomponensű anyagok, ahol már több fázis együttesen is jelen van, lehetőséget nyit a 

fázisviszonyok hatásának tisztázására is, melynek tanulmányozása szintén a kutatásom 

célkitűzése. 

A vizsgálataim során a tisztázni kell a külső mechanikai feszültség illetve a belső feszült-

ség hatását is a termofeszültségre. A külső mechanikai feszültség hatását fémüveg szalago-

kon végzem, míg a belső feszültség hatását amorf mintán végzett izoterm hőkezelések se-

gítségével mutatom ki. 

A vázolt jelenségek, illetve vizsgálati célkitűzések feltehetően hozzájárulnak a 

termofeszültségmérésnek roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerként történő elterjesz-

téshez. Ezt alapul véve vizsgálatokat végzek járműiparban használatos ötvözeteken is az 

anyagvizsgálatra való alkalmazhatóság feltárása végett. 
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4. fejezet 

A kísérleti eredmények ismertetése 

Ahogy azt az irodalmi adatokból megismerhettük, a termofeszültséget egy referencia-

fémhez viszonyítva (megállapodás szerint az ólomhoz), adott hőmérsékleten határozzák 

meg. [15] Az általam alkalmazott termofeszültség-mérőrendszer a hideg- és a melegpont 

közötti hőmérséklet-különbség folyamatos növelésével, adott mérési cikluson belül 20 mé-

rést végez, így nemcsak az adott hőmérsékletkülönbséghez tartozó abszolút feszültséget 

látjuk, hanem megismerjük a hőmérsékletváltozás hatását is a termofeszültség változásra, 

(ahogy ez a 4.1. ábrán is látható) így meghatározhatjuk az adott fémre jellemző Seebeck-

együtthatót is. 

4.1 Az alkalmazott termofeszültségmérő pontossága és a mérés 

reprodukálhatósága 

A termofeszültségmérés pontosságának, szórásának, hibahatárainak megbízható kezelé-

séhez olyan mintavételi sűrűséget választottam, hogy a mérési pontokra illeszthető mate-

matikai függvény (görbe) elfogadható szűk sávon belül jellemezze a folyamatot. A 4.1. 

ábra Fe anyagmintán végzett öt egymástól teljesen független termofeszültségmérés ered-

ményeit ábrázolja. 

 

4.1. ábra Fe termofeszültsége öt különböző mérési sorozat esetén 

A 4.2. ábra a 4.1. ábra mérési eredményeiből számított Seebeck-együttható értékeit szem-

lélteti. A mérési eredmények átlagát a szaggatott vonal jelzi. A 4.1. táblázatban összefog-

laltam a mérési eredmények statisztikai jellemzőit; a kapott eredmények alátámasztják a 
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mérés pontosságát, reprodukálhatóságát. Az értekezésemben ismertetett termofeszültség-

mérési eredmények mérési hibáinál a 4.1 táblázat adatai az irányadók. 

 

3.2. ábra Seebeck-együttható átlaga és átlagtól való eltérése öt különböző mérés esetén 

 

   

4.1. táblázat A mérés adatsorainak statisztikai jellemzői 

4.2 A termofeszültséget befolyásoló felületközeli fizikai jellemzők 

A továbbiakban kritikai vizsgálatnak vetettem alá a termofeszültség mérésével kapcso-

latban levont eddigi következtetéseket, így a felületi érdesség szerepére vonatkozó eddigi 

megfigyeléseket. 

A bevezetés 1. ábrájából is szembetűnik, hogy a termofeszültséget alapvetően mint tömbi 

tulajdonságot értelmezik, így a mérést elviekben nem befolyásolja sem a felületi minőség, 

sem pedig a mérési pontok közötti távolság. Azonban a [90] szerint, valamint eddigi kísér-

leteim alapján a termofeszültségre hatással van a vizsgált (tehát kontaktusban levő 

anyagpárok) feszültségállapota is. Ennek további vizsgálatához információt gyűjtöttem a 

Mérés sorszáma Seebeck-együttható

1. mérés 13,54 μV/K

2. mérés 14,09 μV/K

3. mérés 13,02 μV/K

4. mérés 14,08 μV/K

5. mérés 13,14 μV/K

A mérés átlaga: 13,58 μV/K

Szórása: 0,51 μV/K

Átlagtól való 

legnagyobb 

eltérése:

0,56 μV/K
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mechanikai megmunkálások hatására bekövetkező felületfizikai jellemzők helyi megvál-

toztatásáról. A 4.3. ábra egy acél minták marással (felületenként különböző technológiai 

adatokkal) megmunkált felületeinek feszültségállapotát szemlélteti. Látható, hogy állandó 

fogásvétel (a) és forgácsolási sebesség (v) mellett növekvő előtolás (f) alkalmazása esetén 

a maradó nyomófeszültség az anyag felületének környezetében (és ezzel együtt szükség-

szerűen a felületi érdesség is) növekszik. 

 

4.3 ábra A felület feszültségállapotának változása az előtolás (f) függvényében (a=áll, 

n=áll) [91] 

A forgácsoláselméletből tehát ismert, hogy a forgácsolás során a felületen és annak köze-

lében feszültség halmozódik fel, melynek mértéke függ a forgácsolás során alkalmazott 

technológiai adatoktól. Ha a termofeszültség mérése is a megmunkált felületen történik, 

akkor a technológiai adatoknak a mérési eredményekre hatása lehet. Amennyiben a 

termofeszültség általános értelmezése szerint tömbi jelenségeket tételezünk fel, akkor a 

térfogatarányokat figyelembe véve a felületi tulajdonságok megváltozása a tömbi tulaj-

donságokhoz viszonyítva elhanyagolható lehet. Ha azonban a mintavételezés (az elektro-

nok termikus gerjesztése) a felületi réteg vastagságával összemérhető mélységből törté-

nik, akkor a felületi tulajdonságok változásának is hatása lehet a mérési eredményekre. 

A 4.4. ábrából kitűnik, hogy ez a deformált rétegvastagság  5 m körüli, de a deformáció 

mértékétől függően akár több mint 100 m is lehet [92], ez pedig a termofeszültség mérés-

re a leírt feltételek teljesülése esetén hatással lehet. Vizsgálataim célja ezek alapján az 

volt, hogy tisztázzam a termikus gerjesztés behatolási mélységének ismeretében a felületi 

réteg mélységi tulajdonságainak hatását a terofeszültségre. 
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4.4. ábra Fémek felületének szerkezete, tipikus felületi rétegek [93] 

4.2.1 A felületi érdesség hatása a termofeszültségre (érdességetalon 

felhasználásával) 

A felületi érdesség hatásának tisztázása céljából méréseket végeztem a 3.5. ábrán látható, 

különböző megmunkálási módszerekkel kialakított, nikkel felületiérdesség-etalonon. 

 

4.5 ábra Az érdességfüggés meghatározására alkalmazott etalon 

A termofeszültségmérés eredményeit a 4.6. ábrán foglaltam össze. 

Ahogy az a 4.6. ábrán is látható, a felületi érdességnek mint felület-geometriai ténye-

zőnek önmagában nincs közvetlen hatása a termofeszültségre. Ez úgy értelmezhető, 

hogy a felületi érdesség-csúcsok áltagos mérete (illetve távolsága) nem vethető össze az 

elektronok szabad úthosszával (4.2. táblázat szerint a különbség több nagyságrendnyi), így 

azok nem befolyásolják az elektronok termikus gerjesztésének mechanizmusát, ennél fog-

va a termofeszültség értékét. 
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4.6 ábra A termofeszültség érdességfüggése felületiérdességetalonon mérve 

Továbbá a termikus gerjesztés során az átmelegített réteg térfogata feltehetően lényege-

sen nagyobb az érdességcsúcsok által közrefogott (hiányzó) térfogatánál, így az érdesség-

nek nincs közvetlen hatása a termofeszültségre. 

 

4.2. táblázat Elektronok szabad úthossza különböző energiájú elektronok esetén 

(IMFP - Inelastic Mean Free Path - közepes szabad úthossz) [94] 

Mivel a minta nikkelréteggel bevont, ezért termofeszültségre a felület feszültségállapotá-

nak sincs érzékelhető hatása, ugyanis a termofeszültség értékének alakításában – a különö-

sen nagy negatív termofeszültsége miatt – a Ni lesz a meghatározó tényező. A Ni-réteg 

jelenlétére a görbe meredekségéből is következtetni lehet, e mérési eredményt alátámaszt-

ják korábbi, tömbi Ni-mintán végzett vizsgálatok is (4.30/b. ábra). A rétegvastagság isme-

retének hiánya miatt az eredmények nem kellően informatívak, csupán a felületi érdesség 

hatását tisztázzák. 
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4.2.2 A felületi deformáció hatása a termofeszültségre 

A vizsgálatok pontosítása érdekében normalizált állapotú EN 10277-2:2008 szabvány 

szerinti 1.0503 anyagminőségű (továbbiakban C45), a 4.7. ábrának megfelelő geometriai 

kialakitású anyagmintán – amelynek kémiai összetételét a 4.3. táblázatban foglaltam össze 

– szisztematikusan változtatott érdességű felületeket állítottam elő a forgácsolási paraméte-

rek változtatásával. 

 

C (%) Si (%) Mn (%) Ni (%) P (%) S (%) Cr (%) Mo (%) 

0,43-0,5 0,4 0,5-0,8 0,4 0,045 0,045 0,4 0,1 

4.3. táblázat A C45 mintaszabvány szerinti kémiai összetétele 

 

4.7. ábra C45 minta geometriai kialakitása 

 

Olyan mintákon folytattam tehát a vizsgálatokat, ahol a felületi réteg környezetében biz-

tosan nincs kémiai összetételválozás, vagyis a felületi réteg biztosan azonos fázisú az egész 

tömbi anyaggal, mindössze csak a deformációs állapot változik. 

A 4.7. ábrának megfelelően kialakitott próbatesten a felület megmunkálását a 4.4. táblá-

zatban összefoglalt módszerekkel végeztem: 

 

Minta Technológia Forgácsolási paraméterek 
Felületi érdes-

ség 

  
Előtolás 

(mm/min) 

Fogásvétel 

(mm) 

Fordulat 

(1/min) 
Ra (μm) 

Alap 
Normalizált, majd 

oxidmentesitett 
- - - 2,11 

Oxidálódott Normalizált - - - 1,65 

Köszörült 
Normalizált, majd 

köszörült 
1 0.03 125 1,14 

Mart(1) 
Normalizált, majd 

mart 
160 1 560 6,86 

Mart(2) 
Normalizált, 

majdmart 
13 1 560 2,44 

4.4. táblázat A C45 minták megmunkálási módjai, felületi érdessége 
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A minta normalizáló hőkezelését KALORIA-DENKAL 6 tipusú laboratóriumi 

hőkezelőkemencében végeztem. Mivel a hőkezelés levegő atmoszférában történt, ezért a 

minta felületén oxid-réteg alakult ki (4.4. táblázatban: Oxidálódott minta), melyet a minta 

felületéről kénsavas maratással eltávolítottam (4.4. táblázatban: Alap minta). 

Megállapítható, hogy a felületi deformáció hatására a termofeszültség görbék meredeksé-

ge csökken (4.8. ábra). Tudjuk, hogy a marással előállított felület érdessége nagyobb és 

ezzel együtt a felületközeli réteg deformáltsága is. Látható, hogy e hatással a Seebeck-

együttható is kapcsolatban van. Ennek pontos magyarázata még nem ismert, a vizsgálatok 

e kérdésben jelenleg is folynak. Feltehető, hogy a deformált felület közelében az elektro-

nok szabad úthossza lecsökken. Erre utal az a tény is, hogy a fémekben a deformáció hatá-

sára lecsökken az elektromos vezetés változatlan kémiai összetétel mellett [95] 

A 4.8. ábrán az is megfigyelhető, hogy a hőkezelés során oxidálódott felület Seebeck-

együtthatója lényegesen kisebb az oxidációmentes felülethez képest. Ennek oka, hogy a 

kialakult oxidrétegben az Fe az O-val vegyületet alkot, ezzel a Fermi-szint közelében az 

elektronállapotsűrűség lecsökken. Ennek következtében az elektronok vezetési sávba ger-

jesztéséhez nagyobb energiára van szükség, mely a termofeszültség görbe meredekségének 

csökkenését eredményezi. 

 

4.8. ábra C45 normalizált állapotú minta különböző forgácsolási paraméterekkel meg-

munkált felületein mért Seebeck-együtthatók 

Annak érdekében, hogy jól meghatározható felületi deformációt (és ezzel együtt feszült-

ségállapotot) hozzak létre, az alábbi ábrán látható C45 anyagminőségű, normalizált majd 

polírozott állapotú minta felületén különböző ciklusszámokkal kopásnyomokat ejtettem. 
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4.9. ábra A PEDEBA koptatóvizsgálat során alkalmazott próbatest geometriai adatai 

A minta felületét, illetve a kopásnyomot a 4.10. ábra szemlélteti: 

 

4.10. ábra A próbatesten ejtett kopásnyom 

A kopásnyomok kialakítása az alábbi technológiai adatokkal történt: 

 Terhelő erő:100 N 

 Ciklusok száma: 

 Gyenge kopásnyom: 50 

 Közepes kopásnyom: 200 

 Erős kopásnyom: 1000 

 koptató próbatest: SR100 kerámia csapágygolyó 

Alkoholos tisztítást követően felületen termofeszültségmérést, illetve párhuzamosan 

mikrokeménységmérést is végeztem. Utóbbit azért, hogy a termofeszültségmérés mérési 

eredményeit –adott esetben a felület közelébena feszültség növekedését – független mérési 

módszerekkel is nyomon követhessem. 

A 4.11. ábrán látható, hogy a koptatási ciklusszám növekedésével a felületi deformáció 

növekszik, ami egyúttal a keménységnövekedés oka is. A 4.12/a és b ábrák az eredeti, és 

koptatott felületek keresztmetszetének pásztázó elektronmikroszkópos képét szemléltetik. 

(A felületre merőleges síkot az irodalmi összefoglaló 2.2.4. fejezetén belül ismertetett FIB 
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eljárással alakítottam ki.) A képen látható, hogy a felület jelentős deformációt szenvedett, 

illetve azon jelentős oxidréteg is kialakult. 

 

4.11. ábra A mikrokeménység alakulása a kopásszám függvényében 

 

 

  

(a) Alapanyag (b) Erős kopásnyom 

4.12. ábra A szemcseméret változása a felületre merőleges síkban, illetve a felület mély-

ségirányú oxidálódása a koptató igénybevétel hatására. 

 (a) normál állapotú minta, ~5m-es szemcsék (b) kopott felület, oxidáció, és jelentős 

szemcseméret-csökkenés 

 

A különböző mértékben koptatott felületekről készült pásztázó elektronmikroszkópos ké-

pet a 4.13. ábrán láthatjuk. 
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(a) Normalizált (polírozott felület) (b) Gyenge kopásnyom 

  

(c) Közepes kopásnyom (d) Erős kopásnyom 

4.13. ábra A felület változása a koptatási ciklusszám függvényében 

Látható, hogy a kopási ciklusszám növekedésével a felület egyre tagoltabb lesz. A felület 

tagolódása, illetve töredezése a szemcsék elaprózódásával, illetve az oxidréteg vastagságá-

nak növekedésével magyarázható. Az oxigén jelenlétére a felületen mért oxigéntartalomból 

is következtethetünk, amelyet a 4.5. táblázatban összefoglalt EDAX mérési eredmény is 

megerősít. A fokozott Si-tartalom feltehetően a koptató próbatest Si-tartalmának köszönhe-

tő. Itt meg kell jegyezni, hogy az EDAX-módszer a pontatlan karbontartalom kvantitatív 

meghatározását illetően. 

Elem Összetétel (atom %) 

 
Polírozott felület Gyenge kopásnyom Erős kopásnyom 

Szén ~16 ~19 ~12 

Szilícium ~1 ~2 ~3 

Vas ~84 ~50 ~26 

Oxigén - ~29 ~59 

4.5. táblázat C45 mintán ejtett kopásnyomok felületének összetételanalízise 
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Ahogy a 4.14. ábrán is látható, a kopási ciklusszámmal, s ezzel együtt a keményedéssel 

párhuzamosan (4.11. ábra) a termofeszültséggörbék meredeksége csökken. 

 

4.14. ábra A termofeszültség alakulása a kopásszám függvényében a C45 anyagmintán 

A 4.15. ábrán a mérési eredményekből számított Seebeck-együtthatókat ábrázoltam. Lát-

ható, hogy felületi deformáció hatására a Seebeck-együttható egyre kisebb értéket vesz fel. 

 

4.15. ábra Seebeck-együttható változása a kopás függvényében C45 anyagmintán 
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A változás oka kettős: egyrészt a felületi deformáció által okozott elektron-

mobilitáscsökkenés [95] miatt tolódik el negatív irányba, illetve a felületen megjelenő vas-

oxid is hozzájárul a kémiai kötésállapot helyi megváltozásához. Ennek hatása azonban nem 

jelentős, ugyanis az oxidréteg nem homogén, illetve a mérés mintavételezésének mélysége 

többszöröse a felületi oxidréteg vastagságának. 

4.2.3 Termofeszültségméréssel járó hőhatásövezet vizsgálata (a me-

legpont hőhatásövezetének vizsgálata) 

Az eddigi mérési eredményeimből már egyértelműen látható volt, hogy – bár a 

termoelektromos jelenséget tömbi anyagokon fogalmazták meg – a jelenségre lényeges 

hatással van a felület fizikai állapota is. Amikor tehát a felületi érdesség szerepét vizsgál-

tam, akkor látható volt, hogy nem önmagában annak felszin-geometriai állapota, hanem 

az érdesség létrehozásával együtt járó mechanikai beavatkozás mértéke (azaz maga a 

keményedés) okozza a fizikai tulajdonságok megváltozását. 

Minthogy maga a mérési folyamat a melegponti elektróda környezetében egy lokális hő-

hatásövezet létrejöttével jár együtt, így a hőhatásövezet kiterjedése és a felületen megvál-

tozott tulajdonságok mélysége (azaz a felületközeli deformáció mértéke) együttesen hatá-

rozza meg a termofeszültséget. 

A továbbiakban ezért azt vizsgáltam, hogy önmagában a melegpont fűtésével járó lencse 

alakú hőzóna mélységi kiterjedése (4.16. ábra) milyen hatással van a mérési módszer tér-

beni felbonthatósága (más szóval mi az a legkisebb elektródatávolság, amelyen túl a mérés 

során alkalmazott hideg és melegponti elektródahőmérséklet-különbség esetén már repro-

dukálhatóak a mérési eredmények). A következőkben ezzel kapcsolatos mérések eredmé-

nyeit ismertetem. 

 

4.16. ábra A melegponti elektróda által keltett hőhatásövezet 

Mivel a mérőfej geometriai adottságai nem teszik lehetővé, hogy a hidegponti elektródát 

a melegponti elektróda hőhatásövezetébe helyezzem, ezért egy olyan készüléket építettem, 

melyben egy fémüveg szalagot függőlegesen elhelyezve a hideg és melegponti elektródát 
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egymással szemben is el tudtam helyezni. A kísérlethez FeB16 kémiai összetételű, 10 mm 

széles, 80 mm hosszú, 0, 3mm vastag fémüveg szalagot választottam. A szalag választásá-

nak oka az volt, hogy annak vastagsága összemérhető a melegpont által előidézett hőhatás-

övezet feltételezett nagyságával. 

A készülék rajzát a 4.17/a és 4.17/b ábráin láthatjuk, míg a mérési elrendezés a 4.18. áb-

rán látható. 

  
(a) (b) 

4.17. ábra A termofeszültségmérés hőhatásövezetének meghatározásához épített készülék 

(1) plexilapok; (2) milliméter-skála; (3) leszorító lemez; (4) hidegponti elektródafészek; 

(5) melegponti elektródafészek 

 

 

4.18. ábra A mérés elrendezése 
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A 4.18. ábrán látható mintabefogó készüléken a fémüveg szalagot a két plexilap közé 

fogjuk és a mérési pozícióban rögzítjük. Mind a melegponti, mind pedig a hidegponti 

elektródát a 4.18. ábrának megfelelő elrendezés szerint a helyére illesztve, a méréseket 

különböző elektródatávolságok (0 mm, 0,5 mm, 2 mm, 5 mm és 30 mm) esetén végeztem 

el. 0 mm távolság választása esetén a két elektróda egymással teljesen szemben helyezke-

dett el, ekkor a köztük levő távolság a fémüveg szalag vastagsága volt. A különböző elekt-

ródatávolságok az eszköz oldalára helyezett milliméterskáláról olvashatók le. 

Az eredményeket a 4.19. ábrán foglaltam össze. 

 

4.19. ábra Fémüveg szalag termofeszültségmérés eredményei különböző elektródatávolsá-

gok esetén 

Ahogy a 4.19. ábrán is láthatjuk, az egymással szemben elhelyezett elektródák esetén a 

termofeszültséggörbe meredeksége kisebb, mint egyéb esetekben. Ennek oka, hogy a ter-

mikusan gerjesztett melegponti hőhatásövezet és a hidegpont mintavételezési tartománya 

egymással fedésbe kerül, így ott a relatív hőmérséklet-különbség kisebb lesz. Látható, 

hogy 2 mm-es távolság esetén ez a hatás már teljesen megszűnik. 

4.2.4 A rétegvastagság és a termofeszülség kapcsolata 

Ha a termikusan gerjesztett térfogat mélységi kiterjedése tized mm nagyságrendű 

(amint az előző mérésből becsülhető) akkor nanométeres vastagságú vékonyréteget, mint 

tömbi anyagot értelmez a mérés. A rétegek fizikai tulajdonságainak vastagságnövekedés-

sel járó tulajdonságváltozásai tehát már nem méréstechnikai anomáliák, hanem a réteg mé-

retváltozásának a közvetlen fizikai következményeként foghatók fel. 
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Ez a feltételezés lehetőséget nyújthat a rétegek vizsgálatára, minősítésére, amint ezt a 

következő kísérletsorozatban látni fogjuk. 

A 4.20. ábrán a méréseimhez készített vékonyréteg mintákat láthatjuk. A vékonyréte-

geket az irodalmi összefoglalóban ismertetett PVD eljárással alakították ki. A vékonyréte-

geket minden esetben elektromosan szigetelő rétegre vitték fel, a 2.5/a ábrán a félvezető-

iparban használatos 20 mm x 20 mm x 1 mm-es Si lapon 1000 nm SiO2 kialakítását köve-

tően alakították ki a megfelelő Cr vékonyréteget, míg a 2.5/b ábrán 25,4 mm x 38,1 mm x 

2 mm-es üveglap (elfelezett mikroszkóp tárgylemez) felületén alakították ki a megfelelő Ni 

és Cr vékonyréteget. Minden mitából 2 sorozat készült, a későbbiekben ismertetett réteg-

vastagságokkal. A rétegvastagság ellenőrzését Semilab GES5E ellipszométerrel végezték: 

a leválasztott réteg vastagságának hibája 5%-on belüli, a vastagságváltozás a minta felüle-

tén 1%. 

  

(a) (b) 

4.20. ábra A vizsgálataimhoz készített vékonyréteg minták 

A vékonyrétegek jellemzője, hogy egyik dimenzióban nanométeres kiterjedésűek, 

amelyben méretfüggő tulajdonságok lépnek fel [96, 97]. Ez a Seebeck-együttható méret-

függésében is megjelenik, amikor a tömbi tulajdonságokhoz hasonlítjuk. 

Ahogy ezt a 4.21.-4.26. ábrákon is láthatjuk, a termofeszültség erős 

rétegvastagságfüggést mutat a különböző rétegek esetében. Kicsi rétegvastagság esetén a 

tömbi tulajdonságokhoz képest nagy, esetenként eltérő iránytangensű a 

termofeszültséggörbék meredeksége, azaz a Seebeck-együttható értéke. 



Szabó Attila: Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel 

– 87 – 

 

4.21. ábra A különböző vastagságú Ni-vékonyréteg termofeszültségei 

 

4.22. ábra Ni-vékonyréteg Seebeck-együtthatója a rétegvastagság függvényében 
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4.23. ábra A különböző vastagságú Cr-vékonyréteg termofeszültségei 

 

4.24. ábra Cr-vékonyréteg Seebeck-együtthatója a rétegvastagság függvényében 
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4.25. ábra különböző vastagságú Ti-vékonyréteg termofeszültségei 

 

4.26. ábra Ti vékonyréteg Seebeck-együtthatója a rétegvastagság függvényében 

Az általam mért termofeszültségértékek szoros összefüggést mutatnak korábbi közle-

mények [97] eredményeivel is. 

A jelenség feltételezett oka kettős: egyrészt a növekvő rétegvastagsággal folyamatosan 

változik a felület hővezetőképessége, illetve a rétegvastagság változása a Ferm-szint elekt-

ronpopulációjában változást eredményez, mely változás a termofeszültségmérési eredmé-

nyeiben is jelentékeny változásokat eredményezett. További feltételezhető ok, hogy a 

rétegvastaagság összemérhető az elektronok szabad úthosszával, mely képes befolyásolni 

azok átlagos mozgási energiáját is. 
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A Fermi-szintben történő változás hátterében kristályszerkezeti változások állnak: Ahogy a 

röntgendiffrakciós eredmények mutatják (4.27. ábra), a 25 nm vastag réteg teljes mérték-

ben amorf, de a 70 nm és 18 0nm vastag rétegeknél már kristályos jelleg tűnik ki. Az 500 

nm vastag réteg a vizsgálati eredmények alapján már jelentős mértékben kristályos. 

 

4.27. ábra Különböző vastagságú Ni-vékonyrétegek szerkezeti jellemzői 

Mágnesezettség és koercitivitás rétegvastagság-függése 

A vékonyréteg Ni minta mágneses tulajdonságainak meghatározásához az irodalmi össze-

foglalóban ismertetett Kerr-effektus elvén működő magnetooptikai vizsgálati módszert 

használtam fel. Ahogy azt a 4.6. táblázat is szemlélteti, a 25-180 nm rétegvastagságú Ni-

vékonyrétegek koercitív ereje nagyobb, mint az 500 nm rétegvastagságú kristályos szerke-

zetű mintáké, habár a különbség nem jelentős szemben a tömbi anyag koercitív erejével. A 

vékonyrétegek jelentősen nagyobb koercitiv ereje amiatt van, hogy a vékonyrétegekben 

meglehetősen nagy epitaxiális feszültség halmozódik fel a rétegleválasztás következtében. 

A jelentékeny epitaxiális kényszer a réteg amorf szerkezetében is megnyilvánul kisebb 

rétegvastagság esetén (lásd 4.6. táblázat). 

Rétegvastagság Koercitív erő

(nm) (A/m)

25 5854

70 6159

180 5632

500 5150

tömbi 1850  

4.6. táblázat Koercitív erő a rétegvastagság függvényében különböző vastagságú Ni-

vékonyrétegekben és tömbi Ni-minta esetén 
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A mágnesezési görbe alakja is változik a növekvő rétegvastagság során. Amíg kis réteg-

vastagságok esetén az M mágnesezettség térfüggése diszkontinuitást mutat, a görbe nö-

vekvő rétegvastagság esetén folytonossá válik.  

 

4.28. ábra Ni-vékonyréteg minták felületi hiszterézis görbéje (70 nm és 180 nm) rétegvas-

tagság esetén 

A görbe alakjának az oka az, hogy a mintát különböző irányokban más-más térerősséggel 

lehet telítésbe vinni és esetünkben nem állt rendelkezésre kellően nagy térerősség arra, 

hogy az a mintát mindkét irányban telitésbe vigye. Ezáltal nem kapjuk meg a teljes mágne-

sezési görbét, csupán egy mágnesezési algörbét kapunk, ahogy ezt a 4.29/b illetve 4.29/c 

ábra is szemlélteti. 

 

4.29 ábra A mágnesezési görbe alakja (a) mindkét irányban telítésbe vitt minta, (b, c) csak 

egyik irányban telítésbe vitt minta esetén [19] 
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Az előzőek során kritikai vizsgálatnak vetettem alá a termofeszültségmérést, mint mód-

szert. Megvizsgáltam a felületi réteg tulajdonságainak hatását a termofeszültségre: 

 azt tapasztaltam, hogy a felületi érdességnek mint felület-geometriai tényezőnek 

nincs közvetlen hatása a termofeszültségre. Ennek oka az, hogy a felületi érdesség-

csúcsok áltagos mérete nem vethető össze az elektronok szabad úthosszával. 

 Abban az esetben, ha az érdesség létrehozásával együtt járó mechanikai beavatko-

zás a fizikai tulajdonságok megváltozását eredményezi (pl. a minta keményedik, 

vagy felületén kémiai reakció lép fel), már a termofeszültségben is tapasztalhatunk 

változást, de csak abban az esetben, ha a deformált réteg vastagsága összemérhető a 

termofeszültségmérő melegpontjának hőhatásövezetével (azaz mintavételezési tar-

tományával). 
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4.3 Fémek fiziko-kémiai tulajdonságainak hatása a 

termofeszültségre 

Az irodalmi összefoglalóban láthattuk, hogy az ötvözetek transzporttulajdonságait alap-

vetően az alkotó fémek elektronszerkezete, illetve a fémek elegyedése során bekövetkező 

elektronszerkezet-változás határozza meg. 

Az ötvözetek transzporttulajdonságainak változására így hatással van az összetétel, a fá-

zisviszonyok, illetve a feszültségállapot is. 

A továbbiakban e tényezők hatásainak szétválasztására törekedtem. 

 

4.3.1 Fémes elemek és félfémek termofeszültsége 

A fentiek alapján mindenekelőtt kritikai vizsgálatnak vetettem alá, hogy milyen kapcsolat 

áll fent a Seebeck-együttható értéke és a fém elektronszerkezete között. Hogy világossá 

tegyem az ötvözetet alkotó komponensek termofeszültségre gyakorolt hatását, tisztázni kell 

az egyes elemek termofeszültségét meghatározó elektonszerkezeti jellemzőket, illetve a 

periódusos rendszerben elfoglalt helyük kapcsolatát. 

A 4.30. és 4.31. ábrákon különböző fémek termofeszültséggörbéi láthatók: 

  

a b 

4.30. ábra Fémes elemek termofeszültségei (negatív Seebeck-együttható) 
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a b 

4.31. ábra Fémes elemek termofeszültségei (pozitív Seebeck-együttható) 

A minták előkészítésénél és kezelésénél (melyeket a KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóinté-

zete biztosított) tekintetbe vettem, hogy a felületen ejtett deformáció hatással lehet a 

termofeszültségre, így a felületén minimális deformációt sem hoztam létre. 

Ahogy a 4.30. és 4.31. ábrákon is látható, a vizsgált fémek rézhez viszonyított Seebeck-

együtthatói egyes esetekben pozitívak, míg máskor negatívak, illetve a különböző fémek 

együtthatói is egymáshoz képest nagy eltérést mutatnak. Ennek okai nyilván az elektron-

szerkezetben keresendők. A mérési eredményeim alapján kerestem akapcsolatot a vizsgált 

fém elektronszerkezete és a Seebeck-együttható abszolút értéke, illetve előjele között. 

 

A vizsgált fém elektronszerkezete és a termofeszültséggörbék meredeksége 

A nagyon kis abszolút értékű Seebeck-együtthatókat azon fémeknél találtam, amelyek 

vegyértékelektron-szerkezetében az s karakter dominál (pl. Al, Pb, Ag, Cd). Némivel na-

gyobb az együttható abszolút értéke azon fémeknél, ahol a vegyértékelektron-struktúra 

kialakításában az s mellett a d-elektronok is részt vesznek. Tekintetbe kell azonban venni, 

hogy a Ti, Fe és Cr Seebeck-együtthatója pozitív, míg a Ni és Co együtthatója negatív. Ez 

a jelenség feltehetően a vegyértéksávban levő elektronok számának növekedésével magya-

rázható. 
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4.7. táblázat Vizsgált fémek elektronszerkezete [98] 

Végül a legnagyobb abszolút értékek azon elemeknél lelhetők fel (Bi vagy Sb) amelyek 

nagyobb elektronegativitást mutatnak, mint a fémes átlag. Ezen fémeknél a p-

elektronállapotok száma a vegyértékelektron-sávban meghatározó (lásd 4.7. táblázat). 

 

A vizsgált fém-réz fázisdiagram típusa és a Seebeck-együttható előjele 

Amíg a Seebeck-együttható abszolút értéke a különböző fémek elektronszerkezetétől 

függ, addig az előjelét jobbára a réz és a vizsgált fém alkotta kétalkotós fázisdiagram tí-

pusa határozza meg. 

Ezen okból a Cu-M fázistiagram részletesebb vizsgálatával foglalkoztam. 

A 4.8. táblázatban a különböző nagytisztaságú fémek Seebeck-együtthatóját foglaltam 

össze, illetve párhuzamot vontam a meredekség és az adott fém-réz fázisdiagram jellege 

között. 
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Elem 

Seebeck-

együttható 

(μV/K) 

Cu-M fázisdiagram jellege 

Al -3 korlátozott oldódás, vegyület fázis van jelen 

Zr 9,6 szobahőmérsékleten nincs elegyedés, vegyület fázisok vannak jelen 

Co -28,8 korlátozott oldódás 

Cr 16,6 szobahőmérsékleten nincs elegyedés, vegyület fázis jelenléte 

Cu -   

Fe 12 

szobahőmérsékleten nincs elegyedés, korlátozott oldódás nagyobb hőmérsékle-

ten 

Ni -16,2 intermetallikus fázisok kis hőmérsékleten 

Pd -11,8 korlátozott oldódás, intermetallikus fázisok kis hőmérsékleten 

Sn -2,4 korlátozott oldódás, intermetallikus fázisok kis hőmérsékleten 

Ta -2,2 nincs elegyedés 

Ti 8 szobahőmérsékleten korlátozott oldódás, vegyület fázis jelenléte 

Ag 1,2 

szobahőmérsékleten nincs elegyedés, korlátozott oldódás nagyobb hőmérsékle-

ten 

Bi -68,6 nincs elegyedés 

Cd 2,8 szobahőmérsékleten nincs elegyedés, vegyület fázis jelenléte 

Mn -14 intermetallikus vegyület fázisok kis hőmérsékleten 

Mo 5 

szobahőmérsékleten nincs elegyedés, korlátozott oldódás nagyobb hőmérsékle-

ten 

Pb -2,4 nincs elegyedés 

Sb 37,6 korlátozott oldódás, vegyület fázis jelenléte 

V -1 korlátozott oldódás 

Au -  

4.8. táblázat Fémek Seebeck-együtthatójának és a Cu-M fázisdiagram jellegének kapcsolata 

Azt tapasztaltam, hogy ha a képződéshője a vizsgált fém és réz alkotta ötvözetnek kicsi, 

vagy 0-hoz közeli, tehát ha H (M-Cu)~0, azaz Cu és M sem olvadék, sem pedig szilárd álla-

potban egyáltalán nem oldják egymást (vagy legalább szilárd állapotban) akkor Seebeck-

együttható előjele negatív (Pb, Bi, Ta, Co). Ezen típusú fázisdiagramok gyakran 

monotektikus karaktert mutatnak. 

Az előzőekhez hasonlóan a Seebeck-együttható előjele szintén negatív (Ni, Pd, Mn), ha 

H(M-Cu) képződéshő 0-hoz közeli, de negatív érték. Ebben az esetben szilárd oldatok kép-

ződnek. Ilyen kölcsönhatásokban az ötvözetek képződéshője elhanyagolható, következés-

képpen az entrópia hozzájárulása a teljes szabadenergiához a képződés során jelentős. Ezen 

típusú fázisdiagramok gyakran tartalmaznak intermetallikus vegyületjellegű fázisokat kis 

hőmérsékleten, illetve nagyobb koncentrációtartományban. 

Az előzőekkel ellentétben a Seebeck-együttható pozitív, ha a kölcsönös oldhatóság a Cu 

és a vizsgált fém között korlátozott kis hőmérsékleten, de növekvő a növekvő hőmérséklet-

tel. A képződéshő jelentős, és negatív ezen kölcsönhatásoknál (H (M-Cu) < 0) (Cd, Fe, Ti). 

A fázisdiagramok gyakran eutektikusak, intermetallikus vegyületet tartalmaznak. 



Szabó Attila: Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel 

– 97 – 

4.3.2 Az összetétel hatása a termofeszültségre 

Az előzőekben láthattuk a tiszta fémek esetében a termofeszültséget befolyásoló tényező-

ket. Láttuk, hogy elsődlegesen az elektronszerkezetnek van hatása Seebeck-együttható 

értékére. Az s- és a d-elektronhéj betöltöttségének szerepe jelentős hatással van a 

termofeszültségre, továbbá kvalitatív összefüggést látunk a vizsgált fém-réz fázisdiagram 

alakja és a termofeszültség görbéjének meredeksége (azaz a Seebeck-együttható abszolút 

értéke) között is. 

Az összetételváltozás, mint termofeszültséget befolyásoló tényező, az elektronszerkezet 

megváltoztatásán keresztül hat a termofeszültség alakulására. Ebben a tekintetben két 

alapvető esetet különböztetünk meg: 

 Az ötvözet összetételváltozása fázisátalakulás nélkül történik 

 Az ötvözet összetételváltozása fázisátalakulással jár 

A továbbiakban a fentieket alapul véve egyfázisú kristályos ötvözetek 

termofeszültségének koncentrációfüggését mutatom be. 

 

Egyfázisú kristályos ötvözetek termofeszültsége 

A vizsgálataimhoz az ötvözeteket a KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézetében az iro-

dalmi összefoglalóban ismertetett hidegtégelyes olvasztóberendezéssel állítottam elő. Az 

ötvözeteket ezt követően hengereltem, majd Fe-Ni ötvözetek esetén 900
o
C-on 2 óra 

hőntartással, az Ag alapú ötvözetek esetén 650
o
C-on 2 óra hőntartással H2 védőgázban 

normalizáló hőkezelést végeztem. A minták geometriáját a 4.32. ábra szemlélteti. 

 

4.32. ábra A vizsgálataimhoz használt hengerelt, majd normalizált állapotú Fe-Ni ötvö-

zet 

A 4.33. ábrán láthatjuk, hogy miként változik a termofeszültség, amikor tiszta vashoz 

4% ill. 7% nikkelt adagolva Fe-Ni szilárd oldat képződik (α-Fe-Ni). [46] 
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4.33. ábra Fe, Ni és Fe-Ni -fázisú (tkk) szilárd oldatok termofeszültségei 

Bár az elektronszerkezete a Fe-nek és Ni-nek hasonló (a d-elektronok szerepe domináns a 

valenciasávban), ennek ellenére a rézhez viszonyított Seebeck-együtthatójuk előjele ellen-

tétes, és abszolút értékük is különbözik. 

Az elektronszerkezeti hasonlóság mellett azonban lényeges különbségek is vannak a két 

fém között: amíg az α-Fe térközepes kockarács (tkk) (kis hőmérsékleten stabil allotrop) 

addig a Ni lapközepes kockarács (fkk) rácsszerkezetű. Az ötvözés kis Ni-tartalom esetén 

(Ni<9%) tkk kristályszerkezetű rácsot eredményez, az Fe tkk szerkezete tehát fennmarad, a 

Seebeck-együttható azonban mégis előjelet vált (4.33. ábra). Ebben az esetben az s és d-

elektronszám növekszik a szilárd oldatok képződése során, párhuzamosan az elektronfajhő 

növekedésével [99]. Az -fázis a stabil e koncentrációtartományban (ezt 

röntgendiffrakciós vizsgálatok is megerősítik) mely azt jelenti, hogy csak a Ni-

tartalomnak köszönhető elektronszerkezeti változások következménye a termofeszültség-

változás. Mivel fázisátalakulás nem történt, ezért a fázisátalakulások, illetve befagyasz-

tott feszültségek hozzájárulása elhanyagolható a termofeszültség alakulásához. 

Az előzőekhez hasonlóan, a valenciaelektronok számában következik be változás akkor 

is, amikor az Ag alapfémet 3, illetve 5 at% Sn-el vagy Sb-vel helyettesítjük, és így Ag-

alapú szilárd oldat képződik (HumeRothary-fázisok) [79]. Ilyen elektronszerkezet-

változás eredményezte termofeszültség-változás rajzolódik ki a 4.34. ábrán is. 
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4.34. ábra Különböző összetételű Ag-alapú -szilárd oldatok termofeszültségei, ahol az 

ötvözetben az ötvözés során csak az (e/a) viszony változik 

Mivel itt kristályszerkezet-változás nincs, így csak a kémiai összetétel változása miatt 

változott a termofeszültség. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy csekély mértékű 

összetételváltozásnak is jelentős a hatása: mind a Seebeck-együttható abszolút értékében, 

mind pedig az előjelében változás következett be az ötvözés hatására. Ez az eredmény mu-

tatja, hogy a d-elektronok koncentrációváltozásának kiemelkedő a szerepe a 

termofeszültség alakításában. 

Másik figyelemreméltó jelenség, hogy a meredekség (azaz a Seebeck-együttható) az 

ötvözőtartalom függvényében egyre negatívabb értéket vesz fel. Ennek magyarázata, hogy 

a növekvő negatív irányú eltolódás növekvő kémiai kölcsönhatást tükröz a szilárd oldatok 

tartományán belül. Erre határozott megerősítést ad a [100] irodalom, amelyben a ΔHmix 

azonos értelmű változást mutat ezekben az ötvözetekben (4.35. ábra).  

A képződéshő valamilyen irányú változása (például növekedése) az elektronrendszer át-

alakulására utal (pl. stabilizáció). Ez univerzális jelenségnek látszik: tehát ΔHmix növekedé-

se negatív irányú termofeszültség-eltolódást eredményez. Az elektronok mint töltéshordo-

zók mobilitáscsökkenésének jelét kell tehát látnunk a rézhez viszonyított Seebeck-

együttható abszolút értékének növekedésében is. 
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4.35. ábra Sn-Ag ötvözet képződéshője különböző hőmérsékleteken [100] 

 

A Seebeck-együttható összetételfüggése és az elegyedési hő kapcsolata a Fe-

Ni rendszerben 

A vizsgálataimhoz az Fe-Ni ötvözeteket a KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézetében az 

irodalmi összefoglalóban ismertetett hidegtégelyes olvasztóberendezéssel állítottam elő. 

Az ötvözeteket ezt követően hengereltem, majd 900
o
C-on 2 óra hőntartással H2 védőgáz-

ban normalizáló hőkezelést végeztem. A minták geometriáját a 4.32. ábra szemlélteti. 

 Ezen ötvözetek mellett vizsgálataimat Magnaperm10 (Ni: 78%, Cu; Mo: ~ 3%) és 

Magnaperm50 (Ni: 55%) Fe-alapú, 4.32. ábával megegyező geometriájú normalizált álla-

potú  ipari ötvözetetekre is kiterjesztettem. 

A normalizált állapotú mintákon végzett termofszültségmérés eredményeit a 4.37. ábrán 

ábrázoltam. Ebben az esetben minden lehetséges faktor, mint például kémiai összetétel, 

illetve fázisviszonyok egyaránt befolyásolják a termofeszültség értékét. 

Az összetétel függvényében a termofeszültséget ábrázolva láthatjuk, hogy a Seebeck-

együttható minimum értéket mutat az FeNi3 vegyület fázis képződése körül. A görbe alakja 

az ötvözet képződésének koncentrációfüggéséhez hasonlítható, amely szintén a vegyület-

fázis képződése során mutat minimumot annak megfelelően, hogy a rendeződéssel járó 

entrópiacsökkenés is hozzájárul a szabadenergia-változáshoz (4.36/a ábra) [101]. 
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(a) (b) 

4.36. ábra Fe-Ni ötvözetek képződéshője (a) és fajlagos ellenállása (b) a koncentráció 

függvényében 

Figyelemre méltó, hogy az elektromos ellenállás is maximumot mutat ezen összetétel-

tartományban, ahogy azt a 4.36/b ábrán is láthatjuk [102]. Ennek feltételezhetően az oka, 

hogy a vezetési elektronok mobilitásának csökkenésével jár együtt a képződéshő-

növekedés. Következésképp nehezebb az elektronokat a Fermi-szint fölé gerjeszteni.  

 

4.37. ábra Normalizált állapotú Fe-Ni minták Seebeck-együtthatói 

Meg kell jegyezni, hogy az oldott atomok elektromos ellenállásnövelő hatása általánosan 

megfigyelt jelenség. 
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A 4.37. ábrán hirtelen csökkenést figyelhetünk meg a híg koncentrációtartományokban, 

mindkét oldalon. Az Fe-oldali első 3 vizsgált anyagösszetétel (beleértve a tiszta vasat is) 

tkk szilárd oldat. Ezzel szemben a Ni-oldalon a Seebeck-együttható kisebb, és negatív ér-

tékről indul. Látható tehát, hogy a híg oldat (egyfázisú) koncentrációtartományban az öt-

vözés hatása nem szimmetrikus. Ez valójában azt jelenti, hogy az ötvözőeffektus az fkk 

vagy tkk szilárd oldatban nem szimmetrikus, még ugyanazon ötvözőparaméterek mellett 

sem. A szürke körrel jelölt mérési pont 78% Ni-tartalomnál jelentős pozitív értéket mutat. 

Ennek oka, hogy a szürke körrel jelölt pont az elméleti helyzetét mutatja az adott összetéte-

lű anyagnak, ugyanis az általunk vizsgált, adott jelű anyag nem csak Fe-t és Ni-t tartalmaz, 

hanem emellett található még benne 3% Cu és Mo is. Mind a Cu-nak és Mo-nak pozitív 

Seebeck-együtthatója van, mely az ötvözet Seebeck-együtthatóját az ábrán látható módon, 

pozitív irányba tolja el. Ez utóbbi megfigyelés alapján az a következtetés vonható le, hogy 

a termofeszültségmérések (megfelelő kalibrációk után) gyors, ellenőrző, roncsolásmentes 

vizsgálatok kifejlesztésének irányába fejleszthetők tovább. 

 

Amorf ötvözetek (fémüvegek) termofeszültsége 

Ahhoz, hogy azonos fázison belül maradva nagyobb koncentrációtartományban is vizsgá-

latokat végezhessek, fémes üvegfázisokra is kiterjesztettem kísérleteimet, ugyanis az 

amorf állapot egyfázisú jellege erre lehetőséget ad. 

A vizsgálataimhoz az amorf ötvözeteket a KFKI Szilárdtestfizikai Kutatóintézetében az 

irodalmi összefoglalóban ismertetett PFC-eljárással állítottam elő. A minták geometriáját a 

4.38. ábra szemlélteti. A minták hosszusága 40-60 mm volt. 

 

4.38. ábra A mérésekhez használt keskeny és széles fémüveg szalagok 
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A termofeszültség alakulása a 3d átmenetifém-alapú üvegekben 

Az irodalmi összefoglalóban hangsúlyoztam az amorf (üveg) állapot egyfázisú jellegét. 

Noha az amorf fázis metastabil, (topológiai értelemben is) mégis érvényesülnek azok a 

lényegi ötvözőhatások, melyeket kristályos ötvözetekre kidolgoztak (pl. mágnesezettség és 

d-elektron-koncentráció kapcsolata). [103] 

Az amorf ötvözetek azonban üvegképző elemeket is (legtöbbször B-t, ill. Si-t, úgyneve-

zett metalloid elemeket) tartalmaznak. A kísérletek tervezésénél, illetve kiértékelésénél ezt 

figyelembe vettem. 

Az ötvözőhatást kétféle közelítésben vizsgáltam: 

 rögzített metalloidtartalom mellett az alapfém cseréjét hajtottam végre – ezzel a d-

elektron-sűrűséget változtattam 

 a metalloidot részben másik metalloidra cserélem, illetve vizsgáltam az 

ötvözőhatást a metalloidtartalom függvényében is. 

Arra kerestem ezekben a kísérletekben a választ, hogy itt is igazolható-e a d-elektron-

sűrűség változásának hatása a Seebeck-együttható változásában. 

A Fe alapfém Ni-atomokkal történő helyettesítése a hipoeutektoidos amorf mátrixban 

termofeszülségváltozást tekintve hasonló hatású, mint a korábban már vizsgált egyfázisú 

Fe-Ni szilárd oldaté: a termofeszültséggörbék meredeksége (tehát a Seebeck-együttható) a 

Ni-tartalom növekedésével monoton csökkenő tendenciát mutat. Amorf ötvözet esetében e 

monoton koncentrációfüggés széles Ni-koncentrációtartományban érvényes. 

 

4.39. ábra Az Fe Ni atomokkal történő cseréjének hatása a termofeszültségre 
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Vizsgálataim során Fe-Cr-B illetve Fe-Ni-B amorf ötvözetekben a Fe alapfémet változó 

mennyiségű Cr-val illetve Ni-vel helyettesítettem állandó B-tartalom mellett. Az eredmé-

nyeket a 4.39.-4.41. ábrákon foglaltam össze. 

 

4.40. ábra A Seebeck-együttható változása a Ni-tartalommal FeNixB15 ötvözetekben 

 

4.41. ábra A Fe Cr-atomokkal történő cseréjének hatása a termofeszültségre 

Összehasonlítva a termofeszültséggörbéket, Fe85-xNixB15 és Fe85-xCrxB15 ötvözetek eseté-

ben azt találjuk, hogy a Cr-ötvözőelem kevéssé befolyásolja a termofeszültséget. 
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A fémüveg egyfázisú jellege ellenére rendellenes koncentrációfüggést is tapasztaltam 

Fe85-xCrxB15 ötvözetben kis Cr-koncentrációtartományban. A hipoeutektikus üvegekben a 

híg koncentrációtartományban átmenetileg növekszik a Seebeck-együttható, 4% Cr-

tartalom alatt. Ennek feltehetően valamilyen rejtett, amorf állapoton belüli – eddig nem 

teljesen tisztázott – szerkezeti változás lehet az oka [104]. Feltételezhető, hogy a  hő-

mérséklet-tartomány átlapolódása és az üvegátmeneti Tg hőmérséklet a felelős e rendkívüli 

viselkedésért. Nagy hőmérsékleten a Cr növeli a stabilitását a tkk szimmetriának, melynek 

következtében a Seebeck-együttható növekedését tapasztalhatjuk még C-acélok esetén is. 

Ha kevert fázisszimmetriák (fázisemlékezések) ragadnak a folyadékból hűtés során az 

amorf állapotba, ez a termofeszültség koncentrációfüggésében is anomáliát okozhat. 

A 4.42. és 4.43. ábrákon a gyorshűtött Fe80-xNixB20 termofeszültségei és a 

termofeszültségértékekből származtatott Seebeck-együtthatói láthatók. Ezen ötvözetekben 

is a metalloidtartalom állandó, csak a Fe-Ni arány változik. 

A korábbi eredményekkel ellentétben itt nem található monoton Ni-tartalom függés. 

 

4.42. ábra A termofeszültség Ni-tartalom függése hipereutektikus Fe80-xNixB20 fémüve-

gekben (gyorsan hűtött) 

A Seebeck-együttható csekély növekedése tapasztalható 10-50% Ni-tartalom esetén, 

mely ellentmondásban van azon ténnyel, hogy a Ni-nek a Fe-vel szemben határozottan 

negatív a rézhez viszonyított termofeszültsége. Az anomáliák is tehát rejtett „fázis-

emlékezésről” tanúskodnak amorf állapoton belül. [104] 
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4.43. ábra Fe85-xNixB20 fémüvegek termofeszültséggörbéiből származtatott Seebeck-

együtthatója 
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A metalloidtartalom hatása két- és háromalkotós Fe-B fémüvegekben az üvegképződési 

koncentrációtartományon belül 

Az üvegképződési koncentrációtartomány hozzávetőlegesen 10-25% a biner Fe-B ötvö-

zetekben. Ahogy az 4.44. és 4.45. ábrákon is látható, e koncentrációtartományon belül 

vizsgáltam a termofeszültség B-tartalom függését FexB100-x ötvözeteken. 

Az ábrákból is kitűnik, hogy növekvő B-tartalommal a Seebeck-együttható egyre negatí-

vabb értékeket vesz fel, bár ez a hatás nem jelentős. Ezen eredmény egyezésben van [105] 

irodalom eredményeivel is. 

 
4.44. ábra Különböző B-tartalmú Fe-B ötvözetek termofeszültségei 

 

 
4.45. ábra A Seebeck-együttható a B-tartalom függvényében Fe-B ötvözetekben 

Feltételezhető, hogy a bór üvegképző komponensnek a hatása elhanyagolható a 

termofeszültséggörbék jellegének alakulásában. 
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A továbbiakban rögzített átmenetifém-tartalom mellett vizsgáltam a B/Si arány változá-

sának hatását a termofeszültség alakulásában (4.46. ábra). A metalloidtartalom hatásának 

vizsgálatát kiterjesztettem két metalloid típus együttes jelenlétére is. A választás okát gya-

korlati szempont is indokolta. Ismert ugyanis, hogy az üzemszerű gyártásban alkalmazott 

lágymágneses ötvözetek Fe-Si-B fémüvegek. Ennek oka, hogy a kétféle metalloid együttes 

jelenléte lényegesen növeli az üvegképző hajlamot, így a gyártási biztonságot is. 

 
(a) 

 
(b) 

4.46. ábra Amorf Fe75 (B 25-XSi X) ötvözetek termofeszültségei 

(B ötvöző folyamatos cseréje Si-vel Fe75B25 ötvözetben) 
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Amorf Fe75(B25-XSiX) ötvözetek vizsgálata esetén, rögzített Fe-tartalom (tehát a d-

elektronállapot-sűrűség) (75 at% ) és a cB+cSi =25% koncentráció mellett a B/Si arány vál-

tozik, azaz az s/p elektron koncentrációja csökken. Látható, hogy a Seebeck-együttható 

egyre negatívabb értékeket vesz fel, amikor a B metalloidot Si-atomokkal cseréljük ki. A 

jelenség figyelemreméltó, habár a változás nem szigorúan monoton csökkenő, ahogy a 

4.47. ábrán is látható. 

A 4.47. ábra vizsgálata további információkat szolgáltat a fémüvegek elektronszerkezeté-

ről. Fe-B ötvözetekkel ellentétben a Seebeck-együttható a Si-tartalom függvényében nem 

folytonosan változik. Feltételezhető, hogy az együttható változása a metalloidkoncentráció 

változásának következtében elsősorban a fémüvegen belüli változó kovalens kötési jelleg 

miatt van (4.47. ábra). 

 
4.47. ábra A Seebeck-együttható változása a Si-tartalom függvényében 

Eddigi tapasztalataim alapján tehát kijelenthető, hogy amorf állapotban az átmeneti-

fém cseréjének van nagyobb hatása a termofeszültségre, míg a metalloidok cseréje ki-

sebb jelentőségű. 
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4.4 A tömbi mechanikai feszültségállapot és a termofeszültség 

kapcsolata átmenetifém-alapú amorf ötvözetekben 

Az eddigiekben láthattuk a termofeszültséget befolyásoló összetételbeli és szerkezeti té-

nyezőket. A [90, 106] irodalomban látható, hogy akár a felületközeli, akár a minta egész 

térfogatára kiterjedő deformáció, illetve az ennek eredményeként keletkező feszültségálla-

pot-megváltozás is befolyásolhatja az anyag termofeszültségértékeit.  

Eddig azonban csak a felületen keletkező, magát a mérési pontosságot befolyásoló fe-

szültségállapottal foglalkoztunk, és a vizsgálatokat nem terjesztettük ki olyan esetekre, 

amikor a minta egészében megváltozik a feszültség mértéke (pl. külső erő hatására vagy a 

mintában végbemenő fázisátalakulások együttes hatásának eredményeként). 

A fentiekre való különös tekintettel ezért a továbbiakban még kétféle feszültségállapot 

hatásának vizsgálatával egészítettem ki a mechanikai feszültség hatásának feltérképezését: 

 vizsgálom az egyirányú mechanikai feszültség hatását (külső, egytengelyű húzó 

igénybevétel esetén), 

 vizsgálom a gyors lehűlés közben keletkező mechanikai feszültség relaxációjának 

hatása, ami homogén belső mechanikai feszültségállapot-változást jelent. 

 

4.4.1 Egyirányú húzóterhelés és a termofeszültség kapcsolata 

átmenetifémalapú amorf ötvözetekben 

A továbbiakban a 2.2.6. fejezetben ismertetett eszközök segítségével a korábbiakban már 

ismertetett geometriájú FeB16 illetve Fe40Ni40Si6B14 fémüveg szalagokon mechanikai terhe-

lés alatti termofeszültségmérést végeztem. 

A 4.48. ábra meglepő eredményt mutat egytengelyű feszültségállapot alkalmazása ese-

tén FeB16 összetételű fémüveg anyagon. Ahogy az ábrán láthatjuk, egy negatív irányú elto-

lódás látható a termofeszültséggörbében egyre növekvő mechanikai feszültség hatására, de 

mindemellett a Seebeck-együttható közel állandó marad (4.49. ábra). 
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4.48. ábra Egyirányú húzóterhelés hatása a termofeszültség változására FeB16 mintán 

 

4.49. ábra Egyirányú húzóterhelés hatása a Seebeck-együtthatóra FeB16 mintán 

Az Fe40Ni40Si6B14 fémüveg szalagon végzett vizsgálat során azt tapasztaltam (4.50. áb-

ra), hogy a terhelés megszűnésével a termofeszültség közel a kiindulási értékhez tér vissza, 

és ez tapasztalható a Seebeck-együttható változásában is (4.51. ábra). Ez jelentős eltérés, 

mely feltehetően a maradó feszültségnek tudható be, de ennek tisztázása több vizsgálatot 

igényel. 
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4.50. ábra Egyirányú húzóterhelés hatására keletkező irreverzibilis termofeszültség-

változás Fe40Ni40Si6B14 fémüveg mintán 

 
4.51. ábra Egyirányú húzóterhelés hatása a Seebeck-együtthatóra Fe40Ni40Si6B14 fémüveg 

mintán (t.u.= tehermentesítés után) 
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4.4.2 A belső feszültség és a termofeszültség kapcsolata átmenetifém-

alapú amorf ötvözetekben;izoterm hőkezelések (szerkezeti rela-

xáció) hatása 

A belső feszültségek hatásának tisztázása céljából amorf állapotú 50 mm hosszú FeNixB20 

mintákon hőkezeléseket végeztem. a Hőkezeléseket előre felfűtött KALOR-DENKAL-6 

típusú hőkezelőkemencében végeztem el levegő atmoszférában, kerámia lapok között. A 

mintadarabok hűtése kerámia lapok között, levegőn történt. A 4.52. ábra eredményeit a 

4.42. ábra eredményeivel összehasonlítva látható, hogy az izoterm (15 h-250
o
C) hőkezelé-

seknek nincs jelentős hatása a FeNi10B20, FeNi40B20, FeNi50B20 fémüvegek 

termofeszültségére, csak a FeNi70B20 összetételű minta termofeszültség értékeiben mutat-

kozik jelentős változás. A Seebeck-együttható értéke itt jelentősen pozitív irányba változik. 

Az ok a következő: mivel az amorf állapot termikus stabilitása kisebb, a Ni-ben gazdag 

mintában a kristályos átalakulás indul meg a hőkezelés során. Ha azonban csak szerkezeti 

relaxáció zajlik a hőkezelés során, akkor a termofeszültség enyhén negatívabb lesz. Ez a 

jelenség egyéb különböző Fe- illetve Ni-bázisú ötvözetben is megtalálható. 

 

4.52. ábra Az Fe80-xNixB20 fémüvegek termofeszültséggörbéi izoterm (250
o
C-15 h) hőkeze-

lés után 
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4.53. ábra Fe80-xNixB20 fémüveg minta Seebeck-együtthatójának változása izoterm (250
o
C-

15 h) hőkezelést követően 
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4.5 A termofeszültséggörbék meredekségének és abszolút érté-

kének viszonya kétalkotós ötvözetekben 

(fázisviszonyok és feszültségállapot) 

Az előzőek alapján láthattuk, hogy az összetételváltozás elsősorban elektronszerkezeti 

változást okoz akkor is, ha egyidejűleg fázisátalakulás nem történik (pl. változatlan kris-

tályszerkezet mellett, Fe-Ni α-fázisa) vagy amorf állapoton belül, ahol az átmenetifémek 

cseréjének, vagy a metalloidok cseréjének hatását vizsgáltam. 

Ha fázisátalakulás is történik, akkor a legbonyolultabb a termofeszültség változásának 

értelmezése, ugyanis minden fázist individuális termofeszültség jellemez. 

A fázisviszonyok megváltozása (vagy új fázis megjelenése) ennek megfelelően lénye-

gesen befolyásolja a termofeszültség alakulását különösen akkor, ha ez a belső feszültség-

állapot megváltozásával is jár. 

Ez látható a [94] alapján is, ahol az acélok termikus kezelésével járó fázis- ill. feszült-

ségállapot-változás együttesen alakítja a termofeszültség karakterét (4.54. ábra). 

 

4.54. ábra A C45 acél termofeszültséggöbéi különböző hőkezelések esetén [94] 

Látható, hogy az ausztenitesítését követő növekvő hűtési sebességek hatására a 

termofeszültséggörbék meredeksége csökken (azaz a Seebeck-együttható csökken). A ne-

gatív irányú eltolódásnak feltehetően a termodinamikai egyensúlytól való növekvő mérté-

kű eltérés az oka (nemegyensúlyi fázisok megjelenése). 



Szabó Attila: Összetétel, fázisviszonyok és feszültségállapot vizsgálata járműipari ötvözetekben termofeszültségméréssel 

– 116 – 

A továbbiakban kiterjesztettem vizsgálataimat más összetételű C acélokra is – az acélok 

technológiai jelentősége miatt – és a termofeszültség változását összehasonlítottam a ke-

ménység változásával. 

4.5.1 Fe-C ötvözetek fázisviszonyainak és feszültségállapotának hatá-

sa a termofeszültségre, összehasonlítása a HV és a szövetszer-

kezeti változásokkal 

A fázisátalakulások hatásának további vizsgálatához az ipari gyakorlatban hajtókargyár-

táshoz alkalmazott EN 10267 szabvány szerinti C70S6 jelű acél termofeszültségmérésével 

foglalkoztam, melynek összetételét a 4.8. táblázat tartalmazza. 

C Si Mn V P S 

0,73 0,15-0,35 0,54 0,03 0,015 0,064 

4.8. táblázat A kísérlet során vizsgált C70S6 jelű ötvözet összetétele 

A vizsgálataimhoz öntött hajtókar előgyártmányt használtam fel, melynek szár részén, 

annak darabolását követően hőkezeléseket végeztem. 

 

4.55. ábra A méréshez felhasznált hajtókar előgyártmány 

 

4.56. ábra A hajtókar szárának keresztmetszete a metallográfiai mintaelőkészitést köve-

tően 
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Ahhoz, hogy meghatározzuk a fázisviszonyok hatását, az ismertetett módon előkészitett 

acél mintát KALOR-DENKAL 6 tipusú levegőatmoszférás hőkezelőkemencében végzett 

950
o
C hőmérsékletű 30 perc időtartamú ausztenitesitést követően különböző hűtési sebes-

ségeket alkalmazva hűtöttem le szobahőmérsékletre. A különböző módon hőkezelt minták 

szövetképeit a 4.57. ábrán láthatjuk: 

 

4.57. ábra Különböző módon hőkezelt 0.7% C tartalmú acél metallográfiai felvételei 

A 4.57/a ábrán az alapállapotú (öntött) minta látható: Homogén kristályszerkezetű, dur-

vaszemcsés, leginkább perlites szerkezetű, homogén ferrites raszter nélkül. 

4.57/b ábra a levegővel hűtött próbatest szöveti képét mutatja. Jellemzően ferrit-perlites 

szerkezet figyelhető meg, a proeutektoidos ferrit mennyisége a 3.50/a ábrához viszonyítva 

kevesebb. Az éleken 0,1 mm-es dekarbonizált részt láthatunk, mely a hőkezelés következ-

tében alakult ki (a felvételen nem látható). 

a. alapállapot 

(50x) 

b. levegőn hűlt 

Air cooled (50x) 

c. olajban hűlt 

 Oil quenched 

(50x) 

d. vízben hűlt 

 Water 

quenched (50x) 
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A 4.57/c ábra az olajban hűtött próbatest metallográfiai képét mutatja. Ennek a darabnak 

tipikusan bainites szerkezetét figyelhetjük meg. Az élekhez közel martenzit jelenik meg 

(ábrán nem látható). 

A 4.57/d ábrán a vízben hűtött minta felvételét láthatjuk. Tipikusan martenzites szerkezet 

figyelhető meg. 

A vizsgálatok során meghatároztam az ötvözetek keménységet a különböző metallográfi-

ai csiszolatokon, mely mérés eredményeit a 4.58. ábrán foglaltam össze. 

 

4.58. ábra A hőkezelt minták HV10 keménységei 

A kapott keménységértékek a metallográfiai vizsgálatok eredményeit támasztják alá. Az 

alapállapotú és levegőn hűtött mintának tipikusan lágy, perlites szerkezete van 300 HV 

körüli keménységgel. Ezzel ellentétben az olajban hűtött mintának bainites szerkezete van 

500 HV keménységgel, míg a vízben hűtött minta keménysége a martenzites szerkezet 

keménységével egyezik meg. A martenzitesre edzett mintátt folyékony N2-ben tovább hűt-

ve további keménységnövekedést tapasztaltam, melynek oka a maradék ausztenit átalaku-

lása. Ez megjelenik a termofeszültségmérési eredményekben is. 

Az 4.59. ábrán a próbatestek termofeszültségmérés eredményeit láthatjuk különböző hő-

kezeléseket követően. Mind a levegőn hűtött, mind pedig az olajban hűtött mintának közel 

ugyanaz a termofeszültsége. Az ok, amiért ezt az eredményt kaptam, a kristályszerkezeti 

hasonlóság. Ahogy látható, a vízben hűtött minta termofeszültsége erősen eltér, melynek 

oka a nagy martenzittartalom. 
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4.60. ábra Fe-C minták termofeszültségei különböző hűtési sebességek alkalmazása esetén 
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4.6 Szerkezeti acélok feszültségállapotának ellenőrzése 

termofeszültségméréssel és összehasonlítása más 

feszültségérzékeny fizikai tulajdonságokkal 

Vizsgálataim során megmutattam, hogy a termofeszültségre a kémiai összetétel, a fázis-

viszonyok alakulása és a feszültségállapot változása is hatással van. 

A felsorolt tényezők jellemzően együttesen, egymással átfedésben fejtik ki hatásukat: 

például szénacélokban a termikus kezelés következtében megvalósuló fázisátalakulás a 

belső feszültségek változásával jár együtt, és a két tényező szétválasztása a termofeszültség 

alakulása szempontjából nem tűnik megoldottnak. 

Ha viszont külső mechanikai feszültség hatására (főként felületi nyíró igénybevétel ese-

tén) – az esetünkben acél – szerkezeti elem feszültségállapota megváltozik, ez esetben 

nincs fázisátalakulás, sem összetételváltozás, így kizárólag a külső nyíró feszültség hatásá-

ra a diszlokációsűrűség helyi megváltozása jelzi a lokális feszültségváltozást. 

Ennek a diszlokációsűrűségnek a kritikus érték fölé növekedése egy kétfázisú acél szer-

kezeti elemben a repedések keletkezéséhez vezet. 

Ilyen nagy gyakorlati jelentőségű jelenség a vasúti sínekben a gördülő igénybevétel kö-

vetkeztében fellépő fáradásos folyamatban a felületközeli repedések keletkezése, ami a 

sínek elhasználódási folyamatainak fontos része (4.61-63. ábrák). 

 

4.61. ábra Gördülő fárasztás okozta repedéskeletkezés és repedésterjedés vasúti sínek futó-

felületén 

(A-A metszet: repedésterjedés az anyagon belül) 

A legtöbb repedésdetektáló módszer közvetlen, optikai felfedés [107, 108]. Csak nagyon 

kevés vizsgálat alapul indirekt módszeren, mely alkalmas a repedést kezdeti állapotában, 

vagy akár még a megjelenése előtt felfedni, melyek jelentősége különösen nagy a törés 

megakadályozása érdekében. 
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4.62. ábra A vasúti sínfej keresztmetszeti töretfelülete 

 

 

4.63. ábra A vasúti sínfej felkeményedett, repedésekkel tagolt futófelületének haladási 

irányra merőleges keresztmetszete 

Korábban már láthattuk, hogy a termofeszültség információt nyújt a vizsgált fém elekt-

ronszerkezetéből. A termofeszültség érzékeny az allotrop módosulatokra is, azaz 

összetételváltozás nélküli fázisátalakulások is könnyen felderíthetők. Tapasztalhattuk to-

vábbá, hogy külső mechanikai feszültség hatására is termofeszültségváltozás történik. Fel-

tételezhető tehát, hogy a deformáció is termofeszültségváltozást eredményez. 

A vizsgálataimhoz felhasznált R260 jelű vasúti sín EN13674-1 szabvány szerinti összeté-

telét a 4.9. táblázat tartalmazza. 

C Mn Si P S V Cr 

0,60-0,82 0,65-1,25 0,15-0,60 0,025 0,030 0,030 max. 0,15 

4.9. táblázat R 260 jelű vasúti sín összetétele 
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A metallográfiai vizsgálatok eredményeit a 4.64. ábrán láthatjuk. Megfigyelhető, hogy az 

alapanyag szövetszerkezetéhez képest (4.64/a ábra) a nyomó és nyíró igénybevétel együt-

tes jelenlétének következtében jelentős a szemcseaprózódás történik, mely felkeményedést 

von maga után, és a kritikus feszültségállapotú helyen az anyagban repedés indul meg 

(4.64/b ábra). 

  

(a) (b) 

4.64. ábra Az alapállapotú (a) és erősen deformált állapotú (b) vasúti sín metallográfiai 

felvételei 

A továbbiakban a termofeszültség, statikus koercitiverő-mérés, illetve 

mikrokeménységmérés eredményeit vetettem össze. 

Ahogy a 4.65. ábrán is látható, a szemcsék aprózódásával járó deformáció mértékének 

növekedése – amit a 4.64. ábra szövetképei is alátámasztanak – keménységnövekedést von 

maga után. Ennek oka a képlékeny deformáció következtében bekövetkező 

diszlokációfelhalmozódás. 

 

4.65. ábra Koercitív erő (Hc) és mikrokeménység (HV0,1) a deformáció függvényében 

R260-jelű vasútí sín anyagon 
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Ezzel párhuzamosan szimultán koercitív erő (Hc) növekedést tapasztalhatunk a mintában 

a deformáció mértékének függvényében. Látható, hogy a repedés megindulása előtti álla-

potban a Hc hirtelen megemelkedik. Ennek oka, hogy pozitív magnetosrtikciójú anyagok-

ban a keményedés hatására – a korlátozott alakváltozóképesség következtében – 

koercitíverő növekedés lép fel [44]. 

A keményedés, illetve a Hc-növekedés mellett termofeszültségváltozást is tapasztaltam, 

ahogy az a 4.66. ábrán is látható. 

 

4.66. ábra Vasúti sín anyagon különböző mértékben deformált területek termofeszültségei 

R260-jelű vasútí sín anyagon 

A termofeszültség változásának feltételezhető oka jelen esetben is a felületi deformáció 

által okozott elektronmobilitás-csökkenés. 

Az eredményekből látható, hogy a termofeszültségmérés eredményei mind a metallográ-

fiai, mind mágneses vizsgálatokkal alátámaszthatók. A fenti eredmények igazolják a méré-

si eljárás alkalmazhatóságát a mechanikailag erősen deformált rétegek kimutatására. 
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Összefoglalás 

Ahhoz, hogy a termofeszültségmérésnek nagyobb prediktív ereje legyen a 

roncsolásmentes anyagvizsgálatok sorában, a mérések alapjául szolgáló Seebeck-effektus 

fémfizikai hátterét kell megismerni, illetve kidolgozni. 

Ezen alapvető célkitűzés vezérelte a jelen értekezés vizsgálatait. 

A szükséges irodalmi háttér áttekintése után kritikai vizsgálatokat végeztem arra vonat-

kozóan, hogy milyen kísérleti körülmények között tekinthető a termofeszültség mérés 

tömbi anyagvizsgálati módszernek. Ehhez vizsgálni kellett a Seebeck-effektust meghatáro-

zó legfontosabb tényezőket: 

Értekezésemben tisztáztam, hogy a termofeszültségre a felületi érdességnek nincs közvet-

len hatása. Abban az esetben viszont, ha a különböző felületi érdességű felületeket külön-

böző eljárásokkal állítjuk elő, melynek következtében a felületek feszültségállapota külön-

bözik, úgy a termofeszültségben is eltérés tapasztalható. 

Megvizsgáltam továbbá, hogy mi a szerepe az elektronszerkezetnek, a fázisviszonyoknak 

és a feszültségállapotnak a termofeszültségre. Tiszta fémek vizsgálata során azt tapasztal-

tam, hogy az elektronszerkezet a felelős termofeszültség értékeinek alakulásáért. Ezen be-

lül is az s- és p- elektronpályák, de különösképpen a d-elektronpályák telitettsége határozza 

meg a termofeszültséget. Emellett azt is tapasztaltam, hogy az termofeszültéggörbék karak-

terisztikája szoros összefüggést mutat a vizsgált fém-réz fázisdiagram jellegével is. 

A vizsgálatok szempontjából nagy jelentőségűek azok a modellötvözetek, amelyek egy-

fázisúak, vagyis amelyekben az összetételváltozást fázisátalakulás nélkül vizsgálhatjuk. 

Ilyen anyagok a kristályos szilárd oldatok, és a gyorshűtéssel előállított amorf ötvözetek is. 

Ezen ötvözeteket felhasználva kimutattam, hogy: 

 Az amorf ötvözetekben fématomok cseréje más fématomokkal határozottabb válto-

zást okoz, mint a metalloidok cseréje. 

 Kristályos szilárd oldatokban az ötvözőelemek koncentrációjának növekedésével 

monoton változik a termofeszültség. 

 Fe-Ni alapú amorf rendszerben az ötvözés nem szükségképpen okoz monoton válto-

zást a termofeszültség alakulásában, e viselkedés más jellemzőkben is megmutatko-

zik. 

 Többfázisú ötvözetekben az ötvözőatomok által keltett elektronszerkezeti változások 

és a fázisviszonyok hatása együttesen, egymással átfedésben fejtik ki hatásukat a 

termofeszültségre (pl. Fe-Ni) 
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 Acélokban a martenzit megjelenése és a velejáró feszültségszint növekedése növekvő 

abszolút értékű és negatív előjelű Seebeck-együtthatót eredményez. 

 Perlites acélokban a felületre ható nyírófeszültség felületi repedések keletkezését 

idézi elő a vasúti sínek futófelületének közelében. A repedések keletkezését megelő-

ző keményedési folyamat kimutatható a Seebeck-együttható változásával, ami lehe-

tőséget ad az elhasználódási folyamatok korai kimutatására. 

Vizsgálataimban kimutattam, hogy a termofeszültségmérés nem egyértelműen tömbi 

vizsgálat, sokkal inkább felületi jellemzőket jelenít meg. E felületi tartományt a mérés által 

létrehozott hőhatásövezet kiterjedése határozza meg. 

Az elért eredmények, valamint a számos további cél alapján mindenképp fontosnak tar-

tom a kutatás folytatását, melynek jelen PhD-értekezés így nem lezárása, csupán fontos 

állomása. 
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Tézisek 

 

Kristályos és amorf ötvözetek termofeszültségének vizsgálata során elért eredményeim 

alapján a következő téziseket fogalmazom meg: 

1. Meghatároztam a felületi érdesség és felületi deformáció termofeszültségre gyako-

rolt hatását: azt tapasztaltam, hogy a felületi érdességnek közvetlenül nincs hatása a 

termofeszültségre, ugyanis a felületi érdességcsúcsok átlagos mérete nagyobb, mint 

az elektronok szabad úthossza. Amennyiben a felületi réteg feszültségállapotában is 

változás következik be, akkor ez a termofeszültségere is hatással van, ugyanis a de-

formáció következtében megváltozik az elektronok szabad úthossza. [S2, S9] 

2. Fémes és félfémes elemek vizsgálata során meghatároztam a termofeszültséget be-

folyásoló elektronszerkezeti jellemzőket. Kimutattam, hogy a termofeszültség ala-

kulásáért a Fermi-szint közelében levő elektronállapot-sűrűség a felelős; Ezen belül 

is az s és p elektronpályák, de különösképpen a d elektronpályák telítettsége hatá-

rozza meg a termofeszültséget. [S1, S10] 

3. Fe-Ni kristályos modellötvözeteken kis Ni-koncentrációtartományban (Ni<9%, 

egyfázisú bcc szilárd oldat tartománya) meghatároztam az összetétel-változás hatá-

sát a termofeszültségre: azt tapasztaltam, hogy növekvő nikkeltartalommal (az Fe 

bcc mátrixa öröklődése ellenére) az ötvözet rézhez viszonyított Seebeck-

együtthatója egyre negatívabb értéket vesz fel. Ennek oka az elektronszerkezet sta-

bilizációja, amit a Fe-Ni ötvözet képződéshőjének koncentrációfüggése is igazol: 

Növekvő nikkeltartalommal az ötvözet szabadentalpiája egyre negatívabb, melynek 

oka, hogy a heteroatomos kölcsönhatások erőssége a homoatomos kölcsönhatások-

hoz képest nagyobb, azaz az elektronszerkezet stabilizálódik. E jelenség a vezető-

képesség-változásban is megnyilvánul: A fajlagos ellenállás maximuma a szabad-

entalpia-minimumnál található. [S3, S4, S6] 

4. Fe-Ni-B és Fe-Si-B amorf ötvözetekben széles koncentrációtartományban meghatá-

roztam az ötvözőtartalom hatását a termofeszültségre. Rögzített Fe-és (B-Si) tarta-

lom mellett, növekvő B/Si arány mellett a Seebeck-együttható egyre negatívabb 

lesz. Ennek oka, az s- és p-elektron-koncentráció növekedése. A változás azonban a 

Ni-tartalom változásához képest nem szignifikáns. Ennek oka, hogy a s- és p-

elektronkoncentráció-változás hatása a termofeszültségre a d-elektronkoncentráció-

változásához képest kevéssé jelentős; ez megmutatkozik a vezetési tulajsonságok 

változásában is. [S11] 

5. Meghatároztam a szerkezeti relaxáció és a fázisátalakulás hatását C70S6 kristályos 

és Fe-Ni-B amorf ötvözetekben. Azt tapasztaltam, hogy a nemegyensúlyi fázisok 
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megjelenésével a termofeszültségben erős változás következik be, állandó összeté-

tel mellett az amorf fázis megjelenése során a rézhez viszonyított Seebeck-

együttható előjelet is vált. Ennek oka hőkezelés következtében bekövetkező rács-

szerkezet-változás, illetve ennek következtében a Fermi-szint közelében bekövet-

kező elekronállapotsűrűség- és elektron szabad úthossz-változás. [S11] 

6. Meghatároztam a termofeszültség rétegvastagság-függését Cr, Ti és Ni vékonyréteg 

mintákon. Azt tapasztaltam, hogy növekvő rétegvastagsággal a termofeszültség 

erősen változik, és közelit a tömbi minták termofeszültségéhez. 4-500nm rétegvas-

tagság-tartományban illetve e felett a tömbi és a vékonyréteg minták 

termofeszültségei közel azonosak. A jelenség oka a rétegvastagság-növekedéssel 

párhuzamosan az elektronok szabad úthosszának növekedése, illetve az epitaxiális 

kényszer csökkenése. [S12] 

7. Meghatároztam a külső mechanikai feszültség hatását Fe-Ni-Si-B fémüveg szala-

gokon. Azt tapasztaltam, hogy növekvő mechanikai feszültség hatására erős negatív 

irányú változás történik a termofeszültség értékekben, mely változás a terhelés 

megszűnésével csökken. A jelenség részben irreverzibilis, ugyanis a 

termofeszültség nem tér vissza a kiindulási értékre. [S8] 
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