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Bevezetés 

A termofeszültség a fémes és félvezető rendszerek transzporttulajdonságainak fon-

tos jellemzője. 

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

 

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

rának megfelelő áramkörben az egyik kontaktpont fűtése esetén annak környezeté-

ben hőmérsékleti gradienst létrehozva a vezető két vége között elektromos feszült-

ség keletkezik. E „termodiffúziónak” is nevezett jelenséget napjainkban 

roncsolásmentes anyagvizsgálatként is egyre gyakrabban alkalmazzák. 

A roncsolásmentes anyagvizsgálatok jelentősége napjainkban folyamatosan növek-

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

ezek a vizsgálati módszerek a nagyértékű alkatrészek (gépelemek) anyagáról, reál-

szerkezetéről, anyaghibák (repedések, zárványok) jelenlétéről szolgáltatnak infor-

mációt anélkül, hogy roncsolással járó minta-előkészítést végeznénk. [8] 

Az ipari gyakorlatban azonban a közismert roncsolásmentes anyagvizsgálati mód-

szerekkel szemben (ultrahangos mágneses, örvényáramú penetrációs stb. vizsgála-

tok), még nem terjedt el annak ellenére sem, hogy bizonyos anyagjellemzőkről, mint 

például feszültségállapotáról, hőkezeltségi állapotról illetve a fázisviszonyokról nem, 

vagy csak nagyon nehezen (leginkább roncsolásos anyagvizsgálati módszerek alkal-

mazásával) kaphatunk adatokat, amelyek szintén fontos elemei az anyagminősítés-

nek. [9-11] 

Ennek oka elsősorban az, hogy a termofeszültséget, mint jelenséget egyszerű, egy-

fázisú, tömbi fémekre vonatkozóan fogalmazták meg, és a kémiai összetétel, vala-

mint a fázisviszonyok, vagy a vizsgált ötvözet feszültségállapotának hatását csak az 

utóbbi időkben kezdték feltárni. [12] 

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

vagy az acélokban lejátszódó átalakulások kimutatására csak az utóbbi időben jelen-

tek meg ezzel kapcsolatos közlemények, [13, 14] míg az például anyagfolytonossági 
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hibák, zárványok képződésére, azonosítására vonatkozó egyéb közismert 

roncsolásmentes vizsgálatok alkalmazásáról jóval gyakoribbak és régebbiek az érte-

süléseink. [15-17] 

Az értekezésemben összefoglalt kutatómunka – ennek megfelelően – a 

termofeszültség jelenségének anyagvizsgálati módszerré történő fejlesztéséhez kap-

csolódik: vizsgálataim során olyan kérdésekre kerestem a választ, hogy például 

mennyiben tekinthető a termofeszültség tömbi tulajdonságnak? Ezzel kapcsolatban 

vizsgálom a termofeszültséget, mint méréstechnikát befolyásoló felületfizikai jellem-

zőket is. Modellanyagokon kimutatom, hogy mi a felületi érdesség és a felület fe-

szültségállapotának kapcsolata illetve ennek megnyilvánulása a termofeszültség ala-

kulásában. A tömbi tulajdonságokat illetően vizsgálatra kerül, hogy termofeszültség 

alapjelenségét képező Seebeck-együttható miként változik a fázisviszonyokkal, vagy 

azonos fázison belül a kémiai összetétellel, ill. a makroszkópos feszültségállapottal. 

A vázolt jelenségek illetve vizsgálati célkitűzések feltehetően hozzájárulnak a 

termofeszültségmérés roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerként történő elter-

jesztéshez. Ilyen lehetőség pl. a vasúti sínek nyírásos felületi deformációja során ke-

letkező felület közeli meghibásodások, repedések keletkezésének, terjedésének fo-

lyamatkövetése is. 
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Irodalmi áttekintés 

 

A termoelektromos jelenségek 

A termoelektromos jelenségek ismertetésekor többféle, egymással fizikailag is ösz-

szefüggő jelenségre gondolunk, amelyeknek időbeni felfedezése és hasznosulása 

széles időskálán mozog. 

Hagyományosan a termoelektromos hatás vagy termoelektromosság három külön 

is definiálható jelenséget foglal magába: ezek a Seebeck-, a Peltier- és a Thomson-

effektusok. [19] 

 

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 hu-

rok közelében, ha a csatlakozási pontok eltérő hőmérsékletűek. 

A Seebeck-effektus értelmezését segíti a 2. ábra. 

 
2. ábra Seebeck-effektus szemléltetésének elektromos kapcsolása [19] 

 

A vezetékek a és b végeinek hőmérséklete megegyezik, míg a c és d csomópontok 

az ábra jelölései szerint T1 és T2 hőmérsékletűek. [19] 

Az a és b végek között mérhető feszültség ab UUU −=∆ , melyből a termoelektro-

mos hatást jellemző Seebeck-együttható: 
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U
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∆

∆

∆ →

= , (1) 

ahol ΔT az a és b végpontok közötti hőmérsékletkülönbség. 

A jelenség lényege, hogy a végpontok közötti hőmérsékletkülönbség hatására egy 

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

feszültség néhány μV/K nagyságrendű.  
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A transzporttulajdonságok elektronszerkezeti háttere 

 

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

Ismeretes, hogy az elektronok enegiaszintjüknek megfelelően sávokba rendeződ-

nek. Az is ismert, hogy mindössze két elektron lehet azonos energianívón, de ezen 

elektronok spinje is ellentétes (Pauli-elv). [20] 

Az elektronállapotok eloszlását és az energianívók betöltöttségét szemlélteti az 3. 

ábra: 

 
3. ábra A Fermi–Dirac-eloszlás (a) T=0K-en és (b) T>0K hőmérsékleten[21] 

 

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

energiaszintet jelöli. 

Az energiaállapotok foglaltsági valószínűségét az energia függvényében a követke-

ző összefüggés írja le [21]: 

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

mérséklet. 

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, mely-

nek következtében a Fermi-szint felett megnő az elektronállapotok betöltöttségi va-

lószínűsége, míg – mivel kilépnek elektronok – εf közvetlen közelében lecsökken, 

ahogy ezt az 4. ábra is mutatja. 
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4. ábra A Fermi–Dirac-függvény [21] 

 

Ötvözetek elektronszerkezeti tulajdonságai 
 

A kristályos ötvözetek elektronszerkezeti tulajdonságai 

Látható, hogy a transzporttulajdonságokat alapvetően az elektronszerkezet hatá-

rozza meg, ezért az ötvözetek elektronszerkezetének átfogó tanulmányozása elen-

gedhetetlen. Mind az ötvözőtartalom változása, mind pedig az előállításkor alkalma-

zott teljes termikus előélet nagy hatással van a Fermi-szint közelében az elektronál-

lapot-sűrűségre. Az elektronszerkezet szoros összefüggésben van a fázisviszonyok-

kal, illetve a képződést irányító termodinamikai állapotfüggvények alakulásával is. 

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

vel: a második fázis megjelenésével törésszerűen változik az elektronsűrűség 

az oldhatósági határon (b) [22] 

 

Alapvetően az alapfém kristályszerkezete határozza meg, hogy – egy adott kristály-

szerkezetben – a vegyérték sávban mennyi elektron helyezhető el anélkül, hogy a 

Fermi-felület alakja illetve energiaszintje megváltozna (5. ábra). Ha ez a betöltési 
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sűrűség egy kritikus határához ér, akkor a kristályszerkezetben olyan változás követ-

kezik be, amelynek eredményeként a vegyértékelektronok alacsonyabb energianí-

vón helyezkedhetnek el. Mivel ezáltal a Fermi-szint közelében is elektronállapot-

sűrűségváltozás történik, ezért a transzport tulajdonságokban is jelentős változás 

következik be. Következésképpen ennek a termofeszültségre is jelentős hatása van, 

ahogy ezt a kísérleteink során is látni fogjuk. [22]  

 

Az amorf fázisok elektronszerkezeti jellemzői 

Amorf ötvözeteknél a térbeli rendezetlenség hatása az N(E) állapotsűrűségre az, 

hogy “elkeni” az éles csúcsokat/völgyeket, amelyek az ideális kristály valamilyen 

szimmetriatulajdonságát tükrözik. 

A szerkezeti rendezetlenségnek az állapotsűrűségre gyakorolt hatását szemlélteti a 

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

Ni85Zr15 ötvözet esetére. Amíg a Ni- és Zr-csúcsok helye nagyjából azonos energiánál 

van mindkét szerkezeti módosulatra, a kristályos szerkezetre jellemző éles, tüskesze-

rű csúcsok hiányoznak az amorf állapot N(E) görbéjén. Ez utóbbi lényegében a kris-

tálybeli N(E) állapotsűrűség “simított” változatának felel meg. [23] 

 

 
6. 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) [23] 

 

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

gok termofeszültségének állandó összetétel melletti változásánál is, melyet a későb-

biekben látni fogunk.  
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Vizsgálati eszközök 
 

A kutatásom során felhasznált eszközöket a disszertációm részletesen ismerteti. A 

továbbiakban a dolgozat alapját képező termofeszültségmérő ismertetésével foglal-

kozom.  

A mérés alapelve, hogy a két különböző összetételű vezető eltérő hőmérsékletű 

csatlakozási pontjai között a Fermi szint közelében elektronállapotsűrűség különbség 

jön létre, ami a két pont között potenciálkülönbséget eredményez. Az ily módon 

mérhető potenciálkülönbség a termofeszültség, ennek meghatározása a mérés célja 

(7. ábra). 

 
7. ábra Az elektronsűrűség eltolódása a Fermi-szint közelében hőmérséklet- 

növekedés hatására [29] 

 

A Seebeck-együttható méréséhez több féle mérési eljárást is kidolgoztak, melyeket 

a [24] [25] és [26] irodalom részletesen ismertet. Az általam alkalmazott un. egyen-

áramú eljárás a legelterjedtebb a tranzporttulajdonságok vizsgálatában. [27] A mé-

rési eljárásban a mintadarabon hőmérsékleti gradienst hozunk létre, mellyel párhu-

zamosan a mintán hideg- és melegpont között mind a keletkező termofeszültséget, 

mind pedig a hőmérsékletkülönbséget mérjük. A mintadarab melegponti hőmérsék-

letének emelése nagyon lassan, mindössze 2
o
C/min sebességgel történik annak ér-

dekében, hogy a hőmérsékletben a közel egyensúlyi körülmények beállhassanak, így 

a hőmérséklet-drift ne befolyásolja jelentősen a mérés pontosságát. Ahogy az a 

8. ábrán is látható, mind a hőméséklet-különbségmérésért, mind pedig a feszült-

ségmérésért felelős termoáramkör a minta felületéhez közel helyezkedik el. A hő-

mérséklet és a termofeszültség mérésére is egyaránt Keithley 2182 Nanovoltmérőt 

alkalmazok. Mivel a mintavételezés a melegponti elektróda hőmérsékletemelésével 
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párhuzamosan, folyamatosan (2 másodpercenként, egy mérés során 20 alkalommal) 

történik, így a termofeszültség hőmérsékletfüggése egyszerűen meghatározható. A 

kapott mérési pontokra illesztett egyenes meredeksége a vizsgált fém rézhez viszo-

nyított Seebeck-együtthatója, amelyet az (1) egyenlet is meghatároz. Az egyéb mé-

rési módszerekkel szemben az eljárás előnye, hogy – a mintavételezés jellegéből 

adódóan – az egyenáramú erősítők u.n. offset-hibája nem befolyásolja a mérés pon-

tosságát. 

A berendezés szerkezeti kialakítását a 8. ábrán láthatjuk: 

 
8. ábra A mérőrendszer felépítése 
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Kísérleti eredmények 

 

A felületi érdesség, a felületi deformáció és a termofeszültség 

kapcsolata 
 

A felületi érdesség hatása a termofeszültségre (érdességetalon felhasználásával) 

A felületi érdesség hatásának tisztázása céljából méréseket végeztem a 9. ábrán 

látható, különböző megmunkálási módszerekkel kialakított, nikkelréteggel bevont 

felületiérdesség-etalonon. 

 
9. ábra Az érdességfüggés meghatározására alkalmazott etalon 

 

A termofeszültségmérés eredményeit a 10. ábrán foglaltam össze. 

Ahogy az a 10. ábrán is látható, a felületi érdességnek mint felület-geometriai té-

nyezőnek önmagában nincs közvetlen hatása a termofeszültségre. 

 
10. ábra Atermofeszültségérdességfüggésefelületiérdességetalonon mérve 



 

 

- 10 - 
 

Ez úgy értelmezhető, hogy a felületi érdesség-csúcsok áltagos mérete (illetve távol-

sága) nem vethető össze az elektronok szabad úthosszával, így azok nem befolyásol-

ják az elektronok termikus gerjesztésének mechanizmusát, ennélfogva a 

termofeszültség értékét. Továbbá a termikus gerjesztés során az átmelegített réteg 

térfogata feltehetően lényegesen nagyobb az érdességcsúcsok által közrefogott (hi-

ányzó) térfogatánál, így az érdességnek az nincs közvetlen hatása a 

termofeszültségre. 

 

A kontrollált felületi deformáció hatása 

Ahhoz, hogy jól meghatározható felületi deformációt (és ezzel együtt feszültségál-

lapotot) hozzak létre, normalizált állapotú EN 10277-2:2008 szabvány szerinti 1.0503 

anyagminőségű (továbbiakban C45) polírozott minta felületén különböző ciklusszá-

mokkal kopásnyomokat ejtettem. 

A kopásnyom kialakítása az alábbi paraméterekkel történt: 

• Terhelő erő:100 N 

• Ciklusok száma: 

� Gyenge kopásnyom: 50 

� Közepes kopásnyom: 200 

� Erős kopásnyom: 1000 

• koptató próbatest: SR100 kerámia csapágygolyó 

 
11. ábra A mikrokeménység alakulása a kopásszám függvényében 
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A 11. ábrán látható, hogy a koptató ciklusszám növekedésével a felületi deformáció 

növekszik, ami egyúttal a keménységnövekedés oka is. 

A koptatási ciklusszám, illetve a keménység növekedésével párhuzamosan a 

Seebeck-együtthatóban is változás tapasztalható (12. ábra). 

A változás oka kettős: Egyrészt a felületi deformáció által okozott elektron-

mobilitáscsökkenés miatt tolódik el negatív irányba, illetve a felületen megjelenő 

vas-oxid megjelenése is hozzájárul a kémiai kötésállapot helyi megváltozásához. 

 
12. ábra Atermofeszültségalakulása a kopásszám függvényében 
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Az elektronszerkezet hatása a termofeszültségre 

Fémes elemek és félfémek termofeszültsége 

A továbbiakban kritikai vizsgálatnak vetettem alá, hogy milyen kapcsolat áll fent a 

termofeszültség 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 illet-

ve a periódusos rendszerben elfoglalt helyük kapcsolatát. 

 

(a) 

 

(b) 

13. ábra Néhány fémes elem termofeszültsége 
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Ahogy a 13/a és 13/b ábrákon is látható, a vizsgált fémek rézhez viszonyított 

Seebeck-együtthatói egyes esetekben pozitívak (a görbe iránytangense pozitív), míg 

máskor negatívak (a görbe iránytangense negatív), illetve a különböző fémek 

együtthatói is egymáshoz képest nagy eltérést mutatnak. Ennek okai nyilván az 

elektronszerkezetben keresendők. A mérési eredményeim alapján kerestem a kap-

csolatot a vizsgált fém elektronszerkezete és a Seebeck-együttható abszolút értéke, 

illetve előjele között. 

A nagyon kis abszolút értékű Seebeck-együtthatókat azon fémeknél találtam, ame-

lyek vegyértékelektron-szerkezetében az s karakter dominál (pl. Al, Pb, Ag, Cd). 

Némivel nagyobb az együttható abszolút értéke azon fémeknél, ahol a vegyérték-

elektron-struktúra kialakításában az s mellett a d-elektronok is részt vesznek. Tekin-

tetbe 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 elekt-

ronok számának növekedésével magyarázható. 

Végül a legnagyobb abszolút értékek azon elemeknél lelhetők fel (Bi vagy Sb) ame-

lyek nagyobb elektronegativitást mutatnak, mint a fémes átlag. Ezen fémeknél a p 

elektronállapotok száma a vegyértékelektron-sávban meghatározó. 

Amíg a Seebeck-együttható abszolút értéke a különböző fémek elektronszerkezeté-

től függ, addig az előjelét jobbára a réz és a vizsgált fém alkotta kétalkotós fázisdiag-

ram típusa határozza meg. 

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 állapotban 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 olda-

tok képződnek. Ilyen kölcsönhatásokban az ötvözetek képződéshője elhanyagolható, 

következésképpen az entrópia hozzájárulása a teljes szabadenergiához a képződés 

során jelentős. Ezen típusú fázisdiagramok gyakran tartalmaznak intermetalikus ve-

gyületjellegű fázisokat kis hőmérsékleten, illetve nagyobb koncentrációtarto-

mányban. 

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 

hőmérséklettel. A képződéshő jelentős, és negatív ezen kölcsönhatásoknál 
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(∆H (M-Cu) < 0) (Cd, Fe, Ti). A fázisdiagramok gyakran eutektikusak, intermetallikus ve-

gyületet tartalmaznak. 

 

Az egyfázisú kristályos ötvözetek termofeszültsége 

A továbbiakban kristályos ötvözetek termofeszültségének koncentrációfüggését 

mutatom be, majd kitérek az amorf szerkezet vizsgálatára is. 

Az összetételváltozás az elektronszerkezet megváltozásán keresztül hat a 

termofeszültség alakulására. A 14. ábrán láthatjuk, hogy miként változik a 

termofeszültség, amikor tiszta vashoz 4% illetve 7% nikkelt adagolva Fe-Ni szilárd 

oldat képződik. (α-Fe-Ni) 

 
14. ábra Fe, Ni és α-fázisú Fe-Ni (tkk) szilárd oldatok termofeszültségei 

 

Bár az elektronszerkezete a Fe-nek és Ni-nek hasonló (a d-elektronok szerepe do-

mináns a valenciasávban), ennek ellenére a rézhez viszonyított Seebeck-

együtthatójuk előjele ellentétes, 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 (14. 

ábra). Ebben az esetben a d-elektronszám (e/a-viszony) növekszik a szilárd oldatok 

képződése során, párhuzamosan az elektronfajhő növekedésével [28]. Az α-fázis a 

stabil e koncentrációtartományban (ezt röntgendiffrakciós vizsgálatok is megerősí-



 

 

- 15 - 
 

tik) mely azt jelenti, hogy csak a Ni-tartalomnak köszönhető elektronszerkezeti válto-

zások következménye a termofeszültség-változás. Mivel fázisátalakulás nem történt, 

ezért a fázisátalakulások, illetve befagyasztott feszültségek hozzájárulása elhanya-

golható a termofeszültség alakulásához. 

 

A fázisátalakulás hatása a termofeszültségre 

A kristályos fázisú Fe-Ni ötvözeteket vizsgálva, az összetétel függvényében a 

termofeszültséget ábrázolva láthatjuk, hogy a Seebeck-együttható minimum értéket 

mutat az FeNi3 vegyület fázis képződése körül (15. ábra). A görbe alakja az ötvözet 

képződéshőjének koncentrációfüggéséhez hasonlítható, amely szintén a vegyületfá-

zis keletkezése során mutat minimumot annak megfelelően, hogy a rendeződéssel 

járó entrópiacsökkenés is hozzájárul a szabadenergia-változáshoz. 

Figyelemre méltó, hogy az elektromos ellenállás is maximumot mutat ezen össze-

tétel-tartományban. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy a képződéshő növeke-

dése a vezetési elektronok mobilitásának csökkenésével jár együtt, következésképp 

nehezebb az elektronokat a Fermi-szint fölé gerjeszteni.  

 
15. ábra Normalizált állapotú Fe-Ni minták Seebeck-együtthatói 

 

Meg kell jegyezni, hogy az oldott atomok elektromos ellenállásnövelő hatása álta-

lánosan megfigyelt jelenség. 

A 15. ábrán mindkét oldalon a kristályos Fe-ni ötvözetet vizsgálva a Seebeck-

együttható hirtelen csökkenését figyelhetünk meg a híg koncentrációtartományok-

ban. Az Fe-oldali első 3 vizsgált anyagösszetétel (beleértve a tiszta vasat is) tkk szi-
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lárd oldat. Ezzel szemben a Ni-oldalon a tkk szilárd oldat a Seebeck-együtthatója ne-

gatív értékről indul, és változása is kisebb. Látható tehát, hogy a híg oldat (egyfázisú) 

koncentrációtartományban az ötvözés hatása nem szimmetrikus. Ez valójában azt 

jelenti, hogy az ötvözőeffektus az fkk vagy tkk szilárd oldatban nem szimmetrikus, 

még ugyanazon ötvözőparaméterek mellett sem. 

A 15. ábrán továbbá az is megfigyelhető, hogy a hasonló összetételű kristályos és 

amorf ötvözetek termofeszültsége között is jelentős különbség mutatkozik. 

A Seebeck-együttható értékét alapvetően a Fermi-szint körüli elektronállapot-

sűrűség, illetve a Fermi-felület alakja határozza meg, melynek erős kristályszerkezet-

függése van. Az egyfázisú tartományban az elektronsűrűség-változásnak van (melyet 

elsősorban az oldószerkoncentráció határoz meg) meghatározó szerepe, azonban új 

fázis megjelenésével az elektronkoncentráció-változáson túl a Fermi-felület alakjá-

ban, és a Fermi-energiában is változás következik be (mivel az új fázis is rendelkezni 

fog saját Fermi-felülettel), mely változás a termofeszültségben is megmutatkozik. 

 

 

A kétakotós ötvözetek feszültségállapotának és fázisviszonyainak hatása 

a termofeszültségre 

Az előzőek alapján láthattuk, hogy az összetételváltozás elsősorban elektronszer-

kezeti változást okoz akkor is, ha egyidejűleg fázisátalakulás nem történik (pl. válto-

zatlan kristályszerkezet mellett, Fe-Ni α-fázisa) vagy amorf állapoton belül, ahol az 

átmenetifémek cseréjének hatását vizsgáltam. Láthattuk továbbá, hogy ha fázisát-

alakulás is történik, akkor a legbonyolultabb a termofeszültség változásának értel-

mezése, ugyanis minden fázist individuális termofeszültség jellemez. A fázisviszo-

nyok megváltozása (vagy új fázis megjelenése) ennek megfelelően lényegesen befo-

lyásolja a termofeszültség alakulását különösen akkor, ha ez a belső feszültségálla-

pot megváltozásával is jár. 

Ez látható a 16. ábrán is, ahol az acélok (esetemben C70S6 jelű, normalizált álla-

potban ferrit-perlites szerkezetű) termikus kezelésével járó fázis- ill. feszültségálla-

pot-változás együttesen alakítja a termofeszültség karakterét. 
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16. ábra C70S6 acél termofeszültség-göbéi különböző hőkezelések esetén 

 

Látható, hogy az ausztenitesítést követő növekvő hűtési sebességek hatására a 

termofeszültség-görbék meredeksége csökken (azaz a Seebeck-együttható csökken) 

a nemegyensúlyi fázisok megjelenésével. 

 
17. ábra C70S6 acél keménységei különböző hőkezeléseket követően 

 

Ugyanezen tömbi feszültségállapot-változás mutatkozik meg a keménységértékek 

alakulásában is (17. ábra). Ebben az esetben a termofeszültség változásának oka te-

hát kettős: fázisátalakulás, és a feszültségállapot megváltozása. 
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Szerkezeti acélok feszültségállapotának ellenőrzése termofeszültség-

méréssel és összehasonlítása más feszültségérzékeny fizikai tulajdonsá-

gokkal 

Vizsgálataim során megmutattam, hogy a termofeszültségre a kémiai összetétel, a 

fázisviszonyok alakulása és a feszültségállapot változása is hatással van. 

A felsorolt tényezők jellemzően együttesen, egymással átfedésben fejtik ki hatásu-

kat: például szénacélokban a termikus kezelés következtében megvalósuló fázisát-

alakulás 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 

esetén) – az esetünkben acél – szerkezeti elem feszültségállapota megváltozik, ez 

esetben nincs fázisátalakulás, sem összetételváltozás, így kizárólag a külső mechani-

kai feszültség hatására a diszlokációsűrűség helyi megváltozása jelzi a lokális feszült-

ségváltozást. 

Ennek a diszlokációsűrűségnek a kritikus érték fölé növekedése egy kétfázisú acél 

szerkezeti elemben a repedések keletkezéséhez vezet. 

Ilyen nagy gyakorlati jelentőségű jelenség a vasúti sínekben a gördülő igénybevétel 

következtében fellépő fáradásos folyamatban a felületközeli repedések keletkezése, 

ami a sínek elhasználódási folyamatainak fontos része (18. ábra). 

 
18. ábra Gördülő fárasztás okozta repedéskeletkezés és repedésterjedés vasúti sínek futófelületén 

(A-A metszet: repedésterjedés az anyagon belül) 

 

A legtöbb repedésdetektáló módszer közvetlen, optikai felfedés. Csak nagyon ke-

vés vizsgálat alapul indirekt módszeren, ami alkalmas a repedést kezdeti állapotá-

ban, vagy akár még a megjelenése előtt felfedni, melyek jelentősége különösen nagy 

a törés megakadályozása érdekében. 

A különböző mértékű deformációnak kitett mintákon keménységmérést és 

koercitív erő mérérst végezve szimultán keménység (HV) és koercitív erő (Hc) növe-

kedést tapasztaltam a minta-deformáció mértékének függvényében. Látható, hogy a 

repedés megindulása előtti állapotban (tehát az erősen deformált állapotban) a Hc 
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hirtelen megemelkedik. Ennek oka, hogy pozitív magnetosrtikciójú anyagokban a 

keményedés hatására – a korlátozott alakváltozóképesség következtében – koercitív 

erőnövekedés lép fel (20. ábra). 

 
19. ábra Koercitív erő (Hc) és mikrokeménység (HV0,1) a deformáció függvényében 

 

A keményedés, illetve a Hc-növekedés mellett termofeszültség-változást is tapasz-

taltam, ahogy azt a 20. ábrán is láthatjuk. 

 
20. ábra Vasúti sín anyagon különböző mértékben deformált területek termofeszültségei 

 

A termofeszültség változásának feltételezhető oka jelen esetben is a felületi de-

formáció által okozott elektronmobilitás-csökkenés. 



 

 

- 20 - 
 

Látható, hogy a termofeszültségmérés eredményei mind a keménységméréssel, 

mind mágneses vizsgálatokkal alátámaszthatók. A fenti eredmények igazolják a mé-

rési eljárás alkalmazhatóságát a mechanikailag erősen deformált rétegek kimutatá-

sára. 

  



 

 

- 21 - 
 

Tézisek 
 

Kristályos és amorf ötvözetek termofeszültségének vizsgálata során elért eredmé-

nyeim alapján a következő téziseket fogalmazom meg: 

1. Meghatároztam a felületi érdesség és felületi deformáció termofeszültségre 

gyakorolt 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 deformáció következtében meg-

változik az elektronok szabad úthossza. [S2, S9] 

 

2. Fémes és félfémes elemek vizsgálata során meghatároztam a 

termofeszültséget befolyásoló elektronszerkezeti jellemzőket. Kimutattam, 

hogy a termofeszültség alakulásáért a Fermi-szint közelében levő elektronál-

lapot-sűrűség a felelős; Ezen belül is az s és p elektronpályák, de különöskép-

pen a d elektronpályák telítettsége határozza meg a termofeszültséget. [S1, 

S10] 

 

3. Fe-Ni kristályos modellötvözeteken kis Ni-koncentrációtartományban (Ni<9%, 

egyfázisú bcc szilárd oldat tartománya) meghatároztam az összetétel-változás 

hatását a termofeszültségre: azt tapasztaltam, hogy növekvő nikkeltartalom-

mal (az Fe bcc mátrixa öröklődése ellenére) az ötvözet rézhez viszonyított 

Seebeck-együtthatója egyre negatívabb értéket vesz fel. Ennek oka az elekt-

ronszerkezet stabilizációja, amit a Fe-Ni ötvözet képződéshőjének koncentrá-

ciófüggése is igazol: Növekvő nikkeltartalommal az ötvözet szabadentalpiája 

egyre negatívabb, melynek oka, hogy a heteroatomos kölcsönhatások erőssé-

ge a homoatomos kölcsönhatásokhoz képest nagyobb, azaz az elektronszer-

kezet stabilizálódik. E jelenség a vezetőképesség-változásban is megnyilvánul: 

A fajlagos ellenállás maximuma a szabadentalpia-minimumnál található. [S3, 

S4, S6] 

 

4. Fe-Ni-B és Fe-Si-B amorf ötvözetekben széles koncentrációtartományban 

meghatároztam az ötvözőtartalom hatását a termofeszültségre. Rögzített Fe-

és (B-Si) tartalom mellett, növekvő B/Si arány mellett a Seebeck-együttható 
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egyre negatívabb lesz. Ennek oka, az s- és p-elektron-koncentráció növekedé-

se. 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 je-

lentős; ez megmutatkozik a vezetési tulajsonságok változásában is. [S11] 

 

5. Meghatároztam a szerkezeti relaxáció és a fázisátalakulás hatását C70S6 kris-

tályos és Fe-Ni-B amorf ötvözetekben. Azt tapasztaltam, hogy a 

nemegyensúlyi fázisok megjelenésével a termofeszültségben erős változás kö-

vetkezik be, állandó összetétel mellett az amorf fázis megjelenése során a 

rézhez viszonyított Seebeck-együttható előjelet is vált. Ennek oka hőkezelés 

következtében bekövetkező rácsszerkezet-változás, illetve ennek következté-

ben a Fermi-szint közelében bekövetkező elekronállapotsűrűség- és elektron 

szabad úthossz-változás. [S11] 

 

6. Meghatároztam a termofeszültség rétegvastagság-függését Cr, Ti és Ni vé-

konyréteg mintákon. Azt tapasztaltam, hogy növekvő rétegvastagsággal a 

termofeszültség erősen változik, és közelit a tömbi minták 

termofeszültségéhez. 4-500nm rétegvastagság-tartományban illetve e felett a 

tömbi és a vékonyréteg minták termofeszültségei közel azonosak. A jelenség 

oka a rétegvastagság-növekedéssel párhuzamosan az elektronok szabad út-

hosszának növekedése, illetve az epitaxiális kényszer csökkenése. [S12] 

 

7. Meghatároztam a külső mechanikai feszültség hatását Fe-Ni-Si-B fémüveg sza-

lagokon. 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] 

  



 

 

- 23 - 
 

Saját irodalmak jegyzéke 
 

[S1] A. Szabo and A. Lovas: Some basic observation and considerations for the 

thermopower measurements used as non-destructive material testing. Jour-

nal of Machine Manufacturing, 49 (2009) 43-45. 

[S2] A. Szabo and A. Lovas: The role of surface and bulk structure in the 

thermopower characterisation of pearlitic carbon steels. Int. J. of Applyed 

Mechanics and Engineering, 15 (2010) 349-354. 

[S3] A. Szabo, Z. Weltch and A. Lovas: Compositional and stress-sensitive factors 

during the thermopower characterization of single phase crystalline and 

glassy alloys. Materials Science Forum, 659 (2010) 343-348. 

[S4] A. Szabo and A. Lovas: The study of transformations in glassy and crystalline 

alloys using thermopower measurements. Acta Electrotechnica et 

Informatica, 10 (2010) 71-74. 

[S5] K. Bán, A. Szabó and A. Süveges: Connection between the thermoelectric 

power and stress level in cold rolled steel. Perner’s Contact, Pardubice, 6 

(2011) 14-19. 

[S6] A. Szabo, J. Kovac and A. Lovas: The contribution of chemical composition and 

the rhase relation in the thermopower of FeNi alloys. Perner’s Contact, 

Pardubice, 6 (2011) 181-188. 

[S7] A. Bauernhuber, T. Markovits and A. Szabo: Investigation of Nd:YAG laser 

treated bake-hardening steel. Perner’s Contact, Pardubice, 6 (2011) 29-38. 

[S8] A. Szabo, L. Novak and A. Lovas: Stress state monitoring in soft magnetic 

glassy alloys by coercivity and thermopower measurements. 14th Czech and 

Slovak Conference on Magnetism CSMAG'10 July 6.-9., Slovakia, (2010) 124. 

[S9] A. Szabo, K. Bán, G. Juhász and A. Lovas: A complex sudy of surface fatigue in 

carbon steels caused by rolling contact and sliding friction. Applied Physics of 

Condensed Matter, Strbske Pleso, Slovakia, (2012). 

[S10] A. Szabo, L. Novák and A. Lovas: Compositional and stress state factors during 

the thermopower and coercitivity measurements in technicalalloys. Acta 

Electrotechnica et Informatica, 13 (2013) 70-74. 



 

 

- 24 - 
 

[S11] Attila Szabo, Krisztian Varga and Antal Lovas: Thermopower measurements in 

selected Fe-based alloys of crystalline and glassy structure. Advanced 

Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry -30th 

international colloquium, Visegrad, Hungary, (2013) 29-34. 

[S12] A. Szabo, R. Varga, F. Ujhelyi, V. Komanicky, A. Zorkovska and A.Lovas: 

Thermopower and surface magnetic characterization of Ni thin layers. 15th 

Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG’13 June 17-21, Kosice, 

Slovakia, (2013) 175. 

  



 

 

- 25 - 
 

A tézisfüzetben felhasznált szakirodalmak jegyzéke 
 

[1] G. Vértesy, I. Tomáš, I. Mészáros: Non-destructive indication of plastic 

deformation of cold-rolled stainless steel by magnetic adaptive testing. Jour-

nal of Magnetism and Magnetic Materials, 310 (2007) 76-82. 

[2] D. Burzic, J. Zamberger, E. Kozeschnik: Non-destructive evaluation of 

decarburization of spring steel using electromagnetic measurement. NDT & E 

International, 43 (2010) 446-450. 

[3] P.I. Nicholson, M.H. So, T. Meydan, A.J. Moses: Non-destructive surface 

inspection system for steel and other ferromagnetic materials using magneto-

resistive sensors. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 160 (1996) 

162-164. 

[4] J. Hola, K. Schabowicz: State-of-the-art non-destructive methods for 

diagnostic testing of building structures – anticipated development trends. 

Archives of Civil and Mechanical Engineering, 10 (2010) 5-18. 

[5] Wenwei R., Jia L., Gui Y. T., Bin G., Liang C., Hailong Y.: Quantitative non-

destructive evaluation method for impact damage using eddy current pulsed 

thermography. Composites Part B: Engineering, 54 (2013) 169-179. 

[6] X. Yin: Hutchins, Non-destructive evaluation of composite materials using a 

capacitive imaging technique. Composites Part B: Engineering, 43 (2012) 

1282-1292. 

[7] B. Raj, T. Jayakumar, M. Thavasimuthu: Practical Non-Destructive Testing. 

Woodhead Publishing, (2002). 

[8] C. Meola, A. Squillace, F. Memola, C. Minutolo, R. E. Morace: Analysis of 

stainless steel welded joints: a comparison between destructive and non-

destructive techniques. Journal of Materials Processing Technology, 155–156 

(2004) 1893-1899. 

[9] H. L. Pan, S. R. Pukas: Residual stress measurement in a cruciform welded joint 

using hole drilling and strain gauges. Strain, 25 (1989) 7–14. 

[10] R. W. Hampton, D. V. Nelson: On the use of the hole-drilling technique for 

residual stress measurements in thin plates. Journal of Pressure Vessel 

Technology, 114 (1992) 292–299. 



 

 

- 26 - 
 

[11] Hung-Ju Yen, Mark Ching-Cheng Lin, Lih-Jin Chen: Measurement and 

simulation of residual stress in type 304 weld overlay stainless steel pipe. In-

ternational Journal of Pressure Vessels and Piping, 60 (1994) 271-283. 

[12] Hai Jin Li, Xiao Ying Qin, Yi Liu, Di Li, Jin Lian Hu: Resistivity, thermopower, and 

thermal conductivity of nickel doped compounds Cr 1−xNixSb2 at low 

temperatures. Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 3677-3681, 

DOI:10.1016/j.jallcom.2010.12.159 

[13] J. Dobránszky, J. Ginsztler: Microstructural Stability of Duplex Stainless Steel 

Weldments. Material Science Forum, 561-565 (2007) 2119-2122. 

[14]  Z. Pal, J. Takacs: A thermopower and hardness measurements on steels. 12th 

International Conference on Applied physics of condensed matter, Malá 

Lučivná, Slovakia, (2006) 348-354. 

[15] B. Chassignole, R. El Guerjouma, M.-A. Ploix, T. Fouquet: Ultrasonic and 

structural characterization of anisotropic austenitic stainless steel welds: 

Towards a higher reliability in ultrasonic non-destructive testing. NDT & E In-

ternational, 43 (2010) 273-282. 

[16] N. E. Orrok: Applying non-destructive testing to welds. Ultrasonics, 5 (1967) 

195. 

[17] Jiaxin Shao, Dong Du, Baohua Chang, Han Shi: Automatic weld defect 

detection based on potential defect tracking in real-time radiographic image 

sequence. NDT & E International, 46 (2012) 14-21 

[18] C. Woodford, Thermocuples. http://www.explainthatstuff.com/ 

howthermocoup-leswork.html (letöltve: 2012.09.04). 

[19] F. J. Blatt, P. A. Schroeder: Thermoelectric power of metals, Plenum Press, 

New York, (1976) 1-6. 

[20] D. Pines: Electron Interaction in Metals. Solid State Physics, Academic Press, 1 

(1955) 367-450. 

[21] J. M. Ziman: Electrons in metals: A short guide to the fermi surface. Taylor and 

Francis LTD, (1962). 

[22] R.W. Cahn: Physical Metallurgy, North Holland Publishing Company, Amster-

dam, (1970). 



 

 

- 27 - 
 

[23] Bakonyi I.: Nikkel alapú nemegyensúlyi ötvözetek elektronszerkezete és mág-

neses tulajdonságai. doktori értekezés, Budapest, (2006). 

[24] F. Chen, J. C. Cooley, W. L. Hults, J. L. Smith: Low-frequency ac measurement 

of the Seebeck coefficient. Rev. Sci. Instrum., 72 (2001) 4201–4206. 

[25] M. Atibin, H. Ghamlouch, P. Fournier: Measurement of the Seebeck 

coefficient by an ac technique: application to high-temperature 

superconductors. Rev. Sci. Instrum., 64 (1993) 2938–2941. 

[26] M. A. Howson, M. B. Salamon, T. A. Friedmann: Anomalous peak in the 

thermopower of YBa2Cu3O7-δ single crystals: a possible fluctuation effect. 

Phys. Rev. B, 41 (1990) 300–306. 

[27] P. Biplab: Simple apparatus for the multipurpose measurements of different 

thermoelectric parameters. Measurement, 45 (2012) 133-139, 

DOI:10.1016/j.measurement.2011.09.007. 

[28] A R Miedema: The electronic heat capacity of transition metal solid solutions: 

an alternative to the rigid band modell. Journal of Physics F: Metal Physics,3 

(1973), DOI:10.1088/0305-4608/3/10/016. 

[29] T. Sparks: Research Interests. Uiversity of California, Santa Barbara 

(Letöltve:2013.07.26.). 




