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ABSTRACT 
Thermopower measurement as a new non-
destructive testing has been proposed to analyse 
the near-surface layer of friction surfaces under 
macroscopic conditions. The suitability of this 
measurement has been approved using 
comparative X-ray diffraction analysis of the 
wear tracks of titanium and carbon steel 
specimen. 
 
 
1. BEVEZETÉS 
Súrlódó felületek felületközeli rétegében olyan 
szerkezeti változások következnek be, amelyek 
esetenként pozitív, esetenként negatív irányban, 
de megváltoztatják a felület mikroszkopikus és 
makroszkopikus tulajdonságait, így pl. a 
kopásállóságát és a felületrıl kiinduló 
repedések kialakulását és terjedését. A súrlódás 
során kialakult felületközeli réteget maratási 
fehérrétegnek [1], TTS-nek (Tribologically 
Transformed Surface-nek [2], korábban 
Tribologically Transformed Structure-nek [3]), 
ill. MMS-nek (Mechanically Modified Surface-
nek [4]) nevezik.  

A felületközeli réteg jelenlétét 
mikroszkópi, röntgen-diffrakciós, valamint 
mikrobenyomódás vizsgálatokkal lehet 
kimutatni, ezeket a vizsgálatokat viszont csak 
megfelelıen elıkészített próbatesteken, 
laboratóriumi körülmények között lehet 
elvégezni.  

A termofeszültség mérés, mint a valós 
felületek makroszkópikus körülmények között 
végzett roncsolásmentes vizsgálata, lehetıséget 
nyújthat a felületközeli réteg idıbeli 
kialakulásának nyomon követésére és a 
szerkezetváltozás mértékének megbecsülésére. 
 
2. ELİZMÉNYEK 
A súrlódó felületek felületközeli rétegének 
szerkezetérıl általánosan elterjedt, de 

kellıképpen még nem bizonyított vélemény, 
hogy a maratási fehérréteg (továbbiakban TTS) 
nanoszemcsés szerkezető [5], és hogy ez a 
szerkezetváltozás szemcsefinomodás  (szemcse-
aprózódás) következtében, jelentıs mértékő 
képlékeny alakváltozás hatására következik be 
[6]. Acélok esetében még azt is feltételezik, 
hogy a hıvé alakuló súrlódási energia és az 
alakváltozás során felszabaduló hı hatására a 
szövetszerkezet martenzitessé alakul [7]. 

A TTS kialakulásának mechanizmusa 
nincs még teljesen feltárva, de az már bizonyos, 
hogy a felületközeli réteg feszültségi és 
alakváltozási állapota, azaz az alakváltozás 
mértéke és sebessége, a felületközeli réteg 
aktuális alakváltozóképessége és a lokális 
hımérséklet nagymértékben befolyásolják [8]. 
Elméleti és kísérleti eredmények 
egybehangzóan igazolják, hogy az 
alakváltozóképesség (a törési határalakváltozás 
mértéke) a hımérséklettel és a feszültségi 
állapot hidrosztatikus komponensével együtt nı 
[9]. Vitatott kérdés még, hogy az aktuális 
folyáshatár a jelentıs hidrosztatikus 
nyomáskomponens jelenléte mellett létrejött 
képlékeny alakváltozás hatására nı [10], 
csökken [11], vagy változatlan marad [12]. A 
TTS alakváltozóképessége és aktuális 
folyáshatára együtt határozzák meg a 
felületközeli rétegnek a szerepét súrlódás során, 
nevezetesen, hogy ellenállóbbá válik-e a réteg a 
súrlódási igénybevétellel szemben, vagy 
megindulnak benne a repedések, amelyek jobb 
esetben a réteg delaminálódásához, rosszabb 
esetben a tömbi anyagon belül terjedve, 
töréséhez vezethetnek. A TTS kialakulásának és 
fejlıdésének ismerete tehát létfontosságú a 
tömbi anyag tribológiai viselkedésének 
megbízhatósága szempontjából. 

A Seebeck-effektuson (termodiffúzión) 
[13] alapuló termofeszültség mérést elterjedten 
alkalmazzák a tömbi anyagok szerkezetében 



bekövetkezett változások kimutatására és 
összehasonlításon alapuló jellemzésére [14]. A 
legújabb kutatások szerint ez a 
roncsolásmentesen és makroszkópikus 
környezetben elvégezhetı mérés a tömbi 
anyagok felületén képzıdött vékony rétegek 
vizsgálatára is alkalmas [15].  

A termoelektromos jelenség lényege, 
hogy a két különbözı fémbıl alkotott zárt 
hurok végpontjai közötti hımérséklet különbség 
hatására µV/K nagyságrendő feszültség, azaz 
elektromotoros erı jön létre. A 
termoelektromosságot, mint a fémek és 
félvezetık egyik transzport tulajdonságát, 
alapvetıen a rendszerben lévı anyagok 
elektronszerkezete határozza meg [16]. A 
kristályrácsot alkotó atomok elektronszerkezete 
szoros összefüggésben van a fázisviszonyokkal, 
ill. a képzıdést irányító termodinamikai 
állapotfüggvények alakulásával. Ha a vizsgált 
fém egyik pontjának hımérsékletét növeljük 
egy másik, állandó hımérséklető pontjához 
képest, akkor a két pont között mérhetı 
feszültségváltozás a vizsgált fém szerkezetének 
aktuális állapotára (elektron sávszerkezetére, 
feszültségi állapotára és allotróp módosulására) 
lesz jellemzı. A mért feszültségváltozásnak a 
hımérsékletkülönbségre vonatkoztatott értéke a 
Seebeck-együttható: 
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A Seebeck-együttható változása a 

vizsgált szerkezetben bekövetkezett 
változásokat tükrözi. Mivel a feszültségváltozás 
lehet növekvı és csökkenı is, ezért a Seebeck-
együttható értéke elıjeles mennyiség. Azt 
tapasztalták [14], hogy ha a vizsgált fém rézzel 
alkotott ötvözetének kicsi vagy nullához közeli 
a képzıdéshıje (pl. Pb, Bi, Ta, Co, Ni, Pd, Mn), 
akkor a Seebeck-együttható elıjele negatív. 
Ezzel ellentétben, a Seebeck-együttható értéke 
pozitív, ha a vizsgált fém és a réz között 
kölcsönös az oldhatóság, azaz a képzıdéshı 
jelentıs, mint pl. a Cd, Fe és Ti esetében. Tiszta 
fémekre nézve megállapították [14], hogy 
azoknál a fémeknél, amelyek 
vegyértékelektron-szerkezetében az s karakter 
dominál (pl. V, Ag, Ta, Pb, Cd, Al), a Seebeck-
együttható nagyon kis abszolút értékő 
(│S│=1…3). A Seebeck-együttható abszolút 
értéke az elızıekhez képest növekszik 
(│S│=8…16) azoknál a fémeknél, amelyeknél 
a vegyértékelektron-struktúra kialakításában az 

s mellett a d elektronok is részt vesznek (Ti, Fe, 
Zr, Cr,). Legnagyobb abszolút értéke 
(│S│=38…69) a Seebeck-együtthatónak 
azoknál a fémeknél van, amelyek nagyobb 
elektronegativitást mutatnak, mint a fémes átlag 
(Bi, Sb). Ezeknél az elemeknél a p elektronok is 
részt vesznek a vezetéshez.  

Az összetételváltozás a termofeszültséget 
az elektronszerkezet megváltozásán keresztül 
befolyásolja. Az egyfázisú kristályos 
ötvözeteknél, amennyiben az ötvözet 
összetételváltozása fázisátalakulás nélkül 
történik és a d-elektronok száma növekszik a 
szilárd oldatok képzıdése során (pl. Fe-Ni 
ötvözeteknél), a Seebeck-együttható elıjelet 
vált [17]. Amennyiben az összetételváltozás 
fázisátalakulással is jár (pl. ausztenites acél 
alakváltozása során megjelenı α-fázis), az új 
fázis megjelenésével a Seebeck-együttható 
abszolút értéke csökken a kiinduló állapothoz 
képest.  

Tekintettel arra, hogy a termofeszültség 
mérése a vizsgált anyag felületén történik, a 
felületi jellemzıknek (az érdességnek és a 
felületközeli réteg vastagságának) a 
termofeszültségre gyakorolt hatását részletesen 
vizsgálták. Megállapították [17], hogy a 
technikai felületek átlagos érdességének  
(Ra= 0,05…12,5 µm) semmiféle hatása nincs a 
mért értékekre, mivel az érdességek átlagos 
geometriai méretei nem vethetık össze az 
elektronok szabad úthosszával, így nem 
befolyásolják az elektronok termikus 
gerjesztésének mechanizmusát, ennélfogva a 
termofeszültség értékét. A rétegvastagság 
hatását Si lapkákon PVD eljárással kialakított 
Cr, Ni és Ti rétegek esetében vizsgálták [18]. A 
mérési eredmények azt mutatják, hogy 500 nm 
felett a rétegek tömbi anyagnak tekinthetık. 
 
3.VIZSGÁLT ANYAGOK  
Vizsgálatainkhoz nagytisztaságú titánt (Ti 
99,93%, Grade 2) és normalizált állapotú C45 
(EN 10277-2:2008 szerinti 1.0503 jelő, ~0,45% 
széntartalmú) ötvözetlen szerkezeti acélt 
választottunk. A próbatestek 28x14x6 mm 
mérető hasábok, amelyek felületén két-három, 
egyenként 15 mm hosszú kopásnyom 
helyezhetı el egymás mellett.  
 
4. VIZSGÁLATOK 
A próbatesteken azonos terheléssel, de két 
különbözı ciklusszámmal egyirányú koptatást 
végeztünk. A kopásnyomokat roncsolás-
mentesen Röntgen-diffrakciós (XRD) 



vizsgálattal és termofeszültség-méréssel 
elemeztük. 
 
4.1. SÚRLÓDÁSVIZSGÁLAT 
A súrlódásvizsgálatokat a BME Jármőelemek 
és Jármő-szerkezetanalízis Tanszékének 
berendezésével végeztük. A koptató próbatest 8 
mm átmérıjő kerámia csapágygolyó, a 
normálerı 100 N (ami a Ti esetében 2274 MPa, 
a C45 esetében 2954 MPa Hertz-féle felületi 
nyomást jelent), az egyirányú elmozdulások 
ciklusszáma 200 és 1000 volt.  
 
4.2. XRD-VIZSGÁLATOK 
Az X'pert Pro MPD (PANanalytical B.V., The 
Netherlands) röntgendiffraktométerrel végzett 
vizsgálatok paraméterei a következık: CuKα 
sugárzás, generátor feszültség 40 kV, 
áramerısség 35 mA, X'celerator 1D-detektor, 
lépésköz 0,0167° (2Θ-ban), instrumentális 
félértékszélesség 0,1. 

A 30º-90º-os adatvételi szögtartományban 
a mért spektrumokra történt görbeillesztés után 
a difraktogrammok kiértékelése a Williamson-
Hall modell alkalmazásával történt [19]. 
Feltételezve, hogy a krisztallitméret változása 
és a rácstorzulás hatása egymástól függetlenül, 
de lineáris kapcsolat formájában befolyásolja a 
mért ßhkl vonalszélességet, felírható, hogy: 
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ελβ
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A (2) összefüggésben λ a röntgen-sugár 

hullámhossza 0,154 nm, K alaktényezı (~0,9), 
D az átlagos krisztallitméret, ε a fajlagos 
kristálydeformáció mértéke. A (2) egyenletet 
átrendezve egy olyan egyenes egyenletét 
kapjuk, amelynek meredekségébıl a krisztallit 
átlagos deformációját, tengelymetszékébıl 
pedig az átlagos krisztallitméretet lehet 
kiszámítani: 

 

Θ⋅⋅+⋅=Θ⋅ sin4cos ελβ
D

K
hkl         (3) 

 
A görbeillesztés után kapott csúcsok 

helyét (2ϴ) és az instrumentális értékkel 
korrigált félértékszélességeket y= Θ⋅ coshklβ , 

x= Θsin  koordinátarendszerben ábrázolva (1. és 
2. ábra), és a pontokra regressziós egyenest 
fektetve, megkapjuk a vizsgált alapanyagok és 
kopásnyomok felületközeli rétegének 
szerkezetére jellemzı értékeket (1. táblázat).  

 
1. ábra. Ti felületközeli rétegek W-H diagramja 

 

 
2. ábra. C45 felületközeli rétegek W-H diagramja 

 
1. táblázat. XRG-vizsgálatok eredményei 

Ti (Grade 2) C45 acél (normalizált)  
Próbatest 
anyaga 

 
Eredeti 
felület 

Kopás-
nyom 
(200 

ciklus) 

Kopás-
nyom 
(1000 
ciklus) 

 
Eredeti 
felület 

Kopás-
nyom 
(200 

ciklus) 

Kopás-
nyom 
(1000 
ciklus) 

Krisztallit 
deformáció 

(ε) 

 
0,063 

 
0,075 

 
0,19 

 
0,063 

 
0,13 

 
0,29 

Krisztallit-
méret [nm] 5,54 1,39 0,69 0,93 0,7 0,4 

 
4.3. TERMOFESZÜLTSÉG MÉRÉS 
A mérés vázlata és a mérıberendezés a 3. ábrán 
látható.  

 

3. ábra. A termofeszültség mérés vázlata  
 

A melegpont hımérsékletének a 
szobahımérséklettıl kezdve 2°C/min 
sebességgel történı emelése a felületközeli 
rétegben µV nagyságrendő feszültséget 



gerjeszt, amit nanovoltmérıvel (Keithley 2182), 
2 sec-onkénti mintavételezéssel, egy mérés 
esetében összesen 20 alkalommal mértünk. A 
mérési pontokra fektetett regressziós egyenesek  
(4. ábra) iránytangese által meghatározott 
Seebeck-együtthatókat a 2. táblázat tartalmazza.  

 

 
4. ábra. A termofeszültség mérés eredményei 

 
2. táblázat. Ti és C45 Seebeck-együtthatói 

Ti (Grade 2) C45 acél (normalizált)  
Próbatest 
anyaga 

 
Eredeti 
felület 

Kopás-
nyom 
(200 

ciklus) 

Kopás-
nyom 
(1000 
ciklus) 

 
Eredeti 
felület 

Kopás-
nyom 
(200 

ciklus) 

Kopás-
nyom 
(1000 
ciklus) 

Seebeck-
együttható 

[µV/K] 

 
6,9 

 
6,5 

 
3,2 

 
5,0 

 
4,0 

 
2,8 

 
5. ÉRTÉKELÉS 
A vizsgálati eredmények összehasonlításával 
látszik, hogy mindkét vizsgálati módszer a 
felületközeli réteg kialakulásának azonos 
tendenciájára utal. A repedésképzıdés, ill. 
terjedés kimutatására egyelıre egyik módszer 
sem alkalmas, ehhez további vizsgálatokra van 
még szükség. 
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