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Előszó
Amikor szinte naponta vezetnek be új anyagokat a fogorvosi gyakorlatba, akkor érthető, hogy
világszerte erősödik az anyagtudományi oktatás a fogorvosi képzésben. A Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kara nem csak, hogy követi a nemzetközi tendenciát, hanem elébe is vágott
annak, amikor — felismerve, hogy a magasabb szintű tudáshoz az első lépés a jó és biztos alapok
megszerzése — bevezette a „Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai” c. tárgyat a fogorvosképzés alapozó
moduljában. A hallgatók által röviden csak FAFA-ként emlegetett új tárgy feladata, hogy általános
anyagtudományi műveltséget adjon, a későbbiekhez szükséges tárgyi tudáson túl megértesse a
legfontosabb összefüggéseket, képessé tegye a hallgatót arra, hogy a későbbi tárgyak anyagát
könnyen elsajátítsa, és végül, de nem utolsó sorban, hogy rácsodálkoztasson az anyagok sokszínű
viselkedésére. Az anyagtudomány ugyanis nem csak, hogy fontos, hanem annál több —csodálatos,
érdekes „játékterep” is.
Van azonban egy nehézség: a végzős középiskolások jártassága a természettudományokban,
különösen a fizikában, minden korábbinál gyengébb. Jelen tananyag szerzői ugyan erősen törekedtek
arra, hogy az anyag a fizikában, annak nyelvezetében, gondolkodásmódjában járatlanabb olvasó
számára is emészthető legyen, de abszolút nulláról indulni nem lehet, bizonyos matematikai, fizikai
alapismeretek szükségesek. (Ezek hiányában javasoljuk a középiskolás könyvek előkeresését, esetleg
internetes források használatát.)
Hogy a kitűzött célt a tárgy és az alább olvasható tananyag eléri-e, a hallgató, az olvasó hivatott
eldönteni. Mindenesetre a szerzők hálásak minden kritikai észrevételért:
ferenc.tolgyesi@eok.sote.hu.
Az egyes fejezetekben a főszövegbe illesztve különböző színű keretek láthatók. Ezek jelentése:
További magyarázó szövegek, példák, amelyek hozzátartoznak a vizsgaanyaghoz. Itt jelennek meg
a megismert mennyiségek értékeire hozott példák is.

A vizsgaanyaghoz nem tartozó további érdekességek.

A fejezet legfontosabb fogalmai röviden.

A tananyag részét képezi egy feladatgyűjtemény. Az egyes fejezetekhez javasolt feladatokat
ebben a keretben adjuk meg. A gyűjtemény tartalmazza a feladatok megoldását is, sőt minden
témához található részletesen kidolgozott feladat is.

Jó tanulást!
Budapest, 2012. május 31.
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1. fejezet.

Atomok és molekulák közötti kölcsönhatások, kötések

1. fejezet. Atomok és molekulák közötti kölcsönhatások, kötések
A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok sajátosságait a felépítő atomok, molekulák tulajdonságai,
és a közöttük működő kölcsönhatások alakítják ki. Ezért foglalkozunk ebben a fejezetben az atomok
és a molekulák közötti erőkkel, kölcsönhatásokkal, a különféle ún. elsődleges és másodlagos
kötésekkel.

Mi határozza meg az elsődleges kötés típusát?
Az atomok közötti elsődleges kötések az ionos, a kovalens, és a fémes kötés. Hogy milyen kötés
alakul ki két atom között, abban perdöntő szerepet játszik a résztvevő atomok „elektronéhsége”,
egzaktabb nevén az elektronegativitás (EN).
Az elektronegativitás (EN) definíciója:

EN  I  A ,
ahol I az ionizációs energia (az a legkisebb energia mennyiség, amivel egy elektron leszakítható az
atomról), és A az elektronaffinitás (az az energia mennyiség, amely egy elektron felvételekor
felszabadul — a felszabaduló energia megállapodás szerint negatív előjelű, ennek eltüntetéséhez
szükséges az elektronaffinitás abszolút értékét venni). Az elektronegativitás szokásos mértékegysége
az eV (elektronvolt), vagy helyette az aJ (attojoule), ill. mólnyi mennyiségre értve a J/mol.

1.1 ábra Az elemek elektronegativitása (Pauling szerint). (Nagyon informatív a www.ptable.com
oldal, ahol nem csak az elemek elektronegativitás értékeit, hanem még sok más jellemzőjét
megtalálhatjuk szemléletes formában.)

9

1. fejezet.

Atomok és molekulák közötti kölcsönhatások, kötések

Különböző elektronegativitás skálák használatosak az irodalomban, az egyik legelterjedtebb a
Pauling-féle skála. A periódusos rendszer elemeinek Pauling-féle elektronegativitás értékeit mutatja
az 1.1 ábrán az oszlopok magassága. Az egyes periódusokban balról jobbra haladva, ahogyan az egyes
héjak feltöltődnek és ahogyan közeledünk a nemesgáz konfigurációhoz, az elemek „elektronéhsége”
növekszik. Az egyes csoportokban fentről lefelé haladva pedig, ahogyan növekszik az atomok sugara
és így a külső elektronok messzebbre kerülnek az atommagtól, az elemek „elektronéhsége” csökken.
Összesítve azt a pongyola, de szemléletes kijelentést tehetjük, hogy a bal alsó sarokból (francium –
Fr) a jobb felső sarokban lévő fluorig (F) bármely úton haladva lényegében növekszik az
elektronegativitás. (A nemesgázok elektronegativitását korábban nem értelmezték, újabban igen, de
kis gyakorlati jelentősége miatt mi kihagytuk.)
Milyen szerepet játszik az elektronegativitás a kötés típusának meghatározásában? Amennyiben a két
egymáshoz kötődő atom elektronegativitása nagyon különbözik, akkor a nagyobb „elektronéhséggel”
rendelkező atom hajlamos elektront átvenni a kisebb „elektronéhséggel” rendelkező atomtól. Az
előbbi nettó negatív, az utóbbi nettó pozitív töltésű lesz, a két ion közötti elektrosztatikus vonzás lesz
az alapja az ionos kötésnek (1.2 ábra).

1.2 ábra Az erős (elsődleges) kötések kialakulása
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Ha a két egymáshoz kötődő atom elektronegativitása nem, vagy csak kissé különbözik, akkor közösen
fogják birtokolni a külső elektronokat, a közös elektronpályák — ami egyfajta vonzást biztosít az
atomok között — adják a kovalens, ill. a fémes kötés alapját. Szemléletesen fogalmazva: az atomok
közös elektronfelhőkbe burkolóznak. Ezen belül mikor lesz a kötés kovalens, és mikor fémes? Ha a
partnerek átlagos elektonegativitása nagy, akkor a közös elektronok szétterjedése nem nagy
mértékű, csak „néhány” atomra korlátozódik, ez a kovalens kötés. Ha viszont a partnerek átlagos
elektronegativitása kicsi, akkor a közös elektronok jobban szétterjedhetnek, akár billiószor billiónyi
atomra. A teljes makroszkopikus testre kiterjedő delokalizált — tehát a kristályban szabadon
szétterjedő — elektronfelhő jöhet létre, ez a fémes kötés. (Szemléletesen azt is mondhatjuk, hogy a
fémkristály egy darab gigantikus méretű molekulának is tekinthető.)

1.3 ábra Példák az elsődleges kötésekre (A háromszög csúcsainál tiszta formában, a többi példában
keverve jelentkeznek.)
Ezek alapján nagyon szemléletesen elhelyezhetjük a különböző kötéstípusokat egy olyan
koordinátarendszerben (1.3 ábra), melynek vízszintes tengelyén a kötésben részt vevő atomok
átlagos elektronegativitása, a függőleges tengelyen pedig az elektronegativitás értékek különbsége
található. Ebben a koordinátarendszerben nagyjából háromszög alakú tartományon belül
helyezkednek el a különféle kémiai kötések. Az egyik csúcs és környéke (a nagy elektronegativitás
különbségnél) jelenti az ionos kötést (egy tipikus példa a CsF). A másik csúcs és környéke (kis
különbség és kis átlagos elektronegativitás) jelenti a fémes kötést (egy tipikus példa a Cs). Végül a
harmadik csúcs és környéke jelenti a kovalens kötést (egy tipikus példa a F2). A legtöbb vegyületben
az egyes kötéstípusok keveredve jelentkeznek, ahogyan az ábra néhány példája mutatja.

Miért alakul ki egyáltalán kötés?
Természetesen nem alakul ki kötés bármely két atom között. Ehhez az kell, hogy az egymáshoz közel
lévő két atom, mint rendszer, együttes energiája kisebb legyen, mint a két, nagy távolságban lévő
különálló atom összeadott energiája. A kötésbe lépő atomok együttes energiája tipikusan az 1.4 ábra
szerint változik a közöttük lévő távolság függvényében. Közeledvén egymáshoz az együttes energia
csökken, az atomok egyre jobban „érzik” magukat egymás erőterében. Egy minimumot elérve

11

1. fejezet.

Atomok és molekulák közötti kölcsönhatások, kötések

azonban a további közeledés során a rendszer energiája meredeken növekszik. Végül is a két atom
abban a távolságban „érzi” magát „legkellemesebben”, ahol a rendszer energiája minimális. Ennél a
távolságnál messzebbre eltávolítva őket igyekeznek visszatérni ehhez az egyensúlyi távolsághoz,
mintegy vonzzák egymást. Ha azonban túl közel visszük őket, akkor igyekeznek eltávolodni, taszítják
egymást. Az ábrán látható energia görbe két görbe — a két atom közötti vonzást és a taszítást
reprezentáló szaggatott görbék — eredőjeként fogható fel.
A vonzás a fentiek szerint származhat ellenkező töltésű ionok közötti elektrosztatikus
kölcsönhatásból, vagy közös elektronpályákból (kötő elektronpályák). A taszítás pedig a túl közel lévő
atomok pozitív töltésű atommagjainak elektrosztatikus taszításából, ill. a lazító közös
elektronpályáktól, amelyekre a Pauli-elv miatt kényszerülnek az elektronok. Az egyensúlyi távolság
(r0) lesz a kötéshossz, melynek tipikus nagyságrendje az 0,1 nm. Az energia völgy mélysége (E0) pedig
a kötési energia, melynek tipikus nagyságrendje 100-1000 kJ/mol. Ezen belül egy átlagos kovalens
kötés energiája a nagyobb, az ionos, ill. a fémes kötésé a kisebb.

1.4 ábra Atomok (molekulák) közötti kötés kialakulása

Az energiagörbe egy érdekes, ugyanakkor a későbbiek számára fontos tulajdonságára hívnánk fel
a figyelmet: a minimumhely közelében a görbe közelítőleg parabola alakú, amit a középiskolai
fizika tanulmányok során a rugónál tapasztalhattunk. A parabolikus energiafüggvény a rugónál a
lineáris erőtörvénnyel volt kapcsolatban. Azt várjuk tehát, hogy az atomok között fellépő erők is
— legalábbis az egyensúlyi helyzet közelében — az egyensúlyi helyzettől mért távolsággal egyenes
arányban változnak. Ennek a kérdésnek az anyagok deformációjának tárgyalásakor lesz
jelentősége. Deformációnál, pl. megnyújtásnál, az atomok kissé távolabb kerülnek egymástól, és
kérdés, hogy mekkora erők lépnek fel ezáltal az anyag belsejében?

Röviden még egy kérdésről, a kötések irányítottságáról: míg az ionos kötés és a kovalens kötés csak
bizonyos irányokban ad erős összetartást, a fémes kötésnél a delokalizált elektronfelhő egyenletes
eloszlása miatt nincs irányfüggés.
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Másodlagos kötések
Atomok és molekulák akkor is mutathatnak vonzást, ha nem létesítenek közös elektronpályákat és
nettó elektromos töltésük sincs, de — állandó jelleggel, vagy csak időlegesen — elektromos
dipólmomentummal rendelkeznek. A megfelelően elhelyezkedő dipólusok közötti elektromos
kölcsönhatás az alapja a másodlagos kötéseknek, mint a van der Waals kötés és a hidrogénhíd
kötés. A dipólusok közötti vonzás sokkal gyengébb, mint a korábban tárgyalt kölcsönhatások, ezért a
másodlagos kötések energiatartománya a 0,2–50 kJ/mol. Ezen belül a H-híd kötés az erősebb, a van
der Waals kötés a gyengébb. (Kellően nagy számban azonban az ezek a gyengébb kötések is igen
nagy összetartást tudnak biztosítani a a test részecskéi, vagy testek között.
1-1. táblázat Néhány kötési energia
kötés erőssége
gyenge
(másodlagos)

erős
(elsődleges)

kötés típusa

anyag

van der Waals

neon (Ne)
argon (Ar)
víz (H2O)
higany (Hg)
alumínium (Al)
volfrám (W)
NaCl
MgO
szilícium (Si)
szén (C, gyémánt)

H-kötés
fémes

ionos
kovalens

kötési energia
(kJ/mol)
0,26
7,7
23
68
324
849
640
1000
450
713

A van der Waals kölcsönhatás fajtái: orientációs, indukciós és diszperziós. Az orientációs
kölcsönhatás két állandó dipólmomentummal rendelkező molekula között jön létre a dipólok
megfelelő beállásával. Az indukciós kölcsönhatásnál egy állandó dipólmomentummal rendelkező
molekula a szomszédos, eredetileg dipólmomentummal nem rendelkező molekulában megosztás
révén dipólmomentumot indukál, amely a megfelelő orientációval rendelkezik. A diszperziós
kölcsönhatás a leggyengébb, ekkor egyik molekula, vagy atom sem rendelkezik állandó
dipólmomentummal. Az elektronfelhők fluktuációi révén azonban időlegesen polarizált állapotba
kerülhet a részecske. Az így előálló dipólmomentum a szomszédos atomban, molekulában már
indukálhat egy megfelelően orientált dipólmomentumot (1.5 ábra).
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1.5 ábra A diszperziós van der Waals kötés kialakulása

A fent tárgyalt kölcsönhatások működnek a makroszkopikus anyagdarabokban és alakítják ki azok
halmazállapotait (gáznemű, folyékony, szilárd) attól függően, hogy a test részecskéinek mozgása
mennyire erős — azaz mekkora a test hőmérséklete — és mennyire engedi érvényesülni ezeket a
kölcsönhatásokat. Ezzel a kérdéssel a következő fejezet foglalkozik.
Végül még egyszer hangsúlyoznánk, hogy az anyagok tulajdonságait a felépítő részecskék — atomok,
ionok, molekulák — tulajdonságai és az őket összetartó kötések jellegzetességei — a kötések típusa,
száma, irányeloszlása, a kötési energia, az energiagörbe alakja, stb. — határozzák meg, mint ahogy
azt a későbbi fejezetekben látni fogjuk.
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Elektronegativitás (EN): az ionizációs energia (I) és az elektronaffinitás (A) abszolút értékének
összege,

. Az elektronegativitás szokásos mértékegysége az eV (elektronvolt), de

dimenzió nélküli, relatív skálák is használatosak, közülük a leggyakoribb a Pauling-skála.

Elsődleges (erős) kötés: az ionos, a kovalens, és a fémes kötés.

Ionos kötés: nagyon különböző elektronegativitású atomok között fellépő kötés. Ekkor az atomok
egy része elektront ad le, a másik része felveszi ezeket az elektronokat.

Kovalens kötés: nagy elektronegativitású atomok között fellépő kötés. Ekkor az atomok közösen
osztozkodnak az elektronok egy részén.

Fémes kötés: kis elektronegativitású atomok között fellépő kötés. Ekkor a teljes anyagdarab
összes atomja osztozkodik közösen az elektronok egy részén, ezek az elektronok szabadon
mozoghatnak a fémben.

Kötési energia: az az energia, amivel a két atomot egymástól a végtelenbe lehet távolítani. Az
erős kötések energiatartománya 100–1000 kJ/mol, a gyenge kötéseké 0,2–50 kJ/mol.

Másodlagos (gyenge) kötés: a van der Waals-kötés és a H-kötés.

Van der Waals-kötés: állandó, vagy időleges dipólmomentummal rendelkező atomok, molekulák
között fellépő kötés. Fajtái: orientációs, indukciós, diszperziós.

H-kötés: két nagy elektronegativitású atom között a hidrogénatom által közvetített kötés.

Javasolt feladatok: 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

Vissza a tartalomjegyzékhez
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2. fejezet. Halmazállapotok
Mi határozza meg az anyag halmazállapotát?
A legtöbb anyag a szokásos körülmények között három — szilárd, folyékony, gáznemű —
halmazállapotban fordulhat elő. Hogy melyikben, az egyrészt a körülményektől, főként a
hőmérséklettől, másrészt az atomokat (molekulákat) összetartó kötések erősségétől függ (2.1 ábra).
Vegyük például a neont. A nemesgáz elektronhéj szerkezet miatt a Ne atomok között nem alakul ki
közös elektronpálya, elektront sem adnak át egymásnak, így közöttük csak a nagyon gyenge
diszperziós vonzóerők hatnak. Ezért a Ne atomok mozgását nagyon le kell redukálni ahhoz,hogy ezek
a gyenge vonzóerők az atomokat egymás közelében tudják tartani, azaz kötés alakuljon ki közöttük.
Másképpen: szobahőmérsékleten a neon gáznemű, csak nagyon alacsony hőmérsékleten, kb. 77 K-en
(–196°C) cseppfolyósodik és kb. 63 K-en (–210°C) fagy meg.
A vízmolekulák erősebb H-kötések kialakítására képesek, ezért a víz már 373 K-en (100°C)
cseppfolyósodik és 273 K-en (0°C) meg is szilárdul.
Az alumínium atomok közötti fémes kötés még egy nagyságrenddel erősebb, ezért a
szobahőmérsékleten uralkodó mozgásokkal szemben is kristályrácsban tudja tartani az Al atomokat
és nagyon fel kell erősíteni a mozgásokat, a kristályt 933 K-re (660°C) kell hevíteni ahhoz, hogy
megolvadjon és 2792 K-re (2519°C), hogy felforrjon.
Végül utolsó példaként nézzük a gyémántot, amelyben még erősebb kovalens kötések működnek a C
atomok között. A gyémánt olvadáspontja 3823 K (3550°C), forráspontja pedig 4300 K (4027°C). (A
példákban említett hőmérsékleti értékek normál légköri nyomáson érvényesek.) Hogy a különböző
körülmények (pl. hőmérséklet, nyomás, …) között melyik állapot a stabilis, azt az ún. fázisdiagramon
ábrázoljuk. Ezzel egy későbbi fejezet foglalkozik.

2.1 ábra Néhány, különböző kötési energiájú anyag olvadás- és forráspontja
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Mi jellemzi az egyes halmazállapotokat? (2.2 ábra)
A gázok nem rendelkeznek saját térfogattal és saját alakkal, kitöltik a rendelkezésre álló teret.
Tulajdonságaik nem mutatnak irányfüggést, tehát izotropok. Ezek a tulajdonságok a belső rendezett
szerkezet hiányából adódnak.
A folyadékok saját térfogattal rendelkeznek, de saját formával nem, azaz folynak. A saját térfogat
annak a következménye, hogy az atomok, molekulák között kötések alakulnak ki, ami egymás
közelében, nagyjából adott távolságban tartja őket. Ezek a kötések bizonyos rendezettséget hoznak
létre a folyadék belsejében. A még viszonylag erős mozgások miatt azonban ezek a kötések állandóan
felszakadnak, újraalakulnak, emiatt az egész szerkezet dinamikus vonást kap, másrészt a rendezett
tartományok mérete igen kicsiny, néhánytól legfeljebb néhány száz kötéshosszra terjed ki. Ezt rövid
távú rendezettségnek nevezzük. A rendezett tartományok viszonylag könnyen elmozdulhatnak
egymáson, ezért a folyadék nem rendelkezik saját alakkal és egyensúlyban nem lépnek föl benne
nyíróerők. Amiatt, hogy a rendezett tartományok orientációja véletlenszerű, a folyadékban is
egyenrangú minden irány, azaz a folyadék is izotrop.
A szilárd testeket két csoportba oszthatjuk: kristályok, vagy szilárdtestek (egy szóban!) és az amorf
szilárd testek.
A kristályok saját térfogattal és saját alakkal rendelkeznek. Ez az alak sokszor síklapokkal határolt
szabályos geometriai test (pl. kocka alakú sókristály). A jól érvényesülő kötések nagy, akár méter
nagyságrendű tartományokban jól rendezett struktúrát, ún. kristályrácsot hoznak létre. Ezt hosszú
távú rendezettségnek nevezzük. A rendezett struktúra és a kötések irányítottsága miatt a kristályok
egy része anizotrop, különféle tulajdonságaik irányfüggést mutatnak.
Az amorf szilárd testek befagyott folyadékoknak tekinthetők, belső rendezettségük a folyadékokéra
hasonlít (pl. üveg). A mozgások viszont jóval lassabbak, a szerkezet dinamikus volta és az amorf test
folyása csak hosszabb időtávon figyelhető meg (pl. szurok). A folyadékokra hasonlító belső szerkezet
miatt az amorf anyagok is izotropok.

2.2 ábra A belső szerkezet az egyes halmazállapotokban (a víz példáján)
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Az anyagok jellemzésére használt egyszerű mennyiségek
A következőkben röviden frissítsünk fel néhány nagyon egyszerű, az anyagok, testek jellemzésére
általánosan használható mennyiséget.
Az anyagmennyiség (szokásos jele a fizikában ) megadja egy testben található anyag mennyiségét,
mértékegysége a mól. Tudjuk, hogy egy mólnyi anyagban az anyagot alkotó részecskék száma
6,02·1023. Ez az ún. Avogadro-állandó: NA = 6,02·1023 1/mol. Ebből következik, hogy a testben
található részecskék száma (N):

A test tömegét szokásosan m-el jelöljük (mértékegysége kg), a moláris tömeget pedig M-el
(mértékegysége kg/mol). Az anyagmennyiség ismeretében egynemű anyag esetén:

A test térbeli kiterjedését a térfogata V (m3) adja meg. A test „kompaktságát” a sűrűséggel ()
jellemezzük, mely az egységnyi térfogatban tartalmazott tömeg, azaz a tömeg és a térfogat
hányadosa:

Mértékegysége a kg/m3.
2-1. táblázat Néhány anyag sűrűsége () 20°C-on
anyag
víz
dentin
fogzománc
PMMA
(polimetilmetakrilát)
szilikon
kerámiák
porcelán
üveg
gipsz
Ni-Cr ötvözetek
Co-Cr ötvözetek
Pd-Ag ötvözetek
amalgám
aranyötvözetek
arany

 (g/cm3)
0,9
1,9
2,2
≈ 1,2
≈ 1,4
1,6-3,9
2,2-2,4
2,2-2,7
2,31-2,76
≈8
8-9
10-12
≈ 12
12-17
19,3

A sűrűség helyett használhatjuk a reciprokát (fordítottját) is, amit fajlagos térfogatnak (v) nevezünk:
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Ez a mennyiség megmutatja, hogy egységnyi tömegnek az adott szerkezetben mekkora a térigénye,
mértékegysége a m3/kg.
A test hőmérsékletét vagy Celsius-fokban (°C) vagy pedig a hivatalos SI-egységben a Kelvin-fokban (K)
adjuk meg. Az átszámítás:
( )

( )

A gázban, folyadékban uralkodó nyomást p-vel jelöljük és Pascal (Pa = N/m2) egységben adjuk meg.
Ez a mértékegysége a szilárd testek deformált állapotában a test belsejében fellépő (mechanikai)
feszültségnek is.

Gáz: belső rendezett szerkezet, valamint saját térfogat és saját alak nélküli anyag.

Folyadék: rövid távú és dinamikus belső rendezettséggel és saját térfogattal rendelkező, de saját
alak nélküli (folyást mutató) anyag.

Kristály (szilárdtest): hosszú távú belső rendezettséggel, saját térfogattal és saját alakkal
rendelkező anyag.

Amorf szilárd anyag: rövid távú belső rendezettséggel és saját térfogattal rendelkező, de saját
alak nélküli (hosszú időtávon folyást mutató) anyag.

Sűrűség (): 𝜌

𝑚
𝑉

, ahol m a test tömege, V pedig a térfogata (kg/m3).

Fajlagos térfogat (v): 𝑣

𝑉
𝑚

, ahol V a test térfogata, m pedig a tömege (m3/kg).

Javasolt feladatok: 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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3. fejezet. Gáznemű halmazállapot
Jóllehet gáznemű anyagok nem játszanak túl nagy szerepet a fogorvosi gyakorlatban, röviden mégis
foglalkozunk velük, egyrészt a teljesség kedvéért, de főként azért, mert két általános és fontos
összefüggést — a hőmérséklet molekuláris értelmezését és a Boltzmann-eloszlást — a gázok
esetében tudunk a legegyszerűbben megmutatni.

Mi jellemzi a gázokat?
Egy anyag akkor van gáz halmazállapotban, ha részecskéinek mozgása olyan erős, hogy nem engedi
érvényesülni a vonzó kölcsönhatásokat. A neon atomok között például csak gyenge van der Waalskötés lehetséges, ennek energiája 0,26 kJ/mol, ezért a neont elég 77 K-re melegíteni ahhoz, hogy a
felerősödő mozgások szétzilálják a kötéseket. A víz molekulái között kialakuló, 23 kJ/mol energiájú Hkötések felbontásához már erősebb mozgásokra van szükség, a víz csak 373 K fölött van gáz
állapotban. A fémes kötésű alumínium (324 kJ/mol) 2792 K fölött, végül a kovalens kötésű gyémánt
(713 kJ/mol) 4300 K fölött lesz gáz.
A gáz részecskéi között tehát gyakorlatilag nincsenek kötések, a részecskék teljesen rendezetlenül
töltik ki a rendelkezésre álló teret, a gáznak nincs saját térfogata, sem pedig saját alakja. Egy gáz
tulajdonságai különböző irányokban ugyanazok, tehát minden irány egyenrangú, a gáz izotrop.
A fenti gondolatmenetben felhasználtuk azt az összefüggést, miszerint a hőmérséklet a
részecskemozgások erősségének a mértéke. De tényleg így van-e, és ha igen, mi a pontos
összefüggés?

Mi is az a hőmérséklet?
Mindenki érzi, mit is jelent a hőmérséklet, ha véletlenül belekortyol a még tűzforró teába, vagy
szaunázás után beleugrik a jeges vízbe. De mi is ennek a mennyiségnek a molekuláris jelentése —
próbáljuk értelmezni egy gáz hőmérsékletét. A gáz olyan egyszerű halmaz — nincs belső szerkezete,
nincsenek benne kötések, nincs benne más, csak a részecskék mozgása —, hogy érezzük, a
hőmérséklet a részecskék mozgásával kell, hogy kapcsolatban legyen. Az összefüggést közvetlenül
belátni azonban nem könnyű. Annál könnyebben tudjuk értelmezni az ideális gáznak a falra kifejtett
nyomását a részecskék mozgásának segítségével. (Ideális gáz: pontszerű, a rugalmas ütközést kivéve
kölcsönhatás nélküli atomokból álló gáz.)
A nyomás az egységnyi felületre kifejtett nyomóerő, ez nyilvánvalóan a részecskék falba ütközéséből
származik. Az ütközés alatt a részecske erőt fejt ki a falra és a rengeteg falba ütköző részecske
együttes ereje mérhető mint nyomás. Ha a részecskék gyorsabban mozognak, akkor időegység alatt
többször ütköznek a falba és ütközés során nagyobb erőt fejtenek ki rá, ezért a nyomás is növekszik.
Másrészről a gázok viselkedésének makroszkopikus megfigyeléséből tudjuk, hogy ideális gáz esetén a
nyomás (p) — adott térfogat (V) és gázmennyiség (N – részecskék száma) mellett — az abszolút
hőmérséklettel (T) arányos:
, tehát
.
Ez az ideális gáztörvény. A fenti gondolatmenetből az következik, hogy a hőmérséklet is a részecskék
mozgásának erősségével kell, hogy kapcsolatban legyen. Az összefüggés (melynek pontosabb
levezetését az olvasó a szomszédos keretben találja):
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ahol m0 egy részecske tömege, v a sebessége, k a Boltzmann-állandó és T az abszolút hőmérséklet. A
v2 fölött levő vonás átlagolást jelent. Az egyenlet bal oldalán tehát a részecskék átlagos mozgási
energiája szerepel, amivel egyenes arányban áll a gáz hőmérséklete. A hőmérséklet tehát lényegében
nem más, mint a részecskék átlagos mozgási energiája. Ezt a kijelentést kicsit pontosítjuk és
általánosítjuk.
A [3.1] összefüggés jobb oldalán a hármas szám — mint ahogy a keretben található részletesebb
levezetésből látható — tulajdonképpen azért lép föl, mert a részecskék a tér három irányában
mozoghatnak, tehát az ún. szabadsági fokok száma három. Ha az egyenletből kiszámoljuk az egy
szabadsági fokra jutó energiát, ½kT-t kapunk. Egy több atomos molekulából álló gázban a molekulák
haladó mozgásán kívül másféle mozgások is létezhetnek, pl. a molekulák foroghatnak, a molekulán
belül az atomok rezeghetnek. Az ekvipartíció tétele szerint minden egyes szabadsági fokra ½kT
energia jut. Az általánosítás még tovább vihető folyadékokra, szilárd testekre is. Ezért általánosabban
is mondhatjuk: a hőmérséklet az egy szabadsági fokra jutó átlagos mozgási energia. A kT értéket
(mértékegysége J) termikus energiának is nevezzük, moláris változata az RT (mértékegysége J/mol).
A [3.1] összefüggésben átlagos mozgási energia szerepel, mivel a gáz részecskéi természetesen
különböző és változó sebességgel rendelkeznek. Adódik a kérdés: milyen a részecskék
sebességeloszlása? A válasz a Maxwell–Boltzmann-eloszlás (3.2 ábra). Az ábrán N2 molekulák
sebességeloszlását látjuk három különböző hőmérsékleten. (Az ábra valójában egy nagyon finom,
vékony oszlopokból álló hisztogram — a vízszintes tengelyen keskeny sebességintervallumokkal, a
függőleges tengelyen pedig az egyes intervallumokba eső sebességértékekkel rendelkező molekulák
hányadával —, csak az ábra felbontása elfedi a görbe lépcsőzöttségét.)

3.2 ábra Nitrogéngáz molekuláinak sebességeloszlása néhány hőmérsékleten (Maxwell–Boltzmann
eloszlás)

22

3. fejezet.

Gáznemű halmazállapot

A hőmérséklet gázkinetikai értelmezése
Tekintsünk egy ideális gázt tartalmazó V térfogatú edényt, amelyben N számú m0 tömegű
részecske nyüzsög, mindegyike ugyanazzal a v nagyságú sebességgel. A gáz nyomása p,
hőmérséklete T. A részecskék sűrűsége a dobozban n = N/V.

3.1 ábra Segítő ábra a [3.1] összefüggés levezetéséhez
Határozzuk meg, hogy az önkényesen kiválasztott A felületbe t idő alatt hány részecske ütközik.
Erre azoknak a részecskéknek van esélye, amelyek elég közel vannak a falhoz, mégpedig
legföljebb v·t távolságra, hogy t idő alatt elérhessék a falat. Az ábrán satírozott térfogat A· v·t
nagyságú, a benne levő részecskék száma — egyenletes eloszlást feltételezve — n·A· v·t. Ezekből
persze csak azok ütközhetnek a fallal, amelyek a fal irányában mozognak. Egyszerű feltételezés,
hogy — a tér 6 iránya miatt — a részecskék 1/6-a teljesíti ezt a feltételt. Összefoglalva tehát a t
1

idő alatt a felületbe ütköző részecskék száma: 6 𝑛𝐴𝑣∆𝑡 .
Határozzuk most meg, mekkora erőt fejt ki egy részecske rugalmas ütközés közben a falra. A
részecske sebességének nagysága változatlan marad, csak iránya fordul ellentétesre. Így a
sebességváltozás nagysága 2v, a részecske impulzusváltozása m0·2v, az ütközés közben fellépő erő
az időegység alatti impulzusváltozás:

𝑚 𝑣
∆𝑡
A falba ütköző részecskék által kifejtett eredő erő a fenti két kifejezés szorzata:
𝑚 𝑣
𝑛𝐴𝑚 𝑣
6
∆𝑡
A nyomás pedig a fenti erő és az A felület hányadosa:
𝑛𝐴𝑣∆𝑡 ∙

𝑝

𝑛𝑚 𝑣

Másrészt az ideális gáztörvényből:
𝑁
𝑘𝑇
𝑉
A két kifejezést összehasonlítva kapjuk , hogy
𝑝

𝑛𝑘𝑇

𝑛𝑚 𝑣

𝑛𝑘𝑇

𝑚 𝑣

𝑘𝑇
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Ha a [3.1] egyenletből kiszámoljuk 0°C-os nitrogén gázban az N2 molekulák sebességét — azzal az
egyszerűsítéssel, hogy minden molekula sebessége azonos —, akkor 493 m/s-os értéket kapunk. Ez
nagyjából a 0°C-hoz tartozó eloszlás átlagos sebességértékének felel meg, ami az eloszlás ferdesége
— mégpedig jobbra ferdesége — miatt a maximumhelytől kicsit jobbra található. A hőmérséklet
növekedésével az eloszlás jobbra csúszik, egyúttal szélesedik. Fontos észrevétel az, hogy a
részecskéknek nagyjából fele nagyobb sebességgel, tehát nagyobb mozgási energiával rendelkezik,
mint az átlag. Az eltérés sebességre nézve akár 2–3-szoros, energiára nézve pedig 4–9-szeres is lehet.
Amikor egy halmaz részecskéi közötti kötések energiáját egy adott hőmérsékleten jellemző mozgási
energiával hasonlítjuk össze, akkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a részecskék jelentős része az
átlagos energiánál jóval nagyobb energiával rendelkezik.
Egy példa
Számoljuk ki 0°C-os nitrogén gázban az N2 molekulák sebességét azzal az egyszerűsítéssel, hogy
minden molekula sebessége azonos. A nitrogén (figyelembe véve, hogy N2 molekulák alkotják)
moláris tömege 28 g/mol, azaz 0,028 kg/mol. Egy N2 molekula tömegét megkapjuk, ha ezt az
értéket az Avogadro-állandóval osztjuk. A [3.1]-ből:
𝑣

𝑘𝑇
𝑚

∙
8∙ 0 3∙ 7
0 0 8/6 0 ∙ 0 3
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Hogyan oszlanak el a molekulák a légkörben? (3.3 ábra)
Vizsgáljuk meg, hogyan oszlanak el a légkör molekulái, azaz hogyan változik sűrűségük, és ezzel
arányosan nyomásuk a légkörben felfelé haladva. később majd látni fogjuk, mi a kérdés jelentősége.
Azt tudjuk, hogy az említett mennyiségek csökkennek, a kérdés csak az, milyen függvény szerint.
A molekulák eloszlását két ellentétesen ható tényező alakítja ki: a gravitáció és a részecskék mozgása.
Képzeljük el, mi lenne az eredmény, ha csak az egyik, vagy csak a másik létezne. Mozgás nélkül a
gravitáció a molekulákat szorosan a Föld felszínére vonzaná, az összes molekula egy vékony rétegben
lenne. Gravitáció nélkül a nyüzsgő molekulák eloszlása egyenletes lenne a teljes rendelkezésre álló
térben. A két ellentétes hatás eredménye a 3.3 ábrán látható exponenciális eloszlás. A nyomás a
h = 0 magasságban mért p0 értékről először gyorsabban, majd egyre lassabban csökken. (Tehát ahol
nagyobb a függvényérték, ott a változás is nagyobb, míg ahol kisebb a függvényérték, ott a változás is
kisebb.) A görbe egyenlete:

ahol m0 a molekula tömege, g a nehézségi gyorsulás, h a magasság, k a Boltzmann-állandó és T a
hőmérséklet. (Az összefüggés akkor igaz pontosan, ha a légkör termikus egyensúlyban van, tehát
mindenütt ugyanaz a hőmérséklet uralkodik.)
A [3.2] összefüggésben az exponenciális kifejezés kitevőjében két energia hányadosa, mégpedig a két
ellentétes hatás erősségét jellemző két energia — a gravitáció erősségétől függő helyzeti energia és a
mozgások erősségét jellemző termikus energia — hányadosa áll. Ez a hányados szabja meg, milyen
gyors a görbe csökkenése. Ugyanazon a hőmérsékleten a nehezebb molekula görbéje gyorsabban
csökken, mint a könnyebb molekuláé, mert a hányados abszolút értékben nagyobb. Ugyanannak a
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molekulának a görbéje magasabb hőmérsékleten lassabban csökken, mert a hányados abszolút
értékben kisebb.

3.3 ábra Légnyomás változása a magasság függvényében
A [3.2] összefüggést barometrikus magasságformulának nevezik és jelentőségét számunkra az adja,
hogy egy általános és fontos eloszlás, az ún. Boltzmann-eloszlás egyik megnyilvánulása.

A Boltzmann-eloszlás
A Boltzmann-eloszlás valamilyen erőtérben lévő részecskéknek a különböző energiaszintek közötti
eloszlását írja le termikus egyensúlyban.

3.5 ábra Részecskék néhány lehetséges energiaszintje és azok betöltöttsége egy erőtérben
(Boltzmann-eloszlás)
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Legyen 0 egy tetszőleges lentebbi, i pedig egy fentebbi energiaszint energiaértéke (3.5 ábra). Az
energiakülönbség  = i – 0 . Az egyes szinteken lévő részecskék száma n0 és ni . A Boltzmanneloszlás szerint:
∆

ahol k a Boltzmann-állandó és T a termikus egyensúlyban lévő rendszer hőmérséklete.
A Boltzmann-faktornak is nevezett exponenciális kifejezésre igaz, hogy
0

∆

mivel a kitevő a negatív előjel miatt mindig negatív. Ezért az energiaszintek betöltöttségének aránya
is
0
(Egyenlőség csak abban a nem praktikus esetben lehet, ha  = .) Tehát az energia tengelyen felfelé
haladva az energiaszintek betöltöttsége exponenciálisan csökken. (Ezzel „ellentétes” eloszlást, ún.
populáció inverziót, majd a lézer működésében fogunk látni, ahol azonban nincs is termikus
egyensúly.) Az energiaszintek betöltöttségének arányát a Boltzmann-faktor, azon keresztül a
kitevőben szereplő két energia — az erőtér rendező hatásának erősségét mutató 
energiakülönbség és a mozgások erősségét mutató kT termikus energia — hányadosa szabja meg.
A [3.3a] kifejezés kitevőjében szereplő energiaértékek egy részecskére vonatkoznak. Helyettük
moláris energiaértékeket is használhatunk: E  NA· (J/mol) és RT = NA·k·T (J/mol), ahol NA az
Avogadro-állandó és R az egyetemes gázállandó. Ezekkel
∆

Jóllehet a Boltzmann-eloszlás nem érvényes bármely részecske bármilyen erőtérbeli eloszlására, de a
természet sok jelenségében pontosan, vagy jó közelítéssel megnyilvánul, erre néhány példa:









Molekulák eloszlása a légkörben a Föld gravitációs erőterében (barometrikus
magasságformula). Itt  a helyzeti energiák különbsége.
Kristályokban a termikus ponthibák, pl. a vakanciák száma, azaz a részecskék (atomok, ionok,
molekulák) eloszlása két — a kristályrácsban kötött és a szabad — energiaszint között. Itt 
a ponthiba képződéséhez szükséges energia.
A telítési gőznyomás, azaz a folyadék molekuláinak eloszlása két — a folyadékban kötött és a
gőzben szabad — állapot között. Itt  a kilépési munka.
Felszakadt H-kötések száma biológiai makromolekulákban. Itt  a kötési energia.
Fémek termikus elektronemissziója, azaz az elektronok eloszlása két — a fémrácsban kötött
és a vákuumbeli szabad — állapot között (pl. a röntgencső izzókatódjában). Itt  az
elektronok kilépési munkája.
Kémiában a tömeghatás törvénye, vagy a kémiai reakció egyensúlyi állandója, azaz a
molekulák eloszlása két — a kiinduló és a termék — energiaállapot között. Itt  a két állapot
közötti energiakülönbség.
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Az exponenciális függvényről
Jelen tananyagban először találkozunk az exponenciális függvénnyel, ezért röviden bemutatjuk.
Egy, a természettudományokban igen gyakran felbukkanó függvényről van szó. Nézzük meg
először a két leggyakrabban használt exponenciális függvényt, mégpedig „alapkivitelben”: 𝑦 𝑒 𝑥
és 𝑦 𝑒 𝑥 (ejtsd „e ad x”, ill. „e ad mínusz x”). Az e = 2,7182… szám az Euler-szám. (Egy
exponenciális függvénynek természetesen nem okvetlenül az Euler-szám az alapszáma, lehet 2,
vagy bármilyen más pozitív szám is, lásd a 3.4 ábra bal oldalán.)

3.4 ábra Exponenciális függvények
A két függvény egymásnak tükörképe, ezért csak az egyiket, az 𝑦
megállapítások átvihetők a másikra is.

𝑒 𝑥 függvényt jellemezzük, de a

Az 𝑦 𝑒 𝑥 függvény 1-nél metszi az y-tengelyt, balra egyre lassabban (aszimptotikusan) tart 0-hoz,
jobbra egyre meredekebben emelkedik a végtelenbe. Az előző mondatban már benne van a
függvény egy nagyon fontos jellegzetessége: a görbe meredeksége (egy adott pontban a
görbéhez illesztett érintő egyenes meredeksége) minden pontban megegyezik a függvény adott
pontbeli értékével. (A kicsit magasabb matematika nyelvén: a függvény és derivált függvénye
azonosak.) Ez a jellegzetesség úgy is megfogalmazható, hogy minél nagyobb a függvényérték,
annál gyorsabban változik a függvény az adott pont környezetében. Ez a tulajdonság teszi az
exponenciális függvényt oly gyakorivá a természettudományokban. Sok fizikai, kémiai és biológiai
jelenségre, folyamatra igaz ugyanis, hogy a folyamatban változó mennyiség megváltozása a
mindenkori kiindulási értékkel arányos. Kicsi kiindulási értéknél kicsi a változás is, nagy kiindulási
értéknél pedig nagy. Ilyen például bizonyos feltételek mellett a sejtosztódás, egy populáció
szaporodása, kémiai reakciók lezajlása, radioaktív bomlás, sugárzás gyengülése egy anyagban,
kiegyenlítődési folyamatok, stb. Ilyen jelenség a molekulák eloszlása a légkörben is.
Az exponenciális görbe különleges menete a következő tulajdonságot is magában rejti: ha azonos
nagyságú lépésekkel haladunk az x-tengely mentén, a függvényérték mindig ugyanannyiszorosára
(pl. kétszeresére, e-szeresére, vagy az 𝑦 𝑒 𝑥 függvénynél pl. ½-szeresére, vagy 1/e-szeresére)
növekszik. Ez az oka, hogy minden exponenciális folyamat jellemzésére be lehet vezetni egy
duplázódási időt, vagy éppen felezési időt, felezési réteget, e-edelő réteget, stb.
A gyakorlatban a jelenségek leírásánál sokszor nincs szükség az x-tengely negatív felére, mivel az
origót (pl. mérési idő kezdete) mindig meg lehet úgy választani, hogy csak pozitív értékeink
legyenek. Ezért a későbbi példákban kivétel nélkül a függvénynek csak a „jobb oldalát” fogjuk
látni. A barometrikus magasságformulában (és a 3.3 ábrán) például csak a 3.4 ábrán pirossal
kihúzott rész láthatjuk.
Az „alapkivitelű” 𝑦 𝑒 𝑥 függvényt két paraméter bevezetésével kissé módosíthatjuk. Az
𝑦 𝑎𝑒 𝑏𝑥 „extra felszereltségű” függvényben az a paraméter adja meg azt, hol metszi a függvény
az y tengelyt, a b pedig azt, milyen gyors a növekedés.
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Gáz: belső rendezett szerkezet, valamint saját térfogat és saját alak nélküli anyag.

Hőmérséklet: az egy szabadsági fokra jutó átlagos mozgási energia (½kT). Ideális gáznál három a
1
3
szabadsági fokok száma, ezért 𝑚 𝑣
𝑘𝑇, ahol m0 egy részecske tömege, v a sebessége, k a
Boltzmann-állandó és T az abszolút hőmérséklet.

Termikus energia: egy részecskére a kT energiaérték (mértékegysége J), egy mólnyi mennyiségre
az RT energiaérték (mértékegysége J/mol).

Maxwell–Boltzmann-eloszlás: a gáz részecskéinek sebességeloszlását leíró jobbra ferde eloszlás.

Barometrikus magasságformula: a légkörben a molekulák magasság szerinti eloszlását leíró
exponenciális függvény.

Boltzmann-eloszlás: valamilyen erőtérben lévő részecskéknek a különböző energiaszintek közötti
∆𝜀

∆𝐸

eloszlása termikus egyensúlyban. 𝑛𝑖 𝑛 𝑒 𝑘𝑇 𝑛 𝑒 𝑅𝑇 , ahol  az energiaszintek különbsége
egy részecskére, ill. E egy mólra, n0 és ni az egyes szinteken lévő részecskék száma, k a
Boltzmann-állandó és T a termikus egyensúlyban lévő rendszer hőmérséklete.

Javasolt feladatok: 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20

Vissza a tartalomjegyzékhez
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4. fejezet. Folyékony halmazállapot
Az élővilág egyik legfontosabb anyaga, a víz, folyadék (legalábbis a földi vízkészlet döntő hányada).
Éppen folyékony állapota teszi alkalmas közeggé az életfolyamatok számára. A különböző testnedvek
(nyál, vér, ízületi folyadék, stb.), ill. egyes fogorvosi anyagok (pl. lenyomatanyagok, tömőanyagok a
megszilárdulás előtt) folyóssága fontos tényező az adott anyag feladatának betöltésében.

Mi jellemzi a folyadékokat?
Egy anyag akkor van folyékony halmazállapotban, ha a két ellentétes hatás — egyrészről a részecskék
közötti kötések, másrészről a mozgások — közötti „meccs” döntetlenre áll. A vonzó kölcsönhatások a
gázokkal ellentétben már valamennyire érvényesülnek, de még nem olyan mértékben, mint a
kristályokban. A „középső” hőmérséklettartományban lesz az anyag folyékony halmazállapotban:
neon 63 és 77 K, a víz 273 és 373 K, az alumínium 933 és 2792 K, a gyémánt 3823 és 4300 K között.
Az atomok, molekulák között kötések alakulnak ki, de hamar fel is bomlanak, majd újra alakulnak. Kis,
néhánytól néhány száz kötéshosszra kiterjedő rendezett tartományok alakulnak ki, közöttük
rendezetlen régiók (4.1 ábra). Az anyagban állandó átrendeződés folyik. A végeredmény: dinamikus
rövid távú rendezettség. A rendezett tartományok véletlen orientációjúak és könnyen elmozdulnak
egymáson. Így a folyadéknak van már saját térfogata, de saját alakja még nem, azaz folyik. A
folyadékok izotrop anyagok.

4.1 ábra H-kötések által rendezett domének vízben (rövid távú rendezettség)
A folyadék legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy folyik. Eközben belső súrlódás, belső nyíró erők
lépnek fel (ellentétben a nyugalmi helyzettel, amikor is a folyadékban nincsenek nyíró erők). Ezeket a
jelenségeket a viszkozitás segítségével jellemezhetjük.

A viszkozitás
A viszkozitás egyszerű meghatározása lamináris (réteges) áramlásnál lehetséges. A lamináris áramlást
úgy képzelhetjük el, úgy modellezhetjük, hogy vékony folyadékrétegek csúsznak el egymáson. (A
lamináris áramlás kisebb áramlási sebességeknél jellemző. Nagyon erős áramlásnál, egy bizonyos
kritikus sebességérték felett, turbulenciák lépnek fel, az áramlás turbulenssé (gomolygóvá) válik.)
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Tekintsünk egy réteges áramlást, például a 4.2 ábrán bemutatott helyzetet.

4.2 ábra A Newton-féle súrlódási törvény értelmezéséhez
Egy álló felületre vékony folyadékréteget öntünk, majd annak felszínére egy könnyű, A felületű
lemezt helyezünk el (ami nem merül el) és a lemezt állandó v sebességgel mozgatjuk. Kérdés:
mekkora F erő kell ehhez? Válasz: egyenletes mozgatáshoz pont akkora, mint amekkora a súrlódási
erő (Fs). És az mekkora? — tehetnénk fel a következő kérdést. A mozgó lemezhez vékony
folyadékréteg tapad (adhézió), ami a lemezzel együtt v sebességgel mozog. A legalsó réteg az álló
felülethez tapad. A közbenső rétegek sebessége egyenletesen változik 0 és v között. Ezt a változást az
ún. sebességgradienssel jellemezhetjük, ami az egységnyi hosszra eső sebességváltozás, v/h. Jelen
szituációban v = v – 0 = v, a h pedig a folyadékréteg teljes vastagsága. Az egyes folyadékrétegek
között belső súrlódási erők hatnak, egyensúlyban ezek egyenlő nagyságúak és megegyeznek a
mozgató erővel. Nos, a mozgatáshoz szükséges erőt meg lehet mérni és a mérési eredmények azt
mutatják, hogy arányos a lemez felületével, a sebességgel és fordítottan arányos a folyadékréteg
vastagságával. Ezért a belső súrlódási erő (Fs) is arányos a fentiekkel:

Egy arányossági tényezőt bevezetve a súrlódási erő nagysága:

ahol  arányossági tényező az ún. viszkozitás (más néven belső súrlódási együttható). Ez a Newtonféle súrlódási törvény. Ha ábrázoljuk az Fs-t a v/h függvényében, akkor egyenest kapunk,
amelynek meredeksége ·A, azaz arányos a viszkozitással (4.3 ábra).
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4.3 ábra A Newton-féle súrlódási törvény két különböző viszkozitású folyadékra
A rétegek között fellépő súrlódási erők egyébként párhuzamosan hatnak a réteggel, ezért ezek
nyíróerők. Bevezetve a nyírófeszültség fogalmát —
, azaz az egységnyi felületen
ható nyíróerő — és a sebességgradiensre a gv ( = v/h) jelölést, a Newton-féle törvény még
kompaktabbul írható fel:

Gradiens

Egy fizikai mennyiség gradiense alatt mi egy adott irányban a mennyiség változási gyorsaságát
értjük, tehát, hogy egységnyi hosszon mennyivel változik az értéke. A hőmérsékletgradiens
(gT = T/x) például megmutatja, hogy 1 méter távolságon hány fokkal változik a hőmérséklet
(4.4 ábra).

4.4 ábra A hőmérsékletgradiens értelmezéséhez
A viszkozitás anyagi jellemző, a „nehezen folyósság” mértéke. Mértékegysége a Pascal·secundum
(Pa·s). (Néha a viszkozitás helyett a reciprokát használjuk, amit fluiditásnak nevezünk.) A viszkozitás a
folyadék részecskéinek tulajdonságaitól, a közöttük ható kötésektől, a folyadék struktúrájától függ,
de más egyéb tényező is befolyásol(hat)ja. Elsősorban a hőmérséklet.
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4-1. táblázat Néhány folyadék viszkozitása ()
anyag
víz
műnyál
glicerin
metil metakrilát
monomer
etilén glikol
dimetakrilát monomer
cink foszfát
cinkoxid-eugenol
szilikon gumi (kötés
előtt)

 (mPas)
1 (20°C)
2–10
60 (20°C)
0,5 (25°C)
3,4 (25°C)
95 000 (25°C)
100 000 (37°C)
60 000–1 200 000 (37°C)

Viszkozitás mérés
Sokféle eljárás létezik viszkozitás meghatározására, közülük csak egyet, a rotációs viszkozimétert
(4.5 ábra) említjük meg, mivel ebben a Newton-törvény bemutatásánál használt szituációhoz
hasonló helyzet valósul meg. A készülékben két koncentrikus henger található, a közöttük lévő
vékony térrészben foglal helyet a mérendő folyadék. Az egyik henger áll, a másikat konstans
sebességgel forgatják és azt mérik, mekkora forgatónyomaték, ill. erő szükséges ehhez. Ha elég
vékony a folyadékréteg, akkor az egyik hengerfaltól a másikig lineárisan változik a folyadékrétegek
sebessége, a sebességgradiens állandó lesz. A sebességgradiens, a felület és a mért erő
ismeretében a [4.1a] összefüggésből a viszkozitás kiszámolható.

4.5 ábra Rotációs viszkoziméter felépítése
Minden folyadék viszkozitása csökken a hőmérséklet növekedésével. Ennek oka az, hogy magasabb
hőmérsékleten növekszik a folyadék belső rendezetlensége, egyre több kötés felszakad, a rendezett
tartományok kisebbek. Így a folyadékrétegek könnyebben elcsúsznak egymáson, a belső súrlódás, a

32

4. fejezet.

Folyékony halmazállapot

viszkozitás csökken (4.6 ábra). A kötések felszakadását a Boltzmann-eloszlás segítségével írhatjuk le,
ezért a viszkozitás hőmérsékletfüggését is közelítőleg exponenciális görbével adhatjuk meg.

4.6 ábra Néhány anyag viszkozitása a hőmérséklet függvényében
A legtöbb folyadék viszkozitása állandó hőmérsékleten nem változik, a [4.1a] összefüggés ábrázolása
valóban egyenest ad. Érdekes módon azonban bizonyos folyadékok viszkozitását maga az áramlás
erőssége is befolyásolja, azaz a Newton-féle súrlódási törvény ábrázolása nem egyenest ad. Ez
alapján osztályozzuk a folyadékokat newtoni (vagy normális) és nem-newtoni (vagy anomális)
folyadékokra (4.7 ábra). Nézzük ezen fogalmak pontos meghatározását!
Newtoni folyadékokra igaz a Newton-féle törvény, a súrlódási erő a sebességgradiensnek lineáris
függvénye állandó meredekséggel, ami azt jelenti, hogy  nem függ a sebességgradienstől. Ilyen
folyadékok a víz, az alkohol és más egyszerű folyadékok.
Nem-newtoni folyadék viszkozitása függ a sebességgradienstől, ezért a súrlódási erő nem lineáris
függvénye a sebességgradiensnek. Ha a viszkozitás növekvő sebességgradiens mellett csökken, akkor
pszeudoplasztikus folyadékról beszélünk. Ilyen például a nyál, a vér, az ízületi folyadékok, ill. a
fogorvosi gyakorlatban az elasztomer lenyomat anyagok. Ha a viszkozitás növekvő sebességgradiens
mellett nő, akkor a folyadékot dilatánsnak nevezzük. Ilyen például a tömény keményítő oldat.
A nem-newtoni folyadékok fenti meghatározásában a sebességgradienstől való függést tekintettük
mérvadónak. Ez korrekt meghatározás, de talán nem elég érthető. A jobb megértéshez nézzük meg,
milyen más mennyiséggel lehetne — ha pongyolán is — helyettesíteni a sebességgradienst. A [4.1a]
összefüggés szerint például a sebességgradienssel arányos belső súrlódási erővel, ami az egymáson
elcsúszó folyadékrétegek között ható nyíróerő. Ez mindjárt jobban megvilágítja, hogyan is változhat a
viszkozitás a nem-newtoni folyadékoknál. Az könnyen elképzelhető ugyanis, hogy például növekvő
nyíróerők a folyadékban esetleg jelen lévő struktúrákat szétzilálnak, vagy éppen fordítva, hosszúkás
molekulákat egy irányba állítanak. Ezek a változások viszont nyilvánvalóan kihatással vannak a
folyadék folyósságára.
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Aztán a 4.2 ábrára visszatekintve azt is mondhatjuk, hogy adott folyadék rétegvastagság esetén akkor
lesz nagyobb a sebességgradiens, ha nagyobbak a sebességkülönbségek. Ez egy adott méretű csőben
történő áramlásra is kijelenthető. A sebességkülönbségek viszont akkor lesznek nagyobbak, ha
összességében erősebb, gyorsabb az áramlás. Tehát nem volt helytelen, legföljebb kicsit pongyola, az
a bevezető megállapításunk, hogy bizonyos — most már tudjuk, a nem-newtoni — folyadékok
viszkozitását maga az áramlás erőssége is befolyásolja. Ez jelentheti például azt is, hogy a folyadékot
lassan kevergetve más folyósságot mutat, mintha erőteljesebben keverjük.

4.7 ábra Newtoni és nem-newtoni (dilatáns, vagy pszeudoplasztikus) folyadékok
Akár normális, akár anomális a folyadék, előfordulhat, hogy viszkozitása idővel megváltozik. Kémiai,
fizikai változások állnak a háttérben, amelyek a folyadék belső szerkezetét megváltoztatják.
Tixotropnak nevezzük az anyagot, ha viszkozitása csökken, reopexnek, ha nő. (Ezek a fogalmak nem
tévesztendők össze a korábban bevezetett pszeudoplasztikus, ill. dilatáns fogalmakkal. Például egy
pszeudoplasztikus folyadék viszkozitása nagyobb keverési sebesség — ez nagyobb sebességgradienst
is jelent — mellett kisebb lesz, mint lassabb keverés mellett, de állandó keverési sebesség esetén
időben nem változik. Egy tixotrop folyadék viszont állandó keverési sebesség mellett mutatja a
viszkozitás csökkenést az idő előrehaladtával.) Tixotrop folyadékok például egyes falfestékek, vagy a
fogorvosi gyakorlatban a fluorid gélek. A reopex folyadék ritkább.
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Végezetül még egy érdekesség: bizonyos folyadékok csak akkor kezdenek el folyni, ha a rájuk ható
erő (vagy nyírófeszültség) egy bizonyos küszöbértéket elér. Ezeket Bingham-folyadékoknak
nevezzük, ilyen például a fogpaszta — a tubusra gyakorolt kis nyomás esetén nem, csak nagyobb
nyomás hatására indul meg.

videó lejátszása:
kattintson a képre.
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A testnedvek viszkozitásáról röviden
A testnedvek igen bonyolult folyadékok. Viszkozitásuk elsősorban az összetételüktől függ, de
számos más tényező is befolyásolja. Például a hőmérséklet, a pH-érték, az áramlás során fellépő
nyíróerők és az idő.
A vér viszkozitása elsősorban a hematokritértéktől (alakos elemek térfogathányada a vérben)
függ. Növekvő hematokritértékkel természetesen nő a viszkozitás, értéke a fiziológiás
tartományban kb. 3–7 mPa·s. A vér pszeudoplasztikus folyadék. Lassú áramlásnál, kis nyíróerőknél
ugyanis a vörösvértestek hajlamosak az aggregációra. Az aggregátumok miatt erősebb a belső
súrlódás, nagyobb a viszkozitás. Gyorsabb áramlásnál, a nagyobb nyíróerők hatására az
aggregátumok felbomlanak, ezáltal csökken a belső súrlódás, a viszkozitás.
A nyál ebben a tekintetben talán még bonyolultabb folyadék, mint a vér. A nyál fontos szerepet
játszik a száj nyálkahártya, a fogak védelmében, a rágásban, ill. nyelésben és a beszédben is.
Sokféle anyagot tartalmaz, amelyek közül a viszkozitás meghatározásában legnagyobb szerepe egy
glikoproteinnek, a mucinnak van. A nyál mucinkoncentrációja nagyon tág tartományban változhat
és ezzel a viszkozitása is. Izgalmi állapotban, erős fizikai igénybevételnél erősen megnőhet a nyál
viszkozitása, ami a nyelést, sőt akár a beszédet is megnehezítheti. A nyál is pszeudoplasztikus
folyadék. A 4.8 ábra egy kísérletsorozatban vizsgált 12 egészséges nyálminta átlagos viselkedését
mutatja.

4.8 ábra Nyál pszeudoplasztikus viselkedése
Pszeudoplasztikus folyadékok még az ízületi nedvek és az ondó is.
Ezeknek a folyadékoknak a viszkozitása állandó körülmények (pl. hőmérséklet, áramlási
körülmények) mellett is változhat idővel . Erre talán a legjobb példa az ondó, amelynek
viszkozitása viszonylag gyorsan csökken, tehát tixotrop folyadék.
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Folyadék: rövid távú és dinamikus belső rendezettséggel és saját térfogattal rendelkező, de saját
alak nélküli (folyást mutató) anyag.

Viszkozitás: más néven belső súrlódási együttható. Anyagi jellemző, megmutatja, hogy az anyag
milyen ellenállással rendelkezik az áramlást kiváltó nyíróerőkkel szemben. Mértékegysége Pa·s.
Newton-féle súrlódási törvény: 𝜎
𝜂𝑔𝑣 , ahol 𝜎
a laminárisan áramló folyadékban a
rétegek között fellépő belső súrlódásból származó nyírófeszültség,  a viszkozitás, és gv a
sebességgradiens.

Newtoni folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása nem függ a sebességgradienstől (ill. a
nyírófeszültségtől).

Nem-newtoni folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása függ a sebességgradienstől (ill. a
nyírófeszültségtől).

Pszeudoplasztikus folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása növekvő sebességgradiens (ill.
nyírófeszültség) esetén csökken.

Dilatáns folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása növekvő sebességgradiens (ill. nyírófeszültség) esetén nő.

Tixotrop folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása állandó sebességgradiens (ill. nyírófeszültség) mellett az idő előrehaladtával csökken.

Reopex folyadék: olyan folyadék, amelynek viszkozitása állandó sebességgradiens (ill. nyírófeszültség) mellett az idő előrehaladtával nő.

Javasolt feladatok: 1.22, 1.23

Vissza a tartalomjegyzékhez
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5. fejezet. Szilárd halmazállapot
A legtöbb fogorvosi anyag szilárd halmazállapotú, és szilárd halmazállapotú az emberi testben
például a dentin és a fogzománc is.
A szilárd anyagokat két csoportba sorolhatjuk: kristályok (egy szóban: szilárdtestek) és amorf szilárd
anyagok. Mindkét fajta szilárd anyagra látunk majd fogorvosi példákat és az emberi testben is
találunk kristályos és amorf szilárd anyagokat is.
Először a kristályokkal foglalkozunk bővebben, majd az amorf anyagokkal röviden.

Mi jellemzi a kristályokat?
Egy anyag akkor van kristályos halmazállapotban, ha egyértelműen a részecskék közötti vonzó
kölcsönhatások érvényesülnek a részecskék mozgásai ellenében. A kristályt alkotó atomok,
molekulák viszonylag szorosan egymáshoz illeszkedve jól rendezett kristályrácsba tömörülnek. Ez a
rendezettség makroszkopikus, akár méter nagyságrendű tartományokra is kiterjedhet (lásd a
természetben található nagyméretű kristályokat), ezért hosszú távú rendezettségnek nevezzük.
Ennek következtében a kristályok saját térfogattal és saját alakkal rendelkeznek.
Az egyetlen rendezett összefüggő tartományból álló kristályt egykristálynak nevezzük (5.1 ábra). Ez
lehet egészen apró nanokristály, vagy mikrokristály, de lehet akár méter nagyságú is, tehát méter
nagyságrendű (!) tartományban uralkodik szinte tökéletes rend. A kristályban uralkodó kötések
sokszor irányítottak. Ilyen esetben az egykristályok különböző irányokban különböző tulajdonságot
mutatnak, anizotropok.
A legtöbb kristály azonban polikristály, ami tulajdonképpen sok apró méretű összenőtt kristályt
jelent (5.1 ábra). Ezeket az apró kristályokat szemcséknek, vagy krisztallitoknak nevezik. A
szemcsékben szinte tökéletes rend uralkodik, a szemcsék között azonban sok a hiba. A
polikristályokban a szemcsék általában véletlen orientációjúak, ezért ezek általában izotrop anyagok.
A szemcsék mérete alapján tovább lehet osztályozni a polikristályokat: a mikrokristályos anyagok
szemcséi az 1–100 m, a nanokristályos anyagok szemcséi pedig az 1–100 nm mérettartományba
esnek.

5.1 ábra Egykristály és polikristály (több véletlen orientációjú apró egykristály összeépülése)
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A kristályokat a domináns kötés szerint is lehet csoportosítani:
 az atomkristályban (pl. gyémánt, szilícium) a kovalens kötés,
 az ionkristályban (pl. NaCl, apatit) az ionos kötés,
 a fémkristályokban (pl. réz, ezüst) a fémes kötés,
 végül a molekulakristályokban (pl. jég, fehérjekristályok) a másodlagos kötések dominálnak.
A kötés típusa, a kötési energia nagysága, az energiagörbe alakja (ahogyan azt a későbbi fejezetekben
látni fogjuk) a kristály nagyon sok tulajdonságát meghatározza, pl. az olvadáspontot, a rugalmassági
modulust, a hőtágulási együtthatót.
Az egykristályok egyik legszembetűnőbb tulajdonsága a szép, síklapokkal határolt szabályos alak, ami
a belső szerkezet, a kristályrács makroszkopikus tükröződése.

A kristályrács
A kristályrácsra a periodicitás jellemző — azaz lehet találni egy térbeli mintát, amelynek ismétlésével
fel lehet építeni az egész rácsot. Ezt az elemi mintát elemi cellának nevezik (5.2 ábra). (Egy adott
kristályrácsot többféle elemi cellából is fel lehet építeni, mi egyfajta lehetőséget fogunk bemutatni.)

5.2 ábra Egy köbös kristályrács és elemi cellája, amelyből az egész rács felépíthető
Az összes kristályt fel lehet építeni hét különböző alakú elemi cella valamelyikével, ezen az alapon a
kristályokat hét ún. kristályrendszerbe sorolhatjuk (5.3 ábra): köbös, hexagonális, tetragonális,
monoklin, ortorombos, trigonális, triklin. A köbös lehet egyszerű, lapcentrált, vagy tércentrált (5.4
ábra). A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok közül a fémek köbös, vagy hexagonális rácsba
kristályosodnak, a cirkon tetragonális, a kvarc trigonális, a gipsz monoklin, a kaolinit triklin. Érdekes
példák még: jég hexagonális (hópelyhek hatfogású szimmetriája!), apatit szintén hexagonális,
gyémánt köbös, grafit hexagonális vagy trigonális.
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5.3 ábra Kristályrendszerek elemi cellái

5.4 ábra A köbös kristályrács további két altípusának elemi cellája
a) tércentrált és b) lapcentrált
Egyazon anyag többféle kristályrácsba is tud kristályosodni, ezt polimorfizmusnak (vagy
polimorfiának) nevezzük. A SiO2 (szilícium-dioxid) például a természetben három különböző
kristályrácsban is előfordul, ezek külön nevet is kaptak: a trigonális változat a kvarc, a tetragonálist
krisztobalitnak nevezik és az ortorombos változat a tridimit. Amennyiben egy elem mutatja ezt a
jelenséget, akkor allotrópiáról beszélünk. A szén allotróp módosulatai például a hexagonális grafit és
a köbös gyémánt (5.5 ábra). A szén további érdekes és fontos szerkezetei a fullerének (C60
molekulákból álló anyagok) és a nanocsövek (5.6 ábra).
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5.5 ábra A gyémánt és a grafit kristályrácsa (a szén allotróp módosulatai)

5.6 ábra A C60 fullerén és a szén nanocső szerkezete

A szén nanocsövekről röviden
A szén nanocső egy grafitrétegből „készül”: a réteget hengerformára hajtjuk, majd a henger végeit
C60 gömb felével zárjuk le. A cső átmérője 1 és 100 nm között van, hossza jóval , akár több
ezerszer nagyobb lehet. Egy cső akár sok millió szénatomból álló molekula.
Ezek a nanocsövek rendkívül erősek, szakítási szilárdságuk 50 és 200 GPa közé esik. Ez az ismert
legerősebb anyag! Ugyanakkor viszonylag hajlékony és könnyű. Felhasználása szálerősítésű
kompozit anyagokban rendkívül ígéretes.
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A polimorfizmusról
Felmerülhet a kérdés, hogyan lehetséges a polimorfizmus, az anyag kristályosodáskor nem
okvetlenül az energetikailag legkedvezőbb rácsot részesíti előnyben? Lehetséges, hogy adott
körülmények között az egyes módosulatok energiája csak kicsit különbözik, ekkor mindegyik
megjelenik a természetben. De az is előfordulhat, hogy adott körülmények között egyértelműen
az egyik módosulat a kedvezőbb energetikailag, de más körülmények között létrejöhet a másik is.
És ha most mind a kettőt ugyanazon körülmények mellett vizsgáljuk, akkor elvileg az egyiknek át
kellene alakulnia. Könnyen lehet azonban, hogy ez az átalakulás rendkívül lassan, vagy egyáltalán
nem megy végbe, mert az átalakuláshoz olyan mozgásokra lenne szükség, amelyek az adott
körülmények (pl. hőmérséklet) mellett nincsenek, vagy kis mértékűek.
A polimorfizmusnak gyakorlati jelentősége is van, erre két érdekes példát említünk.
Az ón (Sn) két polimorf módosulata ismert: az ún. fehér ón tetragonális kristályrácsa 13°C és
161°C között stabilis, sűrűsége 7280 kg/m3, 13°C alatt a fehér ón szürke ónná alakul (speciális
lapcentrált köbös rács), aminek a sűrűsége lényegesen kisebb, 5750 kg/m3, az ón tehát az
átalakuláskor jelentősen kitágul. Jóllehet az átalakulás 13°C alatt már létrejön, ezen a hőfokon
még nagyon lassú, de –20°C környékén jelentősen felgyorsul. Ilyen hidegben a tágulás miatt az
ónozott edényekről például lepattogzik az ón, ónt is tartalmazó fémtárgyak, pl. orgonasípok
esetleg szétmállhatnak. Ha egy, már szürke ónná alakult tárgy egy még „egészséges” fehér ón
tárggyal érintkezik, a szürke ónná alakulás abban is felgyorsul. Mintha ragályos betegségről lenne
szó! Ezt ónpestisnek nevezték. (Mondják, hogy Napóleon katonáinak óntartalmú
nadrággombjaival is ez történt az oroszországi téli hadjárat során és talán Napóleon emiatt
vesztette el a háborút.)
A cirkon (cirkónium-dioxid, ZrO2) kiváló és egyre divatosabb fogorvosi anyag. A tiszta cirkonnal
azonban van egy kis baj. A szintereléssel (magas hőfokon való kezeléssel, „összeégetéssel”)
történő előállítás során — pontosabban, amikor az anyagot lehűtik — ugyanis egy tetragonálismonoklin átalakulás történik, ami kb. 5 %-os térfogatnövekedéssel jár. Ez belső feszültségekhez
vezet, aminek következménye, hogy a gyártmányban nagyon sok, apró hajszálrepedés keletkezik.
Az így készített cirkon tömb alkalmatlan a fogorvosi felhasználásra. Ittrium-oxid (Y2O3) néhány %os arányban való hozzáadásával azonban ez az átalakulás meggátolható, így kiváló mechanikai
tulajdonságokkal — nagy keménységgel, nagy szilárdsággal — rendelkező anyagot lehet nyerni.

A legszabályosabb alakú és tökéletesnek tűnő kristályban is vannak azonban belső hibák. Ezek
különböző méretűek és kiterjedésűek lehetnek, némelyik makroszkopikus és szabad szemmel is
látható (pl. repedések), mások csak mikroszkóppal fedezhetők fel, vagy egyáltalán nem láthatók.
Ilyenek a rácshibák.
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Az apatitról
Egy átlagos emberi test kb. 5–6 kg apatit kristályt tartalmaz. Az apatit kalciumot és foszfátot
tartalmazó vegyület: Ca5(PO4)3X. Az X-el jelölt atom sokféle lehet, az emberi testben gyakorlatilag
OH, illetve kevés mennyiségben fluor (F). A kristály hexagonális ionkristály (5.7 ábra).

5.7 ábra Apatit kristály és kristályrácsa
(A színek jelentése: zöld – Ca; kék – P; piros – O; fehér – H)
A hidroxiapatit (X = OH) néhány fizikai jellemzőjét tartalmazza az 5–1. táblázat.
5-1. táblázat A hidroxiapatit néhány tulajdonsága közelítőleg
moláris tömeg
sűrűség
törésmutató
szín
keménység (Mohs)
keménység (Vickers)
nyomási szilárdság

502 g/mol
3,2 g/cm3
1,6
színtelen/fehér/szürke/sárga/sárgászöld
5
6 GPa
500 MPa

Az apatit az emberi testben természetesen a csontszövetben, dentinben és a fogzománcban
fordul elő — az ezekben a szövetekben található szervetlen anyag döntő hányada ugyanis apatit
nanokristály, kisebb része amorf anyag. A csontszövet és a dentin másik fontos alkotórésze a
szerves kollagén fehérje. A kollagén rostok által alkotott hálózatba ágyazva találhatók a 20–60 nm
hosszúságú, 6 nm vastagságú apatit nanokristályok. A két anyag együttesen adja a csontszövet és
a dentin különlegesen jó mechanikai tulajdonságait, viszonylag nagy keménységét, nagy
szilárdságát, szívósságát, ugyanakkor rugalmasságát. A fogzománc több mint 90 %-ban apatit
kristályokból épül fel, a zománcprizmákba rendeződött nanokristályok valamivel nagyobbak,
hosszúságuk 500–1000 nm, vastagságuk 30 nm (5.8 ábra). A fogzománc az apatit által az emberi
test legkeményebb szövete. A fogzománcban az apatit egy része fluorapatit, ami azért kedvező,
mert a fluorapatit savoldékonysága kisebb, mint a hidroxiapatité.

5.8 ábra Apatitkristályok a zománcprizmákban (elektronmikroszkópos felvétel)
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Rácshibák
A kristályrácsban hibák előállhatnak kristályosodáskor, de később is, például mechanikai behatásra,
erősebb besugárzásra, vagy egyszerűen a még a kristályokban is meglevő bizonyos fokú mozgásoknak
a révén. A részecskék alapvetően helyhez kötöttek és csak rezgő- és forgómozgást végeznek, de egyegy részecske — az átlagosnál nagyobb energiájának köszönhetően (l. Maxwell–Boltzmann eloszlás)
— kiszabadulhat a kötésből és vándorútra (általában elég rövid vándorútra) indulhat a kristályban,
tehát a diffúzió kristályokban is lehetséges.
A hibákat térbeli kiterjedésük szerint osztályozhatjuk: ponthibák, vonalmenti hibák (diszlokációk) és
felületi hibák.
A ponthibák (5.9 ábra) kétfélék lehetnek: a hőmérséklettől függő, ún. termikus ponthibák, és idegen
atomok. A termikus ponthibák a vakancia (vagy Schottky-hiba), az intersticiális atom és a Frenkelhiba.
Vakancia azt jelenti, hogy az adott rácspont üres. Ilyen üres hely vagy kristályosodáskor keletkezik,
vagy a későbbiek során egy atom a kötésből kiszabadulva kilép a kristály felületéről, a szabaddá vált
rácshelyre egy belsőbb atom lép át, és így tovább, a vakancia a kristály belsejébe vándorolhat. Mivel
az atomok eloszlását a két energiaszint (kristályrácsban kötött és a szabad állapot) között a
Boltzmann-eloszlás írja le, ezért a vakanciák, vagy Schottky-hibák számát (nS) egy adott T
hőmérsékleten az

összefüggés adja meg, ahol N a kristályrácsban ülő atomok száma, és S a vakancia képződéséhez
szükséges energia (nagyjából a kötési energia).( Az összefüggésből kiszámolt érték egyensúlyi érték!
Ennyi vakancia van adott hőmérsékleten, ha a kristály elég régen van azon a hőmérsékleten. Ha most
például hirtelen lehűtjük a kristályt, akkor az új hőmérsékletnek megfelelő kisebb értéknél időlegesen
több vakancia lesz a kristályban és időt kell hagyni, hogy az új egyensúlyi érték beálljon.)
Intersticiális atom egy nem a rácspontban ülő, hanem a rácspontok közé ékelődött atom. Ha az
intersticiális atom egy rácspontból lépett ki és maga után vakanciát hagyott hátra, akkor a vakancia–
intersticiális atom „párost” Frenkel-hibának nevezzük. Számukat az [5.1]-hez hasonló összefüggéssel
lehet leírni.

5.9 ábra Különféle ponthibák a kristályrácsban. (A pirossal jelölt atomok idegen atomok.)
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Az idegen atomok (kémiai hiba, szennyeződés) szintén kristályosodáskor kerülhetnek a rácsba, de
diffúzió révén később is bejuthatnak a felszínről. Az idegen atom is ülhet rácspontban (szubsztitúció),
vagy intersticiális helyen.
A különféle ponthibák a környezetükben, ha kis mértékben is, de eltorzítják a kristályrácsot, ahogyan
az az 5.9 ábrán is látható.

Animáció lejátszása:
kattintson a képre
A diszlokációk is kétfélék lehetnek: él- és csavardiszlokációk (5.10 ábra). A diszlokációk is már jelen
vannak a kristály kialakulásakor, vagy később, mechanikai behatásra jönnek létre. A diszlokációk nagy
szerepet játszanak a kristályok képlékeny alakváltozásaiban.

5.10 ábra Diszlokáció típusok. Az éldiszlokáció egy beékelődött sík, a csavardiszlokáció a síkoknak egy
csavarvonal menti elcsúszása.
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Felületi hiba alatt két kristályszemcse határfelületének viszonylag rendezetlen régióját értjük.
A kristályhibák ugyan megbontják a kristályban uralkodó rendet, de gyakorlati szempontból sokszor
kedvező irányban befolyásolják a kristály tulajdonságait. A színtelen aluminiumoxid kristályt egy
kevés krómion szennyezés csodálatos színű rubinná varázsolja. A nagyon lágy tiszta vaskristályt egy
kevés szén szennyezés jelentősen megkeményíti (acél). A könnyen hajlítható rézcsőben hideg
megmunkálással felszaporíthajuk a diszlokációkat és ezzel sokkal rigidebbé tehetjük a csövet. A
félvezető szilícium kristály elektromos vezetőképességét befolyásolják az idegen foszfor, vagy bór
atomok.

Mi jellemzi az amorf szilárd anyagokat?
Már a név is elárulja, hogy ezek az anyagok mechanikailag szilárdak, mégsincs saját alakjuk, amorfak
(„amorf” magyarul alaktalan), másképpen mondva folynak. Ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy az
amorf anyagokban a részecskék nem rendeződnek kristályrácsba, a belső szerkezet inkább a
folyadékok belső szerkezetéhez hasonlít, azaz a rendezettség rövid távú. Viszont az a dinamika, az a
mozgási szabadság, ami a folyadékokban megvan, hiányzik a szilárd amorf anyagokban. Ezek az
anyagok „befagyott” folyadékoknak, vagy extrém magas viszkozitású folyadékoknak tekinthetők.
Folyásuk nagyon lassú, csak nagyon hosszú időtávon figyelhető meg. Ilyen anyagok például a
bitumen, vagy az üveg. Ha egy bitument tartalmazó edény feldől, a bitumen folyását néhány hónap
alatt már szobahőmérsékleten is meg lehet figyelni, az üveg folyását legfeljebb évszázadok alatt (l.
katedrálüveg).
Az üveg tulajdonképpen amorf szilícium-dioxid (5.11 ábra), ami kristályokat is alkothat. Mikor lesz
belőle üveg? Ha az olvadékot gyorsan hűtjük le és így az atomoknak nincs ideje kristályrácsba
rendeződni — befagyasztjuk a folyadék állapotot.
Más anyagok még nagyon lassú hűtés esetén sem kristályosodnak ki. Ezek például bonyolult,
nagyméretű molekulákból állnak, amelyek még hosszú idő alatt sem tudják megtalálni helyüket egy
kristályrácsban.
Az üveg a legismertebb példája az amorf anyagoknak, ezért az amorf állapotot üveg, üvegszerű, vagy
üveges állapotnak is nevezik.

5.11 ábra Kristályos és amorf (üvegszerű) SiO2 szerkezetének összehasonlítása
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Kristály (szilárdtest): hosszú távú belső rendezettséggel, saját térfogattal és saját alakkal
rendelkező anyag.

Polikristály: sok apró méretű szemcséből (krisztallitból) összenőtt kristály.

Egykristály: egyetlen szemcséből álló kristály.

Elemi cella: a kristályrács legkisebb egysége, amelynek ismétlésével az egész rács felépíthető.

Polimorfizmus: egy anyag többféle kristályrácsba is rendeződhet.

Allotrópia: egy elem polimorfizmusa.

Ponthiba: nulla dimenziós hiba. Fajtái a vakancia, az intersticiális atom és a Frenkel-hiba.
𝜀

Vakancia: üres rácspont. A vakanciák egyensúlyi száma (nS) az 𝑛
𝑁𝑒 𝑘𝑇 összefüggés szerint
függ a hőmérséklettől (T), ahol N a kristályrácsban ülő atomok száma, és S a vakancia
képződéséhez szükséges energia.

Intersticiális atom: nem a rácspontban ülő, hanem a rácspontok közé ékelődött atom.

Frenkel-hiba: egy vakancia és egy intersticiális atom „kettőse”.

Diszlokáció: vonalmenti hiba, két fajtája az él- és a csavardiszlokáció.

Amorf szilárd anyag: rövid távú belső rendezettséggel és saját térfogattal rendelkező, de saját
alak nélküli (hosszú időtávon folyást mutató) anyagdarab.

Üveg állapot: amorf állapot.

Javasolt feladatok: 1.32, 1.33, 1.34, 1.35

Vissza a tartalomjegyzékhez
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Ha egy anyagról tudjuk, milyen halmazállapotban van, még nem tudjuk biztosan, milyen a szerkezete,
milyenek a tulajdonságai. A szilárd szén például lehet gyémánt, vagy grafit, eltérő szerkezettel és
tulajdonságokkal. A szilárd SiO2 lehet kristályos kvarc, krisztobalit, tridimit, vagy amorf üveg.
Hasonlóképpen, ha tudjuk, hogy egy test milyen anyagokból áll és tudjuk az arányokat is, még nem
tudjuk biztosan, hogy a test egyes tartományaiban vajon az arányok milyenek. Ezeknek a
részleteknek a jellemzésére, egyértelműbb megadására vezetjük be a fázis fogalmát.

Mi az a fázis?
A fázis fizikai és kémiai szempontból is homogén anyagrészt jelent. Például a tiszta víz egy fázis. Ha
jégkocka úszik a vízben, az már két fázis — kémiailag azonos anyagok, de fizikai állapotuk,
szerkezetük különböző. Ha vízre olajat öntünk, az megint két fázist alkot — mindkettő folyékony, de
kémiailag különbözőek. Cukor és víz oldata egy fázis — bár kétféle molekula van az oldatban, de a
test bármely tartománya fizikailag és kémiailag is azonos, folyékony és ugyanolyan arányban,
homogén eloszlásban tartalmazza ugyanazon anyagokat. Ha azonban egy telített cukoroldatba egy
kockacukrot dobunk, az már nem oldódik fel, külön fázist alkot, mégpedig mind fizikai szempontból
— szilárd —, mind kémiai szempontból — tiszta cukor — külön fázist.
A szabadentalpiáról

A szabadentalpia (G) energia jellegű mennyiség, a belső energia „rokona”, ún. termodinamikai
potenciál. Kémiai reakciók, fázisátalakulások leírására nagyon jól használható.
Termodinamikában, kémiában szokás bevezetni a következő összefüggés szerint:
𝐺 = 𝐸 + 𝑝𝑉 − 𝑇𝑆 ,
ahol E a rendszer belső energiája, p a nyomása, V a térfogata, T a hőmérséklete és S az entrópiája.
Mértékegysége tehát J, moláris változatának J/mol.
Termodinamikában kimutatható, hogy a maguktól végbemenő (spontán) folyamatok állandó
nyomáson és hőmérsékleten a szabadentalpia csökkenés irányában zajlanak. Ez elsősorban vagy a
rendszer belső energiájának csökkenéséből, vagy pedig az entrópia — tehát a rendszerben
uralkodó rendezetlenség — növekedéséből fakadhat (hiszen a TS tagot le kell vonni!). Sok reakció,
folyamat (pl. alkohol és víz elegyedése, gáz oldódása vízben, stb.) kísérőjelenségeképpen a
rendszer térfogata csökken, ez is csökkentheti a szabadentalpiát. A szabadentalpia tehát alkalmas
arra, hogy megmutassa, adott nyomáson és hőmérsékleten melyik a stabil fázis — az, amelyiknek
a szabadentalpiája a legkisebb.
Mi szabja meg, hogy egy test a lehetséges különféle fázisai közül adott körülmények között melyik
fázisban lesz? A válasz: abban a fázisban, amelyik az adott körülmények között a legkisebb energiájú,
pontosabban a legkisebb szabadentalpiájú (l. „A szabadentalpiáról” c. keret). Ezt nevezzük stabil
fázisnak. Ha ugyanaz az anyag, vagy test adott körülmények között mégis több, például két
különböző fázisban is megfigyelhető, annak két magyarázata lehet:
1. Az egyes fázisok szabadentalpiája megegyezik, egymással egyensúlyban vannak (pl. jégkocka
vízben 0°C-on).
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2. Az egyik fázis ugyan energetikailag kedvezőtlen, instabil, de átalakulása a kedvezőbb, stabil
fázisba nagyon lassú, ezért ideiglenesen megfigyelhető (pl. normál körülmények között a
gyémánt instabil és a grafit a stabil fázis, de a gyémánt átalakulása grafittá extrém lassú).
A fázisok közötti eligazodást segíti a fázisdiagram.

Mit mutat a fázisdiagram?
A fázisdiagram a stabil fázisok ábrázolása a különböző változók (pl. hőmérséklet, nyomás,
összetétel) függvényében. A fázisdiagram térképszerűen megmutatja a változóknak azokat a
tartományait, ahol az egyes fázisok stabilak. A következőkben nézzünk néhány példát, az
egyszerűbbtől a bonyolultabbig haladva!
A 6.1 ábra roppant egyszerű fázisdiagramot mutat, a víz (H2O) különböző fázisait 1 bar nyomáson. Itt
csak a hőmérsékletet (T) tekintettük változónak.

6.1 ábra Egy egyváltozós egyszerű fázisdiagram (H2O)
Ha nem is annyira mindennapi, de változhat a nyomás (p) is. Ezt megengedve már kétdimenziós, igazi
térképszerű fázisdiagram (6.2 ábra) írja le a víz viselkedését.

6.2 ábra A víz kétváltozós (p–T) fázisdiagramja. (A tengelyek nem lineáris beosztásúak!)
Az egyes fázisok közötti elválasztó vonalak az ún. fázishatárok. Azokat a (p,T) értékpárokat mutatják
meg, amelyeknél a két (vagy több) fázis egyensúlyban van. Például az (1bar, 0°C) pontban a jég és a
víz, az (1bar, 100°C) pontban a víz és a gőz vannak egymással egyensúlyban. A szilárd–folyékony
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fázishatár hőmérsékleti koordinátája az olvadáspont (a másik irányból nézve fagyáspont), a
folyékony–gáznemű fázishatáré a forráspont (a másik irányból lecsapódási pont).
A víz fázisdiagramját vizsgálva látjuk, hogy ezek az értékek eltolódnak a nyomás változtatásával — az
olvadáspont kevésbé, a forráspont jobban. A nyomást növelve a forráspont felfelé tolódik. A nagyobb
nyomás ugyanis hatékonyabban a kisebb térfogatú, kondenzált folyadékfázisban tudja tartani a
vízmolekulákat a nagyobb térigényű gázfázissal szemben. Az olvadáspont viszont kissé csökken, de a
magyarázat hasonló. A jég szerkezete ugyanis szintén kicsit „szellősebb”, mint a vízé (ez szokatlan
dolog, általában a szilárd fázis a kompaktabb, nagyobb sűrűségű!), nagyobb térigénnyel jár, ezért a
víz megfagyása is nehezebben következik be nagyobb nyomáson. Fordítva, a nyomás csökkentésével
a folyadék fázis hőmérséklettartománya egyre szűkül, mígnem 6 mbar nyomáson el is tűnik. Ezen
nyomásérték alatt a víz csak szilárd, vagy gáznemű fázisban stabil. A három fázis az ún.
hármasponton van egyensúlyban egymással.
A széndioxid (CO2) fázisdiagramja (6.3 ábra) hasonló, azzal az eltéréssel, hogy az olvadáspont
eltolódása a szokásos módon történik — növekvő nyomással felfelé. Különbség még a vízzel
szemben, hogy a hármaspont nyomáskoordinátája 5,1 bar, azaz a szokásos légköri nyomáson a
széndioxid jég –78°C-on rögtön gázfázisba szublimál (innen a szárazjég elnevezés).

6.3 ábra A széndioxid p–T fázisdiagramja
A szén (C) fázisdiagramja (6.4 ábra) elárulja, hogy a gyémánt szobahőmérsékleten bizony múlékony
anyag (legalábbis elvileg!). A gyémánt fázis ilyen hőmérsékleten ugyanis csak kb. 10 kbar (1000 atm!)
nyomás felett stabil. Előállításához ilyen extrém körülményeket kell biztosítani. Normál körülmények
között a grafit a stabil módosulat, a gyémántnak elvileg tehát át kellene alakulnia grafittá.
Szerencsére ez az átalakulás roppant lassú.
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6.4 ábra A szén p–T fázisdiagramja
A következő példákban a vizsgált változók a hőmérséklet és az összetétel.
A 6.5 ábra cukor és víz (C12H22O11 + H2O) fázisdiagramját mutatja. 20°C-os vízbe cukrot keverve a
cukor tömegarányát egészen kb. 63 %-ig növelhetjük. Ez az oldhatósági határ (vagy telítési pont).
Ezen határ után a hozzáadott cukor nem oldódik fel. Az oldhatósági határ eltolódik a hőmérséklet
növelésével, 100°C-os vízben akár 80 %-ig oldható a cukor. A fázishatár bal oldalán egyetlen fázis
található, a folyékony homogén cukoroldat, jobb oldalán viszont kettő — folyékony telített
cukoroldat és szilárd cukor vannak egymással egyensúlyban.

6.5 ábra Cukor és víz elegyének (C12H22O11 + H2O) fázisdiagramja
Végül nézzük példáink közül a legbonyolultabb fázisdiagramot, a sós víz (NaCl + H2O) viselkedését. A
6.6 ábra bal oldali tengelyén a 0 % só arány, azaz a tiszta víz található, amely természetesen 0°C-on

52

6. fejezet.

Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulás

fagy meg. 10°C hőmérsékleten a tiszta vízbe sót keverve, az kb. 27 %-ig oldódik (A pont az ábrán). A
görbe jobb oldali ága az előbbi diagramon látotthoz hasonló oldhatósági görbe. Csakhogy ez most kb.
–21°C-ig folytatódik, azaz a kb. 24 %-nyi sót tartalmazó oldat eddig nem fagy meg. Mi történik, ha a
27 % sót tartalmazó oldatot 10°C-ról lehűtjük? Lassan kiválik az oldatból 3 %-nyi só és –21°C fokon (B
pont az ábrán) megfagy az oldat. Megfagyáskor különválik a két anyag és a szilárd anyagban jég- és
sókristályok találhatók. Hasonló események lépnek fel, ha mondjuk egy 10 %-os sóoldatot hűtünk le
10°C-ról. A –7°C hőmérséklet (C pont az ábrán) elérése után az oldatból jégkristályok válnak ki,
miközben a visszamaradt oldatban a só betöményedik, majd –21°C-on (D pont az ábrán) az egész
rendszer megfagy, különálló jég- és sókristályokkal. A diagram középső tartományában egy fázis
található (folyékony homogén sóoldat), a többi háromban azonban kettő-kettő. Jobb oldalt folyékony
sóoldat sókristályokkal, bal oldalt folyékony sóoldat jégkristályokkal, alul pedig szilárd anyag, amely
jég- és sókristályokból áll. Az ábra azt is megmagyarázza, hogyan lehet a, mondjuk –7°C hőmérsékletű
jeget sószórással (10%-nyi só hozzáadásával) felolvasztani (C pontba mutató sárga nyíl az ábrán).

6.6 ábra Só (NaCl) és víz elegyének fázisdiagramja (részlet)
A sós víz ilyen érdekes alakú fázisdiagramját eutektikus fázisdiagramnak nevezik. Ilyen és más alakú
fázisdiagramokkal az ötvözetek — fém- és kerámiaötvözetek — tárgyalásánál találkozunk majd.
A fejezet utolsó pontjában foglalkozzunk a fázisok közötti átalakulásokkal.

Fázisátalakulások
A fázisdiagramon a fázishatár átlépésekor az anyagban fázisátalakulás történik, az új körülmények
között instabillá vált fázis átalakul az új körülmények között stabil fázisba. Ez az összetétel
változtatása esetén jelenthet például oldódást, a hőmérséklet (vagy nyomás) változtatása esetén
például forrást. A következőkben csak a hőmérséklet változtatásával kiváltott átalakulásokról
tárgyalunk.
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A fázishatár átlépését fázisátmenetnek is nevezzük és a megfelelő hőmérsékleti érték jelölésére
általában a Tátmenet jelölést fogjuk használni. Speciálisan a szilárd–folyékony fázishatár átlépése esetén
olvadásról, ill. fagyásról (megszilárdulásról, dermedésről, kristályosodásról) beszélünk, a megfelelő
hőmérsékleti érték az olvadáspont (fagyáspont, megszilárdulási, dermedési, kristályosodási pont),
ezt a továbbiakban To-val jelöljük. A folyékony–gáznemű fázishatár átlépése esetén forrásról, ill.
lecsapódásról (kondenzációról) beszélünk, a megfelelő hőmérsékleti érték a forráspont (lecsapódási,
kondenzációs pont), ezt a továbbiakban Tf-el jelöljük. Végül a szilárd–gáznemű fázishatárt átlépve
szublimáció (illanás), ill. lerakódás (kondenzáció) következik be, a megfelelő hőmérsékleti érték a
szublimációs (illanási) pont (lerakódási, kondenzációs pont), ennek jele a továbbiakban Tsz (6.7 ábra).

6.7 ábra Fázisátalakulások elnevezése és az átalakulási hőmérsékletek jelölése
Az olvadáspontot és a forráspontot alapvetően az atomok, molekulák közötti kötési energia
nagysága határozza meg. Legmagasabb olvadásponttal az atomkristályok (pl. gyémánt 3550°C) és az
ionkristályok (pl. MgO 2800°C) rendelkeznek. A fémkristályok valamivel kisebb (pl. vas 1538°C), a
másodlagos kötésekkel rendelkező anyagok pedig még alacsonyabb (pl. jég 0°C, vagy neon –210°C)
hőmérsékleten olvadnak meg.
A fázishatáron a két fázis szabadentalpiája megegyezik. A határon innen az egyik fázisnak kisebb a
szabadentalpiája, a határon túl a másiké. A szabadentalpia változását a hőmérséklet függvényében a
6.8 ábra szemlélteti.
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6.8 ábra Egy anyag szabadentalpiájának változása a hőmérséklettel
A To pontig a szilárd fázis szabadentalpiája a legkisebb, ott azonban a folyadékfázisra jellemző görbe
meredekebb csökkenése miatt metszi a szilárd fázis görbéjét és az alá csökken. (A nagyobb negatív
meredekség a folyadék nagyobb rendezetlenségének, nagyobb entrópiájának tudható be.) A Tf pont
felett ugyanez mondható el a gáz fázis görbéjére. A fázishatárt nem csak „tétován” lépve át, hanem
erőteljesen, nagyobb hőmérséklet változtatással ugorva át, a szabadentalpiák is jobban különböznek,
nagyobb lesz a fázisátalakulás hajtóereje. Ez a fázisátalakulás lezajlását meggyorsítja.
A fázisátalakulás megfigyelése a gyakorlatban természetesen nem szabadentalpia mérésekből
történik. Az anyag számos, jól megfigyelhető tulajdonsága változik meg az átalakulás során, például a
térfogata, vagy a fajlagos térfogata (v). A tulajdonságok megváltozásának jellege alapján osztályozzuk
az átalakulásokat elsőrendű és másodrendű fázisátalakulásokra (6.9 ábra).

6.9 ábra Fázisátalakulások osztályozása
Az elsőrendű fázisátalakulás során a fajlagos térfogat (és számos más tulajdonság is) hirtelen,
ugrásszerűen változik meg. Ilyen például a SiO2 polimorf módosulatai közötti átalakulás és a kvarc
kristály olvadása is (6.10 ábra). Továbbá ilyen a jég megolvadása is, ami nem hirtelen térfogat
növekedéssel, hanem térfogat csökkenéssel jár (6.11 ábra).
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6.10 ábra SiO2 elsőrendű fázisátalakulásai

6.11 ábra Jég (H2O) olvadása (elsőrendű fázisátalakulás)
A másodrendű fázisátalakulás során a fajlagos térfogat (és számos más tulajdonság is) folytonosan,
nem ugrásszerűen változik meg. Ilyen például az amorf SiO2 olvadása, ill. a fordított irányban a SiO2
olvadék üvegesedése (6.12 ábra). (Az igazából még vitatott kérdés, hogy az üvegesedés egyáltalán
fázisátalakulásnak tekinthető-e. Ezt a folyamatot pszeudo másodrendű fázisátalakulásnak is nevezik.)
Az üvegesedés sok anyagnál a kristályosodás alternatívája. Érdekes, de bizonyos szempontból még
felderítetlen, rejtélyes jelenség. A fizikusok jó része azt gondolja, hogy mindig a kristályos szerkezet a
termodinamikailag stabil állapot, az amorf, üvegszerű fázis egy instabil képződmény. Mégis, szinte
minden anyagból elő lehet állítani üveget, csak elég nagy sebességgel kell lehűteni a folyadék
állapotot. Így a részecskéknek nincs idejük az energetikailag kedvezőbb kristályszerkezetet
megtalálni, és mintegy csapdába esnek a folyadék rendezetlenebb struktúrájában. Csak éppen a
lehűtés miatt az anyag viszkozitása nő meg elképesztő módon, 1012 Pas fölé! Az egyszerűbb
részecskékből álló anyagokat, pl. fémeket, nehezebb csapdába ejteni, rendkívül gyors hűtés kell
hozzá. A bonyolultabb részecskékből álló anyagoknál ez könnyebben megy, ilyen a SiO2. Hosszú,
nagyméretű polimer molekuláknál egészen lassú hűtésnél is előáll az üvegszerű állapot, sőt ezeket
sokszor kristályosítani a nehezebb, vagy esetleg egyáltalán nem kristályosíthatók. A hőmérsékletet,
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ahol a folyadéknak ez a „befagyása” megtörténik, üvegesedési hőmérsékletnek (Tü) nevezzük. Nem
könnyű meghatározni a tulajdonságok folytonos, nem ugrásszerű változása miatt. Másrészt értéke
elég erősen függ számos tényezőtől, pl. a hűtési sebességtől, az anyag előéletétől, és attól is, melyik
tulajdonságot figyeljük. Mindenesetre egy anyag üvegesedési hőmérséklete mindig kristályosodási
pontja alatt van: Tü < To. Például a SiO2 olvadék 1713°C hőmérsékleten kristályosodik krisztobalittá,
míg kb. 1200°C-on üvegesedik meg.

6.12 ábra SiO2 üvegesedése (másodrendű fázisátalakulása). Alternatívaként láthatók az elsőrendű
fázisátalakulások is
Vizsgáljuk most meg, hogyan zajlanak le ezek a fázisátalakulások, mi az átalakulás mechanizmusa?

A fázisátalakulás mechanizmusa
Pontosan a fázishatáron a két fázis egyensúlyban van, nem fog átalakulni egyik a másikba.
Fázisátalakuláshoz elengedhetetlen a kisebb-nagyobb túlhűtés, vagy túlhevítés. A 6.8 ábrán láttuk,
hogy minél nagyobb ez a túlhűtés, ill túlhevítés, annál nagyobb az instabillá vált régi és a stabil új fázis
közötti szabadentalpia különbség, annál nagyobb az átalakulás hajtóereje.
Mondandónk alapvetően minden fázisátalakulásra igaz, de az egyszerűség kedvéért beszéljünk a
fagyásról, másképpen a kristályosodásról. Hogyan találják meg az olvadék részecskéi a stabil fázis, a
kristály jellegzetes rácsszerkezetét? Mint oly sokszor (vagy talán mindig?) a természet módszere itt is
a próbálgatás. A részecskék mozgásai közben véletlenül előállhat egy néhány részecskéből álló
kristályos rendezettségű tartomány, egy ún. mag (6.13 ábra).
Ez azonban még instabil, könnyen felbomlik, de másutt esetleg újra kialakul egy mag. Ha a többszöri
próbálkozások során a mag mérete elér egy bizonyos nagyságot, akkor stabillá válik és megindulhat a
növekedése. Ez természetesen előfordulhat több maggal is az olvadékban. Ezekből a gócokból
kiindulva fog kikristályosodni az anyag. A kristályosodás két lépése tehát: a magképződés és a
növekedés. Vizsgáljuk meg most részletesebben a két folyamatot.
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6.13 ábra A folyadékban a véletlen mozgások révén összeállt kristályos rendezettségű tartomány, a
mag
1. A magképződés (nukleáció) során előálló pici magban az atomok szorosabb kötésbe kerülnek, ez
energetikailag kedvező. Az emiatt bekövetkező szabadentalpia csökkenés a magban található atomok
számával, az pedig a mag térfogatával arányos. Gömb alakú magot véve ez az r3 függvénnyel való
arányosságot jelenti. Ugyanakkor azonban a mag határán létrejön egy szilárd–folyadék határfelület is,
ami viszont energetikailag kedvezőtlen. Az emiatt bekövetkező szabadentalpia növekedés a felülettel,
tehát az r2 függvénnyel arányos. Végeredményben a szabadentalpia megváltozását a folyadék
állapothoz képest (G) a két függvény összege, egy a 6.14 ábrán látható alakú görbe írja le. Eszerint a
magképződés eleinte kedvezőtlen és csak az ún. kritikus magméret (r*) elérése után fog csökkenni a
rendszer szabadentalpiája.

6.14 ábra A magképződés „energetikája”. (A pontvonal a határfelülettel kapcsolatos többletenergia,
a szaggatott vonal a kristályosodással kapcsolatos energiacsökkenés, a kihúzott vonal az eredő.)
Fontos kérdés az, hogy a magképződés gyakorisága hogyan függ a hőmérséklettől? (Egy technikai
megjegyzés: mivel a kristályosodás lehűtéskor következik be, ezért a következő gondolatmenetben
mindig azt nézzük meg, hogy az egyes jelenségek hogyan változnak a hőmérséklet csökkentésekor.)
A stabil mag létrejöttének tehát egy, a 6.14 ábrán látható energiagát „áll az útjában”. A hőmérséklet
csökkentésével ennek az energiagátnak a nagysága nagyon gyorsan csökken, ráadásul a mag
belsejében létrejövő szilárd fázis egyre kisebb energiájú, ezért a magképződés energetikailag egyre
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kedvezőbb lesz. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a magképződés „hajtóereje” a hőmérséklet
csökkentésével a 6.15 ábra piros kihúzott görbéje szerint elég gyorsan nő. Ez azonban csak a
hajtóerő. Hogy ténylegesen bekövetkezik-e a magképződés, ahhoz az is kell, hogy a folyadék fázisban
az atomok elég mozgékonyak legyenek, mozgás nélkül ugyanis az atomok nem állnak össze maggá.
Az atomok diffúziós mozgása a hőmérséklet csökkenésével a 6.15 ábra fekete szaggatott görbéje
szerint elég gyorsan csökken (l. „A diffúzióról” c. keret).
A két jelenség együttese, azaz szemléletesen a két görbe szorzata fogja végül is megadni a stabil
magok képződésének tényleges gyakoriságát — ez a 6.15 ábra kék görbéje. Látjuk, hogy számottevő
magképződési gyakorisághoz jelentős túlhűtésre van szükség, ez pl. ezüstnél kb. 200°C, palládiumnál
kb. 300°C.

6.15 ábra A magképződésben szerepet játszó tényezők és a magok keletkezési gyakoriságának
hőmérsékletfüggése
A diffúzióról
Diffúzió alatt az atomok, molekulák egyenletes eloszlásra (koncentráció kiegyenlítődésre) való
törekvését értjük, ami természetesen a molekuláris mozgások révén valósul meg. A diffúzió
sebességét alpvetően az egyenletes eloszlástól való eltérés ( a koncentráció különbségek)
nagysága szabja meg, de több más tényező is befolyásolja, amelyeket a diffúziós együtthatóban
(D) foglalhatunk össze. Gömb alakú részecskékre:
𝐷=

𝑘𝑇
,
6𝜋𝜂𝑟

ahol T a hőmérséklet,  a közeg viszkozitása, és r a részecske sugara. A hőmérsékletet csökkentve,
nem csak a számlálóban szereplő T miatt csökken a diffúziós együttható, hanem a nevezőben
szereplő viszkozitás növekedése miatt is! Végeredményben a diffúziós együttható
hőmérsékletfüggését egy
Δ𝐸

𝐷 = 𝐷0 𝑒−𝑅𝑇

alakú függvény írja le. Ezt a függvényt láthatjuk a 6.15 és 6.16 ábrák szaggatott fekete görbéjében.

Ha a magképződésben csak az olvadék saját atomjai vesznek részt, homogén nukleációról beszélünk.
Ha már meglévő felületeken (pl. az edény falán, az olvadékba jutott szilárd szennyező szemcséken)
zajlik, akkor heterogén nukleációról (l.”Kristályosodás” c. videó). Ez energetikailag kedvezőbb és
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ezért a gyakorlatban ez dominál. A heterogén nukleáció miatt számottevő magképződéshez nem
szükséges olyan mértékű túlhűtés, mint az előbbi bekezdésben említett értékek.
2. A stabil magok további növekedéséhez megint az atomok diffúziós mozgására van szükség, ami a
6.15 ábra fekete szaggatott görbéje szerint függ a hőmérséklettől.

videó lejátszása:
kattintson a képre.

A kristályosodás sebességét végül is a fönti két jelenség szabja meg, a magképződés gyakorisága és a
magok növekedési sebessége. Hogy a kristályosodás sebessége hogyan függ a hőmérséklettől, azt
megint két görbe szorzata fogja megadni: a magképződés gyakoriságát leíró görbe (6.16 ábra kék
görbéje), valamint az atomok diffúziós mozgását leíró görbe (6.16 ábra fekete szaggatott görbéje). Az
eredmény a 6.16 ábra piros görbéje.

6.16 ábra A kristályosodásban szerepet játszó tényezők és a kristályosodás sebességének hőmérséklet
függése
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A 6.16 ábrából érdekes következtetéseket vonhatunk le. Ha egykristályt szeretnénk növeszteni, akkor
az egész kristályosodásnak egy magból kiindulva kell lezajlania. Ezt a legnagyobb eséllyel csekély
magképződési ráta mellett gyors növekedéssel érhetjük el. Kevéssel To alatt éppen ez a helyzet, tehát
egykristály növesztéshez csak kis túlhűtésre van szükség (6.16 ábra T1 hőmérséklet értéke).
Erősebb túlhűtésnél — a piros görbe hőmérséklet tartományának nagy részében — polikristályt
fogunk kapni. Ezen belül az ábrán T2-el jelölt hőmérsékleten — ahol a magképződés lassú, a
növekedés gyors — kevés, de nagy szemcséből álló polikristályt, míg az ábrán T3-el jelölt
hőmérsékleten — ahol a magképződés gyors, a növekedés lassú — sok apró szemcséből álló
polikristályt. A 6.17 ábrán egy vasötvözet (Fe-C) szövetszerkezete látható, a durvaszemcsés szövetet
690°C, a finomszemcsés szövetet 540°C hőmérsékleten nyerték (a fázisátalakulási hőmérséklet
727°C). A szemcseméret számos tulajdonságot befolyásol, az elektromos és a hővezetőképességet,
optikai, mechanikai tulajdonságokat. Például a finomszemcsés fém kevésbé alakítható, folyási határa,
szilárdsága magasabb, mint a durvaszemcsésé.

6.17 ábra a) Durvaszemcsés és b) finomszemcsés szövetszerkezet (vasötvözet)
A 6.16 ábrára visszatérve, amennyiben sikerül az olvadékot elég gyorsan a piros görbe hőmérséklet
tartománya alá hűteni (6.16 ábra T4 hőmérséklet értéke), úgy, hogy közben nem indul el a
kristályosodás, akkor amorf, üvegszerű anyagot nyerhetünk.
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Fázis: fizikai és kémiai szempontból is homogén anyagrész. Az adott körülmények között legkisebb
szabadentalpájú fázis a stabil fázis.

Fázisdiagram: megadja a változóknak azokat a tartományait, ahol az egyes fázisok stabilak. A
fázisdiagram tartományait elválasztó fázishatárokon a két fázis egyensúlyban van.

Fázisátalakulás: instabil fázis átalakulása az adott körülmények között stabil fázisba.

Elsőrendű fázisátalakulás: a tulajdonságokban (pl. a fajlagos térfogatban) ugrásszerű változással
járó fázisátmenet.

Másodrendű fázisátalakulás: a tulajdonságokban (pl. a fajlagos térfogatban) folytonos, nem
ugrásszerű változással járó fázisátmenet.

Üvegesedés: a folyadék túlhűtése során a viszkozitás több nagyságrendet átfogó növekedése és a
folyadékra jellemző belső szerkezet „befagyása” kristályos szerkezet kialakulása helyett. Az
átalakulás az üvegesedési hőmérséklet (Tü) környezetében zajlik le. Másodrendű
fázisátátalakulás.

Magképződés (nukleáció): a fázisátalakulás (pl. kristályosodás) során az új fázisra jellemző
szerkezet kialakulása az anyag egy nagyon pici tartományában. Homogén nukleáció esetén csak a
régi fázis részecskéi vesznek részt a mag képződésében. Heterogén nukleáció már meglévő
felületeken (pl. az edény falán) lép föl.

Javasolt feladatok:–

Vissza a tartalomjegyzékhez
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7. fejezet. Határfelületi jelenségek
Egy test felületén, ill. két test határfelületén fellépő jelenségek szerepet játszanak a fogorvosi
gyakorlatban is, például abban, hogy egy ecsetelő anyag mennyire nedvesíti a fogzománcot, vagy
hogy egy tömőanyag mennyire tapad a dentinhez.
Egy test belsejében az atomokat, molekulákat összetartó erőket kohéziós erőknek, az „összetartást”
kohéziónak nevezzük (7.1 ábra). Két különböző anyagú test érintkezési felületén, az ott lévő atomok,
molekulák között ható vonzóerőket adhéziós erőknek, a két test között emiatt fellépő „összetartást”,
egymáshoz tapadást pedig adhéziónak nevezzük.

7.1 ábra Kohéziós és adhéziós erők. A felületen lévő molekulára a kohéziós erők eredője nem zérus.
Az adhézió már a definíció szerint is határfelületi jelenség, a kohézió nem. Azonban a kohéziónak is
van olyan következménye, ami már felületi jelenség. Egy test felületén lévő atom, molekula (a
továbbiakban részecske) ugyanis aszimmetrikus helyzetben van, csak az egyik oldalról hatnak rá a
kohéziós erők. Foglalkozzunk először ezzel a felületi jelenséggel.

Felületi energia (felületi feszültség)
Egy test belsejében a részecske nagyjából minden irányból egyformán érzi a szomszédos részecskék
vonzóerejét, a részecskére ható kohéziós erők eredője nulla, a részecske egyensúlyi, minimális
energiájú helyzetben van (7.1 ábra). Nem így a felületen lévő részecske! Ő csak az egyik térfél
irányából érzi a kohéziós erőket. Ezeknek az eredője most nem nulla, és az anyag belseje felé mutat.
Így a felületen lévő részecskére olyan erők hatnak, amelyek a részecskéket az anyag belseje felé
húzzák, a felületet kisebbíteni igyekeznek, a felület mintegy „feszített” állapotba kerül. A részecskék
nem a minimális energiájú állapotban vannak, a felületi rétegben „plusz energia” jelenik meg. Ez azt
is jelenti, hogy egy test felületének megnöveléséhez munkát kell végezni. Hiszen, ha megnöveljük a
felületet, az azt jelenti, hogy újabb részecskéket viszünk az anyag belsejéből a felületére, egy kisebb
energiájú állapotból egy magasabb energiájúba. Ez alapján definiáljuk a felületi energiát, vagy
felületi feszültséget ():

ahol E a felület A-val történő megnöveléséhez szükséges energiát jelenti. A felületi energia
mértékegysége tehát J/m2, amit N/m-re is egyszerűsíthetünk. Minél erősebbek a részecskék között
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ható kohéziós erők, annál nagyobb energiabefektetést igényel a részecskéknek a felületre való
kihozása és annál nagyobb  értéke. A felületi energia tehát a kohézió, az „összetartás” mérőszáma.
Azt is mondhatnánk, minél nagyobb , annál jobban „szeretik” egymást az anyag molekulái, annál
inkább „elfordulnak a külvilágtól”. (Ezt tovább fokozva a felületi energiát, ill. felületi feszültséget akár
a „narcizmus” mértékének is nevezhetnénk.)
Narkisszosz története
Narkisszosz (latinul Narcissus) szép ifjú volt, de nagyon bátortalan, visszahúzódó. Amikor
visszautasította Ékhó nimfa szerelmét, az bánatában annyira emésztette magát, hogy nem maradt
belőle más, csak a hangja. A többi nimfa kérésére Aphrodité bosszút állt. Úgy intézte, hogy
Narkisszosz önmagába, illetve tulajdon képmásába szeressen bele, melyet egy erdei forrás
vizében pillantott meg. Ám hiába áhítozott képmása után, és a kielégületlen szerelem végül is
elemésztette. Halála után átváltozott sárga virággá, amelyet ma is nárcisznak neveznek. Története
jelképessé vált, a tudományos szókincsben a „narcizmus” a kóros öntetszelgést, az önmagába
fordulást jelöli.
Még néhány megjegyzés ehhez az új mennyiséghez:
7–1. táblázat Néhány anyag felületi energiája (levegőben 20°C-on)

folyadékok

anyag

(mJ/m2)

nyál*

≈ 50

vér

≈ 60

alkohol

23

paraffin

25

olajsav

32

víz

73

higany

484

zománc

≈ 87

dentin

≈ 92

szilárd anyagok PTFE (teflon)

24

paraffin

25

PMMA (plexi)

37

*A víz felületi feszültsége igen nagy, a nyálé a benne lévő anyagok
„felületaktív” tulajdonságai miatt kisebb.
Amikor a 7.1 ábrán a felületen lévő molekulához nem rajzoltunk a gáz irányából erőket, akkor egy kis
elhanyagolást tettünk, hiszen valamilyen csekély kölcsönhatás azért felléphet a folyadék és a gáz
részecskéi között. De ez, a gáz kis sűrűsége miatt, valóban csekély. Mindenesetre a felületi energia
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egzakt definíciójában és mérésében az anyag vákuummal érintkezik. Így a felületi energia értéke
valóban csak a vizsgált anyagot jellemzi. A gyakorlatban azonban mindig levegő érintkezik a vizsgált
anyaggal és levegőre vonatkoztatott értékeket használnak, ilyen értékeket tartalmaz a 7-1. táblázat
is.
A  mennyiséget egyaránt használjuk folyékony és szilárd anyagoknál is. Azonban, míg szilárd
anyagoknál a felületi energia elnevezés használatos, folyadékoknál inkább a felületi feszültség név a
gyakori. (Egyébként a „felületi energia” helyett a „fajlagos felületi energia” elnevezés talán helyesebb
lenne, akkor a név is mutatná, hogy egységnyi felületre vonatkozó mennyiségről van szó.)
A kohéziós erők gyengülnek a hőmérséklet emelésével, ezért a felületen lévő részecskékre is kisebb
lesz a befelé húzó eredő erő. Ennek eredményeképpen magasabb hőmérsékleten a felületi energia
kisebb lesz. A víz felületi feszültségének változását mutatja a 7.2 ábra.

7.2 ábra A víz felületi feszültségének hőmérsékletfüggése
A folyadékoknál néhány egyszerű, jól megfigyelhető következménye van a jelenségnek. A felületi
feszültségnek köszönhető például a folyadékcsepp gömb alakja (7.3 ábra), ami persze csak torzító
külső hatások (pl. alátámasztó felület, vagy hulló csepp esetén a légellenállás) hiányában mutatkozik
meg tökéletesen, például, ha lebeg egy folyadékcsepp. A folyadék a legkisebb felszínű alakot
igyekszik felvenni — adott anyagmennyiség, adott térfogat mellett ez a gömb alak.

7.3 ábra A felületi feszültség következménye — a vízcsepp közel gömb alakja
Egy másik következmény az, hogy a molnárka tud futni a víz felszínén, és, hogy könnyebb tárgyak, pl.
egy kisebb pénzérme, sem merülnek el a vízben, ha az ember óvatosan fekteti rá őket a víz felszínére
(7.4 ábra). A vízre helyezett tárgy kissé benyomja a víz felszínét, megnövelve ezáltal a felületet. A

65

7. fejezet.

Határfelületi jelenségek

folyadék ellenállást fejt ki a felület növelésével szemben és ez az erő elegendő könnyebb tárgyak
megtartásához.

7.4 ábra A felületi feszültség következménye — a molnárka és a pénzérme nem merül el a vízben
Végül még egy szemléletes következmény: ha szívószállal fújunk szappanhártya buborékot, és
elvesszük a szánktól, mielőtt a buborék elválna a szívószáltól, akkor a buborék szépen vissza fog
„bújni” a szívószálba (7.5 ábra). Ebben is a legkisebb felszínre való törekvés mutatkozik meg.
(Szilárd anyagoknál nincs ilyen jól megfigyelhető, érdekes következménye a felületi energiának. A
szilárd anyag alakja stabil, nem vesz föl gömb alakot, és a szilárd halmazállapot miatt nem
csodálkozunk azon, hogy a szilárd testre helyezett érme nem merül el.)

7.5 ábra A szappanbuborékban a felületi feszültség hatására nyomás keletkezik, aminek eredménye a
levegő kiáramlása
A felületi energia tehát egy anyagot jellemez, megmutatja, hogy milyen erős az összetartás az anyag
részecskéi között. A valóságban egy anyag mindig egy másik anyaggal érintkezik, és, ha az nem gáz,
akkor már a két anyag között fellépő adhéziót is figyelembe kell venni.

Adhézió
A korábban definiált felületi energiával analóg mennyiséget vezethetünk be két anyag
határfelületének jellemzésére. Ez a határfelületi energia, ami a két anyag határfelületének egységnyi
megváltozásakor fellépő energiaváltozást adja meg. (Ha határfelületi energia értéket adunk meg,
természetesen meg kell adni mind a két anyagot).
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Ha két anyag határfelületi energiája kisebb, mint a két anyag felületi energiája, az azt jelenti, hogy
alacsonyabb energiájú lesz a rendszer, ha a két anyag érintkezik, mintha külön állnának. Ez vonzást
jelent a két anyag között, ami a két anyag bizonyos fokú összetapadását biztosítja.
Az adhézió két különböző anyagú test összetapadását jelenti. (Az adhéziós erők tartják a
vízcseppeket a pókhálón a 7.6 ábrán.) Ennek számos oka lehet, a szokásos osztályozás szerint van
mechanikai, kémiai, diszperziós, elektrosztatikus és diffúziós adhézió.

7.6 ábra Vízcseppek egy pókhálón — példa az adhézióra
A mechanikai adhéziónak semmi köze nincs a molekuláris erőkhöz! (Az általános gyakorlatot
követjük, amikor ezt a lehetőséget az adhézió tárgyalásánál megemlítjük.) Az egymással érintkező
testek felületét úgy alakítják ki, hogy horog-, kampószerű nyúlványokkal rendelkezzenek, amik a két
felület összenyomásakor egymásba gabalyodnak — ilyen például a tépőzár (7.7 ábra).

7.7 ábra Tépőzár — példa a mechanikai adhézióra
A kémiai adhézió a két anyag atomjai, molekulái között létrejövő ionos, kovalens vagy H-kötésből
származik, ezért viszonylag erős kapcsolatot jelent a két felület között. Ilyen például a szilikongumi
tapadása az üveghez (akváriumragasztó).
A diszperziós adhézió van der Waals erőkön alapszik, amelyek ugyan igen gyengék, de „sok kicsi
sokra megy” alapon nagy felületen ezek is meglehetős tapadást tudnak biztosítani. (Szűkebb
értelemben ezt a fajta tapadást nevezzük adhéziónak.) Ez a fajta adhézió a legáltalánosabb, szinte
bármilyen két anyag között felléphet. Így tapad például a gekkó szinte bármilyen falhoz, és ezt
utánozza már több adhezív műanyag is (l. keretes írás).

67

7. fejezet.

Határfelületi jelenségek

Szuperadhézió (gekkótalp)
A gekkó könnyedén szaladgál a legsimább függőleges felületen, de a mennyezeten is. Sokáig
rejtély volt, milyen módon tapad a kis állat szinte bármilyen anyaghoz. A 2000-es évek elején
végzett kutatások bebizonyították, hogy a megoldás kulcsa a van der Waals-erőkben van. A gekkó
talpfelületén milliónyi apró, kb. 100 m hosszúságú keratin szőröcske található (7.8 ábra).

7.8 ábra A gekkó lába a mikroszkopikus szőröcskékkel és tappancsokkal
Minden egyes szőröcske vége további több száz, kb. 1 m hosszúságú mikroszkopikus
„tappancsra” bomlik. Amikor a gekkó a lábát lehelyezi, a szőröcskék rugalmas tulajdonságai miatt
ez a több száz milliónyi apró „tappancs” közelebb kerül a felülethez, mint a van der Waals-erők
hatótávolsága. A hatalmas összfelület révén a sok kicsi erő együttese nem csak, hogy a gekkó
súlyát képes megtartani, hanem — legalábbis ezt mondják a számítások —, ha a gekkó az összes
szőröcskéjét egyidejűleg használná, akár egy 100 kg-os terhet is. Jó kérdés persze, hogy akkor
hogyan képes a gekkó felemelni a lábát. Nem egyszerre szakítja el az összes tappancsot a
felülettől — az nem menne —, hanem kisebb részletekben egymás után.
A gekkó talpának utánzásával kiváló, ragasztó nélküli öntapadós műanyag fóliákat készítenek már,
amelyeket a felületről eltávolítva semmilyen anyag nem marad vissza. Ezeknél is tapasztalható,
hogy a nagyobb felületű fóliát egyszerre eltépni a faltól nehéz, de az egyik végétől kezdve lehúzni,
sokkal könnyebb.
Az elektrosztatikus adhézió akkor lép fel, ha a két felület valamilyen ok miatt ellentétes elektromos
töltéssel rendelkezik. Így tapadnak például az elszakításkor, összedörzsöléskor feltöltődött műanyag
fóliák a ruhához.
A diffúziós adhézió a két anyag részecskéinek egymásba diffundálását, mintegy a két anyag
egymásba növését jelenti. Így tapadnak össze a szintereléssel előállított kerámiákban a
kristályszemcsék, és ez valósul meg lágyforrasztásnál is.
A mechanikai és az elektrosztatikus adhéziót leszámítva mindegyik típusra áll az, hogy a két
felületnek igen közel — molekuláris közelségbe — kell kerülnie egymáshoz, ami szilárd testek
érintkezésekor, a felületek érdessége miatt általában csak néhány ponton valósul meg. Igen-igen
simának kell lenniük a testeknek, hogy nagyobb felületen is érvényesülhessenek a molekuláris erők.
Jobb az esély a nagy felületű kontaktusra, ha az egyik anyag rugalmas, hajlékony, vagy ha például
sűrűn elhelyezkedő rugalmas szálak állnak ki a felületből (l. a gekkó talpának szuperadhézióját). Más
a helyzet szilárd–folyadék határfelületen, hiszen a folyadék többé-kevésbé befolyhat a résekbe,
kitöltheti a felszíni egyenetlenségeket. Hogy ez mennyire valósul meg, az a folyadéknak az adott
szilárd anyagot nedvesítő képességétől (l. a következő pontot) függ. Hogy milyen gyorsan, az pedig a
folyadék viszkozitásától.
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Mindegyik adhézió típusra igaz, hogy a két test közötti adhéziós erő arányos a kellő közelségbe került
kontaktfelület nagyságával.
A fogorvosi gyakorlatban sokszor érintkezik folyadék szilárd anyaggal, pl. a fogzománccal. Ez az
adhézió egy speciális esete. Kérdés, hogy ilyenkor a határfelületi energia viszonyok milyenek, és ezek
következtében mennyire terül el a a folyadék a zománcon, azaz mennyire nedvesíti azt.

Nedvesítés
Megfigyelhetjük, hogy egy vízcsepp különböző anyagok felületén különböző alakot vesz fel, egyiken
jobban szétterül, míg a másikon alig, szinte tökéletes gömb alakot vesz fel (7.9 ábra). Egy üveg- vagy
egy fémfelületen például egészen jól elterül a vízcsepp, míg egy teflonnal bevont felületen alig.

7.9 ábra Vízcseppek különböző tulajdonságú felületeken (fém, üveg, viasz)
A jelenséggel kapcsolatos első kérdésünk: milyen mennyiséggel jellemezhetjük a csepp alakját? A
második: mitől függ? Az alakot az ún. illeszkedési, vagy peremszöggel () jellemezhetjük (7.10 ábra).

7.10 ábra A peremszög () meghatározásához. Nedvesítő folyadéknál 0° ≤  ≤ 90°, nem nedvesítő
folyadéknál 90° ≤  ≤ 180°
A szög értéke 0° (teljes szétterülés) és 180° (tökéletes gömb) között változhat. Minél kisebb  értéke,
annál jobban nedvesíti a folyadék a szilárd anyagot. Egy önkényes, de egyszerű kategorizálás szerint
azt mondjuk, hogy a folyadék nedvesíti a másik anyagot, ha  0° és 90° közé esik, míg ha 90° és 180°
között van, akkor nem nedvesítő folyadékról beszélünk. Víz peremszöge platinán például kb. 5°,
üvegen kb. 20°, míg paraffinon kb. 108°, speciálisan kezelt teflon felületen közel 180°.
Mitől függ a peremszög értéke, tehát a csepp alakja? Nyilván attól, hogy mennyire „szereti” önmagát
a két anyag, ill. mennyire „szeretik” egymást. Más szóval: mekkora a kohézió az egyes anyagokban és
milyen adhéziós erők lépnek fel a határfelületen a két anyag molekulái között. A folyadékcsepp végül
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is olyan alakot fog fölvenni, hogy a rendszer összenergiája a lehető legkisebb legyen. Ezt használjuk ki
a peremszögre vonatkozó összefüggés levezetésében (l. keretes írás).
A Young-egyenlet levezetése
Abból indulunk ki, hogy a szilárd felületen nyugvó csepp olyan alakot vesz föl, hogy a rendszer
összenergiája minimális legyen. Ha ebben az egyensúlyi helyzetben a csepp alakját parányit
megváltoztatjuk, gyakorlatilag nem fog változni a rendszer összenergiája. Gondolatban nyomjuk
meg egy picit a cseppet, úgy, hogy egy kicsivel jobban elterüljön és nagyobb felületen érintkezzen a
szilárd anyaggal. Jelöljük A-val az érintkezési felület megnövekedését (ez egy körgyűrű, lásd 7.11
ábra). A nagyobb felület miatt a rendszer energiája sz,f·A-val nő, ahol sz,f a szilárd–folyadék
határfelület energiája. Azonban, amennyivel nőtt a szilárd–folyadék határfelület, annyival csökkent
a szilárd anyag csupasz (levegővel érintkező) felülete, ez sz·A-val csökkenti az energiát. Végül az
alakváltozás miatt kissé nő a folyadék (levegővel érintkező) felülete is. A 7.11 ábrán bemutatott
módon ez A·cos nagyságú (és gömböv alakú), és f·A·cos energiatöbbletet eredményez. A
három energiaváltozást összeadva kapjuk a rendszer összenergiájának megváltozását, amiről
tudjuk, hogy nulla, ezért
𝜎

∙ Δ𝐴

𝜎 ∙ Δ𝐴 + 𝜎 ∙ Δ𝐴 ∙

𝜃

0

Az egyenletet A-val egyszerűsítve és átrendezve jutunk az ún. Young-egyenlethez:

𝜃

𝜎

𝜎
𝜎

7.11 ábra A Young-egyenlet levezetéséhez

A levezetés eredménye az ún. Young-egyenlet:

ahol az egyindexes  mennyiségek a szilárd anyag (sz), ill. a folyadék (f) felületi energiáját jelölik,
míg a sz,f a szilárd anyag és folyadék határfelületi energiáját.
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Milyen peremszög adódik a Young-egyenletből különböző felületi/határfelületi energia viszonyok
esetén? A [7.2] összefüggés jobb oldalát tekintve, három eset lehetséges:
1. sz,f < sz , ebből az következik, hogy 0 < cos, ebből pedig tovább, hogy 0° <  < 90°. A
sz,f < sz egyenlőtlenség szemléletesen azt jelenti, hogy a szilárd–folyadék határfelület
energetikailag kedvezőbb, mint ha a szilárd felület „csupaszon” maradna, azaz a szilárd anyag
és a folyadék jobban „kedveli” egymást, mint a szilárd anyag önmagát. Matematikailag és
szemléletesen is a jó nedvesítés a végeredmény.
2. sz,f = sz , ebből az következik, hogy 0 = cos, ebből pedig tovább, hogy  = 90°.
Energetikailag egyformán kedvező a szilárd–folyadék határfelület és a csupasz szilárd felület.
3. sz < sz,f , ebből az következik, hogy cos < 0, ebből pedig tovább, hogy 90° <  < 180°. Most
energetikailag a csupasz szilárd felület a kedvezőbb, ezért, ahogy a matematikai elemzés is
mutatja, a folyadék nem nedvesíti a szilárd felületet.
A nedvesítés egy következménye az, hogy a víz vékony üvegcsövekben (ún. hajszálcsövekben)
magasabbra kúszik, mint a tágabb edényben megfigyelhető vízszint (7.12 ábra). A jelenség
szemléletes magyarázata: a víz viszonylag jól nedvesíti az üveget, tehát a víz–üveg határfelület
energetikailag kedvezőbb, mint a szabad vízfelület, ezért a víz minél nagyobb kontaktfelületre
„törekszik” az üveggel. A higany felületi feszültsége extrém magas, és a higany nem nedvesíti az
üveget, ezért a higany–üveg határfelület a lehető legkisebb lesz, ez magyarázza a higanyszál
süllyedését a 7.12 ábrán.

7.12 ábra A hajszálcsövesség jelensége nedvesítő, ill. nem nedvesítő folyadék esetén
A hajszálcsövesség biológiai jelentősége például a növények vízfelvételében mutatkozik meg. Egy
további gyakorlati következmény az, hogy porózus anyagok igen magasra fel tudják szívni a vizet,
feltéve, hogy a víz nedvesíti őket (7.13 ábra). Az ép fogzománccal szemben a fog szuvas részei is
porózusak, és ezek a szuvas részek mintegy magukba szívják a vizet és a benne oldott anyagokat
(pl. cukrot).
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7.13 ábra Porózus anyag (tégla) a hajszálcsövesség elve alapján magába szívja a vizet

Kohézió: egy test „összetartása”, amit a test atomjai, molekulái között ható vonzóerők
biztosítanak.

Adhézió: két különböző anyagú test összetapadása.
Δ𝐸

Felületi energia (felületi feszültség): 𝜎 Δ𝐴, ahol E a felület A-val történő megnöveléséhez
szükséges energiát jelenti. A felületi feszültség mértékegysége J/m2. (Az anyag levegővel
érintkezik.)

Határfelületi energia: két anyag határfelületének felületi energiája, azaz a két anyag
határfelületének egységnyi megnöveléséhez szükséges energia, mértékegysége: J/m2.

Nedvesítés: folyadékcsepp különböző mértékű szétterülése szilárd felületen. A nedvesítő
folyadék jól szétterül, peremszöge 0 és 90° közé esik. A nem nedvesítő folyadék alig terül szét,
peremszöge 90° és 180° közé esik.

Javasolt feladatok: 1.24, 1.25, 1.26, 1.27

Vissza a tartalomjegyzékhez
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8. fejezet. Szerkezetvizsgálati módszerek
Az előző fejezetekben az anyagok szerkezetének sok vonását megismertük az atomi méretektől a
szabad szemmel is megfigyelhető méretekig. A 8.1 ábra néhány jellemző szerkezeti vonást és a
tipikus mérettartományukat foglalja össze.

8.1 ábra Az anyagok egyes szerkezeti vonásainak tipikus mérettartománya
Jelen fejezet azzal foglalkozik, hogyan lehet megismerni, felderíteni az anyagok szerkezetét. Az
anyagtudományban használt módszerek közül csak a legalapvetőbb mikroszkópiai és diffrakciós
technikák ismertetésére szorítkozunk.
Bizonyos szerkezeti vonásokat azonban akár szabad szemmel is megfigyelhetünk. Ilyenek például a
nagyméretű szemcsék, vagy a makroszkopikus hibák, pl. repedések, ha méretük az emberi szem
feloldási határa fölött van. Ez a tiszta látás távolságából (kb. 25 cm) kb. 0,1 mm. De akkor is csak a
felületet látjuk. Ha a test belsejébe akarunk pillantani, akkor már valamilyen fizikai képalkotó
módszert kell használnunk, mint pl. átvilágítás röntgensugárzással, vagy -sugárzással (radiográfia),
vagy az ultrahangos vizsgálat.
A szabad szemmel meg nem figyelhető szerkezeti vonások vizsgálatára számos mikroszkópiai és
diffrakciós módszer áll rendelkezésre.

Mikroszkópiai módszerek
A mikroszkópiai módszerek fejlődését követve először a fénymikroszkópokkal, majd az
elektronmikroszkópokkal, végül a modern pásztázószondás mikroszkópokkal foglalkozunk.
1. Fénymikroszkópok
Az egyszerű fénymikroszkóp elvi felépítését és képalkotását mutatja a 8.2 ábra.
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8.2 ábra Fénymikroszkóp képalkotása és felépítése
Az objektív fókusztávolságán kívül, de a fókuszhoz közel elhelyezkedő tárgyról az objektív által
vetített ún. közbenső kép nagyított, fordított állású és valódi. Ezt a valódi képet figyeljük az
okulárlencsén keresztül. Mivel a közbenső kép mindig az okulár fókusztávolságán belül van, a végső
kép nagyított és fordított állású, de látszólagos lesz. A mikroszkóp nagyítása (N) a két lencse
nagyításának szorzata:

ahol d az optikai tubushossz (a két lencse közötti fókuszpontok távolsága), a a tiszta látás távolsága
(kb. 25 cm) és f a fókusztávolság. A képlet szerint a fókusztávolságok megfelelő csökkentésével elvileg
bármekkora nagyítás elérhető. Egy kb. 500-szoros nagyítás után azonban hiába növeljük tovább a
nagyítást, újabb tárgyrészletek nem válnak láthatóvá, legföljebb az egész kép lesz nagyobb. Ennek
oka a mikroszkóp véges feloldóképessége.
A fénymikroszkóp feloldási határa () azon két tárgypont közötti távolság, amelyeket még éppen
különállónak látunk a mikroszkópban. Az Abbe-elmélet szerint ezt a következő összefüggés adja meg:
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ahol  az alkalmazott fény hullámhossza, n a tárgy és az objektív közötti közeg (szokásosan levegő)
törésmutatója,  az objektív félnyílásszöge, NA pedig a nevező összefoglaló neve, a numerikus
apertúra. A mikroszkóp feloldóképessége alatt a  feloldási határ reciprokát értjük.
Hogyan lehet növelni a mikroszkóp feloldóképességét, azaz csökkenteni a feloldási határt? Erre két
lehetőségünk van — rövidebb hullámhosszúságú fény alkalmazásával, vagy a numerikus apertúra
növelésével —, de természetesen mindkét lehetőségnek határai vannak. Levegő helyett nagyobb
törésmutatójú immerziós folyadékot alkalmazva a numerikus apertúrát megnövelhetjük, de
legföljebb csak kb. 1,4-es értékre. A hullámhosszat pedig — figyelembe véve az emberi szem
érzékenységi görbéjét — kb. 500 nm alá nem csökkenthetjük, így a fénymikroszkóppal elérhető
legkisebb feloldási határ kb. 200 nm. Ezt a feloldóképességet már 500-szoros nagyítással ki tudjuk
használni, hiszen 500·200 nm = 0,1 mm, ami az emberi szem számára már feloldható méret. Ennél
erősebb nagyításnál a kép tovább nagyobbodik, a mikroszkóppal folytatott megfigyelés esetleg
kényelmesebbé válik, de újabb tárgyrészlet nem válik láthatóvá, ún. üres nagyításról beszélhetünk.
A mikroszkópban vizsgált tárgynak többé-kevésbé átlátszónak kell lenni, ezért sokszor nagyon vékony
metszeteket kell előállítani. A még vékony metszetben sem átlátszó anyagoknak (pl. a fémeknek,
aztán sokféle kerámiának, polimernek) csak a felületét tudjuk vizsgálni és ahhoz is másfajta
megvilágítást kell alkalmazni. Az ún. fémmikroszkópban felülről történik a megvilágítás (8.3 ábra).
(Természetesen másféle anyagok is vizsgálhatók így, csak a gyakorlatban először fémek vizsgálatára
fejlesztették ki ezt a technikát, innen az elnevezés.)

8.3 ábra Felső megvilágítás átlátszatlan tárgyak vizsgálatára (fémmikroszkóp)
Általában gondosan elő kell készíteni a felületet, hogy a fémmikroszkópban a mikroszerkezetet
tanulmányozhassuk: első lépés a csiszolás először durvább, azután egyre finomabb
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csiszolóanyagokkal, mígnem a felület tükörsima lesz, azután kémiai kezelés (pl. savas maratás)
következik. A kémiai kezelésre másképp reagálnak a szemcsén belüli és a szemcsehatárokon lévő
atomok egy polikristályos anyagban. A szemcsehatárokon sok a hiba, lazább a struktúra, onnan
könnyebben eltávolíthatók az atomok, ezzel jobban láthatóvá válnak a szemcsehatárok (8.4 ábra).
Olyan kémiai kezelést is lehet alkalmazni, amelyre az egyes szemcsék különbözőképpen reagálnak, pl.
összetételük, vagy orientációjuk különbözőségei miatt (8.5 ábra).

8.4 ábra A szemcsehatárok láthatóvá tétele a fémmikroszkópban

8.5 ábra A polikristály szemcséinek jobb elkülönítése a fémmikroszkópban
Ha a fénymikroszkóp feloldási határánál kisebb méretű szerkezeti részleteket akarunk vizsgálni, akkor
az elektronmikroszkóphoz fordulhatunk.

76

8. fejezet.

Szerkezetvizsgálati módszerek

2. Elektronmikroszkópok
Az elektronmikroszkópban fénysugarak helyett elektronsugarakat használunk. Az elektronsugár
hullámhossza (l. keretes írást) jóval rövidebb, mint a fényé, ezért sokkal kisebb a feloldási határa,
nagyobb a feloldóképessége és nagyobb nagyításokat lehet elérni. Ráadásul a hullámhossz könnyen
szabályozható az elektronokat gyorsító feszültség (U) segítségével:

√
ahol h a Planck-állandó, e az elemi töltés, m az elektron tömege. Megfelelően nagy feszültséget
alkalmazva kb. 5 pm-re is csökkenthető a hullámhossz a fény 500 nm-es hullámhosszával szemben —
ez öt nagyságrend különbség! Sajnos nem lesz ennyivel jobb a feloldás. Az elektronmikroszkópban
használt elektronlencsék numerikus apertúrája ugyanis lényegesen rosszabb az optikai lencséknél
elérhető értékeknél, legföljebb kb. 0,02. Ezért, a lényegét tekintve, az elektronmikroszkópokra is
érvényes [8.1] összefüggésből végül is csak három nagyságrenddel kisebb, kb. 0,2 nm-es feloldási
határ jön ki. De ez is lehetővé tesz akár egymilliószoros nagyítást is.
Az elektronsugár hullámtermészetéről
Először Louis de Broglie feltételezte 1923-ban, hogy az elektronsugárnak, ill. minden más,
részecskékből álló sugárzásnak, hullámtermészete is van. 1927-ben Davisson és Germer
diffrakciós kísérletei be is bizonyították a hipotézis helyességét. Ezért az anyagi részecskékből álló
sugárzást anyaghullámnak is nevezhetjük. De Broglie megadta a hullámhosszra vonatkozó
képletet is:
𝜆

𝑚𝑣
ahol h a Planck-állandó, mv az elektronok impulzusa, azaz m a tömegük, v a sebességük. Eszerint
minél nagyobb sebességre gyorsítjuk az elektronokat, annál kisebb lesz a hullámhosszuk. Az
elektronmikroszkópban elektromos térrel gyorsítjuk az katódból izzítás hatására kilépő
elektronokat. U feszültségű elektromos tér munkája egy elektronon e·U, ahol e az elemi töltés. Ha
egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a katódból kilépő elektronok kezdősebessége zérus,
akkor a gyorsítás végére
𝑚𝑣 2

𝑒𝑈

mozgási energiára tesznek szert, amiből a v sebesség kifejezhető. Ezt beírva de Broglie képletébe
kapjuk az elektronsugár hullámhosszát adott gyorsítófeszültség mellett:
𝜆

√ 𝑒𝑚𝑈
(A levezetésben még egy feltételezést tettünk: az elektron tömege a gyorsítás során nem változik.
Ez nem igaz, mert az elektronmikroszkópban az elektronok olyan nagy sebességre tesznek szert,
hogy a relativisztikus tömegnövekedés már nem elhanyagolható, de ennek figyelembe vétele
meghaladja ennek a tananyagnak a kereteit. Azt mondhatjuk, hogy a fentiekben levezetett [8.2]
összefüggés csak becslést ad az elektronnyaláb hullámhosszára.)
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Az elektronmikroszkópban is lehetséges képet alkotni átmenő (transzmissziós elektronmikroszkóp) és
reflektált elektronsugárral (pásztázó elektronmikroszkóp) is. (A különböző elektronmikroszkópokat és
a később sorra kerülő egyéb mikroszkópokat sokszor az angol névből alkotott betűszóval emlegetjük,
ezért megadjuk az angol elnevezéseket és a rövidítést is.)
A transzmissziós elektronmikroszkóp (transmission electron microscope — TEM) felépítése
lényegében ugyanaz, mint a közönséges fénymikroszkópé. Az egyes optikai elemeket természetesen
a megfelelő elektronoptikai elemek helyettesítik. Fényforrás helyett egy elektronágyú szolgáltatja az
elektronsugarat. Ebben a felizzított katódból termikus emisszió révén lépnek ki az elektronok,
amelyeket egy másik elektród, az anód, pontosabban a két elektród közötti elektromos feszültség
segítségével megfelelően felgyorsítunk. Optikai lencsék helyett elektromos, vagy mágneses terekkel
működő elektronlencsék vesznek részt a megfelelő elektronsugár kialakításában és a képalkotásban.
Az elektronsugár a vizsgált mintán áthatolva, annak egyes részein különbözőképpen szóródik, így jön
létre kontraszt. Az elektronnyaláb fluoreszcens képernyőn, filmen rajzolja ki a képet, vagy egy
elektrondetektor digitalizált jelei a számítógép képernyőjén kerülnek megjelenítésre. Ahhoz, hogy az
elektronsugár áthatoljon a mintán, annak elég vékonynak kell lennie. Másrészt az elektronsugár
zavartalan terjedése végett vákumban kell végezni a vizsgálatot. Ha erre a minta nem alkalmas,
megfelelően fixálni kell.
A pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope — SEM; 8.6 ábra) abban különbözik a
transzmisszióstól, hogy egy vezérlő egység segítségével a vékony, fókuszált elektronnyalábot a
vizsgált minta felületén végigvezetjük, azaz pásztázunk. A felület egyes pontjaiból visszaszórt
elektronokat egy detektorral mérve kaphatunk képet a felületről. A visszaszórt elektronok helyett a
mintából kiváltott szekunder elektronok is mérhetők, vagy éppen a mintából kiváltott
röntgensugárzás. Különböző információk nyerhetők ezekkel az alternatív lehetőségekkel, pl. a minta
felületének elemi összetétele.

8.6 ábra Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) felépítése
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3. Pásztázószondás mikroszkópok
Egészen másfajta mikroszkópok alkotják az ún. pásztázószondás mikroszkópok (scanning probe
microscope — SPM) mára elég népessé vált családját. A közel 30 mikroszkópból a két legfontosabbat
ismertetjük röviden.
A pásztázószondás mikroszkópok általános vonása, hogy a tárgy leképezése nem különböző
sugárzások segítségével történik, hanem egy nagyon hegyes, tűszerű szondával tapogatjuk le a
vizsgálni kívánt felületet. A szondának valóban nagyon-nagyon hegyesnek kell lennie, hogy a
felületnek egyszerre csak kicsi részét „lássa”, különben rossz lesz a felbontás. A legjobb szondák
csúcsán szinte egy atom ül (8.7 ábra). A szondát rendkívül közel visszük a mintához és úgy pásztázunk
fölötte. A szonda és a minta atomjai, molekulái között fellépő kölcsönhatásokat, erőket használjuk ki
a képalkotásra. A két mikroszkóp, amit bemutatunk, az a pásztázó alagútmikroszkóp és az atomi erő
mikroszkóp.

8.7 ábra A pásztázószondás mikroszkóp tűszerű szondája
Az alagútjelenségről
Az alagútjelenség egy olyan kvantummechanikai folyamat, amelynek során az elemi részecskék
bizonyos valószínűséggel olyan akadályokon is átjuthatnak, amelyeken a klasszikus mechanika
törvényei szerint biztosan nem hatolnának át. Vicces hasonlattal ez egy olyan folyamat, mintha a
cirkuszban az oroszlán úgy jelenne meg hirtelen a ketrecen kívül a nagyközönség soraiban, hogy
senki nem látta a ketrecen átmászni és a ketrec is ép maradt. Vagy mintha az ember úgy jutna át
egy nagy hegyen, hogy nem mászik fel rá, csak megjelenik a túloldalon, mintha alagúton sétált
volna át, bár nincs is alagút — innen az elnevezés. Szóval hétköznapi ésszel felfoghatatlan. Mégis
van ilyen. Ezt mutatják a megfigyelések, nevezetesen pl. az -részecskék kijutása az atommagból
az energiagát ellenében (-bomlás), vagy elektronok kijutása egy fémből felmelegítés nélkül
(hideg elektronemisszió). Egyik esetben sincs elegendő energiájuk a szóbanforgó részecskéknek az
energiagát, a kötés legyőzésére, mégis, ha nem is nagy számban, de ki tudnak jutni. Ilyen hideg
emisszióval lépnek ki a mintából az elektronok az STM-ben. Minél közelebb van a tű a mintához,
annál nagyobb számban, ebből lesz a kontraszt és a kép.
A pásztázó alagútmikroszkópban (scanning tunneling microscope — STM) a minta és a szonda közé
elektromos feszültséget kapcsolnak. Bár a tű nincs kontaktusban a mintával, mégis, ha a tű elég közel
van a felülethez, áram mérhető. Minél közelebb van, annál erősebb az áram. Ezt az áramot
alagútáramnak nevezik, mivel a mintából ún. alagúteffektussal kilépő elektronok hozzák létre —
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innen a mikroszkóp elnevezése. (Az alagútjelenség kvantummechanikai jelenség, mivel a klasszikus
fizika szabályai szerint energiaközlés nélkül nem tudnának kiszabadulni elektronok a mintából.) A
szondát állandó magasságban mozgatva a felület fölött, a távolságtól függően változik az alagútáram
erőssége — ez adja a képet. Alternatív technika: egy visszacsatoló vezérléssel a pásztázás közben úgy
mozgatják a szondát le-föl, hogy az áramerősség mindig konstans maradjon — ekkor a tű függőleges
mozgása adja a képet.
Az atomi erő mikroszkópban (atomic force microscope — AFM; 8.8 ábra) a tűszerű szonda egy
nagyon gyenge laprugón található. Ha a szonda hegye elég közel van a felülethez, atomi
kölcsönhatások, erők lépnek fel a szonda és a minta atomjai között. Ha elég gyenge a laprugó, akkor a
vonzó-, vagy taszítóerők hatására a laprugó észlelhető mértékben lehajlik, vagy éppen kissé
eltávolodik a felülettől. A rugó nagyon finom mozgásait egy lézersugár segítségével kinagyíthatjuk,
hogy jobban mérhető legyen. A rugó fényes felülete által visszavert lézer sugár mozgását egy
speciális fénydetektor érzékeli — ebből lesz a kép.

a)

b)

8.8 ábra Az atomi erő mikroszkóp (AFM) felépítése (a), AFM a valóságban, ill. egy tipikus AFM kép (b)
A szonda anyaga határozza meg azt, hogy milyen jellegű kölcsönhatásokra érzékeny a szonda. A
megfelelő szondával így célzottan mérhetjük például az elektrosztatikus erőket (electrostatic force
microscopy, EFM), a kémiai erőket (chemical force microscopy, CFM), vagy a mágneses erőket
(magnetic force microscopy, MFM).
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A pásztázószondás mikroszkópok nagy előnye, hogy a szonda anyagának, kiképzésének, a
körülményeknek a variálásával nagyon sokféle szempontból vizsgálhatjuk a mintákat — mint
említettük, közel 30 tagja van már ennek a mikroszkóp családnak. A család számos tagja jól
használható vizes közegben, alkalmas biológiai minták mérésére is.
A pásztázószondás mikroszkópok felbontását a szonda hegyessége és a pásztázás finomsága szabja
meg. Nagyon finom pásztázásra ad lehetőséget az ún. piezoelektromos effektus (l.
„Piezoelektromosság” c. keret). A tárgyasztalt piezoelektromos kristályok mozgatják, amelyek a rájuk
kapcsolt elektromos feszültség hatására változtatják méretüket, mégpedig a feszültség nagyságával
arányosan. Néhány voltos feszültség már elegendő század nanométeres lépésekhez, így nagyon
finoman lehet mozgatni a mintát.

videó lejátszása:
kattintson a képre.

animáció lejátszása:
kattintson a képre.
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Piezoelektromosság (piezoelektromos effektus)
Egyes kristályokban elektromos feszültség generálódik, ha összenyomjuk őket (a görög „πίεση”
szó magyarul nyomást jelent). A jelenséget 1889-ben fedezte fel P. Curie. Csak bizonyos kristályok
(pl. kvarc, bárium-titanát) mutatják ezt a jelenséget és csak akkor, ha megfelelő irányból nyomjuk
össze őket. A kristályra gyakorolt nyomás hatására deformáció és a kristály belsejében
töltésszétválasztás jön létre, aminek az eredménye az ellentétes felületeken megjelenő negatív,
ill. pozitív töltések (8.9 ábra). A két felület között elektromos feszültség (U) mérhető, amelynek
nagysága a deformáció mértékétől függ. Ha x a kristálylapka eredeti vastagsága és x annak az
összenyomás révén bekövetkező megváltozása, akkor

𝑈 = 𝛿 ∙ ∆𝑥 ,
ahol  az anyagra jellemző (és iránytól is függő, de ezt most elhanyagoljuk) piezoelektromos
együttható. Kvarcnál például  = 1012 V/m, ami azt jelenti, hogy egy 0,01 nm-es deformáció 10 V
feszültséget generál.

8.9 ábra A piezoelektromosság keletkezése (direkt piezoelektromos hatás)
A jelenség fordítva is működik, tehát ha elektromos feszültséget kapcsolunk egy ilyen kristályra,
az deformálódik — ez az inverz (vagy reciprok) piezoelektromos hatás.

8.10 ábra Az inverz piezoelektromos hatás
Ez utóbbit lehet fölhasználni a pásztázó tűszondás mikroszkópokban a minta nagyon finom
mozgatására. Az előbbi számolást megfordítva, 10 V feszültség hatására a kristály 0,01 nm-nyit
deformálódik és a kristályhoz rögzített minta, ill. mintatartó ennyivel mozdul odébb.
A mikroszkópiai módszerek mellett a másik legfontosabb technikát a diffrakciós módszerek jelentik.
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Diffrakciós módszerek
Diffrakciós módszerekkel egy kristályos anyag kristályrácsának geometriáját deríthetjük fel. A kristályt
olyan sugárzással „világítjuk” át, amelynek hullámhossza a kristályrács periodicitását jellemző
távolságok nagyságrendjéhez közel áll. A sugárzás a kristályrácson elhajlást (diffrakciót) szenved (l.
keretes írást). A rögzített elhajlási képből a periodicitást jellemző távolságok, végeredményben a
kristályrács geometriai adatai meghatározhatók. A hullámhosszal szemben támasztott
követelménynek több sugárzás is megfelel: pl. a röntgen-, az elektron- és a neutronsugárzás. Az
anyagszerkezeti vizsgálatokban leggyakrabban a röntgensugárzást alkalmazzák, ezért a
röntgendiffrakció elvét ismertetjük. Az elektron-, ill. neutrondiffrakció módszere ehhez hasonló.
A röntgendiffrakciós vizsgálatokban monokromatikus (egyféle hullámhosszúságú)
röntgensugárzással világítják át a kristályt. Anyagvizsgálati laboratóriumokban pl. rézanódos
röntgencsövet használnak erre a célra, melynek karakterisztikus röntgensugárzása 0,154 nm
hullámhosszúságú. (Nagyobb anyagtudományi kutatóhelyeken szinkrotron sugárzást, melynek több
előnye is van: a hullámhossz hangolhatósága, a nagyobb intenzitás.)
A beeső röntgensugarak a kristály párhuzamos rácssíkjain elhelyezkedő atomokról szóródnak (8.14a
ábra). A szóródott röntgensugarak egymással interferálnak, bizonyos irányokban erősítik, másokban
gyengítik egymást — ez az ún. Bragg-diffrakció. Tegyük fel, hogy a beeső röntgensugarak  szögben
érik a kristályt. Vizsgáljuk most meg, hogy a különböző irányokban szóródott sugarak közül az éppen
 szögben szóródott sugarak milyen esetben erősítik egymást (l. 8.14a ábra). Ehhez az kell, hogy a
szóródott sugarak azonos fázisban lépjenek ki a kristályból. A beeső sugarak az ábrán látható módon
még azonos fázisban vannak, viszont a középső kristálysíkról szóródó sugár hosszabb utat tesz meg a
kristályban, mint a másik. Ezért ahhoz, hogy a kilépő sugarak is azonos fázisban legyenek, az kell,
hogy az útkülönbség () a két sugár között éppen (vagy 2, vagy 3, és így tovább) nagyságú
legyen:
∆=

= , , ,

(Az ábrán bemutatott helyzetben a középső síkon szóródó sugár mind belépéskor, a szóró atom
eléréséig, mind kilépéskor /2-vel, tehát összesen éppen -val hosszabb utat tesz meg, mint a másik
sugár.) Másrészt viszont az ábrán jelölt háromszögekből
=
adódik az útkülönbségre, ahol d a rácssíkok távolsága. A két egyenlet összevetéséből az erősítés
feltétele:
=

,

ahol n pozitív egész szám. A [8.3] összefüggést Bragg-egyenletnek is nevezik. Azokat a sugarakat,
amelyekre a fenti összefüggés n = 1 értékkel teljesül, elsőrendben elhajlott (v. szóródott) sugaraknak
nevezzük, ezt a helyzetet mutatja az ábra és ezt szokták a gyakorlatban is használni.
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Az interferenciáról és a diffrakcióról (elhajlásról)
Az interferencia két, vagy több hullám találkozása, amikor is a hullámok erősíthetik, vagy
gyengíthetik egymást, attól függően, milyen fázisban találkoznak (8.11 ábra).

8.11 ábra Interferencia
A diffrakció, magyarul elhajlás, a fényinterferencia egyik megnyilvánulási formája. A lényege az,
hogy a fénynyaláb irányát az útjába tett akadályok, rések úgy módosítják, hogy a megfigyelés
helyén (pl. egy ernyőn) az egyszerű árnykép helyett ott is észlelünk megvilágítást, ahol a fény
egyenes vonalú terjedése alapján nem várnánk (8.12 és 8.13 ábrák). Ez tipikus hullámjelenség, és
akkor lép föl, ha a hullám útjába tett akadályok, rések a hullámhosszal összemérhető nagyságúak.
Az elhajlási jelenség a sugár útjába tett akadályokon szóródott sugarak interferenciájának az
eredménye.

8.12 ábra Diffrakció, elhajlás egy lyukon

8.13 ábra Lézerfény elhajlása egy tűhegynyi lyukon, ill. egy hajszálon
A diffrakció nem csak a fénynél, más hullámoknál is megfigyelhető. Például az emberi beszéd kb.
méter hullámhosszúságú hanghullámai egy ajtón, egy ablakon való áthaladás során nagymértékű
elhajlást szenvednek. Egy kristályrácsban ülő atomok távolsága a nm nagyságrendbe esik, a kb.
ilyen hullámhosszúságú röntgen-, elektron-, vagy neutronsugárzás jól megfigyelhető diffrakciót
szenved a kristályrácson való áthaladás során. A megfigyelt diffrakciós kép alapján lehet a kristály
szerkezetét meghatározni.
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8.14 ábra a) A Bragg-egyenlet levezetéséhez, b) Diffrakciós spektrum felvétele
A diffrakciós vizsgálat során változtatják a beeső sugár szögét, ezzel párhuzamosan mérik az
ugyanilyen szögben szóródott sugarak intenzitását (8.14b ábra). (Ehhez az ábrán látható módon a
detektornak mindig 2szögben kell elhelyezkednie.) Az intenzitás megnövekedése mutatja, hogy
mikor érünk el olyan  szöghöz, ami megfelel a [8.3] összefüggésnek n = 1-re.
Ennek a szögnek és a -nak az ismeretében a Bragg-egyenletből ki lehet számolni d-t. Természetesen
egy adott kristálynál többféle párhuzamos rácssíkról is elképzelhető a Bragg-diffrakció, ezért több 
szögnél is jelentkezik intenzitás maximum (8.15 ábra). Ezekből a kristályrácsra jellemző összes
periodicitás meghatározható — így lehet felderíteni a rács geometriáját.

8.15 ábra Ólom röntgendiffrakciós spektruma
Az elektron-, ill. neutrondiffrakciós módszerek jó kiegészítői a röntgendiffrakciónak. Az
elektronsugarak nem hatolnak mélyre az anyagban, ezért felületi rétegek, katalizátorok, adszorpciós
rétegek tanulmányozására alkalmasak különösen. Míg a röntgensugarak az atomok elektronfelhőin
szóródnak, addig az elektron- és a neutronsugarak az atommagokon és így az utóbbiak
elhelyezkedésére adnak felvilágosítást. Az elektronok inkább a nehezebb magokon, a neutronok
viszont a protonokon is szóródnak, ezért a neutrondiffrakció jól használható hidrogéntartalmú
anyagok szerkezetének vizsgálatára.

Az ismertetett szerkezetvizsgálati módszerek felbontása különböző. Felbontásuknak megfelelően
használhatjuk őket az anyagszerkezet különböző mérettartományainak vizsgálatára (8.16 ábra).
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8.16 ábra Az anyagok egyes szerkezeti vonásainak és az egyes szerkezetvizsgálati módszerek
alkalmazásának tipikus mérettartománya

Feloldási határ: két, a mikroszkópban még éppen elkülöníthető tárgypont közötti távolság (). Az
𝜆

Abbe-elmélet szerint 𝛿 ≈ NA , ahol  az alkalmazott sugárzás hullámhossza, NA pedig a numerikus
apertúra.

Feloldóképesség: a feloldási határ reciproka.

Fénymikroszkóp: fénnyel világítjuk meg a tárgyat és vagy az átmenő (közönséges
fénymikroszkóp), vagy a visszavert (fémmikroszkóp) fénysugarak leképezésével állítunk elő
nagyított képet. A kontrasztot a fénysugaraknak a tárgyon való különböző mértékű elnyelődése
és szóródása adja.

Elektronmikroszkóp: elektronnyalábbal világítjuk meg a tárgyat és vagy az átmenő (transzmissziós
elektronmikroszkóp), vagy a visszaszórt (pásztázó elektronmikroszkóp) elektronsugarak
segítségével állítjuk elő a képet. A kontrasztot az elektronsugaraknak a tárgyon való különböző
mértékű szóródása adja.

Pásztázószondás mikroszkóp: egy tűszerű szondával pásztázzuk végig szoros közelségben a minta
felületét, és a szonda és a minta között fellépő atomi kölcsönhatások mérésével készítünk képet a
mintáról.

Pásztázó alagútmikroszkóp: pásztázószondás mikroszkóp, ahol a szonda és a minta közötti
kölcsönhatás a kettő között folyó alagútáram.
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Atomi erő mikroszkóp: pásztázószondás mikroszkóp, ahol a szonda és a minta közötti
kölcsönhatások a különböző természetű atomi vonzó- és taszítóerők.

Piezoelektromosság: a piezoelektromos kristály összenyomásakor (v. húzásakor) elektromos
feszültség keletkezik a kristály két lapja között. A feszültség nagysága (U) arányos a deformációval
(x), tehát 𝑈 = 𝛿 ∙ ∆𝑥, ahol  az anyagra jellemző piezoelektromos együttható. A jelenség
fordítva is működik, tehát ha elektromos feszültséget kapcsolunk egy ilyen kristályra, az
deformálódik — ez az inverz (vagy reciprok) piezoelektromos hatás.

Röntgendiffrakció: röntgensugárzás elhajlása kristályrácson. A jelenséget a Bragg-egyenlet
segítségével szerkezet meghatározásra használhatjuk fel.

Bragg-egyenlet: a röntgensugaraknak a párhuzamos kristályrácssíkokon való diffrakcióját leíró
egyenlet, a röntgendiffrakciós szerkezet meghatározás alapegyenlete: 𝑑
𝜃 = 𝑛𝜆, ahol d a
rácssíkok távolsága,  a röntgensugár hullámhossza és n pozitív egész szám. Az egyenletet
kielégítő  szögek megadják az erős szóródási irányokat.

Javasolt feladatok: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.12

Vissza a tartalomjegyzékhez
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9. fejezet. Anyagcsaládok
A fogorvosi gyakorlatban használt anyagokat is, a szerkezeti anyagok általános felosztásához
hasonlóan, négy anyagcsaládba lehet sorolni: fémek, kerámiák, polimerek, kompozitok. Ebben a
fejezetben az egyes anyagfajtákat nagyon röviden, bevezető jelleggel ismertetjük, részletesebb
leírást a következő fejezetek adnak.

Fémek
Az elemek közel négyötöde fém, az emberi civilizációban, technikában óriási szerepet játszottak a
tiszta fémek és a különböző fémötvözetek. Ennek a gyakoriságon túl az is oka, hogy a fémek rengeteg
hasznos tulajdonsággal rendelkeznek.
A fémekben a fémes kötés dominál, de bizonyos esetekben a kötés átmeneti jellegű a fémes és a
kovalens, vagy a fémes és az ionos között (l. 1. fejezet 1.3 ábra).
A fémek többsége kristályos szerkezetű, leggyakrabban hexagonális vagy köbös kristályráccsal. Az
egyforma fématomok ezekben a rácsokban jó térkitöltéssel rendelkeznek, ez egyik oka a fémek
viszonylag nagy sűrűségének. Fém egykristály ritka, a legtöbb fém polikristályos. Amorf szerkezetű
ún. fémüveget is nehéz előállítani, mert a fémek könnyen kristályosodnak.
A fémek tulajdonságait viszonylag könnyen lehet kedvezően alakítani ötvözéssel (azaz fémek
keverésével), ezért a gyakorlatban túlnyomó többségben ötvözeteket használnak. A fémek,
fémötvözetek előállítása olvasztásos eljárással történik.

9.1 ábra Aranykorona és egy kissé túlzásba vitt fémhasználat
A fogorvosi gyakorlatban nagyon sok fémmel, ill. fémötvözettel találkozunk (9.1 ábra): arany, titán,
amalgám (Hg–Ag–Sn–Cu–Zn ötvözet), nemesfém ötvözetek (pl. Au–Pd, Au–Pd–Ag, Pd–Ag), különböző
acélok, nikkel–titán ötvözetek, stb. Fogorvosi szempontból előnytelen tulajdonsága a fémeknek a jó
vezetőképesség, ill. a fémszín.

Kerámiák
A kerámiák fémes és nemfémes elemek vegyületei. Kerámia tehát például a SiO2, a CaO, az Al2O3, a
ZrO2, a NaCl, a KI vagy a Si3N4, de a SiC és a WC is.
A fémek átlagos elektronegativitása jóval alacsonyabb, mint a nemfémes elemeké, bár mindkét
elemcsoportban vannak különbségek. Ha a kerámiát alkotó fémes és a nemfémes elemek között
nagy az elektronegativitás különbség, akkor az ionos kötés dominál (pl. CsF), ha kicsi, akkor a kovalens
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(pl. SiO2 vagy SiC). Legtöbbször persze kevert, ionos–kovalens kötés alakul ki (l. 1. fejezet 1.3 ábra). Az
erős kötések miatt a kerámiák általában igen magas olvadásponttal rendelkeznek.
A kerámiáknál gyakori a kristályos — zömmel polikristályos — és az amorf, üveges szerkezet is.
A kerámiák előállítása történhet olvasztásos módszerrel is, de a magas olvadáspont miatt ez nem
gyakori. A technikai és a fogorvosi kerámiáknál is a szokásos eljárás a kiégetés, ill. szinterelés. (A
szinterelés porszerű anyagok magas hőmérsékletű — de olvadáspont alatti — kezelése, égetése.)

9.2 ábra Cirkónium-dioxid (röviden cirkon) híd
Fogászati felhasználású kerámiák például a minden fogkrémben megtalálható titán-dioxid mint
„súrolópor”, a porcelán, a cirkónium-dioxid (9.2 ábra).

Polimerek
Természetes polimereket — mint pl. bőr, gyapjú, selyem — évezredek óta használ az ember, újabban
pedig az élet egyre több területén — a fogorvosi gyakorlatban is — szintetikus polimereket is.
A polimer molekula egy alapegységekből, az ún. monomerekből, felépülő hosszú, láncszerű
makromolekula. Egy polimer készítményben nem egyformák a molekulák, csak statisztikus, átlagos
leírásmód lehetséges. A monomerekből álló anyag általában folyékony. A polimerizáció
előrehaladtával az anyag általában megszilárdul.
A polimerláncban a monomerek kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Kovalens kötések
felléphetnek a láncok között is, ahol azonban inkább a gyenge, másodlagos kötések dominálnak. Egy
polimer készítményen belül a kristályos részek általában amorf tartományokkal váltakoznak, ezért a
polimereket szemikristályos (félig kristályos) anyagokként említik.

9.3 ábra Akrilát alapú műfogsor
A fogorvosi gyakorlatban például műfogsorok, tömések készítésére, vagy cementként,
lenyomatanyagként használnak polimereket, leginkább akrilátokat (pl. plexi, 9.3 ábra).
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Kompozitok
A természet már régen „kitalálta” a kompozitokat is. Sok biológiai anyag, mint pl. a csontszövet,
kompozit, azaz több, nagyon különböző anyagból áll, melyek tulajdonságai kedvezően
kombinálódnak. A technika utánozza a természetet, és ma már számos kompozitot — pl. üvegszál
erősítésű műanyagokat — használunk sok területen. A fogorvosi gyakorlatban is nő a jelentőségük. A
kompozit tehát többféle anyagból, fázisból áll. A különböző anyagok „összeházasításának” célja
természetesen az előnyös tulajdonságok kombinálása, például a könnyűség (kis sűrűség) és
rugalmasság kombinálása a szilárdsággal, keménységgel.

9.4 ábra Kompozit tömés készítése
A kompozit több fázisból álló anyag, mely mindegyik fázis jellegzetes tulajdonságaiból mutat
valamit. A fázisok kémiailag általában különböznek, és határozott határfelülettel rendelkeznek. A
kompozit lehet például polimer–kerámia, polimer–fém, fém–kerámia, de polimer–polimer, stb.
kombináció is. A komponensek anyagán kívül a határfelületen közöttük fellépő kölcsönhatások
játszanak még meghatározó szerepet.
A fogorvosi gyakorlatban például tömőanyagként, ragasztó, és cement anyagként használatosak (9.4
ábra).
Anyagcsaládok: a szerkezeti anyagok fő fajtái, a fémek, a kerámiák, a polimerek és a kompozitok.

Fém: fémes kötésű anyag.

Kerámia: fémes és nemfémes elemek vegyülete.

Polimer: alapegységekből, az ún. monomerekből, felépülő hosszú, láncszerű makromolekulákból
álló anyag.

Kompozit: több, általában kémiailag is különböző fázisból álló anyag, amely mindegyik fázis
jellegzetes tulajdonságaiból mutat valamit.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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10. fejezet. Fémek, fémötvözetek szerkezete
Az elemek közel négyötöde fém, az emberi civilizációban, technikában óriási szerepet játszottak a
tiszta fémek és a különböző fémötvözetek. Ennek a gyakoriságon túl az is oka, hogy a fémek rengeteg
kedvező tulajdonsággal rendelkeznek. Ezért használnak számtalan fémötvözetet a fogászatban is,
tömőanyagként, hidak, implantátumok, fogszabályzó készülékek anyagaként. A fémek első „jó
tulajdonsága” az, hogy sokféle fém van, különböző tulajdonságokkal, ezért legtöbbször található
olyan fém, amely az adott célnak elég jól megfelel. A legtöbb fém jól alakítható, ugyanakkor
viszonylag nagy szilárdságúak és szívósságúak. Előnyös az is, hogy ötvözéssel viszonylag könnyen
lehet sok fém tulajdonságát a kívánt irányban tovább javítani.
A fémeket többféle szempont szerint is kategorizálhatjuk:






Sűrűség szerint az 5 g/cm3-es érték alatt könnyűfémről, fölötte nehézfémről beszélünk. A
legkönnyebb fém a lítium (Li, 0,54 g/cm3), legnehezebb az irídium (Ir, 22,7 g/cm3).
Képlékenység (alakíthatóság) szerint vannak képlékenyebb fémek, mint az arany (Au), az
ezüst (Ag), a platina (Pt), az ólom (Pb) vagy a réz (Cu), és vannak törékenyebb fémek, mint pl.
a króm (Cr) vagy a molibdén (Mo). Ez a tulajdonság egy adott fém különböző allotróp
módosulatainál (l. „Allotrópia fémeknél” c. keret) is eltérő lehet, és erősen függ a
hőmérséklettől is!
Vannak magas olvadáspontú fémek (Ta, W, Re, Os, Ir), és vannak alacsony olvadáspontúak
(Pb, Sn, In, Ga). Szobahőmérsékleten (20°C) minden fém szilárd, kivéve a higanyt (Hg).
Végül a korrózióra való hajlam szerint vannak nemesfémek (Ru, Rh, Pd, Ag, Os, Ir, Pt, Au) és
nem nemesfémek.

A tulajdonságok természetesen a szerkezettől függenek: a kötés típusától, erősségétől, attól, hogy
amorf vagy kristályos fémről van-e szó, kristályoknál a kristályrács típusától, a kristályszemcsék
méretétől, alakjától, orientációjától, a kristályhibáktól, stb.

Fémek szerkezete
A fémekben a fémes kötés dominál, de bizonyos esetekben a kötés átmeneti jellegű a fémes és a
kovalens, vagy a fémes és az ionos között. Szobahőmérsékletű, ún. fehér ónban (Sn) például fémes a
kötés, azonban az alacsonyabb hőmérsékleten stabil, ún. szürke ónban a gyémánthoz hasonló
kristályrács alakul ki, ahol az Sn atomok közötti kötés már részben kovalens (ezért a szürke ón nem is
vezeti jól az elektromos áramot, inkább félvezető, mint vezető). A fémötvözetekben néha határozott
sztöchiometriával rendelkező, ún. fémvegyületek alakulnak ki, és ilyenkor a fémes kötés vagy a
kovalens vagy az ionos kötés irányába csúszik el. Például arany és réz ötvözetében alapvetően fémes
kötés uralkodik. Az arany elektronegativitása (2,4) azonban eléggé különbözik a rézétől (1,9), ezért
bizonyos arányoknál AuCu3 fémvegyület jön létre, amelyben a kötés részben ionos. Az amalgám több
komponensű ötvözet, amelyben fontos szerepet játszik az ezüst (Ag) és az ón (Sn). Mindkét elemnek
közel azonos és elég nagy az elektronegativitása (Ag: 1,9, Sn: 1,8), ezért az Ag3Sn fémvegyületben
fémes–kovalens kevert kötés alakul ki.
A fémek többsége kristályos szerkezetű, leggyakrabban hexagonális vagy köbös kristályráccsal. Miért
éppen ezek a rácstípusok fordulnak elő gyakran? Ennek oka egyrészt az, hogy a fémben az atomokat
fémes kötés tartja össze, melynek nincs szögfüggése, minden irányban egyformán hat az atomokra.
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Másrészt egy színfémet azonos atomok alkotnak. Amikor egy fémolvadék kristályosodik, azonos
méretű és tulajdonságú „golyókat” kell a természetnek egymás mellé rendezni mindenféle
irányultság nélkül. Ha mi kapnánk ezt a feladatot, azzal kezdenénk, hogy leraknánk egy felületre
szorosan egymás mellé egy adag golyót. A szoros illeszkedésből adódik a 10.1 ábrán A-val jelölt réteg
hatszöges (hexagonális) elrendeződése. Az első réteg golyóra most rárakunk egy következő réteget. A
golyókat önkéntelenül az első réteg mélyedéseibe ültetjük be (10.1 ábra B rétege), ezzel ebben a
rétegben is hatszöges formáció alakul ki. Most jön a harmadik réteg. Itt most két lehetőségünk van. A
harmadik réteg golyóit elhelyezhetjük pontosan a legelső réteg golyói fölött, azaz az első réteget
ismételjük meg. Ezzel a szoros illeszkedésű hexagonális kristályrácshoz jutunk (10.1 ábra felső sora).
Ha a kétfajta réteg váltakozását folytatjuk, a kristályrács „rímképletéhez” jutunk, ami ABAB… . A
másik lehetőséget az ábra középső sora mutatja. Itt a harmadik réteg golyóit úgy ültettük be a
második réteg mélyedéseibe, hogy egy harmadik fajta elrendeződést kaptunk — a „rímképlet” most
ABCABC… . Ha ezt az elrendeződést egy másik irányból szemléljük (az ábra E rétege), akkor
felfedezhetjük a köbös kristályrácsot, mégpedig a lapcentrált köbös rácsot (EFE rétegek). A jobb
szemléltetés végett az ábra alsó sora még egyszer mutatja a lapcentrált köbös rács EFE rétegeit,
elforgatás után.
A szoros illeszkedés nagyon jó térkitöltést eredményez, mindkét rács térkitöltési hányadosa 74%.
Szoros illeszkedésű hexagonális rácsban kristályosodik például a titán (Ti), a kadmium (Cd), a kobalt
(Co), a cink (Zn). Lapcentrált köbös rácsra példa az ezüst (Ag), az arany (Au), a platina (Pt), az
alumínium (Al), a réz (Cu) vagy a nikkel (Ni). Nem sokkal rosszabb a térkitöltése a tércentrált köbös
rácsnak (68%), ilyen a vas (Fe) vagy a króm (Cr).

10.1 ábra A szoros illeszkedésű hexagonális és lapcentrált köbös kristályrácsok kialakulása
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videó lejátszása:
kattintson a képre.

A fenti gondolatmenetben említett okok — a színfém azonos atomokból áll, és az egyszerű
kristályrácsban bármelyik atom bármelyik rácspontban helyet foglalhat — miatt a fémek (a legtöbb
ötvözet is) könnyen, gyorsan kristályosodik. Ezért fémekből viszonylag nehéz egykristályt és üveget
előállítani, a legkönnyebben polikristályos anyag képződik a megszilárdulás során. Azonban nagyon
gyors hűtéssel — ill. igen összetett, több komponensű fémötvözeteknél már viszonylag lassú hűtéssel
is — mégis elérhető az, hogy a fémolvadék ne kristályosodjon ki, hanem túlhűtött folyadékká váljon,
és üvegszerű állapotba fagyjon be. Az amorf szerkezetű fémüvegek sok tekintetben eltérő
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a szokásos kristályos fémek (l. „Fémüvegek” c. keret).
Fémüvegek (amorf fémek)
Színfémből szinte lehetetlen fémüveget készíteni, olyan gyors a kristályosodás. Az első fémüveget
a 60-as években Au–Si ötvözetből készítették, amely lassabban kristályosodik, de ezt is szinte
elképzelhetetlen (másodpercenként egymillió kelvines) sebességgel kellett lehűteni. Emiatt csak
rendkívül vékony (m-nél is vékonyabb) fóliákat, huzalokat tudtak előállítani. A továbblépés
kulcsa a kristályosodás lelassítása volt. Minél több komponensből áll az ötvözet, minél
különbözőbb méretűek az atomok, annál nagyobb az olvadék viszkozitása, annál lassabb az
atomok diffúziós mozgása és ezzel a kristályosodás is. Így már kevésbé gyors lehűtés is elegendő a
kristályosodás elkerüléséhez, és vastagabb, nagyobb tömegű fémüveg darabokat is elő lehet
állítani. A 90-es évekre fejlődött a technika odáig, hogy már 1 K/s hűtési sebességgel — ami már
az ötvözés technológiájában szokásos érték — is elő tudtak állítani cm nagyságrendű darabokat.
Az első kereskedelmi forgalomba hozott fémüveg pl. Zr–Ti–Cu–Ni–Be ötvözet volt.
A fémüvegek tulajdonságai több szempontból is eltérnek kristályos rokonaikétól. Kevésbé
képlékenyek, rugalmasabbak és erősebbek (nagyobb szilárdságúak), elektromos
vezetőképességük kisebb.
Az orvosi gyakorlatban egyre több próbálkozásról adnak hírt fémüvegek felhasználására.
Kísérleteznek például olyan csavarokkal, lemezekkel, amelyekkel törött csontokat lehet rögzíteni,
de gyógyulás után nem kell újabb műtéttel eltávolítani őket, mert közben felszívódnak. Egy
bizonyos Mg–Zn–Ca ötvözetből készült fémüveg például egyrészt biokompatibilis, másrészt
nagyon kedvező felszívódási tulajdonságokkal rendelkezik.
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Allotrópia fémeknél
A fémeknek is vannak allotróp módosulatai, amelyek különböző hőmérséklettartományokban
stabilak, ill. vannak metastabil alakzatok is. Például a vas stabil módosulatai: szobahőmérsékleten
a tércentrált köbös kristályrács (az ún. ferrit), 910°C és 1390°C között a lapcentrált köbös rács (az
ún. ausztenit fázis). Az 5. fejezetben említettük már az ónt, amelynek szobahőmérsékleten stabil
formája, a fehér ón, tetragonális ráccsal rendelkezik. Alacsony hőmérsékleten (13°C alatt) a szürke
ón a stabil, a gyémánthoz hasonló köbös ráccsal.
A kristályos fémek szinte mindig polikristályos anyagok, különböző méretű és az ötvözeteknél esetleg
különböző összetételű szemcsékkel (10.2 ábra). Ezt a struktúrát — amelyet fém-, vagy
elektronmikroszkóppal vizsgálhatunk — szövetszerkezetnek nevezzük. A szövetszerkezet homogén,
ha a szemcsék mind méretben, mind összetételben azonosak vagy legalábbis nagyon hasonlóak.
Különböző méretű vagy összetételű szemcsék esetén heterogén szövetszerkezetről beszélünk (10.3
ábra).

10.2 ábra Fém (arany) szövetszerkezete fémmikroszkópban

a)

b)
10.3 ábra Homogén (a), ill. heterogén (b) szövetszerkezet

A fogorvosi gyakorlatban színfémet kevésbé használnak, különféle fémötvözeteket viszont annál
gyakrabban, ezért a továbbiakban a fémötvözetekkel foglalkozunk.
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Fémötvözetek
Fémeket ötvöznek fémekkel (pl. Ag–Sn), de nemfémekkel is (pl. Fe–C). Az ötvözéssel az egyes
komponensek kedvező tulajdonságait próbálják „összeházasítani”. Például a vas korrózióval
szembeni ellenállása növelhető króm hozzáadásával (Fe–Cr), vagy az arany keménysége, és ezzel
kopásállósága, növelhető réz hozzáadásával (Au–Cu). A fogorvosi gyakorlatból még egy példa: a
fémkerámia koronákban a nemesfémötvözet (pl. Au–Pt–Pd) és a kerámia közötti adhéziót lehet
növelni azzal, ha a nemesfémötvözet felületén az oxidréteg kialakulását elősegítjük. Tehát itt éppen
csökkentjük a korrózióállóságot, például azzal, hogy az ötvözethez egy kevés korrózióra hajlamos
fémet, pl. vasat (Fe) vagy indiumot (In) adunk.
A kétkomponensű ötvözetet biner, a háromkomponensűt terner, a négykomponensűt kvaterner, stb.
ötvözetnek nevezik. Az ötvözetben a komponensek arányát a tömegszázalék, vagy a mólszázalék
nevű mennyiségekkel adhatjuk meg.
A tömegszázalék (cm) definíciója két komponens esetére:

ahol m1 és m2 a két komponens tömege. A tömegszázalék tulajdonképpen dimenzió nélküli szám, de
az egyértelműség végett kiírjuk a %(m/m) jelet mint „mértékegységet”. (A definícióban szereplő
hányadost a 100-as szorzó nélkül tömegtörtnek nevezzük.)
A mólszázalék (c) definíciója két komponens esetére:

ahol 1 és 2 a két komponens anyagmennyisége (mólban). A mólszázalék szintén dimenzió nélküli
szám, de az egyértelműség végett itt is kiírjuk a %(/) jelet mint „mértékegységet”. (A definícióban
szereplő hányadost a 100-as szorzó nélkül móltörtnek nevezzük.) Mindkét mennyiség definícióját
általánosíthatjuk több komponens esetére (l. „A tömegszázalék és a mólszázalék általános
definíciója” c. keret).
A tömegszázalék és a mólszázalék általános definíciója
Mindkét mennyiség definícióját általánosíthatjuk több komponens esetére.
Az i-edik komponens tömegszázaléka:
𝑐𝑚 𝑖

𝑚𝑖
𝑚𝑖

ahol mi jelöli az i-edik komponensek tömegét, a nevezőben az összes komponens összegzett
tömege áll.
Hasonlóképpen az i-edik komponens mólszázaléka:
𝜈𝑖
𝑐𝜈 𝑖
𝜈𝑖
ahol i jelöli az i-edik komponens anyagmennyiségét mólban, a nevezőben az összes komponens
összegzett anyagmennyisége áll.
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A kétféle összetételi arány néha jelentős mértékben eltérhet egymástól (l. „Egy példa a
tömegszázalék és a mólszázalék eltérésére” c. keret), ezért mindig meg kell adni, melyikről is van szó.
A gyakorlatban érthető módon leginkább a tömegszázalékot használják, bár az ötvözet
tulajdonságaira (pl. biológiai tulajdonságaira) nézve meg inkább a mólszázalék a mérvadó. A kétféle
mennyiség átszámítására l. „A tömegszázalék átszámolása mólszázalékra és vissza” c. keret.
Egy példa a tömegszázalék és a mólszázalék eltérésére
Egy Ni–Cr–Mo–Be ötvözetben a felsorolás sorrendjében a tömegszázalékok a következők: 80, 10,
8, 2. Tehát a mérgező berillium aránya 2%(m/m). Ha emberrel kerül érintkezésbe az ebből az
ötvözetből készített tárgy, akkor jelentősége lehet, hogy atomszámra, anyagmennyiségre nézve
mennyi a berillium aránya az ötvözetben, tehát mennyi a berillium mólszázaléka. Az adott
ötvözetben ez közel 12%(/)!

A tömegszázalék átszámolása mólszázalékra és vissza
Legyen egy biner ötvözetben a komponensek tömege m1, ill. m2, moláris tömege M1, ill. M2. A
komponensek anyagmennyisége ezek segítségével
𝑚
𝑚
𝜈
és 𝜈
𝑀
𝑀
ezért az 1-es komponens mólszázaléka

𝜈

𝑐𝜈

𝜈

𝑚
𝑀

𝜈

𝑚
𝑀

𝑚
𝑀

𝑚

𝑚
𝑀

𝑀
𝑚

.

𝑀

Az utolsó átalakításnál azt használtuk ki, hogy a tört értéke nem változik, ha mind a számlálót,
mind a nevezőt ugyanazzal a számmal, itt M1·M2-vel, megszorozzuk. Végül osszuk el mind a
számlálót, mind a nevezőt m1 + m2-vel:
𝑐𝜈

𝑐𝑚

𝑐𝑚
𝑀

𝑀
𝑐𝑚

.

𝑀

Az indexek felcserélésével kaphatjuk meg a megfelelő formulát a 2-es komponensre.
A másik irányú átszámolásra vonatkozó összefüggést hasonló levezetéssel kaphatjuk meg:
𝑐𝑚

𝑚
𝑚

𝑚

𝜈

𝜈
𝑀

𝑀
𝜈

𝑀

𝑐𝜈

𝑐𝜈
𝑀

𝑀
𝑐𝜈

𝑀

.

A fémötvözet természetes előállítási módja az, hogy a komponenseket megolvasztják, olvadt
állapotban a kívánt arányban összekeverik, majd az elegyet lehűtve megszilárdítják. Folyadék
állapotban a fémek általában jól elegyednek egymással, a néhány kivétel egyike például a vas–ólom
keverék. Szilárd fázisban azonban korántsem biztos a jó elegyedés. Ha jó az elegyedés, akkor az
ötvözetet szilárd oldatnak (elegykristálynak) nevezzük, ha nem, akkor eutektikus, vagy peritektikus
jellegű ötvözetről beszélünk. Az elegykristályt — létrejöttének feltételeit, fázisdiagramját — beszéljük
meg kissé részletesebben, majd az eutektikus ötvözetekről szólunk még röviden, az egyszerűség
kedvéért biner ötvözetek példáján keresztül.
Szilárd oldat (elegykristály) akkor alakul ki, ha az ötvözet komponensei szilárd fázisban is jól
elegyednek egymással. Ez akkor várható, ha a két komponens atomjainak mérete és
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elektronegativitása hasonló. A jó elegyedéshez előnyös az is, ha a két komponens ugyanabban a
kristályrács típusban kristályosodik, és hasonló a vegyértékük. Ilyen ötvözetek például: Au–Pt, Au–Pd,
Au–Ag, Au–Cu, Au–Ni, Pt–Pd, Pd–Ag, Cu–Ni. De például az Ag és a Cu már nem elegyedik jól
egymással. A 10-1. táblázat a fenti felsorolásban szereplő fémek releváns tulajdonságait mutatja. A
fenti feltételek teljesülése esetén az elegykristály ún. szubsztitúciós elegykristály lehet, amikor is az
ötvözet atomjai a kristályrács reguláris helyein ülnek.
Azonban akkor is jó lehet az elegyedés, ha az egyik komponens atomja jóval kisebb, mint a másik
komponensé. Ekkor ugyanis a kisebbik atom be tud ékelődni a rácspontok közé, és intersticiális
elegykristály jön létre. Mindazonáltal ez csak korlátozott mennyiségben lehetséges, mert a
rácspontok közötti hely igen kicsi, az oda beékelődő atomok a rács torzulását okozzák. A nagyobb
atomméretű komponenst alapanyagnak, a másikat adalékanyagnak (szennyezésnek) szokták nevezni.
A gyakorlatban H, B, C és N szokott interstíciális helyeken feltűnni, pl. a Fe–C ötvözetben, vagy, mint
hidrogén szennyezés, a Ti fémben.
10-1. táblázat Jó elegyedés szempontjából mérvadó tulajdonságok néhány fémre
fém

atom átmérő (nm)

rácstípus

elektronegativitás

Ag

0,2888

fcc

1,9

Au

0,2882

fcc

2,4

Pt

0,2775

fcc

2,2

Pd

0,2750

fcc

2,2

Cu

0,2556

fcc

1,9

Ni

0,25

fcc

1,8

A 10-1. táblázat adatai szerint az ezüst (Ag) és a palládium (Pd) teljesíti a jó elegyedés feltételeit,
ezért a fogorvosi gyakorlatban — például fémkerámia koronákban — is használt Ag–Pd ötvözet
példáján keresztül mutatjuk be a szubsztitúciós elegykristály tipikus fázisdiagramját (10.4 ábra).
Azonban mielőtt a diagram részleteibe merülünk, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a fázisdiagram
egyensúlyi helyzetre vonatkozik, tehát csak az adott körülmények között stabil fázisokat mutatja, a
metastabil fázisokat nem, és hogy a körülmények változása esetén a régi fázis átalakulása az új stabil
fázisba esetleg csak rendkívül lassan következik be.
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10.4 ábra Szilárd oldat fázisdiagramja (Ag–Pd)
A 10.4 ábra vízszintes tengelyén a Pd tömegszázaléka szerepel, a tengely kezdőpontja tehát a tiszta
ezüst, végpontja pedig a tiszta palládium. A tiszta anyagok határozott olvadásponttal rendelkeznek,
az ezüsté To,Ag = 962°C, a palládiumé To,Pd = 1555°C. Az ötvözet nem rendelkezik határozott
olvadásponttal, helyette olvadási (a másik irányból nézve megszilárdulási) tartománya van. Például a
20%(m/m) palládiumot tartalmazó ötvözet 1150°C és 1075°C között olvad (ill. szilárdul) meg. A
tartomány felső hőmérsékleti értékét likvidusz pontnak, az alsót szolidusz pontnak nevezik. Ezek a
pontok alkotják az ábrán látható likvidusz és szolidusz görbéket. A likvidusz görbe feletti
hőmérséklettartományban az ötvözet folyékony állapotban van, amelyben a két komponens
eloszlása homogén, ezért egy fázisról beszélhetünk. Hasonlóképpen egy fázis található a szolidusz
görbe alatt is, mert fizikailag az egész anyag szilárd (kristályos) és kémiailag is homogén, hiszen
elegykristályról van szó. A két görbe közötti tartományban viszont két fázis együtt van jelen — az
anyag itt folyadék és szilárd szemcsék keveréke, ahol a folyadék és a szilárd szemcsék összetétele is
különbözik.
Nézzük meg kicsit részletesebben, milyen viszonyok uralkodnak a likvidusz és szolidusz görbék közötti
kétfázisú tartományban. Vágjunk át a tartományon 20%(m/m) Pd koncentrációnál, más szóval hűtsük
le — mégpedig rendkívül lassan — a 20%(m/m) Pd-ot és 80%(m/m) Ag-t tartalmazó olvadékot pl.
1200°C hőmérsékletről. Ehhez a „túrához” használjuk a 10.4 ábra szóban forgó tartományát
kinagyítva mutató 10.5 ábrát, amely egyúttal a „túra” egyes állomásain mikroszkóppal megfigyelhető
szövetszerkezetet is mutatja a jellemző Pd-koncentrációk feltüntetésével. A továbbiakban minden
koncentrációt tömegszázalékban adunk meg, amit az egyszerűség kedvéért csak %-kal jelölünk.
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10.5 ábra Ag–Pd 10.4 ábrán bemutatott fázisdiagramjának egy részlete
„Túránkat” az A pontban kezdjük, ahol a teljes anyag olvadt állapotban és homogén eloszlásban
található.
A lehűtés során 1150°C-nál érjük el a likvidusz görbét, itt kezdődik a megszilárdulás (az ábra B
pontja). Már a tiszta Pd olvadáspontja alatt, de még az Ag olvadáspontja fölött vagyunk, ezért a
folyadékból kiváló első szilárd szemcsékben — ha nem is tiszta Pd-ból állnak —, de magasabb lesz a
Pd koncentráció, mint 20%. Ezt az értéket úgy állapíthatjuk meg, ha a B pontból vízszintes egyenessel
metszük a szolidusz görbét. A szolidusz görbével való metszéspont koncentráció koordinátája adja az
első szilárd szemcsék Pd-koncentrációját — ez a példánkban 29%. (Az Ag aránya ezekben a
szemcsékben következésképp csak 71%.)
Az olvadékot tovább hűtve — miközben az olvadék egyre nagyobb része megszilárdul — elérkezünk
az önkényesen kiválasztott C pontba. Az első kérdés, hogy a C pont hőmérsékletén, azaz 1100°C-on,
az anyag hányadrésze szilárdult már meg (ill. van még olvadt állapotban). Ehhez most a C ponton át
húzott vízszintes egyenessel kötjük össze a likvidusz és szolidusz görbéket. Az egyenesen a C pont
közelebb van a szolidusz görbéhez, ebből látható, hogy az anyag nagyobbik hányada már
megszilárdult. A pontosabb válaszhoz nézzük meg, milyen arányban osztja föl a C pont az összekötő
szakaszt. Legyen a C ponttól a likvidusz görbe felé eső rész hossza l, a másiké s. Az anyag s/(l + s)
hányada lesz még folyadék — ez a példánkban kb. 33,3% —, és l/(l + s) hányada lesz már szilárd — ez
a példánkban kb. 66,7%. Ezen a hőmérsékleten a szilárd fázisban a Pd koncentrációja még mindig
20% fölött van, de már csak 23%. Hogyan lehetséges az, hogy a szilárd szemcsékben a Pd aránya
megváltozott, a kristályosodás kezdetén érvényes 29%-ról 23%-ra csökkent? Ez úgy lehetséges, hogy
a kristályosodás előrehaladásával arányaiban egyre több Ag válik ki a szemcséken, és a szemcsék
belsejében a diffúzió révén, ha lassan is, de állandó átrendeződés, homogenizálódás zajlik. Ehhez
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persze sok idő kell, de emlékeztetünk arra, hogy a 10.4 és 10.5 ábrákon bemutatott fázisdiagram
egyensúlyi helyzetre, azaz elvileg végtelenül lassú lehűtésre vonatkozik, amikor is az átrendeződéshez
szükséges idő bőven rendelkezésre áll. Így minden hőmérsékleten más Pd/Ag arány, de mindig
homogén eloszlás jellemzi a kristályszemcséket. Ha a Pd tömegszázaléka a szilárd fázisban 20% fölött
van, akkor a még olvadt állapotban lévő anyagrészben viszont kisebb kell, hogy legyen a Pdkoncentráció. Ezt az értéket a C ponton átmenő egyenesnek a likvidusz görbével való metszéspontja
adja — példánkban ez kb. 14%.
További hűtéssel elérkezünk a szolidusz görbéhez (az ábra D pontja), melynek hőmérsékleti értéke
(1075°C) a szolidusz pont. Ezen a ponton fejeződik be a megszilárdulás folyamata. Az utolsó parányi
csepp folyadékban a Pd koncentrációja már csak kb. 11%. A megszilárdult ötvözet (az ábra E pontja)
egyforma szemcsékből áll, amelyeken belül a komponensek eloszlása homogén, a két komponens
tömegaránya mindütt 20:80. A mikroszkóppal megfigyelhető szövetszerkezet homogén. Ezzel
„túránk” is véget ért.
A gyakorlatban azonban legtöbbször nem egyensúlyi körülmények között zajlik a megszilárdulás és
nincs idő a kikristályosodott szemcséken belül a homogenizálódásra. Ezért a szemcsék belsejében
megmarad a magasabb Pd-koncentráció, és kifelé haladva fokozatosan csökken. Az így megszilárdult
ötvözet nem lesz homogén szövetszerkezetű, a szemcsék magjában a Pd-koncentráció 29%, a
szemcsék határán pedig jóval alacsonyabb. (Ez az érték az egyensúlyi körülmények között
kikristályosodó utolcsó csepp olvadékban megfigyelhető 11%-os értéket is alulmúlja, mivel a gyors
hűtés miatt a szemcsék magjában több Pd „fagy be”, a kristályosodási folyamat végére „kevesebb
marad”.) Ezt szegregációnak, magos szerkezetnek nevezik (10.6 ábra). Ez a heterogén
szövetszerkezet más mechanikai és egyéb tulajdonságokkal jár, mint a homogén. Ha mégis homogén
szövetszerkezetet, és az ezzel járó tulajdonságokat szeretnénk, akkor a gyakorlati megoldás az, hogy
a magosan megszilárdult ötvözetet viszonylag magas hőmérsékleten (de természetesen a szolidusz
pont alatt) tartják, amíg a diffúzió révén meg nem valósul a homogén eloszlás. Ezt homogenizációnak
nevezik.

10.6 ábra Nem egyensúlyi körülmények között (gyors hűtéssel) létrejövő szegregált szövetszerkezet
Eutektikus ötvözet akkor alakulhat ki, ha a két komponens szilárd fázisban nem elegyedik egymással.
(A másik lehetőség a peritektikus ötvözet, amit azonban nem tárgyalunk.) Az elnevezés a görög
„eutektosz” szóból ered, ami könnyen olvadót jelent. Ugyanis az ilyen ötvözetek az egyes
komponensek (A és B) olvadáspontjánál (ToA, ill. ToB) alacsonyabb hőmérséklettartományban
olvadnak meg, különösen egy bizonyos, az ún. eutektikus aránynál, mint ahogy azt a 10.7 ábrán
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látható tipikus fázisdiagram mutatja. (A Wood-fém például egy Bi–Pb–Cd–Sn ötvözet, amely már 68°C
hőmérsékleten megolvad, holott mindegyik komponensének olvadáspontja 230°C fölött van.)

10.7 ábra Egy tipikus eutektikus fázisdiagram
Az eutektikus fázisdiagram legérdekesebb (és egyben névadó) pontja az E pont. Ilyen ötvözési
aránynál az ötvözetet eutektikumnak nevezik, ez határozott és alacsony olvadásponttal (eutektikus
hőmérséklet – TE) rendelkezik. A szilárd eutektikum heterogén szövetszerkezetű, nagyon finom A és B
szemcsék alkotják (10. 8a ábra, ahol a két komponens A=Pb, ill. B=Sn). Más aránynál már nincs
határozott olvadáspont, hanem az elegykristályhoz hasonlóan a likvidusz és szolidusz pontok között
zajlik le az olvadás (ill. a megszilárdulás).
Például a 10.7 ábrán c1-el jelölt összetételű olvadékot hűtve, a likvidusz görbe elérésekor
megkezdődik a kristályosodás — az olvadékban megjelennek az A komponens szemcséi. A folyamat
előrehaladásával nőnek az A szemcsék, miközben az olvadék egyre dúsabb lesz a B komponensben. A
szolidusz görbét elérve a kristályosodás folyamata véget ér. Az eredmény: nagyméretű A szemcsék,
mellettük apró A és B szemcsék.
Ha a 10.7 ábrán c2-el jelölt összetételű olvadék hűtését követjük, akkor hasonló folyamatok
játszódnak le, csak most a B komponens fog először kiválni, és végeredményben a szilárd ötvözet
nagyméretű B szemcsékből, valamint apró A és B szemcsékből fog állani (10. 8b ábra, ahol a két
komponens A=Pb, ill. B=Sn).
Akárhogyan is, a szövetszerkezet mindig heterogén lesz. A fázisdiagram tehát egy egyfázisú és három
kétfázisú tartományból áll. Eutektikus jellegű ötvözet például az Ag–Cu, Pb–Sn, Al–Zn, vagy a
fogorvosi gyakorlatból az amalgámban található Ag–Sn ötvözet. Érdekességképpen megemlítjük,
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hogy a 6. fejezetben példaként említett sós víz (H2O+NaCl) szintén eutektikus jellegű fázisdiagrammal
rendelkezik.
Megjegyezzük, hogy a szilárd fázisban való teljes oldhatalanság kevés esetben tapasztalható.
Többször mutatkozik bizonyos elegyedésre való hajlam, ilyenkor az elegykristály és az eutektikus
ötvözet fázisdiagram vonásai kombinálódnak, az Ag–Cu ötvözet például ténylegesen ilyen (10.9 ábra).

10.8 ábra Pb–Sn ötvözet szövetszerkezete, A: eutektikum, B: több Sn (világos szigetek)

10.9 ábra Ag–Cu ötvözet fázisdiagramja — alapvetően eutektikus fázisdiagram a két szélén szilárd
oldat tartományokkal
Az ötvözés gyakorlati jelentőségére vonatkozóan l. „Az ötvözés hatása ...” c. keret.
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Az ötvözés hatására a mechanikai tulajdonságokra (egy példa)
A 10-1. táblázat adatai szerint a réz és a nikkel is jól elegyedik egymással, a Cu-Ni ötvözet
elegykristály. A 10.10 ábra demonstrálja, hogy az ötvözet szakító szilárdsága lényegesen
felülmúlhatja mindkét komponens szakító szilárdságát — a 60%(m/m) Ni-t tartalmazó ötvözet pl.
közel 20%-kal nagyobb szilárdságú, mint a tiszta Ni, és közel 90%-kal nagyobb szilárdságú, mint a
tiszta réz.

10.10 ábra Cu-Ni ötvözet szakítási szilárdsága különböző összetételeknél
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Fém: fémes kötésű anyag.

Fémüveg: amorf szerkezetű, nem kristályos fém.

Szövetszerkezet: a polikristályos fém szemcsézettsége. A szövetszerkezet homogén, ha a
szemcsék mérete, összetétele hasonló. Heterogén, ha méretben, vagy összetételben
különböznek a szemcsék.

Tömegszázalék: az ötvözet összetételét, pontosabban a tömegarányokat megadó mennyiség, az iedik komponensre 𝑐𝑚 𝑖

𝑚𝑖
𝑚𝑖

, ahol mi jelöli az i-edik komponens tömegét, a nevezőben az

összes komponens összegzett tömege áll.

Mólszázalék: az ötvözet összetételét, pontosabban az anyagmennyiség arányokat megadó
mennyiség, az i-edik komponensre 𝑐𝜈 𝑖

𝜈𝑖
𝜈𝑖

, ahol i jelöli az i-edik komponens

anyagmennyiségét mólban, a nevezőben az összes komponens összegzett anyagmennyisége áll.

Szilárd oldat (elegykristály): olyan ötvözet, amelyben a komponensek szilárd fázisban is jó
elegyedést mutatnak.

Eutektikus ötvözet: olyan ötvözet, amelyben a komponensek szilárd fázisban nem elegyednek jól.
Az eutektikum bizonyos arányú ötvözet, amelynek határozott olvadáspontja van, és az mindkét
komponens olvadáspontjánál alacsonyabb. Az eutektikus hőmérséklet az eutektikum
olvadáspontja.

Javasolt feladatok: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.10, 3.12 és 3.13.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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11. fejezet. Kerámiák szerkezete
A kerámiák — mint pl. üvegek, agyagedények, porcelán — szintén fontos szerepet játszottak az
emberi civilizáció fejlődésében, ha jelentőségük talán el is marad a fémeké mögött. A kerámiák
fogorvosi szempontból előnyös vonásai például a fogzománchoz hasonló optikai tulajdonságok, nagy
keménységük és merevségük. Ugyanakkor azonban törékenységük, kis szívósságuk a legtöbb
alkalmazásban hátrányos. A szívósság növelésében azonban az utóbbi évtizedekben látványos a
fejlődés.
Mai modern definícióval: a kerámiák fémes és nemfémes elemek vegyületei. Kerámia tehát például
a SiO2, a CaO, az Al2O3, a ZrO2, a NaCl, a KI vagy a Si3N4, de a SiC és a WC is. A fenti definícióban
megfogalmazott összetétel több fontos következménnyel jár.
Az egyik következmény a kémiai kötés típusa. A fémek átlagos elektronegativitása jóval alacsonyabb,
mint a nemfémes elemeké, bár mindkét elemcsoportban vannak különbségek. Ha a kerámiát alkotó
fémes és a nemfémes elemek között nagy az elektronegativitás különbség, akkor az ionos kötés
dominál (pl. CsF), ha kicsi, akkor a kovalens (pl. SiC). Legtöbbször persze kevert ionos–kovalens kötés
alakul ki (l. 1. fejezet 1.3 ábra és 11—1. táblázat). Az erős kötések miatt a kerámiák általában igen
magas olvadásponttal rendelkeznek.
11-1. táblázat A kötés ionos jellege néhány kerámiában

kerámia

különbség az
elektronegativitásban

a kötés ionos
jellege (%)

3,3

95 <

3

89

magnézium-oxid (MgO)

2,3

73

nátrium-klorid (NaCl)

2,1

67

alumínium-oxid (Al2O3)

2

63

szilícium-dioxid (SiO2)

1,7

51

szilícium-nitrid (Si3N4)

1,2

30

cink-szulfid (ZnS)

0,9

18

szilícium-karbid (SiC)

0,7

12

szilícium-borid (SiB4)

0,2

1

cézium-fluorid (CsF)
kalcium-fluorid (CaF2)

A másik következmény az, hogy a kerámiák sokkal nehezebben kristályosodnak, mint a fémek. Három
körülmény játszik ebben szerepet:
1. A kovalens kötés irányított kötés, ami azt jelenti, hogy a felépítő atomoknak bizonyos szögek
alatt kell elhelyezkedniük a rácsban.
2. Az ionos kerámiákban a nemfémes anionok általában jóval nagyobbak, mint a fémes
kationok.
3. Ionkristályokban a kristály egészének, de tartományainak, sőt az elemi cellának is
összességében elektromosan semlegesnek, elektroneutrálisnak kell lennie.
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Miért lesz ezen körülmények miatt lassabb a kristályosodás a kerámiákban? Egyrészt színfémek, de
sok ötvözet kristályosodásakor is igaz, hogy közel azonos méretű atomok vannak az olvadékban.
Kerámiákban viszont sokszor nagyon különböző méretűek. Emiatt az olvadék viszkozitása kerámiák
esetében nagyobb, és a részecskék mozgása, a kristálynövekedéshez szükséges diffúzió lassabb.
Másrészt a fémekben, még sok ötvözetben is, bármelyik atom bármelyik rácshelyet elfoglalhatja.
Nem így a kerámiákban, ahol a méretkülönbségek, az irányított kovalens kötés, az elektroneutralitás
követelménye nagymértékben meghatározzák, melyik atom hol ülhet a rácsban, és meglehetősen
sok időbe telhet, míg az atomok véletlenszerű hőmozgásuk során rátalálnak erre a helyre.
Végeredményben tehát a kerámiák viszonylag lassan kristályosodnak, és könnyen üvegesednek.
A kerámiáknál gyakori a kristályos — zömmel polikristályos — és az amorf, üveges szerkezet is. Az
előző bekezdés gondolatmenetéből következik az is, hogy a fémekkel ellentétben, ahol a
legegyszerűbb néhány rácstípus (köbös, hexagonális) dominál, a kristályos kerámiáknál mindenféle
rácstípust megtalálunk, néha igen bonyolult formában. Az ionkristályos kerámiák szerkezete olyan,
hogy a nagyobb méretű, szorosan illeszkedő anionok közötti üregekbe ülnek be a kisebb méretű fém
kationok. A kovalens kötésű kerámiák leggyakrabban gyémánt típusú rácsban kristályosodnak.
A kerámiákban is megtalálhatók a „Szilárd halmazállapot” c. fejezetben ismertetett különféle
rácshibák. Az elektroneutralitás követelménye azonban rácshibák tekintetében is korlátozásokat
jelent az ionos jellegű kerámiákban. Egy anion hiányából adódó vakancia például együtt kell, hogy
járjon egy kation hiányából adódó vakanciával. A két, virtuálisan pozitív, ill. negatív vakancia vonzza
egymást, párosan vándorolnak a kristályban. Idegen ionok is csak az elektroneutralitás „figyelembe
vételével” épülhetnek be a rácsba, és ezek is „párban járnak”. Emiatt a hibák diffúziója kerámiákban
igen lassú.
A gyakorlatban használt kerámiák zöme több komponensű, azaz ötvözet. A hasonló vegyületek
tipikus szilárd oldat fázisdiagrammal elegykristályokat (pl. MgO–FeO vagy Al2O3–Cr2O3), a különböző
vegyületek pedig eutektikus jellegű ötvözetet (pl. Al2O3–SiO2 vagy ZrO2–CaO) képeznek.
A kerámiák előállítása történhet olvasztásos módszerrel is, de a magas olvadáspont miatt ez nem
gyakori. A szokásos eljárás a technikai és a fogorvosi kerámiáknál is a kiégetés, ill. szinterelés. Ehhez
először finom port készítenek, azt tömörítik, formázzák, végül magas hőmérsékleten (de még
általában az olvadáspont alatt) izzítják, ezt nevezik szinterelésnek (11.1 ábra). Az összetömörített
porszemcsék a magas hőfokon a részecskék diffúziója révén mintegy összenőnek (diffúziós adhézió).
A szinterelt anyagban azért parányi üregek, pórusok visszamaradhatnak. Hogy mennyire porózus a
termék, az a tömörítéstől és a szinterelés hőmérsékletétől függ. A termék porozitása a mechanikai
tulajdonságokat erősen befolyásolja.

11.1 ábra Kerámiák előállításának lépései (az ún. porkohászati eljárás vagy szinterelés)
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A szinterelés egy fajtája a folyadékfázisú szinterelés, amikor a tömörített porkeverékben a magasabb
olvadáspontú fő komponens mellett van egy jóval alacsonyabb olvadáspontú mellék komponens is.
Ez utóbbi olvadáspontjánál magasabb szinterelési hőmérsékleten a mellék komponens megolvad, a
fő komponens szilárd szemcséi között folyadékréteg alakul ki, ami a szilárd szemcsék közötti diffúziót
elősegíti.
Egyes kerámiákból viszonylag egyszerű, olcsó eljárással lehet előállítani finomszemcsés polikristályos
szerkezetet. Ennek módja a következő: olvadék állapotból viszonylag gyors lehűtéssel a szokásos
módon amorf üveget állítanak elő, majd ezt az üveget magas hőmérsékleten (de természetesen Tü
alatt) tartják. Az anyag lassan átkristályosodik, finomszemcsés polikristályos anyag alakul ki. Ezt
üvegkerámiának nevezik. Az átkristályosodást magképző adalékokkal (pl. TiO2, ZrO2) fel lehet
gyorsítani. Több jó tulajdonsága van az üvegkerámiáknak: viszonylag nagy szilárdság, alacsony
hőtágulási együttható, ennek következtében jó hősokkállóság.
Fogászati vonatkozású kerámiák például a minden fogkrémben megtalálható „súrolópor”, a titándioxid, a fogorvosi cementek, porcelán, cirkon. A porcelán a szilikátok, a cirkon pedig az oxidkerámiák
családjába tartozik, ezért nézzük meg kicsit részletesebben ezen kerámia fajtákat.

Szilikátok. A porcelán
A szilikátok szilíciumból (Si) és oxigénből (O) álló vegyületek, a földkéreg leggyakoribb anyagai. A
szilikátok változatos kristályszerkezetét felépíthetjük egy alapegység, a SiO44– tetraéder (11.2 ábra)
segítségével. (Ez az önkényes alapegység négyszeres negatív töltéssel rendelkezik.)

11.2 ábra A szilikátok „építőköve”, a SiO44–
A legegyszerűbb szilikát a szilícium-dioxid (SiO2), amit a tetraéder alapegységekkel a
következőképpen építhetünk fel: térben egymás mellé helyezzük a tetraédereket úgy, hogy minden
oxigén atom két szomszédos tetraéderhez tartozzon. Így az anyag végül is elektromosan semleges
lesz és a Si:O arány 1:2. Ha a tetraéderek elhelyezkedése rendezett és szabályosan ismétlődik,
kristályrácsot kapunk. A SiO2-nek három polimorf módosulata van, amelyek különböző
hőmérséklettartományban stabilak: a trigonális kvarc, az ortorombos tridimit és a tetragonális
krisztobalit (11.3 ábra). A krisztobalit kristályrácsát szemlélteti a 11.4 ábra.
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11.3 ábra A SiO2 polimorf módosulatai és fázisátalakulásai

11.4 ábra A krisztobalit (SiO2) tetragonális kristályrácsa
A krisztobalitnak az ábrán látható kristályrácsa elég szellős, a térkitöltés elég alacsony százalékú. Így
van ez a SiO2 többi polimorf módosulatánál is, ezért a kristályos SiO2 sűrűsége elég alacsony 2,3–
2,6 g/cm3.
Ha a SiO2 olvadékát elég gyorsan hűtjük le, elkerülhetjük a kristályosodást, a túlhűtött folyadék kb.
1200°C hőmérséklet közelében üvegesedik meg (11.5 ábra). Az amorf szerkezetben még rosszabb a
térkitöltés, a SiO2 üveg sűrűsége kicsit alacsonyabb, 2,2 g/cm3.
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11.5 ábra A SiO2 kristályosodása és alternatívaként üvegesedése
A réteges szilikátok csoportjába tartozik a kaolinit (Al2(Si2O5)(OH)4), a porcelán egyik alapanyaga. A
kaolinit kristályban (11.6 ábra) egy (Si2O5)2– nettó negatív töltésű réteg és a szomszédos Al2(OH)42+
nettó pozitív töltésű réteg együttesen alkotnak egy semleges kettősréteget, és ezekből épül fel a
kristály. (A 11.6 ábrán a rétegeket a szemléltetés kedvéért eltávolítottuk egymástól.) Míg egy
kettősrétegen belül az ábrán mutatott két réteg erős, ionos–kovalens kötéssel, a kettősrétegek már
csak gyenge van der Waals-erőkkel kapcsolódnak egymáshoz.

11.6 ábra Kaolinit (Al2(Si2O5)(OH)4) réteges szerkezete
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A porcelán alapanyaga a kaolin (porcelánföld), amely nagyrészt kaolinit kristályt tartalmaz. A
kaolinhoz a porcelán típusától függően különböző arányban kevernek még kvarcot és földpátot
(alumínium-szilikátok családjába tartozó ásvány, pl. a nátronföldpát, Na2O·Al2O3·6SiO2). Az arányok
durván: ½ kaolin, ¼ kvarc, ¼ földpát. Az anyagot finomra őrlik, vízzel elegyítik, a masszát formázzák,
végül kiégetik. A terméket esetleg kissé más összetételű mázzal vonják be, és újra kiégetik. A kiégetés
során víz távozik el, az alacsony olvadáspontú komponensek (pl. Na2O) megolvadnak, majd
lehűtéskor üvegesen megszilárdulnak. A termék így bonyolult polikristályos anyag amorf, üveges
tartományokkal (vagy fordított megfogalmazással: amorf, üvegszerű anyag sokféle méretű és
összetételű kristályszemcsével). Kissé más összetételű a fogorvosi gyakorlatban használt porcelán (l.
„A fogorvosi porcelánról” c. keret).
A fogorvosi porcelánról
A 19. századtól kezdve használnak porcelánt a fogászatban. A szokásos porcelán készítési
eljárástól hamar eltért a fogászati gyakorlat, mert a szokásos porcelán opak (nem átlátszó), és
nem utánozza jól a fogzománc transzlucens (áttetsző) optikai tulajdonságát. A porcelán
opacitásáért a kaolin a felelős, ezért ezt elhagyták. A mai fogászati porcelán alapanyaga nagyrészt
földpátból, kisebb részt kvarcból áll, ezért ezt sokan nem is tekintik igazi porcelánnak. A tipikus
fogászati porcelán arányait mutatja a 11-2. táblázat, figyelembe véve a felhasznált földpátok
(nátronföldpát – Na2O·Al2O3·6 SiO2 , káliföldpát – K2O·Al2O3·6 SiO2) összetételét.
11-2. táblázat A fogászati porcelán összetétele

anyag

%(m/m)

szilícium-dioxid (SiO2)

63

alumínium-oxid (Al2O3)

17

bór-oxid (B2O3)

7

kálium-oxid (K2O)

7

nátrium-oxid (Na2O)

4

egyéb

2

Ezt a keveréket nagyon finom por alakban dolgozza fel a fogtechnikus. A keveréket csak
hőkezelésnek kell alávetni. Az alkalmazott hőmérsékleten a földpát megolvad, a kvarc még nem,
tehát folyadékfázisú szinterelésről van szó. A 11-2. táblázat utolsó sorában, az egyéb címszóval
összefoglalt anyagok között lehetnek még fémoxidok, amelyekkel a termék színét lehet
befolyásolni, pl. titán-oxiddal sárgásbarna, kobalt-oxiddal kékes irányban.

Oxid kerámiák
Ahogyan a név is utal rá, az oxid kerámiák fémek oxidjai, pl. Al2O3, ZrO2, TiO2, MgO, BeO. Közös
jellemzőjük, hogy sokféle polimorf módosulattal rendelkeznek, igen kemények és magas
olvadáspontúak. Ez utóbbi tulajdonság miatt szokásos előállítási módjuk a szinterelés. A műszaki
gyakorlatban magas olvadáspontjukat, nagy keménységüket, jó elektromos és hőszigetelő
képességüket használják ki. Viszonylagos törékenységük (kis szívósságuk) azonban hátrányos, ebben
a tekintetben azonban az utóbbi időkben gyors a fejlődés. A fogorvosi gyakorlatban igen előnyös még
biokompatibilitásuk és optikai tulajdonságaik. Hidak, koronák, implantátumok készítésére egyre
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erősebben használják, elsősorban a cirkónium-dioxidot (ZrO2) és az alumínium-oxidot (Al2O3). Ezek
közül röviden a ZrO2-t mutatjuk be.
A cirkónium-dioxid (ZrO2) rövid neve cirkon. Cirkonhomokból állítják elő, amiben természetesen
sokféle egyéb anyag is megtalálható. Ezektől különféle tisztítási eljárásokkal meg lehet szabadulni
(kivéve a hafnium-oxidot, amely kémiailag rendkívül hasonlít a cirkonhoz, de mennyisége csekély,
általában 1 % alatt van).
A cirkon polimorf módosulatait mutatja a 11.7 ábra. Fontos tény, hogy lehűtéskor az 1170°C
hőmérsékleten bekövetkező tetragonális→monoklin fázisátalakulás kb. 5 %-os térfogat-növekedéssel
jár.

11.7 ábra A cirkon polimorf módosulatai és fázisátalakulási hőmérsékletei
A különböző felhasználásokhoz, pl. hidak, implantátumok „kifaragásához” a tisztított cirkonhomokból
tömörítéssel és 1500°C hőmérsékleten történő szintereléssel állítják elő a cirkon tömböt (11.8 ábra).
Az 1500°C-os szinterelési hőmérséklet azt jelenti, hogy a szinterelés utáni lehűtés során a cirkon
tömbben okvetlenül fellép a térfogat-növekedéssel járó tetragonális→monoklin fázisátalakulás. Ez
meglehetősen nagy belső feszültségeket hoz létre, milliónyi hajszálrepedés keletkezik, és a termék
mechanikai szilárdsága nagyon kicsi lesz, fogorvosi célokra használhatatlan. Szerencsére van
megoldás a problémára: ötvözés magnézium-oxiddal (MgO), vagy ittrium-oxiddal (Y2O3).

11.8 ábra Fogorvosi célokra gyártott cirkon tömbök, híd és implantátum
Néhány százaléknyi ittrium-oxid (Y2O3) hozzáadásával a ZrO2-ból olyan kerámia ötvözetet kapunk,
amelyben a tetragonális→monoklin fázisátalakulás rendkívüli mértékben lelassul, ezért már a
szokásos lehűtési idő alatt sem következik be. Ezzel a tetragonális fázist lehet stabilizálni,
„átmenteni” szobahőmérsékletre is. Igaz, hogy szobahőmérsékleten elvileg a monoklin fázis a stabil,
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a tetragonális csak metastabil, de az átalakulás olyan lassú, hogy nem kell számolni vele. Ha az
átalakulás kimarad, akkor hajszálrepedések sem keletkeznek a tömbben. Az így készített cirkon neve
ittriummal stabilizált cirkon. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik (a kerámiák közül az
egyik legnagyobb szívóssággal), használata gyorsan terjed a fogorvosi gyakorlatban. Érdekes módon a
jó szívósságban a tetragonális→monoklin fázisátalakulásnak is szerepe van (l. „A cirkon önjavító
képessége” c. keret).
A cirkon önjavító képessége
Az életben előfordul, hogy egy jellemhiba, egy rossz tulajdonság egy másik élethelyzetben
éppenséggel előnyössé válik, abban az élethelyzetben nagyon hasznosnak bizonyul. Egy ilyen
„átértékelődést” tapasztalhatunk a cirkonnál is.
A cirkonnak (ZrO2) az a tulajdonsága, hogy a tetragonális→monoklin fázisátalakuláskor kitágul, és
ezért stabilizálás nélkül tiszta cirkonból nem lehet előállítani repedésektől mentes, nagy
szilárdságú tömböt, nos, ez a tulajdonság egy másik helyzetben éppen kapóra jön.
A pl. ittrium-oxiddal (Y2O3) stabilizált cirkonban a szinterelés utáni lehűtés során nem zajlik le a
tetragonális→monoklin fázisátalakulás, a kristály megmarad tetragonális kristályrácsban. Ez a
szerkezet azonban szobahőmérsékleten nem stabil, csak éppen átalakulása a monoklin fázisba
végtelenül lassú. Nagyon erős mechanikai terhelés, nagy belső feszültségek viszont
felgyorsíthatják, kiválthatják az átalakulást. Ilyen indukált fázisátalakulás játszódhat le például egy
erős mechanikai behatásra kialakuló repedés környezetében. A repedések köztudottan fokozzák a
belső feszültségeket, különösen a repedési csúcs körül nő meg nagy mértékben a feszültség. Ha ez
egy kritikus értéket meghalad, akkor létrejön a tetragonális→monoklin fázisátalakulás, ami
térfogat-növekedéssel jár együtt (11.9 ábra). A térfogat növekedése mintegy összenyomja a
repedést, lezárja a repedés terjedésének útját, így megóvja az anyagot a töréstől.

11.9 ábra Feszültség indukálta tetragonális→monoklin fázisátalakulás a repedési csúcsnál
Így lesz az eredetileg káros fázisátalakulásból a cirkontömb, vagy pl. a cirkonból készült fogorvosi
híd megrepedését, törését kivédő mechanizmus. Olyan jól működik ez a mechanizmus a
cirkonban, hogy felhasználják más kerámiák szívósságának növelésére is. Például Al2O3-hoz 10–
20%-ban adnak ZrO2-t, ezzel az alumínium-oxid törékenysége lényegesen csökkenthető. Ezeket a
kerámiákat fázisátalakulással szívósított kerámiáknak nevezik.
Bár az elemi szén nem felel meg a kerámiák definíciójának, mégis ebben az anyagcsaládban szokták
tárgyalni (l. „Egyatomos kerámia — a szén” c. keret).

114

11. fejezet.

Kerámiák szerkezete

Egyatomos kerámia — a szén
A szén amorf szilárd anyagot is alkothat, és vannak kristályos formái is. Allotróp módosulatai
például a hexagonális grafit, a köbös gyémánt, a fullerének és a nanocsövek. A szén igazából nem
sorolható be sem a fémek, sem a kerámiák, sem a polimerek családjába. Leginkább mégis a
kerámiáknál szokták tárgyalni.
A gyémántban erős kovalens kötés tartja össze a szénatomokat, olvadáspontja rendkívül magas,
az egyik legkeményebb anyag. Gyémántfejű fúrókban ezt a tulajdonságát használja ki a fogorvos
is. Egyébként meglepően jó hővezető, annak ellenére, hogy nem fémes, viszont elektromosan
nem vezet jól. Látható fényben átlátszó, törésmutatója igen magas.

A grafitban a szénatomok párhuzamos rétegekbe rendeződnek. A rétegen belül kovalens kötés és
hexagonális rendezettség uralkodik, a rétegek között csak gyenge van der Waals-erők hatnak.
Emiatt a rétegek könnyen elcsúsznak egymáson, ez biztosítja a grafit jó kenési tulajdonságát. Jó
hővezető és viszonylag jó elektromos vezető is.
A grafén hexagonális rendezettségű szénatomokból álló réteg, a grafit tulajdonképpen
párhuzamos grafén rétegek sokasága.
A fullerének C60 molekulákból álló anyagok. Szilárd fázisban a C60 egységek lapcentrált köbös
kristályokba rendeződnek.
A szén nanocső egy grafitrétegből „készül”: a réteget hengerformára hajtjuk, majd a henger végeit
C60 gömb felével zárjuk le. A cső átmérője 1 és 100 nm között van, hossza jóval, akár több ezerszer
nagyobb lehet. Egy cső akár sok milliónyi szénatomból álló molekula. Ezek a nanocsövek rendkívül
erősek, szakítási szilárdságuk 50 és 200 GPa közé esik. Ez az ismert legerősebb anyag! Ugyanakkor
viszonylag hajlékony és könnyű. Felhasználása szálerősítésű kompozit anyagokban rendkívül
ígéretes.

Kerámia: fémes és nemfémes elemek vegyülete.

Szilikát: szilíciumból (Si) és oxigénből (O) álló vegyület. Szilikát például a szilícium-dioxid, a kaolin,
a földpátok és a porcelán.

Oxid kerámia: fémek oxidjai. Oxid kerámia például a cirkónium-dioxid (cirkon) és az alumíniumoxid.

Üvegkerámia: amorf állapotból átkristályosított finomszemcsés polikristályos kerámia.

Javasolt feladatok: 3.14, 3.16, 3.18, 3.19.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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12. fejezet. Polimerek szerkezete
Természetes polimereket — mint pl. bőr, gyapjú, selyem — évezredek óta használ az ember, újabban
pedig az élet egyre több területén — a fogorvosi gyakorlatban is — szintetikus polimereket is. Az
emberi szervezet is számos természetes polimert tartalmaz, pl. fehérjéket.
A fogorvosi gyakorlatban például műfogsorok, tömések készítésére, vagy cementként,
lenyomatanyagként használnak polimereket, leginkább akrilátokat. Előnyük, hogy könnyen
kezelhetők, esztétikai szempontoknak jól megfelelnek és olcsók.
A polimerek között vannak, amelyek szilícium alapúak (l. „Poli-dimetil-sziloxán” c.keret), a legtöbbje
azonban szén alapú. A felépítő atomok között a szén mellett nagy számban találunk oxigént és
hidrogént, ezért a polimerek sűrűsége a többi anyaghoz képest átlagosan a legalacsonyabb.
Poli-dimetil-sziloxán
A poli-dimetil-sziloxán egy szilícium alapú polimer, melynek monomerje a 12.1 ábrán látható. (Az
R csoportok metilcsoportok.)

12.1 ábra A poli-dimetil-sziloxán monomerje
3

Sűrűsége 0,965 g/cm , átlátszó, viszkoelasztikus anyag. Kémiailag inert, nem mérgező. Az élet
rendkívül sok területén találkozhatunk vele: ragasztókban, kenőanyagokban, de
kozmetikumokban (pl. sampon, arckrém), és élelmiszerekben is (E900 „fedőnév” alatt, mint
habzásgátló segédanyag). Az orvosi gyakorlatban pl. kontakt lencsét készítenek belőle, használják
mell- és egyéb implantátumokban is.
A polimermolekula egy alapegységekből, az ún. monomerekből, felépülő hosszú, láncszerű
makromolekula. Néhány polimer alapegységét láthatjuk a 12.2 ábrán. Ha egyféle monomerből áll a
molekula, akkor homopolimernek, ha többféle monomerből, akkor heteropolimernek, vagy
kopolimernek nevezzük.
A polimerizáció során a monomerek kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A polimerizáció
foka megadja, hogy hány monomer alkot egy molekulát. Ez meghatározza a molekula tömegét is. A
polimerizáció fokát azonban nem egy molekulára értelmezzük, mert a polimer készítményt
szeretnénk vele jellemezni (és egyetlen molekulát amúgy is nehéz vizsgálni). Egy polimer készítmény
viszont általában különböző hosszúságú és tömegű molekulák együttese, ezért a polimerizáció fokát
csak statisztikusan, vagyis átlagosan tudjuk értelmezni. Ehhez vizsgálnunk kell a molekulák tömeg
szerinti eloszlását.
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12.2 ábra Néhány polimer monomerje alkalmazási példákkal

12.3 ábra Egy polimer készítmény molekuláinak tipikus tömegeloszlása
Egy polimer preparátumban a molekulák tömeg szerinti tipikus eloszlását mutatja a 12.3 ábra. Az
ábra folytonos görbét mutat, de inkább egy vékony oszlopokból álló oszlopdiagramot kell a helyére
képzelnünk (l. „Példa polimer molekulák eloszlására ...” c. keret), csak az oszlopdiagram
lépcsőzöttsége olyan finom, hogy a görbe vonalának vastagsága elfedi. Az eloszlást a gyakorlatban
ugyanis úgy veszik föl, hogy például a tömegmérési módszer felbontásának megfelelően a vízszintes
tengelyt moláris tömeg osztályokra osztják föl. Jelöljük az i-edik (tehát „akárhányadik”) osztály
közepét Mi-vel. (Például egy osztály lehet a 100 g/mol–102 g/mol intervallum, aminek a közepes
értéke Mi = 101 g/mol.) A mérésben meghatározzák, hogy a polimer készítmény milyen arányban
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tartalmazza az egyes osztályokba tartozó molekulákat, és ezt az arányt mutatja a 12.3 ábra. Az arányt
megadhatjuk számaránnyal és tömegaránnyal is. A számarány megmutatja, hogy a készítmény
molekuláinak hányad része (azaz az összmolekulaszám hányad része) esik egy osztályba: ⁄ , ahol ni
a molekulák száma az adott osztályban, míg n az összmolekulaszám. A tömegarány viszont azt
mutatja meg, hogy a polimer készítmény össztömegének hányad része esik egy-egy osztályba: ⁄ ,
ahol mi az adott osztályba tartozó molekulák össztömege, míg m az egész polimer készítmény
össztömege. A két lehetőségnek megfelelően kétféle átlagos moláris tömeget definiálhatunk.
A szám szerinti átlagos moláris tömeg ( ̅ ):
∑

̅

∑

A képlet szerint tehát minden egyes moláris tömeg osztály közepét (Mi) össze kell szorozni az
osztályba eső molekulák számával (ni), a szorzatokat összegezni kell az összes (k darab) osztályra,
végül be kell osztani az összmolekulaszámmal. (A fenti képlettel definiált átlag tulajdonképpen egy
súlyozott átlag, mégpedig a számarányokkal súlyozott átlag.)
A szám szerinti átlagot használhatjuk fel a polimerizáció fokának pontos definíciójára. Egy polimer
készítmény polimerizációs foka:
̅

ahol Mmonomer a monomer moláris tömege.
A tömeg szerinti átlagos moláris tömeg ( ̅ ):
∑
∑

̅

A képlet szerint tehát minden egyes moláris tömeg osztály közepét (Mi) össze kell szorozni az
osztályba eső molekulák össztömegével (mi), a szorzatokat összegezni kell az összes (k darab)
osztályra, végül be kell osztani az egész készítmény össztömegével. (A fenti képlettel definiált átlag a
tömegarányokkal súlyozott átlag.)
̅ .
A 12.3 ábrán bemutatott tipikus eloszlásnál mindig a tömeg szerinti átlag a nagyobb: ̅
Egyenlőség csak akkor fordul elő, ha minden molekula azonos tömegű. Minél különbözőbbek a
molekulák, azaz minél szélesebb az eloszlás, annál jobban eltér a kétféle átlag. Ezért felhasználhatjuk
őket a molekulák különbözőségének, az eloszlás szélességének jellemzésére.
A polimer preparátum polidiszperzitási fokát a
̅
̅
képlet adja meg. Ha minden molekula azonos tömegű, akkor a kétféle átlag is azonos, a
polidiszperzitási fok 1. Az ilyen molekula populációt monodiszperznek nevezzük.
A fentiek megvilágítására egy egyszerű példát mutatunk be a „Példa polimer molekulák eloszlására
...” c. keretben.
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Példa polimer molekulák eloszlására és a kétféle átlagos moláris tömegre
Álljon a polimer preparátum összesen n = 20 darab molekulából, amelyek moláris tömege (Mi)
ötféle értéket vehet föl (a táblázat 1. oszlopa). A további oszlopok mutatják, hogy a 20
molekulából hány darab (ni), ill. mekkora hányad rendelkezik egyik, vagy másik moláris tömeggel,
mennyi az egyes osztályokban a tömeg (mi), és ez mekkora hányada a teljes tömegnek.
moláris tömeg,
ni
számarány ni/n
mi = ni·Mi
tömegarány mi/m
Mi (g/mol)
darab (rel. gyakoriság)
(g/mol)*
M1 = 10
n1 = 4 4/20 = 0,20 = 20% m1 = 4·10 = 40 40/500 = 0,08 = 8%
M2 = 20
n2 = 7 7/20 = 0,35 = 35% m2 = 7·20 = 140 140/500 = 0,28 = 28%
M3 = 30
n3 = 5 5/20 = 0,25 = 25% m3 = 5·30 = 150 150/500 = 0,30 = 30%
M4 = 40
n4 = 3 3/20 = 0,15 = 15% m4 = 3·40 = 120 120/500 = 0,24 = 24%
M5 = 50
n5 = 1 1/20 = 0,05 = 5%
m5 = 1·50 = 50 50/500 = 0,10 = 10%
összesen
n = 20
1 = 100%
m = 500
1 = 100%
*Az egyszerűség kedvéért az össztömegeket is g/mol egységben és nem g-ban adjuk meg.
Az 1. és 2. oszlopbeli értékek segítségével a szám szerinti átlagos tömeg:
̅𝑛
𝑀

∑𝑘𝑖 𝑛𝑖 𝑀𝑖
∑𝑘𝑖 𝑛𝑖

4 ∙ 10

7 ∙ 20 5 ∙ 30 3 ∙ 40
4 7 5 3 1

1 ∙ 50

25 g/

Az 1. és 4. oszlopbeli értékek segítségével a tömeg szerinti átlagos tömeg:
̅𝑚
𝑀

∑𝑘𝑖 𝑚𝑖 𝑀𝑖
∑𝑘𝑖 𝑚𝑖

40 ∙ 10

140 ∙ 20 150 ∙ 30 120 ∙ 40
40 140 150 120 50

50 ∙ 50

30 g/

A molekulák tömegeloszlását kétféleképpen is ábrázolhatjuk (12.4 ábra), vagy a számarányok,
vagy a tömegarányok felhasználásával. Az ábrán feltüntettük a kétféle átlagot is.

12.4 ábra Polimer molekulák eloszlása és az átlagos moláris tömegek
Végezetül tegyük fel, hogy a példában szereplő polimer monomerje 5 g/mol tömegű. Számoljuk ki
a polimerizáció és a polidiszperzitás fokát is:
̅𝑛
𝑀
𝑀

25
5

5

̅𝑚
𝑀
̅𝑛
𝑀

30
25

12
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A készítmény mechanikai és egyéb tulajdonságait a polimerizáció foka, tehát az átlagos moláris
tömeg, valamint a polidiszperzitás foka is erősen befolyásolja.
A monomerekből álló anyag általában folyékony. A polimerizáció előrehaladtával a viszkozitás egyre
nő, végül az anyag megszilárdul. A folyadékra emlékeztető viszkózus tulajdonság azonban a legtöbb
polimernél visszamarad (l. a viszkoelaszticitással foglalkozó 18. fejezetet). A polimerizációt
zsugorodás, térfogat-csökkenés kíséri, ami a fogorvosi gyakorlatban, főként tömőanyagként való
felhasználásnál, hátrányos jelenség.
A polimerláncban, ahogyan már említettük, a monomerek kovalens kötéssel kapcsolódnak
egymáshoz. Kovalens kötések felléphetnek a láncok között is, ahol azonban inkább a gyenge,
másodlagos kötések dominálnak. Ezért a polimerek olvadáspontja viszonylag alacsony, átlagosan
kevéssé merevek és puhák.
A polimereket a láncok formája és a közöttük fellépő kovalens kötések szerint csoportosíthatjuk (12.5
ábra) lineáris, elágazásos, keresztkötéses és térhálós típusokba. Az elágazások és a keresztkötések is
befolyásolják a polimer tulajdonságait.

12.5 ábra Polimer típusok
A polimereket szokás feldolgozhatóságuk alapján is csoportosítani. Hőre lágyuló polimerek
(termoplasztok) főként a lineáris és az elágazásos polimerek. A nagyon nagy rugalmassággal
rendelkező elasztomerek főként a kismértékben térhálós polimerek. A hőre keményedő polimerek
(duroplasztok) főként erősen térhálós polimerek.
A polimerizáció során létrejövő láncszerű molekulák spontán rendeződhetnek, térben rendezett,
periodicitással rendelkező kristályos struktúrák alakulhatnak ki (12.6 ábra). Minél nagyobb és
bonyolultabb a molekula, annál nehezebben következik be ez a rendeződés, és ritkán fordul elő, hogy
az egész polimer készítmény kristályos legyen. Általában a kristályos részek amorf tartományokkal
váltakoznak — azt mondjuk, hogy a polimerek tipikusan szemikristályos (félig kristályos) anyagok.
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12.6 ábra Kristályos rendezettségű és amorf tartományok (polietilén)
A kristályos rész arányát az ún. kristályossági fok segítségével adjuk meg, melynek definíciója:
g

∙ 100

ahol mk a kristályos rész tömege, m pedig az össztömeg.
A polimer tulajdonságai függnek a kristályossági foktól, ezért a gyakorlatban fontos paraméter. A
legegyszerűbben sűrűségmérésekből lehet megállapítani. A kristályos polimer sűrűsége ugyanis eltér
ugyanazon polimer amorf változatáétól, mégpedig nagyobb annál. A kristályos, ill. amorf polimerre
jellemző sűrűségértékek alapján, a polimer készítmény tényleges sűrűségét megmérve, a
kristályossági fok meghatározható (l. „A kristályossági fok meghatározása ...” c. keret).
A kristályossági fok meghatározása sűrűségmérésből
Jelöljük a polimer készítmény kristályossági fokát x-el. Legyen a polimer készítmény össztömege
m, térfogata V és sűrűsége . A készítmény kristályos részének tömege mk, térfogata Vk, sűrűsége
k. Ehhez hasonlóan az amorf rész tömege ma, térfogata Va, sűrűsége a. Egyrészt az össztömeg
m = mk + ma = x·m + (1–x)·m, másrészt tegyük fel, hogy jó közelítéssel az össztérfogat V = Vk + Va.
Ez utóbbi egyenletet a tömegek és a sűrűségek segítségével felírva, kapjuk, hogy
𝑚 𝑚
𝑚a
𝜚
𝜚
𝜚a
Az egyenletet m-el elosztva, és a kristályossági fok felhasználásával
1
𝜚

𝑥
𝜚

1−𝑥
𝜚a

𝑥

𝜚 𝜚 − 𝜚a
𝜚 𝜚 − 𝜚a

Az egyenletből x-et kifejezhetjük:

A polimer készítményt melegítve a kristályos részek, más kristályos szilárd anyagokhoz hasonlóan,
egy bizonyos olvadáspontnál megolvadnak. Az amorf részek azonban, üveg módjára, az üvegesedési
hőmérséklet környékén fokozatosan lágyulnak meg. A szemikristályos polimerben tehát ezek a
változások párhuzamosan lépnek föl.
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Az akrilátokról
A múlt század közepe óta használ a fogorvos mesterséges polimereket, leggyakrabban akrilátokat.
Ezek vagy az akrilsav (CH2=CHCOOH), vagy a metakrilsav (CH2=C(CH3)COOH) származékai. A
legfontosabb a poli-metil-metakrilát (PMMA). A monomer a metil-metakrilát, ami 100 g/mol
moláris tömegű, szobahőmérsékleten folyékony, átlátszó anyag. Polimerizációja fénnyel, hővel,
kémiai iniciátorral indítható. A polimerizáció lezajlása, a polimer polimerizációs foka a
hőmérséklettől, az aktiválás módjától, a kémiai iniciátor fajtájától, koncentrációjától, stb. függ. A
tiszta metil-metakrilát polimerizációja során fellépő zsugorodás nagyon nagy, kb. 20%-os!
A poli-metil-metakrilát (köznapi nevén plexi) a látható fényben (sőt egészen 250 nm-ig) szinte
tökéletesen átlátszó anyag, néhány egyéb tulajdonságát a 11-1. táblázat sorolja föl. A
tulajdonságok függnek a készítmény kristályossági fokától is. A PMMA ugyanis lineáris polimer,
kristályosodásra viszonylag hajlamos. A termoplasztok közé tartozik, lágyulása 125°C hőmérséklet
környékén következik be. Ezen hőmérséklet fölött a polimer degradálódni kezd, monomerekre
bomlik föl. A PMMA jól oldódik szerves oldószerekben, mint pl. az aceton, vagy a kloroform.
11-1. táblázat A PMMA néhány tulajdonsága
sűrűség
Young-modulus
szakító szilárdság
keménysége (Vickers)

kb. 1,2 g/cm3
kb. 2,4 GPa
kb. 60 MPa
kb. 0,2 GPa

A metil-metakrilát nagymértékű zsugorodása miatt pl. tömőanyagnak nem alkalmas. Erre a célra
különböző egyéb metakrilát származékokat és az ezekből készült kompozitokat használják,
amelyek zsugorodása jóval kisebb. Ilyen származék pl. a trietilénglikol-dimetakrilát (TEGDMA) és
az uretán-dimetakrilát (UDMA) (12.7 ábra).

12.7 ábra A trietilénglikol-dimetakrilát (TEGDMA) és az uretán-dimetakrilát (UDMA)
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Polimer: alapegységekből, az ún. monomerekből, felépülő hosszú, láncszerű makromolekula. A
homopolimer egyféle monomerből, a heteropolimer, vagy kopolimer többféle monomerből áll.

Polimerizációs fok: a monomerek száma a készítmény egy átlagos polimer molekulájában, azaz
̅𝑛
𝑀
𝑀

̅𝑛 a polimer molekulák számarány szerinti átlagos moláris tömege, Mmonomer pedig
ahol 𝑀

a monomer moláris tömege.

Polidiszperzitási fok: megmutatja, hogy a polimer molekulák egy készítményen belül mennyire
különbözőek, milyen széles a tömegeloszlásuk. A polidiszperzitási fok

̅𝑚
𝑀
̅𝑛
𝑀

̅𝑚 a polimer
, ahol 𝑀

̅𝑛 pedig a polimer molekulák számarány
molekulák tömegarány szerinti átlagos moláris tömege, 𝑀
szerinti átlagos moláris tömege. Monodiszperz a készítmény, ha polidiszperzitási foka 1.

Kristályossági fok: a polimeren készítmény kristályos részének tömegaránya az össztömegen
belül, azaz

𝑚
𝑚

∙ 100

.

Javasolt feladatok: 3.21, 3.23, 3.24, 3.25.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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13. fejezet. Kompozitok szerkezete
A természet már régen „kitalálta” a kompozitokat is. A csontszövet, vagy a dentin például — a víztől
eltekintve — lényegében két anyagból áll, a kollagén nevű fehérjéből (polimer) és a hidroxiapatitból
(kerámia). A technika utánozza a természetet, és ma már számos kompozitot, pl. üvegszál erősítésű
műanyagokat, használunk sok területen. A fogorvosi gyakorlatban is nő a jelentőségük (l. kerámia
szemcsékkel erősített polimer tömőanyag). A kompozit tehát többféle anyagból, pontosabban
fogalmazva többféle fázisból áll. (Van ugyanis olyan kompozit is, amelyben ugyanaz az anyag két,
különböző szerkezetben található, pl. a szénszál erősítésű szén kompozit.) A különböző anyagok, ill.
fázisok „összeházasításának” célja természetesen az előnyös tulajdonságok kombinálása. (Éppen
emiatt elkerülhetetlen, hogy néhány mechanikai tulajdonságra hivatkozzunk, amelyeket csak a
következő fejezetekben fogunk pontosan meghatározni. Azonban mindenkinek van valamilyen
fogalma arról, mit jelent például a merevség, vagy a keménység, ezért reményeink szerint a pontos
meghatározás nélkül is érthető a mondanivalónk.)
A kompozit több fázisból álló anyag, amely mindegyik fázis jellegzetes tulajdonságaiból mutat
valamit. A fázisok általában kémiailag is különböznek és határozott határfelülettel rendelkeznek.
Sokszor csak két fázist tartalmaz a kompozit, ilyenkor az egyik fázis a mátrix fázis (vagy folytonos
fázis), amelyik folytonos és mintegy „magába fogadja” a másik fázist, amelyet diszperz fázisnak (vagy
töltőanyagnak) nevezünk. A kompozit tulajdonságai a kétféle anyag tulajdonságaitól, arányuktól, a
diszperz fázis geometriájától (alakjától, méretétől, eloszlásától, orientációjától), valamint a két fázis
határfelületének minőségétől függenek.
A kompozitokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. A mátrix anyaga szerint beszélhetünk polimer,
fém, vagy kerámia mátrixú kompozitról. A komponensek morfológiája szerint három csoportot
képezhetünk: szemcse-erősítésű, szálerősítésű és lemezes (vagy réteges) kompozitok.

13.1 ábra A kompozitok fajtái: a) szemcse-erősítésű, b) szálerősítésű, c) lemezes (réteges)
A gyakorlatban a legnagyobb csoportot a szálerősítésű kompozitok alkotják, ezért ezeket vesszük
sorra először, majd a szemcse-erősítésűekkel foglalkozunk még röviden.

Szálerősítésű kompozitok
A szállal történő erősítés célja majdnem mindig a mechanikai tulajdonságok javítása, hogy az anyag
merevebb, erősebb, esetleg szívósabb legyen, miközben viszonylag könnyű marad. Sok alkalmazásban fontos ugyanis, hogy egy bizonyos mechanikai stabilitást minél kisebb tömeggel érjünk el.
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A szálerősítésű kompozitok mátrixa ritkábban kerámia, gyakrabban fém, legtöbbször polimer. A
polimerek általában rugalmas, esetleg képlékeny anyagok, de nem túl erősek. Az erősítésre használt
szál merevebb és erősebb. Mechanikai terhelésnél tehát majd ezeknek kell viselni a terhelést. A
mátrix szerepe egyrészt a szálak „összeragasztása”, az erőátvitel biztosítása a szálakra és az általában
törékenyebb, sérülékenyebb szálak védelme. A jó erőátvitelhez a mátrix és a szálak határfelületén jó
adhézióra van szükség a két anyag között. Ennek biztosítása rendkívül fontos. (Például a szénszál
erősítésű alumínium, könnyűsége miatt, jól használható sok esetben, de az alumíniumolvadék nem
nedvesíti a szenet. A probléma megoldható úgy, hogy a szénszálak felületét előzőleg nikkellel vagy
tantállal vonják be.)
A szálak elrendezésének, geometriájának és mennyiségének változtatásával befolyásolhatjuk a
termék tulajdonságait. Elrendeződés és geometria szerint beszélhetünk folytonos (hosszú) egyirányú
szálakról, rövid, de orientált és rövid, véletlen orientációjú szálakról. Rövid szálaknál fontos
geometriai tényező még a szálak átmérő/hosszúság aránya („karcsúsága”). Minél karcsúbbak a
szálak, annál hatásosabb az anyag erősítése. Különleges eset az, amikor a szálak pici, vékony
egykristályok, ún. tűkristályok („whisker”-ek), amelyek átmérője általában az 50 m-nél is kisebb.
Ezekkel különösen jó szilárdság-növelés érhető el, de nagyon drágák. A szálak térfogat-arányának
növelése ugyancsak kedvező a szálerősítés szempontjából.
A szálerősítésű polimer kompozitok mátrixa sokféle polimer lehet, gyakori pl. a poliészterek vagy a
poliepoxidok alkalmazása. A szál legtöbbször üvegből, de sokszor szénből (újabban szén nanocső),
vagy polimerből (pl. aramid, márkanevén KEVLAR) készül (13.2 ábra). A szál anyagának
kiválasztásánál fontos szempont az is, hogy a szál és a mátrix anyagának hőtágulása ne legyen nagyon
különböző. Ellenkező esetben ugyanis nagyon erős belső feszültségek léphetnek föl a két anyag
határfelületén, ami a jó tapadást és ezzel az erőátvitelt tönkreteheti.

13.2 ábra Üvegszál erősítésű epoxi kompozit (nyomtatottáramköri alaplap), valamint szénszál
erősítésű kompozitból készült bukósisak
Egyre gyakrabban többféle anyagú szálat is alkalmaznak egy mátrixban, ezek az ún. hibrid
kompozitok.

Szemcse-erősítésű kompozitok
A szemcse-erősítésű kompozitokban ekviaxiális — tehát minden irányban nagyjából azonos
kiterjedésű —, kisebb-nagyobb szemcsék alkotják a diszperz fázist. A szemcseméret alapján lehet
tovább osztályozni az ide tartozó kompozitokat nagyszemcsés és finomszemcsés kompozitokra.
Lényeges különbség van a két osztály között.
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A nagyszemcsés kompozitoknál a szemcsék és a mátrix határfelületét, az ott fellépő kölcsönhatást le
lehet írni makroszkopikusan. (Pontosabban fogalmazva: atomi/molekuláris szinten nem is lehet
kezelni, csak makroszkopikusan.) A szemcsék anyaga általában merevebb, keményebb, mint a
mátrixé. Mechanikai terhelésnél ezek a szemcsék a környező mátrix deformációját befolyásolják, és a
teher egy részét átveszik. A kompozit merevsége a két anyag merevsége között áll. Fontos, hogy a
szemcsék eloszlása egyenletes legyen. Ilyen kompozit például a közismert beton: kavics és
homokszemcsék, valamint cement keveréke. Ebbe a csoportba tartoznak az ún. keményfémek is:
kerámia szemcsék fém mátrixban. A kerámia szemcsék általában 1 m körüli méretű nagyon kemény
volfrám-karbid (WC), vagy titán-karbid (TiC) szemcsék, a mátrix pedig kobalt, vagy nikkel (13.3 ábra).
(Például kések, megmunkáló szerszámok vágóéleként használják). Fogorvosi gyakorlatban
gyémánszemcsékkel erősített fém fúrófejeket és vágótárcsákat használnak (13.4 ábra). Még egy
példa: koromszemcsék erősítik a gumit az autók abroncsában.

13.3 ábra Titán-karbid (TiC) szemcsék elektronmikroszkópos képe egy nagyszemcsés kompozitban

13.4 ábra Gyémántszemcse kompozit bevonatú fogorvosi fúrók, vágótárcsák
Finomszemcsésnek nevezzük a kompozitot, ha a szemcsék mérete 0,1 m alatt van. Ekkor már a
szemcse–mátrix kölcsönhatását makroszkopikusan nem lehet kezelni, csak atomi/molekuláris
szinten. A diszperz szemcsék akadályozzák, ellehetetlenítik a mátrixban a diszlokációk mozgását, ezzel
csökkentik a képlékenységét, növelik a szilárdságát, keménységét.
Amennyiben a szemcsék mérete (legalább az egyik irányban) az 1 nm nagyságrendbe esik, akkor
nanokompozitról beszélünk. Ez a modern anyagtudomány egyik legerősebben kutatott területe.
Nanokompozit tulajdonképpen szálerősítésű kompozit is lehet, a már korábban említett szén
nanocsövek átmérője ugyanis kb. 1 nm (hosszuk jóval nagyobb, kb. 1–5 m). Folynak vizsgálatok a
nanokompozitok fogorvosi felhasználására vonatkozóan is.
A fogorvosi kompozitok összetételéről, szerkezetéről l. „A fogorvosi kompozitoktól” c. keretet.
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A fogorvosi kompozitokról
A 20. század első felében a szilikátok jelentették az egyedüli megoldást fogszínű fogpótlások
készítésére. Az 50-es években aztán átvették helyüket az akrilátok, pl. a poli-metil-metakrilát,
mivel a szilikátokból készült tömések eléggé gyorsan erodáltak a száj miliőjében. Az akrilátokkal
pedig az volt a baj, hogy egyrészt szintén erős a kopásuk, másrészt a polimerizáció alatt nagy a
zsugorodásuk, ami a tömés és a dentin közötti adhéziót nagyon legyengíti. Erős hőtágulásuk sem
szerencsés tulajdonság. A 60-as évektől ezeket a problémákat próbálták meg kiküszöbölni más
anyag, pl. kvarc szemcsék hozzáadásával. Innen datálódik a kompozitok felhasználása a fogorvosi
gyakorlatban, tömőanyagként, ragasztó-, és cement anyagként, stb. A kompozit tömések
élettartama ma már megközelíti az amalgám tömésekét.

13.5 ábra Kompozit tömés készítés közben
A mai fogászati kompozitok szemcse-, esetleg rövid szál-erősítésű kompozitok, ahol a mátrix
keresztkötéses polimer, a diszperz fázis anyaga amorf, vagy kristályos kerámia, vagy polimer, és a
két fázis határfelületét szilán erősíti.

A mátrix polimer sokszor trietilén-glikol-dimetakrilát (TEGDMA), vagy uretán-dimetakrilát (UDMA)
erősen keresztkötéses polimerje. Ezek a metakrilát származékok kb. ötször nehezebbek, mint a
metil-metakrilát, ezért fajlagosan kevesebb bennük a polimerizációs hely, emiatt a
polimerizációkor fellépő zsugorodás is jóval kisebb. A dimetakrilátok azért is előnyösebbek, mert
keresztkötések létesülhetnek a láncok között, ami a polimer mátrixot erősebbé teszi.
A diszperz szemcsék általában apróra őrölt üveg és kvarc kristály szemcsék, kemény polimer
szemcsék, nehézfémeket tartalmazó üvegszemcsék (röntgenátvilágításnál megfelelő opacitás
eléréséhez). A kompozitba ezen kívül visznek még pigmenteket (a foghű szín eléréséhez) és UVabszorbens pigmenteket (a polimer mátrix védelméhez). A szemcsék mérete nagyon különböző,
kb. 0,04 m-től 100 m-ig terjed. A tendencia mindazonáltal az egyre finomabb szemcsék
alkalmazása irányába mutat.
A fogászati kompozitok között is vannak hibrid kompozitok, abban az értelemben, hogy több,
különböző anyagú szemcsét tartalmaznak, általában kolloidális szilícium-dioxid szemcséket és
nehézfém tartalmú üvegszemcséket. Egy ilyen hibrid kompozit elektronmikroszkópos képe
látható a 13.6 ábrán. A szemcsék mérete kb. 0,4–1 m.

13.6 ábra Fogorvosi hibrid kompozit csiszolt felülete elektronmikroszkópban
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Kompozit: több, általában kémiailag is különböző fázisból álló anyag, amely mindegyik fázis
jellegzetes tulajdonságaiból mutat valamit.

Mátrix: kompozit anyag egyik fázisa, ami folytonos, és mintegy „magába fogadja” a másik fázist.

Diszperz fázis: a kompozit anyagnak az a fázisa, ami a folytonos mátrixban diszpergálva található,
szemcsék, vagy szálak formájában.

Hibrid kompozit: olyan kompozit, amelyben egy mátrix és több, különböző diszperz fázis
található.

Javasolt feladatok: 3.27

Vissza a tartalomjegyzékhez
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14. fejezet. Mechanikai tulajdonságok — bevezető
Az anyagok különféle tulajdonságai közül kétségtelenül a mechanikai tulajdonságok, mint pl. a
merevség, a rugalmasság, a szívósság, a keménység, a legfontosabbak a fogorvos számára. Jelen
fejezet egy bevezető a mechanikai tulajdonságok tárgyalásához, amelyben olyan alapfogalmakkal
ismerkedünk meg, mint a deformáció típusok és a terhelési diagram. A számtalan mechanikai
tulajdonságot a következő négy fejezetben tekintjük át.
Egy test anyagának mechanikai tulajdonságai akkor „lépnek színre”, ha mechanikai terhelés, erőhatás
éri a testet. Ennek okvetlenül kisebb-nagyobb mértékű alakváltozás (deformáció) a következménye.
Az erők irányától, támadáspontjától függően többféle mechanikai igénybevételről, ill. deformációról
beszélhetünk.

Mechanikai igénybevétel (deformáció) típusok (14.1 ábra)
Egyszerű deformáció típusok a húzás (vagy nyújtás), a nyomás és a nyírás. Összetettebb alakváltozás
a hajlítás, amelynél a test egyik része megnyúlik, a másik pedig összenyomódik. A csavarás, más
néven torzió pedig nyírásra vezethető vissza.

14.1 ábra Mechanikai igénybevétel (deformáció) típusok
Rágásnál leggyakrabban nyomásnak vannak kitéve a fog és a fogpótlás anyagai, de a nyíróerők sem
ritkák. Hajlító igénybevételnek lehetnek kitéve pl. a hidak, vagy a metszőfogak. A fogszabályzó
készülékeknél ez a leggyakoribb deformáció típus. Nyíró igénybevétel lép föl például akkor, amikor a
fogorvos a fölragasztott fogszabályzó bracketet távolítja el a fogról a zománc felülete mentén ható
erővel. Csavarással ritkábban találkozunk, de fogszabályzó íveknél ez is előfordul. Tisztán húzó
igénybevétel is ritka, bár, ha egy ragadós rágógumiba, vagy édességbe harapunk, akkor a száj
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nyitásánál húzóerők lépnek föl, amelyek akár a koronát is leszedhetik a fogról. De húzó igénybevétel
minden hajlítás során is fellép.

videó lejátszása:
kattintson a képre.

Egy anyag mechanikai tulajdonságait úgy ismerhetjük meg, ha megnézzük, milyen összefüggés van a
mechanikai terhelés és az alakváltozás nagysága között — ezt mutatja meg a terhelési diagram.

A terhelési diagram és tartományai (14.2 ábra)
A terhelési diagram olyan ábra, amely megmutatja, hogy különböző mértékű alakváltozásokhoz
mekkora erőhatásra, terhelésre van szükség. A meghatározás általános, de éppen evégett kissé
pongyola, ugyanis nem konkretizálja, milyen mennyiségeket tüntetünk fel a diagramon. Később látni
fogjuk, hogy az egyes deformáció típusokban az alakváltozást különböző mennyiségekkel írhatjuk le,
és a terhelés jellemzésére is többféle mennyiséget használhatunk. Vizsgáljuk most, hogy milyen
tartományai vannak a terhelési diagramnak.

14.2 ábra Tipikus terhelési diagram és tartományai
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Egy bizonyos határig minden deformáció reverzíbilis, azaz visszafordítható. Ilyenkor a terhelés
csökkentése, majd megszüntetése után a test teljesen visszanyeri eredeti alakját. Ezt rugalmas
(elasztikus) viselkedésnek, azt a terhelés, ill. alakváltozás tartományt, ahol ez igaz, rugalmas
tartománynak nevezzük. Ebben a tartományban a terhelési (az ábrán az „oda” nyíl) és a terhelés
csökkentése melletti visszaalakulási görbe (az ábrán a „vissza” nyíl) általában egybeesik.
(Megjegyezzük, hogy némely anyagnál a két görbe különbözik egymástól, de ettől függetlenül a
visszaalakulás teljes, a görbe az origóba tér vissza. Ezt hiszterézisnek nevezzük, így viselkedik például
egy gumiszál. Erről majd a viszkoelasztikus viselkedéssel foglalkozó későbbi fejezetben lesz szó, l.
18.17 ábra.)
A rugalmas tartomány nagy részében a terhelés nagysága arányos az alakváltozás nagyságával. Ez a
később ismertetendő Hooke-törvény, amelynek a görbe kezdeti egyenes szakasza felel meg. Ezt a
résztartományt arányossági tartománynak nevezzük.
Erősebb igénybevételnél a test már maradandó, irreverzíbilis alakváltozást szenved. Egyrészt a
terhelési és a visszaalakulási görbe nem esik egybe, másrészt a görbe nem az origóba tér vissza, azaz
a test nem alakul teljesen vissza, végleges, maradandó alakváltozást szenved. Ezt képlékeny
(plasztikus) viselkedésnek, a megfelelő tartományt képlékeny tartománynak nevezzük. A képlékeny
viselkedés vége a törés, szakadás, amely a test integritásának megszűnését jelenti.

videó lejátszása:
kattintson a képre.

A fogszabályozó fogorvos munkájára gondolva jegyezzük meg, hogy a terhelési diagram a
fogszabályozó készülék által a fogakra leadott erőt is mutatja egyben, ilyen értelemben a diagramot
erőleadási diagramnak is nevezhetjük (l. keretes írás „A terhelési diagram mint erőleadási diagram”).
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A terhelési diagram mint erőleadási diagram
A fogszabályzó készülék felhelyezésekor a fogorvos a készüléket aktiválja, azaz deformálja, és a
huzalok rugalmas megfeszítésével energiát táplál a készülékbe. Ez az energia hasznosul működés
közben, amikor a készülék erőt, forgatónyomatékot ad le a fogakra, és ezzel elmozgatja azokat.
A fogszabályozó készülékekre vonatkozó terhelési diagramokon általában azt az erőt tüntetik fel,
amelyet a fogorvosnak a különböző mértékű alakváltozásokhoz ki kell fejtenie. A deformálás
közben a készülék, a külső hatásnak ellenállván, ellenerőt fejt ki, mégpedig a külső erővel azonos
nagyságút (lassú, egyensúlyi helyzeteken keresztül történő deformációt feltételezve). Az aktivált,
a fogakra felhelyezett fogszabályzó készülék, eredeti alakjához visszatérni igyekezvén, szintén erőt
fejt ki a fogakra. A terhelési diagramon a terhelési görbe a deformáláshoz szükséges erőt, a
visszaalakulási görbe a készülék által a fogakra kifejtett erőt mutatja, ezért ezt a görbét erőleadási
görbének, ill. a diagramot erőleadási diagramnak is nevezhetjük.
A terhelési és az erőleadási görbe a rugalmas tartományban általában megegyezik. A képlékeny
tartományban a két görbe már minden anyagnál eltér egymástól.
A terhelési diagram egyes tartományai különböző mértékben jelentkeznek a különféle anyagoknál. A
rugalmas anyagoknál (pl. gumi, rugóacél) a rugalmas tartomány, a képlékeny anyagoknál (pl. arany,
gyurma) a képlékeny tartomány dominál. Törékeny anyagoknál (pl. üveg, porcelán, fogzománc)
gyakorlatilag nincs képlékeny tartomány, a rövid rugalmas szakasz után rögtön a törés következik.

14.3 ábra Néhány fém terhelési diagramja húzásnál
Az egyes anyagcsaládok húzási igénybevételnél mutatott tipikus terhelési diagramjait láthatjuk
példaként a 14.3 (fémek), 14.4 (kerámiák) és 14.5 (polimerek) ábrákon. (Ezeken az ábrákon az
alakváltozást a relatív megnyúlás, a terhelést a feszültség nevű mennyiségekkel jellemezzük, ezek a
következő fejezetben meghatározásra kerülnek.) A fémek általában jelentős képlékeny tartománnyal
rendelkeznek, jól alakíthatók. A kerámiáknál hiányzik a képlékeny viselkedés, a rövid egyenes szakasz
töréssel végződik. (Hasonlítsuk össze az x tengely értékeit kerámiáknál és fémeknél!) Ugyanakkor az a
terhelési érték (feszültség), ahol a törés bekövetkezik, nem különbözik lényegesen a kerámiáknál és a
fémeknél. A 14.5 ábra tanúsága szerint a polimerek nagyon különbözően tudnak viselkedni. Az A-val
jelölt görbe egy törékeny polimer (pl. plexi) viselkedését mutatja, a B görbe egy plasztikusan
deformálódó polimerre (pl. PVC) jellemző, míg a C görbe a nagyon rugalmas ún. elasztomerek (pl.
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gumi) deformációjára jellemző. Általánosságban azonban kijelenthető, hogy a polimerek nagyobb
alakváltozásra képesek, mint a fémek és a kerámiák, és kisebb terhelésnél törnek, tehát gyengébbek.

14.4 ábra Néhány kerámia terhelési diagramja húzásnál

14.5 ábra Néhány polimer terhelési diagramja húzásnál
Egy test mechanikai igénybevételnél mutatott viselkedését, tehát a terhelési diagram alakját,
elsősorban a test anyaga — és hogy az milyen (pl. amorf vagy kristályos) szerkezettel rendelkezik —
határozza meg, ezen kívül azonban még számos más tényező is befolyásolhatja:
1. Az igénybevétel típusa. (Például a kerámiák eltérően viselkednek nyomó, ill. húzó
igénybevételnél.)
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2. A test mérete, alakja, összefoglalóan geometriája. (Egy vastagabb pálcát például nehezebb
meghajlítani, mint egy vékonyat.)
3. Az igénybevétel időbeli lefolyása. (Például egy kalapácsütésre általában az egész ablaküveg
eltörik, egy kilőtt puskagolyó esetleg csak az áthatolás helyén üt egy kicsi lyukat.)
4. Hőmérséklet. (Egyes fémek például szobahőmérsékleten igen képlékenyek és szívósak,
lehűtve azonban törékenyebbek lesznek.)
A terhelési diagramból ezért ki kell tűnnie, milyen igénybevételre vonatkozik.
A geometriától való függés csökkentése végett egyrészt a terhelési diagramon legtöbbször olyan
mennyiségeket tüntetünk fel, amelyek egységnyi hosszra, egységnyi keresztmetszetre vonatkoznak.
Másrészt az anyagok mechanikai tesztelésénél standard méretű próbadarabokat használnak.
A terhelési diagramot általában viszonylag lassú, fokozatos terhelés — tehát nagyjából egyensúlyi
állapotok — mellett veszik föl.
Végül pedig a hőmérsékletre való utalás hiányában a diagramok mindig szobahőmérsékletre
vonatkoznak.

Terhelési diagram: ábra, amely megmutatja, hogy különböző mértékű alakváltozásokhoz mekkora
terhelésre van szükség.

Rugalmas (elasztikus) tartomány: a terhelési diagramnak az a tartománya, amelyben az
alakváltozás reverzíbilis.

Arányossági tartomány: a terhelési diagram rugalmas tartományának az a résztartománya,
amelyben a terhelés és az alakváltozás nagysága egymással arányosak.
Képlékeny tartomány: a terhelési diagramnak az a tartománya, amelyben az alakváltozás már
irreverzíbilis.

Javasolt feladatok: —

Vissza a tartalomjegyzékhez
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15. fejezet. Mechanikai tulajdonságok — rugalmas viselkedés
Az anyagoknak a különféle mechanikai igénybevételek során a különböző terhelések hatására
kialakuló alakváltozását mutatja a 14. fejezetben bevezetett terhelési diagram. A terhelési diagramon
alapvetően két tartományt különíthetünk el: a rugalmas és a képlékeny tartományt. Ebben a
fejezetben a rugalmas viselkedés leírásával foglalkozunk.
A rugalmas alakváltozás reverzíbilis, azaz visszafordítható. Ilyenkor a terhelés csökkentése, majd
megszüntetése után a test teljesen visszanyeri eredeti alakját (15.1 ábra). A rugalmas tartomány nagy
részében a terhelés nagysága arányos az alakváltozás nagyságával. Ezt a résztartományt arányossági
tartománynak nevezzük.

15.1 ábra Egy általános terhelési diagram és tartományai
A terhelési diagram részletesebb tárgyalását kezdjük az elején, az arányossági tartománnyal,
különböző igénybevételek esetén.

Az arányossági tartomány és jellemző mennyiségei
1. Húzás
Az anyagok viselkedését leggyakrabban húzási igénybevétellel tesztelik. Egy „húzógép” felépítését
mutatja a 15.2 ábra. A próbatest megnyúlása a test anyagán kívül a test méreteitől is függ, ezért az
anyagok tesztelésénél standardizált próbatestet használnak.
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15.2 ábra Egy, az anyagok tesztelésére használt „húzógép”
A befogott anyagot fokozatosan húzva mérhetjük a hosszváltozást, és közben a test
keresztmetszetére merőlegesen kifejtett húzóerőt (F). A tapasztalatok szerint ugyanakkora erővel az
eleve hosszabb testet jobban meg lehet nyújtani, ezért — annak érdekében, hogy a terhelési diagram
ne függjön a próbatest hosszától — az alakváltozást nem az abszolút hosszváltozással (l), hanem a
relatív hosszváltozással, a relatív megnyúlással () jellemezzük:

ahol l0 az eredeti hossz. A relatív megnyúlás dimenziótlan mennyiség, amit százalékban is
megadhatunk. Például, ha az eredetileg 3 cm-es gumiszálat 1,5 cm-rel nyújtjuk meg, akkor
 = 1,5 cm/3 cm = 0,5 = 50%.
A tapasztalat azt is mutatja, hogy vastagabb test megnyújtásához nagyobb erő kell, az erő a
keresztmetszet nagyságával (A0) arányos. Ezért bevezetjük az általában mechanikai feszültségnek ()
nevezett mennyiséget (15.3 ábra), amit itt húzófeszültségnek nevezünk (a továbbiakban azonban
sokszor röviden csak feszültségként említünk):

ahol A0 az eredeti keresztmetszetet jelöli (l. „A mérnöki rendszer ...” c. keret). A feszültség
mértékegysége a Pascal (Pa): 1 Pa = 1 N/m2.

15.3 ábra A húzófeszültség () meghatározásához

138

15. fejezet.

Mechanikai tulajdonságok — rugalmas viselkedés

A mérések szerint az arányossági tartományban a két mennyiség arányos egymással:

Egy arányossági tényezőt bevezetve kapjuk az ún. Hooke-törvényt:

A mérnöki rendszer (nominális értékek)
A húzás során elvékonyodik a test, keresztmetszete lecsökken. Ha ezt a feszültség kiszámolásakor
nem vesszük figyelembe, tehát mindig az eredeti keresztmetszettel (A0) számolunk, ahogy a [15.2]
összefüggés előírja, akkor tulajdonképpen nem a valódi (más néven fizikai) feszültséget, hanem
egy névleges (nominális), más néven mérnöki feszültséget kapunk. Húzásnál a valódi feszültség
mindig nagyobb, mint a nominális. A valódi feszültség meghatározásához a húzási tesztben
állandóan mérni kellene a keresztmetszet változásait, ami nem könnyű.
Ehhez hasonlóan, a [15.1] összefüggéssel definiált relatív megnyúlás is a nominális, vagy mérnöki
relatív megnyúlás, nem pedig a valódi.
A nominális értékeket használó rendszer a mérnöki rendszer. A mellette szóló praktikus érvek: a
nominális értékeket könnyebb meghatározni, mint a valódiakat; a műszaki (és fogorvosi)
tervezésnél is az eredeti méretekre kell méretezni; ha minden anyagra egyformán a nominális
értékeket mutató terhelési diagramot használjuk, akkor össze is hasonlíthatók.
Az E arányossági tényező az ún. Young-modulus, más néven rugalmassági modulus. Ez már a test
geometriájától független, az anyagra jellemző mennyiség, ami megmutatja, hogy egységnyi relatív
megnyúlás eléréséhez mekkora feszültségre van szükség. Minél nagyobb egy anyag Young-modulusa,
annál nagyobb feszültség szükséges adott megnyúlás eléréséhez (15.4 ábra), ezért E szemléletesen
inkább az anyagok nyújtással szembeni ellenállását, az anyagok merevségét jellemzi (azaz a
rugalmassági modulus elnevezés „kissé” félrevezető), ezért a későbbiekben sokszor merevség név
alatt említjük. A Young-modulus matematikailag a 15.4 ábrán is látható egyenes meredeksége, ami a
[15.3] összefüggésből egyszerűen / hányadosként adódik. (A későbbiekre— nevezetesen a
nemlineáris húzási diagramra — gondolva azonban kicsit általánosabban a / képlettel
számolhatjuk ki, ez szerepel az ábrán.)

15.4 ábra Két különböző merevségű (E) anyag húzási diagramja
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Az anyagok rugalmasságának jellemzésére a fentiek alapján inkább az E reciprokát használhatjuk,
hiszen minél nagyobb 1/E, annál kisebb maga E, és annál kisebb feszültséggel, azaz annál
könnyebben nyútható az anyag. A [15.3] összefüggés szerint — miután  dimenziótlan mennyiség —
E mértékegysége megegyezik  mértékegységével, ami a Pascal.
15-1. táblázat Néhány anyag merevsége (Young-modulusa)
anyag

E (GPa)

dentin

≈ 15

fogzománc

≈ 100

szilikon gumi

≈ 0,0003

PMMA
(polimetilmetakrilát)

2,4-3,8

amalgám

50-60

üveg

60-90

porcelán

60-110

arany

79

arany ötvözetek

75-110

Pd-Ag ötvözetek

100-120

titán

110

titán ötvözetek

105-120

Co-Cr ötvözetek

120-220

Ni-Cr ötvözetek

140-190

cirkon (ittriummal
stabilizált)

200

acél

200-230

alumínium-oxid

350-410

A 15-1. táblázat néhány, fogászati szempontból érdekes anyag merevségét mutatja. Az
összehasonlításból természetes módon adódik a kérdés: miért nagyobb a fémek és kerámiák
merevsége, mint a polimereké? A kérdés megválaszolásához nézzük meg, mi történik az anyagban az
atomok szintjén egy rugalmas deformáció során.
Az anyagok rugalmas deformációja során nem történik drámai változás az anyag szerkezetében, a
felépítő atomok, molekulák mindössze egy kissé eltávolodnak egymástól. Az atomi, molekuláris
kölcsönhatásokkal foglalkozó 1. fejezetben az 1.4 ábra kapcsán megbeszéltük, hogy az egyensúlyi
távolságból távolabbra kerülvén, az atomok között nettó vonzóerők lépnek föl, amelyek az atomokat
az egyensúlyi távolságba visszatéríteni igyekeznek. Mekkorák ezek az erők, hogyan függenek a
távolságtól (tehát végül is a test deformációjának nagyságától)? Ehhez idézzük fel az 1.4 ábrát és
használjunk ki egy hasonlóságot.
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15.5 ábra A Young-modulus anyagszerkezeti értelmezése
a) Rugó parabolikus energiagörbéje
b) Rugó lineáris erőtörvénye (az erő értéke a fönti energiagörbe meredrekségét mutatja minden
pontban)
c) Atomi kölcsönhatások energiagörbéje (parabolikus közelítés az r0 távolság közelében)
d) Atomok között fellépő erőgörbe (lineáris közelítés az r0 távolság közelében)
A 15.5c ábra mutatja a korábbi 1.4 ábrát. Az energiagörbe az r0 egyensúlyi távolság közelében
parabola alakkal közelíthető. Parabola alakú volt a középiskolai fizika tanulmányokban a rugó
energiagörbéje (az ábra a része) is. Ezen a hasonlóságon alapszik a rugalmas deformáció
rugómodellje: az atomok elmozdulását a test deformációja során úgy képzeljük, mintha parányi, r0
hosszúságú rugókkal lennének összekapcsolva.
Most nézzük, hogy a rugó parabolikus energiagörbéje (az ábra a része) és a rugóerő (az ábra b része)
között milyen kapcsolat van. A középiskolában megtanultuk, hogy a parabolikus energiagörbe a rugó
lineáris erőtörvényéből (az ábra b része — a rugóban ébredő erő arányos a rugó hosszváltozásával)
adódik. Vagy visszafelé: az ábra b részén bemutatott lineáris erőfüggvény a parabolikus
energiagörbéből származtatható olymódon, hogy az energiagörbe meredekségét vesszük minden
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pontban. Az energiagörbe (a ábra) meredeksége kezdetben negatív, de egyre csökken, míg a völgy
fenekén nulla nem lesz, majd pozitívvá válik, és egyre növekszik. Ennek megfelelően változik az erő is.
Hasonlóképpen lehet származtatni az atomok között ható erőket is (d ábra vastagon kihúzott
görbéje) az energiagörbéből (c ábra). Ez az erőfüggvény nem lineáris, de az r0 távolság közelében
egyenessel közelíthető, ami az energiagörbe parabolikus közelítésének felel meg. A rugómodell
alapján tehát kis deformációknál az atomok között fellépő erőket is lineáris törvény írja le,
következésképp a deformációt leíró makroszkopikus erőtörvény is lineáris kell, hogy legyen — ez a
nemrégen ismertetett Hooke-törvény.
A rugónál az egyenes erőfüggvény (15.5b ábra) meredeksége az ún. rugóállandó, vagy rugómerevség
(D). Ez a parabolikus energiagörbe keskenységével van kapcsolatban: minél keskenyebb az
energiagörbe, annál meredekebb az erőfüggvény, és annál nagyobb a rugóállandó is. Az atomi
kölcsönhatásoknál pedig az erőgörbe meredeksége az r0 közelében (azaz az érintő meredeksége) az
anyag merevségével, tehát a Young-modulussal arányos. Ez a Young-modulus anyagszerkezeti
értelmezése. A rugóállandóhoz hasonlóan a Young-modulus is az energiavölgy keskenységével (és
mélységével) áll kapcsolatban.

15.6 ábra A Young-modulus összefüggése a kötési energiával
A 15.6 ábra mutatja két anyagnál az atomok kölcsönhatását jellemző energiagörbe alakulását. Az
ábra bal oldalán abrázolt anyagnál erősebb a kötés, mélyebb az energiavölgy, és egyúttal keskenyebb
is az r0 közelében. Ez pedig azt jelenti, hogy az egyensúlyi távolság közelében érvényes lineáris

142

15. fejezet.

Mechanikai tulajdonságok — rugalmas viselkedés

erőgörbe meredeksége, a Young-modulus is nagyobb. A Young-modulus értéke, az anyagok
merevsége tehát alapvetően az energiavölgy mélységével, a kötési energiával mutat szoros
kapcsolatot. (Ha a rugómodellre gondolunk: az erősebb kötés erősebb rugóval modellezhető.) Ezért
nem meglepő, hogy az erős fémes kötésű fémek és az ionos/kovalens kötésű kerámiák merevsége
meglehetősen nagy, míg a polimereké — amelyekben a gyengébb, másodlagos kötések is fontos
szerepet játszanak — kisebb.
A Young-modulus általában csökken a hőmérséklet növekedésével (15.7 ábra). Ez is következik a
15.5d ábrán látható erőgörbéből. A hőmérséklet növekedésével az anyagok ugyanis általában
kitágulnak, az atomok kissé távolabbra kerülnek egymástól. Az r0-nál nagyobb atomtávolságban
viszont az erőgörbe meredeksége, így a Young-modulus is kisebb.

15.7 ábra A Young-modulus hőmérséklet függése néhány fémnél
Mindennapi tapasztalat az, hogy ha egy testet egyik irányban megnyújtunk, akkor az a
harántirányban elvékonyodik (15.8 ábra). A mérések szerint a két relatív hosszváltozás arányos
egymással:

ahol d az ábrán látható test eredeti átmérője, d annak megváltozása, l az eredeti hossz és l a
hosszváltozás. A negatív előjelre azért van szükség, mert az egyik irányú méretnövekedés a másik
irányban csökkenéssel jár. A dimenziótlan  arányossági tényező az ún. Poisson-szám. A Poissonszám pozitív, értéke legföljebb 0,5 lehet, a legtöbb anyagra 0,3 és 0,4 között van.

15.8 ábra A Poisson-szám értelmezéséhez
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Különleges szerkezetű anyagok az ún. auxetikus anyagok (l.”Auxetikus anyagok” c. keret), amelyek
Poisson-száma negatív, tehát megnyújtva őket, nem elvékonyodnak, hanem megduzzadnak.
Auxetikus anyagok
Az auxetikus anyagok különleges szerkezetű anyagok, melyeknek Poisson-száma negatív. Ez azt
jelenti, hogy egyik irányban megnyújtva őket, ahelyett, hogy harántirányban elvékonyodnának,
pont fordítva, megduzzadnak. Térfogatuk tehát megnő. Ma már sok auxetikus anyagot gyártanak,
a legtöbbet polimerből (pl. poli-tetrafluor-etilénből, vagy nagy molekulatömegű polietilénből).
Amellett, hogy védőruházatokban (pl. golyóálló mellényben), sportruházatban használják,
többféle orvosi alkalmazásuk is van már. Az auxetikus anyagból készített kötszer például gátolja a
seb duzzadását, ill., ha a seb mégis megduzzad, akkor a kötszer térfogatnövekedése miatt a
kötszer pórusaiba zárt gyulladásgátló anyagok felszabadulnak és kiáramolhatnak.
A Young-modulus és a Poisson-szám anyagra jellemző mennyiségek. A gyakorlatban azonban
testekkel van dolgunk, melyek viselkedését anyaguk tulajdonságain túl a test mérete, geometriája is
befolyásolja. Hogy hogyan, ahhoz alakítsuk át a [15.3] összefüggést. Helyettesítsük be a feszültség
[15.2] és a relatív megnyúlás [15.1] definícióit:

Némi átrendezés után:

Ezt a lineáris összefüggést is Hooke-törvénynek nevezhetjük, pontosabban a törvény testekre
vonatkozó alakjának. A [15.5] összefüggés szerint annál nagyobb erő szükséges az adott megnyúlás
eléréséhez, minél „vastagabb” a test (minél nagyobb a keresztmetszete) és minél rövidebb. Vezessük
be a test merevségének, pontosabban húzással szemben tanúsított merevségének (más néven
rugómerevség, jelölése D) fogalmát, ami alatt az egységnyi abszolút hosszváltozáshoz szükséges erőt,
azaz az F/l hányadost értjük. A [15.5] összefüggésből:

tehát egy test húzással szemben mutatott merevsége például a keresztmetszet (A0)
megkétszerezésekor szintén megkétszereződik, vagy például a hossz (l0) megkétszerezésekor a felére
csökken. A test rugalmassága alatt ennek a mennyiségnek a reciprokát értjük, tehát a rugalmasság a
geometriai paraméterektől pontosan fordítva függ, mint a merevség.
2. Nyomás
Az anyagok viselkedését nyomó igénybevétellel is szokták tesztelni. Röviden azt lehet mondani, hogy
minden mennyiség, összefüggés, amit az előző pontban húzásra vonatkozóan megismertünk,
alkalmazható nyomásra is, csak fordított előjellel. A nyomóerő, a nyomófeszültség (nyomás) és a
relatív rövidülés is negatív előjelű mennyiségek. Igaz a Hooke-törvény és a [15.4] összefüggés is.
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3. Nyírás
Nyíró igénybevételnél a testre a felülettel párhuzamos nyíróerő hat (15.9 ábra). A nyírófeszültséget
(nyíró) szintén az erő és a felület hányadosaként értelmezzük. Az alakváltozást a  szöggel (radián
egységben) adhatjuk meg. Nyírás esetén is arányosság tapasztalható az alakváltozás és a terhelés
között:

ahol a G nyírási modulus felírható a Young-modulus és a Poisson-szám segítségével:
(

)

15.9 ábra A nyírás leírására szolgáló mennyiségek
4. Csavarás
A csavarás visszavezethető nyírásra, és ez az alakváltozás is leírható E és  segítségével. Csavaráshoz
forgatónyomatékra (M) van szükség (15.10 ábra). Az alakváltozást itt is egy szöggel, az elcsavarodás
szögével (radián egységben) adhatjuk meg. A csavarás Hooke-törvényének kör keresztmetszetű
testre vonatkozó alakja:

ahol G a test anyagának nyírási modulusa, r a kör keresztmetszetű test sugara, l pedig a hosszúsága.

15.10 ábra A csavarás leírására szolgáló mennyiségek
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5. Hajlítás
Egy test hajlításakor egyik oldalon húzás, a másikon nyomás lép fel (15.11 ábra). Az ábrán látható test
felső és alsó részén lesz a deformáció a legnagyobb mértékű, a belsejében már kisebb, és lesz egy
olyan (neutrális) felület, ahol nincs is deformáció. Ezt a felületet, ill. a közelében lévő tartományt
gyakorlatilag nem érinti a deformáció, így nem is vesz részt a mechanikai terhelés elviselésében.

15.11 ábra A hajlítás húzás és nyomás kombinációja
Többféle módon lehet meghajlítani egy testet. Az anyagok tesztelésekor legtöbbször a hárompontos
hajlítást használják, lényegében ezt mutatja a 15.11 ábra is. Ennek kvantitatív leírása nem egyszerű,
ezért itt mi most egy egyszerűbb hajlítási módot beszélünk meg röviden.
A 15.12 ábrán látható lehajlásban is egyszerű arányosság érvényes. Az l hosszúságú test s nagyságú
lehajlításához szükséges F erőt az

lineáris összefüggés adja meg. A  mennyiség az ún. másodrendű nyomaték (más néven felületi
tehetetlenségi nyomaték), mely a test keresztmetszetétől, annak nagyságától és alakjától is függ,
ahogyan azt néhány gyakori esetre a 15.13 ábra mutatja.

15.12 ábra Egyik végén befogott rúd lehajlása
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15.13 ábra A másodrendű nyomaték néhány keresztmetszet típus esetén
A test lehajlásnál tanúsított merevsége (egységnyi lehajláshoz szükséges erő, azaz D = F/s):

Hajlításnál tehát sokkal erősebben számít a test geometriája, mint pl. húzásnál/nyomásnál. Az ábrán
feltüntetett téglalap keresztmetszetű testnél például a b vastagság negkétszerezésekor a merevség
23 = 8-szorosára nő! Ha a test hosszát kétszerezzük meg, akkor pedig a merevség a nyolcadára
csökken. Kör keresztmetszetű testnél még erősebben esik latba a vastagság: a test átmérőjét
megduplázva a merevség 24 = 16-szorosára nő! Különféle keresztmetszeteknél különböző képletek
érvényesek, azonban az mindig igaz, hogy a test vastagsága és hossza nagyon erősen befolyásolja a
test meghajlítással szemben tanúsított merevségét.

Ha az eddig ismertetett összefüggéseket áttekintjük, láthatjuk, hogy összesen két anyagi jellemző
szerepel bennük: a Young-modulus és a Poisson-szám. Egy homogén, izotróp test mindenféle
deformációját leírhatjuk ezzel a két mennyiséggel és természetesen a test geometriai adataival. Van
még azonban néhány, már az arányossági tartományon túli, de még rugalmas viselkedést jellemző
mennyiség.

A rugalmas tartomány további jellemző mennyiségei
A legtöbb anyagnál az arányossági tartomány majdnem kitölti a teljes rugalmas tartományt. Azonban
egyes anyagoknál, például polimereknél jelentősebben eltérhet a két tartomány. A rugalmas
tartománynak az arányossági tartományon túlmenő részében is használhatjuk a Young-modulust az
ún. tangenciális Young-modulus bevezetése révén (l. „Tangenciális Young-modulus c. keret).
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Tangenciális Young-modulus
Egyes anyagok (pl. számos polimer) terhelési diagramja már korán eltér az egyenestől, tehát szűk
az arányossági tartomány. A rugalmas tartomány további részében is lehet használni a Youngmodulust, bár a görbe nem egyenes. A húzási görbe adott pontjához érintőt illesztünk (15.14
ábra), és az érintő egyenes meredekségét nevezzük tangenciális Young-modulusnak, amelyet
tehát a
𝐸

Δ𝜎
Δ𝜀

képlettel számolunk a görbéből.

15.14 ábra A tangenciális Young-modulus értelmezése

A terhelési diagram rugalmas tartományának határát a terhelés (feszültség) tengelyen rugalmassági
határnak nevezzük, az alakváltozás (relatív megnyúlás) tengelyen visszarugózó képességnek, vagy
rugalmasságnak, ill. reflexiónak. Ilyen mértékű alakváltozás még éppen reverzíbilis, ebből még teljes
a visszaalakulás. Azokat az anyagokat nevezzük rugalmasnak, amelyek visszarugózó képessége nagy.
A leggyakoribb húzási terhelési diagram (15.15 ábra) esetében a rugalmassági határ egy
feszültségérték (r), a visszarugózó képesség pedig egy relatív megnyúlási érték (r), a gyakorlatban
sokszor százalékban megadva.
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15.15 ábra A rugalmas tartomány néhány jellemző mennyisége
Végezetül feltehetjük még a kérdést: Mekkora munkával lehet egy testet adott mértékben
deformálni? Ahogyan a középiskolai fizika tanulmányokban a rugó megnyújtásakor végzett munkát az
erő–megnyúlás grafikon alatti területként határozhattuk meg, most húzási igénybevétel esetén a
húzási terhelési diagramon a görbe alatti területként (15.15 ábra). Ha a húzáskor végzett munkát a
rugalmas tartomány határáig számoljuk, akkor ezt a munka (energia) mennyiséget fajlagos elasztikus
deformációs munkának (angolul, de néha a magyar szakirodalomban is, resilience-nek) nevezzük,
jelölése wr. Ha közelítésképpen a teljes rugalmas tartományban a lineáris [15.3] összefüggéssel
számolunk, akkor

Az összefüggésből (és a 15.15 ábrából is) látszik, hogy két olyan anyag közül, melyek rugalmassági
határa (r) megegyezik, a kisebb merevségű (E), tehát könnyebben nyújtható anyag tárol több
energiát. A wr [15.10] összefüggésből adódó mértékegysége Pa = N/m2 = Nm/m3 = J/m3. Tehát wr az
egységnyi térfogatú anyagon végzett munkát adja meg. Amennyiben egy adott méretű testben tárolt
rugalmas energiára vagyunk kíváncsiak, akkor a fajlagos elasztikus deformációs munkát még a test
térfogatával kell megszoroznunk.

Ahogyan korábban megbeszéltük, a rugalmas deformáció nem igényel nagy átrendeződést a felépítő
atomok között. Kisebb eltávolodásról, vagy közeledésről van csak szó, egyébként az atomok
nagyjából a helyükön maradnak. Ezért a rugalmas tartomány mennyiségei, főként a Young-modulus
és a Poisson-szám gyakorlatilag nem függenek a kristályban jelen lévő hibáktól.
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Rugalmas (elasztikus) tartomány: a terhelési diagramnak az a tartománya, amelyben az
alakváltozás reverzíbilis.

Arányossági tartomány: a terhelési diagram rugalmas tartományának az a résztartománya,
amelyben a terhelés és az alakváltozás nagysága egymással arányosak.
𝐹

Mechanikai feszültség (): egységnyi felületre ható erő, azaz 𝜎 = 𝐴 . Húzóerő esetén
0

húzófeszültségnek, nyomóerőnél nyomófeszültségnek (nyomásnak), nyíróerőnél pedig
nyírófeszültségnek nevezzük. Mértékegysége Pa.

Hooke-törvény: a terhelés és az alakváltozás nagysága közötti lineáris összefüggés. Húzás esetén
anyagra nézve 𝜎 = 𝐸𝜀 ( a húzófeszültség,  a relatív megnyúlás), testre nézve 𝐹 = 𝐸

𝐴0
Δ𝑙
𝑙0

(F a

húzóerő, A0 a test eredeti keresztmetszete, l0 az eredeti hossza, l a megnyúlása).

Young-modulus (anyag merevsége): a húzási Hooke-törvényben fellépő arányossági tényező E,
mely anyagi jellemző, mértékegysége Pa. Megmutatja, hogy egységnyi relatív megnyúláshoz
mekkora húzófeszültségre van szükség.

Test merevsége: egységnyi alakváltozáshoz szükséges erő. Húzásnál a húzással szemben mutatott
merevség (D): 𝐷 = 𝐸

𝐴0
,
𝑙0

ahol E a test anyagának merevsége, A0 a test keresztmetszete, l0 pedig a

hossza.

Poisson-szám: húzás esetén az egyik irányú relatív hosszváltozás és a harántirányú relatív
hosszváltozás közötti arányossági tényező.

Rugalmassági határ: a terhelési diagram rugalmas tartományának a határa a terhelés tengelyen.
Húzás esetén egy húzófeszültség érték (r).

Visszarugózó képesség: a terhelési diagram rugalmas tartományának a határa az alakváltozás
tengelyen, azaz a maximális alakváltozás, amely még reverzíbilis.

Fajlagos elasztikus deformációs munka: a rugalmas tartomány határáig történő deformáció
közben az anyag egységnyi térfogatán végzett munka.
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Javasolt feladatok: 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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16. fejezet. Mechanikai tulajdonságok — képlékeny viselkedés
Az anyagoknak a különféle mechanikai igénybevételek során a különböző terhelések hatására
kialakuló alakváltozását mutatja a 14. fejezetben bevezetett terhelési diagram. A terhelési diagramon
alapvetően két tartományt különíthetünk el: a rugalmas és a képlékeny tartományt (16.1 ábra).
Ebben a fejezetben a képlékeny viselkedés leírásával foglalkozunk.

16.1 ábra Egy húzási diagram és tartományai
A képlékeny alakváltozás erősebb igénybevételnél lép föl, ilyenkor a test már maradandó,
irreverzíbilis alakváltozást szenved. Egyrészt a terhelési és a visszaalakulási görbe nem esik egybe,
másrészt a görbe nem az origóba tér vissza, azaz a test nem alakul teljesen vissza, végleges,
maradandó alakváltozást szenved (16.2 ábra). A képlékeny viselkedés vége a törés, szakadás, amely a
test integritásának megszűnését jelenti.

16.2 ábra A rugalmas és a képlékeny alakváltozások összehasonlítása

A képlékeny tartomány jellemző mennyiségei
Mivel az anyagok viselkedését leggyakrabban húzási igénybevétellel tesztelik, a képlékeny
viselkedésre vonatkozó mennyiségeket is húzási terhelési diagram példáján keresztül vezetjük be.
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Az előző fejezetben tárgyalt rugalmassági határ nehezen csíphető fülön. Nehéz mérni ugyanis azt,
amikor még éppen nincs maradandó alakváltozás. Egyszerűbb megmérni azt, ha már van egy
bizonyos kicsi, de végleges deformáció. Ezért a rugalmassági határ helyett a gyakorlatban inkább az
ún. folyási határt (f) használják, ami egy önkényesen rögzített, pl. 0,1 %-os maradandó
alakváltozáshoz tartozó feszültségérték (16.3 ábra).

16.3 ábra A folyási határ, a szilárdság és a képlékenység meghatározása
Az anyagot tovább nyújtva egyre nagyobb lesz a maradandó megnyúlás, míg el nem szakad. A
szakadáshoz (vagy általánosabban, más deformációkra is gondolva, a töréshez) tartozó
feszültségérték a szilárdság (sz). Ha húzásról van szó, szakítószilárdságnak, ha nyomásról,
nyomószilárdságnak nevezzük, és így tovább (l. „Szilárdságmérések” c. keret).
Szilárdságmérések
A szakítószilárdságot a 15. fejezet 15.2 ábráján bemutatott húzógéppel lehet meghatározni. A
nyomószilárdságot az ún. átlós összenyomási tesztben, a hajlítószilárdságot leggyakrabban a
hárompontos hajlítási tesztben határozzák meg (16.4 ábra).

16.4 ábra Az átlós összenyomási és a hárompontos hajlítási teszt

Nem feltétlenül kell megegyezni egy anyag különböző igénybevételnél mutatott szilárdságának (l. 161. táblázat)! Például a kerámiák szakítószilárdsága tipikusan jóval alacsonyabb, mint
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nyomószilárdságuk, míg a fémeknél a két érték közelítőleg azonos. A nagyobb szilárdságú anyagot a
mindennapi szóhasználatban erősebbnek nevezzük, a kisebb szilárdságút gyengébbnek.
16-1. táblázat Néhány anyag szakító-, ill. nyomószilárdsága

sz, szakító (MPa)

sz, nyomó (MPa)

fogzománc

≈ 10

≈ 400

dentin

≈ 110

≈ 300

kerámiák

5-400

20-5000

porcelán

≈ 25

≈ 300

polietilén (nagy sűrűségű)

≈ 30

anyag

amalgám

30-55

200-450

≈ 50

 80

üveg

 50-70

 700

arany

108

PMMA (polimetilmetakrilát)

alumínium-oxid

≈ 170

≈ 2100

cirkónium-dioxid

≈ 250

≈ 2500

aranyötvözetek

300-900

Pd-Ag ötvözetek

400-700

Ni-Cr ötvözetek

400-900

Co-Cr ötvözetek

600-800

Ti ötvözetek

900-1100

szénszál (61%) erősítésű epoxi

≈ 1700

A két nevezetes feszültségértékhez (a folyási határhoz és a szilárdsághoz) tartozó relatív
megnyúlásokat f-fel, ill. sz-szel jelöljük (16.3 ábra). A két megnyúlás érték közötti különbséggel
jellemezzük egy anyag nyújthatóságát. Ha nem húzásról van szó, hanem nyomásról, akkor
összenyomhatóságnak, ha hajlításról, akkor hajlíthatóságnak nevezhetnénk ezt a mennyiséget.
Összefoglalóan a képlékenység elnevezést használjuk. Fémeknek általában nagy a képlékenységük,
kerámiáké kicsiny.
Ha egy anyagnak mind a visszarugózó képessége (rugalmassága), mind pedig képlékenysége csekély,
tehát megnyúlása a szakadásig összességében kicsi, akkor törékenynek nevezzük. Megállapodás
kérdése, hol húzzuk meg a határt, ez lehet pl. sz = 0,05, azaz 5%. A törékenység tehát a
képlékenységgel és a rugalmassággal is ellentétben áll. Szemléletesen, de kissé túlozva azt lehet
mondani, hogy a törékeny anyag gyakorlatilag deformáció nélkül azonnal törik (16.5 ábra).
A teljesség kedvéért álljon itt a rugalmas és a képlékeny anyag definíciója is: Rugalmasnak nevezünk
egy anyagot, ha megnyúlása szakadásig nagyobb, mint 5%, és a húzási diagramjában a rugalmas
tartomány dominál, azaz a visszarugózó képessége (rugalmassága) nagyobb, mint a képlékenysége.
Képlékenynek nevezünk egy anyagot, ha megnyúlása szakadásig nagyobb, mint 5%, és a húzási
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diagramjában a képlékeny tartomány dominál, azaz a képlékenysége nagyobb, mint a visszarugózó
képessége (rugalmassága) (16.5 ábra).

16.5 ábra A törékenység meghatározása, és a törékeny, a képlékeny és a rugalmas anyagok
összehasonlítása
Végül az előző fejezetben bevezetett fajlagos elasztikus deformációs munka analógiájára itt is
bevezethetünk egy munka jellegű mennyiséget. Ez a szívósság, vagy más néven fajlagos törési
munka (wsz), ami az egységnyi térfogatú anyag eltöréséhez szükséges munka. Szemléletesen: a görbe
alatti terület egészen a töréspontig (16.6 ábra).

16.6 ábra A szívósság (fajlagos törési munka) meghatározása
Szilárdság és szívósság nem járnak okvetlenül együtt! A 16.7 ábrán két egyformán erős — azaz
azonos szilárdságú — anyagot látunk, az egyik anyag azonban nagyobb képlékenységének
köszönhetően jóval szívósabb. (Az erős, de törékeny anyag lehet pl. egy kerámia, az erős és
képlékeny pedig pl. egy fém.)
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16.7 ábra Azonos szilárdságú, de lényegesen eltérő szívósságú anyagok
Azok a legszívósabb anyagok, amelyek erősek (nagy szilárdságúak) és egyúttal nagy képlékenységűek,
vagy nagy a visszarugózó képességük — tehát mindkét tengelyen magas értéknél következik csak be
a törés. Ilyen anyagot főként a fémek és a kompozitok között találunk. Hiába erős (nagy szilárdságú)
egy anyag, ha nem rugalmas és törékeny, akkor nem szívós (pl. számos kerámia). Akkor is kicsi egy
anyag szívóssága, ha ugyan nagy a rugalmassága vagy a képlékenysége, de nagyon gyenge. Főként a
polimerek között találunk ilyen anyagokat.
A terhelési diagram képlékeny tartományához rendelhető tulajdonságok után nézzük, mi is a
képlékeny alakváltozás mechanizmusa.

Hogyan történik a képlékeny alakváltozás atomi szinten?
A képlékeny alakváltozás már jelentősebb átrendeződést igényel az anyag belsejében, mint a kisebb
mértékű rugalmas deformációk, a törésről nem is szólva. Hogyan képzelhetjük el kristályok
képlékeny alakváltozását? Ha például a 16.8 ábrán látható nyírási igénybevételt nézzük, akkor a
pontvonallal jelölt síkban az összes kötést fel kell bontani ahhoz, hogy a sík mentén egy nagyobb
mértékű elcsúszás jöhessen létre. Ha a kötési energiából az ehhez szükséges erőt kiszámoljuk,
bődületesen nagy értéket kapunk. A tapasztalat szerint jóval kisebb értékek is elegendőek a
deformációhoz. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy van egy „trükkös” mechanizmusa az elcsúszásnak,
ami nem igényli az összes kötés egyidejű felszakítását. Ezt a „trükköt” az életben számtalan
szituációban tapasztalhatjuk: így mozog a hernyó, így csúsztatunk odébb egy hosszú, nehéz
futószőnyeget, így emeli el a lábát a gekkó a felületről — azaz kis részletekben. Ez a kristályban egy
diszlokáció keletkezését és vándorlását jelenti (16.9 ábra). Így egyszerre csak egy él mentén kell
felszakadnia a kötéseknek, aztán jön a többi, ezáltal lényegesen kisebb erőre van szükség a
deformációhoz, mint ami az elméleti számolásokból adódott.

16.8 ábra Példa egy képlékeny alakváltozásra nyíráskor
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16.9 ábra Az előző ábrán bemutatott képlékeny alakváltozás mechanizmusa — diszlokáció vándorlás;
és a hernyómozgás — hasonlat a diszlokáció vándorlásra
A 16.9 ábrán bemutatott elcsúszásra csak bizonyos rácssíkok mentén van lehetőség, ez a kristályrács
geometriájától függ. A 16.10 ábra jól szemlélteti, hogy egy polikristályos fémben a különböző
orientációjú szemcsékben különböző irányokban megy végbe ez az elcsúszás (angolul „slip”).

16.10 ábra A rácssíkok mentén történő elcsúszás („slip”) különböző irányú a különböző orientációjú
szemcsékben (réz)
A diszlokáció vándorlás a képlékeny alakváltozás általános mechanizmusa, nem csak nyírásnál, más
deformáció típusoknál is. A 16.11 ábra egy megnyújtott drót példáján mutatja, hogy az irreverzíbilis
megnyúlás mögött is bizonyos kristálysíkok mentén történő elcsúszások rejlenek.

16.11 ábra Nyúlás bizonyos rácssíkok mentén történő elcsúszással (cink egykristály)
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A képlékeny alakváltozás fent leírt mechanizmusának több következménye is van. Egyrészt a
képlékeny alakváltozás erősen függ attól, hogy a kristály egykristály-e, vagy polikristály, és, ha az
utóbbi, akkor mekkora a szemcsék mérete. Miután az elcsúszásra csak bizonyos rácssíkok mentén van
lehetőség, és a szemcsék egy polikristályos anyagban általában különböző orientációjúak, ezért az
elcsúszás általában meg fog állni a szemcse határán (16.12 ábra). Ezért egy egykristály mutatja a
legnagyobb képlékenységet. Minél kisebb szemcséjű polikristályt gyártunk ugyanabból az anyagból,
annál kisebb lesz a képlékenysége. Miután ez azt jelenti, hogy nehezebben indul meg a képlékeny
alakváltozás, a folyási határ növekedni fog (16.13 ábra).

16.12 ábra A diszlokáció vándorlás megakadása a szemcsehatáron

animáció lejátszása:
kattintson a képre.
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16.13 ábra A folyási határ növekedése a szemcseméret csökkenésével (réz-cink ötvözet)
A kristálysíkok elcsúszása szerepet játszik a törés később tárgyalandó mechanizmusában is, ezért
kisebb szemcséknél a szilárdság érték is nagyobb lesz. Ez a magyarázata annak, miért lehet a fémek
képlékenységét csökkenteni, szilárdságát növelni a kristályosításnál alkalmazott hőmérséklet helyes
megválasztásával, és ezen keresztül a szemcseméret csökkentésével.
A diszlokáció vándorlás lehetősége nyilvánvalóan erősen függ attól, mennyi hiba van a rácsban.
Például egy interstícium, vagy egy nagyobb méretű idegen atom egy rácspontban — amelyek
környezetükben eltorzítják a rácsot —, vagy a rácsban már eleve jelen lévő, különböző irányú
diszlokációk kisebb-nagyobb mértékben akadályozzák a rajtuk átmenő kristálysík mentén történő
elcsúszást. Általában kijelenthető: a képlékeny viselkedés és az ezzel összefüggő mechanikai
tulajdonságok, mint a folyási határ, a képlékenység, a szilárdság és a szívósság nagyon érzékenyek a
különféle rácshibákra. Ezt használjuk ki fémek szilárdságának fokozására a hideg megmunkálás vagy
az ötvözés során (l. „Fémek szilárdságának növelése” c. keret).
A képlékeny alakváltozás fent ismertetett mechanizmusából következik a kerámiák közismert
törékenysége is. A kerámiák bonyolultabb felépítésű anyagok, mint a fémek. Többféle, esetleg
nagyon különböző méretű atom, ion vesz részt a felépítésben, közöttük irányított kovalens kötések
vannak, vagy ionos kötések, de akkor az elektroneutralitás egy plusz feltétel, amelynek a mozgások
során is teljesülnie kell. Ezen tényezők miatt — ahogyan azt a kerámiák szerkezetével foglalkozó 11.
fejezetben meg is beszéltük — a kristályrácsban a mozgások sokkal kolátozottabbak, így a diszlokáció
vándorlás szinte lehetetlenné válik. Emiatt a képlékeny alakváltozás gyakorlatilag hiányzik a kerámiák
viselkedésében, ezért törékenyek. Szilárdságuk akár igen nagy, a fémekkel összehasonlítható értéket
is elérhet, de az alakváltozás kolátozottsága miatt a terhelési görbe alatti terület, azaz a szívósság
szintén nagyon kis mértékű (l. a 14. fejezet 14.4 ábráját).
Az amorf szilárd testek képlékeny alakváltozására természetesen a fentiek nem vonatkoznak. Az
amorf testek „befagyott” folyadékok, képlékeny alakváltozásuk folyás révén valósul meg, bármilyen
lassú is ez a folyás.
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Fémek szilárdságának növelése
Három, már régóta ismert és gyakorolt szilárdság növelési „praktikát” ismertetünk röviden.
 Az egyik a főszövegben már részletezett szemcseméret csökkentés. Ha a fémet/fémötvözetet
előállításkor alacsonyabb hőmérsékleten kristályosítják, finomabb szemcsék alakulnak ki. A kis
szemcseméret miatt csökken a képlékenység, egyúttal nő a folyási határ (16.13 ábra) és a
szilárdság is.
 Hideg megmunkálással (pl. szobahőmérsékleten végzett kovácsolással) meg lehet növelni a
hibák, különösen a diszlokációk mennyiségét a kristályban. Ez lecsökkenti a diszlokációk
mozgási szabadságát, következésképpen ez a beavatkozás is ugyanazzal a hatással jár, mint a
szemcseméret csökkentés, tehát: a képlékenység csökken, a folyási határ és a szilárdság nő.
Mindhárom változás jól látható a 16.14 ábra három terhelési görbéjén. (Hasonló hatást lehet
elérni egy lágy rézcső meghajlításával. A meghajlított részben felszaporodott diszlokációk
„megmerevítik” a csövet, a meghajlított csövet ugyanazon a helyen visszahajlítani sokkal
nagyobb erőt igényel.)

16.14 ábra A hideg megmunkálás hatása egy fém (acél) húzási görbéjére
 A harmadik praktika is régóta ismert: az ötvözés. Idegen atomok okvetlenül rácstorzulásokhoz
vezetnek, ami lecsökkenti a diszlokációk mozgási szabadságfokát, és az előbbiekhez hasonló
hatást vált ki (16.15 ábra).

16.15 ábra Réz-nikkel ötvözet folyási határa, képlékenysége és szakító szilárdsága a nikkel
koncentráció függvényében
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Ezzel befejeztük a terhelési diagramról leolvasható mechanikai tulajdonságok tárgyalását. De van
még egy mennyiség, amely fontos a fogorvosi gyakorlat számára is, ez a keménység.

Egy további mechanikai tulajdonság: a keménység
Mindenkinek van fogalma arról, melyik a keményebb anyag, melyik a puhább. Ha két testet
egymáshoz dörzsölünk, a puhább fog jobban kopni. Vagy: a keménnyel meg tudjuk karcolni a
puhábbat. Ha akaratlanul erőteljesen ráharapunk egy piciny, de kemény homok (kvarc) szemcsére, az
bizony megsértheti a kevésbé kemény fogzománcot (≈ apatit). Az anyagokat így összehasonlítva már
régen felállítottak egy keménységi skálát, ez a Mohs-skála. A skála önkényesen 10 fokozattal
rendelkezik, az 1-es legpuhább fokozat etalonja a zsírkő, a legkeményebb 10-es fokozaté a gyémánt
(l. „Mohs-skála” c. keret).
Mohs-skála
A Friedrich Mohs német mineralógus által 1812-ben felállított skála még ma is használatos. A
16.16 ábrán láthatjuk a 10 fokozat tipikus anyagait, és a Mohs-féle kategoriális skála átszámítását
egy mai keménységi skálára. Az átszámítás demonstrálja, hogy a Mohs-skála kategóriái nem
tükrözik a valódi keménység arányokat.

16.16 ábra A Mohs-skála 10 fokozatának etalonjai, és összehasonlításuk egy mai keménységi
skálán. (A Brinell keménységértékek a műszaki gyakorlatban ma is gyakori kg/mm2
mértékegységben értendők.)
Ma már számos jobb módszer van az anyagok keménységének megállapítására, pl. a Rockwell-, a
Brinell-, a Vickers-, a Knoop-, a Barcol- és a Shore-teszt. Ezek közül csak a fogászati anyagok
vizsgálatában leggyakrabban alkalmazott Brinell-, Vickers- és Knoop-tesztet ismertetjük röviden.
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16.17 ábra A legfontosabb keménységvizsgálati eljárások
A Brinell-, Vickers- és Knoop-tesztek (16.17 ábra) közös vonása, hogy egy nagyon kemény, kisméretű
tárgyat, egy hegyet nyomunk bele adott erővel, adott ideig a vizsgálandó anyagba. Az erőt úgy kell
megválasztani, hogy maradandó alakváltozás, egy benyomat jöjjön létre az anyagban. Minél
keményebb az anyag, annál kisebb lesz a benyomat. A térbeli benyomat felszínét (általában
mikroszkóp alatt) megállapítjuk, és az alkalmazott erő (F) és a felszín (A) hányadosaként értelmezzük
a keménységi számot (H), tehát:

A definícióból N/m2 mértékegység, azaz a nyomás mértékegysége, a Pascal adódik, de a H mégsem
igazi nyomásérték, hiszen az F erő nem merőleges a hegy és az anyag érintkezési felületére. Ennek
ellenére az így megállapított keménységi szám mellé sokszor kiteszik a Pa mértékegységet. Legalább
ilyen gyakori a műszaki gyakorlatban a kg/mm2 mértékegység használata is, bár a kg igazából nem
erő egység. Viszont talán könnyebben elképzelhetők, mit jelentenek a kg/mm2 értékek. (Átszámítás:
1 kg/mm2 ≈ 10 MPa.)
A keménységi szám jelölésére két betűt szoktak használni, az első betű a H (az angol „hardness
number” kifejezés rövidítéséből), a második betű a teszt fajtájára utal: Brinell-féle keménységi szám
— HB, Vickers-féle keménységi szám — HV és Knoop-féle keménységi szám — HK.
Minél keményebb a vizsgált anyag, annál kisebb lesz a benyomat keresztmetszete, és annál nagyobb
a keménységi száma.
A Brinell-, Vickers- és Knoop-tesztekben különbözőség az, hogy milyen anyagból, milyen formával
készül a hegy. A Brinell-tesztben nagyon kemény, általában acél, vagy volfrám-karbid kerámia golyót,
a másik kettőben különböző alakú gyémántot használnak. Ezért a különböző tesztekben kapott
keménységi számokat átszámítás nélkül nem szabad egymással összevetni! (Bizonyos átszámolásokra
van lehetőség, de a legjobb megoldás mégis az, ha az összehasonlítandó anyagoknak ugyanazzal a
teszttel megállapított keménységi számait vetjük össze.)
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A vizsgálatok eredménye igazából nem teljesen egyértelmű, mert kissé függ az alkalmazott erő
nagyságától és a benyomás idejétől is. Korrekt eljárás az, ha a keménységi szám mellé hozzáteszik,
milyen körülmények között került megállapításra. (Részben az információk hiánya miatt a keretben
közölt 16-2. táblázatunk sem tartalmazza ezeket a pontosításokat.)
16-2. táblázat Néhány anyag keménységi száma Vickers (HV), ill. Knoop (HK) szerint
anyag

HV (MPa)

HK (MPa)

dentin

≈ 600

≈ 700

fogzománc

≈ 3400

3400-4000

arany

60-70

akrilát

≈ 200

≈ 200

arany ötvözetek

600-2500

≈ 2000

amalgám

≈ 1000

Pd-Ag ötvözetek

1400-1900

Ni-Cr ötvözetek

3000-4000

2000-3500

Co-Cr ötvözetek

≈ 4000

3000-4500
 5000

üveg
porcelán

4500-7000

≈ 6000

A keménységi számmal kapcsolatos fenti problémák dacára a gyakorlatban a leggyakrabban
alkalmazott mechanikai vizsgálati módszer a keménység vizsgálat. Ennek okai:
1. A keménységtesztek egyszerűek és olcsóak. Nincs szükség speciálisan előkészített
próbadarabra, és a mérőeszköz is egyszerű.
2. A teszt nem destruktív, a vizsgált testet nem kell eltörni, erősen deformálni, mindössze egy
pici benyomat marad vissza a vizsgálat után.
3. A megállapított keménység értékből jól meg lehet becsülni más mechanikai tulajdonságokat
is.
A keménység korrelációt (összefüggést) mutat több, korábban definiált mechanikai tulajdonsággal is.
Hogy melyik mennyiséggel mutatja a legszorosabb összefüggést, azt a következő gondolatmenettel
találhatjuk meg. Ahogy a hegyet benyomjuk a vizsgálandó anyagba, a hegy körül az anyagban először
nagyon nagy a feszültség, hiszen kis felületre koncentrálódik a benyomásnál alkalmazott erő. Ahogy a
hegy halad előre, és egyre nagyobb felületen oszlik el az erő, úgy csökken a feszültség. Amikor a
feszültség a folyási határ alá csökken, a további benyomás során érintett anyagtartományban már
csak rugalmas deformáció alakul ki. A hegyet eltávolítva ez a rugalmas deformáció visszaalakul, a
benyomat méretének megállapításakor ez már nem látszik. A benyomat mérete azt a pillanatot
rögzíti, amikor a feszültség a folyási határral egyezett meg, ezért a keménység a folyási határral
mutatja a legszorosabb kapcsolatot. Azonban korreláció fedezhető fel a szilárdság értékekkel is,
ahogyan azt a 16.18 ábrán láthatjuk, ez azonban anyagonként különböző mértékű.
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16.18 ábra Keménység és szilárdság kapcsolata néhány anyagnál
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Képlékeny tartomány: a terhelési diagramnak az a tartománya, amelyben az alakváltozás
irreverzíbilis.
Folyási határ (f): az a feszültségérték, amelynek elérése után az anyagban 0,1%-os irreverzíbilis
alakváltozás marad vissza.

Szilárdság (sz): a szakadáshoz, ill. töréshez tartozó feszültségérték. Az igénybevétel típusától
függően beszélünk szakítószilárdságról, nyomószilárdságról, hajlítószilárdságról, stb.

Képlékenység: a képlékeny tartomány szélessége a terhelési diagram vízszintes tengelyén. Húzási
diagramnál a két relatív megnyúlásérték különbsége.

Törékenység: a rugalmasság és a képlékenység ellentettje.

Törékeny, rugalmas, ill. képlékeny anyag: Törékenynek nevezünk egy anyagot, ha megnyúlása a
szakadásig 5% alatt marad. Rugalmas egy anyag, ha megnyúlása a szakadásig 5% fölött van, és
visszarugózó képessége (rugalmassága) nagyobb, mint képlékenysége. Képlékeny egy anyag, ha
megnyúlása a szakadásig 5% fölött van, és képlékenysége nagyobb, mint visszarugózó képessége
(rugalmassága).

Szívósság, vagy fajlagos törési munka (wsz): a törésig történő deformáció közben az anyag
egységnyi térfogatán végzett munka.

Keménység: az anyagnak az a tulajdonsága, hogy mennyire áll ellen a képlékeny alakváltozásnak
egy másik, keményebb anyaggal való mechanikai kölcsönhatás során.

Javasolt feladatok: 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.34.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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17. fejezet. Mechanikai tulajdonságok — törés
Nagyon kellemetlen, ha egy műfogsor, egy híd, vagy egy implantátum eltörik. A törés akkor
következik be, ha az anyagban a feszültség eléri és meghaladja a szilárdságértéket. Ez tervezési,
kivitelezési hibából, rossz anyagválasztásból, esetleg anyaghibából adódhat. Az is előfordulhat persze,
hogy a szokásosnál, az előre láthatónál jóval nagyobb terhelés érte a testet. Több körülmény is
befolyásolja egy anyag törési „hajlandóságát”: a terhelés időbeli lefolyása, a hőmérséklet, a kémiai
környezet, az anyag előélete, azaz korábbi mechanikai igénybevételei. Előfordulhat, hogy ezen
körülmények összejátszása miatt a test már a szilárdságértéknél jóval kisebb terhelésre eltörik.
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben a fejezetben.

Hogyan következik be a törés?
A „Hogyan?” előtt nézzük először a „Hol kezdődik?” kérdést. A válasz: a „gyenge láncszemnél”, azaz
az anyag olyan helyén, ahol az összetartó erők kisebbek, pl. szemcsehatárokon, vagy más olyan
helyen, ahol nagyon rendezetlen az anyag szerkezete, és a kötési erők gyengébbek. Elég, ha egy
parányi, még a hajszálnál is sokkalta vékonyabb repedés keletkezik. Nem beszélve arról, ha ilyen
repedés már eleve van az anyagban. A repedések ugyanis feszültségfokozó tényezők. A repedések
környezetében megnő a feszültség (17.1 ábra). Ez igaz a felületen lévő repedésekre is. (Ezért kell a
fogorvosnak, fogtechnikusnak szépen, repedésmentesen eldolgoznia a munkadarab felületét.) Minél
élesebb a repedés csúcsa, annál nagyobb a lokális feszültség (max), ami nagyságrendekkel
meghaladhatja a külső terhelés alapján feltételezett feszültséget (0). A nagy lokális feszültség tovább
terheli az anyagot, de itt kettéválik a törés további menete:

17.1 ábra Feszültségeloszlás a próbatest egy, a húzásra merőleges síkja mentén, különböző méretű
repedések esetén
 Ha az anyag nagy képlékenységgel rendelkezik, akkor a megnőtt feszültség képlékeny
alakváltozáshoz vezet, ami csökkenti a lokális feszültséget, az anyag mintegy „feldolgozza” a
repedést, hátráltatja a törés bekövetkezését. Ha a külső terhelés tovább nő, akkor már „nincs
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mese”, egyre több helyen alakulnak ki repedések, ezek összeolvadnak, és végül eltörik az anyag.
Így zajlik le egy képlékeny anyag törése (17.2 ábra). A törési felületen jól látszanak a képlékeny
alakváltozás, a megfolyás nyomai. Ezt nevezzük képlékeny, vagy szívós törésnek (17.3 ábra bal
oldala).
 A kis képlékenységű, vagy törékeny anyag nem képes képlékeny alakváltozással enyhíteni a
feszültségek lokális megnövekedését, a repedés a feszültségre merőlegesen hirtelen végigfut a
testen, és bekövetkezik a törés. A törési felület sima, nem látszik képlékeny alakváltozásnak
nyoma. Ezt nevezzük rideg törésnek (17.3 ábra jobb oldala).

17.2 ábra Pillanatok egy képlékeny anyag törésének történetéből

17.3 ábra A képlékeny (szívós) és a rideg törés a törési felületek összehasonlításával
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Az anyagok törési „hajlandóságát” erősen befolyásolja előéletük. Hosszan tartó, változó erősségű
mechanikai terhelés elfárasztja az anyagokat, könnyebben törnek, és a törés jellege is megváltozik. A
jelenséget fáradásnak, ill. fáradásos törésnek nevezzük.

Fáradás, fáradásos törés
Ha ismétlődő mechanikai terhelésnek teszünk ki egy anyagot, azt tapasztaljuk, hogy a
szilárdságmérési vizsgálatban megállapított szilárdságértéknél (sz) akár jóval kisebb terhelésre is
eltörik. A „Mechanikai tulajdonságok — képlékeny alakváltozás” c. fejezetben ismertetett szilárdság
nem veszi figyelembe az anyagok fáradását.
Fáradásnak nevezzük az anyagok szilárdságának ismétlődő mechanikai terhelés hatására idővel
bekövetkező csökkenését. A jelenség gyakorlati jelentőségét mutatja az a tény, hogy az életben a
különböző fémtárgyak, alkatrészek törésének több, mint 90 %-a fáradásos törés. Fáradnak a
polimerek és a kerámiák is. A fáradásos törésnek a gyakorlatban kellemetlen vonása még, hogy
előjelek nélkül jelentkezik. (A fémeknél legalábbis a „normál” törést általában egy képlékeny
alakváltozás előzi meg, ami figyelmeztető jel a hamarosan bekövetkező törés előtt.) A fáradásos törés
még a képlékeny fémeknél is rideg törés, ami a repedések szerepét mutatja.

17.4 ábra Néhány terhelési típus anyagok fáradásának vizsgálatára
A fáradás vizsgálatára olyan eszközöket terveztek, amelyekkel ismétlődő és változó terhelésnek, pl.
húzó-nyomó terhelésnek (17.4 ábra), vagy hajlítgatásnak (de ez is nyomás és húzás váltakozását
jelenti) lehet alávetni az anyagokat. A terhelés lehet szabályosan (17.4a és b), vagy véletlenszerűen
változó (17.4c), húzás és nyomás tekintetében szimmetrikus (17.4a) és aszimmetrikus (17.4b és c). Az
ábra b részén például csak húzást látunk, igaz, azt különböző erősséggel. A terhelési mód több vonása
is befolyásolja a fáradás alakulását, de a legfontosabb paraméter a terhelés amplitúdója, vagy a
feszültség amplitúdó (a):
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ahol max és min a maximális. ill. minimális feszültségértéket jelöli.
A fáradásvizsgálat általában a statikus szilárdság (sz) értéknél 30-40 %-kal kisebb feszültség
amplitúdóval kezdődik. A terhelést a törésig folytatják és megállapítják az addig lezajlott ciklusok
számát (N). Egy másik, hasonló próbadarabbal folytatódik a vizsgálat, amelyet egy még kisebb
feszültség amplitúdóval terhelnek, amíg ez az újabb próbadarab is el nem törik, és így tovább. A
vizsgálatsorozatból kapott a–N értékpárokat ábrázolva kapjuk az ún. fáradási görbét (17.5 ábra).

17.5 ábra Két tipikus fáradási görbe
Egy anyag fáradási görbéjéből a gyakorlatban kétféle kérdésre szoktak választ keresni. Ismerve azt,
hogy egy anyag valamely szituációban legföljebb mekkora terhelést fog kapni, leolvashatjuk, hogy
várhatóan mennyi ideig bírja ki törés nélkül. Vagy fordítva, ha előírjuk, hogy mennyi időt kell
okvetlenül kibírnia, akkor a görbéről leolvashatjuk, hogy legföljebb mekkora terhelésnek szabad
kitenni.
A 17.5 ábrán látható egyik tipikus görbén találunk egy kifáradási határt. Ez, a félreértések elkerülése
végett, nem egy ciklusszám, ami után az anyag kifárad! A kifáradási határ egy feszültség amplitúdó,
amelynél kisebb terhelést az anyag elméletileg végtelen ideig, kifáradás nélkül elvisel. Ilyen anyagok
például az acélötvözetek és a titánötvözetek. Ez azt jelenti, hogy ezen anyagoknak a szilárdsága a
változó terhelés során csak egy ideig csökken. Az anyagok másik csoportjánál, pl. a legtöbb nem vas
alapú (Al, Cu, Mg, stb.) ötvözetnél, nincs ilyen határ, tehát ezen anyagok kifáradásának nincs határa,
bármilyen kis terhelésre eltörnek, ha kellő számban ismétlődik a terhelés.
A 17.6 és a 17.7 ábrán néhány anyag fáradási görbéjét láthatjuk példaként.
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17.6 ábra Egy alumínium ötvözet fáradási görbéje (az ötvözet statikus szilárdsága sz = 320 MPa)

17.7 ábra Néhány polimer fáradási görbéje
A fáradásvizsgálatok eredményei eléggé szórnak, mivel a jelenség függ az alkalmazott ciklus
időtartamától, az átlagos, és a maximális feszültségtől is, és meglehetősen érzékeny olyan
paraméterekre is, amelyek nehezen kontrollálhatók, pl. a próbadarab felületének kisebb-nagyobb
egyenetlenségei. (Ezért a gyakorlatban első közelítésként átlagos görbéket használnak — ilyenek a
fenti görbék is —, pontosabb válaszhoz pedig görbesorozatokat, ahol az egyes görbék a törés
százalékos valószínűségét adják meg.)
A fenti tapasztalat is arra utal, hogy a fáradásos törésben is, mint általában a törések kialakulásában,
a repedések fontos szerepet játszanak. A fáradásos törés általában egy felszíni hajszálrepedésből
indul ki, legvalószínűbben éles sarkok közelében. (Ezért is fontos, hogy a fogorvos, ill. a fogtechnikus
az elkészített fogpótlás felületét gondosan eldolgozza, és éles sarkok helyett legömbölyített formákat
használjon. És ezért használják a fáradásos törés hátráltatására a gyakorlatban még a felületi rétegek
olyan kezelését, amivel az keményebbé, erősebbé tehető.) A hajszálrepedések az ismétlődő terhelés
hatására képlékeny alakváltozás nélkül fokozatosan növekszenek, ami az anyag gyengüléséhez vezet,
és egy kritikus mértékű gyengülés után az anyag hirtelen, ridegen eltörik. A fáradásos törés felszíne
(17.8 ábra) jellegzetes. Általában jól megfigyelhető annak a hajszálrepedésnek a nyoma, ahonnan a
törés kiindult. A terhelésváltozások során ugyanis a hajszálrepedés szemben lévő felületei egymáshoz
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dörzsölődnek, elkopnak, és ez a kopott felület a törésfelszínen jól megkülönböztethető a végső törés
„friss” felületétől.

17.8 ábra Fáradásos törés felszíne
Különböző környezeti tényezők befolyásolják még a fáradás jelenségét. Elsősorban a hőmérsékleti
fluktuációk. Ezek ugyanis a hőtágulás révén esetleg maguk is belső feszültségeket indukálnak, ami
növelheti az anyag mechanikai terhelését. Ez úgy következhet be, hogy nincs lehetősége az anyagnak
a tágulásra, vagy pedig a testben különböző anyagok vannak, különböző hőtágulási tulajdonságokkal.
(A hőtágulásról és a különböző hőtágulási együtthatókból adódó belső feszültségekről a termikus
tulajdonságokkal foglalkozó későbbi fejezetben lesz szó részletesebben.)
Mindenesetre a hőmérsékleti fluktuációk még külső mechanikai terhelés nélkül is fáraszthatják az
anyagot, ezt termikus fáradásnak nevezzük.
A környezet kémiai tulajdonságai (pl. víz jelenléte, folyadékkal való érintkezés esetén a folyadék pH
értéke, stb.) is befolyásolhatják az anyag fáradását. A mechanikai terhelés és a kémiai tényezők
együttes hatására bekövetkező fáradást korróziós fáradásnak nevezzük.
A törés az életben sokszor nem egy lassan kialakuló, fokozatosan növekvő terhelés, és nem is egy
hosszan tartó, változó erősségű fárasztó terhelés, hanem egy hirtelen fellépő erőbehatás, pl. egy
nagy erejű ütés következtében lép föl. Az ilyen jellegű törések jellemzésére vezetünk be egy további
mennyiséget.

Még egy további mechanikai tulajdonság: fajlagos ütőmunka
A terhelési diagram és az összes, a diagramról leolvasható mechanikai tulajdonság fokozatosan
növekvő terhelésre, egyensúlyi állapotra vonatkozik. Egy hirtelen erős ütés nem-egyensúlyi terhelést
jelent, és az anyagok ilyen körülmények között kissé másképp viselked(het)nek, mint ahogyan arra a
mechanikai tulajdonságokkal foglalkozó bevezető 14. fejezetben utaltunk is. A terhelési diagramról
leolvasható szilárdság érték nem biztos, hogy mérvadó ilyen szituációban is. Ezért az anyagok
viselkedését a szokásos nyújtó, nyomó és hajlító vizsgálatok mellett ún. ütővizsgálatokban is szokták
tesztelni. Ezek közül a Charpy-féle ütővizsgálatot (17.9 ábra) ismertetjük.
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17.9 ábra A Charpy-féle ütővizsgálat, amellyel a fajlagos ütőmunka megállapítható
Az eszközben a kalapácsot olyan magasra lendítjük, hogy eltörje az alul levő üllőbe befogott testet. A
törés után a kalapács tovább lendül. A törésben felemésztődött energiát a kalapács kezdő- (h0) és
véghelyzetében (h) érvényes helyzeti energiájának a különbsége adja (mgh0 – mgh). A kalapács
helyzeti energiáját a kezdő- és véghelyzetben a kar hosszából és a skáláról leolvasott  és  szögekből
számolhatjuk ki. Ezt az energiát nevezzük ütőmunkának. A próbatest standard méretű és standard
bevágással kell ellátni, hogy lehetőleg ne a belső repedések határozzák meg a törés bekövetkeztét. A
fajlagos ütőmunkát úgy kapjuk, ha a tesztben megállapított ütőmunkát elosztjuk a standard
próbatest törési keresztmetszetével (A):

Így a fajlagos ütőmunka mértékegysége a J/m2 lesz.
Egy fontos gyakorlati megfigyelés az, hogy a hőmérséklet — számos más mechanikai tulajdonság
mellett — a hirtelen ütésre bekövetkező ütést is befolyásolja sok anyagnál. Ezt a Charpy-féle vizsgálat
segítségével kvantitatívan is nyomon követhetjük. A 17.10 ábra néhány fém fajlagos ütőmunkáját
mutatja különböző hőmérsékleteken. Látjuk, hogy a különböző acélok a szobahőmérséklet környékén
a szívós állapotból rideg állapotba mennek át abban az értelemben, hogy fajlagos ütőmunkájuk akár
rendkívüli mértékben is lecsökken. Ezek az acélok tehát alacsony hőmérsékleten nagyon könnyen
eltörhetők (l. „A Liberty-osztályú hajók rejtélyes balesetei” c. keret). Természetesen nem minden fém
viselkedik így, ahogy az ábrán a nikkel (Ni) példája utal is erre.
Hasonló szívós–rideg átmenet megfigyelhető kerámiáknál és polimereknél (pl. plexinél) is.
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17.10 ábra Néhány fém fajlagos ütőmunkájának változása a hőmérséklettel. Egyes fémek
könnyebben és ridegen törnek alacsony hőmérsékleten.
A Liberty-osztályú hajók rejtélyes balesetei
A Liberty-osztály egy a II. világháború idején az Egyesült Államokban gyártott 10 ezer tonnás
teherhajó típus. Az USA legnagyobb szériában gyártott hajói közé tartoztak, 1941 és 1945 között
2710 ilyen hajó készült. Közülük kettő, mint múzeumhajó, még mindig hajózik.
Az észak-atlanti vizeken közlekedő Liberty-hajókkal rejtélyes balesetek sorozata történt. Minden
előzetes jel nélküli rideg törések léptek föl a hajótest különböző részein. A II. világháború alatt
mintegy 1500 ilyen balesetet jegyeztek föl, három hajó teste teljesen kettétört. Az elrendelt
vizsgálatok kimutatták, hogy a töréseket nem a rossz hegesztések okozták, hanem a felhasznált
acél anyaga. Olyan acél használtak ugyanis, amelynél a 17.10 ábrán látható szívós-rideg átmeneti
hőmérséklet az Atlanti-óceán északi vizeinek hőmérséklete fölött volt. Ezért a gyártáskori
melegebb környezetben még szívós acél viselkedése a hideg vizeken ridegbe váltott, és (az
általában túlterhelt) hajó teste viharok alatt igen könnyen törést szenvedhetett.

17.11 ábra Az egyik Liberty-hajó balesete
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Képlékeny, vagy szívós törés: képlékeny alakváltozás után fellépő törés.

Rideg törés: képlékeny alakváltozás nélkül fellépő törés.

Fáradás: egy anyag szilárdságának ismétlődő mechanikai terhelés hatására idővel bekövetkező
csökkenése.

Fáradási görbe: megmutatja, hogy különböző feszültség amplitúdójú (a) terheléseket hány
cikluson (N) keresztül bír ki törés nélkül egy anyag.

Kifáradási határ: egy feszültség amplitúdó, aminél kisebb terhelést az anyag elméletileg végtelen
sok cikluson keresztül törés nélkül elvisel.

Fáradásos törés: jellegzetes törési felülettel rendelkező törésfajta, amely az ismétlődő terhelés
hatására kifáradó anyagban lép föl. A fáradás során kialakuló és növekvő repedés a hatásos
keresztmetszetet lecsökkenti, ami végül hirtelen töréshez vezet.

Termikus fáradás: egy anyag szilárdságának hőmérsékleti fluktuációk hatására idővel
bekövetkező csökkenése.

Korróziós fáradás: egy anyag szilárdságának ismétlődő mechanikai terhelés és a kémiai környezet
együttes hatására idővel bekövetkező csökkenése.

Fajlagos ütőmunka: egységnyi keresztmetszetű próbadarab hirtelen behatással történő
eltörésekor végzett munka (Charpy-teszt). Mértékegysége J/m2.

Javasolt feladatok: 4.32, 4.33 és 4.36.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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18. fejezet. Mechanikai tulajdonságok — viszkoelaszticitás
Az anyagok különféle tulajdonságai közül a mechanikai tulajdonságok a legfontosabbak a fogorvos
számára. A mechanikai tulajdonságok közül pedig talán a legérdekesebb az ún. viszkoelaszticitás.
A viszkozitással a folyadékokkal foglalkozó fejezetben ismerkedtünk meg. Azt mutatja meg, hogy egy
folyadék milyen nehezen folyik (a folyósság, a fluiditás reciproka). Az elasztikus viselkedés pedig a
szilárd anyagok tulajdonsága. Az elaszticitás azt mutatja meg, hogy milyen könnyen deformálható egy
anyag. A két viselkedésforma — a viszkózus folyás és a rugalmas deformáció — első pillantásra
összeegyeztethetetlennek tűnik. Pedig elég sok anyag van a környezetünkben, amelyek így is, úgy is
tudnak viselkedni. Például a tojásfehérje, amit ki tudunk csurgatni a feltörés után a héjából, vagy bele
tudjuk mártani az ujjunkat, de ha csak röviden megbökjük, akkor ruganyosan rezeg, a rövid idejű
deformáció után visszanyeri alakját. Ez bizony egyszer folyás, másszor rugalmas deformáció. A
tojásfehérje egyszer viszkózus anyag, másszor elasztikus. Egyszerűség kedvéért nevezzük
viszkoelasztikusnak, a jelenséget pedig viszkoelaszticitásnak.

A viszkoelaszticitás meghatározása
A viszkoelaszticitás tehát a viszkózus és elasztikus viselkedés együttes megjelenését jelenti egy
adott anyagnál. Hogyan tudjuk ezt megragadni, egzaktabb módon definiálni? Ehhez hasonlítsuk össze
a kétféle viselkedést egy erre alkalmas szituációban.
Nézzük például egy szilikongumiból készült kocka rugalmas deformációját először — legalábbis egy
gondolatkísérletben. A kísérlet lépéseit először köznapi nyelven, pongyolán írjuk le, majd zárójelben
egy szabatosabb megfogalmazást is adunk. A 18.1a ábrán látható, alsó felületén leragasztott kocka
tetejét ujjunkkal nyomjuk kicsit odébb (nyírófeszültséget alkalmazva létrehozunk egy kismértékű
nyírási deformációt). Természetesen nyomnunk kell a kockát, azaz erőt kell kifejtenünk a
deformálódás alatt végig és utána is, mindaddig, amíg deformált állapotban akarjuk tartani (állandó
deformációnál a nyírófeszültség is állandó). Ha elengedjük a kockát, az visszatér eredeti állapotába.

18.1 ábra A rugalmas (a) és a viszkózus (b) viselkedés összehasonlításához
Most nézzük a viszkózus viselkedést. Ehhez igazából folyadékot kellene tekintenünk, de ha mégis
ugyanazzal a kockával szeretnénk ezt a viselkedést is modellezni, akkor ezt közelítőleg úgy tudjuk
megtenni, ha a kockát felszeleteljük vékony, vízszintes lapokra (18.1b ábra). Nyomjuk most odébb a
kocka legfelső szeletét (nyírófeszültséget alkalmazva létrehozunk egy rövid ideig tartó folyást). Az
első szelet odébb fog csúszni, de a szeletek közötti súrlódás miatt elhúzza magával, ha kisebb
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mértékben is, a második szeletet, és így tovább (itt feltételeztük, hogy ebben a modellben is, mint
ahogyan a folyadékoknál, a rétegek között a sebességkülönbségekkel arányos belső súrlódási erők,
nyírófeszültségek hatnak). Csak az elcsúsztatás alatt kell kifejtenünk erőt. Ahhoz, hogy a szeletek úgy
maradjanak, már nem (a belső nyírófeszültség a folyás alatt állandó, utána azonban azonnal eltűnik).
Az elcsúsztatott rétegek maguktól nem térnek vissza eredeti helyükre. (Megjegyezzük, hogy ez a
megfolyás hasonlóságot mutat a 16. fejezetben tárgyalt képlékeny alakváltozással [l. 16.1 ábra].
Azonban különbség is van a két jelenség között, például a képlékeny alakváltozásnál van részleges
visszaalakulás a terhelés megszűnte után, míg a viszkózus folyásnál nincs.)
A gondolatkísérletből ragadjuk ki az odébb tolás/csúsztatás fázisát, és tegyük fel, hogy ezt végtelenül
gyorsan, pillanatszerűen csináljuk (így működik az ún. „elmozdulásgenerátor”, lásd később). A
deformáció időbeli alakulását ekkor a 18.2a ábra mutatja. Az ábra b részén pedig az ezzel összefüggő,
a fentiekben vázolt feszültségváltozásokat látjuk. Az elasztikus viselkedésnél a feszültség állandó
marad mindaddig, amíg a deformált állapot fennáll. A viszkózus viselkedésnél csak az elcsúszás alatt
van belső feszültség, annak lezajlása után már nincs. Mivel az elcsúszás, feltételünk szerint,
végtelenül rövid idő alatt történik, ezért csak egy pillanatra lép föl feszültség, viszont az végtelenül
nagy. A feszültség eltűnését feszültség relaxációnak nevezzük, ami a viszkózus viselkedésben
végtelenül gyorsan megtörténik, az elasztikus viselkedésben viszont egyáltalán nem tapasztalható. A
két viselkedésfajta tehát e tekintetben szélsőségesen különbözik, ez ad lehetőséget a viszkoelasztikus
viselkedés, mint köztes viselkedés, pontosabb definíciójára. A viszkoelasztikus viselkedésben egy
véges időskálán lezajló feszültség relaxáció figyelhető meg (18.2b ábra).

18.2 ábra Végtelenül gyorsan kialakuló, aztán változatlan deformáció (a) és az ezzel összefüggő
feszültségváltozások (b) a különböző viselkedésfajtáknál
A viszkoelasztikus testben fellépő feszültség relaxációt a 18.3 ábrán is látható

exponenciális függvénnyel írhatjuk le, ahol 0 a kezdeti feszültséget és  a relaxációs időt jelöli. A
relaxációs idő azt az időtartamot adja meg, amely alatt a feszültség a kezdeti értéknek az e-ed
részére csökken. Ha ugyanis a változó t helyébe éppen a  időt írjuk be, akkor
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18.3 ábra Viszkoelasztikus feszültség relaxáció különböző relaxációs időkkel
A viszkózus anyag relaxációs ideje 0, az elasztikus anyagé végtelen nagy, a viszkoelasztikus anyagé
pedig a kettő közötti véges érték. Ha gyors, a relaxációs időnél jóval rövidebb idejű (t << ) behatás
éri a viszkoelasztikus anyagot, akkor nincs idő a feszültség relaxációra, és az anyag inkább rugalmasan
viselkedik (l. tojásfehérje, amikor csak röviden megbökjük). Ha lassú, a relaxációs időnél jóval
hosszabb idejű ( << t) behatás éri az anyagot, akkor pedig fordítva, feszültség relaxáció mellett
viszkózusan viselkedik (l. tojásfehérje, amikor lassan nyomjuk bele az ujjunkat).
A 18.2b ábrán a viszkózus, ill. elasztikus viselkedés szélsőséges görbéit nézve, felmerülhet a gyanú,
hogy ezek csak elméleti görbék, a valóságban nincs is olyan anyag, amely egzaktul így viselkedne,
hanem fordítva, minden anyag viszkoelasztikusan viselkedik. Legföljebb olyan gyors, ill. olyan lassú a
feszültség relaxáció, hogy a kísérletek időtartama alatt nem figyelhető meg. Minden anyaghoz
hozzárendelhető egy viszkozitás () és egy nyírási modulus (G) érték, és a kettő hányadosa adja a
relaxációs időt:

Így a két tulajdonság viszonya szabja meg, hogy inkább viszkózusan, vagy inkább elasztikusan
viselkedik az anyag. Nagy  és kis G esetén nagyon nagy a relaxációs idő, ezért a hétköznapi
megfigyelések szokásos időtartama alatt nincs feszültség relaxáció, és az anyag elasztikusan
viselkedik. Kis  és nagy G esetén nagyon kicsi a relaxációs idő, ezért a hétköznapi megfigyelések
szokásos időtartama alatt teljes a feszültség relaxáció, és az anyag inkább viszkózusan viselkedik.
Az az anyag fog a megfigyelésekben viszkoelasztikusnak mutatkozni, amelynek relaxációs ideje a
megfigyelt folyamat időtartamával összemérhető. Ilyen anyag a tojásfehérje és például a gyurmalin is
(l. „A gyurmalinról” c. keret).
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A gyurmalinról
A gyurmalin egy, a közönséges gyurmához hasonló, de sokkal érdekesebb anyag (18.4 ábra).
Kiválóan alkalmas a viszkoelasztikus viselkedés megfigyelésére. A gyurmalint a 2. világháború
idején fejlesztették ki az Egyesült Államokban a gumi pótlására, mivel sok kaucsuktermelő vidék
japán megszállás alatt volt.
A gyurmalin fő alkotórésze egy szilícium alapú polimer, a polidimetilsziloxán. Ehhez még számos
adalékanyag járul. A különböző anyagok együttese szerencsés módon olyan relaxációs időt
kölcsönöz a gyurmalinnak, amelynek értéke az 1 s nagyságrendbe esik. Ettől válik a gyurmalin
viselkedése összetetté, ha úgy tetszik rejtélyessé, amikor játszunk, kísérletezünk vele.

18.4 ábra Gyurmalin és feszültség relaxációja két kísérletben — rugalmas pattogáskor, ill. lassú
deformációkor
Ha ugyanis lassan húzzuk, vagy egyszerűen csak lógatva tartjuk, akkor a saját súlyának hatására
lassan folyik. Ha viszont golyót formálunk belőle, és rápattintjuk az asztalra, akkor rugalmasan
visszapattan. Sőt, ha még erőteljesebb és gyorsabb a hatás, például nagy erővel vágjuk a
gyurmalin golyót egy merev felülethez, akkor pedig szilánkosan, ridegen törik. Ridegen szakad
akkor is, ha hirtelen nagyon nagy erővel húzzuk meg.
A viszkoelaszticitás lényegét már megismerve, a rejtélyes viselkedés magyarázata: Az első
kísérletben hagytunk időt a feszültség relaxációra, ezért a gyurmalin inkább viszkózusan
viselkedett. A másodikban az asztallal való érintkezés rövid ideje miatt a feszültség relaxáció
hiányában a gyurmalin viselkedése inkább elasztikus. A harmadikban pedig az erőteljes behatás
miatt a belső feszültségek elérték a szilárdság értéket, és a gyurmalin labda plasztikus alakváltozás
nélkül (arra nem volt idő) ridegen tört.
Több érdekes és a gyakorlatban fontos következménye van a viszkoelaszticitásnak. Ezek
megértéséhez azonban részletesebben tanulmányoznunk kell, hogyan viselkedik a viszkoelasztikus
anyag különböző szituációkban. Ehhez is modelleket fogunk használni, de nem a 18.1 ábrán
szereplőt, hanem annál egyszerűbbet. Nézzük először az ideálisan rugalmas, ill. ideálisan viszkózus
viselkedés modelljét.
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videó lejátszása:
kattintson a képre.

Az ideálisan rugalmas és az ideálisan viszkózus test
Ideálisan rugalmas testnek, vagy Hooke-testnek nevezzük azt a testet, amelyikre érvényes a Hooketörvény (
). A testet, viselkedésének megismerése végett, ún. erőgenerátorral, ill.
elmozdulásgenerátorral teszteljük. A 18.5 ábrán látható módon a piros nyíl irányában kapcsoljuk a
testre a kétféle generátort, és a test válaszát figyeljük.

18.5 ábra Ideálisan rugalmas test (Hooke-test). A szimbólum mellett látható nyomórugó, ill. húzórugó
jó közelítéssel Hooke-testnek tekinthetők
Az erőgenerátor hirtelen megnövekvő, egy darabig állandó, majd hirtelen eltűnő feszültséget (erőt)
kapcsol a testre („akció”, 18.6a ábra). A test válasza a deformáció („reakció”, 18.6b ábra). (Más
szavakkal: ebben a tesztben azt vizsgáljuk, hogy állandó erő hatására hogyan alakul a test
megnyúlása.) Az ideálisan rugalmas test időben azonnal követi az erőgenerátor feszültségváltozásait.
Nagyjából így viselkedik egy jó rugó.
Az elmozdulásgenerátor hirtelen megnövekvő, egy darabig állandó, majd hirtelen eltűnő relatív
megnyúlást kapcsol a testre („akció”, 18.6c ábra). A test válasza a testben a megnyújtás hatására
fellépő feszültség („reakció”, 18.6d ábra). (Más szavakkal: ebben a tesztben azt vizsgáljuk, hogy egy
nagyon gyorsan létrehozott, de utána állandóan tartott megnyújtáshoz mekkora erő szükséges.) A
feszültségváltozás most is azonnal követi az elmozdulásgenerátor által létrehozott relatív megnyúlás
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változásokat. A test reakciójának nagysága mindkét generátorral való tesztelésnél függ a Youngmodulustól.

18.6 ábra Hooke-test viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor rákapcsolásánál

18.7 ábra Ideálisan viszkózus test (Newton-test). A szimbólum mellett látható lengéscsillapító elem
egy autóból jó közelítéssel Newton-testnek tekinthető
Az ideálisan viszkózus testet egy, a 18.7 ábrán látható „lengéscsillapítóval” modellezzük. A hengerben
egy newtoni folyadék közegellenállása akadályozza a dugattyú ki-be mozgását. A közegellenállási erő,
a Newton-féle súrlódási törvényből levezethető módon, arányos a dugattyú sebességével (és a
keresztmetszetével is). Ha a nyíl irányában meghúzzuk a dugattyút, akkor az egy kicsit gyorsulni fog
— de ezt a fázist az idealizálásnál elhanyagoljuk —, míg a növekvő közegellenállási erő el nem éri a
külső húzóerőt. Onnantól kezdve a dugattyú egyenletes sebességgel csúszik ki, az egész test
megnyúlása egyenletesen nő. Hogy milyen sebességgel, az két dologtól függ. A megnyúlás sebessége
(/t) egyrészt arányos a húzóerővel, pontosabban a húzóerő és a keresztmetszet hányadosával,
azaz a feszültséggel (), másrészt fordítottan arányos a folyadék viszkozitásával (). Az összefüggést a

alakban is fölírhatjuk. Ezek után definiálhatjuk az ideálisan viszkózus testet.
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Ideálisan viszkózus testnek, vagy Newton-testnek nevezzük azt a testet, amelyikre érvényes a
Newton-féle belső súrlódási törvény (
), ill. az abból levezethető
összefüggés, és
a 18.8 ábrán látható módon viselkedik. Megint erőgenerátorral és elmozdulásgenerátorral teszteljük
a Newton-testet a piros nyíllal jelzett irányban.

18.8 ábra Newton-test viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor rákapcsolásánál
Az erőgenerátor által létesített feszültség („akció”, 18.8a ábra) hatására a Newton-test egyenletesen
nyúlik, amíg a feszültség tart („reakció”, 18.8b ábra). A nyúlás sebessége fordítottan arányos a test
viszkozitásával. A feszültség zérusra csökkenése után a dugattyú magától nem tér vissza.
Az elmozdulásgenerátor pillanatszerűen megnyújtja a Newton-testet (18.8c ábra). Ahhoz, hogy ez
végtelenül rövid idő alatt bekövetkezhessen, végtelenül nagy sebesség és végtelenül nagy feszültség
kell. De ez csak végtelenül rövid ideig tart, egyébként zérus a feszültség (18.8d ábra). Amikor az
elmozdulásgenerátor megszünteti a megnyúlást, azaz pillanatszerűen visszatolja a dugattyút az
eredeti helyére, akkor a fordított irányban lép föl végtelenül nagy feszültség.
Most nézzük, hogyan lehet a Hooke- és a Newton-testből viszkoelasztikus testeket építeni?

A viszkoelasztikus viselkedés modelljei
Az ún. Maxwell-modell sorba kötött Hooke-testből és Newton-testből áll (18.9 ábra).
Az erőgenerátor (18.9a és b ábrák) „akciójára” a rugó azonnal megnyúlik, a lengéscsillapító elkezd
nyúlni és addig nyúlik, amíg a feszültség tart. A feszültség eltűnésekor a rugó visszaugrik, a
lengéscsillapító nyúlása abbamarad, de eredeti állapotába magától nem tér vissza.
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18.9 ábra A Maxwell-modell, és viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor rákapcsolásánál
Az elmozdulásgenerátor (18.9c és d ábrák) „akciója”, a pillanatszerű megnyújtás, először a rugón
manifesztálódik, benne azonnal feszültség ébred. A rendszerben fellépő feszültség hatására elkezd
nyúlni a lengéscsillapító is, ami a rugó fokozatos elernyedését, a feszültség csökkenését eredményezi.
Emiatt a lengéscsillapító nyúlása most nem lesz egyenletes, hanem egyre lassuló, hiszen a hajtóerő, a
feszültség, egyre csökken. Következésképpen a feszültség nem egyenletesen, hanem exponenciálisan
relaxál. Ha elegendő idő áll rendelkezésre, akkor a rugó teljesen elernyed, a feszültség zérusra
csökken, a lengéscsillapító megáll. Végeredményben az elmozdulásgenerátor által létesített
megnyúlás a rugóról átkerült a lengéscsillapítóra. Amikor az elmozdulásgenerátor a rendszert
visszakényszeríti eredeti hosszára, akkor a fentiekhez hasonló, csak fordított irányú folyamatok
játszódnak le.
Az ún. Voigt-modell, vagy Kelvin–Voigt-modell párhuzamosan kötött Hooke-testből és Newtontestből áll (18.10 ábra).
Az erőgenerátor (18.10a és b ábrák) „akciójára” a rugó nem tud azonnal megnyúlni, a lengéscsillapító
nem engedi. A kettő együtt kezd el nyúlni, de nem egyenletesen, hanem egyre lassabban, hiszen az
egyre jobban megnyúló rugó egyre nagyobb ellenállást fejt ki. A nyúlás addig tart, amíg a rugóban
növekvő feszültség ki nem egyenlíti az erőgenerátor által a rendszerre kapcsolt feszültséget. A külső
feszültség eltűnésekor a rugó igyekszik összehúzódni, de a lengéscsillapító megint csak fokozatosan,
egyre lassabb tempóban engedi.
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18.10 ábra A Kelvin–Voigt-modell, és viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor rákapcsolásánál,
valamint egy, a modellnek megfelelő lengéscsillapító egy autóból
Az elmozdulásgenerátor (18.10c és d ábrák) „akciója” a párhuzamosan kötött rugót és
lengéscsillapítót együtt és pillanatszerűen megnyújtja. Ehhez a lengéscsillapító miatt végtelenül nagy
feszültség szükséges. Utána már csak a rugót kell tartani. Amikor az elmozdulásgenerátor a rendszert
visszakényszeríti eredeti hosszára, akkor egy pillanatra megint végtelenül nagy, de fordított irányú
feszültség lép föl a lengéscsillapítóban.
Az ún. standard lineáris (SL-) modellben a Maxwell-modellt még kiegészítjük egy vele párhuzamosan
kötött Hooke-testtel. A modell viselkedését a 18.11 ábrán mutatjuk be, amelyhez csak néhány
kommentárt fűzünk.
Az erőgenerátoros tesztelésnél (18.11a és b ábrák) a prompt (azonnal) fellépő megnyúlás a rugóknak
köszönhető. Az pedig, hogy a megnyúlás telítésbe megy, az E2 rugónak. A feszültség eltűnése után
teljes a visszaalakulás.
Az elmozdulásgenerátorral való tesztelésnél (18.11c és d ábrák) talán az érdemel külön figyelmet,
hogy az állandóan tartott megnyúlás alatt nincs teljes feszültség relaxáció, mégpedig szintén az E2
rugó miatt.
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18.11 ábra A standard lineáris (SL-) modell, és viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor
rákapcsolásánál

18.12 ábra A Burgers-modell, és viselkedése erő-, ill. elmozdulásgenerátor rákapcsolásánál

186

18. fejezet.

Mechanikai tulajdonságok — viszkoelaszticitás

Az ún. Burgers-modell sorba kötött Maxwell- és Voigt-modellből áll. A test viselkedését a 18.12 ábrán
mutatjuk be, két rövid kommentárral.
Az erőgenerátoros tesztelésnél (18.12a és b ábrák) az állandó erő mellett a megnyúlás kezdetben
gyorsabb, majd egy állandó rátával a végtelenségig folytatódna (ha a feszültség nem érne véget),
mégpedig a viszkózus 2 tag miatt. Ez a tag felelős azért is, hogy a végén a rendszer nem alakul vissza
teljesen.
Visszatekintve az ismertetett négy modellre, megállapíthatjuk, hogy velük a legkülönfélébb
viselkedési formákat elő tudjuk állítani.
Nézzük például, milyen deformációkat láttunk konstans feszültség mellett (erőgenerátoros ábrák)?
Volt prompt deformáció utáni egyenletesen növekvő megnyúlás (Maxwell-modell, 18.9b ábra), volt
először gyorsabb, majd lassabb és végül telítésbe menő megnyúlás (Voigt-modell, 18.10b ábra, és SLmodell, 18.11b ábra), és végül volt prompt deformáció után először gyorsabb, majd lassabb és végül
egyenletesen növekvőbe torkolló megnyúlás (Burgers-modell, 18.12b ábra).
Aztán nézzük, milyen alakváltozásokat láttunk a feszültség megszüntetése után (megint az
erőgenerátoros ábrák)? Volt teljes visszaalakulás (Voigt-modell, 18.10b ábra, és SL-modell, 18.11b
ábra), és volt részleges visszaalakulás maradandó deformációval (Maxwell-modell, 18.9b ábra, és
Burgers-modell, 18.12b ábra).
Végezetül nézzük meg, milyen feszültség változásokat láttunk konstans deformáció mellett
(elmozdulásgenerátoros ábrák)? Volt prompt, de nem teljes feszültség relaxáció (Voigt-modell,
18.10d ábra), a többi modellben a feszültség csökkenése nem volt azonnali. Ezen belül láttunk teljes
feszültség relaxációt, amikor a feszültség teljesen eltűnt (Maxwell-modell, 18.9d ábra, és Burgersmodell, 18.12d ábra), és láttunk részleges relaxációt (SL-modell, 18.11d ábra).
Jogosnak tűnik a kérdés, hogy szükség van-e a különféle modellekre, nem csak önmagáért való
játékról van-e szó? Azonban a józan ész rögtön azt sugallja, a természet olyan színes, hogy nem
tudunk olyan viselkedésformát kitalálni, amely ne fordulna elő az életben is. Nos, lássuk, mit mutat a
természet, megfigyelhetünk-e a fentiekhez hasonló jelenségeket?

Megfigyelhető viszkoelasztikus jelenségek
Három jelenséget beszélünk meg, a kúszást (tartós folyást), a relaxációt — ezen belül alak- és
feszültség relaxációt — és a hiszterézist.
1. Kúszás (tartós folyás)
Arról van szó, hogy egy tartós, például húzó terhelés hatására a prompt bekövetkező megnyúlás után
a konstans terhelés mellett az anyag lassan tovább nyúlik (18.13 ábra). A terhelés megjelenésekor
fellép egy azonnali, kezdeti megnyúlás, amit a Hooke-törvény ír le. Utána azonban a relatív nyúlás
tovább nő. Általában először gyorsabban (primer kúszás), majd beáll egy nagyjából egyenletes
sebesség (szekunder kúszás), a végén azonban ismét felgyorsul a folyamat (tercier kúszás), míg be
nem következik a szakadás, vagy törés, annak ellenére, hogy a nominális terhelés a szakító szilárdság
alatt van.
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18.13 ábra Kúszás — állandó feszültség melletti folyamatosan növekvő deformáció. A piros görbe a
kúszási görbe
A 18.13 ábrán bemutatott jellegzetes kúszási görbét az előzőekben tárgyalt viszkoelasztikus modellek
közül első közelítésben a Burgers-modellel írhatjuk le legjobban (bár a végén újra felgyorsuló nyúlás
ott hiányzik).
A jelenség erősen függ a hőmérséklettől. Magasabb hőmérsékleten felgyorsul a folyamat, ahogyan
azt a 18.14 ábrán konstans terhelés mellett láthatjuk.

18.14 ábra Kúszási görbék állandó terhelés, de különböző hőmérséklet mellett
Természetesen a terhelés nagysága is befolyásolja a kúszás sebességét, minél nagyobb a terhelés,
annál gyorsabb a folyamat (18.15 ábra).
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18.15 ábra Kúszási görbék állandó hőmérséklet, de különböző terhelés mellett
A jelenséget leggyakrabban polimereknél figyelhetjük meg. A 18.16 ábra polipropilén kúszását
mutatja különböző húzófeszültségek mellett. Nézzük például a legfelső görbét. A 0 időpillanatban
megterheltük a polipropilént szálat 15 MPa húzó feszültséggel. Ennek hatására prompt 0,8%-os
nyúlást szenvedett. Utána azonban a relatív nyúlás tovább nő, már néhány másodperc alatt is
észrevehetően, de például 105 s, azaz egy bő nap alatt, meg már több mint a duplájára. Kisebb
terhelésnél a kúszás lassabb.

18.16 ábra Polipropilén kúszása különböző terhelés mellett
Fémeknél is megfigyelhető a jelenség (l. „Példa fém kúszására” c. keret). Általában azonban a fémek
kúszása szobahőmérsékleten nem jelentős. Nagyjából a fém (kelvinben mért) olvadáspontjának 40%ánál magasabb hőmérsékleten válik a fém kúszása a gyakorlat számára jelentőssé. Az amalgám
olvadáspontja például eléggé alacsony (100–140°C), ezért az amalgám kúszása a száj hőmérsékletén
nem elhanyagolható.
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Példa fém kúszására
Általában a fémek kúszása szobahőmérsékleten elhanyagolható. A nagyon alacsony olvadáspontú
fémeké azonban nem. A 18.17 ábra egy cink ötvözet kúszását mutatja szobahőmérsékleten. (A
kezdeti prompt megnyúlás azért nem látszik, mert az adott terhelés mellett a szóban forgó
ötvözet megnyúlása csak kb. 0,2%.) Az ötvözet szilárdsága kb. 350 MPa, a 200 MPa-os terhelés
jóval alatta marad ennek. Ennek ellenére az ötvözet kb. 11 nap alatt a 15%-os megnyúlást elérve
elszakad.
A példában szereplő cink ötvözet olvadáspontja kb. 700 K, annak 40%-a pedig 280 K, azaz 7°C,
ezért figyelhető meg már szobahőmérsékleten is a kúszása.

18.17 ábra Egy cink ötvözet kúszása szobahőmérsékleten

Végezetül megemlítjük, hogy még a kerámiáknál is megfigyelhető ez a jelenség, igaz, hogy a
polimerekhez és fémekhez képest gyengébben, ill. csak magasabb hőmérsékleten. Például az
alumínium-oxid kerámia kúszása csak kb. 1700°C hőmérsékletnél kezd észrevehetővé válni, a
közönséges üveg azonban már 400–500°C tájékán elkezd kúszni.
2. Relaxáció
Kétféle értelemben használjuk most a relaxáció szót: alak relaxáció és feszültség relaxáció.
Alak relaxáció alatt a terhelés megszűnése utáni visszaalakulást értjük (18.18 ábra). Az ábra a
konstans feszültség melletti kúszást is mutatja, de most foglalkozzunk a feszültség megszűnése utáni
változásokkal. A terhelés megszűnte után van egy azonnali, de nem okvetlenül 100%-os
visszaalakulás. Ezt követően a visszaalakulás tovább zajlik. Ez végeredményben bizonyos idő után a
teljes visszaalakuláshoz is vezethet, de sokszor marad vissza egy végleges alakváltozás, ez utóbbi
esetet láthatjuk a 18.18 ábrán (l. „Példa alak relaxációra” c. keret).
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18.18 ábra Alak relaxáció — a terhelés megszűnte utáni fokozatos alakváltozás
Példa alak relaxációra
A 18.19 ábra egy példát mutat az alak relaxációra. Az ábrán egy polimetilmetakrilát alapú csont
cement (protézisek csontban való rögzítésére használt anyag) kúszását, majd a terhelés
megszűntetése utáni prompt alakváltozását, és a kb. két napon át tartó fokozatos alak relaxációját
láthatjuk. A mérési pontokra a Burgers-modell görbéje szinte tökéletesen illeszkedik.

18.19 ábra Egy csont cement kúszása és alak relaxációja

Teljes alak relaxációt láttunk a viszkoelasztikus modellek közül a Voigt- és az SL-modellben, míg a
Maxwell- és a Burgers-modellben a relaxáció csak részleges.

191

18. fejezet.

Mechanikai tulajdonságok — viszkoelaszticitás

Feszültség relaxáció (ernyedés) alatt a konstans deformáció melletti feszültség csökkenést értjük. A
feszültség relaxáció szintén megfigyelhető nagyon sok anyagnál, polimereknél (l. „Példa feszültség
relaxációra” c. keret), kompozitoknál, fémeknél, sőt, bár gyengébben, de még kerámiáknál is.
Különböző feszültség relaxációkat láttunk az egyes viszkoelasztikus modellekben.
Példa feszültség relaxációra
A 18.20 ábra egy miofibrilláris proteinekből készített filmben mutatja a feszültség csökkenését. A
filmet a zérus időpontban 1%-kal megnyújtották, majd mérték a konstans deformáció
fenntartásához szükséges feszültséget az idő függvényében. A 70 másodperces mérési idő alatt a
feszültség az eredeti értéknek durván a felére esett. (Érdekesség kedvéért: a mérési pontok
mellett látható két görbe az adatok Maxwell-, ill. Burgers-modellel való leírását mutatja, közülük
az utóbbi van jó egyezésben a mérési pontokkal.)

18.20 ábra Miofibrilláris fehérjékből készült film feszültség relaxációja. A mérési pontokra illesztett
görbék: Maxwell-modell (szaggatott) és Burgers-modell (kihúzott)

3. Hiszterézis
Már a mechanikai tulajdonságokkal foglalkozó első fejezetben említettük, hogy egyes anyagok
terhelési diagramján a terhelési és a visszaalakulási görbe már a rugalmas tartományon belül sem
esik egybe, bár a visszaalakulás egyébként teljes mértékű. A jelenséget hiszterézisnek nevezzük. A
18. 21a ábra mutatja a feszültség növelése melletti terhelési görbét, a b ábra pedig a visszaalakulási
görbét.
A jelenség a viszkoelasztikus viselkedésből levezethető. Gondoljunk a Voigt-, és az SL-modell
viselkedésére erőgenerátornál. A modellek megnyúlása csak időkéséssel követi a feszültség
megváltozását. Ha a terhelési diagram felvételénél a terhelést növelve nincs idő arra, hogy a
megfelelő megnyúlás kialakuljon, akkor a terhelési görbe egy kicsit a kisebb megnyúlás értékek felé
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fog eltérni. Amikor a terhelést csökkentjük, és ehhez képest a megnyúlás csökkenése késik, akkor
pedig a görbe a nagyobb megnyúlás értékek felé fog eltérni. Mindkét említett modellnél teljes
mértékű a visszaalakulás, tehát a terhelési görbe az origóba tér vissza.
A hiszterézis egy nagyon fontos gyakorlati következménye az energia-disszipáció (energiaveszteség).
A 18.21 ábra mutatja egyrészt a terhelésnél befektetett energiát (a terhelési görbe alatti terület),
másrészt a visszaalakulásnál visszanyert energiát (a visszaalakulási görbe alatti terület), végül a kettő
különbségét. Minél nagyobb a késleltetés a viszkoelasztikus anyagban a feszültségváltozás és az
alakváltozás között, annál erőteljesebb a hiszterézis, és annál nagyobb a disszipált (elveszett) energia.

18.21 ábra Hiszterézis és energia-disszipáció
A viszkoelasztikus anyagokat ezért jól lehet használni mechanikai energia „eltüntetésére”, például
autók lengéscsillapítójában, általában épületek, gépek rezgésének csillapításában. Még három
érdekes példa: a periodontális ligamentum biztosítja a fog rugalmas „felfüggesztését”; a
porckorongok viszkoelaszticitása elengedhetetlen a gerinc megfelelő mechanikai működéséhez; ill. a
modern futócipők talpának viszkoelaszticitása jótékonyan csillapítja a futás közben fellépő
mechanikai behatásokat (l.”Három példa a viszkoelasztikus energia-disszipációra” c. keret).

animáció lejátszása:
kattintson a képre.
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Három példa a viszkoelasztikus energia-disszipációra
A periodontális ligamentum rugalmas „felfüggesztéssel” rögzíti a fogat a csontban. Ennek a
rostrendszernek a viszkoelaszticitása szerepet játszik a rágás közben a fogat érő mechanikai
behatásoknak a csillapításában. A 18.22 ábra egy fog-periodontális ligamentum rendszer
viszkoelasztikus hiszterézisét mutatja.

18.22 ábra Fog-periodontális ligamentum rendszer hiszterézise nyomóterhelésben
Emberi porckorong nyomóterhelés közben felvett terhelési diagramját mutatja a 18.23 ábra egy
fiatal és egy idős porckorongra. A fiatal porckorong rugalmasabb, nagyobb az összenyomódása,
de ami ennél fontosabb, erősebb a hiszterézise. A fiatal porckorong nagyobb energia-disszipációra
képes, ezáltal sokkal jobban csillapítja a gerincet ért mechanikai behatásokat. (A fiatal porckorong
visszaalakulási görbéje is visszatér az origóba, csak a tengelybe belesimulva, ezért nem látható.)

18.23 ábra Emberi porckorong hiszterézise nyomóterhelésben
Egy futócipő sarok részének teszteredményét mutatja a18.24 ábra. A cipőt a futás közben fellépő
ütésszerű behatás modellezésére egy, a Charpy-teszt ingájához hasonló eszközzel vizsgálták. A
hirtelen behatás közben mérték a fellépő erőt és a cipő deformációját. A hiszterézis és ezzel az
energia-disszipáció nagyon jelentős, a cipő kiválóan csillapítja az ütéseket.

18.24 ábra Futócipő hiszterézise ütésszerű terhelésben
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Viszkoelaszticitás: a viszkózus és elasztikus viselkedés együttes megjelenése.
Elmozdulásgenerátor hatására a viszkoelasztikus anyagban feszültség relaxáció lép fel.

Feszültség relaxáció (ernyedés): Állandó deformáció mellett a feszültség () csökkenése
𝑡

𝜎 𝜎 𝑒 𝜏 függvény szerint, ahol 0 a kezdeti feszültség,  a relaxációs idő. A relaxációs idő azt az
időtartamot adja meg, amely alatt a feszültség a kezdeti érték e-ed részére csökken.

Hooke-test: az ideálisan rugalmas test, mely a Hooke-törvény szerint viselkedik és amelyben a
feszültség és megnyúlás változások pillanatszerűen követik egymást.

Newton-test: az ideálisan viszkózus test, mely a Newton-féle súrlódási törvény, ill. a 𝜎
összefüggés szerint viselkedik.

𝜂Δ𝜀 Δ𝑡

Viszkoelasztikus modellek: a Hooke-test és a Newton-test különböző kapcsolásai — pl. Maxwell-,
Voigt-, Burgers-modell és a standard lineáris modell.

Kúszás (tartós folyás): a terhelés hatására bekövetkező prompt megnyúlás után a konstans
terhelés melletti további megnyúlás.

Alak relaxáció: a terhelés megszűnése utáni fokozatos visszaalakulás.

Hiszterézis: a terhelési és a visszaalakulási görbe eltérése a rugalmas tartományban.

Javasolt feladatok: —

Vissza a tartalomjegyzékhez
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19. fejezet. Termikus és elektromos tulajdonságok
Funkcionális szempontból az anyagok mechanikai tulajdonságai a legfontosabbak a fogorvos
számára, de a termikus és az elektromos tulajdonságok sem elhanyagolhatók. A szájban ugyanis
viszonylag tág határok között mozoghat a hőmérséklet. Fagylalt evés közben 0°C közelében van, míg
forró italok akár 70°C közelébe is felvihetik. Természetesen lokálisan és csak rövid ideig állnak fent
ilyen szélsőséges értékek, de akkor is fontos kérdés, hogy a fogászati anyagok hogyan reagálnak
ezekre az ingadozásokra. A pulpa nem csak a hőingadozásokra érzékeny, hanem az elektromos
áramra is. A fog anyagai jó szigetelést biztosítanak a pulpa számára mindkét külső hatás
tekintetében. A fogászati anyagok felhasználásánál tekintettel kell lenni ezekre a követelményekre.

Termikus tulajdonságok
A forró, ill. hideg ételek és italok hatására a szájban különböző jelenségek játszódnak le. A
fogzománc, aztán a dentin, ill. a fogpótlás anyagainak hőmérséklete is megváltozik, felmelegszenek,
vagy lehűlnek. Közben hőt vezetnek át a pulpa felé, vagy a pulpa felől. Ezzel egyidejűleg kitágulnak,
vagy összehúzódnak. A három jelenség tehát, amelyekről szó lesz: felmelegedés/lehűlés, hővezetés és
hőtágulás.
1. Felmelegedés/lehűlés
Ha egy testet fel akarunk melegíteni, hőt (energiát) kell közölnünk vele. A T hőmérsékletváltozáshoz szükséges hő (Q):

ahol C a test hőkapacitása. (Lehűléskor ugyanennyi hőt ad le a test.) A hőkapacitás megmutatja, hogy
a test egységnyi hőmérséklet-változásához mennyi hő szükséges, mértékegysége J/K (vagy J/°C).
Nagyobb test hőkapacitása nagyobb, kisebb testé kisebb, a hőkapacitás arányos a test anyagának
mennyiségével, ill. a test tömegével. Ezért az egységnyi anyagmennyiségre vagy az egységnyi
tömegre vonatkoztatott hőkapacitás szolgál jól az anyagok jellemzésére. Itt csak az utóbbit
definiáljuk. A fajlagos hőkapacitás, vagy röviden fajhő (c) az egységnyi tömegre vonatkoztatott
hőkapacitás:

ahol m a test tömege. A fajhő mértékegysége a J/(K·kg). Néhány anyag fajhőjét mutatja a 19-1.
táblázat. A fémek fajhője viszonylag alacsony, a kerámiáké, polimereké nagyobb.
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19-1. táblázat Néhány anyag fajhője
anyag

c (J/(kg·K))

fogzománc

750

dentin

1260

arany

126

amalgám

210

cirkon

410

cinkfoszfát

500

üveg

800

porcelán

1100

üvegionomer

1200

PMMA

1460

víz

4190*

*A víz kiugróan magas fajhője a vízmolekulák közötti sok H-kötés következménye. Ez a magas
fajhő azt jelenti, hogy ugyanakkora hőközlés és ugyanakkora tömeg esetén a vízhez képest a
táblázat többi anyagának hőmérsékletváltozása a kb. 3-szorostól (PMMA) a kb. 30-szorosig
(arany) terjed! (Például 1 g 70°C-os forró tea 1 g amalgámot 37°C-ról kb. 68°C-ra tud
fölmelegíteni, miközben a tea maga csak 2°C-ot hűl!)
2. Hővezetés
A hőtranszport egyik fajtája a hővezetés. (Az egyéb mechanizmusok, úgymint a makroszkopikus
hőáramlás és a hősugárzás a szájban nem játszanak lényeges szerepet, ezért nem foglalkozunk
velük.) Hő mindig a magasabb hőmérsékletű helyről áramlik az alacsonyabb hőmérsékletű helyre
(19.1 ábra).

19.1 ábra A hővezetés Fourier-törvényének értelmezéséhez
A jelenséget a Fourier-törvény írja le első közelítésben, ha nem túl nagyok a hőmérsékletkülönbségek:
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A törvény megadja, hogy adott körülmények esetén milyen erős a hőáram, azaz az egységnyi idő alatt
a test A keresztmetszetén átvezetett hő, Q/t. A hőáram erőssége elsősorban a hőmérsékletgradienssel (T/x) arányos. (A hőmérséklet-gradiens megmutatja, hogy egységnyi hosszon
mennyivel változik a hőmérséklet.) A hőáram erőssége arányos még a keresztmetszet nagyságával is.
Az arányossági tényező , az ún. hővezetési együttható, vagy hővezető képesség megadja, hogy
egységnyi hőmérséklet-gradiens (1 K hőmérsékletváltozás 1 m távolságon) mellett egységnyi (1 m2)
felületen mennyi energia áramlik át egységnyi idő (1 s) alatt. Ezért  mértékegysége a
J/(s·m2·K/m) = W/(m·K). (A törvényben szereplő negatív előjel csak arra utal, hogy a hőáram iránya a
hőmérséklet-növekedés irányával ellentétes.)

19-2. táblázat Néhány anyag hővezetési () és hőmérséklet-vezetési (D) együtthatója
anyag

(W/(m·K))

D (10–6 m2/s)

dentin

0,6

0,2

fogzománc

0,9

0,5

akrilát

0,2

0,1

PMMA

0,2-0,3

0,12

víz

0,44

0,14

üvegionomer

0,5-0,7

0,2-0,3

üveg

0,6-1,4

0,3-0,7

porcelán

1

0,4

cinkfoszfát

1,2

0,3

cirkon

2,7

1,1

amalgám

23

9,6

arany

300
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A 19-2. táblázatban felsorolt hővezetési együttható értékekből jól látható, hogy a zománc és a dentin
viszonylag jó hőszigetelő — különösen a fémekhez képest. (Ez kedvező, mert csillapítja a szájban
fellépő hőmérséklet ingadozások átterjedését a pulpára.) Általában a kerámiák és a polimerek sem
vezetik jól a hőt. Ezzel szemben a fémek jó hővezetők. Ez a hővezetés mechanizmusával és az említett
anyagok szerkezetével függ össze.
A hővezetés mechanizmusában is fontos szerepet játszanak az atomok közötti erők, kötések. A
magasabb hőmérsékletű helyen az anyagot felépítő atomok erősebben rezegnek. Az atomok a
közöttük lévő kötések révén megosztják rezgési energiájukat a szomszédos részecskékkel, így terjed a
rezgési energia a hidegebb hely felé. Ez a mechanizmus egyaránt működik fémekben, kerámiákban,
és polimerekben is. A fémekben azonban a kvázi szabad elektronok is hozzájárulnak a magasabb
hőmérsékletű helyen uralkodó erősebb mozgások szétterjedéséhez. Ezért nagyobb a fémek
hővezetési együtthatója. (A fenti gondolatból következik, hogy a fémek családján belül a nagyobb
elektromos vezetőképességgel rendelkező fémek hővezető képessége is nagyobb — ez így is van.) A
fémek jó hővezető képessége a fogorvosi gyakorlatban általában előnytelen. Például egy mély lyuk
amalgámos tömése nagy hőingadozásoknak tenné ki a pulpát, ilyenkor egy hőszigetelő alapozás segít
(pl. üvegionomerrel, amelynek hővezető képessége tízszer kisebb).
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A hővezetési együttható jól jellemzi az anyagok hőáteresztő, hőszigetelő tulajdonságát, ha állandó
hőmérsékletgradiens áll fenn. Tehát ha például a 19.1 ábrán a T1 és T2 hőmérsékleteket
mesterségesen állandó értéken tartjuk, azaz bal oldalon állandóan hőt táplálunk be, a jobb oldalon
pedig a megjelenő hőt elvezetjük. Ilyen szituáció nem jellemző a szájbeli viszonyokra. Ott inkább arról
van szó, hogy például egy forró tea elfogyasztásakor erősen megemelkedik a hőmérséklet, de csak
rövid időre. Az, hogy egy gyors hőmérséklet emelkedést egy anyag mennyire „enged át”, ill. mennyire
csillapít, nem csak a hővezetési együtthatójától függ, hanem attól is, hogy közben az anyag a saját
felmelegedésére mennyi energiát „használ föl”. Ez pedig az anyag sűrűségével () és fajhőjével (c)
arányos. Minél több energia kell az anyag felmelegítésére, annál kevesebbet „enged át”, ezért az ún.
hőmérséklet-vezetési együttható, más néven hődiffuzivitás (D) az előbbi mennyiségeket a
következőképpen foglalja össze:

A hőmérséklet-vezetési együttható mértékegysége az összefüggés alapján a  (W/(m·K)), a c (J/(kg·K))
és a  (kg/m3) mértékegységéből levezethető: m2/s. (Ez a mértékegység megegyezik a diffúziós
együttható mértékegységével, ez alátámasztja a rokon „hődiffuzivitás” elnevezést.) A 19-2. táblázat
tartalmazza a D értékeket is. Ha a  értékek helyett a D értékeket tekintjük, lényeges változást nem
láthatunk az anyagok sorrendjét illetően, legföljebb kisebb arányváltozásokat.
3. Hőtágulás
Jól ismert tény, hogy nyári melegben a tárgyak kitágulnak, téli hidegben összehúzódnak. Nézzük
először, milyen összefüggéssel tudjuk leírni a megfigyeléseket, majd, hogy mi áll az egyszerű jelenség
hátterében.

19.2 ábra A hőtágulási törvény értelmezéséhez
Egy l hosszúságú test l hosszváltozása (19.2 ábra) a tapasztalatok szerint arányos mind az eredeti
hosszal, mind pedig a hőmérsékletváltozással (T). Egy arányossági tényezőt () bevezetve írhatjuk
fel a következő összefüggést a relatív hosszváltozásra (l/l):

Az arányossági tényező az ún. lineáris hőtágulási együttható, mértékegysége 1/K. Megmutatja,
hogy 1 K (azaz 1°C) hőmérséklet-változás hatására mekkora a relatív hosszváltozás. Néhány anyag
lineáris hőtágulási együtthatóját sorolja fel a 19-3. táblázat. A fog anyagainak és a kerámiáknak a
hőtágulási együtthatója viszonylag kicsi, a polimereké nagy.
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A lineáris méretek megváltozásával változik a test térfogata is:

ahol V az eredeti térfogat, V a megváltozása, T a hőmérséklet-változás és végül  a térfogati
hőtágulási együttható. Lineáris „rokonához” hasonlóan ennek mértékegysége is 1/K, és szemléletes
jelentése is hasonló: a térfogat relatív megváltozását adja meg 1 K (azaz 1°C) hőmérséklet-változás
hatására. A két mennyiség nem független egymástól, izotrop anyagra:

19-3. táblázat Néhány anyag lineáris hőtágulási együtthatója ()
anyag

(10–6 1/K)

dentin

≈ 8,3

fogzománc

≈ 11,4

porcelán

4-16

üveg

≈8

cirkon

≈ 11

aranyötvözetek

11-16

arany

14,2

gipsz

15-20

amalgám

≈ 25

PMMA

70-81

akrilát

≈ 90

szilikon

100-200

viasz

300-500

Mi áll a hőtágulás hátterében? Természetesen az anyag belsejében az atomok, molekulák egymástól
való eltávolodása. Magasabb hőmérsékleten ugyanis a részecskék átlagosan nagyobb mozgási
energiával rendelkeznek. Ez azonban önmagában még nem lenne elegendő a hőtáguláshoz. Ahhoz
még az is kell, hogy az atomok közötti kölcsönhatás energiagörbéje (1. fejezet 1.4 ábra és a 19.3a
ábra) az egyensúlyi kötéstávolságra, r0-ra nézve ne legyen szimmetrikus. Ha ugyanis a görbe
szimmetrikus lenne (19.3b ábra), akkor nem lenne hőtágulás.
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19.3 ábra Az atomi kölcsönhatásokat leíró tényleges aszimmetrikus energiagörbe (a) és egy idealizált
szimmetrikus energiagörbe
Ennek belátásához nézzük meg jobban az atomok mozgását. Az atomok minden (nem 0 K)
hőmérsékleten mocorognak az egyensúlyi távolság körül, az r0 mintegy átlagos pozíciónak tekinthető.
Alacsonyabb hőmérsékleten, kisebb energiával (pl. E1 energia a 19.3b ábrán) rendelkezvén kevésbé,
magasabb hőmérsékleten, nagyobb energia (pl. E3 energia a 19.3b ábrán) birtokában erősebben
rezegnek, és jobban el tudnak térni jobbra-balra az r0 helyzettől. Ha az energiagörbe szimmetrikus
lenne, akkor ez az eltérés az energiagörbén balra és jobbra, azaz az atomok közeledése és távolodása
azonos mértékű lenne, és végül az átlagos pozíció a különböző energiájú (hőmérsékletű)
helyzetekben azonos lenne (az ábrán r0 = r1 = r2 = r3). Az atomok közötti kölcsönhatás energiagörbéje
ténylegesen azonban aszimmetrikus, balra meredekebben nő, mint jobbra (19.3a ábra). Ezért az
adott rezgési energiával az atom jobbra messzebre juthat az energiagörbén, mint balra, az atom
rezgési tartománya a görbe jobboldali ágának lapossága miatt jobbra tolódik, és ezzel az átlagos
távolság az atomok között nőni fog (az ábrán r0 < r1 < r2< r3).
Ebből a gondolatmenetből az is következik, hogy minél laposabb, szélesebb és aszimmetrikusabb a
görbe, annál erőteljesebben jelentkezik a hőtágulás, annál nagyobb a hőtágulási együttható. Ez pedig
akkor van így, ha gyenge a kötés, kicsi a kötési energia. Az állítás fordítva is megfogalmazható: minél
erősebb kötés uralkodik egy anyagban, annál gyengébb a hőtágulása.
A 6. fejezetben már említettük, hogy a kötési energia összefüggésben áll az anyag olvadáspontjával
is. Ezért nem meglepő, hogy az anyagok olvadáspontja és hőtágulási együtthatója — legalábbis egy
anyagcsaládon belül — nagyon szép fordított arányosságot mutat (l. „Az olvadáspont és a hőtágulási
együttható összefüggése” c. keret).
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Az olvadáspont és a hőtágulási együttható összefüggése
Minél mélyebb az atomi kölcsönhatásokat leíró energiagörbe, annál keskenyebb és
szimmetrikusabb a völgy alja (19.4a ábra). Ebből az következik, hogy a nagy kötési energiájú
anyagnak (mély energiavölgy) egyrészt magasabb az olvadáspontja, másrészt kisebb a hőtágulása.
A 19.4b ábra fémek olvadáspontjának és lineáris hőtágulási együtthatójának fordított
arányosságát mutatja.

19.4 ábra Különböző mélységű és szélességű energiagörbék (a), és az olvadáspont összefüggése a
lineáris hőtágulási együtthatóval (b)

A hőtágulás fontos következménye az, hogy belső mechanikai feszültségek fellépéséhez vezet, ha egy
test egyenetlenül melegszik (vagy hűl), vagy ha különböző hőtágulással rendelkező anyagokból áll.
Ha egy test egyenetlenül melegszik, akkor magasabb hőmérsékletű részei jobban tágulnának, de a
hidegebb rész — kisebb hőtágulása révén — ezt nem engedi. A melegebb és hidegebb tartományok
határán jelentős nagyságú nyomófeszültségek alakulhatnak ki. Ez különösen akkor tapasztalható, ha
rossz hővezető anyagról (pl. kerámiáról) van szó. A rossz hővezetés miatt ugyanis viszonylag kis
távolságon belül nagy hőmérséklet-különbségek alakulhatnak ki. Jó hővezetőnél (pl. fémnél), éppen a
jó hővezetés miatt, nem alakulnak ki kis távolságokon belül nagy hőmérséklet-különbségek, és ezért a
feszültségek is kisebbek.
Ha egy test egyenetlenül hűl, hasonló jelenségek lépnek föl, csak nyomófeszültség helyett
húzófeszültség ébred az anyag különböző hőmérsékletű tartományai között. Mivel a kerámiák szakító
szilárdsága viszonylag alacsony, mindenesetre jóval alacsonyabb, mint a nyomószilárdságuk, ezért
különösen hirtelen lehűtésnél tapasztalható gyakran az, hogy elrepednek, eltörnek. A fogzománc igen
hasonlóan viselkedik a kerámiákhoz, a fenti jelenség a zománcnál is felléphet.
Hasonlóan belső feszültségek kialakulásához vezet az is, ha a test különböző hőtágulási együtthatójú
anyagokból áll, még akkor is, ha a hőmérséklet-eloszlás homogén. Ha például a jobban táguló
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anyagot egy kevésbé táguló anyag veszi körül, akkor felmelegítéskor nyomófeszültség, lehűtéskor
húzófeszültség lép föl a két anyag határán. Ha a hőmérséklet ingadozik, akkor váltakozva lép föl
nyomó-, ill. húzófeszültség. Ez fárasztja az anyagot, és idővel a szilárdság érték alatti terhelésnél is
már eltörik. Ez az ún. termikus fáradás a fogászati anyagoknál is bekövetkezhet a szájban fellépő
hőmérséklet-ingadozások miatt.
A 19-3. táblázat adatai szerint például az amalgám és az akrilátok hőtágulási együtthatója is eltér a
fog saját anyagaiétól, az előbbi kevésbé, az utóbbi viszont elég jelentősen. Mindkét anyagnak
erősebb a hőtágulása, ezért pontosan az a helyzet áll elő az ezekből az anyagokból készített
fogtöméseknél, mint amit az előbbiekben vázoltunk. Tehát egy forró ital hatására a tömés jobban
tágul, és belülről feszíti a fogat, míg fagylalt evése után a tömés és a dentin határán húzófeszültség
lesz, amely a két anyag adhézióját (ha van) próbára teszi. Gyenge, vagy hiányzó adhéziónál el is válhat
a két anyag, mikroszkopikus rés keletkezhet, amely utat nyithat a fog további romlása előtt.
A kompozitoknál is problémát jelenthet az, ha a mátrix és a diszperz fázis hőtágulása eltérő, ezért a
közel azonos hőtágulási együttható egy szempont a kompozitok előállításánál.
A hőtágulásnak, ill. a hőtágulás miatt fellépő belső feszültségeknek még sok egyéb gyakorlati
vonatkozása van. A régi higanyos hőmérő az egyszerű hőtágulást használja ki, a bimetál hőmérő a két
fém különböző hőtágulását. Vasúti síneknél, hidaknál, stb. gondoskodni kell arról, legyen hely a
hőtágulásra (dilatációs hézagok), különben a fellépő feszültségek a szerkezeteket szétrombolhatják
(19.5 ábra).

19.5 ábra A hőtágulás következménye a sín deformációja, és egy hídnál alkalmazott dilatációs fésű

Elektromos tulajdonságok
Egy anyag elektromos vezetőképességét a fajlagos ellenállás, vagy a fajlagos vezetés mennyiségekkel
jellemezzük. (Ezen mennyiségek rövid bevezetését l. „Az elektromosságtan néhány alapfogalma
röviden” c. keretben.)
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Az elektromosságtan néhány alapfogalma röviden
Az ismertetendő mennyiségek definiáló képlete mellett rögtön megadjuk szokásos
mértékegységüket is.
Az elektromos töltés jele a q, mértékegysége a coulomb (C). Az ún. elemi töltés (e) a legkisebb
előforduló töltésmennyiség: e = 1,6·10–19 C. Egy test elektromos töltése csak ennek az elemi
értéknek az egész számú többszöröse lehet. Az elektron töltése –e, a protoné +e. Egy coulombnyi
töltés tehát 1/1,6·10–19 = 6,25·1018 darab proton (vagy abszolút értékben elektron) töltésével
egyezik meg.
Az elektromos töltések elektromos teret keltenek maguk körül, amely a közöttük fellépő
erőhatásokat közvetítik. Egy elektromos tér erősségét különböző mennyiségekkel lehet
jellemezni, az egyik ilyen mennyiség a feszültség. Két pont közötti elektromos feszültség (U12):
𝑈12

𝑊12
𝑞

[𝑈12 ]

J
V (volt)
C

ahol W12 az elektromos tér által a q töltésen végzett munka, miközben az elektromos tér a töltést
az 1-es pontból a 2-es pontba mozgatja.
Egy test két végére feszültséget kapcsolva, benne elektromos tér alakul ki, és ennek hatására a
mozgásra képes töltéshordozók kollektív vándorlásba kezdenek. Elektromos töltéshordozók (pl.
elektronok, ionok) kollektív vándorlása az elektromos áram, melynek erősségét az ún. elektromos
áramerősséggel (I) adjuk meg:

C
𝑞
[𝐼]
A (a per)
s
𝑡
ahol q a t idő alatt a test adott keresztmetszetén átvándorló töltésmennyiség.
𝐼

Egy testben folyó áram erőssége arányos a testre kapcsolt feszültséggel, az arányossági tényező
az elektromos ellenállás (rezisztencia, R), amit szokásosan az
𝑈

𝑈
𝐼

𝑅𝐼 vagy 𝑅

[𝑅]

V
=Ω (oh )
A

formában adnak meg. Ez az Ohm-törvény.
Az ellenállás reciprokát elektromos vezetésnek (konduktanciának, G) nevezzük:
1
1
[𝐺]
S (sie ens)
𝑅
Ω
Végül megemlítjük, hogy egy test ellenállása geometriai paramétereitől és anyagától függ:
𝐺

𝑙
𝐴
ahol l a test hossza, A a keresztmetszete. A  arányossági tényező a fajlagos ellenállás
(rezisztivitás), melynek mértékegysége m.
𝑅

𝜚

A fajlagos ellenállás (rezisztivitás, ) az egységnyi keresztmetszetű és egységnyi hosszúságú test
ellenállása:
[ ]
ahol l a test hossza, A pedig a keresztmetszete.
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A fajlagos vezetés (konduktivitás, vezetőképesség, ) a fajlagos ellenállás reciproka:
1

1

[ ]

S

A 19-4. táblázat néhány anyag elektromos vezetőképességét sorolja fel. A vezetőképesség
nagyságrendje alapján sorolhatjuk be az anyagokat a vezetők, a félvezetők és a szigetelők
csoportjába. Mitől függ, hogy egy anyag milyen elektromos vezetőképességgel rendelkezik?
19-4. táblázat Néhány anyag fajlagos vezetése (elektromos vezetőképessége,)
anyag

 (S/m)

ezüst

6,810

arany

4,310

platina
germánium



7
7

0,9410
2,2
–4

szilícium

410

cirkon

10

–10

porcelán

10

–11

üveg

10

–13

PMMA

10

–12

PE

10

–16

vezető

7

félvezető

szigetelő

Az elektromos áram jelenségéből az következik, hogy egy anyag elektromos vezetőképessége attól
függ, mennyi szabadon mozgó elektromos töltéshordozó (elektron, ion) található az anyagban, és
azok milyen mozgékonysággal bírnak. Minél több töltéshordozó mozoghat és minél szabadabban,
annál nagyobb a vezetőképesség.
Folyadékokban ionok vezetik az áramot, ezért egy folyadék vezetőképessége az ionok
koncentrációjától, valamint azok mozgékonyságától függ, amit méretük és a folyadék adott
hőmérsékleten érvényes viszkozitása befolyásol.
Szilárd testekben az elektronok vezethetik az áramot, feltéve, hogy a tesben szabadon mozoghatnak.
Erre gyakorlatilag csak fémes kötéssel bíró anyagokban van lehetőség, hiszen a fémes kötés sajátsága
a teljes tesben szétterjedő elektronfelhő, amelyet a testben szabadon mozgó elektronokként is
felfoghatunk. A fémek általában jó vezetők. A félfémekben a kötés a nagyobb elektronegativitás
miatt kissé eltolódik a kovalens kötés irányába, ezért az elektronok mozgása korlátozottabb,
vezetőképességük kisebb. Közöttük találjuk pl. a germániumot és a szilíciumot, amelyek ún.
félvezetők (erről még lesz szó). A kovalens, ionos, vagy másodlagos kötéssel rendelkező anyagokban
az elektronok lokalizáltak, nem vándorolhatnak szabadon, ezért ezek az anyagok, a kerámiák és a
polimerek szigetelők.
A szilárdtestek elektromos tulajdonságait az ún. sávelmélettel is értelmezhetjük. Ez az elmélet segít a
szilárdtestek optikai tulajdonságainak megértésében is, ezért röviden ismertetjük.
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Jól ismert, hogy különálló szabad atomokban diszkrét energiaszintek vannak (19.6 ábra). Az
elektronok (pontosabban az atom) a közbenső energiájú állapotokban nem lehetnek, de egyik
diszkrét állapotból a másikba átmehetnek, attól függően persze, hol van szabad hely.
Ez az egyszerű kép kissé megváltozik, amikor két, vagy több atom egymással kölcsönhatásba, kötésbe
lép, és molekulákat, szilárdtesteket (kristályokat) alkotnak. A kötés miatt az atomok érzik egymás
erőterét, emiatt a korábbi energiaszintek energiája kissé megváltozik, az egyik atomban kicsit kisebb
lesz, a másikban nagyobb. Ezt úgy is magyarázhatjuk, hogy ha két atom a kötés miatt egy rendszert
alkot, akkor például a két atomban külön-külön meglévő két darab 1s energiállapot a Pauli-elv miatt
nem jelenhet meg ugyanazzal az energiaértékkel az új rendszerben, az egyiknek kicsit kisebb, a
másiknak nagyobb energiértékkel kell rendelkeznie — ez az energiaszint két szintre hasad fel. Minél
több atom alkotja a rendszert, annál több szintre kell felhasadniuk a korábbi energiaállapotoknak.
Egy szilárdtest Avogadro-számnyi atomból áll, a szintek felhasadása is ilyen mértékű. A felhasadt
szintek energiája azonban alig különbözik egymástól, közel vannak egymáshoz, ún. energiasávokat
alkotnak. A megengedett energiasávok közötti energiatartományokat tiltott sávoknak, vagy tiltott
zónáknak nevezzük.

19.6 ábra Atomi energiaszintek és az ezeknek megfelelő energiasávok a szilárdtestekben. A szintek
felhasadása az atomok közötti kötések miatt lép föl
Az energiasávokba tömörült energiaszinteken az elektronok eloszlását az atomi energiaszintek
kapcsán megismert elvek szabályozzák, azaz az energiaminimum elve és a Pauli-elv. Tehát a sávok
alulról töltődnek föl, és egy-egy sávban csak korlátozott mennyiségű elektron lehet. Ha a sáv
„megtelt”, a további elektronok a következő sávba kényszerülnek, és így tovább, ameddig a
rendszerhez tartozó elektronok száma tart. Emiatt az alsóbb sávokban minden szint be lesz töltve, a
legfelső sávban pedig, ahol elektron még található, vagy minden szint betöltött, vagy csak a szintek
egy része. Azt mondjuk, hogy a sáv teljesen, vagy részben betöltött (19.7 ábra).
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A legfelső energiasávot, amely még elektronokat tartalmaz, vegyértéksávnak nevezzük, mivel a
különféle kémiai reakciókban ezek a külső elektronok vesznek részt. A legalsó energiasávot pedig,
amely nem teljesen betöltött, vezetési sávnak, mivel az elektromos vezetés ezzel a sávval
kapcsolatos. Ez utóbbi megjegyzés megértéséhez röviden gondoljunk bele, mit is jelent az elektronok
szemszögéből az elektromos vezetés energetikailag.
Elektromos áram akkor folyik egy testben, ha elektromos feszültséget, elektromos teret kapcsolunk
rá. Az elektromos tér erőt gyakorol az elektronokra, amelyek a térnek megfelelő irányban gyorsulni
kezdenek, energiára tesznek szert. Mozgásuk azonban nem szabad, egymásba, a rácspontokban ülő
atomtörzsekbe ütköznek, energiájukat részben elvesztik, irányt változtatnak, majd újra kezdik
gyorsuló mozgásukat az elektromos térben. Az elektronok szemszögéből tehát az elektromos vezetés
energiájuk kismértékű, de állandó változtatását igényli. Ez, az elektronok lehetséges energiáit
tartalmazó energiasávokra gondolva, akkor lehetséges, ha van a közelben szabad energiaszint. Ezek
után nézzük a 19.7 ábrán bemutatott három helyzetet.

19.7 ábra Az energiasávok lehetséges „feltöltődése” elektronokkal. (A sötétebb kék szín jelzi az
elektronok által betöltött, a világosabb kék szín a szabad energiaszinteket.)
A 19.7c ábrán bemutatott konfigurációban a vegyérték- és a vezetési sáv ugyanaz. Ebben a részben
betöltött sávban vannak még szabad energiaszintek, ezért az ilyen típusú anyag jó vezető lesz. Ilyen
sávszerkezetük van a fémek egy részének. A fémek más részének olyan a sávszerkezete, hogy a
vegyértéksáv teljesen betöltött, a vezetési sáv üres. A két sáv azonban az energiatengely mentén
átfedésben van, ezáltal gyakorlatilag egy széles, részben betöltött sáv jön létre, azaz az előbbi helyzet
áll elő, és az ilyen anyag is jó vezető.
A 19.7a és b ábrán bemutatott konfigurációban a vegyérték- és a vezetési sáv különbözik. A betöltött
vegyértéksávban azért nem tudnak mozogni az elektronok, mert nincs szabad energiaszint, az üres
vezetési sávban meg azért, mert ott nincs elektron. Ahhoz, hogy az elektron a vegyértéksávból
átkerüljön a vezetési sávba, olyan sok energia kell, amelyet az elektron az elektromos térből nem tud
felvenni. Az ilyen típusú anyagok nem jó vezetők. Van azonban különbség az ábra a és b helyzete
között. Ehhez egy kissé finomítani kell a fentiekben vázolt egyszerű képet.
A 19.7 ábrán bemutatott elektroneloszlás csak az abszolút nulla fok közelében igaz. Magasabb
hőmérsékleten ugyanis a felső sávokban lévő elektronokra a 3. fejezetben megismert Boltzmann-
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eloszlás vonatkozik. Az elektronok energiaszintek szerinti eloszlását a felső sávokban egy, a
hőmérséklettől függő exponenciális függvény írja le. Eszerint lesznek a vegyértéksávban is betöltetlen
szintek, a vezetési sávban pedig elektronok. Ezeknek a száma attól függ, hogyan viszonyul a két sáv
távolsága, azaz a tiltott sáv szélessége (), a termikus energiához (kT).
Amennyiben a tiltott sáv szélessége nagyon nagy a szobahőmérsékleti termikus energiához képest,
akkor a Boltzmann-faktor (
) elhanyagolhatóan kicsi értéket ad, azaz a vezetési sávban megjelenő
elektronok száma elenyésző. Az ilyen anyag szigetelő lesz szobahőmérsékleten. Ez a helyzet, ha a
tiltott sáv szélessége nagyobb, mint 3 eV. (A határérték természetesen önkényes.) Például az ábrán is
szereplő Al2O3 tiltott sávjának szélessége 9,5 eV.
Ha a tiltott sáv szélessége nem lényegesen nagyobb a szobahőmérsékleti termikus energiánál
( < 3 eV), akkor a Boltzmann-eloszlás szerint érzékelhető számban jelennek meg elektronok a
vezetési sávban. Az ilyen anyag félvezető. Például a szilícium (Si) tiltott sávjának szélessége 1,1 eV, a
germániumé (Ge) pedig 0,7 eV. A félvezető vezetőképessége a Boltzmann-eloszlás miatt erősen függ
a hőmérséklettől. Egy anyag vezetőképessége ugyanis a vezetésben részt vevő elektronok számától
függ, az viszont a Boltzmann-eloszlás szerint adott  -nál már csak a hőmérséklettől, ezért a
félvezetők vezetőképességének hőmérsékletfüggését a

arányosság adja meg.
Hogy milyen erősen befolyásolja a tiltott sáv szélessége a vezetőképességet, nézzünk egy példát: az
indium-arzenid (InAs) sávszélessége  = 0,36 eV, míg a cinkszulfidé (ZnS) éppen tízszer akkora,
3,6 eV. Ez a tízszeres különbség 300 K hőmérsékleten 1027-szer kisebb vezetőképességet eredményez
a cinkszulfidnál! A hőmérséklet hatása is jelentős: az indium-arzenidnél maradva, ha hőmérsékletét
300 K (27°C)-ról 273 K (0°C)-ra csökkentjük, vezetőképessége a felére esik vissza.
A fentiekben ismertetett sávelmélet jól használható szilárdtestek fényabszorpciójának leírására is (l.
20. fejezet).

Hőkapacitás: a test egységnyi hőmérséklet-változásához szükséges hő, mértékegysége J/K.

Fajhő: az egységnyi tömegre vonatkoztatott hőkapacitás, mértékegysége J/(K·kg).

Hővezetés: hőenergia transzportja makroszkopikus áramlások nélkül, az atomok közvetlen
„kontaktusa” révén.

209

19. fejezet.

Termikus és elektromos tulajdonságok

Fourier-törvény: a hővezetést leíró törvény,

𝑄
𝑡

Δ𝑇

= −𝜆𝐴 Δ𝑥 , ahol Q/t a hőáram erőssége, azaz

az egységnyi idő alatt a test A keresztmetszetén átvezetett hő, T/x a hőmérséklet-gradiens, és
a hővezetési együttható.

Hővezetési együttható (hővezető képesség): egységnyi hőmérséklet-gradiens mellett egységnyi
felületen egységnyi idő alatt átáramlott energia, mértékegysége W/(m·K).

Hőmérséklet-vezetési együttható (hődiffuzivitás): megmutatja, hogy egy hirtelen

hőmérsékletváltozást milyen jól vezet át egy anyag, 𝐷 =

𝜆
𝜚𝑐

, ahol az anyag hővezető képessége,

 a sűrűsége és c a fajhője. D mértékegysége m2/s.

Hőtágulás: az anyagok hőmérséklet-változás (T) hatására bekövetkező méretváltozása,
𝑙
𝑙

= 𝛼 ∙ Δ𝑇 , ahol l a test eredeti hossza, l a hosszváltozás, az anyag lineáris hőtágulási

együtthatója, vagy

𝑉
𝑉

= 𝛽 ∙ Δ𝑇 , ahol V a test eredeti térfogata, V a térfogatváltozás, az anyag

térfogati hőtágulási együtthatója.

Lineáris hőtágulási együttható: egy anyag egységnyi hőmérséklet-változás hatására bekövetkező
relatív hosszváltozása, jelölése , mértékegysége 1/K.

Térfogati hőtágulási együttható: egy anyag egységnyi hőmérséklet-változás hatására
bekövetkező relatív térfogatváltozása, jelölése , mértékegysége 1/K. Izotrop anyagra  = 3·.

Fajlagos ellenállás (rezisztivitás): az egységnyi keresztmetszetű és egységnyi hosszúságú test
ellenállása, mértékegysége m.

Fajlagos vezetés (konduktivitás, vezetőképesség): a fajlagos ellenállás reciproka, mértékegysége
S/m.

Sávelmélet: elmélet, ami a szilárdtestek elektronjainak lehetséges energiaszintjeit tartalmazó
energiasávok segítségével magyarázza a szilárdtestek elektromos (és optikai) tulajdonságait.

Javasolt feladatok: 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.32-35

Vissza a tartalomjegyzékhez
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20. fejezet. Optikai tulajdonságok
A fogászati anyagoknak elsősorban mechanikai szempontból kell helyt állniuk. A hőtani, elektromos,
kémiai tulajdonságok szintén funkcionális szempontból fontosak. Nem hanyagolhatók el azonban az
esztétikai szempontok sem. Egy fogtömés, egy korona színe, csillogása nem mellékes a páciens
számára. Ideális esetben a beépített anyagok optikai tulajdonságai megegyeznek a saját fogak optikai
tulajdonságaival.
Egy test színe sok tényezőtől függ. Hogy az elején kezdjük, például ugyanazt a ruhát más színűnek
láthatjuk napfénynél, vagy egy mesterséges megvilágításnál. Tehát a szín függ a beeső fény spektrális
összetételétől. (Spektrális összetétel alatt a fény intenzitásának hullámhossz szerinti eloszlását értjük,
l. „Emissziós spektrum” c. keret.) Azután — hogy a végére ugorjunk — az észlelt szín függ az észlelő
szemének érzékenységétől is, de ezzel a kérdéssel ebben a tananyagban nem foglalkozunk.
Természetesen függ a test színe az anyagától, de attól is, hogy a test felülete érdes-e, vagy sima.
Ugyanannak a testnek ugyanolyan megvilágításban is különböző lehet a színe visszavert, vagy átmenő
fényben. A szín kialakításában a fény és a test kölcsönhatásai játszanak szerepet. Tekintsük át először
ezeket a jelenségeket.

A szín kialakításában szerepet játszó jelenségek
Egy testre eső fény kisebb-nagyobb hányada rögtön a test felületéről visszaverődik (20.2 ábra).
Amennyiben a fény egy része behatol a testbe, akkor ott szóródhat és a test anyagában elnyelődhet.
Ami ezek után marad, az az áteresztett fény. A visszaverődés (reflexió), a szóródás, és az elnyelődés
(abszorpció) azok a jelenségek, amelyek a szín kialakulásában elsősorban szerepet játszanak. Az
áteresztés (transzmisszió) az előbbi jelenségek folyománya. A felsorolt jelenségek kvantitatív
jellemzésére az ábrán is feltüntetett intenzitás értékek arányait fogjuk használni, azaz, hogy a beeső
fénysugár intenzitásához (Jbeeső) képest mekkora a reflektált (Jreflektált), a szóródott (Jszórt), az
abszorbeált (Jabszorbeált) és a transzmittált (Jtranszmittált) intenzitás. Van még egy jelenség, ami
befolyásolhatja egy tárgy színét, ez a lumineszcencia/fluoreszcencia. Ebben a sorrendben foglaljuk
össze röviden a 4+1 jelenséget.

20.2 ábra Fény és anyag különböző kölcsönhatásai
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Emissziós spektrum
A fény erősségét a fényintenzitás (J) mennyiség segítségével adjuk meg, amelynek definíciója:
∆𝐸
,
∆𝑡 ∙ ∆𝐴
ahol E a fénynyalábban t idő alatt a merőlegesen álló A felületre érkező fényenergia.
Mértékegysége a J/(s·m2) = W/m2.
𝐽=

Egy fényforrás által kibocsátott fény intenzitásának hullámhossz szerinti eloszlását bemutató ábra
az ún. emissziós spektrum. A 20.1a ábra a Nap sugárzásának spektrumát mutatja egyrészt a
légkörön kívül, másrészt a Föld felszínén, tehát a légkör módosító hatása után mérve. A 20.1b
ábra pedig egy diszkó lámpa spektrumát mutatja. Míg a Nap spektrumában a teljes látható
fénytartomány és még az azon kívüli tartományok is megtalálhatók (folytonos spektrum), a diszkó
lámpa spektrumában csak bizonyos hullámhosszak, ill. tartományok szerepelnek (sávos
spektrum).

20.1 ábra A Nap (felül) és egy diszkó lámpa (alul) spektruma
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1. Visszaverődés (reflexió)
Egy határfelületre beeső fénysugár ideális esetben ugyanolyan szög alatt verődik vissza, mint amilyen
szög alatt beesett (20.3 ábra): a beesési szög () megegyezik a visszaverődési szöggel. Az életben
viszont azt tapasztaljuk, hogy egy megvilágított tárgyat minden irányból látunk, még akkor is, ha a
tárgyat csak egy irányból párhuzamos fénynyalábbal világítottuk meg. A tárgy ugyanis a beeső fényt
minden irányban többé-kevésbé visszaveri. Ilyen diffúz visszaverődés a felület egyenetlenségei miatt
jön létre, ami még a legtökéletesebben tükröző felületeknél is fennáll. Mindenesetre a  irányban a
legerősebb a reflexió, ebből az irányból nézve a felületre, csillogás látszik.

20.3 ábra Diffúz fényvisszaverődés
A felület fényvisszaverő képességét a reflexiós tényező, vagy reflektancia (, de jelölik R-rel is) nevű
mennyiséggel jellemezzük:
=

,

ahol Jbeeső a beeső fény, Jreflektált pedig a (különböző irányokban összesen) visszavert fény intenzitása. A
reflektancia dimenzió nélküli szám, amit legtöbbször százalékban adnak meg.
Egy test felületének reflektanciája függ a beesési szögtől: merőleges beesésnél a legkisebb, minél
nagyobb a beesési szög, annál erősebb a reflexió. (Ha a test anyaga optikailag ritkább, azaz kisebb
törésmutatójú, mint a környező közeg, akkor egy bizonyos határszögnél nagyobb beesési szög esetén
a reflexió 100%-os, ez az ún. teljes visszaverődés.)
A felület reflektanciája természetesen függ a test anyagától, de a környezet optikai tulajdonságaitól,
mégpedig a törésmutatóktól is. Egy speciális esetre, a merőleges beesés esetére vonatkozik a
következő egyszerű formula:
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=(

) ,

ahol n1 a közeg — ahonnan a fény érkezik — törésmutatója (ha levegő, akkor értéke praktikusan 1),
n2 pedig a test anyagának törésmutatója. Tehát minél nagyobb n2, annál erősebb a visszaverődés,
annál csillogóbbnak tűnik a test. Vízfelület (n2 ≈ 1,333) reflektanciája kb. 2%, egy üveglapé (n2 ≈ 1,5)
kb. 4%, az apatit kristályé (n2 ≈ 1,64) kb. 6%, a cirkoné (n2 ≈ 2,2) kb. 14%, a gyémánté (n2 ≈ 2,4) pedig
kb. 17%. (Ez a viszonylag nagy reflektancia az optikai alapja annak, hogy a gyémántból gyönyörűen
csillogó, szikrázó brilliánst lehet csiszolni.)
Egy felület fényvisszaverő képessége különböző színű (hullámhosszúságú) fényre más és más lehet.
Ha a reflektanciát egy adott hullámhosszúságra vonatkozóan adjuk meg, akkor spektrális reflexiós
tényezőnek (vagy spektrális reflektanciának) nevezzük, és ()-val jelöljük.
Az, hogy egy testet visszavert fényben milyen színűnek látunk, attól függ, hogy fényvisszaverő
képessége hogyan alakul a teljes hullámhossz tartományban. Azt az ábrát, ami megadja, hogy egy
anyag spektrális reflektanciája hogyan változik a hullámhossz függvényében, reflexiós spektrumnak
nevezzük. A 20.4 ábra összesen hat reflexiós spektrumot mutat. Az abszolút fehér test minden
hullámhosszon tökéletesen reflektál, az abszolút fekete test pedig mindent elnyel és nem ver vissza
semmit. Szürkének akkor látunk egy tárgyat, ha többé-kevésbé egyformán reflektálja a különböző
színeket. A sötét szürke kevésbé, a világos szürke jobban.
Az igazán színes tárgyak csak egyes hullámhossz tartományokban reflektálnak jól. Egy tárgyat például
akkor látunk vörös színűnek, ha csak a vörös fényt reflektálja. De akkor is, ha minden színt reflektál,
kivéve a zöldet. A vörös ugyanis a zöld ún. komplementer színe, ami azt jelenti, hogy ha a fehér
fényből eltávolítjuk a zöldet, a maradékot vörösnek látjuk.

20.4 ábra Reflexiós spektrumok
A test felületére beeső fénysugárnak a nem reflektált része áthatol a test határfelületén, és a törési
törvénynek megfelelően megtörik. A valóságban a határfelület egyenetlenségei miatt ez a jelenség is
diffúz módon történik.
Ha egy test valamennyire is áttetsző, akkor a test belsejéből jövő szóródott fény is befolyásolhatja a
színét, ezért a következő pontban a szóródás jelenségével foglalkozunk.
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2. Szóródás
Fényszóródás egy közegnek, a közegétől eltérő törésmutatójú részecskéin következik be, amikor is a
részecskék a beeső fényt a beesési irányhoz képest más irányokba is „tovább sugározzák”, szórják. Jól
megfigyelhető a fényszóródás ködös, párás időben, amikor a levegőben lebegő apró vízcseppek
szórják a fényt, vagy egy szobában, ahol cigarettáznak. A vízcseppek, a füst szemcsék viszonylag nagy
méretű részecskék. Kolloid oldatok, pl. vízzel higított alkoholos masztix oldat (l. „Masztix” c. keret)
szubmikroszkópikus részecskéi is szórják a fényt, de még a legtisztább levegőben is kimutatható a
jelenség, ahol maguk a levegő molekulái a szóró részecskék. Egy kristályban a szemcsézettség, az
idegen atomok, az egyéb kristályhibák növelhetik a fényszóródást.
Masztix
A masztix a pisztácia cserje gyantája. Illata balzsamos, íze viszont először kesernyés. Éteres oldatát
vattába itatva korábban fogorvosok használták ideiglenes tömések céljára. Keleten rágószerként
még ma is dívik, a lehelet illatosítására és a foghús keményítésére. A mediterrán országokban
ételek, italok ízesítésére használják. Egyes orvosi kutatások szerint jó hatású fogínygyulladás és
gyomorfekély esetén.
Alkoholos oldatát, ha vízzel elegyítjük, 10–100 nm nagyságrendbe eső részecskéket tartalmazó
kolloid oldatot kapunk, melyen a Rayleigh-szóródás kiválóan megfigyelhető. Ha az oldatot
párhuzamos fénynyalábbal világítjuk át, akkor az oldat oldalról (szórt fényben) megfigyelve, szép
kékes fényben tündököl, míg az oldaton átmenő fény sárgás színű. A masztix mennyiségét növelve
az oldat egyre opálosabb lesz, a szórt fény már kevésbé kék, inkább kékesfehér, az átmenő fény
pedig narancsba, majd lassan vörösbe vált (l. 20.5 ábra).
A szóródás erősségét a szórási tényezővel () jellemezhetjük:
=

,

ahol a Jbeeső a beeső fény, Jszórt a szórt fény intenzitását jelöli. A szórási tényező is egy dimenzió nélküli
szám, amit legtöbbször százalékban adnak meg. A szóró részecskék koncentrációjának növekedésével
növekszik a szórási tényező is.
A szóródott fény általában ugyanolyan hullámhosszúságú, mint a beeső. Ezt rugalmas szóródásnak
nevezzük. (Van rugalmatlan szóródás is, amikor a szóródott fény hullámhossza eltér a beesőétől,
ilyen az ún. Raman-szóródás, de ez kis valószínűségű, a mindennapi életben nem megfigyelhető
jelenség.)
Természetesen a szóródás is függ a hullámhossztól. Ha a szórási tényezőt egy adott
hullámhosszúságra vonatkozóan adjuk meg, akkor, ennek hangsúlyozására, spektrális szórási
tényezőről beszélünk, amit ()-val jelölünk. Különböző részecskeméret tartományokban a szórás
különbözőképpen függ a hullámhossztól.
A fényszóródás egy különleges esete az, amikor a szóró részecskék mérete (d) jóval kisebb, mint a
fény hullámhossza () — tehát d <<  — ezt Rayleigh-szóródásnak nevezzük. Ilyenkor a szóródás
nagyon erősen függ mind a szóró részecske méretétől, mind a fény hullámhosszától:
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A rövidebb hullámhosszúságú kék fény tehát jobban szóródik, mint a hosszú hullámú vörös. Ez az oka
az égbolt kék színének és annak, hogy a lenyugvó nap egyre vörösebb színben látszik. (A Nap
irányából ugyanis nagyjából fehér fény érkezik a légkör határához. A légkörön áthaladva ebből a kék
fény kiszóródik, amely aztán a levegő részecskéin többször szóródva az égbolt különböző irányaiból
érkezik a szemünkbe, ami az égboltnak kék színt kölcsönöz. A Nap irányából jövő fényből szinte
teljesen hiányzik a kék komponens, ami miatt ezt a fényt sárgának látjuk. Napnyugtakor egyre
vastagabb légkörön halad át a Nap fénye, a szóródás erősödik, már a zöld fény is egyre erősebben
kiszóródik, a Nap fénye lassan sárgából vörösbe vált.) A Rayleigh-szóródás miatt látjuk továbbá a
vörös színű lámpát távolabbról, mint az azonos erősségű zöldet.
A részecske méretétől való rendkívül erős függésnek pedig például olyan következménye van, hogy a
részecskék esetleges aggregációja miatt a szóródás erőssége meredeken emelkedik: ha a részecskék
mérete az aggregáció miatt pl. a duplájára nő, akkor a szórási tényező a 26 = 64-szeresére nő. (Ez
játszódik le pl. a szemlencsében szürkehályog kialakulásakor.)
Ha a szóró részecskék mérete a fény hullámhosszánál lényegesen nem kisebb, azzal összemérhető
vagy nagyobb ( ≤ d), akkor a szóródás erőssége a hullámhossztól függetlenné válik, ez az ún. Mieszóródás. A felhők ilyen méretű parányi vízcseppjei egyformán szórják a különböző színű fényt, ez
fehér, vagy szürkés színt kölcsönöz a felhőnek (20.5 ábra).

20.5 ábra A Rayleigh-szóródás okozza az égbolt kék színét, míg a Mie-szóródás a felhők szürkésfehér
színét
Amennyiben a szóródás nem elhanyagolható mértékű, akkor befolyásolja a testek színét. Rayleighszóródás esetén ez azt jelenti, hogy a testre „oldalról” (szórt fényben) tekintve a test színe a kék
irányába, átmenő fényben nézve a vörös irányába tolódik el. Ha a szóródás erős, akkor a megvilágító
nyaláb útjában haladva a test elülső része inkább kékesfehér, további részei már sárgás, narancsos,
sőt vörös színűek lesznek (20.6 ábra). Ezt a „színjátékot” opaleszcenciának nevezik.
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20.6 ábra Fényszóródás (Rayleigh-szóródás) kolloid oldaton

videó lejátszása:
kattintson a képre.

A fogzománc például meglehetősen áttetsző anyag, de a benne fellépő szóródás nem elhanyagolható
mértékben befolyásolja a fog színét.
A testek átmenő fényben megfigyelt színében alapvetően azonban az elnyelődés jelensége a
meghatározó.
3. Elnyelődés (abszorpció)
Az anyag atomjai, molekulái elnyelhetik a fény energiáját, aminek egyszerű következménye az
erősebb, vagy gyengébb felmelegedés. Ritkábban kémiai reakciók is felléphetnek, vagy a fényt
elnyelő anyag maga kezd el világítani, ez a fluoreszcencia, amiről még lesz szó.
Az elnyelődés jellemzésére a gyakorlatban sokféle mennyiséget használnak, mi csak néhányat
beszélünk meg. A legegyszerűbb mennyiség az abszorpciós tényező ():
=

,

azaz a testre beeső fényintenzitás (Jbeeső), és a test által elnyelt fényintenzitás (Jabszorbeált) dimenzió
nélküli hányadosa. Természetesen az elnyelődés is függ a hullámhossztól. Ha az abszorpciós tényezőt
egy adott hullámhosszúságra vonatkozóan adjuk meg, akkor, ennek hangsúlyozására, spektrális
abszorpciós tényezőről beszélünk, amit ()-val jelölünk. Az abszorpciós spektrum megmutatja,
hogyan alakul a spektrális abszorpciós tényező a hullámhossz függvényében.
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Az abszorpciós törvény
Az ún. abszorpciós törvény megadja, hogyan csökken a fénysugár intenzitása (J) az anyagban
haladva (20.7 ábra) pusztán az elnyelődés (és nem a szóródás) miatt:
𝐽 = 𝐽0 𝑒 −𝑎𝑥 ,
ahol J0 a kezdeti intenzitás (megegyezik a korábbi Jbe értékkel, ha nincs számottevő reflexió az
anyag felületén, egyébként J0 = Jbeeső – Jreflektált), x az anyagban megtett út (vagy rétegvastagság,
mértékegysége: m) és a az abszorpciós együttható (mértékegysége: 1/m). (Ez az abszorpciós
együttható nem tévesztendő össze az abszorpciós tényezővel!)

20.7 ábra A fényintenzitás csökkenése egy anyagon áthaladva (abszorpciós törvény)

Felezési rétegvastagságnak (D) nevezzük azt a rétegvastagságot, amely az intenzitást a kezdeti
érték felére csökkenti. A felezési rétegvastagság összefügg az abszorpciós együtthatóval: 𝐷 =

n
𝑎

Az ún. behatolási mélység () az a rétegvastagság, amely az intenzitást a kezdeti érték e-ed
1
részére csökkenti. A behatolási mélység is összefügg az abszorpciós együtthatóval: 𝛿 = 𝑎
Az intenzitás csökkenését meg lehet adni az ún. abszorbancia (A) segítségével is, amit a J és J0
intenzitás értékekből a
𝐴= g

𝐽0
𝐽

képlettel számolhatunk ki. Ennek a dimenzió nélküli mennyiségnek több előnye is van — például a
logaritmikus transzformáció miatt még nagyon nagy J0/J-arányoknál is egyszerű számot ad —,
ezért a gyakorlatban sok területen használják. Például az abszorpciós spektrumon is sokszor ezt a
mennyiséget ábrázolják — mint az anyag elnyelőképességének mértékét — a hullámhossz
függvényében.
Az abszorpciós törvény a fénysugár intenzitásának az abszorpció miatti csökkenését írja le. Az
intenzitás csökkenéséhez azonban a fényszóródás is hozzájárul. A kettőt együtt gyengülésnek
hívjuk. Ha a szóródás nem elhanyagolható mértékű, akkor a törvényben az a abszorpciós
együttható helyett egy olyan együtthatót kell használnunk, ami az abszorpciót és a szóródást is
figyelembe veszi, ez az ún. gyengülési együttható (). Ilyenkor a törvényt, a szóródásra is
tekintettel, gyengülési törvénynek hívjuk, és
𝐽 = 𝐽0 𝑒 −𝜇𝑥
formában írjuk. Például a röntgensugárzás — abszorpció és szóródás miatti —gyengülését egy
anyagban ezzel a képlettel fogjuk leírni későbbi tanulmányainkban.
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Egy anyag fényelnyelő képességének jellemzésére az abszorpciós tényezőn kívül még számos más
mennyiség is rendelkezésünkre áll, többek között az abszorbancia (A), az abszorpciós együttható (a)
és a gyengülési együttható () (l. „Az abszorpciós törvény” c. keret). Ezek mindegyike használható —
és használják is — egy anyag abszorpciós spektrumának bemutatására.
Egy másik irányba vezető kérdés az, hogy vajon a testben haladó fénysugár gyengülését a megtett út
függvényében milyen függvény írja le. Erre vonatkozik az ún. abszorpciós törvény (l. „Az abszorpciós
törvény” c. keret).
Foglalkozzunk most az abszorpció atomi, molekuláris folyamataival. Ehhez figyelembe kell vennünk a
fény részecsketermészetét.
A fény hullámtermészete mellett részecsketermészettel is rendelkezik, fotonokból
(energiakvantumokból) áll, melyek energiája () a fény hullámhosszával () fordított arányosságban
áll:
=

,

ahol h egy univerzális állandó, a Planck-állandó, c pedig a fény sebessége.
Amikor a fény egy anyagban elnyelődik, egy-egy foton nyelődik el egy-egy atomban, molekulában.
Nagyon-nagyon kevés az esélye annak, hogy egy foton csak részben abszorbeálódjon, de annak is,
hogy egyszerre több foton nyelődjön el egy atomban, molekulában. Másrészt tudjuk, hogy az
atomok, molekulák csak bizonyos, diszkrét energiaállapotokban lehetnek. Ezért az atomok,
molekulák csak olyan fényt nyelnek el, amelynek fotonenergiája megegyezik két lehetséges állapot
energiájának különbségével (20.8 ábra). Ezért az egyedül álló szabad (pl. ritka gázban lévő) atomok
abszorpciós spektrumában csak bizonyos fotonenergiánál, ill. az ezeknek megfelelő hullámhosszaknál
lesz észlelhető abszorpció. Az ilyen jellegű spektrumra azt mondjuk, hogy vonalas. Fontos
megjegyezni azt, hogy ha a vizsgált atomok kölcsönhatásban állnak egymással, a környezettel, akkor
ez a spektrumban is megmutatkozik, például a vonalak kiszélesedésében.

20.8 ábra Atomok, molekulák abszorpciós spektrumának keletkezése

219

20. fejezet.

Optikai tulajdonságok

Molekulák abszorpciós spektruma is voltaképpen vonalasnak „indul”. Csakhogy ezek a vonalak a
bonyolultabb szerkezet miatt igen közel vannak egymáshoz, a kölcsönhatások miatt kiszélesednek (a
0 K-től különböző hőmérséklet is a kiszélesedést növeli), ezért átfednek, és sávokként jelennek meg
az abszorpciós spektrumban (20.8 ábra). A 20.9 ábra példaként klorofill molekulák oldatának
abszorpciós spektrumát mutatja, amelyben több sáv is felfedezhető.

20.9 ábra Klorofill abszorpciós spektruma
Szilárdtestekben (kristályokban) az egymáshoz nagyon közeli diszkrét energiaállapotok sávokba
tömörülnek (l. 19. fejezet 19.6 ábra). Ha a vegyértéksávban vannak szabad állapotok, akkor a sávon
belüli közeli állapotok közötti átmenetek miatt az anyag gyakorlatilag mindenféle fényt elnyel. Ha a
vegyértéksáv telített, akkor elektronátmenet csak a következő sávba, a vezetési sávba lehetséges. A
két sávot elválasztó tiltott sáv szélességénél kisebb energiájú fotont az anyag nem fog elnyelni,
hanem átereszti, csak az annál nagyobb energiájút abszorbeálja. Ennek az energia értéknek
megfelelő hullámhossz fölött tehát az ilyen anyag nem nyel el, csak alatta. Szilárdtestek abszorpciós
spektruma ezért folytonos, vagy nagyon széles sávokat tartalmaz.
4. Áteresztés (transzmisszió)
Egy testre beeső fénynek az a része, ami nem verődött vissza, nem szóródott és nem nyelődött el, az
átjut a testen. A transzmissziós tényező, vagy transzmittancia () a beeső fényintenzitás (Jbeeső), és az
áteresztett fényintenzitás (Jtranszmittált) dimenzió nélküli, sokszor százalékban megadott hányadosa:
=
(A transzmittanciát T-vel is szokták jelölni.)
Ha egy test teljes mértékben átengedi a fényt ( = 1), akkor idegen, de a fogorvosi szóhasználatban
elterjedt kifejezéssel transzparensnek, átlátszónak, ha csak részben, akkor transzlucensnek, többékevésbé áttetszőnek nevezzük (20.10 ábra). A fényt át nem eresztő átlátszatlan testet pedig ( = 0)
opaknak mondjuk. A transzparencia, a transzlucencia és az opacitás fogalmakat használhatjuk a test
összesített viselkedésének leírására a teljes látható fénytartományban, de használhatjuk egy-egy
hullámhossznál is. Ugyanis a transzmittancia is függ a hullámhossztól, ill. összetett fény esetén annak
spektrális összetételétől. Lehetséges például, hogy egy tárgy vörös fényben transzparens, de a kék
fényt már csak részben engedi át, erre a fényre transzlucens.
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20.10 ábra Példa (balról jobbra) transzparens, transzlucens és opak anyagra (mindegyik alumíniumoxid)
Ha a transzmissziós tényezőt egy adott hullámhosszúságra vonatkozóan adjuk meg, akkor, ennek
hangsúlyozására, spektrális transzmissziós tényezőről beszélünk, amit ()-val jelölünk.
Az, hogy egy tárgyat átmenő fényben milyen színűnek látunk, attól függ, hogy a fényáteresztő
képessége hogyan alakul a teljes hullámhossz tartományban. Azt az ábrát, ami megadja, hogy egy
anyag spektrális transzmittanciája hogyan változik a hullámhossz függvényében, transzmissziós
spektrumnak nevezzük. A 20.11 ábra egy üveg transzmissziós spektrumát mutatja (az abszorpciós és
reflexiós spektrum mellett). Ez az üveg a látható tartományban a zöld színű fényt nyeli el erősen, ez a
szín hiányzik az átmenő fény spektrumában. Ezért az üveg színe átmenő fényben a zöld
komplementer színe, azaz a vörös lesz.
Az egyes jelenségek jellemzésére bevezetett — reflexiós, szórási, abszorpciós és transzmissziós —
tényezők összege értelemszerűen 1:
=1
Ezt a tényt is demonstrálja a 20.11 ábra, amelyen egyszerre láthatjuk egy vörös színű üveg reflexiós,
abszorpciós és transzmissziós spektrumát. (A szóródás ennél az anyagnál elhanyagolható.)

.
20.11 ábra Vörös színű üveg reflexiós (a felső görbét felülről nézve!), abszorpciós (a két görbe közötti
tartományt nézve!) és transzmissziós (az alsó görbét nézve!) spektruma
5. Lumineszcencia/fluoreszcencia
Egyes anyagok megvilágítás, vagy más jellegű energiaközlés után maguk is világítanak. A jelenség
általános neve a lumineszcencia. Ha például az energiaközlés röntgenbesugárzásból származik, akkor
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röntgenolumineszcenciáról, ha radioaktív besugárzásból, akkor radiolumineszcenciáról, ha kémiai
reakcióból, akkor kemilumineszcenciáról beszélünk. (Az egyes élőlények — pl. halak, rovarok,
baktériumok — által mutatott biolumineszcencia egy speciális kemilumineszcencia.)
Ha fénnyel történő megvilágítás váltja ki a fényemissziót, akkor a jelenséget fotolumineszcenciának
nevezi, amelynek két válfaja a fluoreszcencia és a foszforeszcencia. Megjegyezzük, hogy a
fluoreszcencia elnevezést a gyakorlatban sokszor tágabb értelemben, a lumineszcencia
szinonímájaként használják.
A fluoreszcencia fény (20.12 ábra) úgy keletkezik, hogy az elektronok a megvilágító fényből elnyelt
energia révén egyszerű, rövid életidejű gerjesztett állapotba kerülnek, és az alapállapotba történő
visszatérés során bocsátanak ki saját fényt. A fluoreszcencia tehát diszkrét nívók közötti
elektronátmenetből származik, ezért emissziós spektruma vonalas, vagy sávos.

20.12 ábra A tonikban található kinin-szulfát kék fluoreszcenciája UV-besugárzás hatására
A fluoreszcencia fény egyik jellegzetessége, hogy spektruma, ugyanannak az anyagnak az abszorpciós
spektrumához képest, a hosszabb hullámhosszak felé való eltolódást mutat. Ez az ún. Stokes-féle
eltolódás (Stokes-shift). Az eltolódás azért lép föl, mert az abszorbeált energia egy része az anyagban
általában elveszik, pl. hővé alakul, és csak a megmaradó energiát sugározza ki fény formájában az
anyag. A kisebb energia nagyobb hullámhosszat jelent. Így sok fluoreszkáló anyag az UVtartományban, vagy a látható tartomány kék oldalán (kis ) abszorbeál — ez a gerjesztő fény —, és a
látható tartomány nagyobb hullámhosszainál, zöldben, sárgában, vörösben (nagy ) fluoreszkál.
A fluoreszcencia másik jellegzetessége, hogy a gerjesztés abbamaradása után a fényemisszió
erőssége exponenciálisan cseng le. Ez a lecsengés azonban a legtöbb anyagnál igen gyors, néhány ns,
esetleg s után már nincs észlelhető fénykibocsátás. Éppen ebben figyelhető meg különbség a
fluoreszcencia és a foszforeszcencia között.
A foszforeszcencia lényegében ugyanúgy keletkezik, ahogyan a fluoreszcencia, és főbb tulajdonságaik
is megegyeznek. A különbség az, hogy bizonyos anyagoknál a gerjesztett elektron úgynevezett
metastabilis — hosszabb életidejű — gerjesztett állapotba kerülhet, és innen történik az
alapállapotba való átmenet és a fénykibocsátás. Következésképp a gerjesztés abbamaradása utáni
fényemisszió lassabban cseng le, néhány anyagnál (pl. foszfor), bár egyre gyengébben, de akár hosszú
percekig is megfigyelhető a foszforeszcencia fény.
A fogzománc is fluoreszkál (20.13 ábra), amit a fogzománc épségének, a fogszuvasodás kezdeti,
szabad szemmel még nem észlelhető fázisának vizsgálatára a fogorvos ki is használ.
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20.13 ábra Fogak fluoreszcenciája diszkó lámpa közeli UV-fényében; a nem fluoreszkáló fog műfog
Ha egy anyag fluoreszkál, az természetesen módosítja az anyag színét. Bizonyára mindenki
tapasztalta már, hogy a közönséges fényben „egyszerűen fehér” pólók a diszkó lámpa közeli UV-t is
tartalmazó fényében vakító kékesfehér színűvé válnak. A jelenség oka a textilben visszamaradt
mosószer fluoreszkáló molekulái.

Az egyes anyagcsaládok színéről
A fémek a szabad elektronfelhő miatt jól reflektálnak az egész látható tartományban, ennek
köszönhető a szürkés fémszín, mint pl. az ezüst, vagy az alumínium színe (20.14 ábra). Egyes fémek,
mint pl. az arany, reflexiós görbéje már a látható tartományon belül egy bizonyos hullámhossz alatt
hirtelen levág. Az arany a kék fényt már nem reflektálja, ezért látjuk sárgás színűnek (komplementer
szín). A réz görbéje még hamarabb vág le, már a zöldet sem reflektálja jól, ezért lesz vöröses színű.

20.14 ábra Néhány fém reflexiós spektruma
A fémek a nem reflektált fényt már kb. 0,1 m rétegvastagságnál teljes mértékben elnyelik,
transzmittanciájuk nulla, a fémtárgyak opak testek. Ennek magyarázata a fémes kötésben, ill. az
ebből következő energiasáv szerkezetben rejlik (l. 19. fejezet 19.7 ábra). A fémeknél a vezetési sáv
csak részben betöltött, a sávban sok üres energiaállapot is van, vagy pedig a telített vegyértéksáv
átfed az üres vezetési sávval. Mindkét esetben sokféle energiafelvételi lehetőség adódik, ezért a
fémek mindenféle fényt jól elnyelnek.
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A kerámiák általában elektromosan szigetelő anyagok. Ezeknél a vezetési sáv üres, viszont az alatta
levő vegyértéksáv összes energiaállapota foglalt. A két sáv közötti tiltott sáv szélessége jelentős, 3 eV,
vagy annál is nagyobb. Csak ennél nagyobb fotonenergiájú fényt tudnak elnyelni.
Ezért a kerámiák, legalábbis a kerámia egykristályok a látható tartományban átlátszóak,
transzparensek. (Polikristályokról majd később lesz szó röviden.)
Az alumínium-oxid egykristály (Al2O3, zafír) tiltott sávjának szélessége például 9,5 eV. Az ennek a
fotonenergiának megfelelő hullámhossz kb. 130 nm. Tehát az alumínium-oxid az egész látható
tartományban és az UV-tartomány nagy részében is, egészen 130 nm-ig, jól átereszti a fényt, áttetsző
és színtelen, ahogyan az a 20.15 ábrán látható. A még távolibb UV-sugarakra a kristály már opak. A
tiszta köbös cirkon kristályban a tiltott sáv szélessége csak 6,5 eV, ezért a cirkon kristály csak kb.
200 nm-ig engedi át a fényt, az alatt már nem.
Az egykristályok reflektanciája sem számottevő, korábban említettük, hogy még a legnagyobb
törésmutatóval rendelkező gyémántnál is csak kb. 17%-os, és nem mutat lényeges
hullámhosszfüggést.

20.15 ábra Alumínium-oxid egykristály (zafír) és transzmissziós spektruma
A kristályokban mindig jelen lévő hibák, főként az idegen atomok jelentősen befolyásolhatják a
kristály optikai tulajdonságait, színét. A 20.16 ábrán krómmal szennyezett alumínium-oxid kristály
(rubin) transzmissziós spektrumát láthatjuk. A króm sárgászöldben és kékben abszorbeál, ezeknél a
hullámhosszaknál jelentősen lecsökken a kristály transzmissziója. Végeredményben a rubin a vörös
fényt még jól átengedi, mellette egy kis kékeszöldet, ebből adódik a különleges rubinvörös szín.
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20.16 ábra Krómmal szennyezett alumínium-oxid kristály (rubin) és transzmissziós spektruma
Kerámia polikristályoknál a szemcsézettségnek nagy szerepe van. A szemcsék határán belső reflexiók,
erős fényszóródás lép föl, a kristály átlátszósága részben, vagy teljesen eltűnik. Egyúttal erősebb lesz
a kerámia felületén a reflexió diffúz jellege. A szintereléssel előállított kerámiáknál az optikai
tulajdonságokat befolyásoló tényező még a porozitás mértéke.
Az amorf kerámiák optikai tulajdonságai nem térnek el lényegesen az egykristály kerámiák
tulajdonságaitól.
A polimerek optikai szempontból hasonlóan viselkednek a kerámiákhoz.
Miután láttuk, hogyan alakul ki egy test színe, foglalkozzunk végül röviden azzal a kérdéssel is, hogyan
lehet számokkal megadni egy színt.

Hogyan lehet kvantitatívan megadni egy színt?
A szín kvantitatív leírása előtt tisztázzunk néhány fogalmat. Neutrális színek alatt a „színtelen”
színeket értjük, azaz a fehéret, a szürkét és a feketét. Kromatikus színeknek nevezzük az igazi
színeket, pl. a vöröset, a kékeszöldet. A rengeteg különböző szín néhány színből kikeverhető, ezért a
kromatikus színeket is két csoportra osztjuk: alapszínekre és kevert színekre. Hogy melyik az
alapszín, és hány van belőlük, ez önkényes választás kérdése. Az általunk ismertetett leírásban három
elsődleges és három másodlagos alapszín van.
Egy színt nagyon sokféleképpen meg lehet adni számokkal, mi a sok leírási mód közül egyet
ismertetünk. Ebben a különböző színeket térben („színtér”) helyezzük el, így egy-egy színt három
koordinátával tudunk megadni. A három koordináta:
 a színárnyalat (vagy színezettség),
 a színtelítettség
 és a fényesség (vagy világosság).
Az első két koordináta — a színárnyalat és a színtelítettség — egy síkot határoz meg, pontosabban
azon belül egy körlapot. A színárnyalatokat ugyanis egy körvonal mentén ábrázoljuk („színkör”, 20.17
ábra). A körben különböző szögek alatt találhatók az egyes színárnyalatok: az önkényesen választott
elsődleges alapszínek — a vörös (0°), a zöld (120°) és a kék (240°) —, majd a másodlagos alapszínek
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— a sárga (60°), a ciánkék (180°) és a bíborvörös (300°) — közöttük pedig az alapszínek keverésével
előállítható kevert színek. A 90° például egy sárgászöld színárnyalatot jelent.
A színtelítettség egy színárnyalat erősségét, élénkségét jellemzi, és százalékban adjuk meg. A
legélénkebb szín a kör peremén található, ennek színtelítettsége 100%, a peremtől a középpont felé
haladva csökken a színtelítettség, a középpontban 0%. A kör közepén találhatók tehát a neutrális
színek, amelyekből ténylegesen hiányzik minden színárnyalat. Hogy a kör közepén látható neutrális
szín a fehér, vagy a szürke, esetleg a fekete, az a harmadik koordinátától, a fényességtől függ. Ezt
azonban ezen a síkon már nem tudjuk ábrázolni, egy újabb tengelyre van szükségünk (20.17 ábra).
A fényesség nem jól definiált fogalom, tulajdonképpen a fényintenzitást rejti magában. A fényesség
koordinátát a körre merőleges tengelyen képzelhetjük el. Egy körhöz tehát egy fényességérték
tartozik. A fényesség csökkenésével a kör közepén látható neutrális szín a fehérből a szürkén át
feketébe vált, és a kör peremén látható kromatikus színek is elszürkülnek, míg végül zérus
fényességnél az egész kör fekete nem lesz („sötétben minden tehén fekete”).

20.17 ábra A színek jellemzésére szolgáló mennyiségek
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∆𝐸

Fényintenzitás: az egységnyi idő alatt egységnyi felületen áthaladt fényenergia, azaz 𝐽 = ∆𝑡∙∆𝐴 ,
mértékegysége W/m2.

Emissziós spektrum: egy fényforrás által kibocsátott fény intenzitásának hullámhossz szerinti
eloszlását bemutató ábra.

Visszaverődés (reflexió): fénysugár visszaverődése két anyag határfelületéről.

Spektrális reflexiós tényező (reflektancia): adott hullámhosszúságú beeső fény intenzitásának
(Jbe) és a visszavert fényintenzitásnak (Jreflektált) a hányadosa. A reflexiós spektrum a reflektancia
hullámhosszfüggését mutatja.

Szóródás: a részecskék a beeső fényt a beesési irányhoz képest más irányokba is „tovább
sugározzák”.

Spektrális szórási tényező: adott hullámhosszúságú beeső fény intenzitásának (Jbe) és a szóródott
fényintenzitásnak (Jszórt) a hányadosa.

Rayleigh-szóródás: a fény hullámhosszánál jóval kisebb méretű részecskéken történő szóródás.

Elnyelődés (abszorpció): egy anyag atomjai, molekulái magukba fogadják a fény fotonjait.

Spektrális abszorpciós tényező: adott hullámhosszúságú beeső fény intenzitásának (Jbe) és az
elnyelt fényintenzitásnak (Jabszorbeált) a hányadosa. Az abszorpciós spektrum a spektrális
abszorpciós tényező hullámhosszfüggését mutatja. Az abszorpciós spektrumban alternatívaként
ábrázolható az abszorbancia, az abszorpciós együttható és a gyengülési együttható is.

Abszorpciós törvény: megadja egy anyagba behatoló fénysugár intenzitásának (J) az elnyelődés
miatti gyengülését a megtett út (x) függvényében, 𝐽 = 𝐽0 𝑒 −𝑎𝑥 , ahol J0 a kezdeti intenzitás és a az
abszorpciós együttható (mértékegysége: 1/m).
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Abszorbancia: az anyagba behatoló (J0) és kilépő (J) intenzitások hányadosának logaritmusa,
𝐴= g

𝐽0
𝐽

.

Gyengülés: a fényintenzitás csökkenése elnyelődés és szóródás együttese miatt.

Gyengülési törvény: megadja egy anyagba behatoló fénysugár intenzitásának (J) az elnyelődés és
szóródás együttese miatti gyengülését a megtett út (x) függvényében, 𝐽 = 𝐽0 𝑒 −𝜇𝑥 , ahol J0 a
kezdeti intenzitás és  a gyengülési együttható (mértékegysége: 1/m).

Áteresztés (transzmisszió): az a jelenség, hogy a fénysugár teljesen, vagy csak részben áthatol az
anyagon.

Spektrális transzmissziós tényező (transzmittancia): adott hullámhosszúságú beeső fény
intenzitásának (Jbe) és az áteresztett fényintenzitásnak (Jtranszmittált) a hányadosa. A transzmissziós
spektrum a transzmittancia hullámhosszfüggését mutatja.

Lumineszcencia: elektronátmenetből származó fényemisszió. Egyik válfaja a fluoreszcencia,
amelynél megvilágítással elért elektrongerjesztés után a fényemisszió egy egyszerű gerjesztett
állapotból következik be. Másik válfaja a foszforeszcencia, amelynél a fényemisszió egy
metastabil gerjesztett állapotból következik be.

Neutrális színek: a fehér, a szürke és a fekete.

Kromatikus színek: igazi színek. Az elsődleges alapszínek a vörös, a zöld és a kék, a másodlagos
alapszínek a sárga, a ciánkék és a bíborvörös. A kevert színek a fentiek keverékei.

Színkoordináták: a színárnyalat, a színtelítettség és a fényesség.

Javasolt feladatok: 5.14-16, 5.19, 5.20, 5.22, 5.27, 5.29, 5.30.

Vissza a tartalomjegyzékhez
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21. fejezet. Az egyes anyagcsaládok tulajdonságainak összehasonlító
összefoglalása
Először az egyes tulajdonságok tekintetében hasonlítjuk össze az anyagcsaládokat, mégpedig a
következő sorrendben: mechanikai, elektromos, hőtani, végül optikai tulajdonságok. Majd a négy
anyagcsalád nagyon rövid összefoglaló jellemzését adjuk meg. A jellemzés óhatatlanul durva és
leegyszerűsítő lesz, hiszen az egyes anyagcsaládokon belül meglehetősen nagy különbségek is
lehetnek az anyagok között. Ez főként a kompozitokra áll, ezért ebben az összehasonlításban ezt az
anyagcsaládot — a fogorvosi vonatkozásokra tekintettel — a kerámia erősítésű polimer
kompozitokra szűkítjük.

Tulajdonságok
Sűrűség (21.1 ábra). A fémek sűrűsége a legnagyobb, egyrészt a nagyobb atomtömeg, másrészt a
fémek kristályrácsának jó térkitöltése miatt. A kerámiákban a térkitöltés sokkal rosszabb, a polimerek
pedig könnyebb atomokból épülnek föl, és a térkitöltésük sem jó. A kompozitokban a polimer mátrix
megszabja a viszonylag kis sűrűséget.

21.1 ábra Anyagok sűrűségének összehasonlítása
Merevség (21.2 ábra). A merevség, vagyis a Young-modulus erősen korrelál a kötési energiával, ezért
nem meglepő, hogy az ionos/kovalens kötésű kerámiák és a fémes kötésű fémek merevsége a
legnagyobb. A polimerek kisebb merevsége egyrészt a polimer molekulák közti gyengébb
kötőerőknek, másrészt a hosszú polimerláncok nagyobb mozgási szabadságának tudható be. A
kompozitokban a kerámia erősítés növeli a polimer mátrix merevségét.
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21.2 ábra Anyagok merevségének összehasonlítása
Visszarugózó képesség. A polimerek visszarugózó képessége (rugalmassága) a legnagyobb, főként a
térhálós elasztomereké. A kompozitok rugalmasságát a kerámia erősítés csökkenti. A fémek és főként
a kerámiák rugalmassága jóval kisebb.
Képlékenység. A polimerek, kompozitok és fémek mögött a kerámiák jócskán lemaradnak, a
kerámiák törékenyek, képlékenységük szinte zérus.
Szakító szilárdság (21.3 ábra). A szakító szilárdságban a kötőerők nagyságán kívül még a
repedésekkel szembeni érzékenység játszik szerepet. A fémek képlékenységük miatt kevésbé
érzékenyek a repedésekre, mint a törékeny kerámiák, ezért erősebbek. A kompozitok viszonylag nagy
szakító szilárdságát a rugalmas/képlékeny polimer mátrix és a kerámia erősítés együtt biztosítja. A
polimerek a gyengébb kötőerőknek köszönhetően a leggyengébb anyagok.
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21.3 ábra Anyagok szakító szilárdságának összehasonlítása
Nyomószilárdság (21.4 ábra). Nyomó terhelésben a repedések kevésbé számítanak, ezért ebben a
tulajdonságban a kerámiák nem maradnak el a fémek (és egyes kompozitok) mögött. A
nyomószilárdság tekintetében is a polimerek a leggyengébbek.

21.4 ábra Anyagok nyomószilárdságának és szívósságának összehasonlítása
Szívósság (21.4 ábra). Szívósság tekintetében a nagy szilárdság és a nagy visszarugózó képesség, vagy
a nagy képlékenység az előnyös. Ezért a fémek, a polimerek és a kompozitok mind eléggé szívósak. A
kerámiák törékenységük miatt egyértelműen elmaradnak a többiektől.

231

21. fejezet.

Az egyes anyagcsaládok tulajdonságainak összehasonlító összefoglalása

Keménység. A kerámiák nagy merevségük és kis képlékenységük miatt a legkeményebb anyagok. A
fémek valamivel kevésbé kemények, a kompozitok és a polimerek jóval puhábbak.
Elektromos vezetőképesség. A fémes kötés sajátosságai miatt a fémek vezetőképessége
nagyságrendekkel nagyobb, mint a többieké. A kerámiak, a kompozitok és a polimerek elektromosan
szigetelők.
Olvadáspont. Az olvadáspont alapvetően a kötési energiától függ. A kerámiák olvadáspontja a
legmagasabb, a fémeké átlagosan kisebb, a kompozitoké, polimereké lényegesen alacsonyabb.
Hővezető képesség. A hővezető képesség erősen korrelál az elektromos vezetőképességgel, ezért a
fémek jó hővezetők, a többiek inkább hőszigetelők. (Érdekes kivétel a gyémánt, amely elektromosan
nem jó vezető, viszont hővezető képessége kiváló, többszöröse például az ezüstének, vagy a
rézének.)
Hőtágulási együttható. A hőtágulási együttható fordított arányosságot mutat a kötési energiával,
ezért a kerámiák hőtágulása viszonylag gyenge, a fémeké erősebb, a kompozitoké és a polimereké a
legerősebb.
Reflektancia. A látható tartományban a fémek reflektanciája a legnagyobb, a többi anyagé jóval
kisebb.
Transzmittancia. A látható tartományban a kerámia egykristályok, üvegek és a polimerek
transzmittanciája a legnagyobb. De már a polikristályos, esetleg porózus kerámiák transzmittanciája
kisebb, szintúgy a kompozitoké. A fémek teljesen opak anyagok.

Az egyes anyagcsaládok rövid jellemzése
Fémek. Erős fémes kötésű, általában polikristályos anyagok. Nagy sűrűségűek, merevek, erősek,
képlékenyek, jól alakíthatók, szívósak, szívós töréssel törnek és kemények. A fémes kötés miatt jó
elektromos és hővezetők. Magas olvadásponttal rendelkeznek, hőtágulásuk közepes. A jó
hővezetőképesség, a közepes hőtágulás és a képlékenység miatt jó a hősokk tűrésük is. Opak, jól
reflektáló, fémszínű anyagok.
Kerámiák. Erős ionos, ill. kovalens kötésű egykristályos, polikristályos, vagy amorf anyagok
(esetenként egy testen belül is). Sűrűségük közepes, nagyon merevek, nyomó terhelésnél nagyon, de
húzó terhelésnél már csak közepesen erősek (szilárdságukat nehéz megadni, l. keretes írást).
Törékenyek, nem alakíthatók, szívósságuk kicsi, ridegen törnek. Nagyon kemények. Elektromosan
szigetelők, és a hőt sem vezetik jól. Ezért és a repedés érzékenységük miatt, bár hőtágulásuk kicsi,
hősokk tűrésük gyenge. Változatos optikai tulajdonságokkal bírnak. Vannak köztük transzparens, vagy
transzlucens, de opak anyagok is, reflexiójuk nem erős. Optikai tulajdonságaik viszonylag könnyen
alakíthatók.
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A kerámiák szilárdságáról
A kerámiák képlékenysége kicsi, törékenyek, ezért a repedésekre is nagyon érzékenyek, főként
húzó terhelésnél. Ezek miatt egyazon kerámia (összetétel, gyártási technológia ugyanaz)
különböző példányainak nagyon különböző lehet a szilárdsága. A 21.5 ábra egy kerámia (Si3N4)
különböző példányainak szakítási szilárdság eloszlását mutatja, azaz, hogy a példányok hányad
része mutatta az adott szilárdságot.

21.5 ábra Egy kerámia különböző példányainak szakító szilárdság eloszlása (Si3N4)

Polimerek. Szemikristályos anyagok, részben kovalens, részben másodlagos kötésekkel. Kis
sűrűségűek és kis merevségűek, viszonylag rugalmasak, közepesen erősek vagy gyengék, azonban
szívósak. Közepesen kemények, vagy puhák. Gyakran viszkoelasztikus tulajdonságot mutatnak.
Elektromos és hőszigetelők. Mivel elég nagy hőtágulással rendelkeznek, és nem jól vezetik a hőt,
hősokk tűrésük csak közepes. Változatos transzmittanciával rendelkeznek, általában neutrális
színűek, amit azonban festékanyagokkal könnyen alakítani lehet.
Kompozitok. Szemikristályos polimer mátrix, amorf, vagy kristályos kerámia szemcsékkel. Sűrűségük
kicsi, vagy közepes. Közepesen merevek, viszonylag rugalmasak. Erősek és szívósak. Keménységük
közepes. Gyakran viszkoelasztikus tulajdonságot mutatnak. Mechanikai tulajdonságaikat az
összetétel variálásával jól lehet változtatni (l. keretes írást). Elektromos és hőszigetelők. Hősokk
tűrésük közepes. Optikai tulajdonságaik a legváltozatosabbak és a polimer mátrixba kevert szemcsék
összetételének, tulajdonságainak variálásával jól alakíthatók.
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Példa az előnyös mechanikai tulajdonságok „összeházasítására” — kompozit
A 21.6 ábra tiszta gumi, ill. szén nanocső erősítésű gumi terhelési diagramját mutatja húzási
terhelésnél.

21.6 ábra Szén nanocső (carbon nano tube, CNT) erősítésű gumi terhelési görbéje különböző szén
tartalomnál
A szénkoncentráció növekedésével csökken a gumi nyújthatósága, de a maximális relatív
megnyúlás még a legnagyobb szénkoncentrációnál is 3, tehát még ekkor is négyszeresére lehet
nyújtani. A görbe kezdeti szakaszának meredeksége, tehát a Young-modulus, az anyag merevsége
a szén nanocső mennyiségének növekedésével kb. 10-szeresére nő. Az anyag szakító szilárdsága
még erősebben, kb. 12-szeresére növekszik. A szívósság (görbe alatti terület) szintén nő, de a
nyújthatóság csökkenése miatt csak kb. 3–4-szeresére. Végezetül, ami erről az ábráról nem
látszik, egy hirtelen terhelésben (Charpy-teszt) a töréshez szükséges ütőmunka a szén nanocső
hozzáadásával több, mint 100-szorosára nőtt!

Vissza a tartalomjegyzékhez
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FELADATOK
1. ATOMOK, MOLEKULÁK, KÖLCSÖNHATÁSOK, HALMAZÁLLAPOTOK
1.1.
Egy tartályban 3,6·1021 számú CO2 molekula van. Mekkora a tartályban lévő szén-dioxid gáz
anyagmennyisége és tömege?
1.2.

Öt gramm hélium gázzal fújtunk föl egy lufit. Hány hélium atom van a lufiban?

1.3.
Nátrium atom ionizációs energiája 496 kJ/mol.
a) Hány eV energia szükséges egyetlen nátrium atom ionizációjához?
b) Milyen hullámhosszúságú fényfoton bír éppen ennyi energiával?
1.4.
Argon atom ionizációs energiája 15,8 eV. Mekkora az ionizációs energia egy mólnyi
mennyiségre (kJ/mol egységben)?
1.5.
319 nm hullámhosszúságú ultraibolya fény fotonjának energiája épp elég arra, hogy egy
cézium atomról elektront szakítson le. Mekkora a cézium atom ionizációs energiája kJ/mol
egységben?
1.6.
Fluor atom elektronaffinitása 328 kJ/mol. Hány eV energia szabadul föl, amikor egy fluor
atom felvesz egy elektront?
1.7.
Jód molekula (I2) kötési energiája 151 kJ/mol. Elegendő-e az 590 nm hullámhosszúságú sárga
fény fotonjának energiája a kötés felszakítására?
1.8.

Hány ml térfogatú higanynak lesz 20 g a tömege?

1.9.

Egy amalgám tömés térfogata 12 mm3. Mekkora a tömege?

1.10.

Belefér-e 1025 darab H2O molekula egy 2 dl-es pohárba?

1.11.

Hány réz atom van egy 2 cm átmérőjű réz golyóban?

1.12. Mekkora egy tű alakú, 8 mm hosszúságú, 1 mm vastagságú hidroxiapatit kristályszemcse
tömege? (A kristályszemcse alakját közelítsük hengerrel, melynek átmérője 1 mm, hosszúsága pedig
8 mm.)
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MEGOLDÁSOK
1. ATOMOK, MOLEKULÁK, KÖLCSÖNHATÁSOK, HALMAZÁLLAPOTOK
1.1.

5,98 mmol és 263 mg

1.2.

7,53·1023

1.3.
Nátrium atom ionizációs energiája 496 kJ/mol.
a) Hány eV energia szükséges egyetlen nátrium atom ionizációjához?
Egyetlen nátrium atom ionizációjához
E
496000
8,24 1019 J
19

8
,
24

10
J

 5,15 eV
i  i 
J
N A 6,02 1023
1,6 1019
eV
energia szükséges, ahol Ei a moláris ionizációs energia, NA az Avogadro-állandó.
b) Milyen hullámhosszúságú fényfoton bír éppen ennyi energiával?
A fotonenergiára vonatkozó összefüggésből a hullámhossz:
hc hc 6,631034  3 108
 2,4110 7 m  241 nm .
  

19
 i
8,24 10
1.4.

1520 kJ/mol

1.5.

375 kJ/mol

1.6.

3,41 eV

1.7.
Igen, mert egy jód molekula kötési energiája 1,57 eV, míg az említett sárga foton
energiája 2,11 eV.
1.8.

1,47 ml

1.9.

144 mg

1.10. Belefér-e 1025 darab H2O molekula egy 2 dl-es pohárba?
A víz sűrűsége 4ºC hőmérsékleten a legnagyobb, nevezetesen  = 1 g/cm3, tehát itt van a legnagyobb
esély arra, hogy beleférjen az adott pohárba. Az adott számú molekula anyagmennyisége:
N
1025
n

 16,6 mol ,
N A 6,02 1023
tömege
m  n  M  16,6  18  299 g ,
ahol M = 18 g/mol a víz moláris tömege. A térfogat pedig
m 299
V 
 299 cm3  299 ml  2,99 dl .

1
Az adott számú vízmolekula tehát nem fér bele a 2 dl-es pohárba, legföljebb olyan extrém
körülmények között, ahol a víz sűrűsége jóval nagyobb.

1.11.

3,56·1023

1.12.

19,5 mg
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1.13. Nitrogén gáz hőmérséklete 25ºC.
a) Mekkora a nitrogén molekulák sebessége és mozgási energiája, ha feltételezzük, hogy minden
molekula azonos sebességű?
b) Mekkora egy mólnyi mennyiségű molekula összes mozgási energiája?
1.14. A nitrogén forráspontja –196 ºC.
a) Mekkora egy ilyen hőmérsékletű nitrogén gázban egy mólnyi mennyiségű molekula összes
mozgási energiája? Hasonlítsa össze a kapott értéket a nitrogén párolgáshőjével, melynek értéke
5560 J/mol!
b) Mekkora a nitrogén molekulák sebessége, feltételezve, hogy mindegyik molekula azonos
sebességgel bír?
1.15. Milyen hőmérsékleten lesz az argon gázban az atomok mólnyi mennyiségre számított
mozgási energiája 2000 J/mol?
1.16. Az argon párolgáshője 6430 J/mol. Milyen hőmérsékletű argon gázban lenne ekkora az
atomok mólnyi mennyiségre számított mozgási energiája?
1.17. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférában mekkora tengerszint feletti magasságban csökken
az oxigén koncentráció a tengerszinti érték felére?

1.18. Nyugodt, 25 ºC hőmérsékletű atmoszférában mekkora tengerszint feletti magasságban
csökken az oxigén koncentráció a tengerszinti érték felére?
1.19. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférában mekkora tengerszint feletti magasságban csökken
a) a szén-dioxid koncentráció
b) a civilizációs szennyezés következtében a légkörbe került toluol (moláris tömege 92,1 g/mol)
koncentrációja
a tengerszinti érték felére?
1.20. Két molekula koncentrációja megegyezik a tengerszinten. Az egyik móltömege 80 g/mol, a
másiké 20 g/mol. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférát feltételezve, milyen lesz a két molekula
koncentráció aránya a Kékes magasságában (1015 m)?

238

MEGOLDÁSOK
1. ATOMOK, MOLEKULÁK, KÖLCSÖNHATÁSOK, HALMAZÁLLAPOTOK
1.13. Nitrogén gáz hőmérséklete 25 ºC.
a) Mekkora a nitrogén molekulák sebessége és mozgási energiája, ha feltételezzük, hogy minden
molekula azonos sebességű?
Az ekvipartíció tétele szerint a haladó mozgás 3 szabadsági fokára jutó energia, ami a részecske
haladó mozgási energiáját adja:
1
3
3
Ekin  mv2  kT  1,38 10 23  298  6,17 10 21 J .
2
2
2
Ebből egy részecske, azaz egy N2 molekula sebessége
2 Ekin
2 Ekin
2  6,17 10 21
m


 515 ,
M
,
0
028
m
s
NA
6,02 1023
ahol m egy molekula tömegét jelenti, ami a moláris tömegből (M = 28 g/mol = 0,028 kg/mol) a
fentiek szerint adódik.
b) Mekkora egy mólnyi mennyiségű molekula összes mozgási energiája?
Ekin,mol  NA  Ekin  6,02 1023  6,17 1021  3710 J/mol .
v

1.14.

a) 960 J/mol
b) 262 m/s

1.15.

–113 ºC

1.16.

243 ºC

1.17. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférában mekkora tengerszint feletti magasságban csökken
az oxigén koncentráció a tengerszinti érték felére?
A barometrikus magasságformula szerint:
n  n0  e



Mgh
RT

, ahol a n0 a tengerszinti, n a keresett h magasságban érvényes koncentráció ami a
n
feltétel szerint n  0 . Ezt behelyettesítve az egyenletet egyszerűsíthejük
2
n0-al és kifejezhetjük a keresett h magasságot:
1
RT ln
2   8,31 273 (0,6931)  5010 m .
h
Mg
0,032  9,81

1.18.

5470 m

1.19.

a) 3640 m
b) 1740 m

1.20.

1:1,3

h
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1.21. Két molekula koncentrációja a tengerszinten megegyezik. Az egyik móltömege 500 g/mol, a
másiké 40 g/mol. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférát feltételezve, milyen magasságban lesz a
két molekula koncentráció aránya 1:10?
1.22. Az ábra egy rotációs viszkoziméter felépítését mutatja sematikusan. A belső henger áll, a vele
koncentrikus külső hengert forgatjuk. A külső henger sugara R = 2,2 cm, a belső hengeré r = 1,2 cm,
a henger magassága h = 10 cm. A két henger között található a vizsgált folyadék, jelen esetben
glicerin. A glicerin réteg vastagsága y = R – r = 1 cm. Mekkora erő szükséges a külső henger
egyenletes forgásának fenntartásához, ha fordulatszáma  = 90/min? (A glicerin viszkozitása
1500 mPas (millipascalsec). A folyadék áramlása a két henger között az adott feltételek mellett
lamináris.)

1.23. Az előző feladatbeli viszkoziméterrel egy folyadék viszkozitását határozzuk meg. A külső
henger 60/perces fordulatszámának fenntartásához 0,191 mN erőt kell kifejteni. A folyadék
hőmérséklete 20ºC. Mekkora a folyadék viszkozitása? Milyen folyadékról lehet szó? (A szükséges
geometriai adatokat vegye az előző feladatból!)
1.24. Szappanhártya felületét 4,4 J munkával sikerült 3 cm2-ről 5 cm2-re növelni. Mekkora a
szappanhártya felületi feszültsége?
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1.21. Két molekula koncentrációja a tengerszinten megegyezik. Az egyik móltömege 500 g/mol, a
másiké 40 g/mol. Nyugodt, 0 ºC hőmérsékletű atmoszférát feltételezve, milyen magasságban lesz a
két molekula koncentráció aránya 1:10?
A barometrikus magasságformulát mindkét molekulára felírva és az arányt véve kapjuk, hogy
1 n1


10 n2

n1,0  e
n2,0  e




M 1 gh
RT
M 2 gh
RT

e

( M1  M 2 )

gh
RT

, mivel a feltétel szerint n1,0 = n2,0. Ebből h-t kifejezve kapjuk,

hogy
1
1
8,31 273 ln
10  
10  1065 m .
h
( M1  M 2 ) g
(0,5  0,04)  9,81
RT ln

1.22. Az ábra egy rotációs viszkoziméter felépítését mutatja sematikusan. A belső henger áll, a vele
koncentrikus külső hengert forgatjuk. A külső henger sugara R = 2,2 cm, a belső hengeré r = 1,2 cm,
a henger magassága h = 10 cm. A két henger között található a vizsgált folyadék, jelen esetben
glicerin. A glicerin réteg vastagsága y = R – r = 1 cm. Mekkora erő szükséges a külső henger
egyenletes forgásának fenntartásához, ha fordulatszáma  = 90/min? (A glicerin viszkozitása
1500 mPas (millipascalsec). A folyadék áramlása a két henger között az adott feltételek mellett
lamináris.)

A Newton-féle súrlódási törvény szerint a folyadékrétegek között, ill. a külső henger fala mentén ható
súrlódási erő
vküls ő henger  vbelső henger
v
Fs    A 
   2r h 
, ahol a külső henger kerületi sebessége:
y
y
m
vkülső henger  r    r  2  f  0,022 2   1,5  0,2073 . Itt f a fordulatszámot jelenti 1/s egységben,
s
tehát f = 90/perc = 1,5/s. A belső henger sebessége pedig zérus. A fenti képletben A a külső henger
belső felületét jelenti, ami egy henger palástja, ezért A = 2rh. Az értékeket behelyettesítve kapjuk,
hogy
vküls ő henger  vbelső henger
0,2073 0
Fs    2r h 
 1,5  2  0,022   0,1
 0,43 N .
y
0,01
1.23.

A viszkozitás 1 mPas, ezért vízről lehet szó.

1.24. 0,022 J/m2
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1.25. Levegőben lebegő 10 mm átmérőjű gömb alakú vízcsepp felületi energiája mennyivel
növekedne, ha ugyanaz a vízmennyiség nem egy cseppben, hanem tíz egyforma kicsi cseppben
szétoszolva lenne?
1.26. Mekkora egy vízcsepp peremszöge üveg felületen? A felületi feszültség értékek: víz–levegő
73 mJ/m2, üveg–víz 20 mJ/m2, üveg–levegő 90 mJ/m2.
1.27. Mekkora egy nyálcsepp peremszöge fogzománcon? A felületi feszültség értékek: nyál–levegő
53 mJ/m2, fogzománc–nyál 35 mJ/m2, fogzománc–levegő 87 mJ/m2.
1.28. a) Melyik folyadék nedvesíti jobban a fogzománcot (zománc = 87 mJ/m2 ): a nyál
(nyál = 53 mJ/m2, zománc, nyál = 35 mJ/m2 ), a fekete ribizli lé (ribizli = 66 mJ/m2,
zománc, ribizli = 22 mJ/m2), vagy a diétás Cola (Cola = 66 mJ/m2, zománc, Cola = 48 mJ/m2 )? Állítsa sorba
a három folyadékot!
b) Számolja ki a peremszögeket!
1.29. Egy higanycsepp peremszöge üvegfelületen 140 º. Mekkora az üveg–higany határfelület
felületi feszültsége? A többi felületi feszültség érték: higany–levegő 480 mJ/m2, üveg–levegő
90 mJ/m2.
1.30. Egy vízcsepp peremszöge paraffinon 107 º. Mekkora a paraffin–víz határfelület felületi
feszültsége? A többi felületi feszültség érték: paraffin–levegő 25 mJ/m2, víz–levegő 73 mJ/m2.
1.31. Polisztirén felületen 37 ºC-on a nyálcsepp peremszöge 79 º, szemben a vízcsepp 86 º-os
peremszögével. A polisztirén–nyál, vagy pedig a polisztirén–víz határfelület felületi feszültsége a
nagyobb az adott hőmérsékleten, és hány százalékkal? A többi felületi feszültség érték: víz–levegő
70 mJ/m2, nyál–levegő 53 mJ/m2, polisztirén–levegő 42 mJ/m2.
1.32. Rézben egy vakancia létrehozásához 0,9 eV energia szükséges.
a) Hány százalék a vakanciák aránya 1000ºC hőmérsékleten?
b) Hány vakancia található ezen a hőmérsékleten egy szobahőmérsékleten 2 cm átmérőjű
rézgolyóban?
1.33. Mekkora hőmérsékleten duplázódik meg a vakanciák aránya rézben az 1000ºC
hőmérséklethez képest?
1.34. Mekkora ezüstben egy vakancia létrehozásához szükséges energia eV egységben, ha 800 ºC
hőmérsékleten a vakanciák száma köbméterenként 3,6·1023. Az ezüst sűrűsége ezen a hőmérsékleten
9,5 g/cm3.
1.35. Milyen hőmérsékletre kell felmelegíteni a szobahőmérsékletű (22 ºC) platinát, hogy benne a
vakanciák aránya a tízszeresére nővekedjen? (Platinában a vakancia létrehozásának aktiválási
energiája 126 kJ/mol.)
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1.25.

26,5 J

1.26. Mekkora egy vízcsepp peremszöge üveg felületen? A felületi feszültség értékek: víz–levegő
73 mJ/m2, üveg–víz 20 mJ/m2, üveg–levegő 90 mJ/m2.
A Young-egyenlet szerint a peremszög koszinuszára áll, hogy
   sz,f 90  20
cos  sz,l

 0,9589 . Ebből  = 16,5º.
73
 f, l
1.27.

11,1º

1.28.

a) fekete ribizli lé > nyál > diétás Cola
b) Fekete ribizli lé: 9,99º; nyál: 11,1º; diétás Cola: 53,8º.

1.2.

458 mJ/m2

1.30.

46,3 mJ/m2

1.31. Polisztirén–víz: 20,1 mJ/m2, polisztirén–nyál: 14,9 mJ/m2; tehát az előbbi érték a nagyobb,
mégpedig 34,9%-al.
1.32. Rézben egy vakancia létrehozásához 0,9 eV energia szükséges.
a) Hány százalék a vakanciák aránya 1000ºC hőmérsékleten?
A vakanciák aránya


0,91, 61019


 S
23
nS
 e kT  e 1,3810 1273  0,000275 0,0275% .
N
b) Hány vakancia található ezen a hőmérsékleten egy szobahőmérsékleten 2 cm átmérőjű rézgolyóban?
4
4
Az adott rézgolyó térfogata V  r 3  13  4,189 cm3 , tömege
3
3
m 38,53

 0,5910 mol , és
m    V  8,96  4,189  37,53 g , a benne lévő anyag mennyisége n 
M
63,5

végül az atomok, ill. a rácspontok száma N  n  NA  0,5910 6,02 1023  3,5581023 . A vakanciák
száma pedig az arány ismeretében nS  0,000275 3,558 1023  9,78  1019 .
2.33.

1116ºC

1.34.

1,1 eV

1.35.

35,8ºC
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2.1.
a) Mekkora az egyszerű fénymikroszkóp felbontási határa, ha a megvilágító fény
hullámhosszát átlagosan 550 nm-nek vesszük és az objektív lencse  félnyílásszöge 70º?
b) Mennyivel csökkenthető a felbontási határ immerziós olaj (törésmutatója 1,6) használatával?
2.2.
Egyszerű fénymikroszkóp felbontási határa 250 nm. Hányszoros nagyítást (N ) kell
alkalmazni legalább, hogy a 250 nm-es részleteket a mikroszkópba tekintve valóban lássuk is? (Az
emberi szem felbontási határa az éles látás távolságában kb. 0,1 mm.)
2.3.
a) Mekkora az elektronmikroszkópban 18,6 kV feszültséggel gyorsított elektronnyaláb
hullámhossza? (Az elektronok tömegét tekintsük állandónak.)
b) Közelítőleg mekkora a szóbanforgó elektronmikroszkóp felbontási határa, ha numerikus apertúrája
0,03?
2.4.
Elektronmikroszkópban alkalmazott elektronnyaláb hullámhossza 20 pm, a mikroszkóp
numerikus apertúrája 0,025. Közelítőleg mekkora az elektronmikroszkóp felbontási határa, és
hányszoros a nagyítás, ha ez a távolság a felvételen 1 mm-nek felel meg?
2.5.
Kvarc kristály piezoelektromos együtthatója 3·1011 V/m.
a) Mekkora feszültséget generál egy kvarc lapka megfelelő irányú 5 nm-es összenyomása?
b) Az inverz jelenség esetén mekkora deformációt okoz 3 V alkalmazása?
2.6.
Kvarc kristály piezoelektromos tulajdonságának kihasználásával szeretnénk egy AFM
mikroszkópban a vizsgált objektumot finoman, 0,05 nm-es lépésekben mozgatni. Mekkora feszültség„lépésekre” van szükség, ha a kvarc piezoelektromos együtthatója 3·1011 V/m?
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2.1.
a) Mekkora az egyszerű fénymikroszkóp felbontási határa,
ha a megvilágító fény hullámhosszát átlagosan 550 nm-nek vesszük
és az objektív lencse  félnyílásszöge 70º?
Az Abbe-képlet szerint a fénymikroszkóp felbontási határa
550

 0,61
 357 nm , hiszen n a preparátum
  0,61
1  sin 70
n  sin 
és az objektív közötti közeg törésmutatóját jelenti, ami alapesetben a
levegő törésmutatója, tehát n = 1, és  a lencse félnyílásszöge, tehát
70º.
b) Mennyivel csökkenthető a felbontási határ immerziós olaj
(törésmutatója n = 1,6) használatával?
223 nm

2.2.

400

2.3.
a) Mekkora az elektronmikroszkópban 18,6 kV feszültséggel gyorsított elektronnyaláb
hullámhossza? (Az elektronok tömegét tekintsük állandónak.)
Az elektromos tér munkája e·U, ezért a munkatételt felhasználva a felgyorsított elektronok mozgási
energiája

1
me ve2  e  U , amiből az elektronok sebessége kifejezhető:
2

2eU
. Ezt a sebességet kell beírni a de Broglie-féle képletbe az anyaghullám hullámhosszának
me
meghatározásához:
h
h
6,63 1034


 9 pm
e 
meve
2emeU
2 1,6 1019  9,111031 18600
ve 

b) Közelítőleg mekkora a szóbanforgó elektronmikroszkóp felbontási határa,
ha numerikus apertúrája NA = 0,03?
Mivel NA = n · sin  valamint elektronmikroszkópra is áll, hogy

9
 e 
 300 pm  0,3 nm
NA 0,03

2.4.

0,8 nm és 1 250 000-szeres

2.5.
Kvarc kristály piezoelektromos együtthatója 3·1011 V/m.
a) Mekkora feszültséget generál egy kvarc lapka megfelelő irányú 5 nm-es
összenyomása?
A piezoelektromos feszültség és a deformáció nagysága egyenes
arányosságban állnak
U    x  3 1011  5 109  1500 V , ahol  a piezoelektromos együttható,
x a méretváltozás.
b) Az inverz jelenség esetén mekkora deformációt okoz 3 V alkalmazása?
0,01 nm
2.6.

15 V
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2.7.
d = 5 m rácsállandójú optikai rácsot monokromatikus fénnyel világítunk át. Az elhajlási
képben az elsőrendő maximum  =7,27º-os szögnél figyelhető meg. Mekkora az alkalmazott fény
hullámhossza?
2.8.
Milyen hullámhosszúságú fénnyel világítsuk át a 2 m rácsállandójú optikai rácsot, hogy a
diffrakciós képben az elsőrendű maximum 12º-os szögnél legyen megfigyelhető?
2.9.
Ismeretlen rácsállandójú optikai rácsot monokromatikus fénnyel világítunk át, melynek
hullámhossza 514,5 nm. Az elhajlási képben az elsőrendű maximum 11,9 º-os szögnél figyelhető
meg. Mekkora az optikai rács rácsállandója?
2.10. Arany kristályszerkezetét elektrondiffrakcióval vizsgáljuk, melynek során egy
arany fóliát elektronsugárral „világítunk át”. Az elektron nyaláb hullámhossza 61 pm.
Az elhajlási képben az elsőrendű maximum 8,6 º-os szögnél figyelhető meg. Mekkora
az arany kristályszerkezetének rácsállandója?
2.11. Egy ismeretlen kristály szerkezetét elektrondiffrakcióval szeretnénk vizsgálni. A kristály
becsült rácsállandója 0,2 nm.
a) Milyen hullámhosszúságú elektronnyalábbal világítsuk át a kristályt, hogy a diffrakciós képben az
elsőrendű maximum várhatóan 6 º-os szögnél legyen megfigyelhető?
b) Milyen gyorsító feszültséggel kell az elektronokat gyorsítani, hogy a kívánt hullámhosszat elérjük?
2.12. Röntgendiffrakciós vizsgálat során réz karakterisztikus röntgensugárzását használjuk,
melynek hullámhossza 0,154 nm. A diffrakciós képben az elsőrendű maximum 26,5º-os szögnél
figyelhető meg. Mekkora a vizsgált kristály rácsállandója?
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2.7.
d = 5 m rácsállandójú optikai rácsot
monokromatikus fénnyel világítunk át. Az elhajlási
képben az elsőrendű maximum  =7,27º-os szögnél
figyelhető meg. Mekkora az alkalmazott fény
hullámhossza?
Az elhajlási képben a maximumok azon k szögek
alatt figyelhetők meg, amelyek kielégítik a
d  sin  k  k   feltételt, ahol k = 0, 1, 2, .... Az
elsőrendű maximum esetében k = 1. A keresett
hullámhossz tehát
  d  sin 1  5  sin 7,27  0,633  m  633 nm .

2.8.

416 nm

2.9.

2,5 m

2.10.

0,408 nm

2.11.

a) 20,9 pm
b) 3450 V

2.12.

0,345 nm
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3.1.
Lapcentrált köbös kristályszerkezettel rendelkezik például az ezüst.
a) Számolja ki a térkitöltési tényezőt erre a szerkezetre!
b) Mekkora ezek alapján az ezüst sűrűsége, ha moláris tömege 108 g/mol,
atomsugara pedig 0,1445 nm? Hasonlítsa össze a kísérleti értékkel!

3.2.
Tércentrált köbös kristályszerkezettel rendelkezik például a króm.
a) Számolja ki a térkitöltési tényezőt erre a szerkezetre!
b) Mekkora ezek alapján a króm sűrűsége, ha moláris tömege 52 g/mol,
atomsugara pedig 0,1249 nm? Hasonlítsa össze a kísérleti értékkel!

3.3.
a) Hány százalékkal könnyebb egy implantátum, ha titánból készül és nem egy 9020 kg/m3
sűrűségű kobalt–króm ötvözetből?
b) Hány százalékkal nehezebb a titán implantátum, mintha csontszövetből lenne, melynek átlagos
sűrűsége 1700 kg/m3?
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3.1.
Lapcentrált köbös kristályszerkezettel rendelkezik például az ezüst.
a) Számolja ki a térkitöltési tényezőt erre a szerkezetre!
4
Egy atom sugarát jelöljül r-el, térfogata r 3 . Egy elemi cellában az ábra
3
szerint 6 darab fél atom és 8 darab nyolcad atom található, ez összesen 4 darab
teljes atomot jelent. Az elemi cella lapátlója egyrészt 2  a , másrészt 4·r.
Ebből a  2 2 r . Az elemi cella térfogata ennek a köbe, tehát a3  8 8 r 3 . A
térkitöltési tényezőt az elemi cellában található atomok össztérfogatának és az elemi cella
térfogatának hányadosaként kapjuk:
4
4  r 3
2 
3

 0,74  74% .
3
3 8
8 8r
b) Mekkora ezek alapján az ezüst sűrűsége, ha moláris tömege 108 g/mol, atomsugara pedig
0,1445 nm? Hasonlítsa össze a kísérleti értékkel!
Vegyünk egy elemi cellát. Az ebben található 4 darab atom tömege osztva az elemi cella térfogatával
fogja adni a sűrűséget:
M
108
4
4
4m
NA
6,02 1023  1,05  10 20 g  10,5 g , ahol m egy atom tömege, M a



V
8 8 r 3 8 8  0,14453
nm3
cm3
moláris tömeg. A kísérleti érték megegyezik a fent számolt sűrűség értékkel.

3.2.

a) 68%
b) 7,2 g/cm3, a kísérleti érték 7,19 g/cm3.

3.3.

a) 50%
b) 165%
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3.4.
Réz és arany biner ötvözete 50–50 mólszázalékban tartalmazza a két fémet.
a) Mekkora az egyes fémek tömegszázaléka (súlyszázaléka) az ötvözetben?
b) Mekkora az ötvözet sűrűsége?
c) Hány gramm aranyat tartalmaz az ebből az ötvözetből készült 30 g tömegű tárgy?
3.5.
Ezüst és ón ötvözetében az ezüst tömegszázaléka 73.
a) Mekkora az egyes fémek mólszázaléka az ötvözetben?
b) Mekkora az ötvözet sűrűsége?
3.6.
Arany és réz ötvözetéből készült két gyűrűt összeolvasztunk és új gyűrűt készítünk. Az
egyik gyűrű 60 tömegszázalék aranyat tartalmazott és tömege 4 g volt, a másik 80
tömegszázalék aranyat tartalmazott és tömege 3 g volt. Mekkora az arany tömegszázaléka az új
gyűrűben?
3.7.
Egy arany-réz ötvözet sűrűsége 17,3 g/cm3.
a) Határozza meg az ötvöző anyagok tömegszázalékát!
b) Határozza meg az ötvöző anyagok mólszázalékát!
3.8.
Egy amalgám tömés leegyszerűsített összetétele tömegszázalékokban:
higany 50, ezüst 35 és ón 15.
a) Számolja át az arányokat mólszázalékra!
b) Mekkora az ötvözet sűrűsége?

3.9.
Ni-Cr-Mo-Be ötvözetben a felsorolás sorrendjében a tömegszázalékok a következők: 80, 10,
8, 2. Egy bizonyos orvosi célra készült tárgyban a berillium mérgező volta miatt maximum 5
mólszázalék berillium megengedett. Túllépi-e a fenti ötvözetben a berillium aránya a megengedett
értéket?
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3.4.
Réz és arany biner ötvözete 50–50 mólszázalékban tartalmazza a két fémet.
a) Mekkora az egyes fémek tömegszázaléka (súlyszázaléka) az ötvözetben?
Vegyünk például 0,5 – 0,5 mol rezet és aranyat. Ezen mennyiségek tömege a moláris tömegek alapján
63,5/2 g, ill 197/2 g. Ezeket a tömegértékeket behelyettesítve:

c1 

m1
31,75
(100%) 
(100%)  0,244(100%) . A réz tömegszázaléka tehát
m1  m2
31,75  98,5

24,4%, az aranyé 75,6%. Konkrét mennyiségek feltételezése nélkül a mólszázalék tömegszázalékra a
következő képlettel számolható át:

c1 

c1
0,5
(100%) 
(100%)  0,244(100%) .
M2
197
c1 
c2
0,5 
0,5
M1
63,5

b) Mekkora az ötvözet sűrűsége?
Az ötvözet átlagos sűrűsége



8,96 19,3
g
1  2

 15,1 3 .
c1  2  c2  1 0,244 19,3  0,756  8,96
cm

c) Hány gramm aranyat tartalmaz az ebből az ötvözetből készült 30 g tömegű tárgy?
30 g 75,6%-a 0,756·30 g = 22,7 g.
3.5.

a) ezüst: 74,8%(n/n), ón: 25,2%(n/n)
b) 8,59 g/cm3

3.6.

68,6%(m/m)

3.7.

a) arany: 90%(m/m), réz: 10%(m/m)
b) arany: 74,4%(n/n), réz: 25,6%(n/n)

3.8.

a) Hg: 35,6%(n/n), Ag: 46,3%(n/n), Sn: 18,1%(n/n)
b) 10,4 g/cm3

3.9.

Igen, 11,9 %(n/n).
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3.10. Ezüst–palládium ötvözet fázisdiagramjának egy részletét mutatja az ábra. 20:80
tömegarányban öntünk össze olvadt palládiumot és ezüstöt, majd az olvadékot 1200 ºC
hőmérsékletről lassan hűtjük.
a) Mely hőmérsékleten
jelenik meg az első
szilárd szemcse?
b) Mekkora a palládium
tömegszázaléka az első
szilárd szemcsében?
c) 1100 ºC
hőmérsékleten a teljes
tömeg hány százaléka
van még olvadt
állapotban (folyadék
fázisban) és hány
százaléka szilárdult már
meg?
d) Mekkora a folyadék
fázisban a palládium
tömegszázaléka 1100
ºC-on?
e) Mekkora a szilárd
fázisban a palládium
tömegszázaléka 1100 ºC-on?
f) Mely hőmérsékleten fog teljesen megszilárdulni az ötvözet?
g) Mekkora a palládium tömegszázaléka a teljes megszilárdulás előtt közvetlenül a folyadék
fázisban?
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Fémek
3.10. Ezüst–palládium ötvözet fázisdiagramjának egy részletét mutatja az ábra. 20:80
tömegarányban öntünk össze olvadt palládiumot és ezüstöt, majd az olvadékot 1200 ºC
hőmérsékletről lassan hűtjük.
a) Mely hőmérsékleten jelenik meg az első
szilárd szemcse?
Ahol a 20%(m/m) értéknél a lehűlést mutató
nyíl (l. ábra a része) eléri a likvidusz görbét,
azaz kb. 1150 ºC-nál.
b) Mekkora a palládium tömegszázaléka az
első szilárd szemcsében?
Az 1150 ºC hőmérsékleten elmegyünk
vízszintesen a szolidusz görbéig. A
metszéspont kb. 29%(m/m) értéknél van. Ez
a Pd tömegszázaléka, tehát a Pd a teljes
aránynál (20%) dúsabban jelenik meg az
első szilárd szemcsékben.
c) 1100ºC hőmérsékleten a teljes tömeg
hány százaléka van még olvadt állapotban
(folyadék fázisban) és hány százaléka
szilárdult már meg?
A (20%, 1100 ºC) koordinátájú pont
közelebb helyezkedik el a szolidusz
görbéhez, ebből rögtön látható, hogy az
anyag nagyobbik rész már megszilárdult. Az
arányt úgy kapjuk, hogy megnézzük, az
1100 ºC hőmérsékleten a likvidusz és
szolidusz görbét összekötő szakaszt milyen
arányban osztja ketté a (20%, 1100 ºC)
koordinátájú pont. A még folyadék halmazállapotú rész aránya körülbelül
b
3
(100%)  0,333(100%), azaz 33,3% (m/m). A már megszilárdult rész aránya
(100%) 
ab
3 6
a
6
pedig
(100%) 
(100%)  0,667(100%), azaz 66,7%(m/m).
ab
63
d) Mekkora a folyadék fázisban a palládium tömegszázaléka 1100 ºC-on?
Ezen a hőmérsékleten a likvidusz görbe pontja kb. 14%(m/m) értéknél található. A Pd tehát a
folyadékban már kisebb arányban van jelen, mert a szilárd szemcsékben halmozódott fel.
e) Mekkora a szilárd fázisban a palládium tömegszázaléka 1100 ºC-on?
Ezen a hőmérsékleten a szolidusz görbe pontja kb. 23%(m/m) értéknél található. A Pd tehát a a
szilárd szemcsékben még mindig nagyobb arányban van jelen, mint a teljes anyagban, bár már nem
annyira, mint az első szilárd szemcse megjelenésekor (l. b kérdés).
f) Mely hőmérsékleten fog teljesen megszilárdulni az ötvözet?
Ahol a 20%(m/m) értéknél a lehűlést mutató nyíl eléri a szolidusz görbét, azaz kb. 1075 ºC-nál.
g) Mekkora a palládium tömegszázaléka a teljes megszilárdulás előtt közvetlenül a folyadék
fázisban?
Az 1075 ºC hőmérsékleten elmegyünk vízszintesen a likvidusz görbéig. A metszéspont kb. 11%
(m/m) értéknél van. Ez a Pd tömegszázaléka, tehát a Pd a teljes aránynál (20%) jóval kisebb arányban
maradt vissza az utolsó folyadék „cseppben”.
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3.11. Arany–réz ötvözet fázisdiagramját mutatja az ábra. Egy kísérletben 50 tömegszázalék aranyat
tartalmazó arany–réz ötvözetet melegítünk lassan.
a) Mely hőmérsékleten kezdődik meg az olvadás?
b) Mekkora az arany tömegszázaléka az ezen a hőmérsékleten megjelenő folyadék fázisban?
c) Mely hőmérsékleten fog teljesen megolvadni az ötvözet?
d) Mekkora az arany tömegszázaléka az ezen a hőmérsékleten eltűnő utolsó szilárd szemcsében?

3.12. Egy kísérletben 20:80 tömegarányban öntünk össze olvadt aranyat és rezet, majd az olvadékot
1100 ºC hőmérsékletről lassan hűtjük.
a) Mely hőmérsékleten jelenik meg az első szilárd szemcse?
b) Mekkora a réz tömegszázaléka az első szilárd szemcsében?
c) 1030 ºC hőmérsékleten a teljes tömeg hány százaléka van még olvadt állapotban (folyadék
fázisban) és hány százaléka szilárdult már meg?
d) Mekkora a folyadék fázisban a réz tömegszázaléka 1030 ºC-on?
e) Mekkora a szilárd fázisban a réz tömegszázaléka 1030 ºC-on?
f) Mely hőmérsékleten fog teljesen megszilárdulni az ötvözet?
g) Mekkora a réz tömegszázaléka a teljes megszilárdulás előtt közvetlenül a folyadék fázisban?
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3.11.

a) kb. 950 ºC
b) kb. 58%(m/m)
c) kb. 970 ºC
d) kb. 40%(m/m)

3.12.

a) kb. 1042 ºC
b) kb. 87%(m/m)
c) kb. 42% még folyadék, 58% már szilárd
d) kb. 75%(m/m)
e) kb. 83%(m/m)
f) kb. 1020 ºC
d) kb. 70%(m/m)
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3.13. Alumínium és szilícium
ötvözete eutektikus jellegű.
Tekintsük a 60 tömegszázalék
szilíciumot tartalmazó ötvözet
kristályosodását 1300 ºC
hőmérsékletről lassan hűtve.
a) Mely hőmérsékleten kezdődik
meg a kristályosodás?
b) Ezen a hőmérsékleten mennyi a
kiváló kristályszemcsékben a Si
aránya?
c) 700 ºC-on mennyi a folyadék
fázisban a Si, ill. az Al aránya?
d) Mely hőmérsékleten fejeződik
be a kristályosodás?

Kerámiák
3.14.

Mekkora a tömege egy 3 cm élhosszúságú cirkon kockának?

3.15. Mekkora a térkitöltési tényező NaCl kristályban, ha a két
ion sugarának aránya rNa /rCl = 0,414.

3.16. Cézium klorid kristályban 1,86 eV energia szükséges egy vakancia létrehozásához. Mekkora
a vakanciák aránya a kristály olvadáspontján, azaz 645 ºC hőmérsékleten?
3.17. Mit gondol, nagy számban fordul elő Frenkel-hiba egy ionos kerámiában az anionokra nézve?
Miért?
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3.13.

a) kb. 1140 ºC
b) 100%
c) kb. Si: 20,5%(m/m), ill. Al: 79,5%(m/m)
d) kb. 577 ºC

Kerámiák
3.14.

0,162 kg

3.15.

79,3 %

3.16.

6,28·10–11

3.17. Általában nem, mert az anionok mérete nagyobb, mint a kationoké, ezért interstíciálisan
nemigen férnek el.

257

FELADATOK
3. FÉMEK, KERÁMIÁK, POLIMEREK, KOMPOZITOK SZERKEZETE
Kerámiák
3.18. Szilárd oldat típusú fázisdiagrammal rendelkezik a kerámiák közül például a földpátok
osztályába tartozó albitnak (NaAlSi3O8) és az anortitnak (CaAl2Si2O8) az „ötvözete”.
Tekintsük az 50 – 50
tömegszázalékban albitot,
ill. anortitot tartalmazó
elegy kristályosodását
1500 ºC hőmérsékletről
lassan hűtve.
a) Mely hőmérsékleten
jelenik meg az első
kristály szemcse?
b) Mekkora az anortit
tömegszázaléka ebben a
kristály szemcsében?
c) 1400 ºC hőmérsékleten
a teljes tömeg hány
százaléka van még olvadt
állapotban (folyadék
fázisban) és hány
százaléka szilárdult már
meg?
d) Mekkora a folyadék
fázisban az anortit tömegszázaléka 1400 ºC-on?
e) Mekkora a szilárd fázisban az anortit tömegszázaléka 1400 ºC-on?
f) Mely hőmérsékleten lesz a folyékony és a szilárd fázis tömegaránya 1:1?
g) Mely hőmérsékleten fejeződik be a kristályosodás?
h) Mekkora az anortit tömegszázaléka a teljes megszilárdulás előtt közvetlenül a folyadék fázisban?
3.19. Mekkora az összes tömege és térfogata 1 billió „szén labdának”, azaz C60 molekulának, ha
egy C60-preparátum sűrűsége 1,65 g/cm3? Hasonlítsa össze a kapott térfogatot egy eritrocita
térfogatával, ami átlagosan 90 fl (femtoliter).
3.20. a) Hányszor könnyebb egy ugyanolyan térfogatú egyfalú szén nanocső preparátum, mint egy
gyémánt? (A gyémánt sűrűsége 3,51 g/cm3, míg a nanocső preparátumé kb. 1,4 g/cm3.)
b) Hányszor könnyebb egy ugyanannyi szén atomot tartalmazó egyfalú szén nanocső preparátum,
mint egy gyémánt? (A gyémánt sűrűsége 3,51 g/cm3, míg a nanocső preparátumé kb. 1,4 g/cm3.)
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3.18.

a) kb. 1410 ºC
b) kb. 90%(m/m)
c) kb. 81% még folyadék és 19% már szilárd
d) kb. 42%(m/m)
e) kb. 85%(m/m)
f) kb. 1320 ºC
g) kb. 1220 ºC
h) kb. 10%(m/m)

3.19.

1,2 ng és 725 m3, azaz 725 fl (femtoliter), ami kb. 8 eritrocita térfogatának felel meg.

3.20.

a) kb. 2,5-szer
b) ugyanolyan nehéz
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3.21. a) Mekkora a polietilén monomer moláris tömege?
b) Egy polietilén készítményben a polimer molekulák szám szerinti átlagos moláris tömege
420 000 g/mol. Mekkora a polimerizációs fok?
3.22. Egy polipropilén készítmény polimerizációs foka 12 500. Mekkora a polimer molekulák szám
szerinti átlagos moláris tömege?
3.23. Egy polimetil-metakrilát készítmény térfogata 200 mm3, sűrűsége 1,2 g/cm3, polimerizációs
foka 2000. A monomer moláris tömege 100 g/mol.
a) Hány monomert tartalmaz a készítmény?
b) Hány polimer molekulát tartalmaz a készítmény?
3.24. Két polimer preparátumban a molekulák szám szerinti átlagos moláris tömege egyaránt
16 000 g/mol. A tömeg szerinti átlagértékek azonban eltérnek: 20 000 g/mol, ill. 24 000 g/mol.
Mekkora a polidiszperzitás foka a két készítményben?
3.25. Polivinilklorid (PVC) sűrűsége k = 1,477 g/cm3 kristályos formában, és a = 1,412 g/cm3
amorf formában.
a) Egy x = 20%-os kristályossági fokú PVC készítménynek mekkora a sűrűsége?
b) Egy másik PVC készítmény sűrűsége  = 1,458 g/cm3. Határozza meg a kristályossági fokát!
3.26. Egy polietilén (PE) készítmény sűrűsége 0,98 g/cm3.
a) Mekkora a készítmény kristályossági foka? (A kristályos PE sűrűsége 1,004 g/cm3, az amorfé
pedig 0,853 g/cm3.)
b) Mekkora a sűrűsége egy 28%-os kristályossági fokú PE készítménynek?
Kompozitok
3.27.
Egy metakrilát alapú kompozitban a metakrilát mátrix sűrűsége 1,1 g/cm3, a diszpergált
kvarc szemcséké pedig 2,65 g/cm3. Mekkora a kompozit sűrűsége, ha a kvarc szemcsék tömegaránya
37%?
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Polimerek
3.21. a) Mekkora a polietilén monomer moláris tömege?
A polietilén monomerjének összképlete: C2H4, ennek moláris tömege 2·12 + 4·1 = 28 g/mol.
b) Egy polietilén készítményben a polimer molekulák szám szerinti átlagos moláris tömege
420 000 g/mol. Mekkora a polimerizációs fok?
A polimerizációs fok a polimer szám szerinti átlagos moláris tömegének és a monomer moláris
tömegének a hányadosa, azaz 420 000/28 = 15 000

3.22.

525 000 g/mol

3.23.

a) 1,44·1021
b) 7,22·1017

3.24.

1,25, ill. 1,5

3.25. Polivinilklorid (PVC) sűrűsége k = 1,477 g/cm3 kristályos formában, és a = 1,412 g/cm3
amorf formában.
a) Egy x = 20%-os kristályossági fokú PVC készítménynek mekkora a sűrűsége?
Vegyünk például egy összesen 100 g tömegű készítményt, amelyből a feltétel szerint mk = 20 g
kristályos szerkezetű, míg ma = 80 g amorf. A kristályos rész térfogata a tömeg (mk) és az ismert
m
20
sűrűség (k) alapján Vk  k 
 13,54 cm3 . Az amorf rész térfogata hasonlóképpen:
 k 1,477
m
80
Va  a 
 56,66 cm3 . A teljes készítmény sűrűsége az össztömeg és össztérfogat hányadosa:
 a 1,412
m
100
g
 ö 
 1,425 3 .
Vö 13,54  56,66
cm
A feladat megoldható zárt képlettel is. A kristályossági fokot (nem százalékban!) jelöljük x-el. Ezzel a
k
1,477
a 
1,412 
k  a
g
1,477  1,412

 1,425 3
készítmény átlagos sűrűsége:  
1,477
k
cm
 0,2
x
1,477  1,412
k  a
b) Egy másik PVC készítmény sűrűsége 1,458 g/cm3. Határozza meg a kristályossági fokát!
A fenti képletből kifejezve x-et:
 (   a )
1,477( 1,458  1,412 )
x k
( 100%) 
( 100%)  0,717( 100%) . tehát a készítmény 71,7%-a
1,458( 1,477  1,412 )
(  k  a )
kristályos szerkezetű.

3.26.

a) 86,2%
b) 0,8905 g/cm3

Kompozitok
3.27.

1,40 g/cm3
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4.1.
Egy kör keresztmetszetű (r = 1 mm) fémszálat hosszanti irányban 650 N erővel terhelünk.
a) Mekkora a nominális (mérnöki) feszültség?
b) Mekkora a nominális és a valódi feszültség, ha az adott terhelésnél a fémszál elvékonyodik, és
keresztmetszete 2,9 mm2-re csökken?
4.2.
Egy 3,5 mm2 kereszmetszetű fémhuzalon 7 kg tömegű test függ. Mekkora a feszültség a
huzalban „kg/mm2” mértékegységben, ill. Pa mértékegységben?
4.3.
Az ábrán látható nyújtási diagramból
állapítsa meg a vizsgált anyag rugalmassági
modulusát.

4.4.
Az ábra pókselyem
rugalmas viselkedését mutatja
nyújtási igénybevételnél. Becsülje
meg a vizsgált anyag tangenciális
rugalmassági modulusát
a) 100 %-os relatív megnyúlás
környékén;
b) 450 %-os relatív megnyúlás
környékén!

4.5.
Kobalt-króm ötvözetből készült 12 cm-es szálat 2 mm-rel akarunk megnyújtani. Mekkora erő
szükséges ehhez, ha a szál keresztmetszete 0,2 mm2 és az ötvözet Young-modulusa 150 GPa?
4.6.
Polimetil-metakrilátból (PMMA) készült 5 cm hosszúságú, 5 mm sugarú kör keresztmetszetű
rudat hossztengelyében 50 N erővel nyomunk össze. A PMMA merevségét vegyük 3 GPa-nak.
a) Hány százalékos a rúd relatív hosszváltozása?
b) Milyen hosszú az összenyomott rúd?
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4.1.
a) 207 MPa
b) A nominális változatlanul 207 MPa, a valódi 224 MPa.
4.2.

2 kg/mm2, ill. 19,6 MPa

4.3.

20 MPa

Az ábra pókselyem
4.4.
rugalmas viselkedését mutatja
nyújtási igénybevételnél.
Becsülje meg a vizsgált anyag
tangenciális rugalmassági
modulusát
a) 100 %-os relatív megnyúlás
környékén;
Érintőt húzunk a görbéhez az
adott pontban és megállapítjuk ennek meredekségét, ez
lesz a tangenciális rugalmassági modulus. Az érintő
szakasz emelkedése 50%
(azaz 0,5-ös relatív
megnyúlás) és 300% (azaz 3as relatív megnyúlás) között 250 (MPa), így a meredekség kb.:
250  0
E
 100 MPa .
3  0,5
b) 450 %-os relatív megnyúlás környékén!
1350 0
 900 MPa .
Hasonló eljárással: E 
4,5  3
4.5.
Kobalt-króm ötvözetből készült 12 cm-es szálat 2 mm-rel akarunk megnyújtani. Mekkora erő
szükséges ehhez, ha a szál keresztmetszete 0,2 mm2 és az ötvözet Young-modulusa 150 GPa?
l
2
A relatív megnyúlás:  

 0,01667 (azaz 1,667%). A Hooke törvény szerint ekkor a
l0 120
szálban a belső feszültség:   E    150 0,01667 2,5 GPa . Ez megegyezik a külső feszültséggel,
ami a terhelő erő és a keresztmetszet hányadosa. Ebből az erőt kifejezve:
F    A0  2,5  109  2  107  500 N , figyelembe véve a „Giga” jelentését és azt,
hogy 1 mm2 = 10–6m2.

4.6.

a) –2,12%
b) 4,89 cm
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4.7.
Egy 4 méter hosszú 20 mm2 keresztmetszetű gumiszálra 4 kg tömegű testet függesztünk.
Mekkora a gumiszál megnyúlása, ha a gumi rugalmassági modulusát 100 MPa-nak vesszük?
4.8.
Egy gumiszálat 12 N erővel tudunk 1 cm-rel megnyújtani. A szálat félbevágjuk és a két
darabot egymás mellé tesszük.
a) Mekkora erővel tudjuk a két szálat együttesen 1 cm-rel megnyújtani?
b) Mekkora az eredeti gumiszál, mint test merevsége és mekkora a két félszálból álló rendszer
merevsége?
4.9.
Mekkora egy PMMA rúd (hossza 30 cm, keresztmetszete 2 cm2 ) nyomással szemben
mutatott merevsége? (PMMA Young modulusa 3 GPa.)
4.10.
Hogyan változik egy kör keresztmetszetű rúd nyújtással szemben mutatott merevsége,
a) ha átmérőjét felére csökkentjük;
b) ha hosszát megduplázzuk?
4.11.
Szilikon gumiból készült henger alakú testet (hossza 20 cm, kör keresztmetszetének sugara
3 cm) hossztengelyében 300 N erővel nyomunk össze. (A szilikon gumi Young modulusa 2 MPa,
Poisson száma 0,48.)
a) Hány százalékos a test relatív rövidülése?
b) Hány százalékos a test sugarának relatív növekedése?
c) Mekkora az összenyomott test keresztmetszeti sugara?
d) Hány százalékkal nőtt a test keresztmetszete?
4.12.
Egy gumiszálat (Poisson száma 0,48) hosszának kétszeresére nyújtunk.
a) Hány százalékkal csökken az átmérője?
b) Hány százalékkal csökken a keresztmetszete?
4.13.
Periodontális ligamentum Poisson száma 0,45. Hány százalékkal csökken egy ilyen rost
keresztmetszete, ha 10 %-kal nyújtjuk meg?
4.14.
Egy 0,4-es Poisson számú anyagból készült kör keresztmetszetű rudat 20 %-al
megnyújtunk.
a) Hány százalékkal csökken az átmérője?
b) Hány százalékkal csökken a keresztmetszete?
a) Változik-e, és ha igen, hány százalékkal a térfogata?
4.15.
Ismételje meg az előző feladat számolását csak a térfogatváltozásra vonatkozóan azzal a
különbséggel, hogy a Poisson szám feltételezett értéke legyen
a) 0;
b) 1.
Mit jelentenek a kapott értékek? Lehetséges a b) kérdésre kapott válasz?
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4.7.

7,85 cm

4.8.

a) 48 N
b) 1200 N/m, ill. 4800 N/m

4.9.
Mekkora egy PMMA rúd (hossza 30 cm, keresztmetszete 2 cm2) nyomással szemben
mutatott merevsége? (PMMA Young modulusa 3 GPa.)
Egy test (nem a test anyagának!) összenyomással szemben mutatott merevségét az egységnyi abszolút
hosszváltozáshoz szükséges erővel definiáltuk. A Hooke-törvényt és a törvényben szereplő
mennyiségek definícióját felhasználva:
F

4.10.

A0  E
N
2  104  3  109
l 
l  2  106  l , tehát a rúd merevsége 2·106 N/m.
l0
0,3
m

a) Negyedére csökken.
b) Felére csökken.

4.11. Szilikon gumiból készült henger alakú testet (hossza 20 cm, kör keresztmetszetének sugara
3 cm) hossztengelyében 300 N erővel nyomunk össze. (A szilikon gumi Young modulusa 2 MPa,
Poisson száma 0,48.)
a) Hány százalékos a test relatív rövidülése?
1
F
F
 300
A Hooke-törvényből     


 0,05305, tehát a test relatív
2
E
E  A0 E  r  2  106  0,032 
hosszváltozása –5,305%-os, vagy másképpen a relatív rövidülése 5,305%-os.
b) Hány százalékos a test sugarának relatív növekedése?
A Poisson-szám () által leírt keresztirányú relatív átmérő (vagy sugár) változás:
d
l
 
 0,48  ( 0,05305)  0,0255, tehát 2,55%-os.
d
l
c) Mekkora az összenyomott test keresztmetszeti sugara?
Az új sugár 2,55%-kal nagyobb, mint az eredeti, tehát 1,0255·3 cm = 3,08 cm.
d) Hány százalékkal nőtt a test keresztmetszete?
Az új keresztmetszet: A  r2    1,0255 r 2    1,02552  A  1,0517 A . A keresztmetszet
változása tehát a négyzetes összefüggés miatt 5,17%-os.
4.12.

a) 48%
b) 73,1%

4.13.

8,8%

4.14.

a) 8%
b) 15,4%
c) Változik a térfogat, mégpedig 1,57%-al nő.

4.15.

a) 20%-al nő, mert keresztirányú méretváltozás nincs. Ez csak ilyen arányú sűrűség
csökkenés mellett lehetséges.
b) 23,2%-al csökken, azaz a nyújtás ellenére a test térfogata csökkenne, sűrűsége növekedne,
ez azonban nem lehetséges. A Poisson-szám értéke nem lehet 0,5-nél nagyobb.

265

FELADATOK
4. MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK
Rugalmas viselkedés
4.16.
Egyik végén befogott, 15 cm hosszú, téglalap (oldalak: 2 mm,
ill. 20 mm) keresztmetszetű rudat a másik végén 0,1 kg tömegű súllyal
terhelünk. A rúd anyaga PMMA, Young modulusa 3 GPa. Mekkora a rúd
lehajlása
a) az ábra a része szerinti terhelésnél;
b) az ábra b része szerinti terhelésnél?

4.17.
Mekkora az előző feladatban a test hajlítással szemben mutatott merevsége az egyik, ill.
másik terhelésnél?
4.18.
Két, ugyanabból az anyagból készült, egyaránt 0,4 kg tömegű és
100 cm hosszúságú rúd meghajlását hasonlítjuk össze. Az egyik kör, a másik
körgyűrű keresztmetszetű. Ez utóbbi falvastagsága 1 mm. A rudak anyaga
PVC, melynek sűrűsége 1390 kg/m3, rugalmassági modulusa 3 GPa. A
rudakat egyik végükön befogva, a másik végükön terhelve, mekkora erő
szükséges 1 cm-es lehajláshoz
a) a „teli” rúd esetén;
b) a cső esetén?
4.19.
Mekkora az előző feladatban a hajlítással szemben mutatott merevsége
a) a „teli” rúdnak;
b) az ugyanolyan hosszúságú, tömegű és anyagú csőnek?
4.20.
Hogyan változik egy kör keresztmetszetű rúd hajlítással szemben mutatott merevsége, ha
a) hossza 26 %-kal nő;
b) átmérője 18,9 %-kal nő;
c) hossza felére csökken, miközben átmérője a kétszeresére nő?
4.21.
Egy szilikon gumiból készült kockát (éle: 10 cm) az ábra
szerinti nyírási terhelésnek vetünk alá. Mekkora erőre van szükség
 = 2,5º nyírási szög eléréséhez? (A szilikon gumi Young modulusa
2 MPa, Poisson száma 0,48.)

4.22.
Vékony, 1,5 mm átmérőjű, 10 cm hosszúságú,
fogszabályozásban használt fém huzalt  = 30 º-kal
elcsavarunk az ábrán látható módon. Mekkora
forgatónyomtékra van ehhez szükség? (A huzal anyaga
acél, melynek rugalmassági modulusa 200 GPa, Poisson
száma 0,3.)
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4.16. Egyik végén befogott, 15 cm hosszú, téglalap (oldalak: 2 mm, ill.
20 mm) keresztmetszetű rudat a másik végén 0,1 kg tömegű súllyal
terhelünk. A rúd anyaga PMMA, Young modulusa 3 GPa. Mekkora a rúd
lehajlása
a) az ábra a része szerinti terhelésnél;
A 0,1 kg-os terhelés F = m ·g = 0,1·9,81 = 0,981 N erőt jelent. A rúd
lehajlása:
l3
12l 3
12  0,153
s
F

F
0,981  2,76 cm
3E  
3E  ab3
3  3 109  0,02  0,0023
b) az ábra b része szerinti terhelésnél?
Az a és b oldalak felcserélésével várható módon a lehajlás lényegesen
lecsökken: s = 0,276 mm

4.17.

a) 35,5 N/m
b) 3550 N/m, tehát 100-szor nagyobb.

4.18.

a) 2,37 N
b) 27,2 N

4.19.

a) 237 N/m
b) 2720 N/m, tehát kb. 11-szer nagyobb.

4.20.

a) Felére csökken.
b) Kétszeresére nő.
c) 128-szorosára nő.

4.21.

295 N

4.22.

0,2 Nm
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4.23.
Az ábrán egy fiatal férfi és egy idős nő csontjának
nyomási diagramja látható. A rugalmas tartomány a fiatal férfi
esetén 4,5%-os, az idős nő esetén 1,5%-os összenyomásig terjed.
Becsülje meg az ábra adatai alapján a kétféle csont
a) Young-modulusát a rugalmas tartományban;
b) rugalmassági határát;
c) visszarugózó képességét;
d) fajlagos elasztikus deformációs munkáját!

4.24.
Egy 30 cm hosszú 1,5 cm2 keresztmetszetű gumikötelet nyújtunk a rugalmassági határig
(r = 7 MPa, ill. r = 1). (A terhelési görbét ebben a tartományban vegyük lineárisnak.)
a) Mekkora a fajlagos elasztikus deformációs munka?
b) Mekkora a kötél megnyújtása közben végzett munka?
4.25.
Egy nikkel-titán szuperelasztikus ötvözetből készült 30 cm hosszú, kör keresztmetszetű
(d = 12 mm) rudat a rugalmas tartományon belül meghajlítunk. Mekkora munka szükséges 2 cm-es
lehajláshoz? Az ötvözet Young modulusa 80 GPa.
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4.23. Az ábrán egy fiatal férfi és egy idős nő
csontjának nyomási diagramja látható. A rugalmas
tartomány a fiatal férfi esetén 4,5%-os, az idős nő
esetén 1,5%-os összenyomásig terjed. Becsülje
meg az ábra adatai alapján a kétféle csont
a) Young-modulusát a rugalmas tartományban;
A Young-modulus a görbe kezdeti szakaszának
meredeksége, ami a fiatal férfi csontjára

2,5
 56 MPa .
vonatkozóan kb. E  
 0,045
Hasonló számolással az idős nő csontjának Youngmodulusa kb. 33 MPa.
b) rugalmassági határát;
A rugalmassági határ a rugalmas tartomány határa
a függőleges tengelyen, tehát az a feszültség érték,
ameddig a deformáció rugalmas marad. Ez az
érték a fiatal férfinél kb. 2,5 MPa, az idős nőnél
kb. 0,5 MPa.
c) visszarugózó képességét;
A visszarugózó képesség az a deformáció, ahonnan a visszaalakulás még teljes, tehát a rugalmas
tartomány határa a víszintes tengelyen. Ez az érték a feladat szerint a fiatal férfinél 4,5%, az idős
nőnél 1,5%.
d) fajlagos elasztikus deformációs munkáját!
A fajlagos elasztikus deformációs munka a görbe alatti (háromszög alakú) terület a rugalmas
tartományban. A fiatal férfi csontjára vonatkozóan kb.:
1
1
J
wr   r   r   2,5  106  0,045  56 250 3 . Az idős nő csontjára pedig kb. 3 750 J/m3.
2
2
m

4.24.

a) 3,5·106 J/m3
b) 158 J

4.25.

1,81 J
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4.26.
Egy kobalt-króm ötvözet szakítási szilárdsága 700 MPa.
a) Mekkora erő szükséges egy ilyen ötvözetből készült, 0,5 mm átmérőjű huzal elszakításához?
b) Mekkora a szakadás előtti pillanatban a valódi feszültség, ha a huzal plasztikus elvékonyodása
folytán ekkor a tényleges átmérő 0,42 mm?
4.27.
Egy ismeretlen anyagból készült huzalt 672 N erővel tudunk elszakítani. Mekkora a huzal
anyagának szakítása szilárdsága, ha a huzal eredeti keresztmetszete 2,1 mm2?
4.28.
Egy fogászati cement nyírási szilárdsága 4,1 MPa. Mekkora erő hat ilyen igénybevételnél
egy 5 mm2 nagyságú felület mentén?
4.29.
Az ábrán egy gumifajta (kék görbe), ill a
belőle 10% szén nanocső (CNT) hozzáadásával
készült kompozit (piros görbe) nyújtási diagramja
látható egészen a szakadásig. Hasonlítsa össze a
két anyagot a következő mennyiségek
megállapításával:
a) szakítási szilárdság;
b) maximális relatív megnyúlás;
c) a terhelési diagram elején (pl. 0,2-es relatív
megnyúlásig) a merevség;
d) szívósság!
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4.26. Egy kobalt-króm ötvözet szakítási szilárdsága 700 MPa.
a) Mekkora erő szükséges egy ilyen ötvözetből készült, 0,5 mm átmérőjű huzal elszakításához?
A szakításhoz szükséges erő: Fsz   sz A0   sz  r02  700  106  0,000252   137 N .
b) Mekkora a szakadás előtti pillanatban a valódi feszültség, ha a huzal plasztikus elvékonyodása
folytán ekkor a tényleges átmérő 0,42 mm?
137
F
F
 989 MPa .
  2
A r  0,000212  
4.27.

320 MPa

4.28.

20,5 N

4.29. Az ábrán egy gumifajta (kék görbe), ill a
belőle 10% szén nanocső (CNT) hozzáadásával
készült kompozit (piros görbe) nyújtási diagramja
látható egészen a szakadásig. Hasonlítsa össze a két
anyagot a következő mennyiségek megállapításával:
a) szakítási szilárdság;
A gumi szakítási szilárdsága az ábráról leolvasva kb.
0,21 MPa, a kompozité lényegesen (kb. 12-szer!)
nagyobb, kb. 2,55 MPa.
b) maximális relatív megnyúlás;
A gumi maximális relatív megnyúlása az ábráról
leolvasva kb. 7,35, ami 735%-ot jelent, tehát a
vizsgált gumifajtát az eredeti hosszának több, mint
8-szorosára lehet nyújtani. A kompozit
nyújthatósága kisebb, kb. 3.
c) a terhelési diagram elején (pl. 0,2-es relatív
megnyúlásig) a merevség;
A két görbe meredeksége: gumi – kb. 0,75 MPa, kompozit – kb. 3,75 MPa, tehát a kompozit jóval
merevebb.
d) szívósság!
A szívósság a teljes görbe alatti terület, amit a guminál egy téglalap területével közelíthetünk, aminek
két oldala 7,35, ill. 0,21 MPa nagyságú. Így a gumi szívóssága kb. 7,35·0,21·106 = 1,54·106 J/m3. A
kompozit görbéje alatti területet leginkább egy trapéz területével közelíthetjük, melynek magassága 3,
a két párhuzamos oldal pedig 2,55 Pa, ill. kb. 0,8 MPa. A kompozit szívóssága így kb.
( 0,8  2,55 )  106  3
J
 5,03  106 3 , ami a gumi szívósságánál jóval nagyobb.
2
m
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4.30.
Egy eredetileg 20 cm hosszú és 8 mm2
keresztmetszetű gumiszál nyújtási diagramját
mutatja az ábra a szakadásig.
a) Mekkora a szakítási szilárdság?
b) Mekkora a szakadáskor a relatív megnyúlás?
c) Milyen hosszú a szál a szakadás előtti
pillanatban?
d) A szakadás utáni két darab hossza 9,3, ill.
11,8 cm. Mekkora a szál képlékenysége?
e) Mekkora a vizsgált gumi szívóssága?
f) Összesen mennyi munka kellett a szál
elszakításához?

4.31.
Két anyagnak ugyanakkora a szakítási szilárdsága, képlékenységük azonban jelentősen
különbözik. Szakadáskor a relatív megnyúlások: 0,76, ill. 0,04.
a) Melyik anyagnak nagyobb a szívóssága?
b) Végig lineáris terhelési diagramot feltételezve, hányszor nagyobb a szívósabb anyag szívóssága?
Egy fogorvosi cirkon próbadarab Charpy4.32.
féle ütővizsgálatánál az 1,5 kg-os kalapács 50 cm
magasból indulva a próbadarab eltörése után 32 cm
magasságig lendül tovább. Mekkora a vizsgált cirkon
próbadarab ütőmunkája?

4.33.
Üvegszál erősítés hatását vizsgálták műfogsor anyagaként használt PMMA törékenységére
Charpy-féle teszt segítségével (TMJ 2006, Vol. 56, No. 1). A vizsgálatban használt Charpy-készülék
kalapácsa 6,784 kg tömegű, a kalapács nyele 380 mm hosszú volt. Az alábbi táblázat a kalapács
induló és végső helyzetét adja meg a függőlegestől mért szögek (, ill. ) formájában, egyrészt tiszta
PMMA-ra, másrészt üvegszál erősítésű PMMA-ra.
a) Mekkora az ütőmunka a két anyagra?
b) Mekkora a fajlagos ütőmunka a két anyagra?
c) Milyen tanulságot von le az adatokból?
anyag
PMMA
üvegszál erősítésű PMMA

a próbadarab
keresztmetszete (mm2)
28,14
27,3

 kezdeti

 végső

szög (º)
15
15

szög (º)
13,8
3,8
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4.30.

a) 20,5 MPa
b) 3
c) 80 cm
d) 5,5 %
e) 3,08·107 J/m3
f) 49,2 J

4.31.

a) a képlékenyebbé
b) 19-szer

4.32. Egy fogorvosi cirkon próbadarab Charpy-féle
ütővizsgálatánál az 1,5 kg-os kalapács 50 cm magasból
indulva a próbadarab eltörése után 32 cm magasságig
lendül tovább. Mekkora a vizsgált cirkon próbadarab
ütőmunkája?
Az ütőmunka a kalapács helyzeti energia veszteségével
egyenlő:
mgh1 – mgh2 = 1,5·9,81·(0,5 – 0,32) = 2,65 J.

4.33.

a) PMMA: 0,1317 J; PMMA+üvegszál: 0,8061 J
b) PMMA: 4,68 kJ/m2; PMMA+üvegszál: 29,53 kJ/m2
c) Az üvegszálas kompozit, ill. az abból készült fogpótlás sokkal kevésbé törékeny.
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4.34.
Cirkon keménységét Vickers-féle eljárásban vizsgálták. Az
alkalmazott „erő” 1 kg volt, aminek hatására a gyémánt hegy
0,00161 mm2-es benyomatot hagyott a cirkon próbadarabon.
a) Mekkora a cirkon keménysége a régebben használatos kg/mm2
egységben?
b) Mekkora a cirkon keménysége Pa egységben?
4.35.
Egy Vickers-féle keménységmérő készülékben a következő
„erőértékek” alkalmazhatók: 1, 2, 5, 10, 30, 50 és 100 kg. Egy
fogzománc keménységét vizsgáljuk, az előzetesen becsült érték kb.
4 GPa. Melyik terhelést válasszuk, ha azt akarjuk, hogy a benyomat ne
legyen kisebb, mint 0,02 mm2, de ne legyen nagyobb, mint 0,05 mm2 ?
4.36.
Acél fáradási görbéje látható az
ábrán. A vizsgált acél eredeti szilárdság értéke
900 MPa.
a) Egy a vizsgált acélból készült tárgy
használat közben naponta átlagosan 200-szor
van kitéve 630 MPa nagyságú terhelésnek.
Mennyi idő után várható az, hogy eltörik?
b) Mennyi idő után várható a törés, ha a
terhelés csak 400 MPa nagyságú?
c) Az ábra alapján van-e fáradási határa a
vizsgált acélnak, és ha igen, mekkora?

4.37.
Polipropilén (PP) fáradási görbéjét mutatja
20ºC-on az ábra.
a) Mekkora feszültség hatására szakad el az anyag
1000 terhelési ciklus után?
b) Az ábra alapján van-e fáradási határa a
polipropilénnek és ha igen, mekkora?
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4.34. Cirkon keménységét Vickers-féle eljárásban vizsgálták. Az
alkalmazott „erő” 1 kg volt, aminek hatására a gyémánt hegy
0,00161 mm2-es benyomatot hagyott a cirkon próbadarabon.
a) Mekkora a cirkon keménysége a régebben használatos kg/mm2
egységben?
HV = 1/0,00161 = 621 kg/mm2
b) Mekkora a cirkon keménysége Pa egységben?
HV = 1·9,81/0,00161·10–6 = 6,09 GPa

4.35.

10 kg

4.36. Acél fáradási görbéje látható az ábrán.
A vizsgált acél eredeti szilárdság értéke
900 MPa.
a) Egy a vizsgált acélból készült tárgy
használat közben naponta átlagosan 200-szor
van kitéve 630 MPa nagyságú terhelésnek.
Mennyi idő után várható az, hogy eltörik?
A 630 MPa-os terhelés a szilárdság érték
7/10-e. Az ábra alapján ekkora terhelést kb.
103 ismétlésig bír ki az anyag. Ha naponta
200-szor ismétlődik a terhelés, akkor kb. 5 nap
után várható a fáradásos törés.
b) Mennyi idő után várható a törés, ha a
terhelés csak 400 MPa nagyságú?
Miután a 400 MPa a szilárdság értéknek csak
kb. 44%-a, ez a terhelés már a fáradási határ
alá esik, azaz ilyen terheléstől sosem fog
eltörni a vizsgált anyag.
c) Az ábra alapján van-e fáradási határa a
vizsgált acélnak, és ha igen, mekkora?
Van fáradási határ, mégpedig a szilárdság érték 50%-a, azaz 450 MPa.

4.37.

a) 20 MPa
b) Az ábra alapján úgy tűnik nincsen.
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5.1.
Mennyi hőre van szükség egy 10 cm élű PMMA kocka 4 ºC-ról 70 ºC-ra történő
felmelegítéséhez? (A PMMA fajhője 1460 J/(kg·K).)
5.2.
Mennyi hőre van szükség egy 12 mm3 térfogatú arany tömés felmelegítéséhez 4 ºC-ról 70
ºC-ra? (Az arany fajhője 126 J/(kg·K).)
5.3.

Mennyi hőt ad le 1 dl forró víz, miközben 70 ºC-ról 35 ºC-ra lehűl?

5.4.

2 dm3 víz, vagy 2 dm3 arany hőkapacitása a nagyobb?

5.5.
Egy 10 cm hosszú, 9 cm2 keresztmetszetű arany rúd egyik végét 100 ºC, a másik 20 ºC
állandó hőmérsékleten tartjuk. Mennyit hőt vezet át a rúd 1 perc alatt? (Az arany hővezetési
együtthatója 300 W/(m·K).)
5.6.
Egy 120 cm×80 cm-es üvegtábla egyik felülete állandóan 25 ºC, míg a másik –12 ºC
hőmérsékletű. Az üvegtábla vastagsága 5 mm, hővezetési együtthatója 1,1 W/(m·K). Mennyi hőt
vezet át az üvegtábla egy perc alatt?
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5.1.
Mennyi hőre van szükség egy 10 cm élű PMMA kocka 4 ºC-ról 70 ºC-ra történő
felmelegítéséhez? (A PMMA fajhője 1460 J/(kg·K).)
A szükséges hőmennyiség Q  cmT  cVT  ca3T  14601200 0,13  66  116 kJ .
5.2.

1,93 J

5.3.

14,6 kJ

5.4.A vízé 8370 J/K, míg az aranyé csak 4860 J/K.
5.5.
Egy 10 cm hosszú, 9 cm2 keresztmetszetű arany rúd egyik végét 100 ºC, a másik 20 ºC
állandó hőmérsékleten tartjuk. Mennyit hőt vezet át a rúd 1 perc alatt? (Az arany hővezetési
együtthatója 300 W/(m·K).)
A Fourier-törvény szerint stacionárius esetben az átvezetett hő
T
 80
Q   A
t  300  9  10 4 
 60  13 kJ .
x
0,1
5.6.

469 kJ
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5.7.
Az ábra szerint két különböző hőmérsékletű testet egy jó
hővezető anyagból készült „híddal” kötünk össze. A híd
keresztmetszete 10 cm2, hossza 10 cm, hővezetési együtthatója
200 W/(m·K), tömegét vegyük nullának. Az egyik test kezdetben
t1 = 100 ºC hőmérsékletű, a másik t2 = 0 ºC. Egyéb adatok: m = 1 kg,
c1 = 1000 J/(kg·K), c2 = 250 J/(kg·K).
a) Az egyensúly beállta után mennyi lesz a két test közös hőmérséklete?
b) Az összekötés utáni első másodpercben mennyi hőt vezet át a híd? (Ebben a számolásban
tekintsünk el a testek hőmérséklet változásától!)
c) A b) részben kiszámolt hő hatására mennyivel változik meg az első másodperc végére a két test
hőmérséklete?
d) Ha időben továbbra is állandó lenne a hőtranszport, mennyi idő után állna be az egyensúly?
e) Ismételje meg a b) és a c) részben elvégzett számolásokat az első másodperc végén beállott új
hőmérsékletekkel!
f) Mit gondol, milyen függvény szerint érik el a testek az egyensúlyi hőmérsékletet? (Készítsen pl.
Excel táblázatot, amelyben a b) és c) részben elvégzett számításokat további másodpercekre is el
tudja végezni és a hőmérséklet változást hosszabb időre ábrázolni tudja!) Becsülje meg, mennyi idő
alatt érik el gyakorlatilag a testek az egyensúlyt?
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5.7.
Az ábra szerint két különböző hőmérsékletű testet egy jó
hővezető anyagból készült „híddal” kötünk össze. A híd
keresztmetszete 10 cm2, hossza 10 cm, hővezetési együtthatója
200 W/(m·K), tömegét vegyük nullának. Az egyik test kezdetben
t1 = 100 ºC hőmérsékletű, a másik t2 = 0 ºC. Egyéb adatok: m = 1 kg,
c1 = 1000 J/(kg·K), c2 = 250 J/(kg·K).
a) Az egyensúly beállta után mennyi lesz a két test közös hőmérséklete?
A melegebb test által leadott hő megegyezik a hidegebb test által fölvett hővel:
c1m1( t1  tk )  c2m2 ( tk  t2 ) , amiből tk kifejezhető:
cm t c m t
1000 1  373  250  1  273
tk  1 1 1 2 2 2 
 80C . (A helyes eredményt kapjuk akkor is, ha a
c1m1c2m2
1000 1  250  1
hőmérséklet értékeket K-ben helyettesítjük be.)
b) Az összekötés utáni első másodpercben mennyi hőt vezet át a híd? (Ebben a számolásban
tekintsünk el a testek hőmérséklet változásától!)
A feltétel szerint a Fourier-törvény egyszerűen alkalmazható:
T
 100
Q   A
t  200  10  10 4 
 1  200 J
x
0,1
c) A b) részben kiszámolt hő hatására mennyivel változik meg az első másodperc végére a két test
hőmérséklete?
Q
 200
Az 1-es test hőmérséklet változása: t1 

 0,2C . A 2-es test hőmérséklet változása
c1m1 1000 1
hasonló számolás szerint 0,8 ºC. Az egyes hőmérsékletek tehát az első másodperc végén: t1 = 99,8 ºC,
t2 = 0,8 ºC.
d) Ha időben továbbra is állandó lenne a hőtranszport, mennyi idő után állna be az egyensúly?
Ha másodpercenként 0,2 ºC-al változik az 1-es test hőmérséklete, akkor az teljes 20 ºC-os
hőmérséklet változáshoz 100 s szükséges.
e) Ismételje meg a b) és a c) részben elvégzett számolásokat az első másodperc végén beállott új
hőmérsékletekkel!
Az ismételt számolás eredménye: Q = 198 J, t1 = 99,602 ºC, t2 = 1,592 ºC.
f) Mit gondol, milyen függvény szerint
érik el a testek az egyensúlyi
hőmérsékletet? (Készítsen pl. Excel
táblázatot, amelyben a b) és c) részben
elvégzett számításokat további
másodpercekre is el tudja végezni és a
hőmérséklet változást hosszabb időre
ábrázolni tudja!) Becsülje meg, mennyi
idő alatt érik el gyakorlatilag a testek az
egyensúlyt?
Exponenciális függvény szerint.
Kb. 10 perc múlva már csak 0,2 ºC-al
különbözik a két test hőmérséklete, ez
már gyakorlatilag az egyensúlyt jelenti.
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5.8.
Mennyivel változik meg egy aranyötvözetből készült 20 cm-es drót hossza, ha
szobahőmérsékletről (20 ºC) 37 ºC-ra melegítjük? (A szóbanforgó aranyötvözet lineáris hőtágulási
együtthatója 15·10–6 1/K.)
5.9.
Hány százalékkal változik meg egy amalgám tömés térfogata 30 ºC-os hőmérséklet
változás hatására? (A szóbanforgó amalgám térfogati hőtágulási együtthatója 75·10–6 1/K.)
5.10.
Egy porcelán rúd 0 ºC hőmérsékleten éppen elfér az
ábra szerinti pofák között.
a) Feltételezve, hogy a pofák helyzete változatlan marad,
mekkora és milyen irányú feszültség lép föl a rúdban, ha 80 ºC
hőmérsékletre melegítjük? (A porcelán
lineáris hőtágulási együtthatója 10·10–6
1/K, Young modulusa 90 GPa.)
b) Tételezzük fel. hogy az adott porcelán
ilyen körülmények között érvényes
fáradási görbéjét mutatja az ábra. Hány
felmelegítésből és lehűtésből álló ciklus
után várható, hogy eltörik az adott
porcelán az előbbi kísérletben?

5.11.
Cirkon lehűtése közben 1173 ºC hőmérsékleten kristályszerkezeti változáson megy át,
tetragonális szerkezetből monoklin szerkezet jön létre, ami 4,9 %-os térfogatnövekedéssel jár.
Feltételezve, hogy nincs tényleges lehetőség a tágulásra, mekkora feszültség keletkezik a kristályban?
(Izotróp körülményekkel, 210 GPa-os rugalmassági modulussal és 0,28-as Poisson számmal
számoljunk!) Kibírja-e a létrejövő feszültséget a kristály, ha nyomószilárdsága 2 GPa?
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5.8.
Mennyivel változik meg egy aranyötvözetből készült 20 cm-es drót hossza, ha
szobahőmérsékletről (20 ºC) 37 ºC-ra melegítjük? (A szóbanforgó aranyötvözet lineáris hőtágulási
együtthatója 15·10–6 1/K.)
A hosszváltozás: l  l0    T  20  15  106  17  0,0051cm  51  m .
5.9.

0,225 %

5.10. Egy porcelán rúd 0 ºC hőmérsékleten
éppen elfér az ábra szerinti pofák között.
a) Feltételezve, hogy a pofák helyzete
változatlan marad, mekkora és milyen irányú
feszültség lép föl a rúdban, ha 80 ºC
hőmérsékletre melegítjük? (A porcelán
lineáris hőtágulási együtthatója 10·10–6 1/K,
Young modulusa 90 GPa.)
A melegítés miatt a rúd hossza
l  l0    T -el nőne, erre azonban nincs
mód. A helyzet tehát olyan mintha az l0 + l
hosszúságú rudat l0 hosszúságra
összenyomnánk. Az ekkor ébredő feszültség:
 l
 l0    T
   T
 10  106  80
E
E
 90  109
 71,9 MPa A
l0  l
l0  l0    T
1    T
1  10  106  80
negatív előjel arra utal, hogy a fellépő feszültség nyomófeszültség.

  E  E

b) Tételezzük fel. hogy az adott
porcelán ilyen körülmények között
érvényes fáradási görbéjét mutatja az
ábra. Hány felmelegítésből és
lehűtésből álló ciklus után várható,
hogy eltörik az adott porcelán az
előbbi kísérletben?
A 71,9 MPa-os feszültséget az ábra
szerint a porcelán kb. 105 ciklusig
bírja.

5.11.

7,8 GPa, tehát nem bírja ki.
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5.12.
Egy amalgám tömés 35 ºC hőmérsékleten pontosan beleillik a dentinben lévő üregbe.
Meleg ital hatására a tömés és környezetének hőmérséklete 65 ºC-ra emelkedik. Térfogati hőtágulási
együtthatók: amalgám 75·10–6 1/K, dentin 25·10–6 1/K. Az amalgám Young modulusa 50 GPa,
Poisson száma 0,31.
a) Tételezzük fel, hogy az üreg mérete nem változik, tehát az amalgám hőtágulására nincs mód.
Mekkora és milyen irányú feszültség keletkezik az amalgámban, ill. a tömés határán?
b) Tételezzük fel, hogy az üreg mérete is változik, de csak a hőmérséklet változás miatt, azaz az
amalgám feszítő hatása következtében nem. Mekkora és milyen irányú lesz így az amalgámban, ill. a
tömés határán fellépő feszültség?
5.13.
Ismételje meg az előző feladat számolását 35 ºC-ról 5 ºC hőmérsékletre történő lehűtés
esetére, feltételezve, hogy az amalgám tömés és a dentin jól kötődnek, nem válnak el egymástól!
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5.12. Egy amalgám tömés 35 ºC hőmérsékleten pontosan beleillik a dentinben lévő üregbe. Meleg
ital hatására a tömés és környezetének hőmérséklete 65 ºC-ra emelkedik. Térfogati hőtágulási
együtthatók: amalgám 75·10–6 1/K, dentin 25·10–6 1/K. Az amalgám Young modulusa 50 GPa,
Poisson száma 0,31.
a) Tételezzük fel, hogy az üreg mérete nem változik, tehát az amalgám hőtágulására nincs mód.
Mekkora és milyen irányú feszültség keletkezik az amalgámban, ill. a tömés határán?
Az 5.10. feladat gondolatmenetét követhetjük itt is. Az amalgám tömés térfogatváltozása a melegítés
során V  V0    T lenne. Ezért az amalgámban, ill. a tömés határán fellépő feszültség:
E
 V
E
   T
50  109
 75  106  30





 98,5 MPa , ami
3( 1  2 ) V0
3( 1  2 ) 1    T 3( 1  2  0,31) 1  75  106  30
nyomófeszültség.



b) Tételezzük fel, hogy az üreg mérete is változik, de csak a hőmérséklet változás miatt, azaz az
amalgám feszítő hatása következtében nem. Mekkora és milyen irányú lesz így az amalgámban, ill. a
tömés határán fellépő feszültség?
Az üreg méretének változása a melegedés következtében: Vüreg  V0   dentin  T . Az üreg
hőtágulása miatt az amalgám kevésbé „nyomódik össze”, a helyzet olyan, mintha a V0 + V térfogatú
tömést most csak V0+ Vüreg kellene összenyomni. Ennek a két térfogatnak a különbségét kell most
beírni az előző képletbe, tehát:
 ( V  Vüreg )
E
E
 (    dentin )  T





3( 1  2 )
V0  V
3( 1  2 )
1    T
.
50  109
 ( 75  106  25  10 6 )  30
 65,6 MPa


3( 1  2  0,31)
1  75  106  30
Ebben az esetben tehát 65,7 MPa nagyságú nyomófeszültség lép föl.

5.13.

a) 98,5 MPa nagyságú húzófeszültség
b) 65,8 MPa nagyságú húzófeszültség
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Optikai tulajdonságok
5.14.
Látható fény hullámhossz tartománya 400 – 800 nm. Adja meg a megfelelő frekvencia
tartomány határait!
5.15.
A fogorvosi gyakorlatban is használt Nd:YAG lézer hullámhossza 1,064 m. Mekkora
ennek a fénynek a fotonenergiája J, ill. eV egységben?
5.16.
Szén-dioxid lézer ( = 10,6 m) teljesítménye 200 W. Fénye merőlegesen esik egy 3 mm
átmérőjű kör alakú felületre.
a) Mekkora ezen a felületen a fény intenzitása?
b) Mennyi energia érkezik a felületre 10 másodperc alatt?
c) Hány foton érkezik a felületre 10 másodperc alatt?
5.17.
Fényre polimerizálódó tömést 1,5 percen keresztül 4·103 W/m2 intenzitású lámpával
világítunk meg. A megvilágított felület 3 mm2. Mennyi energia jutott a tömés felületére?
5.18.
Különböző üvegek diszperzióját mutatja
az ábra. Fehér fénysugár érkezik 60º beesési szög
alatt levegő/könnyű flintüveg határfelületére. Az
ábráról leolvasható adatok alapján számolja ki,
mekkora a törési szögek különbsége a fénysugár
ibolya ( = 400 nm) és vörös ( = 800 nm)
komponensére?

5.19.
Egészséges fogzománc gyengítési együtthatója a közeli infravörös tartományban 1310 nm
hullámhosszúságú fényre 3,1 cm–1. 300 W/m2 intenzitású ilyen hullámhosszúságú fénnyel világítjuk
meg a 2 mm vastag zománcot.
a) Mekkora az átmenő fény intenzitása?
b) Mekkora a zománc transzmittanciája ezen a hullámhosszon?
c) Mekkora a zománc abszorbanciája ezen a hullámhosszon?
d) Mekkora a zománc felezési rétegvastagsága az adott fényre?
e) Mekkora az adott fény behatolási mélysége a zománcban?
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Optikai tulajdonságok
5.14.

750 – 375 THz

5.15.

1,87·10–19 J = 1,17 eV

5.16. Szén-dioxid lézer ( = 10,6 m) teljesítménye 200 W. Fénye merőlegesen esik egy 3 mm
átmérőjű kör alakú felületre.
a) Mekkora ezen a felületen a fény intenzitása?
200
W
P P
Az intenzitás definíciója szerint J 
 2 
 2,83  107 2 .
2
A r  0,0015  
m
b) Mennyi energia érkezik a felületre 10 másodperc alatt?
E  P  t  20010  2000 J .
c) Hány foton érkezik a felületre 10 másodperc alatt?
hc
Miután egy foton energiája  
, ezért a fotonok száma



N

E E  
200010,6 106


 1,07 1023 .

34
8
hc

6,6310  3 10

5.17.

1,08 J

5.18.

1,09 º

5.19. Egészséges fogzománc gyengítési együtthatója a közeli infravörös tartományban 1310 nm
hullámhosszúságú fényre 3,1 cm–1. 300 W/m2 intenzitású ilyen hullámhosszúságú fénnyel világítjuk
meg a 2 mm vastag zománcot.
a) Mekkora az átmenő fény intenzitása?
W
J  J 0  e  x  300  e3,10 ,2  161 2 .
m
b) Mekkora a zománc transzmittanciája ezen a hullámhosszon?
J
161
T  ( 100%) 
( 100%)  53,7% .
J0
300
c) Mekkora a zománc abszorbanciája ezen a hullámhosszon?
J
300
A  lg 0  lg
 0,27 .
J
161
d) Mekkora a zománc felezési rétegvastagsága az adott fényre?
ln 2 ln 2
D

 0,224 cm  2,24 mm .

3,1
e) Mekkora az adott fény behatolási mélysége a zománcban?
1 1
 
 0,323 cm  3,23 mm
 3,1
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5.20.
Hogyan változik az előző feladatban említett fogzománc
a) transzmittanciája, ill.
b) abszorbanciája,
ha demineralizáció (20 %-os ásványi anyag veszteség) következtében a gyengítési együttható az
említett hullámhosszon 150 cm–1 értékre növekszik?
5.21.
Egy PMMA lap, melynek vastagsága 2 cm, a beeső fény intenzitását felére csökkenti.
a) Mekkora a PMMA gyengítési együtthatója az adott fényre?
b) Mekkora a PMMA lap transzmittanciája?
c) Mekkora a PMMA lap abszorbanciája?
5.22.
Víz gyengítési együtthatója 540 nm-es zöld fényre 0,08 m–1.
a) Milyen mélységben csökken a zöld fény intenzitása a felszíninek a felére?
b) Mekkora a behatolási mélység?
c) Mekkora 100 m vastagságú víz réteg transzmittanciája az adott hullámhosszon?
d) Mekkora 100 m vastagságú víz réteg abszorbanciája az adott hullámhosszon?
5.23.
Egy 5 cm vastag PMMA tárgy abszorbanciája 1,301.
a) A beeső fény hány százalékát engedi át?
b) Mekkora a gyengítési együttható?
c) Mekkora a felezési rétegvastagság?
5.24.
Víz gyengítési együtthatója erősen függ a fény hullámhosszától, pl. 400 nm-es ibolya
fényre 0,02 m–1, 700 nm-es vörös fényre pedig 0,8 m–1. Tételezzük fel, hogy a beeső fényben a két
színkomponens intenzitása azonos.
a) Mi lesz a két színkomponens intenzitás aránya 4 m mélységben?
b) Milyen mélységben lesz az arány 100:1 az ibolya javára?
5.25.
Egy fehérje oldat abszorbanciája 0,25. Az oldat rétegvastagsága 1 cm, moláris extinkciós
együtthatója 280 nm-es hullámhossznál 18 200 M–1cm–1. Mekkora a fehérje koncentráció?
5.26.
A szemlencse fő fehérje komponense az alfa-krisztallin. Moláris extinkciós együtthatója
775 cm2/g. Mekkora egy 1 mg/ml koncentrációjú alfa-krisztallin oldat abszorbanciája 1 cm-es
rétegvastagság esetén?
5.27.
Hogyan írná le szavakkal a következő színeket
nagy fényesség érték mellett? (Használja az ábrán látható
„színkereket”!)
a) színárnyalat: 0º, színtelítettség: 0 %
b) színárnyalat: 120º, színtelítettség: 0 %
c) színárnyalat: 120º, színtelítettség: 35 %
d) színárnyalat: 0º, színtelítettség: 100 %
e) színárnyalat: 300º, színtelítettség: 50 %
f) színárnyalat: 60º, színtelítettség: 90 %
5.28.
Hogyan írná le szavakkal a következő színeket
közepes fényesség érték mellett? (Használja az ábrán
látható „színkereket”!)
a) színárnyalat: 210º, színtelítettség: 0 %
b) színárnyalat: 60º, színtelítettség: 90 %
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Optikai tulajdonságok
5.20.

a) 9,36·10–12 %
b) 13

5.21.

a) 0,347 cm–1
b) 50 %
c) 0,301

5.22.

a) 8,66 m
b) 12,5 m
c) 0,0335 %
d) 3,47

5.23.

a) 5 %
b) 0,26 cm–1
c) 2,66 cm

5.24.

a) Az ibolya intenzitása 22,6-szer nagyobb.
b) 5,9 m

5.25. Egy fehérje oldat abszorbanciája 0,25. Az oldat rétegvastagsága 1 cm, moláris extinkciós
együtthatója 280 nm-es hullámhossznál 18 200 M–1cm–1. Mekkora a fehérje koncentráció?
A Lambert–Beer-törvény szerint A    c  x . Ebből a fehérje koncentráció:
A
0,25
μ mol
c

 1,37  105 M  13,7
.
l
  x 18200 1
5.26.

0,775

5.27.

a) fehér
b) fehér
c) halvány zöld
d) élénk vörös
e) halvány ibolya
f) élénk sárga

5.28.

a) szürke
b) tompa vagy szürkés sárga
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5.29.
Hogyan írná le szavakkal a következő színeket nulla fényesség érték mellett? (Használja az
előző ábrán látható „színkereket”!)
a) színárnyalat: 240º, színtelítettség: 0 %
b) színárnyalat: 0º, színtelítettség: 100 %
5.30.
Nátrium-jodid (NaI) kristály tiltott sávjának szélessége 5 eV.
a) Milyen hullámhosszúságú fény fotonjának energiája tudja fedezni egy elektron gerjesztését a
vegyérték sávból a vezetési sávba?
b) Milyen fényről van szó?
c) Elnyeli-e a NaI a látható fényt? Miért?
5.31.
Tiszta köbös cirkon (ZrO2) kristály csak a távoli UV tartományban, kb. 191 nm
hullámhossztól kezdődően abszorbeálja a fényt. Mekkora a tiltott sáv szélessége eV egységben?
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Optikai tulajdonságok
5.29.

a) fekete
b) fekete

5.30. Nátrium-jodid (NaI) kristály tiltott sávjának szélessége 5 eV.
a) Milyen hullámhosszúságú fény fotonjának energiája tudja fedezni egy elektron gerjesztését a
vegyérték sávból a vezetési sávba?
A foton energiája legalább 5 eV = 5·1,6·10–19 J = 8·10–19 J kell, hogy legyen. Ebből a hullámhossz:



hc

6,63  1034  3  108

 249 nm .
8  1019
b) Milyen fényről van szó?
Az ultraibolya tartományba (100 – 400 nm) esik.
c) Elnyeli-e a NaI a látható fényt? Miért?
Nem, mert a látható fény hullámhossza nagyobb (400 – 800 nm), fotonenergiája kisebb, nem
elegendő a tiltott sáv „legyőzéséhez”.

5.31.





6,51 eV
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Elektromos tulajdonságok
5.32.
Egy félvezető elektromos vezetőképessége megduplázódik 22 ºC-ról 25 ºC-ra való
felmelegítés során. Mekkora a tiltott sáv szélessége?
5.33.
Egy félvezető anyag tiltott sávjának szélessége 1,8 eV.
a) Hány százalékkal növekszik elektromos vezetőképessége 1ºC-os melegítés hatására 22 ºC
hőmérsékletről indulva?
b) Hány százalékos a változás, ha a kiinduló hőmérséklet –20 ºC?
5.34.
Egy 2 m hosszúságú, 2 mm2 keresztmetszetű huzal ellenállása 1,2 .
a) Mekkora a huzal vezetőképessége?
b) Mekkora a huzal anyagának fajlagos ellenállása?
c) Mekkora a huzal anyagának fajlagos vezetőképessége?
5.35.
Arany fajlagos ellenállása 2,2·10–8 m.
a) Mekkora az arany fajlagos vezetőképessége?
b) Mekkora egy 10 cm hosszúságú 0,2 mm2 keresztmetszetű arany szál vezetőképessége?
c) Mekkora az előbbi szál ellenállása?
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Elektromos tulajdonságok
5.32. Egy félvezető elektromos vezetőképessége megduplázódik 22 ºC-ról 25 ºC-ra való
felmelegítés során. Mekkora a tiltott sáv szélessége?
Tiszta félvezető fajlagos vezetőképességére áll, hogy   e


vezetőképességek aránya: 2 

e


e




2 kT2



e



  1 1
  
2 k  T2 T1 




2 kT

. A megadott két hőmérsékleten a

. Ebből a tiltott sáv szélessége:

2 kT1

 2k ln 2  2  1,38  1023  ln 2

 5,61 1019 J  3,50 eV .
1 1
1
1


T2 T1
298 295

5.33.

a) 12,7%
b) 17,6%

5.34. Egy 2 m hosszúságú, 2 mm2 keresztmetszetű huzal ellenállása 1,2 .
a) Mekkora a huzal vezetőképessége?
1
1
G 
 0,833 S .
R 1,2
b) Mekkora a huzal anyagának fajlagos ellenállása?
l
A
2 106
Mivel az ellenállás R   , ezért a fajlagos ellenállás   R  1,2 
 1,2 106 Ωm .
A
l
2
c) Mekkora a huzal anyagának fajlagos vezetőképessége?
1
1
S
 
 8,33  105 .
6
 1,2 10
m

5.35.

a) 4,55·107 S/m
b) 0,011 
c) 90,9 S
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FÜGGELÉK
MÉRTÉKEGYSÉGEK ÉS PREFIXUMOK
A nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) szerint:
ALAPEGYSÉGEK:
alapmennyiség
név
jel
hosszúság
l, x
tömeg
m
idő
t
elektromos
áramerősség
termodinamikai
hőmérséklet
anyagmennyiség
fényerősség

SI-alapegység
név

jel
m
kg
s

I

méter
kilogramm
másodperc
(secundum)
amper

T

kelvin

K

n
Iv

mól
kandela

mol
cd

A

SI-PREFIXUMOK:

prefixum
neve
jele
exa
E

a megfelelő szorzó
1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta

P

1 000 000 000 000 000 = 1015

tera

T

1 000 000 000 000 = 1012

giga

G

1 000 000 000 = 109

mega

M

1 000 000 = 106

kilo

k

1 000 = 103

hekto

h

100 = 102

deka

da

10 = 101

deci

d

0,1 = 10-1

centi

c

0,01 = 10-2

milli

m

0,001 = 10-3

mikro



0,000 001 = 10-6

nano

n

0,000 000 001 = 10-9

piko

p

0,000 000 000 001 = 10-12

femto

f

0,000 000 000 000 001 = 10-15

atto

a

0,000 000 000 000 000 001 = 10-18
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ÖNÁLLÓ NEVŰ SZÁRMAZTATOTT SI-EGYSÉGEK:
mennyiség
név

jel

síkszög



térszög




sűrűség
frekvencia, rezgésszám
szögsebesség
sebesség
gyorsulás
erő

név
radián,
fok
szteradián

SI-egység
jel
rad,
º
sr

m2.m-2
3

v
a
F

newton

kg/m
Hz
rad/s
m/s
m/s2
N

nyomás

p

pascal

Pa

munka, energia, hőmennyiség

w, , E, Q,

joule

J

teljesítmény

P

watt

W

elektromos töltés

Q

coulomb

C

elektromos feszültség
(potenciálkülönbség)
elektromos kapacitás

U

volt

V

C

farad

F

elektromos ellenállás

R

ohm

fajlagos ellenállás
elektromos vezetőképesség


G

siemens


m
S

fajlagos vezetőképesség
mágneses fluxus




weber

S/m
Wb

mágneses indukció

B

tesla

T

induktivitás

L

henry

H

fényáram



lumen

lm

megvilágítás

EV

lux

lx

mechanikai feszültség
viszkozitás
térfogatáram
anyagmennyiség
koncentráció
tömegszázalék
térfogatszázalék
tömegkoncentráció
vegyesszázalék
molaritás
molalitás
parts/million
hővezető képesség
relatív nyúlás
keresztmetszet
felületi feszültség




pascal
pascalsec

Pa
Pa·s
m3/s
mol/m3

f

hertz



IV
c
%(m/m)
% (V/V)

B
% (m/V)
cB
mB



kT


A



egyéb
egységek
m.m-1

%
%
g/dm3
g/100cm3
mol/dm3
mol/kg
ppm
W/m·K
%, m/m
m2
J/m2

s-1
km·h-1
J.m-1
N.m-2
N.m, eV,
kcal
J.s-1, LE
A.s
W.A-1
C.V-1
V.A-1
A.V-1
V. s
Wb.m-2
Wb.A-1
cd.sr
lm.m-2

mm/mm
mm2
N/m
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KIEGÉSZÍTÉS A MÉRTÉKEGYSÉGEK HASZNÁLATÁHOZ:

5.
6.

Az atom- és magfizikában használható energiaegység az elektronvolt (jele: eV):
1 eV = 1,6.10-19 J.
A síkszög egységeként használható a fok (jele: °) és ennek 60-ad része a perc (ívperc, jele:’)
és 3600-ad része a másodperc (ívmásodperc, jele:” ) is:
1° =  /180 rad.
A kelvin-fok (K) mellett korlátozás nélkül használható hőmérsékletegység a celsius-fok
(jele: °C) is. (Hőmérsékletkülönbség esetén a két érték megegyezik.)
0 °C = 273,16 K .
Az anyagmennyiséggel kapcsolatban minden esetben meg kell adni az elemi egység fajtáját,
ami lehet atom, molekula, ion, elektron stb.
Az anyagmennyiség-koncentráció SI-egysége a mol/m3; a molalitás SI-egysége a mol/kg.
A teljesítmény mértékegysége a lóerő (jele LE):

7.

1 LE = 0,735 kW
A dinamikus viszkozitás mértékegysége a poise (jele P):

1.
2.

3.

4.

8.

1 P = 0,1 Pa.s
A hőmennyiség hagyományos mértékegysége a kcal:
1 kcal = 4,186 kJ

ÁLLANDÓK ÉS ADATOK
egyetemes gázállandó
Loschmidt(Avogadro)-szám
Boltzmann-állandó
Faraday-állandó
Planck-állandó
fénysebesség (vákuumban)
elektron töltése
elektron nyugalmi tömege
proton nyugalmi tömege
neutron nyugalmi tömege
hőmérsékleti sugárzás együtthatója
kritikus Reynolds-féle szám
csőáramlás esetén
természetes logaritmus alapszáma

R = 8,31 J/(mol.K)
L = 6.1023 /mol
k = 1,38.10-23 J/K
F = 96500
C/(mol.vegyérték)
h = 6,6.10-34 J.s

átszámítás logaritmus-rendszerek között:
ln x = 2,3 lg x;
log2 x = 3,3 lg x

c = 3.108 m/s
e = 1,6.10-19 C
me = 9,1.10-31 kg
mp = 1,673.10-27 kg
mn = 1,675.10-27 kg
 = 5,7.10-8 J/(m2.K4.s)
Re = 1160
e = 2,718...
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ÁLLANDÓK ÉS ADATOK
relatív atomtömeg
nitrogén:
oxigén:
sűrűség (g/cm3)
Víz (4 C˚-on)
alumínium (Al):
réz (Cu)
ón(Sn)
vas (Fe)
ezüst(Ag)
higany(Hg)
Arany(Au)
amalgám (átlagosan)
ólom (Pb):
szén(C, grafit)
szén(C, gyémánt)
szén(C60, fullerén)
titán(Ti)
cirkon
testszövet
vér (átlagos)
levegő (0°C-on,
100 kPa nyomáson)
Csontszövet
(átlagosan)
zsírszövet:
kvarc
PMMA
Young modulus (GPa)
lágy biológiai szövet
gumi
kollagén
nejlon
hajszál
csont (nyomás)
csont (húzás)
cement (beton)
üveg
réz
arany
acél
acél (rozsdamentes)
ólom
gyémánt

14
16
1,000
2,7
8,96
5,75
7,9
10,5
13,6
19,3
12
11,3
2,23
3,51
1,65
4,51
6,0
1,04
1,05
0,00129
1,7
0,92-0,94
2,65
1,2
0,000 2
0,007
0,6
2
10
10
22
25-30
65
120
79
200
190
16
1200

Viszkozitás
víz (27°C-on):
vér (37°C-on):
fajhő
víz:
izom:
vér:
tömör csont:
zsírszövet:
testszövet (átlagos)
oxigén: cv
oxigén: cp
olvadáshő
jég:
párolgáshő
víz (100°C, 101
kPa):
törésmutató
levegő:
víz:
cédrusolaj:
felületi feszültség (mJ/m2)
víz
nyál
fogzománc
higany
etilalkohol
nátriumklorid

0, 85 mPa.s
4,5 mPa.s
4,18 kJ/(kg.K)
3,76 kJ/(kg.K)
3,9 kJ/(kg.K)
1,3-1,7
kJ/(kg.K)
3 kJ/(kg.K)
3,5 kJ/(kg.K)
0,65 kJ/(kg.K)
0,92 kJ/(kg.K)
334,4 kJ/kg
2257 kJ/kg

1
1,333
1,505
72
53
87
486
22
115

Vissza a tartalomjegyzékhez
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