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1 Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai 
 

1.1 Az atomok elektronszerkezete 
Az anyag alapvet� épít�kövei az atomok. Részben ezek szerkezete, részben egymáshoz 

való kapcsolódásuk szabja meg az anyagok makroszkópikus tulajdonságait. Az atomon belül 

az atommagban van a proton és a neutron. A proton hordozza a pozitív elemi töltést, a neutron 

semleges. Tömegük közel egyenl� és kb. 2000 szerese az elektron tömegének. Az elektron a 

negatív elemi töltés hordozója és ez veszi körül az atommagot. 

Az elektron tulajdonságainak leírására a klasszikus fizika már nem volt alkalmas. A 

kvantummechanika a mikrovilágról gyökeresen új képet alkotott. Részletesebb 

megismerésére a Fizika tárgyban lesz lehet�ség. Néhány fontosabb megállapítása a 

következ�: 

- Az elektron (és a mikrovilág többi tagja) kett�s természet�, azaz részecske és hullám-

tulajdonságot egyaránt mutatnak. Így az elektron terjedésének hullámhossza is megadható: 

 λλλλ=h/mv (de Broglie) (1.1.) 

ahol h a Planck állandó. 

- Az elektron állapotát (helyzetét és energiáját) egy hullámfüggvénnyel írhatjuk le, ez a 

Schrödinger egyenlet. Megoldása egy olyan függvénysorozat, amely megadja az elektron 

megtalálási valószin�ségét és az ezekhez tartozó energiaértékeket. 

- Egy mikrorészecske (elektron) helybizonytalansága és impulzusbizonytalansága nem 

csökkenthet� minden határon túl 

 ∆∆∆∆x ∆∆∆∆px ≥≥≥≥  h/2ππππ (1.2) 

Ez a Heisenberg-féle határozatlansági reláció. 

- Egy atom kötelékében (vagy akár szabadon) lev� elektron energiája nem lehet 

tetsz�leges érték�, csak meghatározott (diszkrét) energiaszinteken létezhet (kvantált) és 

ezeknek megfelel egy-egy elektronpálya. Két szint közötti átmenet csak pontosan a 

különbségnek megfelel� (∆E) energia felvételével (ill. leadásával) történhet. A 

kvantummechanikára alapozva a valósághoz jobban közelít� képet kapunk az atomokról, 

kémiai kötésekr�l, így végül az anyagok viselkedésér�l. 

Az elektron állapota kvantumszámokkal jellemezhet�: Ezek: 

• F�kvantumszám: a magtól való távolságra, potenciális energia durva értékére utal. 

 Értéke N: 1, 2, 3, 4,... stb.  Jelölés: K, L, M, N 

• Mellékkvantumszám: a pálya alakját adja meg.  
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 Maximális értéke l = n-1  Jelölés:       s,   p,   d,   f 

Az 1. ábra az s, p, és d pályákon lev� elektronfelh� alakját mutatja. 

• Mágneses kvantumszám: a pályák küls� mágneses térhez viszonyított irányát adja meg, 

  lehetséges értéke   m= -l ... 0 ...+l 

• Spin kvantumszám: az elektron saját impulzusmomentumára utal. 

  Lehetséges értéke:  s= +-1/2 

1.1.1. ábra Az  s, p és a d elektronpályák alakja 

 
 Az elektronokra is érvényes 

az energiaminimum elv, de ez nem 

jelenheti azt, hogy minden elektron 

alapállapotban van, mert az 

alapállapot egy adott térbeli 

elhelyezkedést is jelent, emiatt nincs 

minden elektron számára hely az 

alapállapotú pályán . Ennek általános 

megfogalmazása a Pauli elv, mely 

szerint egy rendszeren belül nem 

lehet két elektron ugyanabban a 

kvantumállapotban. 

 Így az atomban az n = 1 

f�kvantumszámú alapállapotban két 

ellentétes spín� elektron létezhet, 

mert    l = 0 és m = 0.    Az egy héjon 

(azonos f�kvantumszámú pályákon) 

elhelyezhet� elektronok száma 2n2. 

 Ahogy az atomnak n� a 

rendszáma - n� az elektronok száma, 

amelyek sorban az egyre magasabb energiájú pályákat töltik ki. Az így kialakult szerkezetet 

nevezzük elektronkonfigurációnak. 

 Az egyes pályák, elektronkonfigurációjának szemléltetésére többféle ábrázolás 

lehetséges. Ezekb�l mutat be kett�t a 1.1.2. ábra. 
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Co:   1s2     2s2 2p6   3s2  3p6     3d7    4s2

 
1.1.2. ábra A kobalt elektronkonfigurációjának cellás ábrázolása. A nyilak a spint jelölik.  

Alatta a pályák mellékkvantumszám szerinti jelölése 
 

A 1.1.3. ábrán bal oldalt a H atom elektronjának lehetséges gerjesztett szintjeit láthatjuk, jobb 

oldalt pedig azt, hogyan változik meg ez a szintrendszer, ha egy atom kötelékében több 

elektron található. 

 

 
1.1.3. ábra 

 

1.1.1 A periódusos rendszer 
 Mengyelejev - mint több kortársa a múlt század második felében 

- az addig megismert elemek között próbált valamilyen rendszert 

kialakítani. Ahogy sokan mások, � is a növekv� atomsúly szerinti 

rendszerezést választotta. Az, hogy az utókor �t tiszteli a periódusos 

rendszer megalkotójaként, annak köszönheti, hogy a fenti mechanikus 

szabályt nem er�ltette ott, ahol a kémiai tulajdonságokban megmutatkozó periodicitás ezzel 

nem volt összhangban. Azaz az elemek rendszámát kémiai és fizikai tulajdonságaik szabták 

meg.  

 Pár évtizeddel kés�bb, megismerve az atomok szerkezetét, a periodicitás oka is 

nyilvánvalóvá lett, a rendszám megegyezik az atom protonjainak ill. elektronjainak a 

számával. A hasonló tulajdonságok oka az, hogy a kémiai jellemz�ket dönt�en meghatározó 
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legküls� elektronhéjon lév� elektronok száma és pályájuk alakja (mellékkvantumszáma) 

minden új héjon újra kezd�dve ismétli az el�z�t. 

 A ma legelterjedtebb felírás az un. hosszú periódusos rendszer. Ez 8 f�csoportot 

(oszlopot) és 10 mellékcsoportot tartalmaz. A vízszintes sorokat periódusoknak nevezzük. Az 

els� periódusban csak kett� elem lehet, mert az els� héjra is csak két elektron fér. 

A második és harmadik periódusban 8-8 elem van. (A második héjra 8, a harmadikra 18 

elektron férne, de a 3 pálya feltölt�dése csak a 4 periódusban kezd�dik.) 18-18 elem van a 4-6 

periódusban. 

 A periódusos rendszer felosztható aszerint is, hogy épp melyik alhéj épül az adott 

csoportban. Eszerint léteznek 

s mez� elemek Az els� két oszlop,  fém tulajdonságúak.. 

p mez� elemek 3-8 f�csoport elemei  nemfémes és átmeneti tulajdonságúak 

d mez� elemei 1-8 mellékcsoport elemek átmeneti fémek 

f mez� elemek  - ritkaföldfémek 

 A rokon tulajdonságok legjobban az oszlopokon belül mutatkoznak meg, hiszen 

ezekben azonos a küls� elektronok konfigurációja. 

 Az els� oszlop tagjai az alkáli fémek, elektronkonfigurációjuk s1. Ezt az egy elektront 

könnyen le tudják adni, így egyszeresen pozitív töltés� ionokat képeznek. (Formailag itt van a 

H is, de sajátos tulajdonságai miatt nem sorolható egyik csoportba sem). 

 A második oszlopban találhatók az s2 konfigurációjú alkáli földfémek. Kétszeresen 

pozitív iont képezhetnek, már kissé nehezebben -- azaz kevésbé reakcióképesek, mint az alkáli 

fémek.  

 A p mez� hat oszlopában sorra eggyel több p elektron van a legküls� héjon.  Az 

utolsó oszlopban, a 6 p elektron nagyon zárt, szimmetrikus szerkezetet alkot, amely igen 

nehezen bontható meg, ezért nem reakcióképesek a nemesgázok.   Ugyanezt a 

konfigurációt érhetik el a halogénelemek egy elektron felvételével és ezért alakíthatók 

könnyen egyszeresen negatív ionná.  

 Az oxigén-csoport elemeinek már két elektron hiányzik a telített pályához, ez azonban 

kétszeresen negatív ion képz�désével ritka, gyakoribb, hogy az elemek kovalens kötéssel 

szerzik meg a nemesgázszerkezethez szükséges elektronokat.  

 A nitrogéncsoportban s2p3 a jellemz� konfiguráció, azaz figyelembe véve a Hund 

szabályt, három párhuzamos spín� elektron helyezkedik el a px px pz pályákon. Ez hasonlóan 

szimmetrikus, mint a nemesgázoké, azért ezek az elemek kevésbé reakcióképesek, mint a 

szomszédaik. 
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 A széncsoport elemei közepes reakcióképességgel csak kovalens kötésre képesek, 

illetve az oszlop alsó elemei már fémes tulajdonságúak, így fémes kötést is alkothatnak.  

 A harmadik oszlopban a földfémek találhatók, itt a fémes jelleg az er�sebb, de a 

reakciópartnert�l függ�en bármilyen kötést létrehozhatnak. 

 A technológiai szempontból vett fémek a d mez� elemek között találhatók. Mindhárom 

sorban 10-10 elem található, mivel összesen 5 d pálya lehetséges, amelyre 10 elektron fér el. 

A d elektronok fölötti héjon általában 2 db s elektron is van (kivéve, ha egy s elektron 

átlépésével elérhet� a d5 vagy d10-es szimmetrikus konfiguráció, mint pl. a Mn, Cu, Ag 

esetében). Emiatt ezek az elemek f� fizikai, kémiai tulajdonságaikban hasonlóak, változó 

vegyérték�ek. 

 Az f mez� elemek 2x14 tagja oly mértékben hasonlít egymáshoz, hogy mind a lantán. 

ill. az aktínium kockájában lehetnének. Ennek oka, hogy az épül� f héj fölött még egy d és két 

s elektron árnyékolja ezt a változó számú héjat, így annak hatása, hogy az f héjon 5,- 8 vagy 

13 elektron van, alig vehet� észre. Ezért pl. fizikai- kémiai tulajdonságaik nagyon hasonlóak, 

ugyanakkor az f elektronok védettsége következtében érdekes optikai tulajdonságai lesznek 

ezeknek az elemeknek (pl.  laser, fémhalogén lámpák). 

 Hosszan lehetne sorolni az elektronkonfigurációból, a periodusos rendszerb�l 

levonható következtetéseket. A továbbiakban megfordítjuk a logikai sorrendet, és egyes 

jelenségek bemutatása során utalunk annak atomszerkezeti okaira. 

1.1.2 Az atomok, ionok mérete 
 A szilárd testek sok fizikai - kémiai tulajdonsága függ attól, hogy milyen 

kristályszerkezet alakul ki az anyagban. Ennek pedig egyik fontos meghatározója az, hogy az 

alkotó atomok, ionok egymáshoz viszonyított mérete milyen. (Ne feledjük azonban az 

elektronok helybizonytalanságáról mondottakat. Egy atom határa pontosan nem állapítható 

meg. A legtöbb méretadat szilárd minták rácsparamétereinek méréséb�l származik.) 

 A semleges atomok mérete szintén mutat periodicitást. Minden periódusban a legels� 

elem, az alkálifém a legnagyobb és a halogén elem a legkisebb átmér�j�. Az egyensúlyi méret 

kialakulása több ellentétes hatás eredménye. 

 - A növekv� magtöltés nagyobb vonzóereje összébb húzná az elektronfelh�t. 

 - Az elektronok egymást taszítva egyre távolabb törekszenek egymástól. 

 - A lezárt héjak árnyékoló hatást fejtenek ki a mag vonzóerejére. 

- Ha kémiai folyamatban pozitív ionok keletkeznek, általában a legküls� héj összes 

elektronja távozik az atomtörzsr�l, így ennek következtében a kationok sokkal 
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kisebbek, mint a semleges atom. Természetesen fordított a helyzet az anionoknál. 

Bár az egy-két elektron már meglev� pályára épül be (ezzel válik ez nemesgáz-

konfigurációjúvá), a többlet negatív töltés taszító hatására ennek a héjnak a 

mérete jelent�sen megn�. 

1.1.3 A spektroszkópia alapjai 
 A spektroszkópai az analitikai kémia ma már klasszikus ága. Lényege, hogy az anyag 

tulajdonságairól optikai úton szerezzünk információkat, méghozzá úgy, hogy az anyag által 

kibocsátott vagy elnyelt fény (általánosabban sugárzás) hullámhossz szerinti intenzitás-

eloszlását (spektrumát) vizsgáljuk. 

 Mindennek alapja, hogy az elektronok (és minden mikrorészecske) energiafelvétele és 

leadása kvantált. Azaz  

• a részecske alap és gerjesztett állapotai nagyon állandó szintek,  

• jellemz�ek az anyagra és  

• közöttük nem folytonos, hanem kvantumugrásokkal történ� átmenet lehetséges.  

A stabil E0 alapállapotból gerjesztés során kerülhet az elektron (részecske) magasabb 

energiaállapotba. Ez az állapot nem stabil, ezért általában azonnal megtörténik a visszaugrás 

és a két szint energiakülönbségét elektromágneses sugárzás formájában adja le az anyag. 

∆E h
hc

= =ν
λ  

 ν:  az emittált foton frekvenciája  h: a Planck állandó 

 λ: a fény hullámhossza    c: a fénysebesség 

 Látható, hogy az anyagra jellemz� ∆E egyértelm� függvénykapcsolatban van a jól 

mérhet� hullámhosszal. 

 Az elmúlt kb. másfél évszázad alatt igen sok módozata alakult ki a spektroszkópiának. 

A két alaptípus: 

 - Emissziós spektroszkópia 

Az anyagot gerjesztett állapotba hozzuk, (általában termikus úton) és a kibocsátott sugárzást 

elemezzük. A hullámhosszból az anyag min�ségre, az intenzitásból az adott komponens 

mennyiségére lehet következtetni. 

 - Abszorpciós spektroszkópia 

Ez esetben fénnyel (elektromágneses sugárzással) átvilágítva az anyagot az áteresztett fény 

elemzését végzik el. A gerjeszt� sugárzásból az fog elnyel�dni (abszorbeálódni), amelynek 

energiája pont alkalmas arra, hogy a minta egyes komponenseit gerjesztett állapotba hozza. 
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1.1.4 Ionizációs energia, elektronaffinitás 
 Azt az energiát, amely ahhoz szükséges, hogy egy semleges atomból egy elektront 

eltávolítsunk, az elem ionizációs energiájának (Ei) nevezzük. Értékét 1 mól anyagra adjuk 

meg, így mértékegysége kJ/mól. 

 Az így keletkezett egyszeresen pozitív ionról újabb elektronok is eltávolíthatók, 

természetesen egyre több munka árán, hiszen ezek az elektronok már egy pozitív atomtörzsr�l 

lépnek le. Azaz a második- harmadik ionizációs energia mindig nagyobb, mint az els�. 

 Akárcsak a többi olyan tulajdonság, amely az elektronkonfigurációtól függ, az elemek 

ionizációs energiái is periodikusan változnak. Legkisebb az alkálifémek ionizációs energiája 

(4-500 kJ/mól) és minden periódus végén a nemesgázoké a legnagyobb (1500-2500 kJ/mól). 

 A fordított folyamat, azaz egy elektron felvétele az elektronaffinitással (EA) 

jellemezhet�. Definíció szerint az az energia, amely ahhoz kell, hogy egy egyszeresen negatív 

ionból semleges atom keletkezzen. Egysége ennek is kJ/mól. A meghatározás alapján 

azoknak az elemeknek lesz pozitív az elektronaffinitásuk, amelyek könnyen vesznek fel 

elektront. Ezek els�sorban a halogén elemek, hiszen azok így elérik a nemgázkonfigurációt. A 

többi elem esetében a negatív ion létrehozásához energiát kell befektetni. 

 A bevezetett két mennyiség (Ei és EA) alkalmas arra, hogy segítségükkel 

jellemezhessük azokat a folyamatokat, amelyek ionos kötés kialakulásával járnak. 

Várhatóan a kis ionizációs energiájú fémek és a pozitív, vagy kis negatív elektronaffinitású 

nemfémes elemek alkothatnak stabil ionos kötés� vegyületet. 

 A vegyülési hajlam, és a kötéstípus jellemzésére általánosan azonban az 

elektronegativítás (EN) lesz a legalkalmasabb. 

1.1.5 Elektronegativítás 
 Annak az er�nek a jellemzésére alkalmas, amelyet az atomtörzs fejt ki a kötésben részt 

vev� elektronokra. Közvetlenül nem mérhet� mennyiség, az els�, Paulingtól származó skála 

gyakorlatilag teljesen spekulatív volt, a köt� elektronjához legkevésbé ragaszkodó alkálifém, 

a K elektronegativítása lett 1, a legnegativabb F-é pedig 4, a többi elemé a két széls� érték 

között arányosan. 

Kés�bb több próbálkozás volt, hogy az EN-skálát mérhet� mennyiségekb�l levezessék (Ei, 

EA, ionsugár, effektív magtöltés), de jelent�s újdonságot ezek sem hoztak. Ugyanakkor 

széleskör� használhatósága miatt az EN az elemek legfontosabb kémiai jellemz� mennyisége 

lett. A periódusos rendszerben soronként az EN folyamatosan növekszik, maximumát a 
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halogéneknél éri el. (Nemesgázoknál nem szokás értelmezni). Oszlopokban pedig felülr�l 

lefelé csökken, ahogy általában a fémes jelleg növekszik. 

1.2  A kémiai kötés 
 A különböz� elemek, ha megfelel� körülményeket biztosítunk, többé-kevésbé stabil, 

állandó szerkezet� vegyületet, molekulát képezhetnek. Az igen változatos tulajdonságokat 

mutató vegyületek végül is három kötéstípusra vezethet�k vissza. 

1.2.1 Kovalens kötés 
 Ha a reakciópartnerek mindegyike er�sen vonzza a vegyértékelektronjait, a kötés úgy 

is létrejöhet, hogy egy- kett�-, esetleg három elektronpár közös molekulapályára kerül. Így 

megvalósulhat a telített héj, a molekulát a két (több) pozitív atomtörzs, és a közötte nagyobb 

valószín�séggel el�forduló negatív köt� elektronfelh� tartja együtt. 

Legegyszer�bb példa a H2 molekula, amelynek szokásos ábrázolását mutatja a 4. ábra. 

 A kovelens kötés, ha két azonos atom között jön létre, szimmetrikus töltéseloszlású, 

un. homopoláros kötés. 

Két különböz� atom esetén a nagyobb elektronegatívitású jobban vonzza a köt� elektronokat, 

így azok nagyobb valószín�séggel fordulnak el� annak környezetében, igy a molekulának az 

a fele enyhe negatív töltéstöbbletet mutat, míg a kisebb EN-ú partner oldala kissé pozitív. Ez 

a heteropoláros (vagy egyszer�en poláros) kötés. Ilyen pl. a H2O, HCl, CO2 stb. Mindez 

megmutatkozik majd az anyagok fizikai tulajdonságaiban (pl. olvadáspont) dielektromos 

viselkedésében, oldhatóságában. 

 A kötések különbözhetnek abban is, hogy milyen 

mellékkvantumszámú elektronok hozták létre. Az els� 

elektronpár s vagy p elektronok között jöhet létre, és mindig 

tengelyszimmetrikus (ilyen pl a H2, molekula: jobbra). A 

második és harmadik kovelens kötés csak párhuzamos állású p 

elektronok között alakulhat ki, a molekulapálya 

tükörszimmetrikus lesz. 

 Az 1.2.1. ábra a p elektronok közötti köt� és lazító pályákat 

mutatja be. (ha a két partner több elektronnal akarja 

megvalósítani a kötést, a második elektronpár már nem fér a 

két mag közé, csak az un. lazító pályákra.) 

 

 
1.2.1. ábra 
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 Egy vegyület 

tulajdonságait a 

kötéstípus mellett sok 

esetben befolyásolja a 

molekula térbeli 

elrendez�dése, amelyet a 

kötési szögek döntenek 

el. A molekulák számára 

általában kedvez�, ha 

minél szimmetriku-sabb 

szerkezet alakul ki. 

Ennek elérésére gyakran 

a vegyérték-elektronok 

átrendez�désére is 

szükség van. az s és p 

esetleg d "alakú" pályák 

helyett olyan hibridpályák alakulnak ki, amelyek egymással a lehet� legnagyobb (vegyérték-) 

szöget zárják be és energetikailag egyenérték�ek. Ilyen pl. a metánmolekulában (és minden 

telített C vegyületben) a C atom sp3 hibridállapota, amelyben a négy pálya egy tetraéder négy 

csúcsa irányába mutat, négy σ kötést hoz létre és így a vegyértékszög 109°28′. Hasonló 

szerkezet� a vízben az oxigén is, de a tetraédernek itt csak két csúcsán található H, a másik 

két csúcs irányában egy-egy nem köt� elektronpár. Mivel ez utóbbiaknak nagyobb a 

helyigénye, a vegyértékszög a vízmolekulában 105°. A 6. ábrán a 4 - 6  elektronból kialakult 

hibridpályák láthatók. 

 
1.2.2. ábra 

 
1.2.3. ábra 



 10 

 Igen sok érdekes fizikai, optikai, biológiai hatással jár a π kötések delokalizációja. Ha 

egy lánc vagy gy�r�s molekulában minden második kötés lenne kett�s, a π kötést alkotó 

elektronok többcentrumú molekulapályára kerülnek. Ennek következtében megn� a molekula 

stabilitása, megváltozhat a színe, több nagyságrenddel megn�het elektromos vezet�képessége 

stb. A delokalizált kötés f�képp szerves vegyületekben lehetséges, legjellegzetesebb 

képvisel�je a benzol, de pl. a karbonát vagy nitrát sók is annak köszönhetik sokkal nagyobb 

stabilitásukat a megfelel� savhoz képest, hogy ionos formában egy illetve két π elektronpár 

delokalizált pályára kerül, amely a savas formában kötött.   

1.2.2 Ionos kötés 
 Ionos kötés akkor alakulhat ki, ha az egyik reakciópartner képes leadni, a másik képes 

felvenni elektront vagy elektronokat a telített héj elérése érdekében. Az így kialakult ionokat 

egyszer� Coulomb er� tartja össze. A Coulomb er� minden irányban egyenletesen hat, nincs 

értelme kötési szögr�l, molekuláról beszélni, a kristály geometriai rendjét a töltésviszonyok és 

az ionok méretarányai döntik el. 

1.2.3 Fémes kötés 
A fémek kis elektronegativításuk és kevés 

küls� elektronjuk miatt úgy kerülhetnek 

stabilabb állapotba, ha leadnak elektront. Ha 

nincs olyan reakciópartnerük, amely ezeket 

felvenné, a rendszer úgy is alacsonyabb 

energiaállapotba kerülhet, ha a felszabadult 

elektronok egy közös, az egész kristályra 

kiterjed� kollektív pályára kerülnek. 

Ellentétben a másik két kötéstípussal, ezek 

az elektronok könnyen elmozdíthatók, innen ered a fémek villamos vezetése. 

Az eddig vázolt három tiszta kötéstípus mellett létezhetnek különböz� átmeneti jelleg� 

kötések, bármely két alaptípus kombinációjából. 

Nagyon jól szemléltethet� a három alaptípus és az átmeneti jelleg� kötések függése az 

alkotók elektronegatívitásától, ha a harmadik periódus eleminek lehetséges kapcsolódásait 

ábrázoljuk az EN-ok összegének és különbségének függvényében.  

2

1

2 4 6

NaCl

MgCl

AlCl

SiCl

PCl

SCl

CICl

NaS

NaP

NaSi

NaAl

NaMg

NaNa MgMg AlAl SiSi PP SS

AlP

PCl

MgS

EN

EN

fémes kovalens

1.2.4. ábra 
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1.2.4 Másodlagos kötések 
 Az eddig bemutatott  három kötés közös jellemz�je a viszonylag nagy kötési energia. 

(100... 600 kJ/mól) [Def.: kötési energia: egy kötés szétszakításához szükséges munka, 

illetve ennek 6⋅1023-szorosa, így egysége kJ/mól]. Eszerint ezeket els�dleges kötéseknek is 

nevezzük. A másodlagos kötések f�képp molekulák között, de néha molekulákon belül is 

létezhetnek, sokkal gyengébbek, mint az els�dlegesek, de gyakran ezek szabják meg az 

anyagok fizikai, biológiai tulajdonságait (pl.polimerek, oldatok, el�lények, természetes 

anyagok).   Két f� típusuk van: 

H híd: 

A H+ ion valójában egy proton, mérete jobban hasonlít egy elektronhoz, mint egy atomhoz. 

Viselkedésében is lehet néha hasonló. Ha két igen nagy EN-ú elem közé kerül (F, Cl, O lehet) 

és az egyikkel kovalens kötést képez, a 

másik szabad elektronpárjával olyan er�s 

kölcsönhatásba kerülhet, hogy átlép arra 

és így az el�z� helyzet tükörképe alakul 

ki. Az ide-oda ugrálás helyett egy köt� 

elektronpárt utánozva egy köt� 

"protonfelh�" alakul ki, amely mindkét 

atomhoz tartozik. A kötési energia:  8 és 

40 kJ/mol között van. Az ábrán a folytonos vonal a kovalens, a szaggatott a híd kötést mutatja 

a vízmolekulában. 

Van der Waals kötések 

 Azokat a molekulák közötti kötéseket soroljuk ide, amelyek a molekulán belüli 

töltésaszimmetriából következnek. Viszonylag könnyen elképzelhet� két dipól molekula vagy 

egy dipólus az egy apoláros molekula kölcsönhatása. El�bbit orientációs hatásnak nevezzük, 

mert a kedvez� állapot irányába forgatják egymást, utóbbit indukciós hatásnak, mert a dipólus 

molekula elektromos megoszlást indukál az apolárosban, így már kialakulhat a vonzás. 

Csak kvantummechanikai alapon magyarázhatók az un. diszperziós er�k, amelyek két 

apoláros molekulát tartanak együtt. Lényege, hogyha két atom közelít egymáshoz a két 

atommag és a két elektronfelh� taszítja egymást, míg az egyik mag és a másik elektronfelh� 

között vonzás lép fel. Ez még kevés lenne az összekapcsolódáshoz, az atomoknak olyan 

rezgésállapotot kell megvalósítani, amelyben a pozitív és negatív töltések súlypontja nem esik 

egybe és a vonzóer�k ered�je valamivel nagyobb, mint a taszítóer�ké. Ez a fajta er� tartja 

össze pl. a nemesgázokat cseppfolyós állapotban, nagyon alacsony h�mérsékleten. 

O

H

H

H

OO

H
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1.3 A szilárd testek szerkezete 
 A szilárd halmazállapothoz általában az alkotók (elem, ion, molekula) meghatározott 

geometriai rendje tartozik (kristályrács-típus, rácstávolság, kötési szögek). 

 A rácselemek közötti kötési energia is pontosan meghatározott, ennek következménye 

pl. a pontos olvadási h�mérséklet. (Vannak nem kristályos szilárd anyagok, amelyekre a fent 

leírtak nem teljesülnek, szerkezetük nem rendezett és termikus tulajdonságaik is 

pontatlanabbul adhatók meg (pl. polimerek, üvegek). 

 A szilárd anyagok jellemezhet�ek a rácsot összetartó kötés típusa alapján is. 

Ezek szerint létezik: 

ionrács    molekularács 

atomrács    fémrács 

Az ionrács 

 Az ionos kötés� vegyületek úgy keletkeznek, hogy a kisebb elektronegativitású 

atomok elektront (vagy elektronokat) adnak át a nagyobb elektronegativitású atomoknak. Az 

így létrejött pozitív és negatív töltés� ionok elektrosztatikusan vonzzák egymást. Az ellentétes 

töltés� ionok azonban csak bizonyos határig közeledhetnek egymáshoz, mert a túl közel 

kerül� elektronfelh�k taszító hatása megakadályozza a további közeledést és végs� fokon az 

ionok egybeolvadását. 

 Az ionos kötés� vegyületek közönséges körülmények között szilárd halmazállapotú 

kristályos anyagok. Bennük elvileg végtelen sok ion kapcsolódik össze úgy, hogy ellentétes 

töltés� ionok egymáshoz lehet�leg közel, az azonos töltés�ek pedig távol helyezkednek el. Az 

ionos vegyületeknél, mivel elektrosztatikus er�k tartják össze �ket, kitüntetett irányok 

nincsenek. Mind a kristályaikban, mind az olvadékukban az ionok sztöchiometriai arányú 

halmazai fordulnak el� és nem molekulák. 

 A rácsszerkezetet els�sorban az anionok illeszkedése szabja meg, a kationok mintegy 

az anionok közötti hézagokban helyezkednek el. Ennek az az oka, hogy elektronfelvétellel 

keletkezett anionok általában nagyobb méret�ek, mint a semleges atomokból 

elektronleadással létrejött kationok. (Az utóbbiak nagysága pozitív töltésük növekedésével is 

csökken.) 

 A kristály rácspontjaiban nemcsak elemek, hanem összetett ionok is lehetnek. A 

kalcium-szulfát (CaSO4  ,gipsz) kristályrácsában például Ca2+ - és SO4
2- -ionok találhatók. 

 Az ionok térbeli elrendez�dése, vagyis a kristályszerkezet min�sége szempontjából az 
ionrádiuszok abszolút értéke és f�leg egymáshoz való viszonya mérvadó, mert ez szabja meg a 
koordinációs számot. Az ionok a kristályrácsokban a lehet� legszorosabb illeszkedésre 
törekszenek. 
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 A térbeli elrendez�dések, koordinációs számok és ionrádiusz-hányadosok közötti 
összefüggéseket az 1. táblázatban közöljük. 
1. táblázat:  A térbeli elrendez�dés, koordinációs szám és ionrádiusz-hányadosok közötti 
összefüggések 

Elrendez�dés  rA/rB Koordinációs 
szám 

 

egyenl� oldalú háromszög 0,15 - 0,22 3  
tetraéder 0,22 - 0,41 4 pl. ZnS 
oktaéder 0,41 - 0,73 6 pl. NaCl 
hexaéder 0,73 - 0,91 8 pl. CsCl 
dodekaéder 0,91 - 1,80 12  
 Az ionméretekb�l és a geometriai megfontolásokból adódó következtetések általában 
összhangban vannak a gyakorlati tapasztalatokkal. Eltérések azonban itt is el�fordulnak, 
aminek az az oka, hogy a geometriai viszonyokon kívül más tényez�ket is számításba kell 
venni. Ilyen például a polarizáció miatt kialakuló kovalens kötésjelleg, vagy az a körülmény, 
hogy az anionok kölcsönös taszítása révén a kation részére nagyobb hely áll rendelkezésre. 
 Az AB2 típusú ionrácsos szerkezetek közül a legfontosabb a fluorit (CaF2) a rutil 
(TiO2) és a krisztobalit (SiO2) típus. Ezek rádiuszhányadosa és koordinációs száma közötti 
összefüggést a  2. táblázat adatai mutatják. 

Típus  rA/rB Koordinációs szám 
fluorit 1 - 0,73 8 : 4 
rutil 0,73 - 0,42 6 : 3 
krisztobalit 0,41 - 0,22 4 : 2 
 

A molekularács 

 A molekularácsok rácspontjaiban - a nemesgázoktól eltekintve - két- vagy többatomos 

molekulák vannak. A molekularácsos anyagok fizikai sajátságainak értelmezésénél azt kell 

els�sorban figyelembe venni, hogy a rácstípus esetén kétféle nagyságrend� köt�er� hat, a 

rácsot összetartó intermolekuláris, és a lényegesen nagyobb intramolekuláris er�. A 

nemesgázok egyatomos molekulái, valamint a két- és több atomos kovalens kötés� zárt 

molekulák között gyenge, nem irányított, Van der Waals-féle er�k hatnak. Ezek 

természetükb�l következ�en könnyen legy�zhet�k, ezért a molekularácsos szerkezet� 

anyagok (elemek és vegyületek) alacsony olvadás- és forráspontúak. Közönséges 

körülmények között gáz halmazállapotúak vagy folyékonyak, de ha molekulatömegük elég 

nagy, szilárdak is lehetnek. Kristályaik azonban meglehet�sen puhák. 

 Az elemek közül például közönséges körülmények között a hidrogén, a nemesgázok, a 

fluor, a klór, az oxigén és a nitrogén gáz halmazállapotú. Az atomok vagy molekulák 

méretének növekedésével a van der Waals-féle er�k nagysága is növekszik. Ezért a 

halogénelemek csoportjában a bróm már cseppfolyós, a jód viszont szilárd halmazállapotú. 

Ugyancsak szilárd halmazállapotú a periódusos rendszerben az oxigén alatt helyet foglaló kén 

és a nitrogéncsoport második eleme, a foszfor is. 
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Az atomrács 

 Amíg a kovalens molekulákból felépített molekurácsos kristályokban másodlagos 

köt�er�k hatnak, az atomrácsos anyagokban kovalens, irányított er�k tartják össze az 

atomokat. A rács geometriáját itt tehát nem annyira a szoros illeszkedés határozza meg, 

hanem inkább az irányított kovalens er�k. 

 Az atomrácsok jellegzetes példája a szén egyik módosulata, a szabályos rendszer� 

gyémánt. Lapon centrált elemi rácsa nyolc részkockára osztható, amelyek közül minden 

második középpontjában egy-egy szénatom foglal helyet. 

 A gyémánt típusú rácsban minden atom körül tetraéderesen négy másik atom 

koordinálódik, a kötésszög 109°28′ (sp3 hibrid pályák). A kötés jellegével függ össze, hogy az 

atomrácsos szerkezetekben a térkitöltés viszonylag "laza". Amíg például a legszorosabb 

illeszked� fémes rácsban, ahol minden atomnak 12 közvetlen szomszédja van, a térkitöltés 

74%, a tetraéderes koordinációjú gyémántrácsban csak 33,8%. 

 Atomrácsos kristályszerkezet�ek lehetnek vegyületek is. Szerkezetük nagyon gyakran 

a cink-szulfid (ZnS) két módosulatának, a szfalerit, illetve a wurtzit típusnak felel meg. 

 Az atomrácsos vegyületeknél - az atomrácsos elemekkel ellentétben - a kötés nem 

tisztán kovalens, hanem átmenet az ionos és a fémes kötés között. Kovalens-ionos átmenet 

állapítható meg például az SiO2 számos módosulatánál, kovalens-fémes átmenet például a 

piritnél (FeS2). 

A fémes rács 

 A fémek atomjainak legküls� elektronhéján a vegyértékelektronok aránylag messze 

vannak az atommagtól, lazán kötöttek és amiatt viszonylag könnyen leválnak az atomtörzsr�l. 

(A fémek ionizációs energiája és elektronegativitása is aránylag kicsi.) A fématomok 

fémkristállyá egyesülésekor a leváló elektronok a rácspontokban helyet foglaló pozitív ionok 

között viszonylag szabadon mozognak, mintegy kollektív tartozva az egész kristályrácshoz. 

 A fémes kötés tehát nem irányított, vegyértékr�l itt nem beszélhetünk. Az elektronok 

delokalizált állapotából következik, hogy a fémkristályokban a koordinációs számot 

els�sorban az atomok térkitöltése szabja meg. 

 A fémek általában szoros gömbilleszkedés� rácsban kristályosodnak. A leggyakoribb 

típusok: a köbös lapcentrált, a hatszöges szoros illeszkedés� és a köbös tércentrált rács. A 

koordinációs szám többnyire 12, ritkábban 8. 

 Az eddig megismert kötés és rácstípusok alapján már megpróbálhatunk néhány 

következtetést levonni az anyagok tulajdonságiról. Ha ismerjük az elemek 

elektronegativitását, abból megtudhatjuk a vegyületet összetartó kötések típusát és a 
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kristálytípust. Ebb�l már néhány alaptulajdonság megjósolható, ahogy azt a 3. táblázat 

mutatja. 

 Mint látható, néhány tulajdonság tendenciája határozható meg, az anyagtudomány 

feladata épp az, hogy további részletesebb szerkezeti ismeret alapján pontosabb leírását tudja 

adni a szerkezet - technológia - tulajdonságok kapcsolatrendszerének. 

 

 

Rácstipus Kötési energia Tulajdonságok 

 (eV/atom)  Op  E αααα σσσσ ny 

Atomrács gyémánt (7) magas magas ala-csony ala-csony alacsony 

Ionrács NaCl (3,3) magas magas ala-csony ala-csony alacsony 

Fémes rács Na (1,1) 
Cu (3,5) 
Ti (4,8) 

köz. 
magas 

köz. 
magas 

köz. 
ala-csony 

köz. 
magas 

magas 

Molekularács H2 (0,01) 

CH4 (0,1) 

Cl2 (0,3) 

ala-csony ala-csony magas ala-csony köz. ala-
csony 

 3. táblázat (Op: olvadáspont, E: rugalmassági modulus, α: h�tágulás  σ: villamos 

vezet�képesség  ny: nyújthatóság) 

 

Rendezettség 

 Az anyagi halmazok a gázoktól az egykristályokig a rendezettség különböz� 

fokozatait valósítják meg. A két ideális széls�ség is megtalálható a létez� anyagok között; a 

gázokban gyakorlatilag teljes a rendezetlenség, míg pl a modern elektronikai ipar rutinszer�en 

állít el� nagy méret�, szinte hibátlan félvezet� kristályokat. Ugyanakkor nagyon sok fizikai 

vagy mechanikai tulajdonság d�l el a köztes tartományban, azaz milyen a szilárd anyag 

krisztallit-szerkezete, milyen a kristályhibák jellege és gyakorisága. 

1.3.1 Köt�er�k, kötési energiák 
 Bármelyik rácstípusra is gondolunk, két rácspont között ható er�ket hasonló 

jelleg�nek találjuk. A két alkotót vonzó er� általában egyszer� elektrosztatikus jelleg�, azaz 

1/r2 szerint csökken. Ugyanakkor taszító er�k is ébrednek (hiszen a szilárd anyagok 

gyakorlatilag összenyomhatatlanok). Ezek az er�k inkább dipól-dipól kölcsönhatásból 

származnak, és ezért magasabb hatvány szerint változnak a távolsággal. (1.3.1.a. ábra.) Az 

origóba képzeljük az egyik atomot, attól r távolságra a szomszédost. Az egyensúlyi távolság 
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r0-nál lesz, a pont körül az atom rezg� mozgást végez. Alacsony h�mérsékleten kis 

amplitúdójú, közel harmonikus a rezgés, magasabb h�mérsékleten az ered� görbe 

aszimmetriája jobban érvényesül, ezért a rezgés sem harmonikus.  

 Az 1.3.1.b. ábra ugyanennek a helyzetnek a bemutatása potenciális energiákkal. 

 

 
1.3.1. ábra (a): a rácselemek közötti er�k változása a távolság függvényében 

(b): a potenciális energia változása 
    
 
Az egyensúlyi helyzet itt a minimális potenciális energiájú állapot. Ne feledjük azonban a 

kvantumos viselkedés néhány következményét. 

 - Az atomok (vagy a rácspontban ül� más egyedek) rezgési állapotai is kvantáltak, 

azaz csak bizonyos energiaszinteken folyhat a rezgés. 

 - Az E0 minimális szint nem a potenciálgödör legalján van. Másképp: 0K-en, amikor 

minden rácselem E0. szinten van, akkor is van rezg�mozgás. 

 Ebb�l a két, viszonylag egyszer� ábrából igen sok következtetést vonhatunk le, 

els�sorban az anyagok termikus viselkedésére vonatkozóan. 

 • Olvadáspont  A potenciálgörbe mélységéb�l következtethetünk rá. Emelve a 

h�mérsékletet, azaz a részecskék kinetikus energiáját, az elemek össz-energiája egyre 

nagyobb lesz, míg E = 0 szinthez már r = ∞ tartozna, azaz megsz�nik a kötelék, összeomlik a 

kristályrács.  

 • H�tágulás  A görbe aszimmetrikus jellegéb�l adódik, hogy a magasabb 

h�mérséklethez tartozó nagyobb amplitúdójú rezgések egyensúlyi helyzete általában kissé 

távolabb van, mint r0, azaz, ha a rácspontok távolabb kerülnek egymástól, a makroszkópikus 
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méretek is n�nek. Általában igaz az is, hogy minél mélyebb a potenciálgödör, annál 

szimmetrikusabb, tehát várhatóan a nagyobb olvadásponthoz kisebb h�tágulási együttható 

tartozik. Ezt szemlélteti  az 1.3.2. ábra, illetve néhány anyagcsoportra mutat példát az 1.3.3. 

ábra. 

 
1.3.2. ábra 

 

 • Rugalmasság Az ered� er� görbéjéb�l könnyen megállapíthatjuk, hogy ha az 

r0 környezetében meredekebb a görbe, akkor nagyobb a visszatérít� er�, ami nyilván nagyobb 

rugalmassági együtthatót eredményez. A meredek er�görbéb�l mélyebb potenciálgödör 

rajzolható, azaz várhatóan korreláció van a rugalmassági és olvadáspontadatok között. 

Mindkett� közös eredete a köt�er�kben rejlik. (1.3.4. ábra). 

 
1.3.3. ábra 

 

 
1.3.4. ábra 

 

1.4 Kristálytani ismeretek 
 

Kristályszerkezetnek nevezzük az elemek háromdimenziós szabályos elrendez�dését. Az 

ideális kristályban szigorú rendezettség van, az anyagot felépít� elemek a térnek csak 

kitüntetett pontjain helyezkedhetnek el.  
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A kristályok leírására bevezetjük a térrács fogalmát. A térrács a pontok szabályos rendje a 

térben, a tér három irányában végtelen kiterjedés� és minden pontnak a környezete 

tökéletesen azonos. Rácspontoknak nevezzük az azonos környezet� pontokat. 

A kristályrácsot vagy térrácsot az elemi cella építi fel. Elemi cellának nevezzük a rács 

legkisebb egységét, mely a kristály minden jellegzetes vonását magán viseli. Tehát az elemi 

cella a rács ismétl�d� egysége. 

A rácspontok 14-féle módon helyezhet�k el a térben. A 7 kristályosztályban összesen 14 féle 

elemi cella található, ezeket Bravais-rácsoknak nevezik. 

 
1.4.1. ábra Bravais cellák 

 

Az anyag tulajdonságokat, az alakváltozást befolyásolja a kristályszerkezetet jellemz� 

kristálysíkok, kristályirányok, melyeket az ún. Miller-index segítségével lehet leírni. 

Kristálytani síknak nevezzük azt a síkot, mely a kristályban a rácspontokon megy keresztül. 

A kristályban adott távolságú rácspontokra illeszked� egyenest kristálytani iránynak 

nevezzük. A Miller-index meghatározása a következ�képpen történik: 

Egy koordinátarendszerben a tengelyeket rendre A, B, C pontokban metsz� sík egyenlete: 

1=++
C
z

B
y

A
x

         (1.4.1.) 

Szorozzuk be az egyenlet mindkét oldalát egy konstanssal (q) úgy, hogy a kapott szorzók 

egész számok legyenek. A következ� összefüggést kapjuk: 
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qlzkyhx =++          (1.4..2.) 

ahol rendre: 

A
q

h = , ,
B
q

k =  
C
q

l = . 

A sík jellemzésére az így kapott három konstanst lehet használni. A konstansokat (egész 

számok) kerek zárójelbe írják és közöttük nincs semmilyen írásjel. A fenti gondolatmenetb�l 

következik, hogy párhuzamos síkok Miller-indexe azonos. 

 

A kristályos szerkezeti anyagok villamos tulajdonságainak tárgyalásánál a kristály jellemz� 

tulajdonságát a Brillouin-zónák ismeretében könnyebben tanulmányozhatjuk. Brillouin-

zónák a W(k) energia-hullámszámvektor térben azok a tartományok, melyek határain az 

elektronok energiája ugrásszer�en változik. A rácstávolságot hosszmértékegység (mm) 

helyett a rácsban terjed� hullám hullámszámával fejezi ki. 

λ
π2=k           (1.4.3.) 

A rácssíkra mer�leges hullám interferenciájának feltétele: 

dn ⋅=⋅ 2λ           (1.4.4.) 

Így: 

d
nk

π⋅=           (1.4.5.) 

Amennyiben 1=n , így az els� zóna határa 
d
π . Tehát a 

k hullámszámú hullám ebben a kristályban nem 

terjedhet. 

 

 

1.4.2. ábra Térközepes köbös kristályrács Brillouin-

zónás ábrázolása. 

 

A kristályszerkezetre jellemz� adatok, melyekre szükség van a kristályok viselkedésének 

vizsgálatánál, a következ�k: 

a. koordinációs szám (K), 

b. atomátmér�, 

c. térkitöltés (T), 
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d. az elemi cellában foglalt részecskék száma, 

e. az elemi cella hézagaiba beilleszthet� legnagyobb átmér�j� gömb átmér�je, 

f. a legszorosabb illeszkedés� sík és irány. 

Koordinációs szám, amely megmutatja, hogy egy rács valamely elemének hány 

legközelebbi szomszédja van. 

Atomátmér� alatt a két szomszédos atomtávolsága értend�, ez csak egy névleges 

mér�szám. 

A térkitöltés azt mutatja meg, hogy az elemi cella térfogatának hányad részét töltik ki a 

gömbnek feltételezett atomok. 

Az elemi cella térfogatát nem teljes mértékben töltik ki az atomok. Ezekbe a hézagokba 

gömböket illesztve úgy, hogy a gömbök a szomszédos atomokkal érintkezzenek, meg kell 

keresni azt, amelyiknek a legnagyobb az átmér�je. Ezt tekinthetjük a legnagyobb hézagnak. 

A kristálysíkok közül azt a síkot nevezzük a legs�r�bb illeszkedés� síknak, amely 

felületegységén a legtöbb atomot tartalmazza. Az a legs�r�bb illeszkedés� irány, melyen az 

atomok a legközelebb vannak egymáshoz. 

 

Térkitöltési tényez� kiszámítása néhány jellegzetes rács esetében látható az 1.4.3. -

1.4.6.ábrákon. 

a. egyszer� köbös rács (sc = simple cubic) 

 d=atomátmér� 

 a=rácsállandó 

 ad =  

 

 

 

52,0
66

6
3

3

3

3

===== ππ
π

d
d

a

d

V
V

T
rács

atom  6=K  

 

1.4.3. ábra 

b. lapközepes köbös rács (fcc=face-

centered cubic) 

 

 ( )22 22 da =            

12
74,0

K

T =
 

 

 

1.4.4. ábra 
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c. térközepes köbös rács (bcc=body-

centered cubic) 

( )

8
68,0

22 222

=
=

=+

K

T

daa

 

1.4.5. ábra 
 

d. hexagonális, legszorosabban illeszked� 

rács (hcp=hexagonal close-packed) 

 

12
74,0

=
=

K

T
 

 

 

1.4.6. ábra 
 

 

1.5 KRISTÁLYHIBÁK 
 

 Azokat a helyeket, tartományokat a kristályban, amelyekben az anyagi részecskék 

rendje nem olyan tökéletes, mint a térrácsban a rácspontoké, kristályhibának nevezzük. A 

kristályok felülete pl. olyan hely, ahol egy atomnak a környezete egészen más, mint egy 

olyané, amely a kristály belsejében foglal helyet. Egy felületi atomnak ugyanis nem lehet 

annyi legközelebbi szomszédja, mint amennyi a koordinációs szám. Ismeretes, hogy a 

kristályokban zárványok, üregek, idegen atomok vannak, ahol a környezet az ideális 

kristályhoz képest más. 

 A kristályhibák létét az vetette fel, hogy a kísérletileg mért szilárdsági adatok messze 

elmaradtak az elméletileg számítottaktól, amelyeket a kötési energiák és a kristályszerkezet 

ismeretében határoztak meg. Az ellentmondás úgy oldható fel, ha feltételezzük, hogy a szilárd 

anyagok nem egyetlen kristályból állnak, hanem sok összen�tt krisztallit halmaza, amelyen 

belül az egykristályok sem hibátlanok, hanem meglehet�sen sok, különböz� típusú hibát 

tartalmaznak. Azaz nem létezik az összes elméletileg feltételezhet� helyen kémiai kötés, a 

rácselemek egy-egy pontban hiányoznak, s�t a hibás szerkezet egy-egy vonal vagy felület 

mentén koncentrálódik, amelyet diszlokációnak ill. felület jelleg� hibának nevezünk. E két 

tényez�: a szövetszerkezet és a kristályhibák els�sorban a mechanikai tulajdonságok 

romlásában játszanak dönt� szerepet, de észrevehet� hatásuk néhány villamos és optikai 

tulajdonság megváltozásában is. 

 A pontszer� hibák több módon jöhetnek létre. A két természetes alapeset: 

 - egy rácspont helye üresen marad: vakancia ez a Schottky féle hiba 

 - egy rácselem elhagyja a helyét és egy nem egyensúlyi pozícióba kerül, helyén 

vakancia marad, ez a Frenkel féle hiba. Ezeket és néhány változatukat mutatja az .1.4.7. ábra. 
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Természetesen a hibahelyek folyamatosan vándorolhatnak a kristályban, megsz�nhetnek, újra 

keletkezhetnek.  

 Minden h�rmérséklethez tartozik egy egyensúlyi hibakoncentráció, ennél kevesebb 

nem lehet a kristályban, több természetesen igen, ez az anyag h�multjától, el�állítási 

körülményeit�l függ. A hibahelyek száma nü az alábbi módon adható meg. 

n N eü

E

RT
ü

=
−

 

 Ni: az összes rácspont száma 

 Eü: az üres hely keletkezésének aktiválási energiája 

 
1.5.1. ábra 

 A hibahelyeknek a mechanikai tulajdonságuk rontásán kívül fontos szerepük van a 

szilárd anyagokban folyó transzportfolyamatok el�segítésében. A diffúzió leggyakoribb 

módja, hogy a diffuzáns akkor lép tovább, ha mellette egy üres hely keletkezett. 

 A pontszer� hibákon túl a szabályos rend kiterjedését vonalszer� hibák is 

akadályozhatják. Ezeket diszlokációnak nevezzük. Két legjellegzetesebb képvisel�jük az él és 

a csavardiszlokáció .(1.5.3, 1.5.4. ábra). Kialakulásuk egyik oka a nem tökéletes, nem 

egyensúlyi kristálynövekedés. Gyors leh�tés, nagy szemcsenövekedési sebesség esetén 

nyilván sok diszlokáció keletkezik. N� a diszlokációk koncentrációja fémek hidegalakítása 

során is, aminek következtében az anyag keményebb, ridegebb lesz. H�kezeléssel, 

melegalakítással a hibahelyek száma csökkenthet�. A diszlokációkat a Burgers vektorral 

jellemezhetjük, amelyet úgy kapunk, hogy a rácsban egy téglalap körüljárásakor minden 

irányban azonos számú rácspontot számolunk le. Ha visszaértünk a kiindulási helyre, nincs 

diszlokáció, ha nem, a kezd�t�l a végpontba húzott vektor lesz a Burgers vektor. Iránya és 
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nagysága is jellemz� a hibára. Ellentétben a pontszer� hibákkal, a diszlokációk már nem 

elkerülhetetlen részei a szilárd szerkezetnek. 

 A diszlokációk környezetében az anyag némi többletenergiával rendelkezik, aminek 

következtében pl. 

 - könnyebben elmozdulhatnak atomsíkok, azaz pl a képlékeny alakítás itt fejti ki a 

hatását, 

 - kémiailag aktívabb az anyag, így pl. a diszlokációk mentén gyorsabb az oldódás, 

korrodeálódás, 

 
1.5.2. ábra 

 
1.5.3. ábra 

 

 

 - változnak a villamos tulajdonságok, mert deformálódik a fémionok által létrehozott 

periodikus tér, és zavart szenved az elektronok terjedése. (ld. Brillonin zónák, elektromos 

jellemz�k). Ezért pl. a nagy alkatrész-s�r�ség�, kristályos félvezet� eszközöket csak hibátlan 

diszlokációmentes kristályokból lehet gyártani. 

 A diszlokációk jobb min�ség� fénymikroszkóppal már észlelhet�k, de csak akkor, ha 

el�hívtuk azokat. A megfelel� maratószer a diszlokációk mentén mélyebb barázdát old ki az 

anyagból, mint a hibátlan felületb�l, így az (különösen ferde megvilágításnál) már láthatóvá 

válik. Mennyiségüket a díszlokáció-s�r�séggel jellemezhetjük, ami az 1 cm2-es felületet 

metsz� diszlokációk számával adható meg. 

Felületszer� hibák 

 Kétdimenziós hibának tekinthet� a kristály (ill. a krisztallit) felülete, hiszen a 

határfelületen lév� atomok környezete ugrásszer�en megváltozik. (1.5.5. ábra) 

 A felületen lev� atomok energiája mindig nagyobb, mint a szemcse belsejében lev�ké. 

Ennek hasonlóak a következményei (villamos, kémiai tulajdonságokra nézve) mint a 

diszlokációknak. 
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1.5.4. ábra 

 
Definíciók 

Kristályhiba: A kristálynak olyan része, melyben az atomok nem illeszkednek szabályos 
rendben. 

Diszlokáció: Jellegzetes vonalmenti kristályhiba, rendszerint egy síkon az elcsúszott és az 
el nem csúszott tartományok határa. 

Burgers-vektor: A diszlokációt jellemz� vektor, mely a diszlokáció környezetéhez tartozó 
tartományok elcsúszásának nagyságát adja meg. 

Burgers-kör: Egy diszlokáció körül húzott vonal, melyre transzlációs vektorok 
illeszkednek, melyek geometriai összege nulla. Amennyiben ilyen feltételek mellett a kör nem 
záródik, akkor diszlokációt tartalmaz, melynek Burgers-vektora a záróvektor. 

Éldiszlokáció: A diszlokáció Burgers-vektora mer�leges a diszlokáció vonalára. 
Csavardiszlokáció: A diszlokáció Burgers-vektora párhuzamos a diszlokáció vonalával. 
Diszlokációs�r�ség: Az egységnyi felületet metsz� diszlokációk száma. 
Ponthiba: Kristályhiba, melynek kiterjedése minden irányban nem több mint 5-10 atom-

átmér�nyi. 
Üres rácshely: Ponthiba a kristályban, ahol valamilyen rácspontból az atom hiányzik. 
Intersztíciós atom: Ponthiba, amit az okoz, hogy olyan helyen van atom, ami nem 

rácspont. 
Frenkel-hibapár: Egy üres rácshely és egy intersztíciós atom a kristályban, melynek 

távolsága túl nagy ahhoz, hogy megsemmisítsék egymást. 
Diszlokációk csúszása: A diszlokációk elmozdulása a csúszósíkjukon. 
Diszlokációk mászása: Az éldiszlokációnak a csúszósíkjára mer�leges mozgása. 
Termikus hiba: Olyan kristályhiba, melynek egysúlyi számát a h�mérséklet határozza 

meg. 
Szubsztitúciós atom: Idegen atom az alapfém atomjának helyén. 
Szilárd oldat: Olyan ötvözet, melyben az ötvöz� atomok beépülnek az alapfém rácsába. 

Ha helyettesítik azt, akkor szubsztitúciós, ha rácshézagba illeszkednek, akkor intersztíciós a 
szilárd oldat. 

Krisztallithatár: Két azonos fázisú, de eltér� orientációjú krisztallitot elválasztó felületi 
hiba. 

Szubhatár: Krisztallithatár, 0 < 5°-os orientációeltéréssel. 
Összefügg� vagy koherens fázishatár: Két fázis közös határa, melyben minden rácspont 

szabályos rácspontja mindkét fázisnak. 
Ikersík: A kristályon belül olyan sík, melynek két oldalán a rácspontok egymásnak 

tükörképei. 
Rétegz�dési hiba: Olyan felületi hiba, melyben a párhuzamos kristálysíkok szabályos 

sorrendje megbomlik. 
Fázishatár: Két különböz� fázis közös felülete. 

 

 


