
Ismerd meg 

Régi és új anyagok 
(az anyagtudomány fejlődéséről)* 

Az emberiség története kezdetén a környezetében előforduló  anyagokat (fa,  kő, 
agyag, bőr, csont, víz, levegő) használta. Tapasztalatai gyarapodásával ezeket meg-
próbálta átalakítani, használhatóbbá tenni. Időszámításunk előtt már több mint 
nyolcezer évvel rájött, hogy a megformált  agyag égetéssel megyszilárdítható, s azután 
benne folyadék  is tárolható. A természetes, ásványi eredetű anyagnak (agyag) az új 
tulajdonságokkal rendelkező, más anyaggá való tudatos átalakítását tekinthetjük az 
anyagtudományok kezdetének. Az történelem során, egészen a közelmúltig az alkal-
mazott és elméleti anyagtudományok művelői egymástól független  utakat követtek. 

A régi korok kézművesei ("iparosai") voltak az anyagismeretek birtokosai. Ta-
pasztalatuk, tudásuk fejlesztését  a gyakorlat biztosította. A kerámiák, ötvözetek 
(bronz), vas megmunkálási módjairól a régészek csak a tárgyak elemzései során kö-
vetkeztethetnek. Csak a könyvnyomtatás felfedezése  utáni időktől kezdve tudjuk 
felmérni  a korabeli anyagismereteket. Megállapítható, hogy az iparosok a XIX. szá-
zad elején már jól ismerték az egyes anyagok sajátos tulajdonságait, s ezeket felhasz-
nálva hogyan lehet őket megmunkálni. Azonban a felhasznált  munkamozzanatok 
magyarázatát nem ismerték, s így nem tudták előre látni, hogy bizonyos változások a 
feldolgozási  folyamatban  milyen hatással lesznek a termék tulajdonságaira. 

A XIX. század elején kezdett fejlődni  a kémia, mint tudomány, amely az anyagok 
szerkezetével, tulajdonságaival foglalkozott.  Elméleti eredményei hatékonyan befo-
lyásolták az anyagok technikai felhasználását.  így, az oxidációra vontkozó új ismere-
teket az acélgyártásban alkalmazták (pl. az olvadt fémhez  nyomás alatt adagolt, 
szabályozott mennyiségű oxigén egyesül a szennyezőanyagokkal; a keletkező oxidok 
a fémolvadéktól  elkülöníthetők). A vegyelemzés fejlődése  sok gyakorlati eljárást el-
lenőrizhetővé tett. 

A XIX. század utolsó felében  a kémia, a fizika  jelentős szerephez jutott a nyersanyag-
ipar sok ágában (alumínium gyártás felfedezése,  rozsdamentes acélok előállítása, stb.). 

A XX. században a fizika  és kémia tudományok vívmányai bizonyították, hogy az 
anyag külső tulajdonságai és belső szerkezete közt milyen kapcsolatok vannak. Felfe-
dezték, hogy az anyagok belső "architektúrával", egymásra épülő szerkezeti szintek-
kel rendelkeznek, s ennek a szerkezetnek ismeretében megjósolható az anyag 
viselkedése. AXIX. század végén, a XX. század első felében  egy sor új vizsgáló eljárás, 
ehhez szükséges műszer alkotása szolgálta az anyagtudományok fejlődését  (optikai 
mikroszkóppal Sorly 1866-ban az acélok mikroszerkezetét vizsgálta, a finom  szerke-
zetek részleteit az "átvilágításos" elektronmikroszkóppal észlelték, térbeli informáci-
ókat az anyag felületéről  a pásztázó elektronmikroszkóppal kaptak, a kristályrácsban 
a molekulák és atomok térbeli elhelyezkedését röntgendiffrakciós  mérésekkel állapí-
tották meg, míg az anyag atomjait különféle  gerjesztéses spektroszkópiai rend-
szerekkel azonosították). 

A XX. század második felében  mint új tudományág jelentkezett az anyagtudo-
mány, amely az anyag szerkezetének, tulajdonságainak és teljesítőképességének 
összefüggéseivel  foglalkozik  (hogyan viselkedik az anyag a tényleges használat során). 
Vizsgálja, hogy az anyag megmunkálása miként befolyásolja  ezekez az összefüggéseket. 

* Öt részből álló dolgozatsor (Fémek; Félvezetők; Kerámiák, üvegek; Polimérek; 
Társított anyagok) első fejezete. 



Az emberi tevékenységben leggyakrabban használt anyagféleségek:  fémek,  kerá-
miák, üvegek, polimer természetű műanyagok, társított anyagok. Ezekkel kapcsola-
tos anyagtudományi ismeretekkel és érdekességekkel fogunk  foglalkozni  az 
alábbiakban. 

I. Fémes anyagok 

A fémek  tulajdonságait tanulmányozva megállapították, hogy azok a megmunká-
lás során javíthatók. Egy fém  keménysége hőkezelés hatására nő, szilárdságát magas 
hőmérsékleten is megőrzi. Ezek a tulajdonságok a fémek  kristályos szerkezetéből 
adódnak. 

A fémkristályokban  az atomok szorosan illeszkednek egymáshoz, egymásra rakó-
dó atomcsíkokban. A mechanikai tulajdonságok nagy részét az határozza meg, hogy 
ezek a sík atomrétegek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ötvözéskor, a más fém 
atomjainak adagolásával megváltozik az atomsíkok összekapcsolási módja, s így a 
fém  tulajdonságai is (pl. megnő a szilárdsága). Míg régebben csak próbálkozásokkal 
állították elő a minél jobb tulajdonságú ötvözeteket, ma már a mikroszerkezet és 
mikromechanika ismeretében megtervezhetik a lehető legjobb tulajdonságú ötvöze-
teket. Szerkezeti vizsgálatok során megállapították, hogy az anyagok (tényleges) szi-
lárdsága több nagyságrenddel elmarad az ideális kristályszerkezeteken alapuló 
elméleti értéktől. Megállapítást nyert, hogy bizonyos tulajdonságok (pl. szilárdság) 
érzékenyek az ideális kristályszerkezettől való eltérésekre. 

A kristály szerkezetét nemcsak az anyagi minőség, hanem a kristályosodás körül-
ményei is meghatározzák. A kristályok geometriai formáját  a rácsszerkezet és a kris-
tály növekedesének különböző irányokban eltérő sebessége együtt határozza meg. Az 
azonos anyagú és rácsszerkezetű kristályok eltérő alakját a kristályok kialakulásának 
eltérő körülményei magyarázzák. A kristályok beható tanulmányozása során beiga-
zolódott, hogy a kristályok rendje nem tökéletes. Törvényszerű, hogy a kristály nem 
létezhet kristályhiba nélkül. A kristályhibáknak több oka lehet: a kristályban az ato-
mok állandó rezgőmozgásban vannak, amely során a kristály szabályos rendjéhez 
képest eltérésekmutatkozhatnak, ú.n. diszlokációk. Egy-egy atom hiányozhat, a rács-
ban űr, ú.n. lyuk képződik. Kidolgozva a kristályhibák eredetéről és ezeknek az anyag 
tulajdonságait módosító hatásairól szóló elméletet, lehetővé vált a kristályhibák 
szándékos beépítése, s így egy adott belső szerkezet kialakításával kívánt tulajdonsá-
gok létrehozása. Az ideális anyagok adott körülmények között (nyomás, hőmérséklet) 
a termodinamika törvényeinek megfelelően  egyensúlyi állapotban, legkisebb energi-
ájú állapotban vannak. A gyakorlatban nem ideálisak a körülmények – pl. egy acélt 
hevítve, vagy hűtve, az több nem-egyensúlyi állapoton mehet keresztül, s ezért ezek a 
legtöbbször ú.n. " metastabil"- állapotban kerülnek felhasználásra.  Az acél edzése 
megakadályozza a vas és szén atomjai közti egyensúlyi reakciót, s az anyag egy olyan 
elrendeződésben fagyasztódik  be, amelyet az valójában "nem szívlel". Az acél minő-
ségének javítását, mivel nem ismerték a szerkezeti és termodinamikai feltételeket, 
főleg  a kémiai összetétel változtatásával akarták megoldani. Miután sikerült megis-
merni az ideális egyensúlyi állapotot és az ettől eltérő metastabil állapotok mibenlé-
tét, lehetővé vált a szerkezeti elrendeződés szabályozásával irányítani, befolyásolni  a 
tulajdonságokat. 

Az anyagoknak az egyensúlytól távoli állapotban való feldolgozásának  megoldása 
lehetővé tette az új "merték szerint szabott" belső szerkezetek megvalósítását, ame-
lyekkel új tulajdonságokkal és teljesítőképességgel rendelkező anyagokat tudtak elő-
állítani. 

Az anyagok egyensúlytól való eltávolításának egyik legegyszerűbb módja a na-
gyon nagy sebességű hűtés. 

1960-ban a kaliforniai  műegyetemen kidolgozták a "permetező"-hűtés módsze-
rét. Ennek lényege, hogy kis mennyiségű olvadt fémet  ütköztetnek nagy sebességgel 
egy igen hideg felülettel.  Ilyen körülmények között a fémek  másodpercenként 10 000 
C sebességgel is hűthetők. Ez a gyors hűtés új tulajdonságokat eredményez. Ma már 
több módszert ismernek a gyors hűtésre (hideg közeggel való ütközés, préselés, per-



metezés). Mindenik módszerrel a gyorsan hűtött test egyik kiterjedése korlátozott: az 
anyag porként, foszlányok  formájában,  vagy forgácsként  szilárdul meg. Pl. a magne-
tofonfejeket  hirtelen hűtött szalagokból, vagy lemezekből készítik, s legtöbb esetben 
ezeket a hűtés során kapott részecskéket még tömöríteni kell. 

A gyors hűtés a fémötvözetek  mikroszerkezetét változtatja. A hagyományos se-
bességgel hűtött ötvözetek mikroszkópos felvételén  durva, ágas-bogas, dendriteknek 
nevezett kristályformákláthatók,  mivel a különböző komponensek más-más idő alatt 
szilárdulnak meg. A hűtés sebességét növelve, a dendri tek közti hézagok csökkennek. 
Ma már elérték az egymillió fokos  másodpercenkénti hűtési sebességet, amelynél már 
nem tudnak különálló fázisok  kialakulni, és így nagyon apró, egyfázisú  mikrokristá-
Iyok képződnek, esetleg üvegszerű, amorf  szerkezet jön létre. Az így képződött anya-
gok homogének, s általában magas olvadáspontúak. A gyors hűtéssel kialakult 
metastabil állapotú anyagok sok értékes tulajdonsággal rendelkeznek. Pl. gyorsan 
hűtött alumínium ötvözeteket sikerült előállítani, amelyeknek magas hőmérsékleti 
tartományban is a szilárdság-súly aránya olyan, mint a titánötvözeteké, de ugyanak-
kor nagyon jó korrózióállók. így, részben helyettesíthetik a gyorsan hűtött alumínium 
ötvözetek a titánötvözeteket. 

Egyik legújabb gyorshűtési eljárásnál nagyteljesítményű lézersugarat használ-
nak. A lézernyaláb gyorsan átfut  az anyag felületén,  miközben vékony olvadékréteget 
hoz létre, ezt, a hozzá képest nagyon nagy hőkapacitású tömör anyag lehűti. így, akár 
másodpercenként tízmillió fok  sebességű hűtés is megvalósítható. Az eljárást lézar-
zománcozásnak is nevezik. Előnye, hogy csak a felületi  réteg mikroszerkezetét változ-
tatja meg. 

Különböző technikai módszerekkel (tömörítés, bevonás) a fém  tulajdonságai ja-
víthatók. Pl. több réteg "összeforrasztásával"  készítenek el egy alkatrészt (léghűtéses 
turbinalapátok). 

Magas hőmérsékletű és erősen korrozív környezetben jól viselkednek a nagy szi-
lárdságú, ú.n. szuperötvözetek (energiafejlesztő  és átalakító berendezésekben). Ilyen 
természetű anyagokat kapnak nikkel és alumínium ötvözésével. A nikkelalapú szupe-
rötvözeteknek sajátos mikroszerkezete megnehezíti a diszlokációk mozgását, s ezért 
válnak nagyon keménnyé. A szuperötvözetek tipikusan kétfázisú  anyagok. A Ni-Al 
szuperötvözet például, kétféle  atomelrendezésű fázisból,  az ú.n. gamma- és gamma-1-
fázisból  áll. A gamma-1 fázisban  az alumínium- és .nikkelatomok rendje szigorúan 
megszabott, az 1. ábrának megfelelően  a lapon centrál köbös szerkezet kocka alakú 
cellájának csúcsaiban mindig alumíniumatom, a lapok középpontjain pedig nikkel-
atom helyezkedik el. A gamma-fázis  ugyancsak lapon centrált köbös szerkezete ettől 
csak annyiban különbözik, hogy az alumínium- és nikkelatomok rendje nem megsza-
bott, bármely rácspontba bármelyik atom beülhet (1. ábra). Az ötvözet alapanyaga ez 
a második rendezetlenebb fázis,  amelyben lehetőleg egyenletes eloszlásban kell létre-
hozni a gamma-l-fázis  kicsiny mikrokristályait. 



Az anyag rendkívüli szilárdságát az okozza, hogy az ötvözet nagyobb részét képező 
gamma-fázisban  mozgó diszlokációk a gamma-l-fázisú  mikrorészecskéken fenn-
akadnak. A kristály rendezettsége miatt ugyanis a rácssíkokban felváltva  találhatók 
a nikkel- és alumíniumatomok. így, amint ezt a 2. ábra mutatja, egyetlen diszlokáció 
elcsúszása az atomoknak ezt a periodikus rendjét megzavarja. 

2. ábra 

Ehhez nagy energia szükséges, ezért a diszlokációmozgás gátolt. Amennyiban 
azonban az első diszlokációt egy második is követi, akkor az atomok egymáshoz ké-
pest vett rendje visszaáll, s a diszlokációpár már áthatolhat az anyagon. Igy a Ni-Al 
szuperötvözet rendkívüli szilárdságát az okozza, hogy deformálásához  tulajdonkép-
pen diszlokációpárok mozgatása szükséges. A két diszlokációt elválasztó rétegben 
azonban az atomok rendje éppen ellentétes a szomszédos kristályrészekhez képest, s 
az ilyen ellenfázisú  rétegek létrehozásához mindig nagy energia szükséges. További 
különleges sajátossága a rendezett fázisnak,  hogy szilárdsága a hőmérséklet emelke-
désével nő. E kísérleti tény elméleti magyarázata még tisztázatlan. Bebizonyosodott, 
hogy a szuperötvözetek törékenyek. Ha kevés bórt kevernek hozzá, megszűnik a töré-
kenységük, s nagy lesz a hőállóságuk is. (Ezért gázturbinás repülőmotorokban az 
égéskamrához közeli részek készítésére használják.) 

A kobaltalapú ötvözetek nagyon magas hőmérsékleten is szilárdak. Az ötvözet 
szemcsehatárán karbidok képződnek, amelyek megnövelik a szilárdságát. 

A fémmegmunkálás  területén egy másik új eljárás a szuperképlékeny alakítás: a 
fém  előállításakor nagyon kis szemcseméretet (öt mikronnál kisebb) alakítanak ki. 
Ilyen állapotban ezek a kis részecskék ezer százalékkal is megnyújthatok. Ennek oka, 
hogy a nagyon kis szemcsék nagyon lassan deformálódnak,  törés nélkül elcsúsznak 
egymáson. Ezért, könnyen felhasználhatók  bonyolult alkatrészek mintázására, nem 
igényelnek gépi megmunkálást. Úgy alakíthatók mint a gyurma. A megformált  darab 
hőkezelhető (magas hőmérsékleten), amitől szilárddá válik. 

Megállapították, hogy a szuperképlékeny nyújtáshoz szükséges húzófeszültség 
nem a deformáció  méretétől, hanem a deformáció  sebességétől függ. 

A szuperképlékeny anyagok megmunkálása olcsó. Angol és francia  repülőgyárak 
1988-ban titán és alumínium szuperképlékeny ötvözeteket fújással  történő formázással 
használtak. Ezzel a technológiával készült elemek gyártásánál nincs szükség kötőelemek-
re, vagy hegesztésre. Az egymásra préselt alkatrészeket az ún. diffúziós  kötés hozza létre. 

A fémes  anyagok családjának egy másik érdekessége az alakmemóriával rendel-
kező, ú.n. emlékező fémek  csoportja. 1958-ban fejlesztettek  ki egy nikkel-titán ötvö-
zetet, amelyet "nitinol" néven ismer a technika, s amelyre az jellemző, hogy ha alakját 
egy T c kritikus hőmérséklet fölötti  hőkezelés során alakították ki, akkor a fém  erre az 
alakra a T c hőmérséklet alatt bekövetkező maradandó alakváltozás után is emlékezik. 
Vagyis, ha a T c fölé  hevítjük, felveszi  eredeti alakját. Az első ilyen fémeket  még 
1932-ben fedezték  fel:  az arany-kadmium, indium-titán, réz és cink ötvözetek. 

Az ötvenes években kimutatták, hogy ezek a fémek  hőerőgépek készítésénél is 
felhasználhatók.  Légkalapácsot készítettek belőlük. A Ni-Ti ötvözet szalagot 60 0C-
on S alakúra formálták,  lehűtötték, s 40°C-on a fordított  S alakot képezték belőle, 
majd egyik felét  a kalapács nyeléhez, a másikat az ütőfejhez  erősítették. Egymás után 
váltakozó melegítés és hűtés hatására a szalag hol kiegyenesedett, hol összehúzódott, 
s az ütőfej  le-fel  járt. Meghatározták, hogy egy 1 cm széles és 10 cm hosszú szalag 
kiegyenesedése során 6 – 8 000 N erőt fejt  ki. Ez által kő és beton törésére is alkalmas. 
Mivel megfelelő  ötvözéssel a kritikus hőmérséklet az emberi test hőmérsékletére 



állítható, ezért gyógyászati anyagként is használhatóak: leszűkült érbe húzva meg-
akadályozza a vérrögök haladását miután a test hőmérsékletén rugóvá ugrik vissza. 

Hasonlóan széles körben használják az előötvözött fémporok  meleg izosztatikus 
sajtolását. Ennek során előre meghatározott alakú öntvényeket tudnak készíteni, és 
az öntvények hibáinak, vagy elvékonyodott részeinek kijavítását tudják elvégezni. 

Kis mennyiségű ötvöző anyagok egyenletes elosztására használják az ú.n. mecha-
nikus ötvözési eljárást. A különböző ötvözni szánt anyagokat nagysebességű golyós 
malomba helyezik. A sok acélgolyót forgató  keverő az anyagi részecskéket a golyókkal 
való ütközésre kényszeríti, s így azok folyamatosan  hidegen összehegednek, újra tör-
nek, majd ismét hegednek. így, egy nagy homogenitású por képződik, amelyet mele-
gen préselnek, megmunkálnak, irányított átkristályosításnak vetnek alá. A fémes 
anyagok mechanikai tulajdonságainak javítására és előállításuk költségeinek csök-
kentesére használják az oxidokkal való ötvözést a leírt módon. 

Az anyagtudományban és tervezésben végbemenő fejlődés  gyorsan kihat a gazda-
sági élet egészére. A fémeknek  meghatározó szerepe volt az emberiség története so-
rán. Ezt már G. Agricola 1556-ban közreadott könyvében is olvashatjuk:". . . ha az 
emberiség többé nem használná a fémeket,  akkor nem csak a jelenlegi kultúrához 
méltó élet, hanem az egészség megőrzésének lehetősége is megszűnne. Ha nem lenné-
nek fémek,  akkor az ember élete a vadállatokéhoz képest is szánalomra méltóvá válna. 
Vissza kéne térni a makkok, bogyók és füvek  fogyasztásához.  Az emberek éjjel a 
puszta kézzel vájt üregekben aludnának, nappal vadállatokként kóborolnának az er-
dőkben és mezőkön." 

A fémek,  fémes  anyagok aranykora századunk második felére  hanyatló tendenci-
át mutat, sok területen kiszorítják őket a korszerű kerámiák, üvegek, kompozit anya-
gok. (Jól szemlélteti ezt a vörösréz technikai története: jó vezetőképességéért sok ideig 
nőtt a kereslet iránta, ezért már a rossz minőségű érceket is kitermelték. Időközben 
sok területről kiszorította az alumínium, az elektromos aktív polimérek, az optikai 
szálak.) Ennek ellenére a fém  anyagkutatásoknak is még vannak távlatai: pl. az amorf 
fémötvözetek  családjában azok, amelyek mágneses tulajdonságaik alapján transz-
formátor  magok készítésére alkalmasak, rossz vezetők, ezért az örvényáramokat 
rosszul továbbítják, de használatuk nagy energiaveszteség csökkenést (75 %) biztosít. 

Juhász  A. , Tasnádi  P.: Érdekes  anyagok  és anyagi érdekességek.  Akadémiai 
Kiadó  Bp. 1992., valamint 
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Kear,  K.  Bowen, Tsu-Wei  Chon, R.L.Mc.  Cullough  a Tudomány  1986 decemberi 
számában megjelent  cikkei  nyomán összállította:  Máthé Enikő 

Lézertípusok 
Előző lapszámainkban ismertettük a fényforrások,  a fénykibocsátás  és terjedés 

mechanizmusát, megismerkedhettünk az újfajta  fényforrással:  a lézerrel. Bemuta-
tásra került a lézerek működésénak megértéséhez szükséges kérdések (aktív közeg, 
pumpálás, rezonátor) után két lézertípus: a rubinlézer és a He–Ne lézer. Az előbbi 
szilárd testlézer és impulzusüzemben, az utóbbi gázlézer és folytonos  üzemben műkö-
dik, de mindkettő a látható fénytartományban  bocsátja ki lézersugárzását. 

Jelen lapszámunkban további lézertípusokat kívánunk bemutatni, a látható szín-
képtartományon kívül működő, de más lézeraktív közeget felhasználó  lézereket is. 

Ma már nem nehéz lézerelő (lézerhatást nyújtó) anyagokat találni, tulajdonkép-
pen, ha kellő erősségű gerjesztésnek vetjük alá a közegeket, többé kevésbé lézerezni 
fognak.  Nagyobb gondot jelent a fellépő  mechanizmusok megmagyarázása. Az alábbi 
táblázatban a különböző lézertípusokat és a főbb  jellemzőiket követhetjük nyomon (a 
hullámhossz alapján felsorolva): 


