
Milyen anyag az üveg? 

Az ember több ezer éve ismeri, készíti, használja az üveget. A lexi-
konok, szómagyarázó szótárak szerint az üveg olvasztás útján előállított, 
kristályosodás nélkül megdermedő, szilárdnak tűnő, átlátszó anyag. 
Hevítéssel meglágyul és így könnyen formálható: fújással, húzással, 
öntéssel, préseléssel. Kémiai összetétele: nátrium, v. kálium-szilikát és 
különböző adalékanyagok. 

Már rég ismert, hogy nem csak a szilikátok képezhetnek üveges 
állapotú anyagot, hanem a borátok, szelenitek, foszfor-oxidok, stb. olvadt 
állapotból hűtés során nagy viszkozitású, folyadékhoz hasonló 
szerkezetűvé merevednek, s így nagy mechanikai szilárdságú anyagként 
használhatók. 

Az előbb felsorolt kémiai összetevők (fémoxidok, szilikát-, borát-, 
foszfát-, stb. ionok)alapján várható volna, hogy az ellentétes töltésű ionok 
közti kölcsönhatások eredményeként ezek az anyagok kristályosak 
legyenek. 

A kristályos anyagokra jel lemző, hogy fizikai tulajdonságaik 
(keménység, rugalmasság, törésmutató, dielektromos állandó) iránytól 
függő mennyiségek, ezért a kristályos anyagokat anizotrópoknak nevez-
zük. A gyakorlat azt igazolta, hogy az üvegek tulajdonságai nem függnek 
az iránytól, az üvegek izotróp anyagok. 

A kristályos és nem kristályos anyagok tulajdonságainak hőmérséklet 
függése is eltérő. 

Az 1. ábra a térfogat hőmérséklet függőségét szemlélteti. A kristályos 
anyagok térfogata egy adott hőmérsékleten, az olvadásponton ugrás
szerűen változik, ami a szerkezet hirtelen változására utal. 

Az üvegnek nincs jól meghatározott olvadáspontja, térfogatváltozása 
melegítésre ezek a tulajdonságok nem változnak ugrásszerűen semmilyen 
hőmérsékleten. A 2. ábrán kijelölt hőmérsékleti tartományban lágyulnak, 
képlékennyé válnak. Az üvegek tulajdonságai, minősége nagyban függ 
az üveg anyagi összetételétől. Üveggyártásnál háromféle oxidféleséget 
használnak:alkálifém-(M') alkálföIödfém-(M") és savanyú oxidokat, me
lyek mennyiségi aránya meghatározza az üveg minőségét, sajátos tulaj
donságait. 



A közönséges üvegtárgyak (ablaküveg, tükrök, poharak stb.) nátrium-, 
kalcium-szilikátok. A laboratóriumi üvegek kálium-, kalcium-szilikátok, 
az optikai üvegek bór-oxidot, foszfor-pentaoxidot, bárium-oxidot, zink-
oxidot tartalmaznak. Az üvegmasszában a CaO, vagy a SiO2 mennyi-
ségének növekedése olvadáspont növekedést von maga után, míg a Na2O 

mennyiségének növelése olvadáspont csökkenést eredményez. Amennyi-
ben a SiO2-t Al2O3-al helyettesítik, vagy a CaO-t MgO-dal, a massza 
viszkozitása nő. 

A kvarcüvegnek (csak Si02-t tartalmaz) a legkisebb a sűrűsége az 
üvegek közül. Ha Na2O-t, illetve CaO-t adagolnak hozzá, nő a sűrűsége. 

A felületi feszültséget a Li2O, SiO2, CaO, BaO, NiO, CaO, Fe2O3, ZnO, 
Al2O3, MgO, CeO4, ZrO2, növelik (a felsorolási rend szerint növekvő a 
hatás), míg a B2O3, Na2O, K2O, PbO, TiO2, V2O3 csökkentik. Az ólomoxid 
mennyiségének növelésével az olvadékonysága (fuzibilitása) nő, a viszko-
zitása, elektromos vezetőképessége csökken, a törésmutatója és vegyi 
hatással szembeni ellenállósága nő. 

Az üvegek színét különböző átmeneti fém-oxidok adagolásával tudják 
változtatni. 

CoO és CuO- kék, vagy kékeszöld üveg 
FeO, Cr2O3- zöld üveg 
Fe-oxidok, Mn-oxidok- sárgás barnás üveg 
CoO és sok MnO2- vörös üveg 
Fekete üveg: Fe, -MN-, Ni-, Co-, Cr- és Cu-oxidok megfelelő arányú 

keveréke. 
Az üvegek szerkezetét röntgendiffrakciós mérésekkel igazolták. Az 

üvegek szerkezete a folyadékokhoz hasonló; csak kis tartományokra 
kiterjedő rendezettségek mutathatók ki, ellentétben a kristályos anyagok-
kal, amelyekben az egész térfogatra kiterjedő rendezettség létezik. 

Bebizonyosodott, hogy az üvegek nem különleges anyagok. Bármely 
anyag olvadéka kerülhet üveg állapotba, ha hülés közben nincs ideje a 



rendezett kristályos szerkezet kialakítására. Erre a megállapításra a 
kristályos anyagok állapotváltozásainak vizsgálatával jutottak. Bármely 
kristályos anyag az olvadáspontjára felmelegítve megolvad. A jelenség 
azonnal megindul, ahogy a szilárd anyag hőmérséklete elérte az 
olvadáspontját. Tovább melegítve az anyag hőmérséklete nem változik, 
míg meg nem olvad az egész kristály. Az olvadék hűtésével az 
olvadásponton nem indul meg azonnal a kristályosodás. Az olvadáspont 
alá kell hűteni ahhoz, hogy megjelenjenek az első kristályok. Amikor ez 
megtörtént, tehát megindult a kristályosodás, akkor az anyag hőmérsék-
lete az olvadáspontra emelkedik, s addig nem változik tovább, míg az 
egész mennyiség nem kristályosodik ki. 

Az olvadékban a hőmozgás következtében a részecskék rendezettsége 
csak kis tartományokra terjed ki, és ezek élettartama nagyon kicsi, 
állandóan felbomlanak, s újak alakulnak ki. Tovább hűtve az olvadékot, 
a hőmozgás intenzitása csökken, s a rendezendő részecske halmazok 
mérete és élettartama nő. Adott térrészben véletlenszerűen olyan méretet 
is elérhet, ami már kristályképződménynek (kristálycsíra, kristálygóc) 
tekinthető. A kristálycsíra kialakulásához szükséges idő és a hőmérséklet 
kapcsolatát vizsgálva érdekes következtetésre jutottak. 

Az anyag olvadékát olvadás-
pontjának megfelelő hőmérséklet 
alá hűtve a kristálygóc kialaku-
lásához szükséges idő először csök-
ken, majd ismét növekszik. A 3. ábra 
szerint, ha a szaggatott vonal mentén 
hűtjük az olvadékot, akkor a Tk 
értéknél indul meg a kristálycsíra 
képződés. Amennyiben elég nagy 
sebességgel hűtjük, a kristálycsíra 
képződés elmarad, az olvadék belső 
súrlódása (viszkozitása) nő olyan 

értékig, amelynél már mechanikai szempontból szilárdnak tekinthető. Ezt 
az állapotot nevezzük üveges állapotnak. Ez a kísérletsorozat adta az 
ötletet arra, hogy ne csak fém-oxidok keverékének olvadékából készít-
senek üvegeket, ha nem más anyagokból is, pl. fémekből is. 

A fémolvadékokra jellemző , hogy nagy sebességgel kristályosodnak, 
ezért üveges állapotba való vitelük csak nagyon nagy sebességű hűtéssel 
valósítható meg. Először 1960-ban sikerült kaliforniai kutatóknak (P. Du-
wez ) arany és szilicium ötvözet olvadékát hideg rézfelületre szórva 106 

fok/s hűtéssebességgel vékony, üvegállapotú anyagot előállítani. Később 
Fe-B, Pd-Si, majd bonyolultabb összetételű ötvözetekből készítettek 
fémüvegeket. A fémüvegekben az atomokat fémkötés kapcsolja össze, s 
így sok tulajdonságuk hasonló a kristályos fémekéhez: elektromos 



vezetők, de ellenállásuk ezekénél jóval nagyobb. Nem átlátszók, fém-
fényűek. Minden irányban egyformán mágnesezhetők. Értékesek a 
mechanikai tulajdonságaik: nagy szakításszilárdság, rugalmasság. 
Felületük homogén, ezért kopásállóságuk nagyon nagy. 

Anyagi érdekességek közé tartoznak a szén és a víz üveges állapotú 
módosulatai. Térhálós szerkezetű műgyantákat levegőtől elzárva, hevítve 
üvegszént sikerült előállítani. 

Nagy nyomással (100-400atm.) -197°C hőmérsékletű propánba ha vizet 
lövelnek, ennek a hülési sebessége 10 1 0 -10 1 3 fok/s, s ú.n. amorf jég, vagyis 
üveg állapotú víz képződik. Üstökösök és égitestek belsejében is meg-
figyelték ezt a jelenséget. 

Az üveges állapot egy instabil (metastabil) állapot, mely hosszú 
kristályosodáson keresztül stabilizálódik. Így az üvegállapotú jég 
kristályosodásakor is olyan nagy mennyiségű energia szabadul fe l , amely 
a jég egy részét meg is olvasztja. Ezzel a ténnyel tudták magyarázni a 
Szaturnusz egyik nagyon alacsony hőmérsékletű holdja felszínén észlelt 
vízvulkanizmus nyomait. 

Az üvegtárgyak tulajdonságai közül a kisgyermek is elsőként a 
törékenységet említi mint a legjellemzőbbet. 

Bebizonyosodott, hogy az üvegtárgyak törékenységét csak a szerkezeti 
hibák okozzák. Nagy vákumban, sajátos technikával sikerült szerkezeti 
hibamentes üveget előállítani. Ennek a szakításszilárdsága tízszerese a 
fémötvözetekéének:10 6 N/cm 2 . Sikerült üvegolvadékból hajszálnál sokkal 
vékonyabb üvegszálat húzni (átmérője kb. 10 um), amelynek nagy rugal-
massága és az azonos vastagságú acéldrótnál sokkal nagyobb a szakítás-
szilárdsága. Az üvegmasszában lévő szerkezeti hibák, mikrorepedések 
teszik törékennyé az üveg tárgyakat. Ezek a repedések folyamatosan 
nőnek, lassan haladó változás, (évtizedekig tarthat egy-egy tárgyban) 
Amennyiben valami külső hatás felgyorsítja a repedés növekedését, akkor 
az üvegtárgy hirtelen eltörik. 



Megállapították, hogy a repedés terjedését a szilikát típusú üvegtárgy 
környezetének víztartalma növeli. Ezt a tényt hasznosítják az üvegvágók, 
amikor a megkarcolt üvegfelületet megnedvesítik üvegvágáskor, vagy az 
indián harcosok a kovakőből pattintással készített nyílhegyeiket könnyeb-
ben tudták készíteni, ha a kovakövet először gőzölték. 

A víz hatását az üvegtörésnél, vágásnál könnyen magyarázhatjuk, ha 
annak szerkezetét vizsgáljuk. A szilikát alapú üvegekben a szilicium-ato-
mokat oxigén-atomok tetraéderesen veszik körül 4.a. ábra. A kvarc 
kristályban ezek a tetraéderek szabályos térhálós szerkezetet alakítanak 
ki. (4.b.), míg üvegállapotban szabálytalan C4.c). 

Máthé Enikő 

Fizika 

F.L. 118. Egy vízszintes s=10cm 2 keresztmetszetű, mindkét végén 
nyitott csőben két, rugóval összekötött, surlódásmentesen mozgatható, 
hőszigetelő és tökéletesen záró dugattyú található. A feszültségmentes 
rugó hossza l=1m és rugalmassági együtthatója k=100N/m. A kezdeti 
állapotban a dugattyúk 1 m-re találhatók egymástól és a levegő hőmérsék-
lete és nyomása a dugattyúk között és azokon kívűl t1=27°C és p o =10 5 

N/m . Határozzuk meg a rugó megnyúlását, valamint a gáz nyomását, ha 
a dugattyúk közti levegőt t2=159°C-ra melegítjük. 

F.L. 119. Egyik végén zárt s keresztmetszetű eléggé hosszú üvegcsövet 
nyitott végével S=3s keresztmetszetű, higanyt tartalmazó edénybe 
merítünk. A művelet során az üvegcsőből annyi levegő távozott, hogy a 
higany szintje az edényben és az üvegcsőben megegyezik. A levegő által 
elfoglalt rész hossza a csőben 1=50 cm, a légköri nyomás H o=750 Hgmm. 
Mekkora lesz a higany szintkülönbsége, ha az edényben található higany 
felületére ható nyomást 1,5-ra növeljük. 

F.L. 120. Az E1 és E2 elektromos feszültségű áramforrásokat az R 
ellenálláson keresztül sorba kapcsoljuk az ábrán látható módon. Ha E1=8V 
az A és B pontok között a VA-VB po-
tenciákülönbség 5V. Megfordítva az E2 

áramforrást az A és B pontok között a 
potenciálkülönbség értéke V'A-V'B=6V 
lesz. Határozzuk meg az E2 elektromos 
feszültséget. 


