
Az ötvözeteket és állapotábráik 
Részletezze: 

- az ötvözet fogalmát, fajtáit 

- az ötvözet alkotóinak kapcsolatát 
o szilárd oldat 

o helyettesítéses (szubsztitúciós) 
o beékelődéses (intersztíciós) 

Mutassa be ’a’ és ’b’ fém egyensúlyi diagramját (pl.: réz-nikkel) 

 

Ötvözetek 

A színfémek nagy számuk és különböző tulajdonságuk ellenére nem elégítik ki az ipar köve-

telményeit. 

A megfelelő tulajdonságú fémes anyagokat ötvözéssel állítják elő. 

Az ötvözet fogalma: olyan fémes anyag, amely legalább két kémiai elemből áll, amelyek közül 

legalább az egyik fém. Általánosságban az ötvözetek sem tekinthetők vegyületnek (inkább szi-

lárd oldatok), bár bizonyos körülmények között az egyes ötvözők meghatározott arányban ké-

miai kötéseket alkotnak egymással. (Ez a metallurgia1 tudomány hatáskörébe tartozik.) 

Az ötvözetek csoportosíthatók aszerint is, hogy helyettesítéses (szubsztitúciós) vagy beékelő-

déses (intersticiós) ötvözetről van-e szó, a képződésük módjától függően.  

 

1. ábra szubsztitúciós és intersticiós ötvözetek 

 

A szubsztitúciós ötvözetekben az alkotó elemek atomjai hasonló méretűek, így a kristályrács-

ban egyszerűen helyettesíthetik egymást. Ilyen (biner) helyettesítéses ötvözetre példa a cink-

ből és rézből álló sárgaréz.  

                                                           
1 Fémekkel foglalkozó műszaki tudomány; a fémek érceikből történő előállításával, az így nyert fémek sajátsá-
gaival és további feldolgozásával foglalkozó tudományág; a kohászat tudománya. 



Intersticiós ötvözet akkor jön létre, ha az egyik alkotóelem atomja lényegesen kisebb a másik-

nál, és a kisebb atomok beférnek a nagyobb atomok közti (rácsközi) helyekre. Egy további le-

hetőség, hogy az elemek egy olyan kristályrácsot képeznek, ami nem hasonlít egyik összetevő 

kristályrácsához. Ez a kristályrács nagyon bonyolult. Így keletkeznek a nagyon kemény, rideg 

fémvegyületek, mint az Al2Cu, Mg2Si, Cu4Sn, Fe3C (cementit) és WC (volfrámkarbid). 

Kétkomponensű (binér2) ötvözetek alkotói különféle kapcsolatot létesíthetnek egymással, 

így alkothatnak: 

 a) szilárd oldatot,  

b) (fémközi – intermetallikus ) vegyületet 

c) eutektikumot és eutektoidot 

Szilárd oldat 

Képződésük tág koncentráció tartományban hasonló fémek esetében várható: 

• az ötvözet alkotóelemeinek kristályszerkezete azonos legyen, 

• az atomok mérete 15 %-nál jobban ne térjen el egymástól, 

• az ötvözetet alkotó elemek vegyértéke azonos legye. 

Ezek a kritériumok csak ritkán teljesülnek teljes mértékben. A korlátlan elegyedés inkább csak 
kivételnek számít (pl. Fe-Ni, Cu-Ni, Cu-Au). Az esetek zömében a szilárd oldatok csak bizonyos 
koncentráció tartományban fordulnak elő.  
Binér Fe ötvözetekben az ötvöző elemek egy része az α fázist (ferrites ötvözetek), másik része 
a γ fázist (ausztenites ötvözetek) stabilizálja, terjeszti ki. 
Vegyület (fémközi – intermetallikus )  

1) Ionvegyületek  pl.:  NaCl (konyhasó) , CaF2 (Kalcium-fluorid) , ZnS (Cink-szulfid) 

Az ionrács ionok szilárd halmaza. Az egyes ionokat az elektrosztatikus 

vonzóerőből származó ionos kötés tartja össze. 

2) elektronvegyület pl. CuZn (sárgaréz),  Cu5Zn8, CuZn3 vagy 

AgZn, Cu5Si 

Elektronvegyületet a nehezen olvadó, egy vegyértékű fémek és az át-

meneti elemek alkotnak a könnyen olvadó fémekkel. 

3) intersztíciós vegyület pl. A4B, A2B, AB vagy AB2 lehet vagy ilyen pl. a Fe3C (cemen-

tit), Mn7C3 

Intersztíciós vegyületeket a nagy atomsugarú fémek képeznek kis atomsugarú nemfémes vagy 

fémes elemekkel (2. ábra). 

                                                           
2 A két komponensű ötvözetet biner ötvözetnek, a három komponensűt terner ötvözetnek hívjuk és így to-
vább… 

C-atom

Fe-atom

2. ábra Cementit 



Eutektikum és eutektoid 

Az ötvözetet alkotó két (vagy több) kristályos fázis egymás mel-

lett helyezkedik el anélkül, hogy oldatot alkotnának. Lehűlési 

görbéjük olyan, mint a színfémeké.  

Az eutektikum két likvidusz metszéspontjának megfelelő össze-

tételnél képződik, állandó hőmérsékleten.  

Általános egyenlete:  olvadék szilárd 1 + szilárd 2 

Ötvözetek állapotábrái 

a.) Vegyeskristályt alkotó fémek egyensúlyi diagramja 

Az alkotók szilárd állapotban korlátlanul oldódnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítható, hogy 

 az állapotábra minden összetételnél mutat pépes állapotot 

 ha megszilárduláskor kizárólag szilárd oldat keletkezik, az állapotábrán az olvadási és 

dermedési vonal egyaránt görbült 

 az ilyen alakú állapotábrájú ötvözetek mivel szilárd oldatok, képlékenyen jól alakítha-

tók, korrózióállóak 

  



b.) Szilárd állapotban nem oldódó ötvözetek egyensúlyi diagramja 

Az alkotók szilárd állapotban  nem oldódnak 

 

 

Megállapítható, hogy 

• csak az olvadási vonal görbült, a dermedési vonal egyenes 

•  ilyenkor az alkotók szilárd állapotban külön kristályosodnak 

• van olyan összetétel, ahol a két vonal érintkezik, ezt eutektikus /jól olvadó/ ötvözetnek 

nevezzük 

• eutektikus ötvözet megszilárdulásakor az alkotók finom eloszlású keveréke keletkezik 

  



c.) Korlátozott oldóképességű ötvözetek egyensúlyi diagramja 

Az alkotók szilárd állapotban korlátoltan oldódnak. 

 

 

Megállapítható, hogy 

 a dermedési vonal görbült, majd egyenes 

 a görbült dermedési vonal alatt szilárd oldat keletkezik 

 szilárd állapotban is találunk átalakulási vonalat, ahol a hűlés folyamán a túltelített 

szilárd oldatból B kiválás történik 

 a kiválás a szilárd oldatból megfordítható folyamat 

  



Szerkeszd meg Ni-Cu ötvözet egyensúlyi diagramját a lehűlési görbékből! 

 


