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5. FÉMTANI ALAPFOGALMAK, FOGPÓTLÁSOKNÁL ALKALMAZOTT 

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK 

5.1 Általános metallográfia 

5.1.1 Kristálytani alapismeretek 

5.1.1.2  Kristályos szerkezet 

A szerkezeti anyagok nagyobb részében, mint pl.: a fémekben az atomok a tér mindhárom 

irányában szabályosan ismétlődő pontok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen 

anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük. Vannak olyan anyagok, amelyeknek atomjai 

rendezetlenül halmozódnak egymásra, bár atomtávolságaik közel egyenlők. Ezeket az 

anyagokat amorf (alaktalan) anyagoknak hívjuk. Ilyen például minden befagyott folyadék, 

ezért az amorf szilárd anyagokat amilyen például az üveg, túlhűtött folyadéknak tekintik. Van 

olyan anyag, amely mindkét változatban előfordul. Ilyen az elemi szén, mely szilárd 

állapotban amorf alakban és a kétféle rendszer szerint (szabályos, vagy köbös és hatszöges) 

kristályosodva is előfordul.  

A kristályos szerkezetű fémek felépítése olyan, hogy az illető fémre jellemző geometriai 

pontok (rácspontok) sarokpontjai határozzák meg az atomok középpontjait. Az atomok e 

középpontok körül állandó rezgőmozgást végeznek. A rezgőmozgás amplitúdója a fém 

hőmérsékletével változik, és ezzel együtt változik a térrácsnak az atomközéppontok távolságát 

meghatározó mérete, az úgynevezett rácsparaméter is. Ez a jelenség a hőtágulás fémfizikai 

alapja. 

5.1.2 A fémek kristályrendszerei 

A kristályos anyagok atomjai 32 egymástól különböző rendszer szerint rendeződnek el 

dermedés közben. A fogászatban és egyéb műszaki célokra leggyakrabban felhasznált 25 – 30 

fémes elem három kristályrendszer a szabályos, a tetragonális és a hexagonális rendszer teljes 

szimmetriájú osztályába tartozik. 
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A fémek kristályos szerkezetének jellemzésére általános esetben olyan térbeli cellákat (elemi 

cellákat) használunk, amelyeket három tengely (irány) x,y z ezek egymással bezárt szöge (α, 

β, γ) és az atomoknak az egyes tengelyek irányában ismétlődő távolságai (a, b, c) 

jellemeznek.  

5.1.3 Miller indexek 

A metallográfiában szükségünk van a fémkristályok egyes lapjainak vagy kitüntetett síkjainak 

megjelölésére. Erre szolgálnak a Miller indexek, melyek a síkoknak az elemi cella xyz 

tengelytől levágott hosszainak reciprok értékei: h= 
1
/a , k=

1
/b , l=

L
/c. A sík megjelölését úgy 

végezzük, hogy a Miller indexeket gömbölyű zárójelbe tesszük: (h k l). 

5.2 Egyfázisú fémes anyagok főbb tulajdonságai 

5.2.1 Színfémek kristályosodása 

A fémek folyékony valamint szilárd halmazállapota között a legjelentősebb különbség az 

atomjaik mozgási (kinetikai) energiája közötti különbség. A fém dermedését úgy tudjuk 

elérni, hogy mozgási energiatartalmát hűtéssel csökkentjük. 

A fémömledék dermedésénél a gyors hőelvonás miatt jelentkező túlhűtés fordított jelensége, a 

szilárdfém gyors hevítésekor az olvadáspont fölé túlhevítés kisebb mértékben jelentkezhet. 

Az olvadás- és dermedéspont színfémeknél azonos hőmérsékletűek: t0=td. 

Amikor az ömledék hőmérséklete t0 alá csökken, akkor a túlhűlés (Δt) mérvével egyre 

növekszik a statisztikai valószínűsége annak, hogy a rácsszerkezethez közelítő 

elrendeződésben néhány atom kerüljön egymás mellé. Az ilyen kezdeti kristálymagok újból 

szétválhatnak, vagy tovább növekedhetnek. A nem stabil kristálymagokat embrióknak hívják. 
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1. ábra: Ti fémváz viaszmintázata 

 

 

2. ábra: Ti fémváz viaszmintázata a mintáról eltávolítva 

 

A fém kristályosodása tehát úgy folyik le, hogy egy bizonyos túlhűtés után a folyékony 

fémben több helyütt hatni kezdenek az atomos vonzóerők és egy – egy térrács elem 

keletkezik. Ezekből a rácselemekből fejlődnek ki olyan szubmikroszkópos fémkristályok, 

amelyek a belőlük kifejlődő krisztallitok csírái. Ezért ezeket kristálycsíráknak vagy magoknak 

nevezzük. A csírák atomjaihoz a hűlés közben újabb atomok kötődnek, a dermedő fém 

kristályrendszerének megfelelő rácspontokon. Így a csírák növekedésnek indulnak. Az egyes 

csírák kristálytengelyei általában különböző irányokban helyezkednek el. Ezért a belőlük 

növekvő kristályok irányítottsága, orientációja különböző. Növekedés közben a szomszédos 
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csírákból fejlődő kristályok egymásba ütközve akadályozzák a szabályos kristályidom pl. a 

szabályos rendszerben kocka kialakulását. Így keletkeznek a szabálytalan határfelületekkel 

bíró krisztallitok, vagy szemcsék.  

A szemcsés szövet sok szemcséből álló un. polikristályos szerkezet, mely kedvező 

tulajdonságokat biztosíthat az ötvözeteknek. A polikristályos dermedésnek is vannak az ábrán 

leírt poliéderes vagy szemcsés dermedéstől eltérő módjai. Ezek a dendrites és szferolitos 

krisztallit képződések. A dendritesnek ismét két változata van, a rendezetlen és a rendezett 

dendrites vagy oszlopos krisztallit képződés. Öntött ón, cink, öntött vas felületén gyakran 

látni olyan rajzolatú kristályokat, amelyek fenyőfa ágára emlékeztetnek. Ezeket a 

kristallitokat nevezték el a fa görög nevéről, dendronról, dendritnek.  

5.2.2 Rugalmas alakváltozás  

Kristályos anyag külső erők hatására alakját változtatja. Ha a bekövetkezett alakváltozás az 

erőhatás megszűnésében eltűnik, rugalmasnak nevezzük. 

5.2.3 Képlékeny alakváltozás  

A képlékeny alakváltozást mindig megelőzi a rugalmas alakváltozás. A rugalmas alakváltozás 

jellemzője az előzőek szerint, hogy az megfordítható, reverzibilis folyamat, és hogy alatta az 

atomok szomszédjaikat a térrácsokban nem változtatják. A képlékeny alakváltozás jellemzője 

mindkét szempontból ellentétes. A képlékeny alakváltozást az jellemzi, hogy: 1) irreverzibilis 

folyamat 2) lefolyás alatt különböző nagyszámú atom rezgésközéppontját sok rácsállandónyi 

távolságba helyezi át.  

A képlékeny alakváltozás legtöbbször úgy megy végbe, hogy egy bizonyos síkban 

elhelyezkedő atomréteg a szomszédos atomrétegen elcsúszik úgy, hogy csúszás után mindkét 

réteg atomjai ugyanazokkal a síkjukban lévő atomokkal érintkeznek, mint a csúszás előtt. Az 

egymáson elcsúszó rétegek un féltávolságában lévő síkot, a csúszás síkjának, a relatív mozgás 

irányát a csúszás irányának nevezik. Képlékeny alakváltozás közben a csúszás síkját és 

irányát a külső erő típusa és iránya szabja meg.  
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5.3 Többfázisú fémes anyagok egyensúlyi kristályosodása 

5.3.1 Az ötvözetek szerkezete 

Az ötvözet két vagy több kémiai elemből álló anyag, melyben az alkotók túlnyomó része 

fémes elem. Alkotónak, vagy komponensnek nevezzük azokat az atom vagy molekula 

fajtákat, amelyek az ötvözet kialakulásában részt vesznek. 

Az ötvözetek alkotórészei általában fémek, de fémekhez közel álló elemek ún. metalloidok, 

amelyek az As, C, Si, Sb, sőt nem fémes elemek, S, P is lehetnek. Az ötvözés leggyakrabban 

a fémek összeolvasztása útján történik. Ritka kivétel az, hogy a fémek folyékony 

halmazállapotban nem oldják egymást. Ilyen pl. az ólom és az alumínium, melyek 

megolvasztva fajsúly szerint rétegeződnek a tégelyben, és egymás után külön rétegben 

dermednek, tehát nem ötvözhetőek. Legtöbb fém azonban folyékony halmazállapotban 

korlátlanul oldja egymást és így ötvözetté dermed. 

Az ötvözés gyakorlatban alkalmazott módja a szilárd halmazállapotban való oldás. Az 

ötvözetet alkotó fémek az ötvözetekben három kapcsolatban jelenhetnek meg. 

1)A két fém egymással korlátlan vagy korlátolt szilárd oldatot alkot, ha ennek a feltételei 

megvannak. A szilárd oldatokat általában a jól alakíthatóság jellemzi. 

2)A két fém egymással fémes vegyületet alkot. A fémes vegyületnek három fajtája van: ion 

vegyület, elektron vegyület és az interszticiós vegyület. 

3) Ha az ötvözet alkotója egymással nem szilárd oldatot, sem fémes vegyületet nem alkotnak, 

akkor a két fém apró kristályok elegyévé dermed, amit eutektikumnak neveznek. 

5.3.2. Rendszerek egyensúlya 

Rendszer alatt a térnek egy elhatárolt részét értjük, mint pl.: egy öntőtégely tartalmát. A 

rendszer állapota állapottényezőkkel jellemezhető. Állapottényező: koncentráció, 

hőmérséklet, nyomás. A rendszer szabadsági foka, azoknak az állapot tényezőknek a 

számával egyenlő, amelyek bizonyos határok között szabadon változtathatóak anélkül, hogy a 

rendszer egyensúlya megváltoznék, új fázisok megjelennék, vagy fázisok eltűnnék. A fázisok, 
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alkotók és a szabadságfok közötti összefüggést a Gibbs – féle fázisszabály adja meg: Az 

egyensúlyban lévő rendszereknél a fázisok és a szabadságok számának összege kettővel több, 

mint a komponensek száma (F+Sz-2=K). (F fázis, Sz szabadságfok, K komponensek száma) 
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5.2  Fémtani alapfogalmak- Fogpótlásoknál alkalmazott fémek és ötvözetek 

5.2.1  Felhasználási területek 

A fogászatban alkalmazható fémek csoportosításának több szempontja lehetséges (pl.: 

periódusos rendszerben elfoglalt hely, olvadáspont, fajsúly, korróziós hajlam) melyek közül 

leggyakoribb leírási szempontja ezen fémek és ötvözetek korróziós hajlama (nemes ill. nem 

nemes fémek).   

 

5.2.2 A fogászatban alkalmazott fontosabb nemesfémek, és ötvözeteik 

5.2.2.1 Nemesfémek 

Arany: A nemesfémek közül a fogászati ötvözetekben leggyakrabban az aranyat használjuk 

fel. Az arany eléggé általánosan, de nagyon kicsiny koncentrációban fordul elő mind elemi 

állapotban, mind ércekben. A színarany élénksárga színű, puha, jól húzható, kalapálható fém.  

Platina: A természetes eredetű szennyezett platinát, már az ősi egyiptomi mesterek is 

használták ezüst helyett, de a könnyen megmunkálható olvasztott platina csak mintegy fél 

évszázaddal később a magas hőmérsékletű olvasztókemencék elterjedése után vált 

hozzáférhetővé. 

Ezüst: Az ezüst pénzérmenkénti használata minden bizonnyal ugyanolyan régi eredetű, mint 

az aranyé. Az ezüst (Ag) vegyjele a latin argentum, ami eredendően a görög argosz csillogó, 

fehér megfelelője. 

5.2.2.2 Nemesfémötvözetek 

Magas aranytartalmú ötvözetek: Az aranyötvözetek ún. finomságát a színarany tartalom 

határozza meg. Kifejezésére az általános felhasználásra kétféle rendszer is van, az egyik a 

karát rendszer, a másik az ezrelék számítás. A karátrendszer szerint a színarany 24 karátos. A 

22 karátos aranyötvözetben 22 rész színarany van. A karátszám tehát mindig 24-hez 

viszonylik. Az ezrelék számítás szerint a színarany 1000-es finomságú és az ötvözet mindig 
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olyan finomságú, ahány 1000-ed színarany. Ötvözőként leggyakrabban a Cu (vöröses szín), és 

Ag (sárgás szín) használatos.  

Az egyes osztályozásban a javasolt alkalmazások: 

 I.-es típus: egy felszínű inlay, onlay 

II- es típus: nagyobb kiterjesztésű inlay, onlay 

III.- as típus: részleges és teljes borító koronák, kis hidak 

IV- es típus: nagyobb távolságot áthidaló hidak, finommechanikai rögzítők, 

mintára öntött fémlemez  
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Közepes és alacsony aranytartalmú ötvözetek 

A nemesfémek árának emelkedése miatt a gyártó cégek olyan ötvözeteket fejlesztettek ki ahol a 

fizikai, és feldolgozási paraméterek kedvezőek, de az alacsonyabb aranytartalom miatt 

költséghatékonyabbak 

Ezüst ötvözetek 

Az 1960-as években fehér aranynak is nevezett ezüst-palládium ötvözeteket a magas 

aranytartalmú ötvözetek alternatívájaként fejlesztették ki. Előnyük jó feldolgozhatóságuk, 

alacsony fajsúlyuk.  

A Pd világpiaci árának jelentős emelkedése, allergizáló hatásáról megjelent közlemények ezen 

ötvözetek felhasználását jelentősen csökkentette. 

 

5.2.3  A fogászatban alkalmazott fontosabb nem nemesfémek, és ötvözeteik 

5.2.3.1 Nem nemesfémek 

Nikkel: A nikkel egyik ötvözete már mintegy 2000 éve ismert volt Kínában, s a szász bányászok 

igen jól ismerték azt a vöröses színű ásványt, amely külső megjelenését tekintve hasonlít a Cu2O 

összetételű réz ércre.  

A fogászatban, ötvözetekben kerül felhasználásra, de allergizáló tulajdonsága miatt alkalmazása 

csökken. 

Króm: A krómok rozsdamentes acélok és védő, díszítő bevonatok készítésére használják, a 

fogászat legfontosabb ötvözeteinek alkotója. 

Kobalt: A fém felülete ezüstösen csillogó fényű, esetenként kékes árnyalattal. Olvadáspontja 

1495 C°, sűrűsége 8,9. 

Fogászatban legnagyobb jelentősége a kobalt króm ötvözetek előállításában van.  

Vas: A vas a történelem előtti korok óta ismeretes. Semmilyen más fém nem játszott hasonló 

meghatározó szerepet a technika és az emberiség fejlődésében.  
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A vas olvadáspontja 1535 C°, sűrűsége 7,87.  

A gyakorlatban nem korrodáló acélfajtákat ún. rozsdamentes acélnak nevezik, amelyet az iparban 

általánosan 18/8-as króm nikkel acéloknak neveznek. Legalább 18 % króm, 8 % nikkel tartalmuk 

van.  

 A vas fogászati célú felhasználása jelentősen csökkent (rozsdamentes drótok, eszközök, stb.). 

Titán:  

A titán ezüstfehér, fémesfényű, nyújható fém, mely rácsa hatszöges soros illeszkedésű, mely 

882,5 °C-on köbös tércentrált ráccsá alakul át. Fajsúlya 4,51g/cm3, olvadáspontja 1668 ºC,  

Kiváló biokompatibilitása miatt a titánt régóta használják a betegellátásban (implantátum), ezen 

belül a fogászatban is. Az ötvözetlen könnyűfém nem allergizál, korrózióálló, kicsi a hővezető-

képessége, íze semleges és viszonylag nem költséges az alkalmazása.  

Fogászati felhasználását megnehezíti, hogy oxidációs készsége miatt igen nehéz ezen 

fogpótlásokat kerámiával leplezni, mely viszont az esztétikai követelmények miatt 

elengedhetetlen.  

 

 

3. ábra: Argon védőgázas öntőkészülék Ti öntéshez 
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4. ábra: Ti –ból készülő hídváz öntvénye a gipszmintán 

 

 

5. ábra: Ti híd váz öntvénye 

 

 

6. ábra: Ti-ra égetett üvegkerámiával leplezett híd 
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5.2.3.2 Nem nemesfémötvözetek 

Kobalt- króm ötvözetek: A kobalt-króm ötvözetek jól önthetőek, pontosak, azonban nagy 

keménységük és magas olvadáspontjuk megnehezíti feldolgozhatóságukat. A keménysége és 

nagy szilárdsága lehetővé teszi vékony öntvények készítését, melyek kellően rugalmasak, és 

könnyűek. Kedvező tulajdonsága mindezeken kívül nagy kémiai és elektrokémiai ellenálló 

képessége, mely a szájüregbeni alacsony korróziós tulajdonság miatt jelentős. 

Manapság az elsődleges felhasználási területe ugyan a mintára öntött fémlemez készítés, de a Ni 

allergizáló hatása miatt jelentősége a rögzített fogpótlások készítésében is rendkívüli módon 

fontossá vált. Ezen fogpótlásoknál a kerámiával történő leplezés szinte elengedhetetlen 

követelmény, mely mind a nemesfémeknél, mind NiCr ötvözeteknél megfelelő, de a CoCr 

ötvözeteknél is (habár a kötődés alacsonyabb mértékű) megoldottnak mondható.  

 

Nikkel-króm ötvözetek:  

Elsődlegesen rögzített fogpótlások készítésére használatosak, azonban a Ni allergizáló hatása 

miatt több országban alkalmazásukat a fogászatban nem javasolják, ill. nem engedélyezik. 
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7. ábra: NiCr ötvözet és a ráégetett kerámia határfelületének TEM képe (A a fém alatti 

üvegzárványok, B a kerámia alatt kialakult nanokristályos Cr2O3 réteg) 

 

5.2.3.3 Alakemlékező ötvözetek 

 Az alakemlékező ötvözetek megnevezés azoknak a fémes anyagoknak a csoportosítására 

szolgál, amelyek a hőmérséklet változásának hatására képesek valamely előzetesen 

meghatározott méretet, vagy alakot felvenni, megfelelő hőkezelési eljárások után. Az 

alakemlékező hatást 1932-ben Arne Olander svéd fizikus, fedezte fel arany-kadmium 

ötvözetekben. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező ötvözet hűtés során deformálódik, és azután a 

melegítés során visszanyeri az eredeti alakját. Magát az alakemlékező hatást 1958-ban a brüsszeli 

világkiállításon terhelt tömeg ciklikus emelésének a gyakorlatban alkalmazható példáján 

mutatták be. Nikkel-titán ötvözeteken az USA Naval Ordnance Laboratóriumában 1961-ben 

véletlenül fedezték fel az alakemlékező hatást hőtechnikai és korróziós vizsgálatok közben. A 

nikkel-titán ötvözeteket ezért Nitinol-nak nevezték el, a név utolsó 3 betűje a Naval Ordnance 

Laboratórium kezdőbetűiből származik.  

Intenzív kutatások indultak meg olcsó, egyszerű, un biokompatibilis előállítási technológiák 

kifejlesztésére, valamint műszaki alkalmazások keresésére. 1970-ben jelentek meg a 

kereskedelmi forgalomban a Nitinol termékek. Az első eszközök a méretváltozást használták ki, 

pl. reteszekben, kuplungokban, vagy elektromos csatlakozókban való alkalmazással. Később 

megjelentek az alakemlékező hatáson alapuló aktuátorok. A környezeti hőmérséklettel kontrollált 

szelepek, tengelykapcsolók, voltak az első dinamikus alkalmazások, később kifejlesztették a 

robotokban alkalmazott aktuátorokat is. Ma is folyik a kutatás egyre kifinomultabb alkalmazások 

keresésére.  

 

5.2.3.4 Az „emlékező” folyamat elve 

Az alakemlékező ötvözetek a fémes anyagoknak az a csoportja, amelyek képesek egy előzetesen 

definiált alakot ismételten felvenni megfelelő hőfolyamatok hatására. Több fajta alakemlékező 

ötvözet létezik pl. az Au-Cd, Ag-Cd, Cu-Al-Ni, Cu-Sn, Cu-Zn-Al, In-Ti, Ni-Al, Ni-Ti, Fe-Pt, 

Mn-Cu és Fe-Mn-Si, Ni2MnGa de ezek közül kereskedelmi forgalomban inkább csak három 

kapható: Ni-Ti, Cu-Zn-Al és Cu-Al-Ni.  
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Az alakemlékező hatás a kristályszerkezetben hőmérsékletváltozással és/vagy mechanikai 

terheléssel kiváltott fázisátalakulás során bekövetkező elmozdulásoknak a következménye. Az 

alacsony hőmérsékleten stabil fázis a martenzit, a magas hőmérsékleten stabil fázis az ausztenit. 

Azt a hőmérsékletet, illetve feszültséget, ahol a fázisátalakulás történik, átalakulási 

hőmérsékletnek illetve feszültségnek nevezik. 

Az alakemlékező ötvözetben az alakemlékező hatás megfelelő hőkezeléssel a kívánt tartományra 

állítható be. A folyamat lényege: az ötvöztet ausztenites szerkezetre alakítják, vagyis egy adott 

hőmérsékletre hevítik. A hevítés hőmérséklete és az adott hőmérsékleten tartás ideje függ az 

ötvözet anyagától és a beállítandó tulajdonságoktól 

A NiTi magas hőmérsékleten (100 
o
C) stabil szabályos köbös térben centrált kristályszerkezetű, 

amit az un ausztenit fázisnak nevezünk (8. ábra). Nitinol-nak a sajátságos tulajdonsága, hogy a 

kritikus átalakulási hőmérsékleten túl hűtve az ötvözet fizikai tulajdonságai közül a rugalmassági 

állandója, a szakítószilárdsága és az elektromos vezetőképessége jelentősen megváltozik az 

elektronkötés megváltozásának köszönhetően. Ezen a tartományon lehűtve a kristályszerkezet is 

jelentős változáson megy végbe, melyet martenzites átalakulásnak nevezünk. Az átalakulás 

mértéke függ a kezdő és végső hőmérséklet nagyságától. Ez a változás ad lehetőséget az 

anyagnak az un emlékező hatás kialakulására. Ennek lényege: az ausztenit köbös szerkezetű, míg 

a martenzit ennél alacsonyabb szimmetriájú (pl. tetragonális), és az ausztenit/martenzit átalakulás 

során a köbös elemi cellájú ausztenit cellájának deformációja többféle módon is megvalósulhat, 

azaz a martenzit általában több különböző irányokban álló un. variánsokból épül fel. Ha a 

martenzitet deformáljuk ezek a variánsok egy irányban rendeződnek és nagy alakváltozás 

(szuperképlékenység) lép fel.  Visszamelegítéskor, minthogy az ausztenit köbös, azaz egyetlen 

variánst tartalmaz: visszaáll az eredeti alak (egyutas alakemlékezés). Több ciklus után az anyag 

képes emlékezni arra, hogy a deformáció során hogyan rendeződtek át a variánsok és hűtés 

közben egyből ebbe (a közelítőleg egyetlen variánst tartalmazó) a jelentős méretváltozást 

eredményező állapotba megy át. Melegítve visszaáll az eredeti alak (kétutas alakemlékezés). 

Feszültséggel kiváltva az átalakulást egyből a feszültség által meghatározott egyetlen variánsból 

álló martenzit képződik, azaz az anyag az átalakulás során jelentős alakváltozást mutat, amely a 

feszültség csökkentésével megszűnik (szuperrugalmasság).  
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8. ábra: A NiTi ötvözetek martenzites átalakulása és alakmemória effektusa. 

 

 Az alakmemória az un. martenzites átalakulással szorosan kapcsolatban álló különleges 

tulajdonság, amely oda-vissza képes lejátszódni az anyagban hevítés-hűtés, valamint különböző 

irányú terhelésekkor egyaránt. A martenzites átalakulás egy, a fent említett rácstorzulással 

végbemenő, diffúzió nélküli fázisátalakulás, amelyben főként nyíró erők lépnek fel. Az 

alakemlékező anyagok termomechanikus tulajdonságait legjobban a fázisátalakulási 

állapotdiagram szemlélteti (9. ábra). Attól függően, hogy hogyan megy végbe az ausztenit-

martenzit átalakulás eltérő alakváltozások jönnek létre. 
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9. ábra: a Nitinol ausztenit-martenzit fázisátalakulási állapotdiagram; M-martenzit, A-

ausztenit, S: átalakulás kezdete (start), F: átalakulás vége 

Szuper termoelaszticitásnak hívjuk a folyamatot, amikor az ausztenit-martenzit átalakulás 

állandó hőmérsékleten, a feszültség hatására (9.ábra, 1. nyíl), vagy állandó feszültség mellett a 

hőmérséklet hatására megy végbe (9. ábra, 2. nyíl). A két altípus közül az elsőt (9. ábra, 1. nyíl) 

szuperrugalmasságnak nevezik. Ez esetben az alakváltozás a σMS feszültségig rugalmas, a σMS és 

σMF közötti deformációt pedig az ikerképződéssel együtt járó ausztenit-martenzit átalakulás 

okozza. A σMF-nél nagyobb feszültség az anyag (amely már teljesen martenzites) képlékeny 

alakváltozását okozza. A leterhelési görbe hasonló alakú, mint a felterhelési, azonban 

hiszterézissel játszódik le. Az εMREV a maximális reverzibilis alakváltozás mértéke, amely 

egykristályoknál akár 10%, polikristályoknál 3-8% lehet. 

 

10. ábra: Alakváltozási diagram 

Az alakemlékező ötvözetek ún. szuperképlékeny viselkedést mutatnak, ha kevéssel az átalakulási 

hőmérséklet felett deformáljuk őket. Szuperképlékeny állapotban kevéssel az átalakulási 

hőmérséklet felett alkalmazott mechanikai terheléssel martenzitképződést váltunk ki. Mivel az 

átalakulási hőmérséklet felett vagyunk, a terhelés a megszüntetése után a martenzit azonnal 

visszaalakul ausztenitté, és az ötvözet visszanyeri eredeti alakját. Rendkívül rugalmas, gumihoz 

hasonló viselkedésről van szó. 
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11.ábra: A martenzites átalakulás hiszterézise. 

 

A kristályszerkezet megváltozása termodinamikailag nem reverzibilis folyamat. Amikor 

melegítünk, a folyamat az alsó görbe szerint megy végbe: A
S 

hőmérsékleten indul meg az 

ausztenit képződés, az A
f 

hőmérsékleten már az anyag 100%-a ausztenit. Amikor hűtünk, a 

folyamatot a felső görbén követhetjük végig: M
S 

hőmérsékleten indul meg a martenzit képződés, 

az M
f 
hőmérsékleten már az anyag 100%-a martenzites.  

A hiszterézisnek köszönhetően az ausztenit képződés és a martenzitté való visszaalakulás nem 

ugyanazon görbe mentén játszódik le. A hiszterézis ciklusban munkavégzés történik, az 

alakemlékező ötvözet az alakváltozással erőt tud kifejteni, munkát tud végezni.  

Egyutas alakmemóriáról beszélünk, ha kis hőmérsékleten (T<MF) alakított anyagot az 

átalakulási hőmérséklet fölé hevítve az visszanyeri eredetileg kialakított alakját. Ezen tulajdonság 

termomechanikus ciklusát az 5.14. ábra mutatja. Az ausztenites szerkezettel rendelkező anyagot 

lehűtjük az MF hőmérséklet alá, amely ennek hatására átalakul martenzitessé (5.14. - 1). Ekkor 

alakítás hatására (5.14. ábra - 2) a martenzites rács átrendeződik, a folyamat képlékeny 

alakváltozással jár (5.14. ábra - 3). Az alakított anyagot AF hőmérséklet fölé hevítve az anyag 

visszaalakul ausztenitessé és ezzel egy időben visszanyeri eredeti alakját (5.14. ábra - 4). Az 

alakmemória alapvető lényege, mint láttuk, hogy amíg az ausztenit többféleképpen át tud 

alakulni martenzitté, addig a martenzit csak egyféleképpen alakulhat át ausztenitté. Ez abból 

adódik, hogy a martenzites szerkezet kisebb szimmetriát mutat az ausztenitessel szemben. 
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12. ábra: Az egyutas alakmemória termomechanikus ciklusa 

 

Az alakemlékező ötvözeteket különleges tulajdonságaikat kihasználva számos helyen 

alkalmazhatjuk: robottechnikai aktuátorok, szemüvegkeretek, szuperrugalmas sztentek, fogászati 

gyökérfúrók, mikrocsipeszek, ortopédiai eszközök, biztonságtechnikai alkalmazások, 

sporteszközök. Az alakemlékező ötvözetek egyik legfontosabb jellemezőjét, az átalakulási 

hőmérsékletet céljainknak megfelelően (adott korlátokon belül) „beállíthatjuk” a megfelelő 

hőkezelés alkalmazásával. Az aktuátorokhoz használt izomhuzalok (melyek a rajtuk átfolyó áram 

okozta melegedés miatt alakulnak át) átalakulási hőmérséklete leggyakrabban 45 vagy 90°C. Az 

orvostechnikai célra használt alakemlékező anyagok átalakulási hőmérsékletének ezzel szemben 

a testhőmérséklet alatt kell lenniük, mivel csak így biztosítható, hogy a szervezetben 

szuperrugalmas tulajdonsággal rendelkezzenek. 
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