
Fyzika

• Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka
bakalárskych programov v rámci odboru
geológia

• 6. prednáška – pevné látky



Obsah prednášky:

- pevná látka (skupenstvo)

- kryštalické a amorfné látky

- väzbové sily

- kryštalizačné sústavy

- mechanické vlastnosti pevných látok

(Hookov zákon)



Pevná látka (tuhá látka, tuhé/pevné skupenstvo) -

je jedno z troch hlavných skupenstiev.

- toto skupenstvo sa vyznačuje pevným, často pravidelným

usporiadaním častíc,

- teleso z tuhej látky udržuje svoj tvar, aj keď nie je uzavreté

do nejakého objemu,

- sily medzi časticami pevnej látky sú obvykle silnejšie ako

sily, ktoré by spôsobili jeho rozpad (napr. tiažová sila).

Pevná látka (skupenstvo)



Pevné látky sa rozdeľujú do dvoch hlavných

skupín:

kryštalické a amorfné

Kryštalické pevné látky sú charakterizované 

usporiadaním častíc (molekúl, iónov, …)                          

do stavbených mriežok a ďalekodosahovým 

usporiadaním základných stavebných elementov.

Amorfné látky sú pevné látky, vyznačujúce sa 

krátkodosahovým usporiadaním (podskupinu 

amorfných látok tvoria polyméry).

Pevná látka (skupenstvo)



Homogénne a heterogénne

VS 

Izotropné a anizotropné látky

Pevná látka (vlastnosti)



Homogénne a heterogénne

VS priestorové a smerové vlastnosti látok 

Izotropné a anizotropné látky

Pevná látka (vlastnosti)



Kryštalické pevné látky

Kryštalické pevné

a) monokryštály - látky v ktorých sa pravidelne

opakuje isté rozloženie častíc,

(prejavujú často anizotrópne vlastnosti)

b) polykryštály - sú to väčšinou väčšie kryštály,

skladajúce sa z menších kryštálov (ktoré majú

izotrópne vlastnosti).
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Pri tvorení väzby sa elektrónové oblaky nespárených elektrónov

navzájom prekryjú a splynú. Spoločný elektrónový oblak 

sprostredkuje väzbu medzi atómami. 

Tým si atómy doplnia počet elektrónov zvyčajne na taký, aký 

majú atómy najbližšieho vzácneho plynu v periodickej tabuľke.

v kvantovej mechanike sa hovorí o tzv. “prekryve vlnových funkcií”
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hustoty prvkov – vlastnosti, súvislosti





kryštalografické sústavy (mriežky) v mineralógii

- triklinická

- monoklinická

- rombická

- tetragonálna

- hexagonálna

- trigonálna

- kubická



Obsah prednášky:

- pevná látka (skupenstvo)

- kryštalické a amorfné látky

- väzbové sily

- kryštalizačné sústavy

- mechanické vlastnosti pevných látok

(Hookov zákon)



mechanické vlastnosti látok

Deformácia:

Deformácia je zmena tvaru (rozmeru, objemu)  telesa pôsobením 

vonkajších síl. 

a) elastická – pružná, dočasná (zmizne ako náhle prestanú 

pôsobiť vonkajšie sily),

b) plastická – nepružná, trvalá (nezmizne – pretrváva, aj keď 

vonkajšie sily prestanú pôsobiť).

Deformácia môže byť spôsobená: 

- ťahom, 

- tlakom, 

- ohybom,

- šmykom, 

- krutom,

- alebo ich kombináciou.



Napätie:

Mechanické napätie je stav, ktorý vznikne v telese, ak naň 

pôsobia účinky síl. Napätie je miera vnútorného rozloženia síl 

na jednotkovú plochu telesa, ktorá vyrovnáva účinok vonkajšieho

zaťaženia, alebo okrajových podmienok pôsobiacich na teleso.

Najčastejšie je spôsobené tlakom alebo ťahom.

Jednotka je identická s jednotkou tlaku [Pa].

Je to tzv. tenzorová veličina (“viacrozmerný vektor”).

Podľa smeru pôsobenia poznáme:

- normálové napätie (σ): kolmé k skúmanému prierezu v telese,

- tangenciálne napätie (τ): rovnobežné so skúmaným prierezom.



Hookov zákon:

V najjednoduchšom prípade (jednoosové namáhanie) je vzťah medzi 

mechanickým napätím (s) a spôsobenou deformáciou (e) daný 

tzv. Hookovým zákonom:

s = E e

kde s je normálové napätie (Pa), e je relatívne predĺženie, 

E je Youngov modul pružnosti v ťahu, ktorý je charakteristickou

konštantou pre rôzne látky (GPa).

Pre relatívne predĺženie e platí: e = Dl/l0,

Dl = l - l0 znamená celkové predĺženie objektu pri deformácii;  

l0 je rozmer pred deformáciou, l je nový rozmer po deformácii. 

Relatívne skrátenie η je definované podobne.



Hookov zákon:

Vzťah medzi relatívnym skrátením (η) a relatívnym predĺžením (e)

je daný jednoduchou rovnicou:

kde kde η je Poissonova konštanta, je Poissonovo číslo.
(Poissonovo číslo je prevrátená hodnota Poissonovej konštanty).
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Krivka deformácie:

Ukazuje prechod medzi

pružnou a plastickou

deformáciou.

0-A: pružná deformácia 

(Hookov zákon),

A - medza úmernosti,

B - medza pružnosti,

A-B: zóna dopružovania,

C - medza klzu (prieťažnosti)

dochádza ku náhlemu predĺženiu,

B-E: plastická deformácia,

C-D: tečenie materiálu,

D-E: spevnenie materiálu,

E - medza pevnosti.

deformácia

napätie

v tejto časti krivky

platí Hookov zákon



Krivka deformácie: napätie

deformácia


