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vPoGlED

DušaN kRNEl, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Kovine in kovnost
Kako to, da se kovine pri upogibanju, vlečenju, stiska-

nju, udarjanju ne prelomijo ali razbijejo na manjše dele, 
kot bi se na primer zgodilo s steklom ali kamnom ter le-
som. To posebno lastnost pri kovinah opisujemo kot 
kovnost. Kovnost pri kovinah označuje plastičnost kar 
pomeni, da kos kovine lahko po želji preoblikujemo in 
pri tem ostane v istem kosu. Nekatere kovine na primer 
svinec lahko preoblikujemo že pri sobni temperaturi, se-
veda pa je preoblikovanje lažje če kovine segrejemo. Jeklo 
se obdeluje pri temperaturah, ko rdeče ali rumeno zažari, 
a vendar je še vedno v trdnem stanju. Pri teh temperatu-
rah lahko kos jekla razvaljajo v pločevino, izvlečejo v pa-
lice ali žice ali pa preoblikujejo s kovanjem. Da je to mo-
goče, si razlagamo s posebno vezjo, ki povezuje delce 
kovine in jo imenujemo kovinska vez. V kovini niso v 
kristalu urejeno razporejeni atomi, ampak kationi kovi-
ne, okoli njih pa se prosto gibljejo elektroni (slika 1).

Privlačna sila med negativno nabitimi elektroni in po-
zitivno nabitimi kationi je vez, ki kovino drži skupaj in 
omogoča poleg drugih lastnosti, tudi njeno plastičnost. 
Morje prostih elektronov deluje kot nekakšen izolator 
med kationi. Ko na kos kovine deluje neka sila, na pri-
mer kos žice stisnemo s kleščami, kationi zlahka drsijo 
drug mimo drugega, tako kot bi drsele kroglice poto-
pljene v volje (slika 2).

Kovinska vez pa poleg plastičnosti omogoča tudi na-
stajanje zlitin, ki so nekakšne trdne raztopine. Medenina 
je zlitina bakra in cinka. Ker so kationi obeh kovin pri-
bližno enako veliki, se v tekočem stanju lahko popolno-
ma premešajo med seboj, okoli njih pa se gibljejo prosti 
elektroni, ki so seveda ne glede na njihov izvor, ali pripa-
dajo bakru ali cinku, popolnoma enaki (slika 3).

Slika 1: Prikaz kovinske vezi 

Slika 2: Prikaz vlečenja žice iz debelejše kovinske palice 

Slika 3: Prikaz sestave zlitine dveh kovin 
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Legenda
k slikam 1, 2 in 3:


