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   t[i][j]=(int*)calloc(o, sizeof(int)); 

 } 

 // beolvasás  

 for(k=0; k<o; ++k)  

  for(i=0; i<n; ++i) 

   for(j=0; j<m; ++j) 

    scanf("%i", &t[i][j][k]); 

 // kiírás 

 for(k=0; k<o; ++k) 

 { 

  printf("%i:\n", k); 

  for(i=0; i<n; ++i) 

  { 

   for(j=0; j<m; ++j) 

    printf("%3i", t[i][j][k]); 

   printf("\n"); 

  }  

  printf("\n\n"); 

 } 

 // felszabadítás 

 for(i=0; i<n; ++i) 

 { 

  for (j=0; j<m; ++j) 

   free(t[i][j]); 

  free(t[i]); 

 } 

 free(t); 

 return 0; 

} 

 

Megjegyzés 

 A fenti megoldás általánosítható tetszőleges dimenziójú tömbökre is. 
Kovács Lehel 

 

 

A szilícium és szilíciumtartalmú ásványok 

I. rész 
 
A szilícium nevű kémiai elem a periódusos rendszer 14. csoportjának (IV. főcsoport) 

második eleme: 14Si. Előfordulási gyakorisága szerint a világmindenségben a hetedik, a 
földkéregben a második leggyakoribb elem, mivel a földkéreg kőzetei és ezek mállás-
termékei (talajok, agyagok, homok) majdnem teljesen, megközelítőleg 95%-ban szilikát-
ásványokból és szilícium-dioxidból állnak. Az ezekben előforduló, természetes szilíci-
umnak három stabil izotópja van: 28Si (92,23%), 29Si (4,67%) és 30Si (3,1%). Földi kö-
rülmények között a szilícium soha nem fordul elő szabadon, elemi állapotban, mindig 
csak oxigénhez kapcsolódva (a SiO4-egységnek megfelelő négyes koordinációban). Az 
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oxigénhez való nagy affinitásának tudható be, hogy nagyon későn (1823-ban, J.J. Berze-
lius SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO reakció segítségével) sikerült elemi állapotban előállítni. 
Neve a kovakő latin nevéből (silex) származik. 

Az elemi szilícium rácsa a gyémántéhoz hasonló., benne a Si-Si atomtávolság 
235,17pm, kötésenergiája kisebb mint a C-C kötésé. Illékonyabb mint a szén, kékes-
szürke, fémes csillogású elem. Olvadáspontja alacsonyabb mint a széné (1410 °C). Sű-
rűsége 2,32 g/cm³. Elektromos ellenállása a hőmérséklet emelésével csökken, ezért fél-
vezető. Közönséges nyomáson nincsenek allotrop módosulatai. Nagy nyomáson a gyé-
mántrács átalakul más módosulatokká (torzult gyémánt, hexagonális). Kémiai szem-
pontból a szilícium viselkedése a szénétől eléggé eltérő, annak ellenére, hogy ugyanab-
ban a csoportban közvetlen szomszédok. Ennek oka a kisebb elektronegativitásának és 
atomméretben való különbségének tulajdonítható. 

A szilárd szilícium reakciókészsége alacsony hőmérsékleten nagyon gyenge. Szoba-
hőmérsékleten csak fluorral reagál. Magas hőmérsékleten nagyon megnő a reaktivitása  
(300o-on klórral, 500o körül brómmal és jóddal, 600oC-on kénnel, 900oC-on oxigénnel, 
1000oC-on foszforral, 1400oC-on a levegő nitrogénjével , 2000o felett szénnel reagál). 

A Si nemfémekkel alkotott vegyületeinek értékes tulajdonságai következtében széles-
körű felhasználásuk van az ipari technológiákban, a gyakorlati élet különböző területein. 

A halogénekkel közvetlen reakcióban SiX4 összetételű anyagokat képez, melyek kö-
zül a SiCl4-nak van a legnagyobb gyakorlati jelentősége. Belőle állítják elő az elektronikai 
ipar számára szükséges szuper tiszta szilíciumot (ebben 1010 atom közül legfennebb 
csak 1 atom lehet szennyező, de már előállítottak olyant is, amelyben 1012 atomra jut 
egy szennyező atom). Az ilyen tisztaságú szilícium egykristályokat használják a számító-
gépek memóriatároló chip-eiként, vagy a napelemeknél. 

Az oxigénnel alkotott vegyülete a szilícium-dioxid, ami az igen gyenge meta-kovasav 
(H2SiO3) savanhidridje, de mivel a szilícium-dioxid vízben nem, csak NaOH oldatban 
oldódik, sója, az alkáli-szilikát képződése közben. Ebből az oldatból savanyítással lehet 
a kovasavat előállítani. A vizes oldatban kiváló sav nem egységes összetételű, mert a szi-
likát részecskék kondenzálódhatnak, térhálós szerkezetet alakítanak ki, ezért az elegyben 
változó összetételű polikovasavak elegye van jelen. A kovasav nagyon gyenge sav, sói-
nak vizes oldata lúgos kémhatású. A SiO2 a földkéreg egyik legelterjedtebb ásványa, róla 
részletesebben lásd a következő számát a FIRKÁ-nak. 

A szilícium kénnel közvetlen reakcióban a SiS2 összetételű szulfidot képezi. Magas 
olvadáspontú, fehér, szálas szerkezetű szilárd anyag. Könnyen hidrolizál kénhidrogén és 
szilícium-dioxid képződése közben. Jelentős a reakciója az etanollal, aminek során 
etilszilikáttá: Si(OC2H5)4 alakul. Ez az anyag napjainkban nagy mennyiségben gyártott 
ipari alapanyag. A filmszerű kvarcréteg előállítására az elektronika iparban, TV képer-
nyők bevonására, korroziógátló galvánbevonatok és porózus anyagok védő bevonata 
adalékanyagaiként használják. 

Hasonlóan érdekes anyag a szilícium-nitrid: Si3N4. Nagyon kemény anyag, kemény-
sége a Mohs skálán 9. Sűrűsége nagy: 3,185g/cm3, mivel kémiai szempontból teljesen 
inaktív, nagy a korrozió és kopásállósága. Ezeket a tulajdonságait és szilárdságát 1000oC 
feletti hőmérsékleten is megtartja, ezért gépjárművek fékpofájaként használják. 

Újabban olyan szilícium-nitrogén vegyületet is előállítottak, amelyben Si=N kettős-
kötés van, az analóg szénvegyületekhez hasonlóan. 

A szilícium hidridjét elemeiből nem, de az Al-Si ötvözetnek hidrogénklorid vizes ol-
datával való reakciója során sikerült előállítani (1857-ben Wöhler és Buff.), összetételét 
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csak tíz évvel később sikerült megállapítani. A keveréket szilán, SiH4 és SiHCl3 alkotta. 
A XX. század legelején  a magnézium szilicid savas bontásakor diszilánt, Si2H6 állítottak 
elő. A szilán és diszilán gázok. A nagyobb számú Si atomot tartalmazó szilánok folyadé-
kok, sokkal kevésbé stabilak mint a megfelelő C atomszámú alkánok, azoknál reakció-
képesebbek, öngyulladásra képes vegyületek, a nyíltláncú és cikloalkánokhoz hasonló 
szerkezetű molekuláik vannak:  

 

 
 

 
 Si5H12  Si6H14 Si5H10 Si6H12 

izo-pentaszilán  neo-pentaszilán izo-hexaszilán ciklo-pentaszilán ciklo-hexacilán 

 
A XX.sz. vegyészeinek érdeklődése a szén és szilícium hasonlóságáról eredményez-

te, hogy olyan, a szerves molekulákkal analóg vegyületek előállítására törekedtek, ame-
lyekben C-Si kötések is vannak. Ma már több mint 105 szilíciumorganikus vegyület és 
szilikon (amelyekben C-Si-O kötések vannak) ismert. Ezekben Si-C, Si=C kötések is 
előfordulnak, melyeknek erőssége hasonló a C-C, C=C kötések erősségéhez. Ezért a 
szilíciumorganikus vegyületeknek  kémiai és hőellenálló képessége számos alkalmazásra 
teszi őket alkalmassá a modern technikában. 

Elemi szénnel a szilícium SiC összetételű karbidot képez, amely nagysűrűségű, na-
gyon kemény (Mohs skálán keménysége 9,5) anyag. Ezért nagy mennyiségben gyártják 
csiszolóanyagnak. Tiszta állapotban színtelen, az iparban előállított formája  fekete, sö-
tétzöld, lilás a benne levő szennyeződések függvényeként. Kristálya atomrács, számos 
kristálymódosulata létezik. Ezek közül a β-SiC-ról beigazolódott, hogy tiszta állapotban 
magashőmérsékletű félvezető. 

Az elemi szilícium számos fémmel is képes vegyülni. Az 1-3 csoportba tartozó  fé-
mekkel, a 4-10. csoport átmeneti fémjeivel és az uránnal különböző összetételű  
szilicideket alkot (kivétel a Be). A 11-15. csoport átmeneti fémjeivel nem alkot szilicidet, 
kivétel a Cu. Ezeknek a vegyületeknek összetételét nem lehet a klasszikus vegyértéksza-
bállyal értelmezni. Bennük a kötések jellege változó a fémestől a kovalens és ionos jelle-
gen át, ezért nagyon változatos összetételűek lehetnek. Jelöljük M-el a fémes elem atom-
ját, a fémszilicidek között az M6Si, M5Si, M5Si2, M4Si, M3Si, M2Si, M2Si3 M5Si3, M15Si4, 

M3Si2, MSi, MSi2, MSi3, MSi6 összetételűek ismertek. Az alkáli- és alkáliföldfém szilicidek 
reakcióképes vegyületek, vízzel, savak vizes oldatával reagálnak. Az átmenetifém 
szilicidek, vízzel, savakkal nem, csak HF-al reagálnak. 

Na2Si + 3H2O → Na2SiO3 + 3H2 
Mg2Si + 2H2SO4 → 2MgSO4 + SiH4 

Az elemi Si vízzel és savakkal nem reagál, de a lúgokban jól oldódik szilikátok for-
májában:  Si + 4OH- → SiO4

4-
 + 2H2 

Meg kell említenünk a szilícium élettani szerepét is. A XX. század kezdetén már tu-
dott volt, hogy az ín- és kötőszövetekben található szilícium. 1972-ben sikerült bizonyí-
tani a szilícium esszenciális elem voltát. Ma már ismert, hogy az ember Si-raktárai össze-
sen 1-1,5 g Si-t tartalmaznak, a vérben mérhető koncentrációja 20 mol/l. Különböző 
szövetekben eltérő a Si-koncentráció A legmagasabb koncentrációt normális esetben a 
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növekvő csont tartalmazza. Az Si élettani szerepe a csont érésében van, ha a csontépü-
lés befejeződik, a Si-koncentráció helyileg lecsökken. A Si viszont kis mennyiségben el-
engedhetetlenül szükséges a kollagén- és porcszintézishez, valamint a kötőszövet víztar-
talmának megtartásához. Ennek megfelelően sok fekély és hétköznapi bőrbetegség ke-
zelésében használnak szilikát tartalmú  bőrgyógyászati készítményeket. Bélpanaszok 
enyhítésére is használnak Si-t szilícium-dioxid kolloid formájában, amely nagy felületé-
nek köszönhetően megköti a bélcsatornában megtelepedő kórokozókat Az állatok és az 
ember a Si-t leginkább szilikát formájában növényi táplálékokból vagy vízben oldva ve-
hetik fel. A bélcsatornában kötőmolekuláiktól specifikus enzimek (szilikáz) szakítják le a 
szilikátokat, amelyek aktív transzporttal kerülnek a sejtekbe. Szoros összefüggés mutat-
ható ki a Si és a sejtlégzés között: Si-túladagolás esetén csökken a sejtlégzés intenzitása. 
A Si állandó szinten tartását szolgálja a kis kapacitású felszívási és a nagyteljesítményű 
kiválasztási apparátus: a vesék a véráramba juttatott nagy mennyiségű szilikátot mellék-
hatások nélkül kiválasztják. Szélsőséges esetekben a tüdőben és a környező nyirokcso-
mókban hatalmas koncentrációban halmozódhat föl a Si. A Si-mennnyiség ajánlott napi  
értéke étrendtől függően 21-46 mg. Az állati-táplálék alapú étrend Si-hiányhoz vezethet, 
amely kísérleti állatokban a kötőszövetek és a támasztószövetek szervetlenanyag-hiányát 
eredményezte.  Immunológiai kutatások során megállapították, hogy a szilícium-dioxid 
kolloidkristályok felületükön gyulladásfaktorokat tudnak megkötni. A szilikáttartalmú 
porok belégzése a szilikózisnak nevezett kórt okozza, kötőszöveti burjánzást indít el a 
tüdőben, s tüdőrákhoz is vezethet.  

Forrásanyag 
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Téli sportok fizikája 

A nyári kánikulában egyre kellemesebb felidézni az elmúlt tél havon, jégen történt 
csúszásait, siklásait.  

A téli sportok számtalan érdekes fizikai kérdést vetnek fel, amelyek közül csupán azt 
szeretnénk tárgyalni, hogy miért siklik a korcsolya a jégen, illetve miért csúszik a síléc a 
havon. 


