Krystalografia i krystalochemia
Wykład 13
Krystalografia i krystalochemia a fizyka kryształów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czym zajmuje się fizyka kryształów?
Co to są własności kryształów i od czego zależą?
Właściwości skalarne, wektorowe i tensorowe.
Jak w praktyce krystalografia i krystalochemia pozwala
przewidywać właściwości kryształów?
Anizotropia.
Przykładowe właściwości kryształów.
Wykorzystanie podstaw krystalografii do interpretacji wyników
badań - wybrane metody.

Przedmiotem badania fizyki kryształów są ich
własności (właściwości).
Własności ciała definiujemy w fizyce jako zależność funkcjonalną
między parametrami stanu, całkowicie wolną od zmiennej
czasowej; jej miarę stanowią współczynniki stałe równania
wiążącego parametry stanu.

Parametry stanu (intensywne – niezależne od ilości materii
w układzie lub ekstensywne – proporcjonalne do ilości materii
w układzie) to wielkości mierzalne w danych warunkach takie jak:
masa, objętość, ciśnienie, temperatura, odległości, kąty, natężenie
pola elektrycznego, magnetycznego lub grawitacyjnego itp.

Przykłady
1. W języku potocznym kolor minerału to jedna z jego własności
(subiektywna, zależne od wielu czynników).
W fizyce (kryształów) wielkością mierzalną jest zdolność
rozpraszania światła.
2. W języku potocznym określimy kryształ jako lekki (lub ciężki).
W fizyce własnością będzie gęstość minerału (stosunek jego
masy do objętości).

W chemii i geologii pojęcie własności kryształów rozciąga się
również na własności częściowo subiektywne i obejmuje:
• właściwości chemiczne minerału (np.: rozpuszczalność,
odporność chemiczna),
• właściwości fizyczne minerałów (np.: właściwości
mechaniczne, twardość w skali Mohsa, przełam, łupliwość,
gęstość),
• właściwości optyczne minerałów (współczynnik załamania
światła, barwa, rysa, połysk, inne efekty optyczne jak np.:
luminescencja, opalescencja itp., przezroczystość,
dwujłomność itp.),
• właściwości elektryczne minerału (np.: przewodność
elektryczna, piro- lub piezoelektryczność),
• właściwości magnetyczne minerału.

Liczba i rodzaj powiązanych parametrów stanu oraz
typ równania wiążącego parametry stanu decyduje
o charakterze (inaczej symetrii) własności fizycznej.
Parametry

Skalarne:
temperatura,
energia, masa,
ładunek,
objętość,
długość

Wektorowe:
gradient temperatury,
przepływ elektryczności
i ciepła , natężenie pola
magnetycznego
i elektrycznego

Tensorowe:
odkształcenia,
naprężenia

Co wpływa na własności danej fazy?

Skład chemiczny (pierwiastkowy)
Wiązania chemiczne
Struktura krystaliczna (grupa przestrzenna
i obsadzenie komórki atomami)
„Stan” materii (amorficzna czy krystaliczna, mono- czy
polikrystaliczna, defekty struktury (makro np.
porowatość, szczeliny, pęknięcia, inkluzje; mikro np.
defekty warstwowe jak uskoki; powierzchniowe jak
granice ziaren, granice międzyfazowe; liniowe –
dyslokacje; punktowe – wakancje lub atomy
międzywęzłowe))
Czynniki zewnętrzne (np. temperatura, ciśnienie,
naprężenia, historia termiczna)

Jak możemy w praktyce wykorzystać wiedzę
krystalograficzną i krystalochemiczną?
Przewidywanie własności materiałów
Projektowanie materiałów o założonych własnościach
Interpretacja danych pomiarowych np. w metodach
XRD, FTIR, spektroskopia Ramana itd.
Modelowanie struktur i zastosowanie procedur
obliczeniowych
Orientowanie kryształów

Przykładowe wykorzystanie orientacji kryształów
• Monochromatory krystaliczne (monokryształy krzemu,
germanu, fluorku litu, kwarcu), polikrystaliczny grafit; gdy
promieniowanie X pada pod określonym kątem θ w stosunku
do pewnej rodziny płaszczyzn (hkl), wskutek wzmocnienia
interferencyjnego pozostaną tylko fale o długościach λ
spełniających równanie Braggów.
• Kryształ scyntylacyjny (Gd2O2S domieszkowany terbem)
wykorzystywany np. w detektorach XRD
• Pryzmaty i soczewki np. w aparaturze IR

• Cele jubilerskie np. wytwarzanie syntetycznych ametystów na
orientowanych zarodkach kwarcu, szlifowanie kamieni
jubilerskich, wykorzystanie specyficznych właściwości
optycznych

Anizotropia właściwości
Definicja fenomenologiczna – kryształem (monokryształem)
nazywamy substancję stałą, która wykazuje anizotropię (odmienne
właściwości w zależności od kierunku) przynajmniej jednej
właściwości fizycznej.

Nawet kryształy regularne są anizotropowe, ale jeśli struktura jest
regularna, to właściwości w kierunkach symetrycznie równoważnych
będą takie same.

Znajomość struktury (wizualizacja) w połączeniu z orientacją
kryształu umożliwia przewidywanie właściwości, głównie
mechanicznych takich jak łupliwość, ściśliwość, odporność na
ściskanie w danym kierunku krystalograficznym.
Jeśli materiał jest polikrystaliczny (np. spiek, sprasowana
kształtka itp.) i nie wykazuje uprzywilejowanej orientacji
krystalitów we wszystkich kierunkach krystalograficznych można
się spodziewać jednakowych (zbliżonych) właściwości.

Projektowanie inżynierskie materiałów,
z uwzględnieniem ich właściwości
Właściwości ekonomiczne: cena, dostępność, trwałość, jakość

Cechy produkcyjne: łatwość wytwarzania, ew. wymiany, łączenia itp.

Cechy estetyczne; wygląd, kolor, struktura powierzchni itp.

Mechaniczne i niemechaniczne cechy objętościowe

Właściwości powierzchni

Przykładowe mechaniczne właściwości objętościowe:
gęstość,
współczynnik sprężystości i tłumienia
granica plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie,
zginanie, twardość,
odporność na pękanie, kruchość, łupliwość,
wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na zmęczenie cieplne,
odporność na pełzanie.

Przykładowe niemechaniczne właściwości objętościowe:
właściwości cieplne,
właściwości optyczne,
właściwości magnetyczne,
właściwości elektryczne.

Ogólne właściwości grup materiałów są analogiczne w ramach
grup struktur porównywalnych.

Ceramika
i szkło

Polimery

Kompozyty

Metale
i ich stopy

Właściwości materiałów ceramicznych






Twardość
Bardzo wysoka wytrzymałość
Kruchość (plastyczność bliska zeru)
Niezdolność do poddawania obróbce cieplnej
i plastycznej

Właściwości polimerów






Niska gęstość
Właściwości izolacyjne
Słabe odbicie światła
Duża odporność chemiczna
Ograniczona możliwość poddawania obróbce
cieplnej i plastycznej

Właściwości metali i stopów





Bardzo dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne
Dodatni temperaturowy współczynnik rezystywności
Połysk metaliczny
Plastyczność, łatwość obróbki cieplnej

Właściwości a budowa krystalograficzna

• Nie ma jednej magicznej formuły typu „jeżeli jest oś 4 to…”
• Jak możemy „zobaczyć” (zwizualizować) strukturę, to
możemy się domyślać, że np. ze względu na gęste
upakowanie, w danym kierunku …, ze względu na duże
przestrzenie w jednym kierunku … lub ze względu na
warstwowość struktury…itp., mamy określone
właściwości.
Przykład:
• w strukturze zeolitów występują kanały i komory –
wnioskujemy, że wykazują one właściwości sorbcyjne
(selektywne wyłapywanie jonów o określonych rozmiarach)
• W strukturze grafitu występują wyraźne warstwy – stąd
łupliwość w kierunku (001).

PRZYKŁADOWE WŁASNOŚCI
Gęstość (masa właściwa) – wielkość skalarna
definiowana jako stosunek masy do objętości
(dla ciała jednorodnego, w stałej temperaturze T
i ciśnieniu p)

= m/V
Metody wyznaczania gęstości:
• ważenie próbek makroskopowych o znanej (oznaczalnej) objętości,
• metoda Archimedesa,
• metoda suspensji,
• metoda piknometryczna,
• metoda rentgenograficzna.

GĘSTOŚĆ RENTGENOWSKA



3
A Z
 24
R 
1,6602 10 g / cm
V



A – ciężar cząsteczkowy [g/mol]
Z – liczba formuł w komórce elementarnej
V - objętość komórki elementarnej [cm3]
1,6602 .10 –24 - jednostka masy atomowej

V  abc 1  2 cos cos  cos   cos2   cos2   cos2 

1Å=10-10m=10-8cm

Potrzebne dane:
A – ciężar cząsteczkowy [g/mol] – na podstawie znajomości
wzoru chemicznego i mas molowych poszczególnych pierwiastków

Z – liczba formuł w komórce elementarnej

– do sprawdzenia

np. w kartach identyfikacyjnych PAN-ICSD
(PANalytical version of the ICDD) Database

V - objętość komórki elementarnej [cm3] – obliczana;
na podstawie uzyskanych położeń pików na rentgenogramie można wyliczyć
z wzoru Braggów –Wulfa odległości międzypłaszczyznowe,
znając wskaźniki (hkl) dla poszczególnych płaszczyzn sieciowych
(wskaźnikowanie rentgenogramu lub pobranie danych np. z bazy ICDD),
można z wzoru kwadratowego dla odpowiedniego układu krystalograficznego
wyznaczyć parametry komórki elementarnej – długości jej krawędzi i kąty
miedzy krawędziami a następnie objętość komórki elementarnej.

Przykład – SiO2
Krystobalit wysokotemperaturowy (regularny Fd3m)
a (Å):
b (Å):
c (Å):

7,1200
7,1200
7,1200

Volume of cell (Å3):
360,94
Z:
8,00
Measured density (g/cm3):

2,21
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Przykład – SiO2
Krystobalit niskotemperaturowy (tetragonalny P41212)
a (Å):
b (Å):
c (Å):

4,9730
4,9730
6,9500

Volume of cell (Å3):
171,88
Z:
4,00
Measured density (g/cm3):

2,32

A Z
 24
R 
1,6602 10
V
(28,085  2  15,999)  4
 24
3
R 
 1,6602 10  2,32g / cm
 24
171,88  10

Rozróżnianie roztworów stałych na podstawie porównania
gęstości rentgenograficznej i piknometrycznej (lub innej
eksperymentalnej):
1. Wyznaczenie, na podstawie pomiarów rentgenowskich,
precyzyjnych wartości parametrów sieciowych a, b i c
oraz , ,  i obliczenie gęstości rentgenograficznej r.
1. Zmierzenie gęstości piknometrycznej p.
2. Porównanie p i r

p = r – roztwór substytucyjny,
p > r – roztwór interstycjalny,
p < r – roztwór substrakcyjny.

Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zwiększenia
temperatury ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę:
c= ΔQ / m ΔT
gdzie
ΔQ – dostarczone ciepło;
m – masa ciała;
ΔT – różnica temperatur.
Zależy głównie od składu chemicznego i rodzaju wiązań.

W układzie Si jednostką ciepła właściwego jest dżul przez
kilogram i przez kelwin.
Przykładowe wartości:
węgiel – 507 J/(kgK),
srebro – 236 J/(kgK),
ołów – 128 J/(kgK).

Łupliwość – zdolność minerału do pękania i podziałów
wzdłuż określonych kierunków zwanych płaszczyznami
łupliwości pod wpływem uderzenia lub nacisku.
Powierzchnie łupliwości są zawsze równoległe do istniejących
płaszczyzn sieciowych kryształu.
Minerały nie wykazujące łupliwości pękają wzdłuż nierównych
powierzchni pęknięć zwanych przełamem.
Łupliwość jest wykorzystywana przy obróbce drogich kamieni.

Centenar – największy oszlifowany
kryształ świata ważył przed obróbką
aż 60 kg! Można go zobaczyć podziwiać
w austriackim mieście Wattens.

Wyróżnia się następujące rodzaje łupliwości:
•doskonała – dostrzegalna w chlorytach i mikach (minerały blaszkowe),
które mają zdolność do dzielenia się na cieniutkie blaszki wzdłuż
kierunku[001]. Rozłupanie tych minerałów w innych kierunkach jest bardzo
trudne,
•dokładna – pod naciskiem lub uderzeniem z łatwością rozpadają się na
odłamki ograniczone prawidłowymi ścianami przypominającymi ściany
kryształów naturalnych; np.: galena według sześcianu <100>, halit według
ścian sześcianu <100>,
•wyraźna – pod wpływem uderzenia pękają wzdłuż równych płaszczyzn
łupliwości, obok których pojawiają się przełamy w kierunkach
przypadkowych, np.: amfibole, pirokseny,
•niewyraźna – płaszczyzny łupliwości niewyraźnej trzeba wyszukiwać wśród
przeważających przypadkowych przełamów; np. granaty,
•bardzo niewyraźna lub brak – płaszczyzny można wyjątkowo dostrzec na
odłamkach rozbitego kryształu; np.: złoto.

Wiele minerałów wykazuje łupliwość w kilku kierunkach, przy czym jej stopień bywa
różny, np. łupliwośćgipsu (klasa słupa jednoskośnego) w kierunku ścian <001> jest
doskonała, w kierunku <111> – wyraźna, a według <100> niewyraźna.

http://slideplayer.pl/slide -5.01.2018

Przełam − w mineralogii, zdolność minerału do dzielenia się
wzdłuż powierzchni nierównych, przypadkowych niezwiązanych
z wewnętrzną strukturą kryształu.

Rodzaje przełamów:
muszlowy − charakteryzuje się falistą powierzchnią
przypominającą muszlę małży. Często pojawia się w
amorficznych lub drobnoziarnistych minerałach,
takich jak krzemień czy opal,
nierówny − chropowata powierzchnia z
przypadkowymi nierównościami, typowa dla kamieni
tworzących drobnoziarniste skupienia zbite np. piryt,
haczykowaty − chropowata i nierówna powierzchnia,
charakterystyczna dla metali rodzimych (złoto,
srebro),
zadziorowaty − zawiera ostre, podłużne pęknięcia
wzdłuż punktów, jest to szczególnie widoczne u
minerałów włóknistych, takich jak chryzotyl,
ziemisty – struktura przełamu ziemistego
przypomina wyglądem łamaną glebę. Często
widoczna jest w minerałach stosunkowo miękkich,
słabo zbitych, jak np. kaolinit,
włóknisty.

Przełam muszlowy

Przełam zadziorowaty

Twardość
Twardość wyraża się najczęściej w dziesięciostopniowej
skali twardości Mohsa.
Skala ta charakteryzuje odporność na zarysowanie
materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie.
Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego
mineraloga Friedricha Mohsa.
Twardość jest własnością zależną od kierunku np.:
cjanit (cyanit) – dysten; równolegle do kierunku osi Z,
twardość wynosi ok. 5 st., natomiast w kierunku
prostopadłym do tej osi wynosi ok.6,5-7 st. wg skali
Mohsa.

twardość
(skala Mohsa)

Minerał wzorcowy

1

talk (Mg3Si4O10(OH)2)

2

gips (CaSO4·2H2O)

3

kalcyt (CaCO3)

4

fluoryt (CaF2)

5

apatyt (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)

6

ortoklaz (KAlSi3O8)

7

kwarc (SiO2)

8

topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2)

9

korund (Al2O3)

10

diament(C)

Rozszerzalność cieplna (termiczna)
– właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się
ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości
(rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu
temperatury.
Niektóre kryształy mają ujemny współczynnik
rozszerzalności cieplnej (np. heksagonalny grafit w
kierunku prostopadłym do[001])
• Rozszerzalność liniowa x=xo(1+αΔT),
gdzie x- długość po zmianie temperatury

• Rozszerzalność objętościowa V=Vo(1+αVΔT),
gdzie V- objętość po zmianie temperatury

współczynnik
liniowy α
w 20 °C
(10−6 K−1)

Materiał

współczynnik
objętościowy αV
w 20 °C
(10−6 K−1)

cement

12

36

nikiel

13

39

polipropylen

150

450

stal nierdzewna

17,3

51,9

stal węglowa

10,8

32,4

szkło

8,5

25,5

diament

1,0

3,0

węglik krzemu

2,77

8,31

wolfram

4,5

13,5

YbGaGe-stop iterbu,
galu i germanu

≐0

≐0

żelazo

11,8

33,3

Właściwości mechaniczne – wytrzymałość materiału;
jest odpornością materiału na wywierane naprężenie
(rozciąganie, ścinanie lub ściskanie)bez uszkodzenia.
• Grupa właściwości materiału powiązana z jego
wytrzymałością – pracą jaką można na nim wykonać:
• moduły sprężystości:podłużnej E (potocznie zwany
modułem Younga), poprzecznej G (Kirchoffa),
objętościowej K (Helmholtza), wyrażone w MPa
• liczba Poissona (bezwymiarowa)
• granica sprężystości, plastyczności, wytrzymałości
na rozciąganie, wyrażone w MPa

Spektroskopia wibracyjna
(spektroskopia w podczerwieni i Ramana)
Do drgających grup
atomów stosujemy pojęcia
symetrii punktowej.
Symetria cząsteczki
wyznacza liczbę i rodzaj
symetrii drgań
wewnątrzcząsteczkowych.
W cząsteczkach o symetrii
tetragonalnej oraz
heksagonalnej występują
drgania podwójnie
zdegenerowane, natomiast
o symetrii regularnej –
potrójnie zdegenerowane.

Diagram korelacyjny dla
drgań wewnętrznych
tetraedru PO4
fosfokrystobalitu
niskotemperaturowego
(położenia pasm dla
izolowanego tetraedru PO4
podano wg LandolltBörnstein’a;
w nawiasach podano
aktywność drgań
odpowiednio:
w podczerwieni (IR)
i w widmach Ramana (R).

Dyfrakcja rentgenowska (XRD)
Krystalografia rentgenowska:
 Przewidywanie układu krystalograficznego i klasy dyfrakcyjnej,
 Obliczanie parametrów komórki elementarnej,
 Określanie typu sieci Bravais’a i grupy symetrii przestrzennej,
 Określanie pozycji atomów w komórce elementarnej.

Poszczególne piki na rentgenogramie odpowiadają płaszczyznom
sieciowym gęsto obsadzonym atomami.
Położenie refleksu (wyrażone przez kąt odbłysku) jest powiązane
z odpowiednią odległością międzypłaszczyznową wzorem
Braggów-Wulfa n =2 dhkl sin .
Powyższą zależność można z kolei powiązać z wzorem
kwadratowym np.: 1/ dhkl2 = (h2+ k2+ l2) / a2 , i zastosować do
obliczenia parametrów komórki elementarnej.
Typ sieci (np.: I, F czy P) można określić na podstawie reguł
wygaszeń ogólnych na podstawie wzoru:
Fhkl = fn cos2p ( h xn+ k yn+ l zn ).

Uzyskane na podstawie
pomiarów rentgenowskich
dane strukturalne (parametry
komórki elementarnej, grupa
przestrzenna, położenia
atomów) można wykorzystać
do wizualizacji struktury
krystalicznej oraz w
obliczeniach różnego typu
(np. wyliczanie stałych
siłowych, „wyliczanie” czyli
generowanie teoretycznych
wyników badań itp.)

