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Czym zajmuje się krystalografia i krystalochemia?
Podsumowanie wiadomości z krystalografii geometrycznej.
Symbolika Kreutza-Zaremby oraz Schoenfliesa.
Grupy przestrzenne - podsumowanie.
Rentgenografia jako metoda doświadczalna umożliwiająca
„rozwiązanie” struktury fazy krystalicznej.
Krystalochemia – podsumowanie.

Krystalografia umożliwia
jednoznaczny,
ogólnozrozumiały,
możliwie zwięzły,
pozwalający na odtworzenie struktury
opis budowy substancji krystalicznej.
Taki opis struktury jest możliwy, jeśli strukturę cechuje periodyczność.

matematyka

krystalografia

metody badań
strukturalnych
materiałów

Znajomość krystalografii z krystalochemią umożliwia interpretację
wyników badań materiałów (np. rentgenografia, spektroskopia)
oraz przewidywanie (planowanie) właściwości materiałów.

Krystalografia i krystalochemia
Krystalografia geometryczna – opisuje kryształy (budowę
zewnętrzną i wewnętrzną) z wykorzystaniem geometrii
euklidesowej.
Krystalografia strukturalna – analizuje strukturę kryształu w
oparciu o geometrię i teorię grup, daje pełny opis mikro i makro
struktury kryształów.
Krystalografia fizyczna – opisuje właściwości fizyczne kryształów,
wiążąc i wyprowadzając właściwości ze struktury kryształów.
Krystalochemia – zajmuje się ustalaniem zależności między
składem chemicznym (i własnościami chemicznymi elementów
składowych), a budową (typ struktury, rodzaj oddziaływań)
oraz własnościami chemicznymi i fizycznymi kryształów.

Budowa wewnętrzna kryształu
(proste sieciowe, płaszczyzny
sieciowe)

Budowa zewnętrzna
kryształu (krawędzie, ściany
kryształu)

Struktura jednej z odmian AlPO4

Pozorny „bezład” struktury
uporządkowany (podzielony)
na komórki elementarne

Rzut struktury (4 komórki elementarne)
na płaszczyznę równoległą do
podstawy komórki elementarnej (XY)

Sieć przestrzenna a krystaliczna
Sieć przestrzenna jest modelem matematycznym sieci krystalicznej,
w którym atomy (grupy atomów, jonów, cząstek) zastępujemy
punktami, zwanymi węzłami sieci.

Sieć jest tworem przestrzennym, nieograniczonym.
Lokalizacja początku układu współrzędnych (punktu 0,0,0) jest dowolna.

Sieć przestrzenna a krystaliczna

komórka elementarna
węzeł

powtarzający się motyw

Wskaźniki [uvw] i (hkl)
Jednoznacznie określają nachylenie prostych/płaszczyzn
sieciowych względem osi układu współrzędnych.

Układy krystalograficzne
(6 układów: regularny, heksagonalny, tetragonalny,
ortorombowy, jednoskośny, trójskośny)

Grupy punktowe (klasy symetrii)
(32 grupy np.: 4/m 3 2/m, 4 3 2, 3 2/m, 6 m m,
4 2 m, 4/m, 222, mm2, 2/m, m, 1, 1)

Grupy przestrzenne
(230 grup)

Rozpoznawanie układów krystalograficznych
układ

kształt kom.

regularny

sześcian

heksagonalny

graniastosłup o podst.
sześciokąta foremnego

tetragonalny

prostopadłościan
o podst. kwadratu

ortorombowy

prostopadłościan

jednoskośny

równoległościan
o jednym kącie różnym
od prostego

brak osi o krotności 6, 4, 3
jedna oś dwukrotna (właściwa lub/i
inwersyjna) o kierunku [010]

trójskośny

równoległościan
ukośnokątny

brak osi o krotności 6, 4, 3, 2
jedynym el. sym. może być środek
sym. (1)

charakterystyczne elementy symetrii
cztery osie trójkrotne (właściwe lub
inwersyjne) o kierunku [111]
jedna oś sześcio- lub trójkrotna
(właściwa lub inwersyjna) o kierunku
[001]
jedna oś czterokrotna (właściwa lub
inwersyjna) o kierunku [001]
brak osi o krotności 6, 4, 3
trzy osie dwukrotne (właściwe lub/i
inwersyjne) o kierunkach [100], [010]
i [001]

Grupy punktowe
Układ
krystalograficzny

Symbole grup
punktowych

Trójskośny

1, 1

Jednoskośny

2, m, 2/m

Ortorombowy

mm2, 222, mmm (2/m2/m2/m)

Tetragonalny

4,4, 4/m,42m, 4mm, 422,
4/mmm (4/m2/m2/m)

Heksagonalny

3,3,3m (32/m), 3m, 32, 6,6, 6/m,6m2,
6mm, 622, 6/mmm (6/m2/m2/m)

Regularny

23, m3 (2/m3), 43m, 432,
m3m (4/m3 2/m)

Symbolika Kreutza – Zaremby
Symbol grupy zawiera wyłącznie jej generatory oznaczone jako:
L – osie właściwe,
A – osie inwersyjne
C – centrum symetrii
P – płaszczyzny zwierciadlane
W przypadku osi indeks górny oznacza jej krotność, a indeks dolny
kierunek np.: L3z, L2y, L3 111, A4z;
w przypadku płaszczyzn indeks dolny oznacza kierunek, do którego
płaszczyzna jest prostopadła np.: Py, Pz.

Jedyną osią inwersyjną jest oś czterokrotna (A4z),
oś trójkrotną inwersyjną zastępuje się kombinacją osi trójkrotnej
właściwej i centrum symetrii, oś sześciokrotną inwersyjną –
osi trójkrotnej właściwej i płaszczyzny do niej prostopadłej.

Równoważność symboli Kreutza-Zaremby i międzynarodowej
Grupy obrotowe

Grupy główne
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Symbolika Schoenfliesa
Symbol grupy zawiera dużą literę alfabetu:
dla układu regularnego

dla pozostałych układów

O – grupa, w której występują osie
czterokrotne właściwe
T – grupa, w której nie występują
osie czterokrotne właściwe

C (wyjątkowo S) – grupa z jednym
rodzajem osi,
D – grupa z więcej niż jednym
rodzajem osi

Indeks dolny literowy
(h (horyzontalne), d (diagonalne))
oznacza występowanie płaszczyzn
zwierciadlanych np.:
Td , Oh

Indeks dolny cyfrowy oznacza
krotność osi, a indeks literowy
(h (horyzontalne), v (wertykalne),
d (diagonalne), ew. s)
występowanie płaszczyzn
zwierciadlanych np.:
C3v ,D2d
wyjątkowy indeks dolny literowy
(i) oznacza centrum symetrii

Równoważność symboli Schoenfliesa i międzynarodowej
Grupy obrotowe

Grupy główne
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(centrosymetryczne)
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Symbolika międzynarodowa grup przestrzennych
 Duża litera alfabetu oznaczająca typ sieci przestrzennej
(P, I, F, A, B, C, R)
 Trójpozycyjna sekwencja elementów symetrii, w której:
osie oznacza się cyfrą n=krotności osi
(np.: 2 – osie dwukrotne właściwe,
6 – osie sześciokrotne inwersyjne, 32 – osie trójkrotne śrubowe),
płaszczyzny – małą literą alfabetu (np.: m – płaszczyzny
zwierciadlane, d – płaszczyzny ślizgowe diamentowe),
a zapis cyfra/litera oznacza osie i prostopadłe do nich płaszczyzny
(np.: 4/a – osie czterokrotne właściwe i prostopadłe do nich
płaszczyzny ślizgowe osiowe).
Pozycja elementów symetrii w symbolu jest analogiczna jak w
przypadku sekwencji elementów symetrii w grupach punktowych,
przy czym stosowana jest zazwyczaj symbolika skrócona.

Grupa P 4/mnc (w zapisie pełnym P 4/m21/n2/c) reprezentuje sieć
przestrzenną prymitywną z układu tetragonalnego, klasy symetrii 4/mmm.
W grupie P 4/m21/n2/c występują następujące elementy symetrii:
- rodzina osi czterokrotnych właściwych równoległych do kierunku [001],
- rodzina płaszczyzn zwierciadlanych prostopadłych do kierunku [001],
- rodzina osi dwukrotnych śrubowych równoległych do kierunku [100] o wektorze
translacji ao/2 (o kierunku [100]),
- rodzina osi dwukrotnych śrubowych równoległych do kierunku [010] o wektorze
translacji bo/2 (o kierunku [010]),
- rodzina płaszczyzn ślizgowych diagonalnych n prostopadłych do kierunku [100]
o wektorze translacji (bo+co)/2 o kierunku [011],
- rodzina płaszczyzn ślizgowych diagonalnych n prostopadłych do kierunku [010]
o wektorze translacji (ao+co)/2 o kierunku [101],
- rodzina osi dwukrotnych właściwych równoległych do kierunku [110],
- rodzina osi dwukrotnych właściwych równoległych do kierunku [110],
- rodzina płaszczyzn ślizgowych osiowych typu c prostopadłych do kierunku [110]
o wektorze translacji co/2 o kierunku [001]),
- rodzina płaszczyzn ślizgowych osiowych typu c prostopadłych do kierunku [ 110]
o wektorze translacji co/2 o kierunku [001]),
- w miejscach przecięcia osi parzystokrotnych z płaszczyznami zwierciadlanymi
występuje zawsze centrum symetrii.

Symbol grupy przestrzennej obrazuje sposób rozmieszczenia
węzłów (czy ten sam „motyw” pojawia się w każdej komórce tylko
w narożach, czy np. również na środkach ścian) oraz sposób
powtarzania się „motywu” – podany przy pomocy sekwencji
elementów symetrii.

Należy pamiętać, że elementy symetrii nie są tworem fizycznym
w sieci przestrzennej, a jedynie matematycznym sposobem
przedstawienia, umożliwiającym opisanie rozmieszczenia atomów
w sieci przestrzennej.

Tablice Wyckoff’a umożliwiają „zakodowanie” każdej dowolnej struktury
krystalicznej, w ten sam, zunifikowany sposób.

Liczebność pozycji – ilość punktów symetrycznie równoważnych (dla
danej symetrii lokalnej).
Symetria lokalna – symetria położenia punktu; wyraża się ją zgodnie
z zasadami symboliki międzynarodowej, informuje na jakim elemencie
symetrii (lub przecięciu elementów symetrii) położony jest dany punkt.

Liczebność

Pozycje
Wyckoff’a

Symetria
lokalna

Pozycje atomów
(współrzędne)

4

d

1

x, y, z; x,y, z;

2

c

2

0, ½, z;

1

b

4

½, ½, z

1

a

4

0, 0, z

y,x, z; y, x, z

½, 0, z

Fragment tablicy krystalograficznej dla grupy P4, z opisami
w języku polskim

Pozycje Wyckoff’a są oznaczane kolejnymi literami alfabetu
(od dołu tablicy).
Położenie ogólne
– punkty, które nie leżą na żadnym elemencie symetrii,
– są powtarzane (zwielokrotniane) przez wszystkie operacje
symetrii,
– jest to położenie o najniższej możliwej symetrii (1) oraz
najwyższej możliwej liczebności w grupie,
– w każdej grupie jest dokładnie jedno położenie ogólne.
Położenie szczególne
–punkt leży na płaszczyźnie symetrii, na osi symetrii lub w środku
symetrii,
–punkt leży na przecięciu elementów symetrii.
Punkty te nie są powtarzane przez operacje symetrii związane z
elementami symetrii na których są położone (ale są powielane
przez wszystkie pozostałe operacje symetrii).

Rentgenografia jako metoda doświadczalna
umożliwiająca „rozwiązanie” struktury fazy krystalicznej
Promieniowanie X pada na próbkę polikrystaliczną umieszczoną
w ruchomym (w pewnym zakresie kątowym np. 10-90o), sterowanym
przez goniometr holderze. Jeżeli dla danego kąta padania jest
spełnione równanie Braggów-Wulfa (czyli dla danej, stałej długości
fali kąt  „zgadza się” z odległością międzypłaszczyznową dla danej
rodziny płaszczyzn sieciowych (hkl)) to następuje ugięcie wiązki
promieniowania X na elektronach i atomach sieci krystalicznej,
a następnie interferencja. Na rentgenogramie rejestrowany jest
refleks (pik) charakterystyczny dla tej rodziny płaszczyzn (hkl).
Counts
DJNW_9

Mamy możliwość wyliczenia
z wzoru Braggów-Wulfa
n =2 dhkl sin
zbioru wartości dhkl,
charakteryzującego fazę
(mieszaninę faz) krystaliczną.

600

400

200

0
20

30

40

50
Position [°2Theta]

60

70

80

Obszary zastosowań XRD
Rentgenowska analiza fazowa:
Rozróżnienie faz amorficznych od krystalicznych,
Rozróżnienie próbek jedno od wielofazowych,
Identyfikacja jakościowa faz krystalicznych,
Analiza fazowa ilościowa,
Rozróżnienie roztworów stałych od mieszaniny faz,
Rozróżnianie typów roztworów stałych (na podstawie gęstości),
Określenie wielkości krystalitów badanej fazy,
Szacowanie grubości cienkich warstw.
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.

Struktury homodesmiczne i heterodesmiczne
Grupy struktur porównywalnych
Kryształy kowalencyjne,
Kryształy jonowe:
izodesmiczne,
mezodesmiczne,
anizodesmiczne,
Kryształy metaliczne,
Kryształy molekularne.
Struktury klasyfikuje się w oparciu o różnice elektroujemności
pierwiastków tworzących wiązanie (wg. Paulinga) lub określając
procent jonowości wiązania (wg. Görlicha).

Podstawowe pojęcia stosowane dla modelu struktur
jonowych:
promień jonowy (rk i ra),
liczba koordynacyjna (LK),
wytrzymałość wiązania.

