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Fizika

I

MONOKRISTALI
Izmed t reh agregatnih stanj , v kat erih se lahko nah aj a snov , je krist alno
stanje naj st abilnejše in najbolj ur ejeno. Kri st al! je skupina atomov,
kat erih položaj v krist aln i mreži2 je položaj z najnižjim energetskim pot encialom , t .j. pr ost a energija sistema atomov oz. molekul je minimaln a.
Kri st ali imaj o ost ro dolo čeno tališče za razliko od amorfnih snov i, ki so
pravzaprav podhlajene kapljevine".
Da bi razložili proces vzgoje in rasti kri st alov , mor am o odgovorit i na
t ri vprašanja:
1.

Kako nast an e krist aln a kal" znot ra j homogenega stanja?

2.

Kako po t eka rast kri st alov (kinetika kri stalizacije)?

3.

Kako pot eka proces raz padanja kristalov?

Vemo , da v nekaterih snoveh kristaln e kali zlahka nast aj aj o in da je
taline t akih snovi pr akti čn o nemo goč e podhladiti oz. pren asi čiti njihove
raztopine . Po drugi strani pa je oblikovanje kristalnih kali pri nekaterih
snoveh povezano s pr ecejšnjimi težavami. Lahko reč emo , da je bil v t eoriji
nastajanja kristaln ih kali dosežen določ en napredek, vendarle pop olnega
odgovora še ni. Vedeti mor am o, da igr a prisotnost netopnih primesi veliko
vlogo pri oblikovanju kali iz talin in iz raztopin. Primesi različno vp livajo
na nast aj anj e kali ; naj večji učin ek imajo izomorfne'' pr imesi.
Pri št udij u kin etike krist alizacije moramo ločiti med dvema pomembnima po jmo ma: hitrostj o nast aj anj a krist alnih kali in hitrostjo rast i kristalov. Hitrost nast aj anj a kali je število nast alih kali v prostorski enoti
na časovno enoto. Hit rost rasti krist ala je sprememba velikosti kristala v
čas ovn i enoti.
Monokrist al je krist al , ki se razvije iz ene same kali .
1 K ristal je trd no telo iz čiste snov i z ravnimi mejnim i ploskvami, ki se se kaj o po d
sta lnim i, nat anko določen im i kot i. Zunanja ob lika kri st al a odra ža per iod i čno ur ejeno
notranjo zgrad b o , ki jo pod aj a krist al na m reža, sest av ljena iz enak ih gr ad b eni h enot ,
at om ov , ionov a li m olekul. Na sta jajo in rastejo iz prenasičenih razt op in , pod h laj en ih
t alin in p ri zgoščevanj u hl a pov (o p . prev.).
2 Kristalna mreža je p rost or ska m reža točk , razp or ejenih na ust rez aj oč ih si kr ajih
v krist alu (op. prev .) .

3

Te se ob viša nju t emper atur e postopno m eh čajo (op. prev.) .

K ris talna kal ali kri stalna klica je d rob ec kristala koloidne velikosti (me d 1 nm in
100 nm), na katerem se nadaljuje rast krist al a (op . prev .).
4

5 Izom orfij a je lastnost kemi č no različnih sp ojin , d a kri st ali ziraj o v en aki kri stalni
ob lik i (o p . prev. ) .

Fizika
Dand an es post aj aj o mon okrist ali čedalje pom embnejši, tako v osnovnih raziskavah kot za te h nič no rab o. Prav raziskovanj e mon okri st alov je
p ovz ro čilo ogrome n napred ek v fiziki in kemiji t rdne snovi. Prav tako pa
številni industrijsko tehnični izd elki temelje na up orabi monok rist alov.
Om enimo le nekaj najpomembnejših primer ov uporabe pri raz iskavah
snovi:
• Sn ovn e konstan t e'' kri st alov lahko natančno določimo le na monokristalih. To še posebej velja za anizot ropne" las tnosti kri st alov.
• Trdoto t rdnine lahko

določamo izključno

na monokristalih .

• Obnašanj e polprevodnikov so lahko razložili šele p ot em , ko jim je
uspelo dobi ti monokrist ale zelo čistega germanija" .
•

P roučevanj e t .i.
barvnih centrov, ki so v tes ni zvezi s poj avi v
polprevodnikih, poteka samo na monokristalih.

• Mon okristali so nujno potrebni pri raziskavah pr evodnosti in supe rprevodnosti kovin .
•
N ič

Včasih

so potrebni pri št udij u kemij skih pr ocesov in kemij ske kin et ike'' v t rd ni snovi .

manjše vloge nimajo mo no kristali v te hniki:

• Iz nji h izdeljujejo razne opt ične element e: pri zme (NaCl, KBr) , okenca (K Br, Cs Br), leče , filtre, polari zatorj e (kva rc) itd.
• Uporabljajo jih kot monokrom at orj el" za re ntge nsko svetl ob o.
• Velik pom en im aj o v jedrski fiziki, kjer jih up orabljajo za det ekcijo
in spekt romet rijo i onizir aj očega sevanja.
6 Snovne konstante so n pr. gostota, prožnostn i mod u l, lo mni kol i čn i k , top lotna
prevodnost (o p . p rev .)

7 Anizotropnost je p oj av , da j e kaka količina odvisna od smeri (lomni količnik,
toplotna prevodnost , itd .) (o p . prev .) .

8 G lej prispevek J . Strnada E lektron i in vrzeli v polprevodniku s primesjo v 5 .
številki 27. letnika Preseka (op . prev .).
9 Kemijs ka kinetika j e po dročje fizikalne kemij e , ki se ukvarj a s prouč evanj em
kemijskih reakcij v odvisnost i od reakcij skih pogoje v , n p r. od tlaka, t emperat ure ,
kon cent racij e , katali zato rjev ipd . (op. prev .).

10 Mo no kromator je opti č na naprava , s ka t ero dobimo iz meša ne svetlob e enobarvno
svetlobo (op. prev .).
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Tabela 1. P rim erj ava m etod za vzgo jo kr istalov .

• P oseb ej velika je up or ab a monokri st alov v elekt rotehniki. Pi ezoelektri čnel! krist ale uporabljajo kot oddajnike in det ektorje električnih
signalov , nadalj e kot frekvenčne stabilizat orje, električne filtre 12 itd .
11 Pi ezo električnost je lastnost nekaterih kristalov, d a n astane ob n atezanju ali
st iska nj u m ed izbranim a me jni ma plo sk vama elektri čna na p et ost (op . prev.) .
12

E lektr ič n i filter je naprava , ki pre pušča izmenični t ok s frek ven co na izbr anem

ob močj u

in ne

pre p ušča

to ka zu naj t ega

o bmočja

(op. prev .) .
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hitrost
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fosfati, sulfati
glikonati, tartrati
kovine, oksidi, fer iti
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su lfidi
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(nadaljevanje tabele s str. 228)

Uporaba po lprevodnih monokristalov stalno narasea: za izdelavo
tranzistorjev, usmernikov , termistorjev in detektorjev i nfrard e č eg a
sevanja. V zadnjem času je od kritje pojava spodbujenega elektromagnetnega sevanja še razširilo področje up orab e monokristalov in
odločilno vp livalo na razvoj novih in izpopolnjevanje starih metod za
pridobivanje monokristalov .
• Velik potrošnik

sintetičnih

monokristalov je tudi draguljarstvo.
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