Noţiuni de cristalografie

Cristalul (lb. greacă krystallos = cristal, gheaţă)
• substanță minerală solidă, omogenă, cu o structură internă regulată,
care se prezintă sub forma unor poliedre (DEX, 1998).
• formă a stării solide a materiei, în care particulele constitutive ale
acesteia (atomii, ionii sau moleculele) sunt repartizate în spaţiu într-o
anumită ordine (simetrie) geometrică, la nodurile unei reţele cristaline
tridimensionale (Mihăilescu et al.,1975).

Reţea cristalină tridimensională:
AA1 A’A’1BB1B’B’1 – celulă elementară

Bravais a elaborat în 1851 teoria reţelelor cristaline şi a stabilit că pot
exista 14 tipuri de reţele cristaline.

Analiza mineralelor cu ajutorul razelor X
•
•
•
•
•

a făcut posibilă determinarea structurii interne a cristalelor;
forma exactă şi proprietăţile reţelelor cristaline;
poziţia particulelor constitutive;
dimensiunile ochiurilor reţelei cristaline;
legătura dintre structură şi anumite proprietăţi (ex.: dilataţia şi contracţia,
transparenţa, clivajul etc.).

• fiecare mineral are propriul mod de a reflecta razele X

Stările structurale ale substanţelor:
1.

2.

3.
4.
5.

amorfă – substanţa nu prezintă forme geometrice şi are proprietăţi
diferite de ale substanţei cristaline; particulele sunt dispuse dezordonat în
spaţiu;
nematică – particulele sunt alungite şi fibrilate, având tendinţa de a se
uni în agregate paralele, cu o aranjare regulată, însă după o singură
dimensiune a spaţiului;
colesterică – particulele sunt alungite şi spiriforme, având tendinţa de a
se uni în agregate cu axe paralele;
smectică – particulele sunt tabulare şi se aranjează în agregate cu feţe
paralele, aranjarea făcându-se deci după două dimensiuni spaţiale;
cristalină – agregatele se aranjează simetric, după cele trei dimensiuni
ale spaţiului.

• Cristalele dezvoltate liber se caracterizează prin existenţa unor forme
poliedrice regulate, limitate de feţe plane, care se întretaie între ele după
muchii şi colţuri.
• Feţele cristalelor pot fi: triunghiuri (echilaterale, isoscele, scalene),
patrulatere (pătrate, dreptunghiuri, romburi, paralelograme, trapeze),
pentagoane, hexagoane ş.a.m.d.
• Unghiurile diedre ale cristalelor sunt constante pt. aceeaşi specie
minerală (Legea constanţei unghiurilor a lui Nicolas Steno), iar între nr. de
feţe (F), muchii (M) şi colţuri (C) ale poliedrului cristalin, există
întotdeauna relaţia (Legea Euler-Descartes):

F+C=M+2
• Datorită condiţiilor din timpul creşterii cristalului, forma şi mărimea
acestuia pot varia foarte mult de caz la caz la aceeaşi specie minerală.

• Sistemul cristalografic – totalitatea formelor cristalografice care pot fi
deduse din aceeaşi formă fundamentală şi care sunt grupate după
caracterele lor generale de simetrie.
• Există 7 sisteme cristalografice, cu 32 de clase de simetrie, care cuprind
230 de posibilităţi de aranjare a particulelor constitutive într-o reţea
cristalină.
• Sisteme de cristalizare sunt:
- cubic (teseral/izometric) – cu 5 clase;
- pătratic (tetragonal) – cu 7 clase;
- monoclinic (clinorombic) – cu 3 clase;
- rombic (ortorombic) – cu 3 clase;
- hexagonal – cu 7 clase;
- romboedric (trigonal) – cu 5 clase;
- triclinic – cu 2 clase.

Forme cristalografice din principalele sisteme de cristalizare

a) sistemul
cubic;
b) sistemul
hexagonal;
c) sistemul
tetregonal;
d) sistemul
trigonal;
e) sistemul
rombic.

Modalităţi de cristalizare

• elementele şi mineralele simple cristalizează, de obicei, în sisteme
cristalografice cu simetrie mai ridicată (cubic, hexagonal);
• mineralele cu compoziţie chimică mai complexă cristalizează, în mod
obişnuit, în sisteme cu simetrie mai puţin ridicată (rombic, monoclinic,
triclinic);
• mineralele necristalizate (amorfe) au elementele componente dispuse
dezordonat, iar din această cauză iau forme sferoidale sau reniforme
şi nu prezintă niciodată feţe.

