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MED Il FIGURER I TEKSTEN

I naturen opptrer krystallene i aggregater av forskjellig slag, slik
at hvert individ er i mer eller mindre direkte berøring med sine
naboindivider. En krystall kan sitte direkte på en annen krystalls
velutviklete flater, den kan være mer eller mindre nedsenket i eller
helt gjennomvokse den annen krystall, eller hele aggregatet kan bestå
av individer som ligger an mot hverandre etter uregelmessige grense
flater. Av slike iakttakelser slutter vi at det ene individ var ferdig
dannet da det annet begynte å krystallisere, at det eldre individ
fortsatte å vokse en tid etter at det yngre var begynt å dannes, eller
at veksten av begge individer som helhet foregikk samtidig. I alle
tilfelle har veksten av det ene individ foregått under innflytelse av
det annet. I alminnelighet innskrenker denne innflytelse seg til en
hindring i den frie vekst, slik at individet delvis eller helt kommer
til å mangle sin karakteristiske krystallbegrensing. Men i en rekke
tilfelle kan innflytelsen dessuten være av den art at de to individer
kommer til å innta bestemte krystallografisk definerbare stillinger i
forhold til hverandre. Det ene individ har da virke t orienterende
på det annet under dettes vekst. Med vårt kjennskap til krystallenes
struktur må vi forestille oss bestemte prinsipielle betingelser for at
en slik orienterende virkning skal komme i stand. Det er tydeligvis
de atomære krefter som utgår fra en krystalls overflateskikt som her
er virksomme. Disse krefters fordeling er en funksjon av partikkel
anordningen i de strukturplan som er parallelle med overflateskiktet,
og vi må derfor vente at det påvoksende partikkelskikt mer eller
mindre nøyaktig vil komme til å avspeile denne anordning. Vi får
da på begge sider av grenseflaten innbyrdes parallelle strukturplan
som viser visse analogier i sin partikkelanordning; spesielt må vi
vente at det i de to slags strukturplan finnes gittervektorer som
stemmer nær overens.
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En slik analogi mellom ett strukturplan i bærerkrystallen og ett
strukturplan i den påvoksende substans, altså en todimensjonal struktur
analogi, må vi anta er en nødvendig betingelse for en orientert
påvoksing. Hvor vidtgående denne analogi må være kan bare et
nøyere studium av det foreliggende materiale vise; det samme gjelder
spørsmålet om betingelsen er tilstrekkelig. Det er klart at sammen
voksingsflaten ved ren todimensjonal strukturanalogi for hver av de
to krystaller må bli parallell :med det strukturplan som har analog
bygning i dem begge. Denne art orientert sammenvoksing vil altså
ikke forutsette noe bestemt om andre strukturelementers - f. eks.
de krystallografiske aksers - gjensidige stilling.
Hvis de to krystaller viser strukturanalogier også i den tredje
dimensjon skulde betingelsen for regelmessig sammenvoksing være
til stede i forsterket grad. Det mest fullkomne tilfelle av dette har
vi når de to krystaller har samme struktur og nær samme dimensjoner.
Da vil alle strukturplan i den ene krystall - og dermed også de
krystallografiske akser - bli orientert parallelt med de tilsvarende i
den annen. I slike parallellsammenvoksinger kan grensen mellom
individene ha en hvilken som helst regelmessig eller uregelmessig form,
da ethvert strukturplan har betingelse for å opptre som sammen
voksingsflate. Også for regelmessige sammenvoksinger på grunn av
tredimensjonal strukturanalogi gjelder at de tillatelige avvikelser fra
den fullkomne analogi må finnes ved studium av det foreliggende
materiale. Som det ideale spesialtilfelle av parallellsammenvoksing
kan vi anse alminnelig krystallvekst. Her er bærerkrystallen og den
på vokse n de substans identiske både krystallografisk og kjemisk. På
grunn av denne analogi mellom krystallvekst og regelmessig sammen
voksing av ulikeartete krystaller ligger det nær å slutte at også en
annen betingelse - ved siden av den nevnte geometriske - må være
oppfylt for at en slik sammenvoksing skal være mulig. Tenker vi
oss en ionekrystall som er i vekst så må vi forestille oss vekstprosessen
slik at det på hver krystallflate anlegges nye nettplan identiske og
parallelle med de allerede eksisterende og slik at strukturen fortsettes
ubrutt. Hver partikkel i det nyanlagte nettplan har da sitt motstykke
i det nærmest underliggende identiske nettplan; spesielt svarer elektro
positive partikler til elektropositive og elektronegative partikler til
elektronegative. Det synes rimelig å anta at noe liknende må gjelde
også når de nyanlagte nettplan består av en annen substans enn
bærerkrystallens, at det altså er en betingelse for regelmessig
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sammenvoksing mellom ulikeartete substanser at de partikler som
kommer til å svare til hverandre i sammenvoksingsflaten er av samme
polaritet. Som en mellomting mellom alminnelig krystallvekst og
parallellsammenvoksing mellom forskjellige substanser kan vi anse
veksten av isomorfe blandingskrystaller mellom to komponenter,
eventuelt under forandring av mengdeforholdet mellom komponentene.
I det siste tilfelle får vi sonarbyggete krystaller. Dannelsen av iso
morfe blandingskrystaller fordrer en meget vidtgående analogi i struk
tur, dimensjoner og kjemisk natur mellom de to komponenter. Under
en krystalls vekst kan det forekomme at de nye nettplan som an
legges på en flate og parallelt med denne fra et visst punkt av inntar
en annen stilling enn den normale til de underliggende. Der må da
være to forskjellige muligheter for krystallens vekst, og denne annen
mulighet fører til en tvillingkrystall med den nevnte flate som tvilling
plan og sammenvoksingsplan. I denne flate er det strukturanalogi
mellom de to individer, og tvillingsammenvoksingen grunner seg der
for iallfall minst på en strukturanalogi i to dimensjoner, men ofte
kommer andre strukturanalogier i tillegg. jeg skal ikke her gå nær
mere inn på tvillingkrystaller. Men etter det som før er sagt ligger
det nær å anta at tvillingsammenvoksinger som har tvillingplanet til
tvillinggrense grunner seg vesentlig på todimensjonal strukturanalogi,
mens de tvillinger som viser en uregelmessig tvillinggrense grunner
seg på mer eller mindre fullkommen tredimensjonal strukturanalogi,
naturligvis bortsett fra den struktur-identitet som er til stede når indi
videne står i parallellstilling.
Det har vært antatt at vi også kan ha regelmessige sammen
voksinger på grunnlag av en endimensjonal strukturanalogi, altså slik
at bare en punktrekke i hver struktur skulde vise analogi. I sammen
voksingen skulde det da bare være en soneakse som var felles for
begge individer, og begge skulde være fritt dreibare om denne. Pers
manns resultater angående skriftsammenvoksingen mellom kvarts
og feldspat( l) er blitt tolket på denne måten(2). I midlertid er det meget
vanskelig å forestille seg hvordan en slik endimensjonal struktur
analogi alene skulde være tilstrekkelig til å orientere to krystall
individer i forhold til hverandre, og det hele må ansees som meget
tvilsomt. W. H. Taylor, som har bestemt feldspatstrukturen, uttaler
seg meget forsiktig om skriftsammenvoksingen med kvarts og sier
at den antakelig må henge sammen med visse trekk som er felles
for de to strukturer(3).

275

SAMMENVOKSING AV KRYSTALLINDIVIDER

B. Mauritz fot.

Fig. l.

Etter et stykke fra St. Gotthard i Min.- geo!.

museums samling.

Basisflate av jernglans med orien

terte prismer av rutil. (

Etter disse mer teoretiske

x

4 '/2)

betraktninger

skal

jeg nå

omtale

noen viktige iakttakelser som er gjort over regelmessige sammen
voksinger og vise at de bekrefter teorien og på visse punkter fører
til en nærmere utforming av den.

jeg skal først i all korthet nevne de viktigste undersøkelser som

hittil er utført over regelmessige sammenvoksinger mellom forskjellig
artete. krystaller.

I

mineralriket har fenomenet vært kjent i lang tid.

jeg skal nevne to klassiske eksempler, staurolitt-disten og jernglans
rutil.

Lovene for den gjensidige orientering er her: (OIO)s li (IOO)d,

[001] s /l [001]

d og (Ill) j //

er det derfor

3

likeverdige

gikk Sadebeck(4) ca.
kunne

fastslå

20

(100) r, [2Tf] j ;/ [001] r; i det siste tilfelle
orienteringer (Fig. l). I 1878 gjennom

eksempler som da var kjent.

Han mente å

at de to individers krystallografiske akser var

av

vesentlig betydning for orienteringen, slik at en eller flere av disse
måtte bli parallellorientert.

I

1902

bygget Wallerant(S) videre på

Sadebecks undersøkelser ved hjelp av ca.
sammenvoksinger.

50 forskjellige regelmessige

Han framhevet analogien mellom krystallvekst,

dannelsen av isomorfe blandingskrystaller, og orientert påvoksing.

276

IVAR OFTEDAL

H an kom til at minst 2 viktige kryst allogra fiske ret ninger i h vert indi
vid måtte orienteres parallelt. Mtigge(6 ) be ha ndlet i 1903 alt materi ale
som da var tilgje ngelig -over 70 ekse mpler på regelmessig sa mmen
voksi ng. Mugge f ant at koi nsidensen av akser og symmetrielementer
var av mindre betydning. For h a m v ar det vese ntlige at det fa ntes
fl ater som viste like eller tilnærmet like k antvinkler i de to krystaller,
og orienteringen grunnet seg d a på at en slik flate hos h ver krystall
ble inn byrdes likedan orientert; at de to kryst allers akser og sym
metrielementer derved ku nde få ganske forskjellige retninger a nså
h an som uvesentlig. H an s ammenlikner også den virkni ng som den
ene krystall utøver på den a nnen under dennes vekst med k atalyse,
og h an tilføyer at det nesten alltid er ide ntiske atomer eller atom
grupper til stede i de to individer som vokser s a m men orie ntert. De
nevnte ar beider grunner seg nesten utelukkende på studiet av naturlige
regelmessige s amme nvoksi nger. Me n der er også gjort eksperime ntelle
ar beider over veksten av kunstige krystaller på hvera ndre og på
mi neraler. Mer til feldig ble slike forsøk gjort av W akkernagel
(1825 )(7) og Fr anke n heim (1836)(8). Fra nke n heim oppdaget for øvrig
den orienterte påvoksing av natronsalpeter på kalkspat og av KCI, KBr
og Kj på glimmer. Den første systematiske undersøkelse over disse
ku nstige påvoksi nger ble gjort av Barker i 1908( 9). Det var et om
fatte nde ar beid som ga viktige resultater. Ha n gikk ut fra at studiet
a v e n krystalls vekst på e n a n nen krystall måtte gi visse opplys ni nger
om for holdet mellom de to krystallers strukturer, og han fa nt også
result ater som ble bekreftet da de n direkte u ndersøkelse av krystal
le nes struktur noen år se nere ble muliggjort. Ha n viste at Mtigges
betingelse om de overe nsstemme nde kan.tvi nkler·ikke var tilstrekkelig
til å muliggjøre e n orie ntert påvoksi ng. Det er ikke bare formen av
visse nettmasker i de to strukturer som må vise lik het, me n også
deres relative dimensjoner har avgjøre nde betydning. Barker u nder
søkte bl. a. påvoksi nge n av de ku biske alkali h aloge nider og beslektete
stoffer på hverandre; det dreide seg her om parallellorie nteri ng av
individene. Han fant at parallellorienteri ngen av to stoffer var av hengig
av en nær overensstemmelse mellom deres molekylarvolum og mello m
deres dermed sammen he ngende topiske par ametre. Men de topiske
parametre for to isostrukturelle stoffer står i samme i nn byrdes for hold
som deres a bsolutte gitterdime nsjo ner, og det følger herav at en
parallells ammenvoksing mellom to isostrukturelle krystaller bare er
mulig når deres gitterdimensjo ner stemmer nær overens. D a par a!-
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lellsammenvoksingen ute ble i visse tilfelle da den var ventet på grunn
av lik het i de topiske parametre, sluttet Barker at det her ikke kunde
dreie seg om isostrukturelle stoffer, at det altså bla nt de ku biske
alk ali haloge nider fantes to forskjellige strukturtyper. Disse to typer
har senere vist seg å svare til NaCl-typen og CsCl-typen. Friedel
(1 911 )( 10 ) førte Barkers ideer videre på grunnlag av sine studier over
tvillingkrystaller. Han fant at regelmessig sammenvoksing også var
mulig når en m-do b belt gitterselle i det ene individ svarte til e n n
do b bett gitterselle i det annet (m og n hele tall.). Han antar videre
at det er tilstrekkelig at et slikt for hold består mellom visse nettmasker
i de to i ndivider, altså at en m-do b belt nettm aske i det ene indi vid
i form og størrelse stemmer nær overens med en n-do b belt nettmaske
i det annet; sammenvoksingen kan d a bare finne sted etter den
strukturflate i hvert individ som inne holder de nne nettmaske. De to
su bstansers krystallsymmetri og kjemiske natur er uten betydning
for sammenvoksingen. Alle de ne vnte ar beider ble utført før det var
mulig å undersøke krystallenes struktur med røntgenstråler. Etter at
praktisk talt alle enkle krystallstrukturer og en del mer kompliserte
var blitt bestemt og kunde benyttes har Royer( Il) i 1928 pu blisert et
meget betydningsfullt ar beid på området. Likesom Barker støtter
han seg til eksperimentelle undersøkelser over kunstige krystallers
vekst på andre. Først etterpå prøver han sine resultater på en rekke
eksempler fra mineralriket. Han benytter denne framga ngsmåte
vesentlig fordi man i la boratoriet kan velge sine forsøks betingelser,
velge krystaller med enkle og godt fastslåtte strukturer, og gjenta
forsøkene så ma nge ganger man vil og dermed skille lovmessige
orienteringer fra tilfeldige. Han utfører og kontrollerer sine forsøk
med største om hu for å sikre seg at ha n virkelig får da nnet de
krystallarter som er tilsiktet. Dette gjelder især når bærerkrystallen
er oppløselig i den veske som den påvoksende krystall krystalliserer
a v. Helt bortsett fra det tilfelle at de to su bstanser reagerer kjemisk
med hverandre kan vi da lett få dannet blandingskrystaller mellom
dem. For å konstatere om h an har fått blandingskrystaller eller
krystaller av de rene su bsta nser bruker Royer vesentlig lys brytnings
bestemmelser etter immersjonsmetoden, utar beidet til å gi en tilstrek
kelig høy grad av nøyaktig het. På de nne måten fant han bl. a. at
enkelte av Barkers resultater v ar feil aktige, d a de viste seg å bero .
på utilsiktet dannelse av blandingskrystaller. Videre fant Royer,
spesie l t under sine forsøk over orientert påvoks n
i g på glimmer, at
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Fig. 2.

bærerkrystalle ns overflate måtte være a bsolutt re n, helst en spalteflate
framstilt umi ddel bart før forsøket Ha n sluttet herav, i forbi ndelse
med visse a ndre iakttakelser, at bare det aller ytterste nettplan hos
bærerkrystalle n ku nde spille noe n vese ntlig rolle for orie nteri ngen av
de n påvoksende krystall.
Royers resultater a ngåe nde parallellsammenvoksing mellom de
ku biske alkalihaloge nider i nn byrdes er framsti lt på fig. 2. jeg har
framstilt dem mer gje n nomført grafisk e n n Royer selv har gjort.
Dessute n har jeg sløyfet e n del tilfelle av parallellsammenvoksing
som ikke var sikkert ko nstaterbare på gru nn av da nnelsen av blan
di ngskrystaller. For ø vrig er de n ne Royers ta bell i det vese ntlige
en korrigert og forbedret utgave av en lik ne nde som allerede Barker
hadde oppstilt. Både la ngs bærerkrystalle nes og de påvoksete
krysta llers akse er avsatt en skala i Å ngstrom-enheter og på begge
akser er hver krystallart markert ved en streket perpendikulær på
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det sted som svarer til dens gitterkonstant. Krysspunktene mellom
de to sett strekete linjer svarer til de påvoksingsforsøk som Royer
har utført, men bare der hvor krysspunktene er markert konstaterte
han med sikker het paral lellorientering mellom de to krysta l larter.
Krysspunkter som fal el r på den inntegnete diago nal svarer til påvoksing
av bærerkrysta l el ns egen su bstans. De tykke linjer deler diagrammet
opp i felter for CsCl- og NaCl-strukturer. Vi ser at orientert påvoksing
av en krystal l bare finner sted når dens gitterkonstant ikke avviker
for meget fra bærerkrysta llens. Toleransen for avvikelsen dreier seg
om 10 Ofo og synes maksimalt å gå opp til I2 °/o av gitterkonstantene.
Påvoksingen foregår her på a ll e bærerkrysta llens flater, også på
uregelmessige over flater, slik som det er å vente på grunn av den
fullstendige tredimensjonale strukturanalogi som her er til stede, og
alle tilsvarende retninger i de to krystaller blir som nevnt parallelle
inn byrdes. Vi ser at f. eks. krystaller av KCI og NaCl danner
para ll ellsammenvoksinger med hverandre. På den annen side er det
ve l kjent at disse to salter ikke danner isomorfe b al ndingskrystaller
med hverandre i merk bar utstrekning. Den betydelige forskjell i
gitterkonstantene, som skriver seg fra anionenes meget forskjel lige
størrelse, for hindrer altså dannelsen av blandingskrystaller men ikke
den orienterte sammenvoksing. Vi ser også at to krystaller som
danner orienterte sammenvoksinger ikke be høver å ha noe ion fe lles,
f. eks. Lij, CsF, R bF, LiBr og KF på NaCL - Av andre ting fra
Royers meget rikholdige ar beid skal jeg nevne hans forsøk over
påvoksing av alkalihalogenider på sul fider og oksyder med NaCl
struktur, og spesielt forsøkene med blyglans som bærerkrystall. Han
fikk her para ll ellorientering av en hel rekke salter som alle hadde
NaC l-struktur med gitterkonstanter mellom 5.56 Å og 6.55 Å, mens de
sa lter som hadde gitterkonstanter utenom dette område krysta lliserte
uorie ntert på blyglansen. Blyglansens egen gitterkonstant er 5. 94 Å,
og toleransen for forskje l el n i gitterkonstantene er derfor 6 Ofo og l0%.
Her er bærerkrystallen av en vesentlig annen kjemisk natur enn de
påvoksete krystaller; il ke ens har partiklene andre valenser. Interes
sant er påvoksingen av natrium bromid på en b lyglans-spalteflate.
Natrium bromid krysta ll iserer ved a m
l inne lig temperatur av vandig
oppløsning som det monokli ne NaBr. 2H20. Men hvis vi lar den
mettete oppløsningkrystallisere på en blyglans-spa tl eflate så får vi delvis
dannet krystaller av det ku biske NaBr, som da er orientert på bly
glansen. De orienterende krefter fra blyglansoverflaten er således
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Fig. 3.

i stand til å opprett holde det vannfri ku biske salt utenfor dets normale
sta bilitetsområd e, åpen bart fordi dets gitterkonstant (5.96 Å) stemmer
meget nøyaktig med blyglansens. Av andre sammenvoksinger i paral
le ll stilling som er undersøkt av Royer kan nevnes den lenge kjente
mellom kalkspat og natronsalpeter, som for øvrig ennå senere, i 1930,
er blitt nøye bear beidet av Maria Settele(l2.) Til tross for at vi her
har en meget vidtgående tredimensjonal strukturanalogi er sammen
voksingen bare i visse tilfelle strengt parallell, nemlig når påvoksingen
finner sted på basis el el r på prism eflatene 2TIsom har samme inn
byrdes stilling i begge krystallarter. Hvis påvoksingen finner sted på
en rom boederflate foregår dette slik at en tilsvarende rom boederflate
på salpeterkrystallen blir strengt parallell med denne. Men da rom
boedervinkelen hos kalkspat og natronsalpeter er litt forskjellige kan
det ikke bli noen streng inn byrdes parallellitet for de andre to rom
boederflater. De krystal o
l gra fiske akser i de to krystaller kommer
derfor til å få en litt forskjellig retning. Den vid ere orientering av
de to parallell e rom boederflater er, som aller ede angitt av Barker.
slik at en rom boederkant i den ene blir parallell med en rom boeder
kant i den annen. På denne måte oppstår det på hver rom boed er
flate to muligheter for orienteringen ( Se fig. 3. Her er forskjel el n i
vinklene sterkt overdrevet.), men forskjellen mel lom disse orienteringer
(47 ') er så liten at den lett blir oversett. Und ersøker vi påvoksingen
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av natronsalpeter på de andre trigo
nale kar bonater (dolomitt, magnesitt,
jernspat osv.), så viser det seg at
paral lel o
l rienteringen her iallfal l er
meget vanskeligere å få til enn på
kalkspat. Ved sammenlikni ng av
gitterdimensjoner og rom boeder
vinkler hos de forskjellige kar bonater
og hos natronsalpeter kan vi herav
slutte at overensstemmelse i gitter
-a·l"CAdimensjon ene er viktigere for. den
Fig. 4.
orienterte påvoksing enn overens
stemmels e i vinklene. Den regelmessige sammenvoksing CaC08Na N08 viser atter at io nene i de to krystaller kan ha forskjellig
ladning.
Av andre regelmessige sammenvoksinger på grunn av struktur
analogi i tre dimensjoner skal vi nevne det klassiske eksempel stau
rolitt -disten. Krystal lstrukturene for begge disse mineraler ble bestemt
av Naray- Sza b6 og medar beidere( l 3) i 1929, og det viste seg at de to
strukturer var meget nær beslektet. Fig. 4 viser en projeksjon av
staurolitt-strukturen på (00 l)-planet. Det område som er omgitt av
de strekete linjer svarer nøyaktig til en elementærselle av disten
strukturen, og det kan i figuren, som svarer til 2 stauro littseller,
tas ut tilsammen 4 slike områder ordnet i 2 rader. Fjerner vi disse
distenseller, som tilsammen representerer 16 A l 2 Si05 så blir det til
bake 2 smale rader med sammensetningen 8 Fe(OH)2• Hvis vi altså
under veksten av en staurolittkrystall fra et visst punkt av lar være
å sja lte inn de tynne jernhydroksydskikt, så blir det deretter en
distenkrystall som vokser videre på staurolitten, og den har nøy
aktig den orientering til stauro littkrystallen som vi finner i de
natur lige sammenvoksinger. Dette er en spesiell art tredimensjonal
strukturanalogi; de to krystaller er i virkeligheten identiske, bortsett
fra de skillevegger av Fe (O H )2 som opptrer i staurolitten, og som
merkelig nok er i stand til å heve symmetrien fra triklin til rom bisk.
På grunn av de spesielle forhold her skulde vi vente at sammen
voksingsflaten oftest vil være (Ol O) hos staurolitt o g (l 00 ) hos disten,
og dette er også faktisk tilfelle.
Som grunnet p å tredimensjonal strukturanalogi må vi også regne
parallellsammenvoksingen mellom tysonitt CeF3 og bastnasitt CeFCOR
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Fig. 5.

(Ce Ce, La ... ) ( 14).
Fig. 5 er en del F-ioner hos tysonitt (til
venstre ) og C03-ionene hos bastnasitt sløyfet. Vi ser at basisflatene er
praktisk talt identisk bygget og således skulde danne et utmerket grunn
lag for sammenvoksing etter disse flater ved todimensjonal struktur
analogi. Men dessuten ser vi at de loddrette avstander mellom identisk e
basis-strukturplan i de to krystaller er nøyaktig kommensura ble, og
slik at 2 identitetsperioder hos tysonitten svarer til 3 identitetsperioder
hos bastnasitten. Hvis altså ett basis-strukturplan er felles for et
tysonitt- og et bastnasitt-individ, så vil det samme gjelde for et be
stemt utvalg av de øvrige basis-strukturplan. Strukturanalogien i den
tredje dimensjon blir altså her av en mindre fullkommen art og svarer
til Friedels analogi mellom multipl e seiler i de to strukturer. Men
analogi en er iallfall her tilstrekkelig til at sammenvoksingen kan finne
sted etter vilkårlige krystallflater, slik at grens en mellom individene
kan få en uregelm essig form. Vi har her et typisk eksempel på at
en serie nettplan er fell es for b egge strukturer og forts etter praktisk
talt uforandret over grensen m ellom individene. Slike såkalte simul
tane nettplan, som er like ikke bare i partikkelanordning og dimen=
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Muskovitt

sjoner, men også kjemisk, synes å opptre hos flertallet av de natur
lige regelmessige sammenvoksinger.
Av andre naturlige paral lel lsammenvoksinger som grunner seg på
tredimensjonal strukturana logi skal jeg bar e nevne de velkjente ek
sempler zirkon-xenotim og sammenvoksingene i gruppen sink b lende
kopperkis-fahlerts.
Vi skal så se på noen regelmessige sammenvoksinger som grun
ner seg på ren todim ensjonal strukturanalogi.
Påvoksing av alkalihalogenider på basistlaten av glimmer har
lenge vært kjent og er blitt nøye studert av Royer. Strukturplanene
i glimmernes basistlate er bygget på et heksagona lt nett bestående
av likesidete trekanter hvis sidelengder varierer mel lom 5.1 Oog 5.20 Å.
Glimmernes oftest monokline symmetri viser seg ikke i et enkelt basis-
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Krystaller av AmJ.

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) på en glassplate - uorientert.

spalteflate av lepidolitt - alle krystaller orientert samme vei.

På

(b)

(c)

en

ubrutt

På spalteflate av

lepidolitt med usynlig "trappetrin" - to felt med motsatt orientering av krystallene.
(d) På spalteflate av flogopitt - begge orienteringer statistisk fordelt.

strukturplan, men først når to eller flere slike strukturplan bygges
sammen.

Strukturplanene i alkalihalogenidenes oktaederflater er byg

get på nett som er helt analoge med dem i glimmernes basisflater,
og sidelengdene i de regulære trekanter varierer for de undersøkte
halogenider mellom
og CsCl-strukturer.

trekantsider mellom

3.6 Å

og

6.45 Å,

heri er innbefattet både NaCl

Orientert påvoksing fant sted for dem som hadde

4.43

og

5.72 Å;

den tilsvarende lengde for
Fig. 6 viser
(Ill) på glimmerens

glimmer ligger noenlunde midtveis mellom disse to tall.
grunnlaget for alkalihalogenidenes orientering med

(001).

Vi ser at to orienteringer symmetriske om glimmerens symme

triplan burde være like sannsynlige for halogenidkrystallene, og det
viser seg også i alminnelighet at de opptrer samtidig og statistisk for
fordelt.

Men to spesielle ti"lfelle er her av interesse. Det ene gjelder

KCI, hvor lengden av den nevnte trekantside er bare 4.43

Å

og

ligger så langt fra den tilsvarende lengde hos· glimmer at den nor
male orientering bare sjelden finner sted.

Men nå er lengden

4.43 Å

meget nøyaktig lik halvdelen av glimmernettplanets dimensjon lodd
rett på trekantsiden, som er omtrent

8.95 Å.

Derfor kan KCI også
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Fig. 8.

orienteres på glimmerens basis i en stilling som er dreid 90° (eller
30°) i forhold til den første, som vist på figuren. Her blir det riktig
nok bare koinsidens mellom et utvalg av de to nettplans punkter,
det er altså et tilfelle av analogi mellom multiple nettmasker hos de
to individer. Det annet tilfelle gjelder Amj, hvis trekantdimensjon i
(111)-flaten stemmer nesten nøyaktig overens med muskovittens i (001)
flaten. Her finner for det første den normale form for orientering sted
med største letthet, men dessuten viser det seg at alle krystaller blir
orientert samme vei over hele glimmerflaten,eller at en del av glimmer
flaten har alle krystaller orientert den ene vei og en annen del har alle
orientert den annen vei. De to o ri en teringer som etter gli m m e ren s
symmetri skulde være likeverdige er det altså ikke i vi rk eligh eten.
Det viser seg nå at grenselinjen på glimmerflaten mellom to områder
som har Amj -krystallene orientert motsatt er et "trappetrin" fram-
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001

211

100 Rut.ll

111 Jernglans
Fig. 9.

kalt ved ufullkommen spalting. Ved spalting av glimmer kan derfor
nettplan med to forskjellige slags egenskaper komme til å ligge øverst.
Royer sluttet herav, før glimmerens struktur var nøyere; kjent, at
glimmerens symmetriplan var et glide-symmetriplan, slik som den
nå velkjente glimmerstruktur tydelig viser ( 15). På fig. 7 ser vi
forsøkene med Am] ut ført i praksis, her på lepidolitt, som også
har meget nøye de rette dimensjoner og derfor orienterer Amj ensidig.
Vi ser her også Amj orientert på flogopitt, hvis dimensjoner er
merk bart avvikende, og her opptrer de to orienteringer atter statistisk
fordelt. Bare ved meget nøye overensstemmelse i de nevnte dimen
sjoner kan altså gli desymmetrien gi seg synlige utslag.
Et til felle av regelmessig sammenvoksing på grunnlag av todi
mensjonal strukturanalogi mellom to ku biske a lkalihalogenider er
også studert av Royer. Det gjelder saltene AmBr og NaCL Se fig. 8.
AmBr har CsCI-struktur med gitterkonstant 4.0 5 Å, det annet NaCl
struktur med gitterkonstant 5.63 Å, og en parallellsammenvoksing på
grunn av den tredimensjonale strukturanalogi er derfor ikke mul ig.
Derimot er a V2 for AmBr meget nær lik a for NaCl, og derav
følger en meget vidtgående dimensjonsanalogi mellom strukturplanene
(00 1) og ( 110 ) for de to krystallarter inn byrdes, riktignok slik at
bare et utvalg av partiklene i den ene krystall å
f r sitt motstykke i
den annen. Analogien kommer ikke fram når krystallene står i
parallellstilling, men for (00 l) i 45 -stilling og for (11 O) i 90 °-stilling,
slik som figuren viser. Royer fant faktisk at de to krystaller vokser
sammen etterterningflaten i 45 o -stilling ogetter rom bedodekaederflaten
o
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Fig. 10.

i 90°-stilling.

Hvis vi altså f. eks. samtidig kunde la KCI og AmBr

krystallisere på rombedodekaederflaten av en steinsaltkrystall, så vilde
KCI bli orientert parallelt med steinsaltkrystallen og AmBr i en stilling
loddrett på denne.
Som et eksempel fra mineralriket skal vi se på sammenvoksingen
jernglans-rutil.

Se fig. 9.

Det heksagonale nett i jernglansens basis

flate har trekantmasker med sidelengde 5.03
loddrett på trekantsiden er 8. 71

Å.

Å.

Nettets identitetsavstand

I nettplanet (l 00) hos rutil finner
4.58 Å og 3 c = 8.85 Å.

vi tilnærmet de samme dimensjoner, nemlig a

=

På denne analogi, som forøvrig bare gir tilnærmet koinsidens for
et utvalg av nettplanenes punkter, beror den sammenvoksing vi finner

i naturen og som tidligere er nevnt. (Fig. 1.)
jeg skal så nevne et av Royers forsøk som alltid ga negativt
resultat.

Periklas (MgO) viser i sine terning-nettplan en høg grad

Norsk geo!. tidsskr. 21.

19
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av dimensjons-analogi med terning
nettplanene hos NaBr og hos KCl,
som vist på fig.

l O.

Allikevel lykkes

aldri her. noen orientert påvoksing.
Grunnen er åpenbart den at en orien
tering på grunnlag av den nevnte
analogi vil fordre koinsidens av ioner
av motsatt polaritet, som det lett ses,
og som før nevnt er koinsidenser av
denne art teoretisk ikke å vente. For
holdet er analogt med det av V. M.

Fig. l l.

Goldschmidt innførte begrep antiso
morfi.

Som bekjent kan to innbyrdes antisomorfe krystaller ikke

danne blandingskrystaller,

selv

om deres

tilsvarende dimensjoner

stemmer aldri så nøye overens.
Fig. li viser et godt eksempel på den strukturmessige forklaring
av en tvillingkrystall.

Vi ser to aragonitt-individer i tvillingsammen

voksing projisert langs c-aksen.

Det er her ikke bare en struktur

analogi i selve sammenvoksingsflaten, men en rekke strukturplan
fortsetter ubrutt fra det ene individ og over i det annet.

Struktur

analogien i tvillingstilling blir altså i en viss forstand 3-dimensjonal.
Vi må

jo også vente å finne et temmelig solid grunnlag for en

tvillingdannelse som i naturen opptrer så hyppig som denne.
Det er ennå mange interessante enkeltheter som kunde være
verd omtale. jeg skal bare nevne en enkelt ting som Royer har gjort
oppmerksom på.

Kohesjonskreftene i sammenvoksingsflaten mellom

to gjensidig orienterte krystaller er i de fleste tilfelle langt mindre
enn

kohesjonskreftene

i de

to krystallers indre.

Dette kommer

tydeligvis av at de parallellsammenvoksete nettplan ikke har nøyaktig
samme bygning og dimensjoner, slik at en tilnærmet koinsidens av
nettmasker i et punkt av sammenvoksingsflaten raskt taper seg utover
til sidene på grunn av summasjonen av de små avvikelser.

"Inter

ferensen" mellom de to nettplan fører teoretisk til at'sammenvoksings
flaten består av et mer eller mindre grovdimensjonert nett av punkter
med tilnærmet koinsidens.

Men her spiller krystallenes mosaikk

bygning og andre ufullkommenheter inn.
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