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Oppgave 1. 

 

Vi skal i denne oppgaven ta utgangspunkt i mineralet rutil, TiO2, og stiller noen spørsmål 

rundt struktur, symmetri og krystallografi. 

 

Rutil krystalliserer i romgruppe nr. 136, P42/mnm 

Enhetscelledimensjonene for TiO2 (rutil) er: Ti: a = 4,58 Å og c = 2,95 Å. 

Ut fra strukturbestemmelse er følgende koordinater blitt bestemt for Ti og O atomene: 

Ti: 2a posisjoner (0,0,0) 

O: 4f posisjoner (x,x,0) med x = 0,303 bestemt eksperimentelt 

 

Informasjon fra International Tables for Crystallography er vist nedenfor for romgruppe136, 

P42/mnm.  

 

 
 

(a)  Hvor mange formelenheter av TiO2 inneholder en enhetscelle? Er Ti og/eller O atomene i 

generelle eller spesielle posisjoner? 

Ser at Ti er i 2a og O i 4f posisjoner. Dvs enhetscellen inneholder Ti2O4. Med andre ord enhetscellen 

inneholder to formelenheter TiO2. 

Fra Tabellen over ser vi at den generelle posisjonen x,y,z har multiplisitet 16; Wückoff 16k posisjon. 

Altså er 2a og 4f spesielle posisjoner (en eller flere av koordinatene er gitt ved tall, og ikke frie 

variable, x, y eller z) 
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(b) Forklar (skissér) forskjellen mellom et speilplan m[100] og et glidespeilplan n[100]. Tilsvarende, 

forklar (skissér) forskjellen mellom en rotasjonsakse 4[001] og skruakse 42[001]. Angi matematisk 

hvordan glidespeilplanet n[100] transformerer punktet (x,y,z). 

 

Vanlig speilplan (vinkelrett på papirplanet), utgjøres av bc-planet 

[100] løper horisontalt på figuren     

 

 

 

n-glidespeilplan n[100] (vinkelrett på papirplanet), utgjøres av bc-planet;  

[100] løper horisontalt på figuren.  

Samtidig som det gjøres en speiling, forflyttes speilbildet ½ langs b-retningen [010] og ½ langs c-

retningen [001]. Dvs translasjonen er (0,1/2,1/2). 

 

 

 

[100] 

[100] 

+1/2 

+1/2 



 3

 

Rotasjonsaksene 4[001] og 42[001] står vinkelrett på papirplanet, som altså er ab-planet 

 

 

 

 

 

 

  4[001]       42[001] 

En 42[001] skruakse translater et punkt 2/4 (=1/2) parallelt med rotasjonsaksen etter hver rotasjon 

på 360o/4 (90o) 

 

n[100](x,y,z) = m[100](x,y,z) + (0,1/2,1/2) = (-x, ½+y, ½+z) 

 

(c) Angi den korresponderende krystallografiske punktgruppen til romgruppe P42/mnm Tegn en 

stereografisk projeksjon for denne punktgruppen og angi multiplisitet for en generell posisjon. Er 

krystallstrukturen til rutil TiO2 sentrosymmetrisk? Argumenter kortfattet. 

Finner den tilhørende krystallografiske punktgruppen ved (i) ta ved P (Bravais giiteret); (ii) endre 42 

til operasjon uten translasjon (dvs til 4); endre n til samme operasjon uten translasjon (dvs m); og får 

4/mmm 

 

Trenger kun å tegne firetallig rotasjonsakse, og må vite at med 4/m så er et speilplan vinkelrett på 

den firetallige aksen. Videre må man vite at i 4/mmm symbolet så er det et speilplan vinkelrett på a-

aksen (eller b-aksen). Ut fra dette får man alle de røde punktene i figuren.  

Ved opptelling (og evt sjekk med tabellen over), ser man at det finnes 16 generelle punkter. 

Fra tabellen over ser man at dersom det finnes et punkt (x,y,z), så finnes også (-x,-y,-z); dvs man har 

sentrosymmetri. Dette kan man også se ved å studere fordelingen av punktene i den stereografiske 

projeksjonen. 

 

z 

z + 1/2 

z 
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(d) Hva slags symmetrioperasjon forbinder de to punktene (1) x,y,z og (5) –x+1/2, y+1/2, -z+1/2 (se 

utklippet over fra International Tables for Crystallography) ? Hvor i enhetscellen er denne 

symmetrioperasjonen lokalisert? 

Stiller opp matermatisk relasjon: 

(-x+1/2,y+1/2,-z+1/2) = (3x3)(xyz) + (t1,t2,t3) 

Ser at 3x3 matrisen har -1, 1, -1 som diagonalelementer, dvs representerer et rotasjonsakse 2[010] 

Ser at t1=½; t2=½; t3=½. Dvs 2[010] pluss t2 gir skruaksen 21[010] 

t1=½ og t3 = ½ gir informasjon om hvor denne skruaksen foreligger i enhetscellen. Det går gjennom 

punktet (1/4,0,1/4) 

 

(e)  Betrakt skissen av krystallstrukturen til rutil, TiO2, nedenunder. Angi koordinasjonstallet for Ti-

atomene i strukturen, og angi geometri til koordinasjonspolyedret rundt Ti-kationene. Regn ut 

koordinasjonstallet for O-atomene (alternativt angi dette ut fra vurdering av strukturen). Hva slags 

hybridisering er det naturlig å tenke seg for O-atomene for en slik geometri? Hvordan vil du beskrive 

kjemisk binding for TiO2: ionisk, polar kovalent, kovalent, metallisk, eller dominert av van der Waals 

krefter? 

  

Ser fra figuren at det er 2 grå atomer og 4 røde atomer i enhetscellen, dvs Ti er grå og O er røde. Ser 

at Ti sitter i senter av et oktaeder, og har koordinasjonstall CN=6. 

Koordinasjonstallet til O kan regnes ut (siden dette er en «normal forbindelse» uten O – O eller Ti – Ti 

bindinger): 1 * CN(Ti) = 2 * CN(O), dvs CN(O) = 3. Dette ser vi også lett fra figuren. 

Vi ser at koordinasjonen til O er trigonal (120o vinkler, plant). Dette er hva man forventer for sp2 

hybridisering. 

Kjemisk binding: Ti og O atomene er bundet til hverandre. Kation – anion bindinger slik forventet ut 

fra forskjell i elektronegativitet. Ti(IV) har høyt oksidasjonstrinn og vil dermed polarisere O-atomene. 

Dvs betydelig innslag av kovalent binding; polar kovalent. 

 

 


