
Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

 

 

Bakalářská práce 

 

Kateřina Hanzlíková 

Růst monokrystalů a jejich základní charakterizace 

Katedra fyziky kondenzovaných látek 

 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jiří Pospíšil Ph.D. 

 

Studijní program: Fyzika  

Studijní obor: FMUZV 

Praha 2014 



Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce RNDr. Jiřímu 

Pospíšilovi, Ph.D. za pomoc při práci v laboratoři a psaní mé bakalářské 

práce. Děkuji za trpělivé vedení, zásadní připomínky a rady.  

Děkuji také své rodině a blízkým přátelům, kteří mě v průběhu psaní práce 

podporovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/3468.htm
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/3468.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně                

a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.  

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této 

práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.  

 

V Praze     dne          

        podpis 

  



Název práce: Růst monokrystalů a jejich základní charakterizace 

Autor: Kateřina Hanzlíková 

Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jiří Pospíšil Ph.D., Katedra fyziky 

kondenzovaných látek 

Abstrakt:  

Tato bakalářská práce se zabývá základními metodami růstu monokrystalů. 

Byla studována technologie přípravy monokrystalů anatasu a rubínu metodou 

plovoucí zóny v optické peci za různých podmínek složení okolní atmosféry. Pomocí 

Laueho metody byla ověřena krystalinita připravených materiálů. Stejná metoda byla 

dále použita pro orientaci připravených monokrystalů ve smyslu krystalografických 

os. Tetragonální struktura TiO2 byla ověřena rentgenovou práškovou difrakcí.   

Metoda plovoucí zóny v optické peci byla shledána jako velmi vhodná a efektivní 

metoda růstu monokrystalů anatasu. 
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Úvod 

Mnoho moderních technologií naší doby využívá specifických vlastností 

krystalických látek. Například elektrotechnika hojně využívá vlastností křemíku, 

optických vlastností rubínu se využívá pro pevnolátkové iontové lasery. Dále 

například detektorové technologie využívají krystalů germania. Pro lepší poznání 

vlastností krystalů a jejich dalšího možného uplatnění je třeba zohlednit, že se 

některé fyzikální vlastnosti pevných látek mění v závislosti na směru, ve kterém jsou 

pozorovány či měřeny. V polykrystalickém vzorku může být tato anizotropie 

potlačena, a proto je důležité zkoumat monokrystalické vzorky. Přírodní 

krystalické minerály často obsahují velké množství nečistot a poruch krystalových 

struktur a nejsou vhodné pro technologické účely. Pro výzkum vlastností krystalů     

a jejich aplikací se používají prakticky výhradně monokrystaly získané syntetickým 

procesem za velmi specifických vnějších podmínek, převážně tlaku a teploty. 

Jedním z intenzivně studovaných materiálů v dnešní době je oxid titaničitý. Je 

významný svými zajímavými vlastnostmi, jako je fotokatalytická mineralizace, při 

níž dochází k postupné přeměně organických sloučenin na anorganické produkty, 

oxid uhličitý, vodu a minerální kyseliny. TiO2 se uplatňuje při výrobě barev, ve 

sklářském a keramickém průmyslu, přidává se do kvalitního papíru a plastických 

hmot. Oxid titaničitý se užívá také v potravinářském průmyslu k bělení mléka a do 

zubních past. [1]  

Předmětem předkládané bakalářské práce byla příprava monokrystalických 

vzorků TiO2 a rubínu a jejich následná charakterizace a orientace.  

Bakalářská práce je strukturována do sedmi kapitol. První kapitola je 

zaměřena na základní pojmy krystalografie a definice krystalu. Následuje kapitola, 

která se zabývá poruchami krystalových struktur. Třetí kapitola je zaměřena na 

význam a užití monokrystalů v technické praxi. Čtvrtá kapitola popisuje růst 

monokrystalů Czochralského metodou, Bridgmanovou metodou a metodou zonální 

tavby. Následující kapitola se zabývá vyhodnocováním kvality krystalů pomocí 

Laueho metody a rentgenové práškové difrakce. Šestá kapitola popisuje přípravu tyčí 

a samotný růst monokrystalu metodou zonální tavby. Výsledky práce jsou shrnuty    

v závěrečné kapitole. 
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1. Krystaly a základy krystalografie  

V přírodě se látky vyskytují ve třech skupenstvích – plynném, kapalném        

a pevném. Snižováním teploty dochází k redukci tepelného pohybu a obvykle ke 

kondenzaci plynu v kapalinu. Když je tepelný pohyb dostatečně zredukován dalším 

poklesem teploty, není již schopen porušit vazby mezi sousedními atomy či 

molekulami a vzniká tuhý skupenský stav. Tyto vazby jsou pevné a stálé. Vzniklé 

molekulové (atomové) seskupení může být buď náhodné – amorfní, nebo periodicky 

uspořádané – krystalické. [2] Mikroskopická struktura materiálů a jejich symetrie 

jsou zodpovědné za veškeré materiálové a fyzikální vlastnosti, jako jsou štěpnost, 

pásová elektronová struktura a například optické vlastnosti. [3] 

V amorfních látkách je periodické uspořádání omezeno na vzdálenost menší 

než přibližně 10
-8

m. [4] Amorfní látky se vyznačují krátkodosahovým uspořádáním, 

což znamená, že částice nebližší k určité částici jsou vzhledem k ní uspořádány 

přibližně pravidelně.  S rostoucí vzdáleností se ale pravidelné uspořádání porušuje. 

Mezi typické amorfní látky patří například sklo, jantar, pryskyřice, vosk, klih, asfalt  

a četné plastické hmoty. [5] 

Krystalické látky mají pravidelné uspořádání částic, z nichž jsou složeny. 

V makroskopickém měřítku rozeznáváme dva základní typy krystalických látek: 

polykrystalické a monokrystaly. Polykrystaly jsou krystalické látky, které se skládají 

z velkého množství drobných krystalků - zrn, které mají rozměry od 10μm do 

několika milimetrů. Uvnitř jednotlivých zrn jsou částice uspořádány pravidelně - jsou 

to malé monokrystaly. Vzájemná krystalografická orientace jednotlivých zrn je však 

nahodilá. [4] Různá orientace zrn v polykrystalických materiálech způsobuje 

makroskopickou izotropii. Mezi takto strukturně uspořádané látky patří například 

všechny kovy, se kterými se setkáváme v běžné technické praxi. [5] Za určitých 

podmínek (pomalé tuhnutí, případně význačný směr snadného růstu) mohou být zrna 

i v polykrystalickém materiálu částečně orientována. Materiál poté může vykazovat 

1.1 Pevné látky 

1.2 Monokrystaly 
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známky slabé anizotropie. Tento jev se nazývá textura materiálu. Zdánlivá 

makroskopická izotropie fyzikálních vlastností polykrystalických materiálů je 

zásadní překážkou pro vedení kvalitních materiálových studií.  

V makroskopickém měřítku je opakem polykrystalického materiálu 

monokrystal. Monokrystal je forma materiálu mající v celém svém objemu jediný 

stále se opakující strukturní motiv. [6] Mikroskopická struktura na úrovni atomu je 

následně zodpovědná i za vnější tvar monokrystalu. V rovnovážných podmínkách 

vytvářejí monokrystaly pro ně charakteristické geometrické útvary (například 

kamenná sůl, diamant, rubín). [6] 

Na rozdíl od polykrystalických materiálů jsou veškeré fyzikální vlastnosti 

monokrystalů anizotropní. To znamená, že jsou závislé od směru vzhledem ke 

krystalové mříži monokrystalu. [4] Typickým příkladem je vrstevnaté štípání slídy 

v určitých rovinách. [5] Monokrystaly některých látek se nacházejí v přírodě, např. 

kamenná sůl, křemen a jeho barevné odrůdy (ametyst, achát, apod.), diamant, granát. 

[5] Velká řada se však musí vyrábět uměle speciálními technologickými postupy. 

Původně se krystaly charakterizovaly podle vnějšího tvaru. Toto třídění se 

nakonec ukázalo jako nesprávné, neboť určité vnější znaky se objevují jen                 

u některých přírodních či umělých krystalů, které rostou za zvlášť příznivých 

podmínek. [7] „Vzhled jednotlivých exemplářů stejného druhu může být navíc velmi 

různý v závislosti na podmínkách růstu. Bylo však zjištěno, že i v takovém případě 

zůstávají konstantní úhly mezi odpovídajícími plochami (viz obr. č. 1).“ [2] 

1.3 Základy krystalografie 
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Obrázek č. 1: Zachování úhlů u různých tvarů krystalů křemene  

Převzato z: [2] 

 Popis pomocí geometrického obrazu krystalu byl koncem minulého století 

nahrazen popisem vycházejícím z fyzikálních vlastností krystalů studovaných 

v makroskopickém měřítku. Daná fyzikální vlastnost hmotného prostředí mohla být 

vyšetřována jako funkce polohy pouze v objemovém elementu obsahujícím tisíce 

atomů, takže výsledkem měření byla průměrná hodnota této veličiny v objemovém 

elementu. [2] Díky takto měřeným fyzikálním vlastnostem byl makroskopický 

krystal definován nově jako hmotné prostředí, které je homogenní, anizotropní, 

s ostrým bodem tání, s definovaným chemickým složením a s definovanými 

fyzikálními vlastnostmi. [2] 

Krystalová struktura vzniká přidáním motivu ke každému bodu krystalové 

mřížky. Ideální krystal má nekonečné rozměry a je prostý jakýchkoli poruch. [8] 

V ideálním krystalu se pravidelně opakuje základní motiv tvořený jedním nebo více 

atomy ve všech třech prostorových směrech. [2] Geometrickým modelem krystalové 

struktury je mřížka; pravidelné periodické uspořádání bodů v prostoru. [8] Mříž 

může být reprezentována trojicí vektorů t1, t2, t3, které zvolíme tak, že libovolnému 

mřížovému bodu bude odpovídat vektor  

             ,       (1) 

kde u, v, w jsou celá čísla. [2] 
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Mřížka je pouze matematickou abstrakcí a krystalová struktura vznikne 

tehdy, když ke každému mřížkovému bodu přiřadíme bázi atomů. [9] 

Existuje celkem pět typů mřížek: primitivní (P), bazálně centrovaná (A, B, 

C), prostorově centrovaná (I), plošně centrovaná (F), romboedrická (R). [2] 

Soubor prvků symetrie krystalu se nazývá bodová grupa a prostorová mříž 

krystalu musí být v souladu s jeho bodovou grupou. Existují určité prvky symetrie 

společné vždy pro určitou skupinu bodových grup, což vede k přirozenému rozdělení 

krystalů do krystalových soustav. 

Krystalových soustav je sedm typů (viz tabulka č. 1, [2], [9]). Translační 

vektory t1, t2, t3 a úhly α, β, γ  jsou definované podle obr. č. 2 [9]. Velikosti 

translačních vektorů t1, t2, t3, se nazývají mřížkové konstanty. [9] 

 

Obrázek č. 2: Krystalové osy  

 

 

  

file:///C:/LUELLE/BAKALÃ�Å�KA/VYPRACOVÃ�NÃ�/1.%20krystalickÃ©%20lÃ¡tky/krystalografie/v3a.htm
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Tabulka č. 1: Krystalové soustavy 

Krystalová 

soustava 

Počet 

mřížek 

Symboly 

mřížek 

Minimální 

symetrie 

Omezení na osy a 

úhly elementární 

buňky 

triklinická 1 P žádná t1≠ t2≠ t3 

α ≠ β ≠ γ ≠ 90° 

monoklinická 2 P, C jedna 2četná osa 

podél c 

t1≠ t2≠ t3 

α   γ   90° ≠ β 

ortorombická 4 P, C, I, F tři 2četné osy 

podél a, b, c 

t1≠ t2≠ t3 

α   β   γ   90° 

tetragonální  2 P, I jedna 4četná osa 

podél c 

t1= t2≠ t3 

α   β   γ   90° 

kubická  3 P, I, F čtyři 3četné osy 

podél 

tělesových 

úhlopříček 

krychle 

t1= t2= t3 

α   β   γ   90° 

hexagonální  1 P jedna 6četná osa 

podél c 

t1= t2≠ t3  

α   β   90°,  

γ   120° 

trigonální 1 R jedna 3četná osa 

podél hexagon. 

buňky 

t1= t2= t3 

α   β   γ < 120°, 

≠ 90° 

 

Auguste Bravais v r. 1848 dokázal, že každou z možných prostorových 

mřížek lze přiřadit některému z pouhých čtrnácti základních typů. Tyto mřížky 

odpovídají krystalografickým soustavám uvedeným v tabulce č. 1 a jsou názorně 

ukázány na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Bravaisovy prostorové mřížky  

Převzato z: [10] 

Krystal je jednoznačně popsán Bravaisovou mřížkou a rozložením atomů, 

iontů nebo molekul v základní buňce. 

Poloha a orientace libovolné krystalové roviny je určena třemi body roviny, 

které neleží na jedné přímce a vyjadřujeme je pomocí indexů h, k, l. Indexy (h, k, l) 

získáme, pokud nalezneme průsečíky s osami t1, t2 a t3  a vyjádříme jejich polohy 

pomocí mřížkových konstant. Převrácené hodnoty těchto čísel pak převedeme na 

nejmenší celá čísla, která mají stejný vzájemný poměr. 
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Indexy [u, v, w ] patřící určitému směru v krystalu jsou souborem nejmenších 

celých čísel, jejichž vzájemný poměr je stejný jako poměr mezi složkami vektoru 

určujícího daný směr, vyjádřený vůči krystalovým osám. [9] 

 Kvazikrystaly jsou speciální typ krystalů, které jsou makroskopicky 

uspořádané (na rozdíl od amorfních látek). Jejich strukturní motiv ale není 

periodický v trojrozměrném prostoru, čímž je porušeno základní pravidlo definice 

krystalu.  

Uspořádání atomů v kvazikrystalech se typicky vyznačuje přítomností pěti, 

osmi, deseti nebo dvanáctičetných os symetrie. [11] Neexistuje periodický motiv jak 

uspořádat útvary s pěti, osmi, deseti nebo dvanáctičetnými osami symetrie. Přesto, 

v roce 1974 ukázal Roger Penrose, že existuje neperiodické pokrytí roviny 

s pětičetnou symetrií složenou ze dvou kosočtverců, přičemž obrazce se nikdy 

neopakují a pokrytí postrádá translační symetrii. Tomuto pokrytí roviny se říká 

Penroseovo dláždění [12] (obr. č. 4).  

 

Obrázek č. 4: Penroseovo dláždění 

Převzato z: [2] 

1.4 Kvazikrystaly 
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 Difrakcí světelného paprsku na modelu Penroseova dláždění byl získán 

difraktogram s desetičetnou osou symetrie. [11]  

V roce 1982 pozoroval Dan Shechtman se spolupracovníky difrakční obrazce 

některých slitin hliníku s hořčíkem vykazující desetičetnou symetrii. Za tento objev 

získal Shechtman v roce 2011 Nobelovu cenu za chemii. [12] 

„Z hlediska matematiky bylo zajímavé zkoumat dláždění, které kvazikrystaly 

tvořily. Tyto studie vedly k prohloubení znalostí v oblastech diskrétní geometrie, 

teorie grup, ergodické teorie a v neposlední řadě k hlubšímu pochopení 

ornamentálního umění.“ [11] 

Kvazikrystaly nalezly uplatnění například v některých druzích LED diod, ve 

spalovacích motorech jako tepelná izolace nebo jako součást nepřilnavého povrchu 

pánví. [13] Kromě zajímavých geometrických vlastností však doposud nebylo 

nalezeno žádné významnější využití kvazikrystalů v technické praxi. 
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2. Poruchy krystalových struktur 

Jak již bylo zmíněno, ideální krystal je nekonečné periodické opakování 

strukturních jednotek v prostoru. Tuto definici ale není ve skutečnosti možné splnit 

už jen kvůli konečnému rozměru krystalu. Navíc, v reálném krystalu se vždy 

vyskytují vady a nedokonalosti krystalové mříže, které narušují dokonalé opakování 

periodického strukturního motivu. Jednotlivé typy nedokonalostí objevující se 

v reálném krystalu jsou rozebrány v následujícím textu. 

Jedním ze základních makroskopických parametrů určujících kvalitu krystalů 

je mozaicita. Mozaicita vyjadřuje míru dokonalosti translací mřížky v celém 

krystalu. Reálný krystal je složen z tzv. mozaitických bloků, které vůči sobě mohou 

být vzájemně nepatrně krystalograficky rozorientovány, jak je ukázáno na obr. 5. 

Reálný krystal tudíž není monolitický. Nízká mozaicita indikuje vyšší kvalitu 

krystalu a pohybuje se typicky v desetinách stupňů.  

 

Obrázek č. 5: Mozaitické bloky reálného krystalu 

Převzato z: [14] 

Další typy poruch krystalových struktur můžeme dělit podle toho, v kolika 

dimenzích se jejich rozměry liší od rozměrů atomů. Rozlišujeme poruchy bodové, 

čárové, plošné a objemové. [2] 

Mnoho vlastností reálných krystalů je závislých právě na množství a druhu 

poruch krystalové struktury. Korundu dodají určité příměsi modrou barvu (safír)       

a jiné příměsi červenou barvu (rubín). Elektrická vodivost některých polovodičů je 

způsobena stopovým množstvím příměsí. Luminiscence je téměř vždy spojena 

s přítomností chemických příměsí. [9]  

Porucha vzniklá nesprávnou polohou, nepřítomností nebo záměnou dané 

částice v krystalové struktuře se nazývá bodová porucha. [8] Poruchy vzniklé 
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nesprávnou polohou nebo nepřítomností dané částice se vyskytují v krystalech 

s pravděpodobností rostoucí rychle s teplotou. [15] „V okolí poruch dojde k dalším 

lokálním vysunutím atomů z řádných mřížových poloh. Tato skutečnost může být 

také interpretována jako lokální deformace mříže a bývá znázorňována deformací 

sítě mřížových čar.“ [8] 

Dislokace je čárová porucha krystalické struktury. Základními typy dislokace 

jsou hranolová dislokace a šroubová dislokace. [8] (obr. č. 6) „V blízkosti dislokace 

je krystal značně deformován.“ [9] „Dislokační čára je linie atomů tvořících hranu 

vložené poloroviny u hranolové dislokace, respektive hranu, na které dochází 

k vzájemnému posunutí částí krystalu u šroubové dislokace.“ [8] 

Vznik hranové dislokace je možné si představit tak, že krystal byl rozříznut 

podél roviny a do vzniklého řezu byla vložena polorovina. [2] Pro hranovou 

dislokaci je typické, že částice jsou posunuty kolmo k dislokační čáře. [5]  

Vznik šroubové poruchy si lze schematicky představit tak, že vedeme 

krystalem svislý řez ve směru od středu přední stěny do středu krystalu, a potom 

snížíme pravou část krystalu o celistvý násobek meziatomových vzdáleností. Tím 

vzniknou na obou podstavách krystalu částečné stupínky. „Pro šroubovou dislokaci 

je typické, že posunutí rovnovážných poloh částic je ve směru rovnoběžném 

s dislokační čárou. U šroubové dislokace má porušená oblast mřížky velmi malý 

průřez, ale ve směru dislokační čáry může prostupovat celým krystalem.“ [5]   

 

Obrázek č. 6: a) hranolová dislokace, b) šroubová dislokace  

Převzato z: [2] 
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Hlavními plošnými poruchami jsou vrstevnaté chyby, hranice zrn                   

a dvojčatění krystalů. [16] Změna koordinace atomů celé roviny může vzniknout 

poruchou v pravidelnosti vrstvení rovin během krystalizace. Změna v pravidelnosti 

vrstvení atomových rovin se nazývá vrstevná porucha. Nejběžnějším typem 

plošných poruch jsou hranice vznikající při růstu krystalu mezi jednotlivými zrny. 

Tzv. vysokoúhlové hranice vzniknou v obecném případě, když se setkají dvě zrna 

rostoucí z různých zárodků. Speciálním případem vysokoúhlových hranic je rozhraní 

mezi zrcadlovými protějšky u dvojčat (obr. č. 7).“ [2]  

 

Obrázek č. 7: Dvojčatová hranice  

Převzato z: [2] 

„Dvojče v krystalu je krystal s konzistentně vzájemně rozorientovanou 

oblastí, jejíž atomová struktura je přísně geometricky vytvořena k základní struktuře 

jistou operací symetrie mříže (tzv. operace dvojčatění). Operace dvojčatění zahrnuje 

zrcadlení v ploše, rotaci kolem dané krystalografické plochy, bodovou reflexi            

a translaci pro určitou část mřížkové vzdálenosti.“ [16] Dvojčata mohou mít               

i rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti. [16] 

V krystalech se může vyskytovat ještě další typ hranic – nízkoúhlové, které 

jsou tvořené dislokacemi, uspořádanými rovnoběžně podél určitých rovin. „Úhlová 

separace sousedních, relativně dokonalých krystalových oblastí, je řádově rovna 

úhlovým minutám.“(obrázek č. 8) [2] 
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Obrázek č. 8: Symetrická sklonová maloúhlová hranice 

Převzato z: [2] 

V krystalech se objevují také objemové poruchy. U dislokací se projevuje 

tendence ke shlukování podél rovin a i bodové poruchy mají tendenci se shlukovat. 

Například vakance se mohou shlukovat a vytvářet větší dutiny v krystalech, které se 

mohou dále rozpadnout na dislokace nebo tvořit trhliny. [2] 
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3. Význam a užití monokrystalů v praxi 

 Příprava kvalitních monokrystalů je nezbytným předpokladem pro studium 

fyzikálních vlastností pevných látek. Výhoda studia monokrystalů navíc spočívá        

i v jejich vyšší čistotě a lépe definované struktuře vzorku. [17] Všechny vlastnosti 

monokrystalu se však nemění se směrem vzhledem ke stavbě monokrystalu. 

Například monokrystal mědi tvaru krychle má ve všech směrech stejnou tepelnou      

a elektrickou vodivost, ale jeho pružnost závisí na směru působící síly vzhledem ke 

stavbě krystalu. [5]  

Monokrystaly se pro některé unikátní vlastnosti začaly využívat 

v radioelektronice, v kvantové elektronice, mikrovlnných technikách, akustice, apod. 

[6] „Široké využití těchto materiálů dalo vznik dalším oborům, jako je 

mikroelektronika, optoelektronika a fotonika.“ [16]  

Původně byly používány přírodní monokrystaly. Kvůli stále se rozšiřujícímu 

použití monokrystalů, velkého množství poruch krystalových mřížek přírodních 

monokrystalů a potřebě specifických rozměrů a velikostí, byla započata výroba 

umělých monokrystalů. Díky výzkumu vznikla také řada monokrystalů, které 

analogii v přírodě nemají: například yttrito-hlinitý granát – YAG. [6]  

„Syntetické monokrystaly se používají v různých odvětvích průmyslu (rubín 

– ložiska do hodinek, safír – části dozimetrů, diamant – pro řezání). V kvantové 

elektronice se syntetické monokrystaly používají zejména jako aktivní prostředí pro 

pevnolátkové iontové lasery (rubín, Nd:YAG, Nd:YAP) nebo k násobení kmitočtu 

koherentního záření (pro generaci harmonických, např. krystaly KDP, KDDP, 

LiNbO3) nebo v elektrooptických laserových závěrkách pro generaci gigantických 

impulsů v pevnolátkových iontových laserech (používá se opět monokrystal KDP, 

KDDP, LiNbO3 atd.).“ [6] Přehled technicky významných monokrystalů je uveden 

v tabulce č. 2. [18] 
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Tabulka č. 2: Technicky významné monokrystaly (Převzato z [18]) 

Polovodičové Si, GaAs, JnP, GaSb, struktury na bázi GaAlAs a 

GaInAsP/InP, HgCdTe, CdTe, Ge, HgJ2, C (diamant), SiC 

Laserové Al2O3: Cr, Y3Al5O12: Nd, BeAl4O4:Cr, LiNdP4O12, MoF3, 

LiErF4, MgF2:Ni(Co), Gd3Ga5O12:Nd, Bi4Ge3O12:Nd (UV a 

rtg lasery, lasery pro velké energie, lasery s laditelnou 

frekvencí, mikrolasery) 

Detekční Bi4Ge3O12, Hg2, CdTe (γ, rtg), Y3Al5O12, (elektrony) NaJ: Tl 

(γ, rtg), ZnO (neutrony) 

Fotochromní SrTiO3, Ca5(PO4)3(F) 

Doménové Bi4Ti3O12, Gd2Mo3O12 

Fotorefraktivní LiNbO3, (BaSr)Nb2O6, Bi12(SiGe)O20 

Magnetické Feromagnetické granáty a orthoferity vzácných zemin, 

železoyttritý granát Y3Fe5O12 (YIG) 

Dvojlomné MgF2, Hg2X2 (X = Cl, Br, J), ADP 

Elektrooptické DKDP, DCDA, Bi12GeO20, LiNbO3, LiTeO3, Pb5Ge3O11 

Nelineární DKDP, LiNbO3, LiJO3, KB5O8.H2O, Ag3AsS3, K(Nb, Te)O3 

Akusto-optické Hg2X2 (X = Cl, Br, J), PbCl2, Bi12GEO20, LiF, NaCl, KBr, 

CaF2, CaF2O3, Tl(BrJ), SiO2, MgF2, YVO4, CaVO4, 

PbMoO4, PbMoO5, CsCO3M, Hg2O2, PbCl2 

Pyroelektrické DTGS, TGS, Pb5Ge3O11, LiNbO3, (SrBa)Nb2O6 

Piezoelektrické LiNbO3, LiTaO3, Bi12GEO20 

Superiontové vodiče Na bázi směrově utuhlých eutektit halogenidových systémů 

(argyrodity, YF3, AgJ, Ag3Si, Nb3Sr, Nb3Ge, PbAg4J5, Li3N) 

Monochromátorové SiO2, Cu, Al, Si, LiF, EDT, Bi 

Supertvrdé C (diamant), BN (boazen), SiC, Al2O3 

Substrátové Al2O3, Si, Gd3Ga2O12, MgO, Ca3Ga2Ge3O1 Ca-Sr 

germanáty, Mg2Al2O4 

Izolační Slída, asbest, MgO 

Polovodič/kov Vox, TiOx, CdZnySx 
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Zkratky znamenají: ADP – amoniumdihydrofosfát, KDP – 

kaliumdihydrofosfát, CDA – cesiumdihydroarsenid, TGS – triglicinsulfát, doplňující 

písmeno D znamená deuterovaný, například DKDP je deuterovaný 

kaliumdihydrofosfát, atd.  

Moderní elektronika je v současné době spjata s výzkumem a vývojem 

monokrystalických pevných látek o vysoké strukturní dokonalosti, které se ve volné 

přírodě nacházejí ojediněle nebo se v přírodě vůbec nevyskytují a jsou vytvářeny 

zcela záměrně v návaznosti na jejich další použití. [16] 

Přesto, že  nejdůležitější ze všech polovodičů je v současné době křemík, 

v široce se rozvíjejícím oboru – optoelektronice – jsou dominantními nové druhy 

širokopásmových polovodičů, supravodičů a v neposlední řadě monokrystalické 

dielektrické materiály. Například dokonalost objemových krystalů křemíku, 

vyráběných v podstatě bez dislokací, dovoluje integraci polovodičových součástek 

v hustotě mnoha milionů tranzistorů na čipu. [16] 

Díky možnosti růstu strukturně téměř dokonalých monokrystalů                     

a monokrystalických vrstev, bylo možné realizovat procesorové systémy, kde na 

jednom čipu je integrováno až několik desítek milionů polovodičových a dalších 

elementů. [8] Při v současné době možné hustotě velkoplošné integrace a při 

velikosti geometrických detailů výrazně menších než 0,01µm narážíme již na 

fyzikální hranice mikrominiaturizace, které jsou dány fluktuací příměsí, 

nedostatečnou tepelnou vodivostí některých materiálů, střední volnou dráhou 

elektronů apod. [16] 

Největší rozvoj byl v minulých letech zaznamenán při přípravě jednoduchých 

a mnohonásobných vrstev polovodičů a dielektrik. Z těchto materiálů je možné 

sestrojit součástky, kde vzhledem k jejich struktuře velmi tenkých vrstev využíváme 

nových vlastností odvozených od rozměrově kvantových jevů. [16] 

Krystaly sloučenin prvků III. a V. skupiny jsou základem pro přípravu celé 

řady důležitých součástek jako například elektroluminiscenčních diod, 

polovodičových laserů, fotodetektorů, vysokofrekvenčních diod a tranzistorů, 

Gunnových diod a fotokatod. [18] 
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Monokrystaly se používají také pro fotovoltaické články solárních elektráren. 

Oproti polykrystalickým článkům mají vyšší účinnost a při přímém ozáření ztrácejí 

méně na výkonu se vzrůstající teplotou. [19]  
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4. Růst monokrystalů 

Růst krystalů je v zásadě proces uspořádávání atomů, iontů, molekul nebo 

molekulových komplexů do pravidelných trojrozměrných krystalových uspořádání. 

[20]
1
 

Syntetické monokrystaly se připravují obvykle pěstováním z taveniny – 

Verneuilova a Czochralského metoda růstu krystalů, pěstováním z roztoků nebo 

pěstováním pomocí zónové tavby. [6] Volba způsobu přípravy monokrystalu závisí 

na charakteru připravovaného materiálu. [17] Například pro růst monokrystalu 

křemíku se používá Czochralského metoda, pro růst monokrystalů oxidů metoda 

plovoucí zóny. [21] 

Růst monokrystalů je poměrně nový směr ve fyzice, i když jeho počátek je 

možné vystopovat zpátky do roku 2500 př. n. l., kdy byla krystalizována sůl 

z vodného roztoku. [22] Systematická práce na růstu krystalů začala v roce 1600 

růstem krystalů z vodného roztoku a v roce 1850 z taveniny a par. [23] V roce 1939 

metalurgista William Gardner  Pfann  z Bellovy laboratoře postavil aparaturu pro 

zónové čištění germania. [22]  Tato metoda se stala základem pro růst krystalů 

pomocí plovoucí zóny v roce 1951.  

V roce 1952 Theurer, také z Bellových laboratoří, poprvé provedl růst 

monokrystalu metodou zonální tavby. Krátce poté objevily nezávisle tuto metodu 

von Emeis ze společnosti Siemens stejně jako Keck a Golay z US Army Signal 

Corps. První firma, která komercializovala růst krystalů metodou plovoucí zóny, byla 

firma Siemens v padesátých letech devatenáctého století, kdy používali tuto metodu 

pro výrobu monokrystalů křemíku. V roce 1953 získali za tuto technologii patent. 

Stali se první společností produkující ultra čisté monokrystaly křemíku pro 

polovodičové součástky, které byly použité na indukční ohřev pro tavení úzké části 

válcové tyče polykrystalického materiálu. [20] 

                                                 
1
 Z anglického originálu: Crystal growth is basically a process of arranging atoms, 

ionts, molecules or molecular assemblies into regular tree-dimensional periodic array. 

4.1 Historie 
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Společnost Ecco Corporation začala v roce 1953 výrobu přístrojů s plovoucí 

zónou. Od té doby se růst krystalů křemíku rozšířil do mnoha dalších zemí. Do konce 

padesátých let devatenáctého století nepřekročil průměr krystalů 25 mm, ale během 

šedesátých až sedmdesátých let se průměr zvýšil z 33 mm na 50 až 75 mm. Toto 

zvětšení průměru umožnilo vývoj a výrobu vysoce výkonných samostatných zařízení 

jako jsou například tyristory. První monokrystal křemíku s průměrem 200 mm 

vyrostli ve Wacker-Silicon-Company v roce 2000. Ferity se pak staly důležitou 

součástí pro mikrovlnné aplikace ke konci padesátých let devatenáctého století. [20]  

V roce 1916 experimentoval J. Czochralski s rychlostí růstu krystalů snadno 

tavitelných kovů. [24]  

Do kelímku z křemenného skla je vložen materiál a zárodek monokrystalu je 

umístěn do tažičky. Vsádka se roztaví v kelímku a do vzniklé taveniny se ponoří 

zárodek monokrystalu, který se otáčí a zároveň pomalu vytahuje z taveniny. Na jeho 

konci roste monokrystal. [25]  

 Gordon K. Teal a John B. Little z Bellových laboratoří zavedli použití 

monokrystalického zárodku s danou krystalografickou orientací a řízením rychlosti 

tažení a rotace krystalu i kelímku dosáhli definované distribuce dopantu v krystalu. 

[24]  

Zásadní výhodou Czochralského metody je, že se rozhraní pevné a kapalné 

fáze nedotýká stěn nádoby. Jedná se vlastně o přirozené tuhnutí taveniny. [26] 

Bridgmanova metoda růstu monokrystalů a od ní odvozené gradientové 

metody patří mezi nejdůležitější metody pěstování krystalů z taveniny. Používají se  

s úspěchem k přípravě velkých a kvalitních krystalů kongruentně tajících látek. [27] 

Veškerý materiál je na počátku roztaven v krystalizační nádobě a krystal roste 

od nejchladnějšího místa této nádoby. Základem těchto metod je vytvoření 

dostačujícího teplotního gradientu na rozhraní tavenina - pevná fáze. Krystaly rostou 

4.2 Czochralského metoda 

4.3 Bridgmanova metoda 
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buď na zárodku připraveném předem nebo zárodek vznikne spontánní nukleací 

v nejchladnějším místě kelímku v poměrně malém objemu. [27] 

Pod obecný název zonální tavba je zahrnut soubor metod používaných pro 

kontrolovatelné rozdělení příměsí v krystalických vzorcích. [28] Využívají se pro 

velké množství různorodých materiálů zahrnující oxidy, kovy a polovodiče. [20] 

Krystaly rostlé metodou plovoucí zóny jsou velmi kvalitní, ale relativně malé 

(obvykle ne větší než několik milimetrů v průměru a několik centimetrů na délku). 

Většina práce je tak zaměřena na růst nových materiálů hlavně pro výzkumné účely. 

[20]
2
 

Jediné krystaly, rostlé pomocí zonální tavby, které se používají pro průmysl, 

jsou          a     . [20] 

Pro růst monokrystalů zonální tavbou je nutné zvolit takový materiál, který 

má vhodné vlastnosti jako jsou povrchové napětí, smáčecí úhel, viskozita a hustota 

taveniny, stejně jako optické vlastnosti a tepelná vodivost taveniny i krystalu. Také je 

důležité znát změnu těchto parametrů s rostoucí teplotou.   

Idea optické plovoucí zóny je znázorněna na obr. č. 9. [20]  

                                                 
2
 Z anglického originálu: Crystals grown by the optical floating zone technique are 

of high quality but relatively small (usually not larger than a few millimeters in diameter and 

a few centimeters in length) so the majority of work is concentrated on new materials grown 

mainly for research purposes. 

4.4 Metoda zonální tavby 
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Obrázek č. 9: Schéma aparatury pro zonální tavbu 

Převzato z: [29] 

Zárodečná a zásobovací tyč jsou uchyceny v tažičkách takovým způsobem, že 

se jejich hroty setkají v ohnisku elipsových zrcadel. Halogenové (xenonové) lampy 

jsou umístěny do druhého ohniska. Proces růstu monokrystalů provedený metodou 

optické plovoucí zóny začíná tavením špiček polykrystalických tyčí vzdálených od 

sebe několik milimetrů (obr. č. 10, b). Po roztavení se tyčky spojí a vytvoří se 

plovoucí zóna mezi spodní zárodečnou tyčí a horní zásobovací tyčí. (obr. č. 10, c). 

Roztavenou část vzorku drží pohromadě kapilární síly. [30]  Délka plovoucí zóny se 

obvykle nastavuje tak, aby byla přibližně stejně velká, jako průměr zásobovací tyče. 

[31]  
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Obrázek č. 10: Tvorba plovoucí zóny 

Převzato z: [31] 

Poté, co je plovoucí zóna vytvořena, začne se pohybovat směrem nahoru 

(tyče jsou synchronně posouvány dolů, případně jsou statické a pohybují se žárovky 

se zrcadly nahoru) a tavenina se na původním místě začne ochlazovat a materiál 

začne krystalizovat na zárodečné tyčce (obrázek č. 11). V průběhu růstu se tyčky 

otáčejí kolem osy v opačném směru. Rychlost otáčení je důležitá, protože je 

zodpovědná za vzor nucené konvekce toků v daném pásmu a v důsledku míchání 

materiálu má vliv na tvar krystalizace a na přítomnost defektů. [20] Mimoto vyšší 

rychlost otáčení má vliv na konvexnost taveniny na rozhraní. Tavenina se tak udrží 

stabilní, aby se zabránilo dotyku zásobovací a zárodečné tyče, kde rosteme krystal. 

[31] Rychlost otáčení je optimalizována experimentálně pro jednotlivé materiály       

a pohybuje se obvykle v rozmezí 0 až 50 otáček za minutu. [20]  



29 

 

 

Obrázek č. 11: Stupně pro nukleaci na zárodečné tyčce 

Převzato z: [20] 

Stabilita plovoucí zóny je závislá od kvality tyček stejně jako na vycentrování 

zárodečné a zásobovací tyčky do jedné osy. Toho dosáhneme pevným upevněním 

zárodečné tyčky do spodního držáku a volným pověšením zárodečné tyčky do háčku. 

Dalším důležitým faktorem pro stabilitu plovoucí zóny je zarovnání lamp a zrcadel. 

Poloha zrcadel je již přednastavena, ale srovnání lamp zásadně ovlivňuje rozdělení 

teploty v rámci zóny.  

Malý objem taveniny v zóně je příčinou citlivosti růstu krystalu na kolísání 

tepelného výkonu a na krátkodobé výkyvy tlaku plynu. Spolu s velkým teplotním 

gradientem v rozhraní kapalina - pevná látka to vede k obtížím při dosahování           

a udržení ploché krystalizace a stabilního růstu, což má za následek mnoho defektů    

a růstové nestability. Významné tepelné a mechanické namáhání omezuje velikost    

a kvalitu získaných krystalů. [20] 

Metodou plovoucí zóny je možné růst krystaly z kongruentně i inkongruentně 

krystalizujících tavenin. [31] Relativně vysoký teplotní gradient při krystalizaci 

snižuje šanci na konstituční podchlazení a umožňuje rychlejší růst nekongruentně 

krystalizujících materiálů. [20]  

Touto metodou je možné růst i oxidické materiály s bodem tání až 2500°C při 

použití xenonových lamp. [32] 
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Monokrystaly je možné růst v kontrolované plynové atmosféře a za vysokého 

tlaku až do 70 atm podle modelu optické pece. Použití vysokého tlaku je výhodné 

pro materiály s vysokým tlakem par v krystalizační teplotě. Mimoto použití plynu 

s vysokou molekulovou hmotností (například Ar místo N2) snižuje rychlost 

odpařování. [20] 

 Na rozdíl od kelímkových metod může být dosaženo ustáleného stavu, což je 

velmi výhodné pro krystalizaci dopovaných materiálů (s distribučním koeficientem 

rozdílným od jedné), pro inkongruentně krystalizující materiály a pro materiály, 

které v důsledku substituce kationtu kongruentně tavící se směsi nejsou 

stechiometrické. [20] 

Metoda zonální tavby není výhodná pro materiály s vysokým tlakem par, 

s nízkým povrchovým napětím a vysokou viskozitou. Stejně tak není vhodná pro 

materiály, které procházejí fázovými přechody v průběhu chlazení, protože tyto 

krystaly obvykle popraskají již v průběhu samotného růstu. [32] 

Komerčně jsou používány dva typy optických pecí – s dvěma nebo čtyřmi 

elipsovými zrcadly. Idea pece s jedním zrcadlem byla testována v roce 1969. V obou 

případech se v peci používají halogenové nebo xenonové obloukové lampy, které se 

liší možným energetickým výkonem a životností. [32]  

Rozdělení teploty kolem vodorovné roviny v tradičních jedno nebo dvou 

zrcadlových pecích není homogenní a toto rozložení teploty je nevýhodné pro růst 

vysoko kvalitních krystalů (obr. č. 12). Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou je 

typicky větší než 150°C. Mimoto, na rozdělení teploty má vliv i prostorové nastavení 

vláken žárovek. [33]  

Rozložení teploty v optické peci se čtyřmi zrcadly je téměř homogenní oproti 

tradičním jedno nebo dvou zrcadlovým pecím (obr. č. 13). Rozdělení teploty podél 

svislého směru je větší než 100°C a podél horizontálního směru je menší než 10°C 

[33].   
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Obrázek č. 12: Teplotní profil optické pece s dvěma zrcadly 

Převzato z: [33] 

 

 

Obrázek č. 13: Teplotní profil pece se čtyřmi zrcadly   

Převzato z: [33] 

Nejmodernějším trendem ve vývoji optických pecí jsou pece, kde se jako 

zdroj tepla používá až 7 infračervených diodových laserů (obrázek č. 14). Zásadní 

výhodou těchto pecí je ještě homogennější horká zóna dovolující růst                         
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i nekongruentních krystalů a současně významná úspora energií spotřebovaných 

v průběhu procesu oproti klasickým žárovkám. 

   

 

Obrázek č. 14: Optická pec se sedmi lasery 

Převzato z: [34] 
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5. Vyhodnocování kvality krystalů, orientace  

K výzkumu krystalové struktury používáme difrakční obrazce vln, které 

interagují s atomy a jejichž vlnová délka je srovnatelná s meziatomovými 

vzdálenostmi. Je-li vlnová délka záření srovnatelná nebo menší než mřížková 

konstanta, můžeme zjistit difraktované svazky ve směrech zcela odlišných od směru 

dopadu. [9] K pružnému rozptylu dochází především na elektronech atomů. [35] 

Pozorovatelný interferenční jev, projevující se v určitých směrech koncentrací 

rozptýlené energie, nastává pouze tehdy, mají-li vlny rozptýlené atomy 

v rovnoběžných rovinách stejnou fázi. Dráhový rozdíl při rozptylu na sousedních 

rovinách se musí rovnat celistvému počtu    vlnových délek: 

   2        .        (2) 

Číslo   v tomto vztahu (Braggově rovnici) se nazývá řád reflexe;   je 

Braggův úhel, pod nímž dopadají paprsky na systém rovin (hkl) navzájem 

vzdálených       [35] 

K Bragově reflexi dochází jen pro vlnové délky   2  a proto není možné 

použít viditelné světlo. [9] 

Existuje celá škála rentgenových difrakčních metod, základní však jsou: 

Při Laueho metodě je monokrystal umístěn nehybně do svazku rentgenového 

záření se spojitým spektrem. Krystal difraktuje záření s diskrétními hodnotami λ, pro 

něž existují takové mezirovinné vzdálenosti d a úhly dopadu  , které právě splňují 

Braggův zákon (2). [9] 

Difraktované svazky jsou zachyceny na rovinném stacionárním filmu. 

Difraktované záření může být zachyceno před vzorkem – odrazové uspořádání, nebo 

za vzorkem – uspořádání na průchod (obr. č. 15). Při Laueho metodě získáváme 

obraz (lauegram) zkolabovaný a zkreslený. [9] 

5.1 Laueho metoda 
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Obrázek č. 15: Laueho metoda na zpětný odraz 

Laueho metodu je možno použít jak pro ověření krystalinity, tak současně pro 

určení krystalografické orientace krystalu vzhledem k rovině detektoru. 

Při určování, zda je materiál monokrystal, je nutné použít široký svazek 

rentgenového záření. Pokud bychom zvolili svazek příliš úzký, mohlo by se stát, že 

osvítíme pouze jedno zrno a mylně jej vyhodnotíme podle lauegramu jako 

monokrystal. Jedná-li se o monokrystal, na lauegramu se objeví body - reflexe 

rozmístěné na hyperbolách s odpovídající symetrií krystalu. Pokud se jedná               

o nedokonalý monokrystal, skvrny na laueogramu jsou velké, rozštěpené                   

a nesymetrické. Pokud je vzorek polykrystalický, pak jsou zobrazené skvrny na 

lauegramu rozmístěny jen v souosých kružnicích.  Touto metodou lze také odhalit     

a určit základní symetrii krystalu.  

Výhodou Laueho metody je experimentální jednoduchost a rychlost.  

Orientace monokrystalu 

Monokrystaly nejčastěji rostou podle význačné osy symetrie a v kolmých 

směrech vytváří obvykle fazety (plochy). Fazety mohou být nápomocny při orientaci 

monokrystalu. Orientace krystalu se provádí na goniometrické hlavičce.  

Goniometrickou hlavičku spolu s monokrystalem umístíme do svazku 

rentgenového záření a zhotovíme lauegram.  V příznivém případě nalezneme 

difrakční stopu, která odpovídá některému význačnému směru. Pokud se tak nestane, 
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přelepíme monokrystal na goniometrické hlavičce a postup opakujeme.  Určíme 

odchylku vytipované difrakční stopy od středu snímku – otvoru pro kolimátor           

a spočítáme, o kolik je třeba otočit goniometrickou hlavičku. Provedeme potřebné 

opravy a poté zhotovíme nový snímek. Pokud nebylo dosaženo správné orientace, 

znovu opakujeme postup. Lauegram krystalu orientovaného podle význačného 

krystalografického směru má odpovídající symetrii. [36]  

 

Při práškové metodě dopadá monochromatické záření na vzorek ve formě 

jemného prášku. Rozdělení orientací jednotlivých krystalů bude téměř spojité. 

Difraktované paprsky vycházejí z jednotlivých krystalitů, které jsou náhodně 

orientovány, a proto některé z nich svírají se svazkem úhel dopadu  , splňující 

Braggovu rovnici (2). [9]  

Při použití Debbye - Scherrerovy metody je třeba vzorek vycentrovat do 

středu (osy) komůrky (goniometru). Během expozice se vzorek otáčí kolem osy, 

neboť tím se zvyšuje pravděpodobnost postupného nastavení dalších krystalových 

zrn do reflexní polohy. [37] Difraktované paprsky vycházejí ze vzorku ve směrech 

povrchových přímek kuželových ploch, souosých s původním svazkem. Povrchové 

přímky svírají úhel 2   se směrem původního svazku. Kuželové plochy protínají film 

v řadě souosých kružnic. [9] Z poloh difrakčních čar určíme difrakční úhly a pomocí 

Braggova zákona (2) určíme mezirovinné vzdálenosti difraktujících os rovin. [2]  

Pro práškovou difrakci v Braggově - Brentanově uspořádání se prášek natlačí 

do plochého držáku a umístí se do osy goniometru. Záznam se snímá při pohybu 

detektoru rychlostí 2   a pohybu vzorku rychlostí    (symetrická difrakce). 

Registrují se vždy difrakce na rovinách hkl splňující difrakční podmínku pro dané  , 

které byly orientovány rovnoběžně s povrchem vzorku. (obrázek č. 16) Výsledkem 

měření je difraktogram, kde je zaznamenána závislost intenzity detekovaného záření 

na úhlu 2  .  

5.2 Rentgenová prášková difrakce 
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Obrázek č. 16: Schéma Bragg Brentano metody rentgenové práškové difrakce 

Převzato z: [38] 

Difrakční záznam se obvykle vyhodnocuje pomocí Rietveldovy metody, jež 

je založena na iterativním hledání nejmenší odchylky mezi reálným difrakčním 

záznamem a matematickým strukturním modelem. [39]  
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6. Experimentální část 

6.1.1 Příprava tyčí 

Kvalita tyček pro zonální tavbu má velký vliv na úspěšné vytvoření a stabilitu 

roztavené zóny, a proto je velmi důležité vyrobit rovné tyčky s konstantním 

průměrem. Prášek pro výrobu tyček nesmí být ve formě sférických částic.                 

Z takového prášku není možné stlačením a sintrováním získat kompaktní tyčku.  

Pro zajištění homogennosti prášku jej promícháme v třecí misce. Práškem 

plníme pryžové trubičky ve vibračním zařízení, abychom docílili rovnoměrného 

rozprostření částic bez velkých vzduchových kavit. Uzavřenou trubičku vložíme do 

tlakové cely, která je naplněna olejem a poté ji stlačíme hydrostaticky využitím 

rovnoměrného tlaku oleje. Uzavřené trubičky stlačíme v hydrostatickém lisu tlakem 

nejprve 700kg/cm
2
 a poté přibližně 2000kg/cm

2
. Prášek se při takovém tlaku slisuje 

do křehké, ale kompaktní tyčky a zároveň dojde k výrazné redukci objemu. Při 

lisování se v tyčce navíc zacelí zbylé mikrokavity, které by mohly způsobit poruchy 

krystalové struktury při růstu krystalu v optické peci. 

Pro sintrování je ideální velikost zrn sypké hmoty -325 MESH. Síta s malými 

oky se označují pomocí jednotky MESH, která udává počet ok na jeden palec síta 

tkaného z drátu, jehož oka odpovídají průměru drátu. Hodnota MESH udává velikost 

síta, kterým částice proséváme. Znaménko plus před číslem znamená, že částice jsou 

sítem zachycené a znaménko mínus před číslem znamená, že částice sítem 

procházejí.  

Připravenou polykrystalickou tyčku sintrujeme na platinovém plíšku. V tomto 

kroku dochází k vzájemnému slinutí práškových částic. Výhodné je při sintrování 

tyčky plíškem také přikrýt a tím zvýšit rovnoměrnost šíření tepla. Tyčku pomalu 

zahříváme na přibližně polovinu teploty tání. Do vychladlých tyček vyvrtáme malou 

dírku, kudy pak protáhneme očko při zavěšování tyčky do optické pece. Znovu tyčky 

sintrujeme na teplotu cca 2/3 až 3/4 teploty tání. Po prvním sintrování je tyčka 

6.1 Růst krystalů  



38 

 

dostatečně tvrdá, aby se při vrtání nerozpadla. Při druhém sintrování je již tyčinka na 

vrtání příliš tvrdá. Při sintrování dojde znovu k redukci objemu tyček. 

Připravovala jsem tyčky z TiO2 a tyčky z Al2O3 s 0,5% Cr2O3. Tyčky TiO2 

jsem sintrovala na teplotu 1350°C a tyčky z Al2O3 s 0,5% Cr2O3 na teplotu 1500°C. 

Při druhém sintrování tyčky změnily barvu. TiO2 získala barvu pískovou a  Al2O3 

s 0,5% Cr2O3 se zbarvila do růžova. 

6.1.2 Růst monokrystalu 

Pro přípravu monokrystalů jsem použila optickou pec FZ–T–4000–VI–VPM-

PC vyrobenou společností Crystal Systems Corporation Japan. Zásobovací tyčku 

s provrtanou dírkou zavěsíme na hák a kratší zárodečnou tyčku upevníme do 

spodního držáku. Vzorky uzavřeme do komory. Pokud chceme růst v jiné atmosféře, 

vyčerpáme vzduch a komoru poté vyplníme jiným plynem. Monokrystal TiO2 jsem 

rostla na vzduchu i v atmosféře čistého O2.  

Pomocí čtyř halogenových lamp – každá o výkonu 1000W, a parabolických 

zrcadel zahříváme okrajové části tyček na teplotu tání. Po roztavení spojíme tyčky    

a vytvoříme plovoucí zónu, kterou posouváme postupně vzorkem rychlostí 1cm/hod.  

Na začátku tavení je možné vytvořit úzký krček a posléze ingot postupně 

rozšiřovat. Toho se docílí různou rychlostí tažení zárodečné a zásobovací tyčky         

a intenzitou ohřevu taveniny. Krček vytváříme proto, aby se zúžením roztavené zóny 

omezil prostor pro krystalizaci a zvýšila se pravděpodobnost výběru jednoho zrna 

pro růst krystalu. (obrázek č. 17) 

 

Obrázek č. 17: a) normální růst, b) krček a výběr jednoho zrna   
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7. Výsledky  

Monokrystaly TiO2 jsem rostla nejprve na vzduchu za normálního tlaku (obr. 

č. 18 a 19). Při dalším růstu jsem použila kyslíkovou atmosféru za normálního tlaku 

(obr. č. 20) a při třetím růstu jsem rostla na vzduchu, ale za tlaku 0,15 MPa.  

Při prvním růstu krystalu TiO2 se postupně objevily výrazné fazety, jak je 

vidět ve spodní části obr. č. 18 a na obr. č. 19. Finální krystal měl tvar hranolu 

s oblými hranami.  

 

Obrázek č. 18: Krystal TiO2 rostlý na vzduchu, za normálního tlaku, fazety 
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Obrázek č. 19: Krystal TiO2 rostlý pomocí zonální tavby, na vzduchu za 

normálního tlaku 

 

Obrázek č. 20: Krystal TiO2 rostlý pomocí zonální tavby v kyslíkové 

atmosféře 
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Krystaly rubínu jsem rostla na vzduchu za normálního tlaku (obr. č. 21 a 22). 

U tohoto růstu jsem narážela na teplotní omezení pece, neboť rubín má velmi vysoký 

bod tání – 2044°C a proto bylo možné vyrůst monokrystal pouze malých rozměrů.

 

Obrázek č. 21: Krystal rubínu rostlý pomocí zonální tavby na vzduchu za 

normálního tlaku 
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Obrázek č. 22: Krystal rubínu rostlý pomocí zonální tavby na vzduchu za 

normálního tlaku 

Pro určení, zda přetavený materiál je monokrystal, orientaci a rozřezání podél 

krystalových os jsem vybrala krystal TiO2 rostlý při prvním růstu na vzduchu za 

normálního tlaku.  

Pomocí lauegramu jsem určila, že se jedná o monokrystal a vzorek jsem 

zorientovala podél tetragonální osy (lauegram na obr. č. 23). Postupně jsem 

orientovala monokrystal podle jednotlivých os a podle těchto os jsem jej rozřezala    

a získala tak kvádrový monokrystal, kdy každá ze stran je kolmá k hlavním 

krystalografickým osám (obr. č. 24). Krystal byl řezán na goniometru pomocí 

precizní drátové pily (South Bay Technology, model 810), což je metoda obvyklá 

například i při zpracování krystalů křemíku. 
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Obrázek č. 23: Lauegram orientovaného monokrystalu TiO2   

 

 Obrázek č. 24: Monokrystal TiO2 získaný metodou zonální tavby 

Krystalický vzorek oxidu titaničitého jsem dále rozdrtila v třecí misce na 

jemný prášek, nanesla na sklíčko a umístila do rentgenového práškového 
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difraktometru. TiO2 krystalizuje ve dvou základních modifikacích – anatas a rutil. 

V programu FullProf jsem nalezla polohy difrakčních čar anatasu a rutilu                  

a porovnala se získaným difrakčním záznamem. Ze získaného difraktogramu jsem 

jednoznačně určila krystalovou strukturu jako čtverečnou – anatas, kdy všechny 

reflexe byly popsány v rámci strukturního modelu anatasu (obrázek č. 25). 

 

Obrázek č. 25: Difraktogram TiO2, modře poloha reflexí anatasu, zeleně 

poloha reflexí rutilu 

  Krystaly TiO2 rostlé na vzduchu měly sytě modrou barvu, nebyly 

transparentní s polokovovým leskem. Krystal TiO2 připravený v tlaku čistého kyslíku 

byl transparentní a pouze lehce nažloutlý. Zbarvení krystalů rostlých na vzduchu je 

tudíž dáno nejpravděpodobněji zabudováním atomů dusíku do atomové mříže, nebo 

naopak deficitem kyslíku (vakance) v mříži.  

Po růstu zonální tavbou se monokrystal rubínu zbarvil do růžovočervena. 

V obou případech je vryp bílý. 
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Závěr  

Cílem mé práce bylo seznámit se s metodou zonální tavby. Připravila jsem 

úspěšně monokrystaly TiO2 ve formě anatasu a rubín. U monokrystalu TiO2 jsem 

zjistila tetragonální strukturu pomocí rentgenové práškové difrakce. Uvedla jsem také 

vybrané fyzikální vlastnosti vyrobených monokrystalů. 

Metodu zonální tavby jsem shledala jako velmi vhodnou pro růst 

monokrystalů obou vybraných materiálů. V případě korundu (rubínu) by však byla 

vhodnější pec s výkonnějšími xenonovými žárovkami, díky teplotě tání, která 

atakovala technický limit použité pece. 

V této souvislosti je třeba také zmínit jeden z ojedinělých parametrů, který je 

nutné sledovat při výběru materiálu a tím je jeho barva. V případě pokusu vyrůst 

krystal čistého nedopovaného korundu, který je v práškové formě bílý a v případě 

monokrystalu, mléčně zakalený až transparentní, nebylo vůbec dosaženo teploty tání 

i při maximálním výkonu pece. Přestože teplota tání rubínu je dokonce lehce vyšší 

než čistého korundu, červené zbarvení rubínu bylo zodpovědné za výrazně vyšší 

absorpci světla než v případě čistého korundu, který záření pouze odrážel.  

Z tohoto pohledu jsou černé materiály nejvhodnější pro aplikaci zonální tavby 

v optické peci. 
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