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Fizikalne lastnosti treh alotropnih oblik ogljika pa 
so zelo različne. Diamant in grafit sta že dolgo šolska 
primera za razlago, kako so lastnosti snovi odvisne od 
njihove zgradbe in podobno je z buckminster fulere-
nom. Diamant ima visoko gostoto in velja za najtrši 
mineral. Z diamantnimi svedri in rezili je mogoče pre-
rezati in prevrtati še tako trd material. Grafit je mehek, 
zato ga uporabljajo kot mazilo, ki zmanjša trenje pri 
kovinskih gredeh. Bolj znana pa je njegova uporaba v 
svinčnikih. Grafitna sredica v svinčniku je tako meh-
ka, da se že ob rahlem pritisku svinčnika ob papir od-
lušči plast grafita in na papirju ostane sled. Kroglice 
buckminster fulerena pa se odlikujejo po veliki trdno-
sti, odkrili so jih v sajah. Od kod tako velike razlike v 
lastnosti  snovi, ki je sestavljena iz enakih atomov 
ogljika? Odgovor najdemo v zgradbi, tj. kako so atomi 
ogljika povezani med seboj.

Vsak atom v notranjosti diamanta je povezan s šti-
rimi drugimi atomi z močno vezjo. Tako nastane toga 
in kompaktna rešetka. Posledica tega je visoka trdota 
diamanta.

V grafitu so atomi ogljika povezani v šesterokotne 
obroče, ki se sestavljajo v plast. Več teh plasti je poveza-
nih med seboj s šibkimi silami, zato plasti zlahka drsijo 
ena ob drugi, kar povzroča majhno trdoto grafita.

V buckminster fulerenu je 60 atomov ogljika po-
vezanih v votlo kroglico. Atomi ogljika so povezani v 
peterokotnike ali šesterokotnike, tako kot je sestavlje-
na nogometna žoga. Zaradi take povezave imajo te 
kroglice, imenovane tudi kroglice bucky, veliko tr-
dnost.

Grafit, diamant in buckminster 
fuleren: enako a zelo različno
Leta 1985 so odkrili še eno obliko, v katero se lahko uredijo atomi ogljika. Do tedaj sta bili znani 
dve obliki, v katerih se lahko pojavlja čisti ogljik, to sta grafit in diamant. Pojav, da se atomi istega 
elementa lahko drugače razporedijo in povežejo, se imenuje alotropija. 
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Slika 1: Kroglični model in samoroden diamant

Slika 2: Kroglični model in samoroden grafit

Slika 3: Kroglični model in samoroden buckminster fuleren


