
Лекція 12 

СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРНИЙ ТИП. ОСНОВНІ ТИПИ 

КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР 

Під структурою слід розуміти реальне просторове розміщення 

матеріальних часток (атомів, молекул, іонів). В кожній конкретній структурі 

вказано масштаб за допомогою якого можна визначати на просторовій моделі 

відстані між вузлами ґратки. Щоб зобразити структуру кристалу необхідно 

знати: 

1. кількість кристалохімічних позицій; 

2. якими атомами заселена кожна позиція і в якій пропорції; 

3. координати кристалохімічних позицій в елементарній комірці; 

4. симетричні закони, за якими відбувається трансляція елементарної комірки 

(клас симетрії, просторова група). 

Якщо ж нас цікавить лише відносне розташування атомів або атомних 

угрупувань в структурі, то ми будемо мати справу із структурним типом. 

Структурні типи слід розглядати виходячи із загальних формул мінералів: С, АХ, 

А2Х, АХ2, А2Х3, тощо, де С – атом металу або неметалу, А – катіон, Х – аніон.  

1. Структури простих речовин 

Координаційними структурами простих речовин звуться такі структури в 

яких координація атомів однакова у всіх напрямках. Серед них виділяються 

структурні типи міді, альфа-заліза, магнію, алмазу. Всі можливі типи структур 

можуть бути виведені з трьох найпростіших структур шляхом збільшення 

кількості вузлів. 

1.1. Cтруктури неметалів 

У структурах неметалів характер хімічного зв'язку близький до 

ковалентного. Тому координаційне число визначається за правилом Юм-Розерi: 

n = 8 – N, 

де n ‒ координаційне число; 

     N – кількість електронів на зовнішньому рівні.  

Тому для неметалів характерні малі координаційні числа ‒ адже кількість 

електронів на зовнішньому рівні – 4 i більше. Оскільки, згідно з правилом Юм-

Розері, координаційні числа простих речовин однієї групи повинні бути 

однаковими, розглянемо їх будову за групами. 

1.1.1. VIII група – інертні гази 

Згідно з правилом Юм-Розері, n=8–8=0. Це означає, що ковалентні зв'язки 

відсутні. І дійсно, ми знаємо, що атоми інертних газів у твердому стані зв'язані 

силами Ван дер Ваалса. Тому температури топлення їх дуже низькі, а відстані між 

атомами – великі. Оскільки залишковий зв'язок ненасичений i ненаправлений, у 



структур повинні бути великі координаційні числа. Тому інертні ґази у твердому 

стані мають структури найщільніших кульових упаковок. У He – гексагональна, у 

інших – кубічна. 

1.1.2. VII група – галогени 

Для галогенів n=8–7=1. Таким чином, кожний атом повинен мати на 

найменшій відстані тільки одного сусіда. Дійсно, Cl, Br, I утворюють двоатомні 

молекули, які розташовані у вузлах ромбічної гранецентрованої комірки. 

 
Параметри елементарної комірки становлять (Ǻ): 

Речовина Параметр а Параметр b Параметр c 

Cl (-160ºC) 8,21 4,50 6,29 

Br (-150ºC) 8,72 4,48 6,67 

I (18ºC) 9,78 4,79 7,26 

Міжатомні відстані у молекулі (R1) i між молекулами (R2) становлять: 

Речовина R1 R2 R2/R1 

Cl 1,9 3,32 1,68 

Br 2,27 3,31 1,46 

I 2,67 3,57 1,34 

Як видно з наведених даних, відстань між атомами у молекулі значно менша, 

ніж між молекулами. Хімічний зв'язок у молекулі (ковалентний) значно міцніший, 

ніж між молекулами (залишковий). У структурі можна бачити горизонтальні кулі, 

складені з молекул. Верхні – над пустотами нижчих. Зі збільшенням номера 

елементу, зверху вниз, відстань між атомами в молекулі зростає значно більше, 

ніж між молекулами. Самі відстані наближаються одна до другої. Це свідчить про 

зменшення у зв'язку ковалентної складової частини. 

1.1.3. VI група – халькогени 

Координаційне число повинно бути 8 – 6 = 2. Однак для Оксигену це 

правило не спрацьовує. У твердому стані всі три його модифікації (за температур 

-225–-252ºС) складаються з двоатомних молекул, як i галоґени. Це вказує, що 

зв'язки не одинарні. Сульфур, селен, телур утворюють або кільця (з 6, 8, 12 

атомів), або ланцюги, у яких кожен з атомів на найближчій відстані має двох 

сусідів. Це залежить від модифікації. Сульфур ромбоедричний має кільця з 6-ти 

атомів, з моноклінною сингонією – з 8-ми. Селен моноклінний – з 8-ми, з 

гексагональною сингонією має ланцюги.  

                                                              



Мінімальні міжатомні відстані (R1) більші за розміром (R2), а також кут між 

лініями зв'язку становлять: 

Речовина   R1   R2 Кут R2/R1 

       S             2,05 3,30 108 1,61 

       Se           2,37 3,43 103 1,44 

       Te           2,88 3,45 103 1,20 

       Po           3,36 3,36 90 1,00 

У зміні міжатомних відстаней така ж закономірність, що й у галогенів – 

зверху вниз різниця між відстанями зменшується. Зменшується i кут між 

зв'язками. 

Таким чином, у підгрупі відбувається перехід від кратного ковалентного зв'язку 

(кисень), через одинарний ковалентний зв'язок (сірка, селен, телур) до металевого 

(полоній). 

Правило Юм-Розері не виконується для першого та останнього членів ряду. 

1.1.4. V група – підгрупа Нітрогену 

Азот, як i кисень, у твердому стані складається з двоатомних молекул, які 

розташовані, в залежності від модифікації, у місцях куль кубічної або 

гексагональної найщільнішої упаковки. 

Фосфор, як відомо, має чотири модифікації: білу, жовту, червону та чорну. 

Білий фосфор складається з 4-х атомних молекул. Вони мають форму тетраедра. 

Атоми Фосфору розташовані на вершинах. Отже кут між лініями зв'язку Р-Р 

незвичайно малий – 60º. Тому ця модифікація дуже нестабільна i легко 

полімеризується до червоного фосфору. Фосфор i його аналоги за групою 

підпорядковуються правилу Юм-Розері – координаційні числа у них 3. Але у 

червоного фосфору валентний кут дорiвнює 102º. Мінімальні міжатомні відстані 

(R1) більші за розміром (R2), а також кут між лініями зв'язку становлять: 

Речовина R1 R2 Кут R2/R1 

       P         2,31 3,27 104 1,51 

      As       2,51 3,15 97 1,25 

      Sb       2,91 3,36 95 1,15 

       Bi      3,07 3,53 95 1,15 

1.1.5. IV група – підгрупа Карбону 

Правилу Юм-Розері підпорядковуються всі прості речовини підгрупи, окрім 

свинцю. Він має найщільнішу упаковку - кубічну. Всі інші кристалізуються у 

двох структурних типах: алмазу i графіту. 

Структура алмазу. Атоми Карбону розташовані у вузлах кубічної 

гранецентрованої комірки. У об'ємі комірки є ще 4 атоми, 2 з них розташовані у 

центрах двох октантів верхньої частини комірки, 2 інших - у центрах двох 

октантів нижчої частини комірки. Октанти розташовані вздовж діагоналей, які 



лежать навхрест. Z = 8. Структуру також можна описати як дві гратки, що 

вставлені одна в одну у точці з координатами 1/4, 1/4, 1/4. 

                                                       
Кожний атом Карбону зв'язаний 4-ма одинарними ковалентними зв'язками з 

4-ма сусідами, розташованими у вершинах тетраедра (n=4). Зв'язок С-С дуже 

міцний, а його довжина становить 0,1545 нм. Тому алмаз має рекордну твердість. 

Однак упаковка не найщільніша, тому при збільшенні радіусів атомів у ряду 

Si–Ge–Sn речовини зі структурою алмазу мають дуже великий обсяг порожнин, а 

олово має другу модифікацію - біле олово з координацією 6. При високих тисках 

Si та Ge також переходять у структуру білого олова. Свинець має структуру 

кубічної найщільнішої упаковки. 

 

                                                          
Структура графіту. Друга модифікація Карбону має кульову структуру. Відстані 

у кулі між сусідніми атомами Карбону менші, ніж у алмазу - 1,418Ǻ. Але між 

кулями - 3,364Ǻ. Тому зв'язок між ними дуже слабкий i графітом легко писати. 

Кристалічна ґратка має гексагональну сингонію. У основі більшої гексагональної 

комірки окрім атомів на вершинах та у центрі розташовано ще 3 атоми. Вони 

займають центри 3-х трикутників із 6-ти через один. 

                                                        
Висота комірки вдвоє більше відстані між кулями. Атоми Карбону 

розташовані також на серединах всіх вертикальних ребер та на середньому за 

висотою перерізу в його центрі та в центрах трьох трикутників перерізу з шести. 

Тому доцільніше розглядати меншу комірку. 

На комірку припадає: Z=1/8·8+1/4·4+1/2·2+1=4 атоми. На більшу за розміром 

комірку припадає Z=4·3=12 атомів. 

                                                     
Кожний атом оточений 3-ма атомами в межах кулі на меншій відстані та 2-

ма атомами з сусідніх куль на значно більшій відстані. Отже n=3+2=5. Окрім того 

атоми другого типу оточені трьома сусідами у кулі та 6-ма знизу i 6-ма зверху, 



для яких n=3+12=15. Координаційний багатогранник у першому випадку - 

тригональна біпіраміда. 

                                             
1.2. Cтруктури металів 

1.2.1. Структурний тип α-Fe 

Атоми Феруму розташовані у вузлах кубічної об’ємноцентрованої гратки. 

Параметр комірки а = 0,286 нм. На одну комірку припадає: Z=1/8·8+1·1= 2 атоми. 

Координаційне число (n) – 8. Координаційний багатогранник – гексаедр (куб). 

Упаковка не найщільніша – коефіцієнт заповнення простору – 68,01%.  

До структурного типу α-Fe відносяться так метали: Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, U, 

Np, Pu, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W. 

 
1.2.2. Структурний тип міді (Cu) 

Структуру міді можна описати двома способами: 

1) атоми Купруму розташовані у вузлах кубічної гранецентрованої ґратки; 

2) атоми Купруму займають місця куль у кубічній найщільнішій кладці. 

 
Параметр елементарної комірки дорівнює 0,361 нм; на одну комірку 

припадає 4 атоми (Z=1/8·8+1/2·6=4). Координаційне число – 12; координаційний 

багатогранник – кубооктаедр. Оскільки упаковка найщільніша, коефіцієнт 

заповнення кулями простору становить 74,05%. Міжатомна відстань становить: 

R2+R2=3,612; R=2,553Ǻ, звідки можна розрахувати радіус атома міді: 

2,553/2=1,277Ǻ. 

Структурний тип міді охоплює такі метали: Ca, Sr, Al, β-Fe (906-1404ºС), Co, Ni, 

Rh, Pd, Ir, Pt, Cu, Ag, Au, Pb. Цікаво, що таку ж структуру мають речовини, 

хімічна природа яких не має нічого спільного з металами – Ne, Ar, Kr, Xe. 

1.2.3. Структурний тип Mg 

Атоми Магнію розташовані як кулі у гексагональній найщільнішій упаковці. 

Отже, координаційне число (n) їх становить 12, і координацiйний багатогранник –  



кубооктаедр (гексагональний), коефіцієнт заповнення простору – 74,05%. 

Симетрія кристалічної гратки – гексагональна. Якщо за елементарну взяти більшу 

за розміром комірку, побудовану на гексагоні, атоми Магнію будуть розташовані 

на всіх 12 вершинах, а також всередині, на серединах перпендикулярів, 

проведених з центрів 3-х з 6-ти трикутників, на які ділиться гексагон. Параметри 

комірки становлять: а=3,2; с=5.2Ǻ. Отже, мінімальна міжатомна відстань 

становить 3,2Ǻ, а радіус атома Магнію – 1,6Ǻ. На одну комірку припадає (Z): 

1/6·12+3+1/2·2=6 атомів. 

 
Однак частіше вживається менша за розміром комірка. Її обсяг утроє менший 

(Z=2), а побудована вона на паралелограмі зі стороною 3,2Ǻ. У такій структурі 

кристалізуються метали: Be, Mg, Zn, Cd, рідкоземельні елементи, Ti, Zr, Hf, Tс, 

Re, Co, Ni, Ru, Os, а також He. 

 
Для ідеальної гексагональної упаковки відношення с/а повинно бути 1,633. 

Однак має місце відхилення. У менший бік – у берилію (1,58); у більший бік – у 

цинку (1.85), кадмію (1,88). Оскільки кубічна об'ємноцентрована структура не 

найщільніша, при високому тиску вона переходить у найщільнішу. Цезій при 

тиску 41 кбар стає ізоструктурним з міддю. При цьому параметр комірки 

зменшується з 6,08 до 5,98Ǻ. Розглянуті вище структури найбільш поширені 

серед металів. Однак деякі метали мають відмінні структури, хоч i похідні від 

розглянутих. 

1.2.4. Структури, похідні від типових 

Структура β-Mn. Вона походить від структури міді шляхом стиснення 

вздовж осі 4-го порядку. Первинну кубічну гранецентровану комірку з 

параметром а=3,77Ǻ необхідно стиснути, доки параметр с не стане дорівнювати 

3,53Ǻ. При цьому симетрія перейде з кубічної у тетрагональну, тому що 

збережеться тільки одна вісь симетрії четвертого порядку (вертикальна). 

Елементарна комірка матиме вдвоє менший об'єм i стане об'ємноцентрованою 

коміркою (атоми відмічені). 

 



Структура In. Вона теж похідна від структури міді, але шляхом 

розтягування вздовж осі 4-го порядку. Елементарна комірка також тетрагональна 

об'ємноцентрована. 

Структура Hg. Похідна від структури міді шляхом стиснення вздовж осі 3-

го порядку. Початкова (вихідна) кубічна комірка має параметр а=4,581Ǻ, після 

деформації кут α=98º. Однак елементарна комірка має менший розмір: а=3,0Ǻ, кут 

α=70º. 

Структура α-U. Похідна від структури магнію. Елементарна комірка – 

ромбічна: а=2,85Ǻ; b=5,86Ǻ; с=4,94Ǻ. 

 
Інші типи структур 

α-Ро має примітивну комірку з параметром а=3.35Ǻ; Отже Z=1, n=6; 

координаційний багатогранник – октаедр. 

β-Ро – похідну від примітивної, шляхом стиснення вздовж осі 3-го порядку. 

Параметри тригональної комірки становлять а=3.56Ǻ; α=98º13'. 

1.3.Структури інтерметалідів 

Метали при взаємодії між собою можуть утворювати як тверді розчини, так i 

сполуки. Тверді розчини утворюються за таких умов:  

 Структурні типи компонентів однакові. 

 Різниця у радіусах атомів не перевищує 10-15%. 

 Атоми мають близьку електронну будову. 

Хімічні сполуки утворюються при суттєвій різниці в електронній будові 

атомів. Їх структура відрізняється від структури класичних сполук тим, що 

порядок у розташуванні атомів не досягає 100%. У твердому розчині атоми двох 

металів займають місця статистично в одній гратці. У класичних сполуках вони 

розташовані у різних гратках. Інтерметалічні сполуки мають проміжну будову. 

Однак для спрощення вважають, що міра впорядкування сягає 100%. Структури 

інтерметалідів у багатьох випадках можна описати, як похідні від трьох основних 

структур металів. Тому їх поділяють на відповідні родини. У межах кожної 

родини елементарні комірки можуть відрізнятися: 

 Розміром у відношенні до вихідної (об'єм дорівнює об'єму вихідної або 

більше у кілька разів). 

 Симетрією (комірку можна вважати утвореною внаслідок деформації 

вздовж осей симетрії). 

 Розміром i симетрією. 

1.3.1.Структури родини міді 



Розглянемо кілька прикладів структур, похідних від структури міді. 

Структура Cu3Au. Атоми Купруму розташовані в центрах граней (1/2·6=3), 

атоми Ауруму – на вершинах (1/8·8=1). Таким чином Z=1. Але тільки 80-90% 

атомів кожного металу розташовані на своїх місцях – решта на чужих. Симетрія 

зостається кубічною, бо зберігаються всі осі симетрії 

 
Структура CuAu. Атоми Ауруму розташовані у вершинах i центрах верхньої 

та нижньої граней (1/8·8+1/2·2=2), атоми Купруму – у центрах 4-х вертикальних 

граней (1/2·4=2). Таким чином Z=2. Оскільки зберігається тільки одна вісь 

симетрії 4-го порядку, симетрія стає тетрагональною. 

 
1.3.2. Структури родини α-Fe 

Сполука β-CuZn за низьких температур має кубічну структуру. Атоми одного 

з металів розташовані у вершинах кубічної примітивної комірки (1/8·8=1), іншого 

– у центрі об'єму. Отже Z=1. Структура подібна скоріше до CsCl, ніж до α-Fe. 

Координаційні числа для обох металів – 8, координаційні багатогранники – куби. 

 
У структурі високотемпературної модифікації атоми обох металів 

розташовані статистично у вузлах кубічної об'ємноцентрованої гратки i вона стає 

подібною до α-Fe, фактично це – твердий розчин. 

 
Структура Cr2Al є прикладом, коли елементарна комірка не тільки має іншу 

симетрію, а й складена з декількох комірок вихідної структури. Для даної 

структури Z=2, координаційне число – 8, координаційний багатогранник – куб. 

Однак у координаційній сфері хрому знаходяться як атоми Хрому, так i 

Алюмінію.  



Структура Fe3Al. Атоми Алюмінію: на вершинах кубу i центрі всіх граней 

(1/8·8+1/2·6=4), Феруму: на середині ребер, у центрі кубу i у центрах восьми 

малих кубів (октантів) (1/4·12+1+8=12). Отже кратність – 4.  

 
1.3.3. Структури родини магнію 

Вони мають найщільнішу упаковку – гексагональну. У багатьох випадках 

структура не впорядкована.  

Структура Mg3Cd. Атоми Cd розташовані на всіх вершинах гексагональної 

комірки, у центрах основ i 3 – у об'ємі (1/6·12+1/2·2+3=6), атоми Mg – на 

серединах всіх горизонтальних ребер, на основах i у об'ємі (1/4·12+1/2·12+9=18). 

 
2. Бінарні сполуки неперехідних металів 

При вивченні бінарних сполук використаємо таку класифікацію: спочатку їх 

розділимо за складом (АВ, A2В, АВ2, АВ3, тощо), потім кожну групу поділимо в 

залежності від валентності іонів i, нарешті, кожну підгрупу – за структурним 

типом. 

2.1. Сполуки складу АВ 

І. Галогеніди лужних металів. Вони мають два структурних типи: NaCl та 

CsCl. Більшість сполук має структуру типу NaCl i тільки хлорид, бромід та йодид 

цезію – CsCl. Зупинимось на цих структурах. 

Структура натрій хлориду. Атоми Натрію i Хлору займають місця вузлів у 

двох ідентичних КГЦ гратках. Атоми Хлору розташовані як кулі у кубічній 

тришаровій найщільнішій упаковці, а атоми Натрію займають всі октаедричні 

порожнини. 

Атоми одного з елементів займають місця вузлів КГЦ елементарної комірки, 

іншого – середини всіх ребер i центр кубу. Для обох елементів n=6, Z=4, 

координаційні багатогранники - октаедри. 

 



Структура цезій хлориду. Атоми обох елементів розташовані у місцях 

вузлів кубічних примітивних граток. Координаційне число атомів обох елементів 

– 8, координаційний багатогранник – куб. Кратність – 1. Упаковка не щільніша. 

Структури інших сполук відрізняються від вищеописаних тільки розміром 

елементарної комірки. 

 
ІІ. Оксиди та халькогеніди лужноземельних металів також відносяться до 

двох структурних типів: ZnS i NaCl.   

Цинк сульфід має дві поліморфні модифікації: сфалерит та вюрцит. 

Структура сфалериту. Атоми Сульфуру розташовані як кулі у кубічній 

найщільнішій упаковці, а атоми цинку займають половину тетраедричних 

порожнин. Октаедричні порожнини вільні. Елементарна комірка – кубічна 

гранецентрована. Атоми одного елементу розташовані у місцях вузлів, другого – 

у центрах 4-х з восьми октантів. Отже кратність – 4. Координаційні числа для 

атомів обох елементів – 4, координаційні багатогранники – тетраедри. 

Структура вюрциту. На відміну від сфалериту, атоми Сульфуру займають 

місця куль у гексагональній найщільнішій упаковці, цинку – половину 

тетраедричних порожнин. Атоми одного з елементів розташовані у вершинах 

малої гексагональної комірки i на середині висоти, проведеної через центри двох 

трикутників основ. Атоми другого – на вертикальних ребрах i також на цій же 

висоті. Отже Z=2. Для атомів обох елементів координаційне число – 4, 

координаційний багатогранник – тетраедр. 

 
ІІІ. Сполуки складу АВ три- та чотиривалентних металів у переважній 

більшості мають структуру ZnS. Виняток становить нітрид бору BN. За 

звичайного тиску він має структуру графіту, за високого – алмазу. У обох 

випадках замість атомів Карбону розташовані атоми Бору та Нітроґену, які разом 

мають стільки електронів, скільки у двох атомів Карбону. У першому випадку 

n=3+2 для атомів обох елементів, менша гексагональна комірка містить по 2 

атоми кожного елементу. У другому випадку структура – аналог структури 

сфалериту. 

 



Аналіз наведених даних дає можливість зробити 2 висновки: 

 З ростом розміру катіону координаційне число зростає; 

 Для сполук складу АВ координаційні числа катіону i аніону однакові. 

2.2. Сполуки складу АВ2 

І. Розглянемо структурні типи галогенідів лужноземельних металів. Сполуки 

складу, відмінного від АВ, мають відношення координаційних чисел зворотно 

пропорційні відношенню кількості атомів у їх формулі.   

Структура кристобалiту. Кристобаліт – одна з модифікацій SiO2. Атоми Si 

займають місця вузлів кубічної гранецентрованої комірки i у центрі 4-х октантів 

(як у алмазу). Між ними розташовані атоми Оксиґену. Кожен атом Si – у оточенні 

4-х атомів Оксиґену, атоми Оксиґену зв'язані з 2-ма атомами Силіцію. 

Координаційний багатогранник для Силіцію – тетраедр, Оксиґену – гантель. 

Кратність за Силіцієм – 8, за Оксиґеном – 16. Упаковка не найщільніша. 

Структура рутилу. Рутил – одна з трьох модифікацій TiO2. Атоми Титану 

розташовані у вузлах тетрагональної об'ємноцентрованої комірки, Оксиґену – по 

2 на паралельних діагоналях основ i 2 у об'ємі на діагоналі, до них 

перпендикулярній. Отже, кратність за Титаном – 2, Оксиґеном – 4. Координаційне 

число для Титану 6, багатогранник – октаедр. Для Оксиґену відповідно – 3 i 

трикутник. Атоми Оксиґену розташовані у місцях куль гексагональної 

найщільнішої упаковки, титану – у октаедричних порожнинах. Інші модифікації – 

анатаз та брукіт. 

Структура флюориту (CaF2). Атоми Ca розташовані у місцях куль у 

кубічній найщільнішій упаковці, атоми F займають всі тетраедричні порожнини. 

Атоми Са – у вузлах КГЦ комірки, F – у центрах всіх октантів. Атоми F – у вузлах 

примітивної кубічної комірки, Са – у центрах кубів через один. Виходячи з цього, 

кратність за Са – 4, за F – 8. Координаційне число Са – 8, координаційний 

багатогранник – куб, відповідно для F – 4, багатогранник – тетраедр. 

 
Структурний тип PbCl2. У структурі PbCl2 атоми Pb оточені 9-ма атомами Cl 

(3 – у площині з Pb, 3 – вище i 3 – нижче). Атоми Cl у структурі 2-х видів – з 

координацією 4 i 5. Таким чином, з ростом номера періоду катіону координаційні 

числа для катіону i аніону зростають від 4/2 до 9/4 (9/5), а хімічний зв'язок 

змінюється від більш ковалентного до більш іонного. 

ІІ. Оксиди та сульфіди 4-ої групи мають ті ж закономірності – з ростом 

номера періоду катіону збільшуються координаційні числа. Хімічний зв'язок 

змінюється від ковалентного i залишкового (у CO2) до переважно іонного (у 

TiO2).   



2.3. Сполуки складу A2B 

Оксиди та халькогеніди лужних металів мають структуру антифлюориту: 

атоми Оксиґену (халькогенідів) розташовані у вузлах КГЦ комірки, лужних 

металів – у центрах усіх октантів. Кратність за Оксиґеном – 4, лужним металом – 

8. Координаційне число для Оксиґену – 8, металів – 4, багатогранники – куб та 

тетраедр. 

3. Бінарні сполуки перехідних металів 

У структурах сполук перехідних металів поряд з зв'язком метал-неметал 

існують i зв'язки метал-метал. Це обумовлює підвищену електропровідність та 

деякі інші властивості їх. 

3.1. Сполуки складу АВ 

І. Галогенiди одновалентних металів   

F Cl Br I 

Cu тип ZnS 

Ag тип NaCl 

ІІ. Халькогеніди двовалентних металів d – підгруп (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 

тощо). 

 O S Se Te 

M2+ тип NaCl тип NiAs 

ІІІ. Нітриди, фосфіди, арсеніди та антимоніди тривалентних металів d-

підруп (Ti, Cr, Mn, Fe, тощо)   

 N P As Sb 

M3+ тип NaCl тип NiAs 

Структура нікол арсеніду. У структурі нікол арсеніду атоми Ni розташовані 

у вузлах гексагональної комірки (великої), серединах вертикальних ребер та у її 

центрі. Отже кратність за Ніколом 1/6·12+1/3·6+1/2·2+1=6. Атоми Арсенуму 

(також 6) – у серединах 6 з 12 тригональних призм, які утворяться, коли поділити 

гексагони основ на трикутники i перерізати їх у середині висоти горизонтальною 

площиною. При цьому 3 верхні розташовані не навпроти нижніх. Координаційні 

числа для атомів обох елементів – 6. Координаційний багатогранник для Ніколу – 

тетраедр, Арсенуму – тригональна призма. Для малої комірки Z=2. Структуру 

можна описати також як гексагональну найщільнішу упаковку за атомами 

Арсенуму, октаедричні порожнини якої займають атоми Ніколу.  

Присутність зв'язку Ме-Ме підтверджується такими фактами: 

 Підвищеною електропровідністю вздовж осі С по ланцюгу Ме-Ме; 

 У гексагональній комірці відношення с/а менше, ніж 1,633, що підтверджує 

присутність зв'язку Ме-Ме; 



 Сполуки діамагнітні – при відсутності зв'язку Ме-Ме вони були б 

парамагнітними. Так Тi має електронну будову 3d24s2 i у двовалентному 

стані повинен мати 2 неспарені електрони. 

3.2. Сполуки складу АВ2 

І. Галогеніди двовалентних металiв. Флуориди мають структуру типу 

рутилу; хлориди, броміди та йодиди – CdI2 чи CdCl2. У структурі хлориду кадмію 

атоми Хлору розташовані у місцях куль кубічної, йодиду – гексагональної 

найщільнішої упаковки.   

F Cl Br I 

M2+ тип TiO2 тип CdI2 

ІІ. Халькогеніди чотиривалентних металів (Ti, Zr, Hf, V, тощо). Оксиди 

мають структуру рутилу; сульфіди, селеніди, телуріди – CdI2.   

O S Se Te 

M4+ тип TiO2 тип CdI2 

3.3. Сполуки складу АВ3 

Із сполук такого складу розглянемо тільки структуру ReO3, яка 

використовується при характеристиці більш складних потрійних структур. Атоми 

Ренію розташовані у вершинах кубічної примітивної комірки, Оксигену – у 

серединах всіх ребер. Отже кратність за Реніeм – 1, Оксигеном – 3. 

Координаційне число Ренію – 6, багатогранник – октаедр. Координаційне число 

Оксигену – 2, багатогранник – гантель. 

 
3.4. Сполуки складу A2B 

Із сполук такого складу розглянемо тільки структуру Cu2O. Атоми Оксигену 

розташовані у місцях вузлів кубічної об'ємноцентрованої комірки, Купруму – в 

центрах 4-х октантів у вершинах тетраедру. Отже кратність за Купрумом – 4, 

Оксигеном – 2. Координаційне число для Оксигену – 4, багатогранник – тетраедр; 

для Купруму – 2, багатогранник – гантель. 

 
 

 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Чим відрізняється структура від структурного типу? 



2. До якого типу структур відноситься структурний тип сфалериту? 

3. Які особливості структурного типу вюрциту? 

4. До якого типу структур відносяться пірит, гідраргіліт, кальцит? 

5. Назвіть три найпростіші за побудовою структурні типи. 

6. Чим відрізняється структура графіту від структури алмазу? 
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