
Лекція 9 

Основні кристалохімічні категорії 

Ізоморфізм, види ізоморфізму. Умови, необхідні для виникнення 

ізоморфізму. Правило Веґарда, правила «полярності» Гольдшмідта, правило 

Юм-Розері. Тверді розчини. Тверді розчини I-го та II-го роду, структури 

включення та віднімання. Тверді розчини III-го роду. Поняття про 

антиізоморфізм та ізоморфізм з зайнятістю простору. Поліморфізм, алотропія. 

Поліморфні перетворення, фазові переходи I-го та II-го родів. Структурна 

класифікація поліморфізму. Фактори, що впливають на межі заміщень. 

Морфотропія. Зв’язок ізоморфізму, поліморфізму та морфотропії. 

Кристалохімічні закономірності у Періодичній системі. 

 

Ізоморфізм. Типи ізоморфізму 

У 1818 році Ейльхайд Мітчерліх встановив, що кристали КН2РО4, NH4H2PO4 

та KH2AsO4 мають однакову форму. Це явище він назвав ізоморфізм (з грец. – 

рівний, однаковий за формою). Тепер таке явище називають ізотипією. 

Ізоморфізмом називають взаємне заміщення атомів (або їх груп) різних 

хімічних елементів в еквівалентних позиціях кристалічної структури. Ізоморфізм 

зумовлює здатність речовин утворювати змішані кристали.  

За А.Е. Ферсманом, ізоморфізм ‒ це властивiсть атомiв (або йонiв) одних 

речовин замiнювати в структурi атоми (або йони) iнших. Явища iзоморфiзму 

дуже широко поширені в мінералах. Так, хiмiчний склад вольфрамiту 

виражається формулою (Fе,Мn)[WO4]. Він є iзоморфною сумiшшю, де атоми 

Мангану замiщають в структурі атоми Феруму, i навпаки, формально це може 

бути показано формулою: nFe[WO4]×(100–n)Mn[WO4]. Крайнi члени цього ряду 

носять назву фербериту Fe[WO4] i гюбнериту Mn[WO4]. Мiнерал олiвiн 

(Мg,Fе)2[SiO3] також є iзоморфною сумішшю, де атоми Магнiю в структурi 

замiщаються атомами Феруму. Формально це може бути виражено формулою: 

nMg2[SiO4]×(100–n)Fe2[SiO4] Кiнцевi члени цього безперервного ряду носять 

назви форстериту i фаялиту. 

Разом з простими випадками може відбуватися складне ізоморфне 

замiщення цілих комплексiв у кристалiчних структурах. Класичним прикладом 

такого складного заміщення є мiнерали з групи польових шпатiв – плагiоклазiв. 

Плагіоклази – це безперервний ряд мiнералiв, де пара Са2+ i Al3+, замiщаються на 

пару Na+ i Si4+ (СаАl ↔ NaSi). Крайнi члени цього ряду називаються анортитом 

Са[Аl2Si2O8] та альбітом Na[AlSi3O8] Вiдповiдно до змiни складу змiнюються i 

фiзичнi властивостi плагiоклазiв, наприклад, оптичнi властивостi, густина та 

iншi. 

Таким чином, розрiзняються два головних види ізоморфiзму:  



1) бiльш простий, коли взаємозамiщуються йони, що мають однакову 

валентнiсть, – це iзовалентний ізоморфізм. Типовими прикладами є: К+ ‒ 

Rb+, Са2+ ‒ Sr2+, Ва2+ ‒ Ra2+, Al3+ ‒ Ga3+, Mg2+ ‒ Fe2+ та ін. Спостерігається для 

таких пар сполук: олівін (Fe,Mg)2[SiO4] та вольфраміт (Fe,Mn)2[WO4], 

КН2РО4 та КН2AsO4; FeSO4∙7H2O та ZnSO4∙7H2O.  

2)  складний, тобто гетеровалентний iзоморфiзм. при якому можливо 

заміщення структурних одиниць різної валентності зі збереженням 

електронейтральності структури. Можливі такі варіанти гетеровалентного 

ізоморфізма. 

а) заміщення пари за пару: 

Na1+ Si4+→ Ca2+ Al3+ у польового шпату Na[AlSi3O8] → Ca[Al2Si2O8]. 

б) заміщення зі зміною кількості структурних одиниць: 

3Ca2+→ 2Ce3+ ‒ структура віднімання у флюориті; 

Si4+← Fe3+R1+ ‒ структура впровадження в аметисті.  

Типовими прикладами є Li ‒ Mg, К ‒ Ва, Na ‒ Са-Y, А1 ‒ Si, Ti ‒ Nb (Ta), Mo ‒ 

Re та ін. В більшості випадків ці елементи в Періодичній системі елементів 

пов’язані законом діагоналі (зверху, зліва ‒ вниз, направо). Гетеровалентний 

ізоморфізм спостерігається для таких пар сполук: Fe2+CO3
2‒ та Sc3+BO3

3‒ ; 

Ba2+SO4
2‒ та K+BF4

‒. 

За ступенем досконалостi iзоморфних замiщень можна видiлити два 

випадки. 

 У першому випадку замiщення одного елементу iншим може бути в межах 

до 100% – це досконалий або повний (необмежений) iзоморфiзм, тобто 

спостерігається повний перехід від одного крайнього члена ізоморфного ряду до 

іншого. Приклади:  

форстерит Mg2[SiO4] ‒ олівін (Fe,Mg)2[SiO4] ‒ фаяліт Fe2[SiO4].  

Саме такі мінерали змінного складу називаються ізоморфними сумішами або 

твердими розчинами. 

У другому випадку замiщення може бути частковим вiд сотих часток до 

декiлькох вiдсоткiв – це недосконалий, або обмежений (неповний) iзоморфiзм. 

Чим вужчі межі змішуваності, тим менший ступінь досконалості ізоморфізму. 

Обмежений ізоморфізм ‒ явище, при якому крайні члени ізоморфного ряду не 

можуть утворювати між собою безперервного переходу і склад ізоморфної 

суміші досягає певного граничного рівня для кожного з крайніх членів. Багато 

iзоморфних домішок не вiдображаються формулою мiнералу, бо кiлькiсть їх 

невелика. Так, в цинкових обманках ZnS зазвичай присутнiй у виглядi 

iзоморфної домішки Fе, а iнодi Сd i In. Якщо вiдбувається iзоморфне замiщення 

одних елементiв (або комплексiв) iншими, то вони беруться в дужки i 

віддiляються один вiд одного комою, причому порядок написання залежить вiд 

кiлькостi цих елементiв (або компонентiв). Приклади:  



1). Сфалерит ZnS ‒ троїліт FeS. 

(Zn0,5, Fe0,5)S ‒ у сфалериті Fe міститься до 50%, у троїліті ‒ міститься лише 

чистий ферум. 

2) Сподумен LiAl[Si2O6]. Li+1 → Na+1 до 8%. 

Причини та умови прояву ізоморфізму 

Причиною iзоморфiзму є внутрішні та зовнішні фактори. 

Внутрішні фактори.  

1) Близькість йонних радіусів. В.М. Гольдшмiдт вважав, що елементи 

можуть замiщати один одного в структурах у тому випадку, коди радiуси 

йонiв (або атомiв) є близькими, i різниця їх не перевищує 15%. У Періодичній 

системі елементів близькі за розмірами елементи розміщені по діагоналі: 

зверху, зліва ‒ вниз, направо (правило діагональних рядів).Проте, якщо 

величини радіусiв близькi, це ще не зумовлює їх iзоморфне замiщення. Поняття 

про йоннi кулi, як кулi, що не стискуються, вiрно лише в першому наближеннi. 

Напруга електричного поля, заряд i типи йонів приводять до такої взаємодії мiж 

ними, коли правильна куляста форма йона спотворюється, вiдбувається 

поляризацiя (деформацiя) електронної оболонки йона. Тому, окрiм близькостi 

йонних радiусiв, поляризацiйнi властивості йонiв теж повиннi бути близькими. 

Якщо ступінь поляризації йонiв рiзний, то навіть при дуже близьких радiусах 

iзоморфiзму мiж йонами не буде (наприклад, немає iзоморфiзму мiж Nа+ i Сu+). 

2) Близькість властивостей атомів ‒ валентності, будови внутрішньої 

електронної оболонки, потенціалів йонізації, спорідненості до електрону 

3) Характер сполуки, що утворюється (кількісне співвідношення різних 

атомів, тип зв’язку між ними) та її будова (структура кристалічної ґратки). 

Зовнішні фактори. 

1) Термодинамічні фактори (температура, тиск). 

Підвищення температури сприяє заміщенню, різниця між радіусами йона 

може доходити до 33%. Наприклад, за високої температури утворюється санідин 

(Na,K)[AlSi3O8]. Зі зниженням температури санідин стає нестійким і 

розпадається на дві фази K[AlSi3O8] (ортоклаз) + Na[AlSi3O8] (альбіт). 

Утворюються специфічні структури розпаду твердого розчину ‒ пертитові 

структури (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Схема утворення пертитових структур 



2) Оксидаційно-відновні умови. Під час зміни оксидаційно-відновних умов, 

мінерал, що містить ізоморфні домішки звільняється від них, наприклад, в 

результаті зміни валентностей йонів під час окиснення. Так, олівін 

(Fe,Mg)2[SiO4] містить поряд з Mg2+ йони Mn2+, Co2+ та Ni2+, які під час оксидації 

переходять до більш високого ступеня оксидації і перестають бути ізоморфними 

з олівіном. 

Для прояву ізоморфізму треба необхідне виконання низки умов (правило 

Юм-Розері): 

- Заміщатись можуть тільки йони одного знаку (катіон на катіон, аніон на 

аніон). Так, CaF2 s Na2O ‒ антиізоморфні. Хоч їхні радіуси близькі (rCa2+ ≈ rNa+, rF‒ 

≈ rO2‒), ці сполуки не можуть утворювати ізоморфні суміші, оскільки мають 

протилежний знак заряду. 

- Заміщаються атоми або йони близьких розмірів: 

а) якщо різниця в атомних радіусах не перебільшує 15% можливий повний, 

досконалий ізоморфізм. Міжйонні відстані у хлоридах лужних металів такі, нм: 

NaCl         KCl        RbCl 

0,281       0,314       0,327 

Калій хлорид та натрій хлорид не утворюють змішаних кристалів, а калій 

хлорид та рубідій хлорид ‒ утворюють. Додатковою умовою досконалого 

ізоморфізму є ізоструктурність сполук (однакова просторова група, 

еквівалентні правильні системи точок) та близькі параметри елементарних 

комірок. Вказані хлориди металів кристалізуються у структурному типі NaCl. 

Близьким за властивостями ізоструктурним металам (наприклад, Ag та Au, 

що кристалізуються у структурному типі Cu), притаманний досконалий 

ізоморфізм, причому параметри елементарного паралелепіпеда змінюються 

лінійно зі зміною складу (правило Веґарда): 

а = а0 + k·с, 

де а0 – період ґратки елементарного праралелепіпеда;  

     k – коефіцієнт пропорційності, що залежить від співвідношення атомних 

розмірів компонентів. 

Більш докладні дослідження показують, що в дійсності концентраційна 

залежність періодів ґратки твердих розчинів а = f(с) є криволінійною і 

найчастіше істотно відхиляється від прямої Веґарда. 

б) при різниці 25-40 % ‒ обмежений ізоморфізм. Утворюються тверді 

розчини заміщення з обмеженою розчинністю. 

в) Різниця > 40 % ‒ ізоморфізм не можливий. 

 

- Заміщаються йони, близькі за ступенем йонності – ковалентності зв’язку 

(гетерополярності, гомополярності). У сполуках з ковалентним типом зв’язку, 

елементи, що заміщуються повинні мати таку ж конфіґурацію зв’язків; у 

сполуках з йонним типом зв’язку ‒ однакові поляризаційні властивості. Так, 



NaCl та CuCl змішаних кристалів не утворюють, хоч rNa+ ≈ rCu+ ≈ 0,098 нм. У NaCl 

‒ йонний тип зв’язку, а у CuCl ‒ в значній мірі ковалентний тип зв’язку, що 

зумовлює зменшення КЧ Cu+ до 4 (структурний тип сфалериту ZnS). 

- Ізоморфні заміщення мають відбуватись таким чином, щоб не 

порушувався електричний баланс ґратки. 

Тверді розчини 

Під час кристалізації ізоморфних сполук утворюються так звані тверді 

розчини ‒ структури з розміщенням компонентів А і В від невпорядкованої 

структури до повністю впорядкованої. 

Тверді розчини І роду (структури заміщення) утворюються коли атоми 

(йони) однієї речовини (розчинника) заміщуються атомами (йонами) іншої 

речовини, які статистично розміщуються в тих самих регулярних вузлах 

кристалічної ґратки. Вони характерні для елементів з близькими властивостями 

і розмірами структурних одиниць. Тверді розчини заміщення називають також 

змішаними кристалами, які утворюються внаслідок ізоморфного ізовалентного 

заміщення часток однієї речовини іншою. У простих речовинах один одного 

заміщують атоми або молекули. В йонних кристалах можуть заміщуватись як 

катіони, так і аніони. Найпоширенішим типом заміщення є взаємне заміщення 

катіонів. Повністю впорядкована структура відповідає хімічній сполуці. 

Здатність атомів (йонів) входити в структуру іншої речовини залежить як від 

індивідуальних властивостей атома або йона (розмір, заряд, електронна 

конфіґурація, здатність до поляризації тощо), так і від властивостей кристалічної 

структури самої матриці (розмір елементарної комірки, характер хімічного 

зв’язку і т.п.). Утворення твердих розчинів заміщення можливе за дотримання 

таких умов: 

 Атоми та йони, що заміщують один одного, повинні мати приблизно однакові 

розміри (15% критерій Гольдшмідта) та близькі розміри вихідних 

елементарних комірок. 

 Структурні типи розчинника й речовини, яка розчиняється, мають бути 

однаковими (ізоструктурними) або подібними. 

 Також критерієм є подібність електронної конфіґурації, яка визначає 

однотипність хімічного зв’язку й поляризаційних властивостей атомів або 

йонів, що взаємно заміщують один одного. 

 

Тверді розчини ІІ роду (структури вкорінення, проникнення) ‒ це фази змінного 

складу, в яких атоми (йони) статистично розміщуються в проміжках між атомами 

(йонами) основної речовини. У твердих розчинах вкорінення атоми (йони) 

розчинної речовини невпорядковано займають вільну правильну систему точок 

(міжвузля) кристалічної ґратки розчинника. Поява вкорінених атомів елемента, 

який розчиняють, у кристалічній ґратці основного металу приводить до її 

місцевих викривлень, які через малі розміри порожнин є великими порівняно до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=15%25_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD


твердих розчинів заміщення, і, в остаточному підсумку, до збільшення середньої 

величини періоду ґратки. 

Головною умовою утворення твердих розчинів укорінення є відповідність 

розмірів атомів укорінення розмірам пустот ґратки-матриці. Утворення твердих 

розчинів укорінення можливо лише в тих випадках, коли розміри атомів 

елемента, який розчиняють (rС = 0,077 нм, rN = 0,071нм, rН = 0,046 нм), є набагато 

меншими, ніж розміри атомів перехідних металів-розчинника (rМо = 0,139 нм, rFе 

= 0,127 нм, rСr = 0,125 нм). Тут також можливий перехід від невпорядкованої до 

впорядкованої структури. Граничний тип скандій нітрид, що кристалізується у 

структурному типі NaCl, де Нітроген займає всі октаедричні порожнини. 

Розчинність за типом укорінення, як правило невелика й дорівнює декільком 

відсоткам і лише за особливих умов досягає 10%. Звідси тверді розчини 

вкорінення можуть бути тільки обмеженими, тому що число порожнин у 

кристалічній ґратці будь-якого типу обмежено, а атоми основного компонента 

зберігаються у вузлах ґратки.  

У твердих розчинах укорінення, на відміну від твердих розчинів заміщення, 

атоми, які вкорінюються, значно відрізняються за електронною будовою, 

електронегативністю, типом хімічного зв’язку тощо. Тому для твердих розчинів 

укорінення характерний змішаний ковалентно-металічний зв’язок. Типовим 

розчином ІІ роду є розчин сталь ‒ розчин вуглецю у залізі, вірніше, це кілька 

твердих розчинів стійких за різних температур: 

ферит ‒ 0,01-0,03% С в α-Fe (20-723°С); 

цементит ‒ 25% С в β- Fe, тобто Fe3C (723-920°С); 

аустеніт ‒ 0-1,7% С в γ-Fe (ГЦК-КЩУ) (920-1130°С); 

мартенсит ‒ 0-1,6% С в ГЦК дещо деформований (с/а = 1,07) до тетрагональної 

ґратки α-Fe (нижче 150°С). 

Тверді розчини ІІІ роду ‒ це такі розчини, коли компоненти під час росту 

кристала утворюють шари що чергуються. Таке явище наявне під час 

кристалізації суміші BaSО4 та KMnO4.  

 

Поліморфізм, алотропія  

В перекладі з грецької слово «полiморфiзм» означає «багатоморфнiсть». Це 

явище до певної мiри протилежне iзоморфізму i полягає в тому, що однакові за 

хiмiчним складом речовини утворюютъ рiзнi структури. 

Поліморфізм – здатність речовин утворювати кілька кристалічних форм з 

різною структурою за різних умов (тиску та температури). Поліморфізм простих 

речовин називається алотропією. Кожен з кристалічних станів речовини 

називається поліморфною (алотропною) модифікацією, яка є стійкою в 

конкретних умовах зовнішнього середовища, тобто в певних областях 

температура – тиск. Полiморфними можуть бути хімічні елементи та складні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D2%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA


сполуки. Походження рiзних полiморфних модифiкацій (рiзновидiв) пов’язане з 

вiдмiннiстю в умовах їх утворення. Кожна з модифiкацiй має свою структуру, а 

звiдси і свої специфічні властивостi. 

Для Карбону відомі такі поліморфні (алотропні модифікації): алмаз (sp3-

гібридизація; КЧ = 2) ‒ метастабільна за звичайних умов модифікація, що 

утворюється за температури 2500○С і тиску 10,767 МПа; графіт (sp2-

гібридизація; КЧ = 3) ‒ стабільна за звичайних умов модифікація з шаруватою 

гексагональною структурою; карбін (sp-гібридизація; КЧ = 4) ‒ ланцюгова 

модифікація Карбону, синтезована в лабораторії з ацетилену, яка за температури 

2300○С переходить у графіт; фулерени, зокрема С60 (sp2-гібридизація; КЧ = 2)‒ 

модифікація у вигляді сфери, що зшита з п’яти- і шестикутників атомів Карбону, 

отриманий під час випаровування графіту і деперегоні його парів в атмосфері 

гелію за високого тиску; лонсдейліт (sp3-гібридизація; КЧ = 3) ‒ гексагональна 

модифікація Карбону з гомодесмічною кристалічною структурою, в якій атоми 

С перебувають у стані sp3-гібридизації: атом Карбону знаходиться в центрі 

тетраедра і пов’язаний чотирма зв’язками з іншими атомами Карбону у вершинах 

тетраедра. Утворюється при високих тисках і відносно низьких температурах 

(близько 1299 К) з високоорієнтованого графіту; вуглецеві нанотрубки (sp2-

гібридизація; КЧ = 3) циліндрові молекули, що складаються з одних лише атомів 

Карбону, зовні мають вигляд згорнутої у циліндр графітової площини; 

аморфний вуглець ‒ стан Карбону з неврегульованою структурою, в основі 

будови якого лежить розупорядкована структура монокристалічного графіту, 

завжди містить домішки, у природі не зустрічається, його одержують штучно з 

різних сполук, що містять Карбон; графен ‒ модифікація Карбону, за своєю 

будовою подібний на окремий атомний шар у структурі графіту ‒ атоми Карбону 

утворюють стільникову структуру з міжатомною відстанню 0,142 нм, можна 

уявити у вигляді «розгорнутої» вуглецевої нанотрубки. Переходи між 

модифікаціями відбуваються зі зміною гібридизації та координаційного числа. 

Для Фосфору характерні такі поліморфні модифікації: білий фосфор Р4, 

червоний ‒ полімер, фіолетовий, чорний ‒ напівпровідник аналог графіту, 

аморфний. 

Для Сульфуру характерні такі поліморфні модифікації: аморфна ‒ полімер, 

ромбічна S8 , моноклінна, метастабільні циклічні форми S7 і S12. 

Багато металів, особливо перехідних, піддаються поліморфним 

перетворенням. Так, наприклад, чисте залізо за атмосферного тиску існує у трьох 

поліморфних модифікаціях: 

α-Fe (ОЦК) ←759-774°C→ β -Fe (ОЦК) ←875-917°C→ γ-Fe (ГЦК) ←1401-1411°C→ δ-

Fe(ОЦК) ←1530°C→ Розплав. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8


Низькотемпературну модифікацію звичайно позначають буквою «α». 

Перехід ОЦК ґратки в α-Fe та β-Fe (вони відрізняються лише магнітними 

властивостями) до ГЦК ґратки в γ-Fe і знову до ОЦК ґратки у δ-Fe відбувається 

із зміною координаційного числа (8 → 12 → 8), а для кобальту:  

α-Со (ГЩУ) → β-Со (ГЦК) 

без зміни координаційного числа (КЧ=12).  

Зі зміною координаційного числа зазнають поліморфних перетворень також 

станум та титан: 

Біле олово β-Sn (КЧ = 8) з тетрагональною ОЦК ґраткою ←13,2°С→ сіре олово 

α-Sn (КЧ = 4) з кубічною граткою типу алмазу. 

β-Ті (ОЦК, КЧ = 8) ← 882°С → α-Ті (ГП, КЧ = 12). 

Збільшення температури та зменшення тиску сприяють утворенню структур з 

меншими КЧ. 

У складних сполуках також можливий поліморфізм як без так і зі зміною 

КЧ. Так, перехід ZnS від сфалериту (ГЦК) до більш високотемпературного 

вюрциту (ГЩУ) відбувається без зміни КЧ та форми координаційного 

багатогранника Цинку (тетраедр в обох випадках). Змінюється лише симетрія 

позиції тетраедра. Кальцій карбонат зустрічається у вигляді двох різних 

поліморфних модифікацій: кальциту й арагоніту; перший з них утворює 

ромбоедричні кристали, які, однак, часто бувають двійниками й показують 

гексагональну симетрію. Точно так само й ферум(ІІ) судьфіди ‒ пірит і марказит 

‒ подібні за хімічним складом FeS2, але перший кристалізується e кубічній 

сингонії, а другий ‒ у ромбічній. Природний титан(IV) оксид, з якого одержують 

титан, зустрічається у вигляді трьох різних мінералів: рутилу, анатаза й брукіта. 

Рушійна сила поліморфного перетворення – перехід структури у більш 

стабільну за нових умов (р; Т) модифікацію. 

Розрiзняють два типи полiморфiзму.  

Перший тип – енантіотропія – характеризується зворотнiстю (переходом) 

полiморфних модифiкацiй з однiєї в iншу при певних температурах i тисках. 

Прикладом енантiотропiї можуть служити переходи кварцу у 

високотемпературний рiзновид – тридиміт, а також переходи алмазу у графiт.  

Другий тип – монотропiя – одна полiморфна модифiкацiя (нестабiлъна) 

може переходити в iншу (стабiльну), але зворотний перехід неможливий. 

Прикладом монотропії є перехiд марказиту в пірит. 

Результати рентґенівських досліджень дозволяють виділити такі механізми 

поліморфних перетворень: 

1. Переходи зі зміщенням атомів (деформаційні). Не вимагають розриву 

зв'язків, достатньо лише зміни напрямків цих зв'язків. вони оборотні і протікають 



швидко при певних T і P. Високотемпературну модифікацію можна зберегти 

загартуванням при низьких Т. Прикладом можуть служити всі енантіотропні 

перетворення. Часто спостерігаються параморфози та двійники при переході від 

високотемпературної модифікації до низькотемпературної. Як правило, 

високотемпературні модифікації володіють більш високою симетрією  

2. Перетворення, які пов'язані зі зміною симетрії структури, але 

супроводжуються тепловим ефектом і стрибкоподібною зміною інших 

властивостей. Типовим прикладом є α - β перехід заліза за температури 770°С з 

втратою магнітних властивостей. Структура обох модифікацій ‒ 

об’ємноцентрований куб. 

3. Чи можуть змінюватися тільки координаційні числа, як, наприклад, в 

групі алюмосилікатів Al2SiO5: 

Дістен (кіаніт) - Al2[SiO4] O, к.ч. Al = 6 ‒ триклинний; 

Андалузит - AlAl[SiO4] O, к.ч. Al = 6 і 5 ‒ ромбічний; 

Силіманіт - Al[AlSiO5], к.ч. Al = 6 і 4 ‒ ромбічний. 

4. Перетворення з незначною зміною симетрії структури, точніше 

невеликим поворотом структурних груп. Зберігається мотив структури, тип 

координаційного многогранника і тип хімічного зв’язку. Прикладами можуть 

служити α- β- переходи кварцу за температури 573°С і α- β-переходи 

кристобаліта при 230°С. До речі, при α- β-переходах кварцу втрачаються 

п’єзоелектричні властивості. 

5. Реконструктивні переходи ‒ вимагають повної структурної перебудови, 

протікають повільно, монотропні, високотемпературні модифікації можна 

зберегти загартуванням і вони продовжують існувати в метастабільному стані. 

Високотемпературні модифікації більш рихлі за рахунок теплового руху атомів, 

тому здатні поглинатити домішки, які стабілізують структуру.  

а) Приклади: кварц-тридиміт-кристобаліт (рис. 1.2) 
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Рис. 1.2. Схема зчленування тетраедрів в трьох модифікаціях SiO2: 

а‒кристобаліт; б‒тридиміт; в‒кварц 

b) Перетворення з великими змінами симетрії структури (координація 

атомів залишається колишньою, але симетрія їх розташування змінюється). 

Приклади: пірит‒марказит, сфалерит‒вюрцит (змінюється тип найщільнішої 

упаковки) (рис.1.3). 
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Рис. 1.3. Укладання тетраедричних шарів у сфалериті (а) та вюртциті (б). У 

вюрцита вертикальна вісь є шестерною, проте в його структурі це шестерна 

гвинтова вісь з трансляцією на половину періоду з при кожному 60°-ному 

повороті. Великі кульки ‒ S, малі ‒ Zn.  

Перетворення з глибокими змінами структури ‒ зі зміною морфології 

координаційних багатогранників і типів хімічних зв’язків. Первинна структура 

речовини повністю руйнується. Показовим прикладом цього виду поліморфних 

перетворень є перехід графіт ‒ алмаз і арагоніт ‒ кальцит (рис.1.4). 
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Рис. .1.4. Структура алмаза (а) ‒ сингонія кубічна, зв’язок ковалентний, 

густина 3,5, твердість 10, КЧ = 4 та графіта (б) ‒ сингонія гексагональна, зв’язок 

йонно-ковалентний, металевий, залишковий, густина 2,2, твердість 1 

Перехід порядок-безпорядок. Високотемпературні фази є 

невпорядкованими, їх атоми, близькі за розмірами, статистично розподілені за 

однаковими позиціями в структурі, вони мають більш високу симетрію. 

Ідеальний порядок може бути досягнутий за абсолютного нуля. Типовий приклад 

‒ калієві польові шпати КAlSi3O8 ‒ санідин, ортоклаз та мікроклин. Один атом 

Al і три атома Si розупорядковані в санідині та ортоклазі, але впорядковані в 

мікрокліні. Ступінь впорядкованості, яку можна визначити рентґенографічно, 

залежить від температури. Нерідко поліморфні перетворення відбуваються зі 

збереженням зовнішньої форми вихідної поліморфної модифікації. Такі 

утворення називаються параморфозами (від грец. пара ‒ близько, морфозіс ‒ 

формування). Вони утворюються, якщо перебудова внутрішньої структури 

відбувається так швидко, що зовнішня форма кристала не встигає змінитися. 

часто зустрічаються параморфози β-кварцу за α-кварцом, кальциту за 



арагонітом, піриту за марказитом. Різні поліморфні модифікації однієї і тієї ж 

сполуки відрізняються за умовами утворення: тиску, температури і (або) хімічної 

обстановки. Поліморфні перетворення найбільш точно визначаються за 

допомогою зняття рентґенограм при змінних температурі і тиску.  

Наявність у гірській породі тієї чи іншої поліморфної модифікації часто 

служить індикатором умов формування даної породи. Зокрема, присутність у 

виверженій породі алмазу свідчить про її утворення на значних глибинах земної 

кори, де поєднання високих температур і тисків відповідає полю стійкості 

алмазу. Таким чином, алмаз нестабільний за тих умов, в яких його знаходять. Той 

факт, що він не перейшов у графіт, пояснюється нескінченно малою швидкістю 

такого переходу, який мав би протікати, виходячи із загальних енергетичних 

міркувань. У природі часто зустрічається співіснування в одних і тих же фізико-

хімічних умовах різних поліморфних модифікацій однієї і тієї ж речовини, 

наприклад, пірит і марказит, кальцит і арагоніт. 

Нестабільний стан поліморфної модифікації за існуючих термодинамічних 

умов називається метастабільним станом. Цей стан схожий на стан 

переохолоджених рідин. Яскравий приклад ‒ метастабільний стан білого олова 

за t нижче + 13,2оС, який під час деформації або сильного переохолодження 

переходить у сіре олово, у якого коефіцієнт теплового розширення в 3 рази 

вищий, ніж у білого олова. Тому олово негайно розсипається в порошок. 

Трагічна загибель у 1906 році експедиції капітана Скотта до Південного полюса 

сталася через руйнування олов’яних ємностей із запасом пального. 

Політипізм 

Морфотропія ‒ закономірна зміна кристалічної форми і структури в 

залежності від закономірної зміни радіуса йонів при зміні хімічного складу в 

результаті ізоморфного заміщення. Тобто, морфотропія ‒ це здатність мінералів 

змінювати тип кристалічної структури, яка зумовлена зміною хімічного складу. 

Спостерігається при значній різниці хімічних властивостей, а також розмірів 

атомів чи йонів, що заміщуються (наприклад, у ряді хлоридів – перехід від 

структури типу NaCl до структури типу CsCl). Морфотропні перетворення 

можуть відбуватися стрибкоподібно (карбонати) та поступово (ортосилікати). 

Морфотропні перетворення цих груп мінералів проілюстровані в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Морфотропні перетворення карбонатів та ортосилікатів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8


 
Примітка: стрілками показані напрямки зміни хімічного складу при ізоморфному заміщенні. 

 

Термін був введений в 1870 році німецьким мінералогом П. Гротом. Він 

звернув увагу на зміну кристалічних форм в групах мінералів під впливом 

закономірного заміщення їх хімічних складових частин.  

За Гротом, морфотропія ‒ закономірна зміна кристалічної форми даного 

хімічного тіла при заміщенні деяких атомів, що входять до складу його молекул 

(спочатку Гідрогену), іншими атомами або групами атомів (радикалами). Так, 

наприклад, сечовина CO(NH2)2 кристалізується у квадратній системі, а 

метилсечовина ж ‒ Н2NСОNHСН3 ‒ належить до ромбічної системи, тобто 

відмінна близькість їх кристалічної структури. Взагалі, за Гротом, заміщення 

Гідрогену органічних сполук метилом ‒CH3, тягне за собою зміни симетрії 

кристалічної структури (в сенсі її зниження); але вплив це тим менш помітно, 

чим більше величина молекули, в якій відбулося заміщення (останнє 

спостерігається і при заміщенні Гідрогену Cl, Br, J, NO2 та ОН). Заміщення 

Гідрогену хлором, бромом і йодом в більшості випадків знижує ступінь симетрії. 

Вплив нітрогрупи взагалі значно слабкіше, що можна сказати і про вплив 

гідроксилу. Втім грають роль при заміщенні не тільки величина і природа 

заміщаючих груп, але і положення, яке заміщується, в силу чого ізомерні тіла 

мають різну кристалічну структуру 

Гольдшмідт розглядав поліморфізм як окремий випадок морфотропії.  

Поняття, зворотне ізоморфізму, позначає зміну кристалічної структури 

сполуки при заміні в хімічній формулі одного з атомів на атом, сусідній по групі 

в Періодичній системі. Важливою є межа морфотропного переходу. 

Приклади: 

 ряд карбонатних мінералів: сидерит FeСО3, родохрозит МnСО3, 

магнезит МgСО3, де кристалічна структура залежить від йонного 

радіуса катіона; 



 ряду хлоридів, збільшення розміру катіона в: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, 

CsCl призводить до зміни структури між Rb- і Cs-солями з типу NaCl 

на тип CsCl, координаційні числа катіонів 6 і 8 відповідно. 

Політипія ‒ явище чергування в різній послідовності під різним кутом 

одних і тих же шарів структури у щільно упаковках або в шаруватих структурах. 

Виникнення політипів розглядається як приватний випадок поліморфізму 

(приклад з ZnS). Опис політипів проводиться за допомогою цифрових і буквених 

індексів, наприклад, 2H у графіту. Цифра 2 вказує на кількість шарів, що 

чергуються в елементарній комірці уздовж осі с: АВ / АВ / АВ. Буква Н означає 

гексагональний тип комірки, Т ‒ триклинної, М ‒ моноклінної, О ‒ ромбічної, R 

‒ ромбоедричної, С ‒ кубічної. 

Політипізм спостерігається у графіту і молібденіту. Найбільше 

різноманітних політипів виявлено у карбіду силіцію SiC ‒ близько 50, у ZnS ‒ 10 

політипів, в першу чергу, це сфалерит і вюрцит. Політипізм сфалериту 

описується індексами 3С, вюрцита ‒ 2Н. 

Параметри ґратки у політипів у площині шару незмінні, а в напрямку, 

перпендикулярному шарам, різні, але завжди кратні відстані між найближчими 

шарами (товщині базового шару). 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке ізоморфізм? 

2. Види ізоморфізму. 

3. Умови, необхідні для виникнення ізоморфізму. 

4. Правило Веґарда, правила «полярності» Гольдшмідта, правило Юм-Розері.  

5. Тверді розчини.  

6. Тверді розчини I-го та II-го роду, структури включення та віднімання. 

7. Тверді розчини III-го роду.  

8. Поняття про антиізоморфізм та ізоморфізм з зайнятістю простору. 

9.  Поліморфізм, алотропія.  

10. Поліморфні перетворення, фазові переходи I-го та II-го родів.  

11. Структурна класифікація поліморфізму.  

12. Фактори, що впливають на межі заміщень.  

13. Морфотропія.  

14. Зв’язок ізоморфізму, поліморфізму та морфотропії.  

15. Кристалохімічні закономірності у Періодичній системі. 

 


