
Лекція 2 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА БУДОВА КРИСТАЛІВ. ІЗОТОПИ ТА ЇХ 

ПОШИРЕННЯ 

 

1. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 

Хімічний зв’язок – це взаємодія між атомами, яка приводить до утворення 

молекули чи стійкого кристалу. Розрізняють чотири типи зв’язків – йонний, 

ковалентний, металічний і зв’язок ван дер Вальсовий. 

Йонний (полярний, гетероатомний, електровалентний) зв’язок виникає 

тоді, коли при взаємодії атомів один з них притягає в сферу свого ядра один або 

декілька електронів і стає негативно зарядженим йоном – аніоном, а другий, 

віддаючи електрони, стає позитивно зарядженим йоном — катіоном. Між різко 

зарядженими йонами виникає електростатична взаємодія При йонному зв’язку 

атоми намагаються мати найбільш стійку оболонку з повним числом електронів у 

зовнішньому шарі. Йонний зв’язок не має просторової направленості. Здатність 

йонів утворювати зв’язки проявляється в просторі рівномірно, завдяки чому йон 

намагається оточити себе максимальною кількістю протилежно заряджених 

йонiв. Йонний зв’язок спостерігається лише в тих мінералах, якi є сполуками 

атомів, що мають зовнішні електрони зі спінами протилежного знаку. Наприклад, 

електронні оболонки нейтральних атомів Натрію і Хлору виглядають так: 

Na+11    1s2 2s2 2p6 3s1 

Cl+17     1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

При утворенні мінералу галіту – NaСI хлор перетягує електрон від натрію до 

себе i обидва атоми йонізуються, набуваючи стійкої 8-елекгронної оболонки: 

Na+               1s2 2s2 2p6 3s0 

Cl–          1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

Йонний зв’язок характерний для більшості мінералів земної кори – оксидів та 

силікатів. 

Ковалентний (гомоатомний, атомний, неполярний) зв’язок виникає при 

утворенні пар електронів, що рухаються у полі ядер двох взаємодіючих атомів, 

причому до складу кожної пари входить по одному електрону вiд кожного атома. 

Коли невзаємодiючi атоми мають неспарені електрони з протилежно 

орієнтованими спінами, відбувається спарення електронів, і вони можуть 

одночасно знаходитись у полі обох атомів. 

Причиною ковалентного зв’язку є також прагнення до утворення стійкої 8-

електронної оболонки заповненням до s- i р-електронiв на зовнішнiх орбітах. 

Ковалентний тип зв’язку особливо характерний для рідких та газових 

речовин і менш – для кристалічних, в яких в результаті взаємодії електронів  

утворюється атомна решітка. Кількість ковалентних зв’язків дорівнює кількості 

неспарених електронів атома у вільному або збудженому валентному станi. 

Мається на увазі, що атоми при взаємодії можуть збуджувати один одного і 

розпаровувати електрони, тобто переводити один із спарених електронів у вільну 

комірку на вільний енергетичний рівень. Ковалентнi зв’язки характеризуються 

певною направленістю в просторi. Форми молекул мають витягнутий характер і 

наближаються до трьохосьового еліпсоїда. Якщо розподіл зарядів в молекулі 
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(протонів і електронів) носить симетричний характер, як у О2 чи N2, то молекула 

неполярна. Якщо заряди розподілені несиметрично, то утворюється полярна 

молекула, яка називається диполем. Довжина диполя виражає ступінь полярності 

молекули: чим вона більша, тим полярніша молекула. Ступінь полярності 

визначається дипольним моментом μ – добутком довжини l на заряд е полярної 

молекули: μ = l·е. 

Як вид ковалентного зв’язку виділяють донорно-акцепторний зв’язок (від 

лат. dоnо – дарувати, доставляти, давати; ассерto – брати, одержувати, приймати). 

Він виникає в результатi того, що два спаренi електрони одного атома 

використовуються у вiльнiй комiрцi iншого атома i стають спiльними для обох 

атомiв. Атом, який дає пару електронiв, називається донором, а той, що займає 

вiльну комiрку – акцептором. На вiдмiну вiд йонного зв’язку, в цьому типі 

електрони деякий час перебувають в оболонці одного з атомiв, що сполучаються, 

а потiм – в оболонцi другого атома, здiйснюючи таким чином зв’язок між атомами. 

Донорно-акцепторний зв’язок особливо характерний для деяких сульфiдiв i їк 

аналогiв. Розглянемо його на прикладi пiриту FeS2. Ферум і Сульфур, якi 

утворюють пiрит, мають таку будову зовнішніх оболонок своїх нейтральних 

атомiв: 

Fe +26   3s2 3p6 3d6 4s2 

S +16    3s2 3p4 

Під час утворення пiриту Ферум вiддає двом неспареним атомам Сульфуру 

обидва зовнішнi 4s2-електрони i залишається з шістьма електронами на зовнішній 

орбiтi (3d6), утворюючи Fe2+. Два атоми Сульфуру, приєднавши по одному 

електрону, ковалентно сполучаються в анiон  [S2]
2– . 

У такого аніону є дві роздiльнi пари s-  i чотири пари р-електронів, якi не 

беруть участi у зв’язку i можуть поки що переходити в сферу дiї атома Феруму. 

Таким чином, кожен йон Fe2+ дiстає по парi електронiв вiд кожного з шести [S2]
2– 

, якi його оточують, i створює стiйку 18-електронну (6 + 12) оболонку 3d10 4s2 р6, 

тобто в пiритi анiони [S2]
2– вiдiграють роль донора, а  Fe2+ – акцептора. 

Металічний зв’язок у чистому вигляді спостерігається між атомами одного 

й того ж первні металу (кристали самородної мiдi, золота, срібла). Це сукупність 

позитивно заряджених йонiв – «атоми кістяків», між якими вільно переміщуються 

електрони у вигляді «електронного газу». 

Притягання між позитивно зарядженими йонами і електронним газом не має 

направленостi i кількісного обмеження зв’язків, тому кожен йон намагається мати 

навколо себе максимальну кількість сусідів. 

У мінералах з металічним зв’язком електрони мають широкі енергетичні 

зони, що утворилися від розщеплення електронних рівнів‚ сполучених атомів. 

Кількість рівнів i близькість їх один до одного зумовлюють рухливість електронів, 

яка виявляється в тому, що вони можуть легко переходити з одного рівня на 

другий. 

При металічному зв’язку йони кожного з первнів, віддаючи по одному 

електрону, набувають стійкої 18-електронної оболонки. 
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Молекулярний (залишковий, типу ван дер Вальсових сил) зв’язок 

виявляється в результаті взаємодії нейтральних молекул, всередині яких характер 

зв’язку вже зовсiм iнший. Ван дер Вальсовий зв’язок виникає при певному 

наближенні молекул, коли між ними появляються особливі сили зчеплення, які 

названі ван дер Вальсовими. Ці сили проявляються у тілах у всіх трьох агрегатних 

станах — газах, рідинах та у твердих тілах. При цьому розрізняють ван дер 

Вальсові сили когезії, якщо зв’язок утворюється між молекулами однієї і тієї ж 

речовини, і сили адгезії, якщо утворюється зв’язок між молекулами різних 

речовин. 

Цей зв’язок визначається трьома ефектами, що властиві молекулам:  

1) дисперсійним;  

2) орієнтаційним;  

З) наведеним, або iндукцiйним. 

Дисперсійний ефект є результатом руху електронів, який створює миттєві 

диполі, що спричиняють притягання між молекулами. Направленість миттєвих 

диполів у зв’язку з рухом електронів увесь час змінюється (дипольний момент 

диспергується — розсіюється).  

Орієнтацiйний ефект є результатом полярності молекул, якi можуть мати 

різний власний дипольний момент. Тепловий рух молекул різко зменшує 

можливість їх орієнтації і тому, чим вища температура тіла, тим слабша 

орієнтаційна взаємодія. 

Наведений, або iндукцiйний, ефект зв’язаний з поляризуючою дією 

електричних полів сусідніх молекул. У різних сполуках значення цих ефектів 

різні. 

Слід відзначити, що енергія ван дер Вальсового зв’язку значно слабша, ніж 

енергія інших типів зв’язку, але її достатньо для притягування молекул речовини 

і утворювати аґреґати. Цей зв’язок найбiльш характерний для органiчних сполук, 

але спостерiгається i в деяких самородних елементах (сiрка, селен i телур), 

оксидах (лiд, брусит), силiкатах (каолiнiт, пiрофiлiт) та ін. 

Крім зазначених типів зв’язку, виділяють ще один, так званий водневий 

зв’язок. Він утворюється тоді, коли атом Гідрогену притягує два атоми. Водневий 

зв’язок визначається надзвичайно малими розмірами протію (іона Гідрогену Н+), 

які сприяють його проникненню в будь-яку атомну структуру. Енергія водневого 

зв’язку нижча за хімічну, але вища за ван дер Валсову, тому водневий зв’язок слід 

вважати найслабшим хімічним та найсильнішим міжмолекулярним зв’язком. 

 

Мішані зв’язки. У мiнералах існують ще так званi мiшанi зв’язки, суть яких 

можна показати на прикладi натрiїстої селiтри – NaNO3. У цьому мiнералі 

нейтральний атом радикалу – Нітроген – має зовнiшній електронннй шар 2s2p2. З 

Оксигеном вiн сполучається за допомогою всiх п’яти валентних електронiв, але 

характер їх зв’язку різний: три гiбридизованi sp2-електрони утворюють так званi - 

сигма зв’язки (σ-зв’язки), четвертий – це пі-зв’язок (π-зв’язок)* і один зв’язок має 

йонний характер.  
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*Сигма-зв’язки діють між центрами атомів при взаємодії електронних хмар 

по лінії зв’язку. В ньому беруть участь s-електрони. При пі-зв’язках взаємодія 

електронних хмар відбувається не між центрами атомів по лінії зв’язку, а 

паралельно в площині зв’язку. Часто спостерігається у р-електронів.  

Таке співвідношення дає можливість і Оксигену (стан зовнішньої 

електронної оболонки 2s2p4), i Нітрогену набути стійкої конфігурації 8-

електронної оболонки типу благородного газу.  

Проміжні зв’язки. Розглянутi типи зв’язку у чистому вигляді майже не 

зустрічаються. Переважна більшість мінералів характеризується зв’язками із 

взаємними переходами від одного типу до іншого (проміжні, або перехідні 

зв’язки) або одночасною наявністю різних типів зв’язку між різними складовими 

частинами кристалічної структури. Цей тип зв’язку ми розглянули на прикладi 

натрiїстої селітри. 

У мінералах поширений йонно-ковалентний тип зв’язку. Величина рiзницi 

електронегативностi йонiв, якi сполучаються, може бути мірою ступеня йонності–

ковалентностi зв’язку в першому наближеннi. На підставі цього Л. Полiнг склав 

для бінарних сполук графік залежності рiзницi електронегативностi атомiв та 

спiввiдношення iонного і ковалентного зв’язків (рис. 1). 

Як видно з рис.1, при рiзницi електронегативностi меншiй 1,7, зв’язок, в 

основному, ковалентний, а при рiзницi, більшій як 1,7 – йонний. Наприклад, для 

галіту — NaCl різниця електронегативностей Натрію і Хлору дорівнює 3,0–

0,9=2,1; для сфалериту — ZnS різниця електронегативностей Цинку і Сульфуру 

становить 2,5–1,6=0,9, що, згідно з графіком, в першому випадку відповідає 

співвідношенню між йонним i ковалентним зв’язком 0,6 (60%) і 0,4 (40%), а в 

другому 0,2 (20%) і 0,8 (80%). 

 
Рис.1. Крива залежності між різницею електронегативності атомів та 

співвідношенням йонного та ковалентного зв’язку у бінарній сполуці 

 

Всі типи хімічного зв’язку по-різному проявляють себе в оболонках Землі. 

Ковалентний зв’язок являється ведучим в молекулах газів атмосфери. В 

гідросфері Землі сполучаються ковалентний зв’язок окремих молекул води і ван 

дер Валсовий в льодовиках. В силікатній корі планети ведуче значення має 

йонний зв’язок, а в центральних частинах, очевидно, переважає металічний 

зв’язок. Оскільки в земній корі домінує кристалічний стан речовини, то 
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визначення природи хімічного зв’язку в кристалах набуває особливо важливого 

значення. 

 

2. БУДОВА КРИСТАЛІВ 

Як відомо, кристалічний стан речовини визначається правильним 

розміщенням в просторі частинок, що утворюють кристал, так званою 

кристалічною чи просторовою ґраткою. Центри розміщення частинок у кристалі 

називаються вузлами просторової ґратки. Кожна частинка в кристалі обмежена 

певним числом сусідніх частинок. Це число називається координаційним числом 

(КЧ). В залежності від характеру частинок, що знаходяться у вузлах кристалічної 

ґратки, і природи хімічного зв’язку можна виділити чотири основних типи ґраток: 

йонні, атомні, молекулярні та металічні.  

Йонна, чи гетерополярна ґратка характеризується тим, що в її вузлах 

розміщуються електрично-заряджені йони: позитивно заряджені – катіони і 

негативно заряджені – аніони. Як правило, аніони мають більші розміри, ніж 

катіони, і намагаються зайняти простір за типом найщільнішої упаковки. Йонні 

кристали характеризуються міцнішим зв’язком, високими температурами 

топлення і кипіння. 

Атомні ґратки – це ґратки такого роду, у вузлах яких розміщені атоми 

первнів, що зв’язані один з одним ковалентним (гомополярним) зв’язком. Ґратки 

такого типу є надзвичайно міцними. Це проявляється у високих значеннях 

твердості, температур топлення і кипіння. Атомними ґратками володіють алмаз, 

графіт, муасаніт SiС. 

У звичайних умовах земної кори мінерали з атомною ґраткою зустрічаються 

рідко.  

Металева ґратка характерна для металів. У її вузлах знаходяться переважно 

катіони, упаковані якнайщільніше. Проміжки між ними наповнені вільними 

електронами, які утворюють своєрідний електронний ґаз. При цьому електрони 

відіграють роль цементу, що скріплює катіони металу в щільнішу кристалічну 

упаковку, яка обумовлює високу міцність металів. Самі електрони достатньо 

сильно утримуються катіонами металів і не можуть вільно покинути решітку. 

Електронний ґаз в металі сильно рухливий, оскільки він утворюється за рахунок 

тих електронів, які найслабше зв’язані з атомами металу (валентні електрони 

зовнішнього шару атомів). Більшість металів навіть за досить високих температур 

– тверді тіла. Металеві ґратки характерні для самородних металів земної кори і 

залізної фази метеоритів. 

Молекулярна ґратка відрізняється тим, що вузли у неї зайняті полярними і 

неполярними молекулами, які зв’язані між собою силами Ван дер Валсового 

зв’язку. Серед молекулярних ґраток розрізняють ґратки, що складені з неполярних 

молекул (атомів), і ґратки з полярних молекул. 

Неполярні молекули в кристалі утримуються найслабшими силами типу 

дисперсійної взаємодії. Ґратки з неполярних молекул за досить низьких 

температур утворюють інертні ґази – Не, Nе, Аr, Кr та ін., а також Н2, О2, F2, Сl2, 
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N2, СО2, СН4. Для них характерна мінімальна густина і невисока механічна 

міцність.  

Ґратки з полярними молекулами утримуються не тільки дисперсійними 

силами, але й орієнтованою взаємодією між полярними молекулами. Це 

призводить до зростання міцності кристалічної ґратки. У полярних речовин вищі 

значення теплот сублімації. Ґратки із полярних молекул утворюють НF, НCl, Н2O, 

Н2S, NH3, Р2O5, SО3 і ін. Але і сили орієнтації відрізняються меншою міцністю, 

ніж інші сили хімічного зв’язку, і тому кристали з полярних молекул 

характеризуються низькою твердістю і невисокими температурами топлення і 

кипіння. 

Своєрідну молекулярну ґратку має тверда вода — лід, найважливіша 

речовина біосфери. У кристалах льоду між молекулами Н2О діють сили Ван дер 

Вальса і сили водневого зв’язку, які підвищують міцність кристалу льоду. 

Водневий зв’язок зустрічається у кристалів орґанічних сполук. Більшість 

орґанічних сполук у твердому стані мають молекулярні ґратки. 

 

3. ЕНЕРГІЯ КРИСТАЛІЧНОЇ ҐРАТКИ 

Міцність хімічного зв’язку у різних типах твердих хімічних сполук можна 

виразити енергією кристалічної ґратки. Вона вимірюється тією роботою, яку 

необхідно затратити, щоб розірвати 1 моль речовини на складові частини. Енергія 

кристалічної ґратки виражається в джоулях на 1 моль речовини. Кристалічні 

ґратки в залежності від сили зв’язку володіють різною енергією. Так, енергія 

молекулярної ґратки метану рівна 10,13 кдж/моль, енергія атомної ґратки алмазу 

— 712 кДж/моль, йонної ґратки кухонної солі — 757 кдж/моль. 

Енергія кристалічної ґратки найбільш точно визначається для йонних 

кристалів бінарних сполук. В цьому випадку поняття енергії ґратки визначається 

як енергія, яку необхідно затратити на поділ кристалу на окремі невзаємодіючі 

йони. Значення енергії визначається як експериментально, так і теоретично. 

Експериментальні визначення пов’язані з тепловими вимірами різних стадій  

кругового циклу Борна–Габера. Цей процес для одного із бінарних йонних 

сполук – NaCl представлено на рис. 2.  

Цикл Борна – Габера базується на термохімічному законі Гесса: теплота 

утворення сполуки одна й та сама, незалежно від того – утворилася вона 

одноактно чи внаслідок послідовних реакцій. Припустимо, що йони, які 

знаходяться у ґазовому стані, переводяться спочатку у нейтральні атоми. При 

цьму виділяється енергія йонізації І атома металу і витрачається енергія Е 

спорідненості до електрона (чи кількох електронів) атома неметалу. Потім при 

конденсації металічних парів у тверду фазу виділяється тепло сублімації S, а при 

переході одноатомного газу неметалу у двоатомні молекули виділяється половина 

енергії дисоціації D
2

1 . Якщо, на кінець, метал і неметал реаґують між собою, то 

утворюється кристал і виділяється тепло реакції Q. 
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Рис.2. Круговий цикл Борна –Габера 

 

Оскільки сума теплот для всіх стадій цього циклу повинна бути рівна енергії 

утворення кристалу U безпосередньо з йонів, тому отримуємо співвідношення: 

QE
D

ISU 
2

, 

 

де S – енергія сублімації металу; 

     І – енергія йонізації металу; 

    D
2

1  – теплота дисоціації неметалу; 

     Е – спорідненість до електрону неметалу; 

     Q – теплота реакції. 

Точність експериментальних значень енергії 3–5%. Величина розходження 

для сполук важких металів (AgCl, PbSe) нерідко перевищує 10%. Однак «круговий 

процес» залишається і сьогодні найбільш надійним методом визначення енергії 

кристалічної ґратки. 

У 1919 році М. Борн вивів формулу для обчислення енергії кристалічної 

ґратки бінарних сполук, яка має вигляд: 














mD

Nea
U

1
1

2

21 
, 

де а – коефіцієнт Маделунга, що виражає вплив розміщення йонів у просторі 

на кристалічну ґратку вцілому; 

            w1 w2 – валентності йонів;  

   D – відстань між центрами йонів;  

   m – коефіцієнт відштовхування, 

           N – число Авогадро. 

Знаючи, що зміна коефіцієнта Маделунга пропорційна кількості йонів у 

молекулі, А. Капустинський в 1933р. спростив формулу для обчислення енергії 

кристалічної ґратки: 
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де ∑n – кількість йонів в певній хімічній молекулі. Для 1 моль кристалу вона 

рівна ∑n·N ; 

     rK i rА – радіуси катіону і аніону відповідно. 

За формулою Капустинського неважко обрахувати енергію ґратки, 

скориставшись таблицею йонних радіусів і хімічною формулою сполуки. 

Перевага формули А. Капустинського полягає в тому, що при розрахунку енергії 

ґратки бінарної сполуки не потрібно знань його структури. Вона має більше 

значення, ніж формула М. Борна. 

Більш точні результати дає формула, що враховує сили відштовхування, які 

визначаються співвідношенням 
 AK rr 

345,0
. Вона була запропонована 

А.Капустинським в 1943р. і має вигляд: 

1866,4
345,0

12,287
21
































AKAK rrrr

n
U


. 

Дані формули застосовуються лише для бінарних сполук. Для оцінки енергії 

ґратки більш складних сполук необхідний особливий підхід. Так, формулу 

складної сполуки можна розділити на більш прості нейтральні групи і тоді 

сумувати енергію цих груп. Наприклад, для обчислення енергії кристалічної 

ґратки анортиту СаАI2Si2О8 енергія його оксидів рівна: 

232 2SiOOAlCaO UUUU   

А.Е. Ферсман вперше розглянув енергію кристалічної ґратки як суму енергії 

катіона і аніона: 

 ybxaU  1,256 , 

де а і b – первні (катіон і аніон), х і у – енергетичні показники первнів, які названо 

енергетичними коефіцієнтами (ек) – це та частина енергії, яка вноситься у 

кристалічну ґратку даним йоном. Якщо відомо ек катіону та аніону, то неважко 

шляхом сумування обчислити енергію сполуки: 

 211,256 ekbekaU  . 

Для більш складних сполук, очевидно, енергія рівна сумі енергетичних 

коефіцієнтів всіх йонів: 

 43211,256 ekdekcekbekaU  . 

Енергія кристалічної ґратки і енергетичні коефiцієнти йонів відіграють 

важливе значення для розуміння геохімічних процесів і властивостей мінералів. 

За А.Е. Ферсманом, значення енергії кристалічної ґратки є вирішальними при 

поясненні наступних явищ: 

1. Визначає в загальному механічну міцність сполук; 

2. Визначає термічну стійкість, ступінь розкладу під час нагрівання, 

температуру топлення; 
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3. Пояснює розчинність, а відповідно, послідовність кристалізації; 

4. Визначає парагенезис як саму асоціацію мінералів, так і її послідовну зміну. 

5. Пояснює і визначає концентрацію визначуваних ґраток в певних умовах 

земної кори і в різних геосферах. 

6. Пояснюють відносну простоту і постійність мінерального парагенезису в 

породах і мінеральних накопиченнях, підкреслюючи енергетичну стійкість 

деяких типів парагенезису; 

7. Вказує на напрям ізоморфного заміщення. 
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1. Хімічний зв’язок і його типи. 

2. Типи кристалічних ґраток, їх відмінність. 

3. Енергія кристалічної ґратки. Формули для її обчислення. 
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