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КРИСТАЛОХІМІЯ
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Газоподібний, рідкий та твердий стани речовини 

Від невпорядкованого до впорядкованого стану
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Газоподібний, рідкий та твердий стани речовини 

кристалічні речовини: мінерали, гірські породи, метали, 

будівельні матеріали, тверді органічні речовини

аморфні речовини: скло, смола, клей

монокристали – кристалічні многогранники (правильні 

геометричні тіла)

полікристали – кристалічні агрегати
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Закон сталості кутів кристала (Стено - Ломоносов - Роме де Ліль):

кути між відповідними гранями (і ребрами) в усіх кристалах однієї і

тієї ж речовини є сталими.

прикладний гоніометр Каранжо оптичний гоніометр 
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- здатність самоогранятися

- сталі температури топлення та кристалізації

- анізотропія фізичних властивостей

- дифракція рентгенівських променів

Кристал – це тіло з правильною внутрішньою будовою, однорідне та 

анізотропне.

Кристалохімія – наука про взаємозвʼязок між хімічним складом, 

кристалічною структурою та властивостями речовин.

Кристалографія – наука про зовнішню форму, внутрішню будову, 

виникнення, ріст і фізичні властивості кристалів.

Властивості кристалічного стану речовини
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Кристалохімія - наука, що вивчає залежність 

між хімічним складом, внутрішньою структурою 

та властивостями кристалічних речовин

Структура

Склад Властивості

Матеріал
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Симетрія кристалів

Симетрична фігура – це фігура, в якій окремі частини суміщаються 

за допомогою симетричного перетворення.

Симетрична фігура складається з рівних частин, які закономірно 

повторюються.

Операції симетрії (симетричне перетворення) – дія, в результаті 

якої многогранник суміщається з початковим положенням.

Елементи симетрії – допоміжні геометричні образи (точки, лінії 

та площини), за допомогою яких виявляємо симетрію 

многогранника.
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Центр симетрії (інверсії, C) – точка всередині многогранника, на 

рівних відстанях по обидва боки від якої в будь-якому напрямку 

знаходяться еквівалентні точки.

Правило: При наявності центра симетрії кожній грані відповідає 

друга грань, рівна і паралельна (обернено-паралельна) першій.

C
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Площина симетрії (P) – площина, яка ділить многогранник на дві 

дзеркально-рівні половини, тобто кожен перпендикуляр до площини 

симетрії містить на однакових відстанях по обидва боки від неї 

еквівалентні точки.

3L4 4L3 6L2 9P
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Вісь симетрії (Ln, n = 1, 2, 3, 4, 6) – пряма лінія, при обертанні 

навколо якої на певний кут многогранник суміщається з початковим 

положенням.

Елементарний кут обертання осі – найменший кут повороту, при 

якому спостерігається суміщення.

Теорема: Елементарний кут обертання довільної осі симетрії 

міститься ціле число разів в 360º.

Порядок осі (n) – число суміщень многогранника при повному 

обертанні навколо осі.

Закон симетрії: В кристалах можливі лише осі симетрії другого, 

третього, четвертого та шостого порядків (L2, L3, L4, L6) (і не 

можуть бути осі симетрії п’ятого порядку та порядку вищого від 

шостого).
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Симетрія в природі
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Нобелівська премія в галузі хімії за 2011 рік 

Даніель Шехтман

Технологічний університет м. Хайфа, Ізраїль

Відкриття квазікристалів
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дифлуоробензен 

орто мета пара 
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Інверсійна вісь (Lin, n = 1, 2, 3, 4, 6) – пряма лінія, при обертанні 

навколо якої на певний кут із наступним (або попереднім) відбиттям 

у центрі симетрії многогранник суміщається з початковим 

положенням.

Li1  C

Li2  P

Li3  L3C

Li4  L2

Li6  L3⊥P

C

60ºLi6
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