
Гладишевський Р.Є.

Львівський національний університет імені Івана Франка

кафедра неорганічної хімії

КРИСТАЛОХІМІЯ



Типи кристалічних 

структур



Принцип найщільнішої упаковки 

атомів





• Щільноупакований шар.

• Гексагональна найщільніша упаковка. 

• Кубічна найщільніша упаковка.

• Пустоти в найщільнішій упаковці.



Щільноупаковий шар рівновеликих куль – це шар, в якому 

кожна куля оточена шістьма іншими, що утворюють гексагон. 
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Гексагональна найщільніша упаковка

ABABAB… – hexagonal close packing (h.c.p.)

Елементарна 

комірка:

гексагональна,

Mg, hP2, P63/mmc

c/a = 22 / 3 = 1,63

Кількість 

найближчих сусідів: 

6 + 3 + 3 = 12 

(гексагональний 

кубооктаедр)



Кубічна найщільніша упаковка

ABСABСABС… – cubic close packing (c.c.p.)

Елементарна 

комірка:

кубічна,

Cu, cF4, Fm-3m

Кількість 

найближчих сусідів: 

6 + 3 + 3 = 12 

(кубооктаедр)



Cu
cF4, Fm-3m

a = 3,60 Å

Cu 4a 0 0 0

Mg
hP2, P63/mmc

a = 3,2092, c = 5,2121 Å

Mg 2c ⅓ ⅔ ¼



12aco 12co



Структурні типи з найщільнішою упаковкою атомів

(2) Mg, hP2, P63/mmc AB h2

(3) Cu, cF4, Fm-3m ABC c3

(4) α-Nd, hP4, P63/mmc ABAC (hc)2

(6) Tb HP, hP6, P63/mmc ABCACB (hcc)2

(9) α-Sm, hR9, R-3m ABABCBCAC (hhc)3

hhc

Позначення Ягодзінські-Вайкофа

(519) SiC, hR1038, R3m

hc2(hc)2(hc2)3(hc)3(hc2)5hc3(hc2)4hc(hc2)30(hc)2(hc2)8

C A B A B C B C A C A

c h h c h h c h h







Пустоти в найщільнішій упаковці

Октаедричні пустоти

rокт. = 0,414 r

В щільноупакованій структурі кількість октаедричних пустот 

дорівнює кількості атомів.

Тетраедричні пустоти

rтетр. = 0,225 r

В щільноупакованій структурі кількість тетраедричних пустот 

у два рази більша від кількості атомів.



Іоноковалентні сполуки та сполуки включення

Сполука
Найщільніша 

упаковка
6o 4t

NaCl, cF8, Fm-3m Cl: ccp Na: 1/1 0/2

ZnO, hP4, P63mc O: hcp 0/1 Zn: 1/2

Fe4C, cP5, P-43m Fe: ccp 0/4 C: 1/8

Fe4N, cP5, Pm-3m Fe: ccp N: 1/4 0/8

MgAl2O4, сF56, Fd-3m O: ccp Al: 2/4 Mg: 1/8



мотив – група атомів (іонів, молекул), яка періодично повторюється

ґратка – група математичних точок (вузлів), що представляє 

трансляційну симетрію

структура – мотив плюс ґратка

елементарна комірка – одиниця трансляції, тобто паралелепіпед, 

утворений трьома трансляційними векторами
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Кристалічна ґратка



Трансляція – паралельний перенос системи точок на величину вектора t,

при якому відбувається самосуміщення системи.

У ґратках завжди наявні трансляції, паралельні (а також перпендикулярні)

осям і площинам симетрії.

Правила вибору ґраток Браве

1. Симетрія елементарної комірки повинна відповідати симетрії кристала.

2. Комірка повинна містити максимально можливе число прямих (або

рівних) кутів і рівних ребер.

3. Об’єм комірки повинен бути найменшим.

Симетрія структури кристалів





Елементи симетрії кристалічних структур

Площина ковзного відбиття – сукупність спільно діючих площини

симетрії та паралельній їй трансляції.

Гвинтова вісь – сукупність спільно діючих осі симетрії та паралельній

їй трансляції.



Площини ковзного відбиття

m





21, 31, 32, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 65

Гвинтові осі



Просторові групи симетрії – 230 способів комбінації осей і площин 

симетрії та ґраток Браве.

Деякі правила додавання елементів симетрії кристалічних структур

1. Площина симетрії, перпендикулярна до трансляції, викликає появу 

рівнодіючої паралельної площини на віддалі, рівній половині 

трансляції.

2. Площина симетрії та коса трансляція викликають появу “вставленої” 

площини ковзного відбиття.

3. Дві довільні площини симетрії, що перетинаються під кутом α, 

викликають появу поворотної або гвинтової осі з елементарним 

кутом повороту 2α.
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Кожна просторова група позначається певним набором операцій симетрії –

символом Германа-Могена.

Правильна система точок – сукупність симетрично еквівалентних точок, 

зв’язаних між собою симетричними перетвореннями просторової групи.

Загальне положення – положення, що не знаходиться на елементах 

симетрії.

Окреме положення – положення на одному або декількох елементах 

симетрії.

Кратність положення – число точок в елементарній комірці, симетрично 

еквівалентних одна одній.



Extract from the International Tables for Crystallography, Volume A

© Th. Hahn, Ed., International Tables for Crystallography. Vol. A. Space-Group Symmetry, 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2002) p.298,299


