Krystalografia i krystalochemia
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Czym zajmuje się krystalochemia?
Prawa krystalochemii.
Wiązanie chemiczne.
Grupy struktur porównywalnych.
Struktury homodesmiczne i heterodesmiczne.
Elektroujemność.
Podział struktur krystalicznych w oparciu o elektroujemność.

Krystalografia
struktura (geometria)
sieć przestrzenna węzłów

Krystalochemia
struktura + skład chemiczny + wiązania chemiczne
„wypełnienie” węzłów atomami, jonami…

krystalografia

sieć przestrzenna

krystalochemia

sieć krystaliczna

Termin krystalochemia wprowadził V. M. Goldschmidt, na
określenie nauki badającej związek między składem chemicznym
i stanem polaryzacji elementów budowy kryształu a strukturą
oraz własnościami fizykochemicznymi materiału.
Krystalochemia (krystalografia chemiczna) jest działem
chemii zajmującym się ustalaniem zależności między rodzajem
wiązań chemicznych w strukturze (strukturą elektronową
poszczególnych elementów kryształu) a budową i własnościami
chemicznymi i fizycznymi kryształów.

Statyczna struktura
opisywana przy pomocy
klasycznej geometrii

Struktura elektronowa
(czynnik dynamiczny)

Główne zagadnienia, jakim zajmuje się krystalochemia:
 Zależność między składem chemicznym i stanem polaryzacji
elementów budowy kryształu a strukturą kryształu.
 Charakter wiązań chemicznych w strukturach krystalicznych.
 Grupy struktur krystalicznych.
 Równopostaciowość (izotypia) oraz wielopostaciowość
(polimorfizm).

 Przemiany fazowe, procesy krystalizacji i wzrostu kryształów.
 Przewidywanie (projektowanie) właściwości fizycznych
i chemicznych kryształów na podstawie znajomości ich składu
chemicznego, struktury i rodzajów wiązań.

Węgiel (C)
Grafit

Diament

Fulereny/Nanorurki

(P63/mmc)
hybrydyzacja sp2

(Fd3m)
hybrydyzacja sp3

różne struktury
hybrydyzacja sp2

miękki (0,5-2 w skali
Mohsa)
gęstość ok. 2,1-2,2
g/cm3
czarny lub
ciemnoszary
łupliwy
nieprzeźroczysty,
błyszczący
połysk półmetaliczny
dobrze przewodzi
prąd elektryczny

twardy(10 w skali
Mohsa)
gęstość ok. 3,5
g/cm3
bezbarwny lub
zabarwiony
kruchy
przeźroczysty,
błyszczący
połysk diamentowy
izolator

bardzo miękkie
(jak zw. organiczne)
gęstość ok. 1,7 g/cm3
właściwości zbliżone
do węglowodorów
aromatycznych,
możliwość zamykania
we wnętrzu innych
cząsteczek,
połysk metaliczny
wł. nadprzewodzące i
półprzewodnikowe

Ten sam skład chemiczny, różny charakter wiązań, całkowicie różne
struktury i właściwości

Struktury odmian alotropowych węgla

diament

grafit

fuleren C60

Struktura Fm3m

Diament
wiązania kowalencyjne,

NaCl
wiązania jonowe

zlokalizowane, niespolaryzowane

silnie spolaryzowane

nierozpuszczalny w wodzie,
nie topi się lecz przechodzi
w temp. 1000oC w grafit,
Twardy,
gęstość ok. 3,5 g/cm3

bardzo dobra rozpuszczalność
w wodzie,
topi się w temp ok. 800oC,
miękki,
gęstość ok. 2,2 g/cm3

Ta sama geometria, całkowicie odmienna struktura elektronowa,
właściwości nieporównywalne

Struktura diamentu i NaCl – sieci przestrzenne z grupy
Fm3m

diament

NaCl

SiO2

Kwarc

Trydymit

Krystobalit

Przykładowe różnice :
ciężar właściwy (najniższy krystobalit – ok. 2,2g/cm3,
najwyższy kwarc ok. 2,7 g/cm3),
współczynnik rozszerzalności cieplnej (najniższy dla krystobalitu),
twardość, przewodnictwo cieplne…

Ten sam skład chemiczny, podobny stan polaryzacji atomów,
niewielkie różnice właściwości, wynikające z różnic w strukturze

Struktury naturalnie występujących
odmian polimorficznych SiO2

krystobalit

trydymit

kwarc

Na jakiej podstawie grupujemy i porównujemy
struktury?
Co ma decydujący wpływ na właściwości
kryształu?

To nie skład chemiczny i nie struktura mają
zasadnicze znaczenie, ale charakter wiązań
chemicznych w krysztale.

Obszar zainteresowania krystalochemii określił w roku 1926
Goldschmidt formułując podstawowe prawa krystalochemii:
1.Budowa kryształu jest uwarunkowana przez stosunek ilości,
stosunek wielkości i przez stan polaryzacji elementów budowy
kryształu tj. atomów, jonów oraz grup atomów (jony kompleksowe,

rodniki, cząsteczki).
2.Różne struktury kryształów można połączyć w jedną grupę
struktur porównywalnych, jeżeli atomy w nich występujące
znajdują się w takim samym stanie: atomowym, jonowym lub
metalicznym.

3.Jeżeli atomy, z których są zbudowane kryształy, znajdują się w
różnych stanach, to typy struktur krystalicznych należą do grup
nieporównywalnych.

Rodzaje struktur krystalicznych
◄ kowalencyjna

molekularna ►

jonowa

metaliczna

Trójkąt wiązań

Wiązanie chemiczne –
powstanie orbitalu cząsteczkowego (σ, π) z orbitali atomowych (s, p).

Rodzaje wiązań chemicznych w kryształach:




wiązanie kowalencyjne (atomowe) oraz kowalencyjne spolaryzowane,
wiązanie jonowe (polaryzacja),
wiązanie metaliczne (delokalizacja).

Inne oddziaływania spajające kryształ:



wiązanie dipol-dipol (np.wodorowe),
wiązanie sił dyspersyjnych (van der Waalsa).

Rodzaj wiązania

Energia [kcal/mol]

kowalencyjne

100-250

jonowe

50-200

metaliczne

50-200

wodorowe

5-8

van der Waalsa

1-2

Wiązanie typu dipol-dipol oraz wiązanie sił dyspersyjnych nie są typowymi
wiązaniami chemicznymi, gdyż nie biorą nim udziału bezpośrednio elektrony
walencyjne - są one jedynie rodzajem oddziaływania fizycznego.

Grupy struktur porównywalnych
Kryształy kowalencyjne charakteryzują się występowaniem „czystego” wiązania
kowalencyjnego pomiędzy wszystkimi atomami tworzącymi sieć krystaliczną.
Kryształ kowalencyjny można traktować jako jedną gigantyczną molekułę,
charakteryzują się wysokimi temperaturami topienia i wysoką twardością (np.:
diament, krzem, german).

Kryształy jonowe zbudowane są atomów obdarzonych ładunkiem
elektrostatycznym (kationów i anionów) spajanych w sieć kryształu poprzez
oddziaływania kulombowskie. Kryształy jonowe mają zwykle wysokie temperatury
topienia, są rozpuszczalne w roztworach wodnych (rozpuszczalnikach polarnych)
(np.: NaCl, CaO, TiO2, Cr2O3).
Kryształy metaliczne tworzą sieć zbudowaną z węzłów obsadzonych, dodatnio
naładowanymi atomami pierwiastków metalicznych (kationów), których elektrony
walencyjne są na tyle swobodne, że mogą wypełniać przestrzeń między nimi („gaz
elektronowy”). Metale charakteryzują się gęstym upakowaniem (wysoka gęstość),
plastycznością i przewodnictwem elektrycznym np. miedź, srebro.
Kryształy molekularne jako elementy przestrzennej sieci zawierają wyraźnie
rozpoznawalne, posiadające własną strukturę cząsteczki wewnątrz, których
dominują wiązania kowalencyjne lub kowalencyjne spolaryzowane. Cząsteczki
połączone są w sieć za pomocą słabych oddziaływań van der Waalsa (niepolarne)
lub poprzez oddziaływania dipol-dipol lub wiązanie wodorowe (czasteczki polarne).
Kryształy molekularne są na ogół miękkie i topią się w stosunkowo niskich
temperaturach, do tej grupy struktur należą kryształy związków organicznych np.
cukier (sacharoza).

Kryształy:
kowalencyjne,
jonowe,
metaliczne

Kryształy
molekularne

Kryształ stanowi nieprzerwany ciąg
elementów, nie można w nim wyróżnić
poszczególnych molekuł,
wzór chemiczny określa jedynie
proporcje pierwiastków chemicznych,
kryształ charakteryzuje parametr Z
(ilość formuł chemicznych w komórce
elementarnej).

Kryształ składa się z wyraźnie
wydzielonych cząsteczek,
o określonym wzorze chemicznym,
połączonych ze sobą słabymi
wiązaniami.

Kryształy, w których mamy do czynienia z atomami
połączonymi jednym rodzajem wiązań to kryształy
homodesmiczne, przykładowo - kowalencyjna struktura
węgla - diamentu (wyłącznie jeden rodzaj wiązań
kowalencyjnych C-C, te same odległości pomiędzy
atomami w sieci, te same katy pomiędzy wiązaniami).
Przykładowe struktury homodesmiczne:
diament, krzem, SiC, TiC, AlP, Si3N4, BN,
SiO2, BF3,
LiCl, NaF, K2O,
Au, Pt, Ti, Co itp,
zestalone gazy szlachetne Ne, Ar.

Jeżeli w strukturze występują dwa lub więcej rodzaje
wiązań, kryształ nazywamy heterodesmicznym.
W strukturach kryształów heterodesmicznych wiązania
o różnym charakterze współistnieją obok siebie np.:
 w krysztale octanu sodu (NaCH3COO) występuje
wiązanie atomowe C-C i C-H, spolaryzowane atomowe
C-O i jonowe CH3COO- Na+ ,
 w krysztale siarczanu sodu (Na2SO4) wiązanie
jonowe między anionem SO42- a kationem Na+
współistnieje z wiązaniem kowalencyjnym
spolaryzowanym między S-O wewnątrz anionu,
 w strukturze grafitu współistnieje wiązanie czysto
atomowe C-C (w obrębie warstw utworzonych przez
atomy węgla w hybrydyzacji sp2) z wiązaniem
dyspersyjnym pomiędzy warstwami węglowymi.

kryształ

występujące wiązania

struktura

CaF2

Ca-F (jonowe)

homodesmiczna, jonowa

MgAl2O4

Mg-O, Al-O (jonowe)

heterodesmiczna, jonowa

C (diament)

C-C (kowalencyjne)

homodesmiczna, kowalencyjna

C (grafit)

C-C (kowalencyjne),
międzywarstwowe (dyspersyjne)

heterodesmiczna,
kowalencyjna

C (fulereny)

C-C (kowalencyjne),
międzycząsteczkowe (dyspersyjne)

heterodesmiczna, molekularna

SiC

Si-C (kowalencyjne)

homodesmiczna, kowalencyjna

Si3N4

Si-N (kowalencyjne)

homodesmiczna, kowalencyjna

BaSO4

Ba-O (jonowe),
S-O (kowalencyjne)

heterodesmiczna, jonowokowalencyjna

Mg2[SiO4]

Mg-O (jonowe)
Si-O (kowalencyjne silnie spol.)

heterodesmiczna, jonowokowalencyjna

Cu

Cu-Cu

homodesmiczna, metaliczna

AuAl2

Au-Al, Al-Al (metaliczne)

heterodesmiczna, metaliczna

C24H12
(koronen)

C-C, C-H (kowalencyjne),
międzycząsteczkowe (dyspersyjne)

heterodesmiczna, molekularna

cukry

C-C, C-O, C-H, O-H (kowalencyjne),
międzyczasteczkowe (dipolowe)

heterodesmiczna, molekularna

5 typów struktur homodesmicznych, w których występują
wiązania:
kowalencyjne np.: diament, krzem, SiC, TiC, AlP, Si3N4, BN,
kowalencyjno - jonowe (spolaryzowane) np.: SiO2, BF3,
jonowe np.: LiCl, NaF, K2O,
metaliczne np.: Au, Pt, Ti, Co itp,
dyspersyjne np.: zestalone gazy szlachetne Ne, Ar.
Struktury heterodesmiczne (kombinacje rodzajów wiązań):

kowalencyjne i dyspersyjne (np. kryształy molekularne),
kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane,
kowalencyjne i jonowe,
kowalencyjne i metaliczne,
jonowe i kowalencyjne spolaryzowane.

Elektroujemność wg Paulinga
Elektroujemność jest to właściwość atomu w wiązaniu
chemicznym, określona przez twórcę pojęcia Paulinga,
jako siła atrakcji elektronu przez atom tworzący
wiązanie („power of an atom in a molecule to attract
electrons to itself”).
Elektroujemność to wyrażona liczbowo miara
tendencji do przyciągania elektronów przez atomy
danego pierwiastka, gdy tworzy on związek
chemiczny z atomami innego (ew. tego samego)
pierwiastka.

Skale elektroujemności:
Skala Paulinga
(oparta na pomiarach energii i polaryzacji wiązań
dwuatomowych związków chemicznych),

prostych

Skala Allreda i Rochowa
(elektroujemność obliczona na podstawie liczb atomowych i
efektywnych promieni walencyjnych atomów; różnice między skalą
Allreda i Paulinga dochodzą do 1),

Skala Mullikena
(biorącą pod uwagę rzeczywisty stan atomu w danej cząsteczce, a
więc liczbę i rodzaj wiązań w jakich uczestniczy atom w danym
momencie; w skali tej jednak pierwiastki mają zmienną
elektroujemność, zależną od tego w jakim związku występują, więc
jest ona trudna do stosowania w praktyce,

Skala Görlicha
(elektroujemność rdzeni atomowych lub kationów jest równoważna
odpowiedniemu ładunkowi efektywnemu Zef).

Wartość elektroujemności (XP)
najważniejszych pierwiastków wg Paulinga
2.1

-

H
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-

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te
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Zmiana charakteru elektroujemnego/elektrododatniego
pierwiastków w grupach i okresach układu okresowego.
GRUPY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
O
2
K
3
R
4
E

5
S
6
Y

7
wzrost elektroujemności
wzrost elektrododatności

Względna elektroujemność pierwiastków wg Paulinga
H – 2.1
Li – 1.0
Na – 0.9
K – 0.8
Rb – 0.8
Cs – 0.7

Be – 1.5
Mg – 1.2
Ca –1.0
Sr – 1.0
Ba – 0.9

B – 2.0
Al – 1.5
Ga –1.6
In – 1.7
Tl – 1.8

C – 2.5
Si – 1.8
Ge – 1.8
Sn – 1.8
Pb – 1.9

N – 3.0
P – 2.1
As – 2.0
Sb – 1.9
Bi – 1.9

O – 3.5
S – 2.5
Se – 2.4
Te – 2.1
Po – 2.0

F – 4.0
Cl – 3.0
Br – 2.8
J – 2.5
At – 2.2

Elektroujemność wg Allreda i Rochowa
H+ 2.20
Li+ 0.97
Na+ 1.01
K+ 0.91
Rb+ 0.89
Cs+ 0.86

Be2+ 1.47
Mg2+1.23
Ca2+ 1.04
Sr2+ 0.99
Ba2+ 0.97

B3+ 2.01
Al3+ 1.47
Ga3+1.82
In3+ 1.49
Tl3+ 1.44

C4+ 2.50
Si4+ 1.74
Ge4+2.02
Sn4+1.72
Pb4+1.55

N5+ 3.07
P5+ 2.06
As5+ 2.00
Sb5+ 1.82
Bi5+ 1.67

O6+ 3.50
S6+ 2.44
Se6+ 2.48
Te6+ 2.01
Po6+ 1.76

F7+ 4.10
Cl7+ 2.83
Br7+ 2.74
J7+ 2.21
At7+ 1.96

Elektroujemność wg.Görlicha
Görlich na podstawie zauważonej liniowej zależności między
elektroujemnością Paulinga a efektywnym ładunkiem jądra (Zef)
zaproponował inną definicję elektroujemności: „Elektroujemność
rdzeni atomowych lub kationów jest równoważna odpowiedniemu
ładunkowi efektywnemu Zef wyrażonemu w jednostkach
naturalnych tj. w odniesieniu do energii jonizacji atomu wodoru w
jego stanie podstawowym”, a wyliczana jest z odpowiedniego
potencjału jonizacji wyrażonego w rydbergach .
XG = Zef
Ponieważ ładunek efektywny rdzenia atomowego lub kationu równy
jest pierwiastkowi z energii jonizacji odpowiedniego stopnia można
zapisać:
XG = Zef =IV

Elektroujemność wg Görlicha jest ładunkiem efektywnym
dodatniego zrębu v – tego stopnia. W przypadku tlenu ładunek
efektywny może być określony na pierwszym stopniu, co
będzie oznaczało, że odrywamy od niego tylko 1 elektron, na
drugim - 2 elektrony itd. Wtedy, gdy pozbawimy tlen 5 z sześciu
jego elektronów walencyjnych dojdziemy do stanu w którym
dodatni rdzeń tlenu będzie oddziaływał tylko na jeden elektron,
ten przypadek nazywamy ostatnim potencjałem jonizacyjnym i
zaznaczamy go literą IV. Ten ostatni potencjał jonizacji odnosi
się do kationów pozbawionych elektronów walencyjnych co
np.: w przypadku drugiego okresu oznacza: Li+, Be2+, B3+, C4+,
P5+, O6+, F7+
Przykładowe elektroujemności:
dla Fe2+ XG = 1.09
dla Fe3+ XG = 1.50
dla O2XG = 3,19
(dla rdzenia atomowego pozbawionego wszystkich
sześciu elektronów walencyjnych)

Elektroujemność wg Görlicha

Podział pierwiastków oparty na skali elektroujemności Paulinga
(Görlicha)
1.
2.
3.
4.

Metale alkalogeniczne Metale amfoterogeniczne Metaloidy Niemetale -

XP < 1.0 (XG < 1.02)
1.0 < XP < 1.7) ( 1.02 < XG < 1.72)
1.7< XP < 2.4 (1.72< XG < 2.42 )
XP > 2.4 (XG > 2.42).

Charakter wiązań:
kowalencyjne (ew. meteliczne)
słabo spolaryzowane kowalencyjne (ew. metaliczne)
spolaryzowane kowalencyjne
jonowe

dla ΔXP = 0
dla 0< ΔXP <1
dla 1< ΔXP <1.7
dla ΔXP > 1.7

 Wiązanie kowalencyjne – charakteryzuje mała różnica
elektroujemności sąsiadów i duża elektroujemność obu atomów.
 Wiązanie jonowe – charakteryzuje duża różnica elektroujemności
sąsiadów i duża elektroujemność jednego z nich.
 Wiązanie metaliczne – charakteryzuje mała różnica
elektroujemności sąsiadów i mała elektroujemność obu atomów.

Trójkat Ketelaara

Przykłady określania charakteru wiązań na podstawie
wartości elektroujemności wg Paulinga
Na podstawie różnic elektroujemności oszacować charakter wiązań
w sieci krystalicznej:
a) LiF (XP(Li)=1.0; XP(F)=4.0)
ΔXP(Li-F) = 4.0-1.0=3.0
→ wiązanie jonowe,
struktura jonowa, homodesmiczna
b) Rb3PO4 (XP(Rb)=0.8; XP(P)=2.1; XP(O)=3.5)
ΔXP(Rb-O) = 3.5-0.8=2.7 → wiązanie jonowe,
ΔXP(P-O) =3.5-2.1=1.4
→ wiązanie kowalencyjne spolaryzowane,
struktura jonowo-kowalencyjna, heterodesmiczna
(wiązania kowalencyjne w obrębie anionu złożonego)
c) MnCr2O4 (XP(Mn)=1.5; XP(Cr)=1.6; XP(O)=3.5)
ΔXP(Mn-O) = 3.5-1.5=2.0 → wiązanie jonowe,
ΔXP(Cr-O) =3.5-1.6=1.9
→ wiązanie jonowe,
struktura jonowa, heterodesmiczna
d) CuZn (XP(Cu)=1.9; XP(Zn)=1.6)
ΔXP(Li-F) = 1.9-1.6=0.3
→ wiązanie metaliczne,
struktura metaliczna, homodesmiczna

Wiązanie w krysztale między jednakowymi atomami może być
atomowe – niespolaryzowane, zlokalizowane (dla wysokich
wartości elektroujemności składowych) lub metaliczne –
zdelokalizowane (dla niskich wartości elektroujemności).
Dla struktur z wiązaniem chemicznym między różnymi
pierwiastkami może mieć charakter od dominującego atomowego,
poprzez spolaryzowane kowalencyjne, do jonowego lub poprzez
zdelokalizowane kowalencyjne do metalicznego w zależności od
względnej różnicy elektroujemności atomów tworzących wiązanie
według prostego kryterium:
I = (X2G – X1G) / X2G

gdzie X2G > X1G

Jonowość wiązania I jest najczęściej wyrażana w %
Charakter wiązań:

kowalencyjne (ew. meteliczne)
spolaryzowane kowalencyjne (ew. metaliczne)
przejściowe (jonowo-kowalencyjne)
jonowe

%I = 0%
0% < %I < 40%
40% < %I < 60%
%I > 60%

Przykłady określania charakteru wiązań na podstawie
wartości elektroujemności i % jonowości wg Görlicha
a) LiF (XG(Li)=0.63; XG(F)=3.69)
%I(Li-F) = (3.69-0.63)/3.69 .100%=83%
→ wiązanie jonowe,
struktura jonowa, homodesmiczna
b) Rb3PO4 (XG(Rb)=0.55; XG(P)=2.19; XG(O)=3.19)
%I(Rb-O) = (3.19-0.55)/3.19 .100%=83% → wiązanie jonowe,
%I(P-O) = (3.19-2.19)/3.19 .100%= 31% → wiązanie kowalencyjne
spolaryzowane,
struktura jonowo-kowalencyjna, heterodesmiczna
(wiązania kowalencyjne w obrębie anionu złożonego)
c) MnCr2O4 (XG(Mn)=1.07; XG(Cr)=1.51; XG(O)=3.19)
%I(Mn-O) = (3.19-1.07)/3.19 .100%= 66% → wiązanie jonowe,
%I(Cr-O) = (3.19-1.51)/3.19 .100%= 53% → wiązanie jonowokowalencyjne z przewagą jonowego,
struktura jonowa, heterodesmiczna
d) CuZn (XG(Cu)=1.22; XG(Zn)=1.15)
%I(Li-F) = (1.22-1.15)/1.22 .100%= 6%
→ wiązanie metaliczne,
struktura metaliczna, homodesmiczna

Trójkąt wiązań Görlicha

Krystalografia i krystalochemia
Wykład 10
Struktury kowalencyjne
1.
2.
3.
4.

Wiązanie atomowe i atomowe spolaryzowane (kowalencyjne)
Sposób wizualizacji struktur krystalicznych kowalencyjnych.
Przegląd typowych struktur kowalencyjnych
homodesmicznych.
Przegląd typowych struktur kowalencyjnych
heterodesmicznych.

Kryształy kowalencyjne
Kryształy
kowalencyjne
charakteryzują
się
występowaniem wiązania kowalencyjnego pomiędzy
wszystkimi atomami tworzącymi sieć krystaliczną.
Kryształ kowalencyjny można traktować jako jedną
gigantyczną „molekułę”, charakteryzują się wysokimi
temperaturami topienia i wysoką twardością (np.:
diament, krzem, german).
Istotą wiązania kowalencyjnego jest uwspólnienie
pary elektronów walencyjnych w przestrzeni
międzyatomowej.
Wiązanie kowalencyjne jest skierowane i zlokalizowane.

Charakter wiązań w krysztale

Kowalencyjne

Delokalizacja

Metaliczne

Polaryzacja

Jonowe

Wiązanie kowalencyjne można traktować jako orbital
molekularny, stanowiący nałożenie się orbitali atomowych.

Pary elektronów wiążących
w strukturze węgla (diamentu)

Orbitale atomowe węgla
2s2

2px

2py

↑↓

↑

↑

2pz

2s2

2px

2py

2pz

↑

↑

↑

↑

Oktety Lewisa
Powstawanie wiązania kowalencyjnego (uwspólnianie
elektronów prowadzi do spełnienia reguły oktetu Lewisa.
Reguła oktetu Lewisa wynika z korzystnego energetycznie
całkowitego zapełnienia orbitali s (2 elektrony) oraz
p (6 elektronów) znajdujących się na powłokach
walencyjnych pierwiastków grup głównych.

Wiązanie kowalencyjne w strukturze krzemu krystalicznego

uwspólnienie pary
elektronówtworzenie oktetów
Lewisa

tetraedr
krzemowy
(hybrydyzacja sp3)

komórka elementarna
krzemu

Modelowy
sposób
przedstawiania
wiązań
chemicznych w kryształach zależy od rodzaju
wiązania i nawiązuje do mechanizmu jego
powstawania.
W przypadku wiązania kowalencyjnego następuje
uwspólnienie pary elektronów w przestrzeni
międzyatomowej, co schematycznie wyrażamy
w konwencji „ball and stick”.

Si

O

Kreska w tej konwencji oznacza uwspólnioną
parę elektronów zlokalizowaną w przestrzeni
międzyatomowej.

Konwencja przedstawiania wiązań w kryształach

Legenda kolorów pierwiastków

Pierwiastki tworzące typowe
kryształy kowalencyjne

Wybrane regularne struktury
kowalencyjne homodesmiczne

Struktura diamentu

germanu

krzemu

cyny szarej

Wybrane właściwości regularnych struktur
pierwiastków grupy IV
PIERWIASTEK

WĘGIEL
(DIAMENT)

KRZEM

GERMAN

CYNA SZARA

Parametr a komórki
elementarnej [Å]

3.56

5.43

5.64

6.48

Promień
kowalencyjny[Å]
(odl. międzyatomowa)

0.77

1.11

1.22

1.41

Elektroujemność
wg. Görlicha

2.18

1.82

1.83

1.73

Energia wiązania
[kJ . mol-1]

348

226

163

195

Temperatura topnienia
[oC]

>4000

1414

938

232

Twardość
(wg. Skali Mohsa)

10

6.5

6.0

1.5

Gęstość
[g/cm3]

3.53

2.33

5.32

5.77

Własności i występowanie diamentów
-najwyższa twardość wśród minerałów,
-dobra przewodność cieplna,
-są izolatorami (z wyjątkiem diamentu niebieskiego, będącego
półprzewodnikiem),
-są trudnotopliwe, ale w temp ok. 1000oC przechodzi w grafit,
-odporne na działanie kwasów i zasad.

Zastosowanie diamentów
- do produkcji materiałów ściernych, polerskich, szlifujących, narzędzi
tnących i skrawających (np. noży do cięcia szkła) – głównie diamenty
syntetyczne,
- w górnictwie jako nasadki wierteł i dźwigów,
- do wyrobu past termoprzewodzących,
- w aparaturze naukowej i medycznej (np. detektory, dozymetry),
- jako ciągadła diamentowe (tzw. filiery o trwałości ok. 250 razy większej niż
węgliki spiekane) do wyrobu drutów i włókien sztucznych,
- do wyrobu twardościomierzy i igieł fonograficznych,
- w jubilerstwie do wyrobu biżuterii (cechy kamieni jubilerskich ma zaledwie
kilkanaście% wszystkich wydobywanych diamentów) – oszlifowane
diamenty to brylanty.
Cullinan – największy i najczystszy ze znanych diamentów miał pierwotnie
wymiary 10×6×5 cm i ważył 3106 karatów (621,2 g).
Najcenniejsze diamenty w Polsce:
•wielki czarny diament w złotej puszce św. Stanisława (katedra na Wawelu),
•bezbarwny diament w koronie monstrancji Jana Kazimierza (klasztor
Paulinów na Jasnej Górze).

Homodesmiczne
struktury węgla:
regularny diament
(Fd3m),
heksagonalny
lonsdaleit (lonsdejlit)
(P63/mmc).
Homodesmiczne
struktury krzemu:
regularna (Fd3m),
heksagonalna
(P63/mmc, P63mc).

Krzem
Stosowany do wyrobu elementów półprzewodnikowych, w układach
scalonych i fotoogniwach, w procesie produkcji aluminium oraz jako
dodatek do stopów żelaza, odtleniacz do stopów miedzi, w smarach
silikonowych itp.
Otrzymywanie:
- po raz pierwszy otrzymany przez Berzelius’a w 1824 r., w reakcji
krzemionki z kwasem fluorowodorowym, a następnie redukcji SiF4
potasem,
- wysokotemperaturowa redukcja SiO2 do Si węglem, metalicznym
magnezem lub glinem (SiO2+2C→2CO+Si).
Metoda Czochralskiego – otrzymywanie monokryształu krzemu;
-powolne wyciąganie ze stopu zarodka krystalicznego, zazwyczaj
z zastosowaniem rotacji, w atmosferze gazu obojętnego lub w próżni.

Homodesmiczne struktury związków typu AB
Węgliki:
-krzemu SiC (karborund); regularny SiC,
heksagonalny, wysokotemperaturowy SiC,
heksagonalny, niskotemperaturowy SiC,
-boru oraz germanu,
-metali przejściowych: TiC, MoC, WC.
Siarczek cynku ZnS:
-regularny sfaleryt (blenda cynkowa),
-heksagonalny wurcyt.
Fosforki, arsenki, antymonki i azotki np:
-azotek boru BN.

Węglik krzemu (karborund)
Otrzymywanie:
- wysokotemperaturowa reakcji krzemionki i węgla,
- piroliza polikarbosilanów.
Właściwości:
- bardzo twardy (9,5 w skali Mohsa),
- wysoka odporność chemiczna,
- duża wytrzymałość mechaniczna,
- wysokie przewodnictwo cieplne i elektryczne.
Zastosowanie:
-na pokrycia powierzchni ciernych, produkcji narzędzi ciernych,
na osłony termiczne pojazdów kosmicznych, produkcji
tranzystorów mikrofalowych itp.

SiC

regularny Fd3m

heksagonalny P63mc

trygonalny P3m1

Wybrane regularne struktury
kowalencyjne homodesmiczne typu AB

Struktura SiC

ZnS

BN

Azotek boru (borazon)
Otrzymywanie:
- wysokotemperaturowa reakcji tlenku boru (III) i azotu w
obecności Ca3(PO4)2 jako katalizatora.
Właściwości:
- bardzo twardy (ok. 9 w skali Mohsa),
- wysoka odporność chemiczna i termiczna.
Zastosowanie:
-do obróbki ściernej o wysokich prędkościach i w wysokich
temperaturach (cięcie i szlifowanie stali hartowanych, węglików
i diamentów).

Wybrane heksagonalne struktury
kowalencyjne homodesmiczne

niskotemperaturowy -Si3N4

wysokotemperaturowy -Si3N4

Struktury kowalencyjne homodesmiczne – właściwości:

•
•
•
•

twarde,
odporne chemicznie,
odporne termicznie,
właściwości specjalne np.:
przewodzenie/nieprzewodzenie prądu.

Zastosowania:
• materiały ścierne, trwałe elementy,
• materiały specjalne.

Węgiel tworzy kryształy kowalencyjne homodesmiczne
lub kowalencyjne heterodesmiczne.
hybrydyzacja sp3

hybrydyzacja sp2

Diament i grafit – najbardziej znane odmiany
alotropowe węgla
diament

•
•
•
•
•

twardy
przeźroczysty
dobra przewodność cieplna
izolator
trudnotopliwy, w temp. powyżej
1000oC przechodzi w grafit

grafit

•
•
•
•
•

miękki
nieprzeźroczysty (czarny)
dobra przewodność cieplna
dobra przewodność prądu
odporny na wysoką temperaturę
(zwłaszcza w środowisku beztlenowym)

Pozostałe odmiany alotropowe węgla
• Grafen – struktura krystaliczna dwuwymiarowa –
(Nagroda Nobla 2010- Nowosiołow); hybrydyzacja sp2,
bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, bardzo
dobra przewodność ciepła i elektryczności,
półprzewodnik, nie przepuszcza gazów, przepuszcza
ciecze np. wodę.

• Fulereny – trójwymiarowe, w przybliżeniu kuliste
„cząsteczki”, składające się z parzystej liczby atomów
węgla (np. C60, C70, znane również C540), (Nagroda
Nobla 1996 Kroto); nadprzewodniki i półprzewodniki,
stosowane jako tworzywa o wyjątkowych
właściwościach elektrooptycznych, jako środki
smarujące, układy katalityczne itd.;
jako szczególny typ fulerenów traktuje się czasem
nanorurki (walec z warstw grafenowych) i
nanocebulki (fulereny wielowarstwowe).
Zaliczane do struktur molekularnych.

• Sadza – węgiel amorficzny (często zawiera również
domieszki innych struktur).

Wybrane heksagonalne struktury
kowalencyjne heterodesmiczne

Struktura grafitu

warstwowego BN (P 6) warstwowego BN (P6m2)

Kryształy
kowalencyjne
homodesmiczne

Kryształy
kowalencyjne
heterodesmiczne

Krańcowo
różne
własności,
ze
względu na obecność, obok silnych
wiązań chemicznych kowalencyjnych
słabych oddziaływań fizycznych np.
między warstwami.

