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ПЕРЕДМОВА 

 

Фізика і хімія твердого тіла формує наукові уявлення про 

природу хімічного зв'язку в твердих тілах, електронну будову і її 

взаємозв’язок з фізико-хімічними властивостями твердих тіл; 

знайомить з методами дослідження твердих тіл, 

термодинамікою та кінетикою фазових перетворень. При 

розробці, виробництві і модифікації конструкційних та інших 

матеріалів спеціалістам доводиться зустрічатися з 

різноманітними хімічними реакціями і складними фізико-

хімічними процесами.  

Більшість об’єктів вивчають на декількох рівнях – окрім 

кристалічної або молекулярної структури досліджують 

електронну і магнітну, структуру дефектів кристалічної будови, 

розподіл мікродомішок, структуру меж розділу в 

полікристалічних речовинах, наноструктуру, а також вплив всіх 

перерахованих рівнів на властивості речовини. Речовини того ж 

самого хімічного складу, які перебувають у твердому 

агрегатному вигляді, можуть мати різні властивості. Наприклад, 

алмаз, графіт, графен та фулерен являються різними 

кристалічними формами вуглецю й характеризуються різною 

симетрією оточення атомів, викликану різними фазовими 

станами речовини, природою електронних зв'язків та симетрією 

електронних оболонок атомів. Знання фізики та хімії твердого 

тіла необхідне для плідної творчої діяльності майбутнього 

інженера-матеріалознавця. 

Даний посібник є складовою частиною дисципліни 

«Фізика та хімія твердого тіла» – одного із провідних 

навчальних курсів бакалаврів напряму «Інженерне 

матеріалознавство». Посібник відрізняється тим, що 

математичні докази у теоріях значно спрощені й найперше 

виділяються основні поняття про будову та властивості твердих 

тіл та їх порівняно прості пояснення. У посібнику поєднано 

виклад основних теоретичних питань та методику 

лабораторного практикуму, що полегшує студентам підготовку 

до аудиторних занять та самостійну роботу за окремими темами. 
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Посібник побудовано за кредитно-модульною системою. У 

першому модулі розглядаються такі теми, як агрегатні стани 

речовин, стуктура кристалів, природа хімічного зв’язку у 

твердих тілах, електронна будова твердого тіла та хімія 

реальних кристалів. У другому модулі студенти вивчають 

поняття про тверді розчини, фазові перетворення, діаграми 

стану двокомпонентних і трикомпонентних систем, а також 

методи синтезу твердотільних сполук та вирощування 

монокристалів.  

Для кожної теми лабораторного практикуму наведено 

теоретичні відомості; докладний опис методики виконання 

експерименту й обчислень, питання для самоперевірки. 

Перед початком роботи кожен студент повинен добре 

засвоїти правила роботи і техніку безпеки в хімічній лабораторії, 

а також способи надання у разі необхідності першої допомоги. 

Автори висловлюють вдячність шановним рецензентам –   , 

за висловлені зауваження та поради при підготовці посібника. 
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

МОДУЛЬ 1 

 

1. ВСТУП. АГРЕГАТНІ СТАНИ РЕЧОВИН 

 

1.1. Предмет і завдання хімії твердого тіла 

Всі тіла і предмети навколишнього світу побудовані з 

хімічних елементів. Останні складаються з відповідних атомів, 

які вже вдалось дослідити “майже" в ізольованому вигляді. Але 

на практиці переважно ми маємо справу із сукупністю, з 

колективом атомів, що утворюють молекули, іони, радикали або 

кристали. Їх сукупність може бути по-різному зв'язана. Слабо 

зв'язані атоми між собою, наприклад, у газоподібному аргоні, в 

плазмі киснево-водневого полум’я. Міцніше пов’язані атоми в 

рідкому аргоні, а ще міцніше – в алмазі. 

Тверде тіло являє собою сукупність дуже великої 

кількості структурних одиниць – атомів, іонів або молекул – 

зазвичай сильно пов'язаних один з одним. Властивості 

ізольованого атома, зазвичай, впливають на природу твердого 

тіла, складеного з цих атомів, але лише до певної міри – у 

твердому тілі на властивості атома істотно впливає його 

оточення (кристалічна решітка). Тому для опису властивостей 

твердих тіл потрібно користуватися методами, що застосовні до 

розуміння поведінки системи багатьох часток. Хоча тверде тіло 

– це система сильно взаємодіючих частинок, у теорії твердих тіл 

вирішується задача про те, як опис системи сильно 

взаємодіючих частинок звести до опису систем слабко 

взаємодіючих квазічастинок. 

Із наведеного бачимо, що сукупність атомів може 

утворювати певний агрегатний стан. Ми звикли до плазмового, 

газоподібного, рідкого та твердого агрегатного станів. Але цим 

переліком їх різновидність не вичерпується. У природі, 

наприклад, у матеріалі деяких зірок, так званих білих карликах, 

речовина знаходиться у нейтронному стані. У космосі 

агрегатних станів речовини ще більше. Загалом можна 
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констатувати, що форм організації речовини – агрегатних станів 

– у природі безліч, тобто їх число невичерпне. 

Рідкий та твердий стани речовини називають 

конденсованим. Твердий агрегатний стан найбільш досконалий. 

Про це свідчить відомий 3-й закон термодинаміки (закон 

Нернста): при дуже низьких температурах енергія Гіббса і 

ентальпія хімічної реакції (перетворення) рівні між собою. До 

цього висновку можна прийти і через постулат Планка: ентропія 

чистої досконалої кристалічної речовини при температурі 

абсолютного нуля дорівнює нулеві. Тобто чистий, правильно 

сформований кристал дуже симетричний як ззовні, так і з точки 

зору внутрішньої будови, і його параметри найбільш точно 

описують властивості даної хімічної речовини. 

Тверді речовини, що мають практичне використання, 

називають матеріалами. Розрізняють конструкційні та 

функціональні матеріали. Перші – це метали, металеві сплави, 

будівельні матеріали, камінь тощо. До числа функціональних 

матеріалів належать напівпровідники, сегнетоелектрики, 

піроелектрики, п’єзоелектрики, надпровідники, магнітні та 

лазерні матеріали, люмінофори, оптичні, акустооптичні, 

термоелектричні та інші матеріали. 

Крім наведених типів твердих тіл, з багатьма іншими 

можна зустрітися у побуті (кухонна сіль, цукор, мінеральні 

добрива, фармацевтичні препарати) або в ювелірній справі 

(аметист, смарагд, топаз, рубін і т.д.). 

Тверді речовини вивчаються різними науками. 

Неорганічна та органічна хімії у своєму арсеналі мають 

величезну кількість таких речовин – хімічних сполук, твердих 

розчинів, сплавів тощо, які за звичайних умов є твердими. 

Теоретичною базою вивчення та дослідження твердих тіл є 

квантова механіка, квантова хімія, фізика твердого тіла, фізична 

хімія. Будову твердих речовин вивчають кристалографія, 

кристалохімія та кристалофізика. Методи одержання твердих 

речовин у значних масштабах розробляє хімічна технологія, а 

проблеми їх практичного використання вирішує 

матеріалознавство. 
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Нова наукова дисципліна – хімія твердого тіла 

народилася у другій половині XX століття. Хімія твердого тіла, 

насамперед, займається проблемами одержання неорганічних, 

металічних, органічних твердих речовин, кристалів, скла, а 

також дослідженням їх структури та властивостей. Її об’єктами 

найчастіше є немолекулярні сполуки, але переважно в 

кристалічному стані. 

При розгляді твердого тіла розрізняють монокристали та 

полікристали. Основними ознаками монокристалів є симетрія, 

однорідність і анізотропія. Для полікристалів важливою є так 

звана керамічна структура, тобто організація кристалів 

однакового та різного складу в об’ємі полікристалічних тіл. 

Хімія твердого тіла розв'язує дві важливі проблеми: 

1) прогноз і створення неорганічних та органічних 

матеріалів із заданими властивостями та функціями; 

2) розробку раціональної технології, яка дозволяє 

одержати вказані матеріали з відтворюваними властивостями у 

необхідних кількостях. 

Для вирішення цих проблем необхідний системний 

підхід. У першому випадку опираються на систему 

фундаментальних фізико-хімічних принципів, а в другому – на 

систему факторів, що забезпечують мінімум енергетичних, 

трудових, матеріальних витрат і мінімально забруднюють 

навколишнє середовище. 

Хімія твердого тіла розглядає три рівні структурної 

організації речовин: структуру ідеальних кристалів (алмаз і 

графіт відрізняються принципово різною структурою); дефектну 

структуру реальних кристалів (кристал германію може мати 

різну електропровідність у залежності від наявності різного роду 

дефектів); мікроструктуру або текстуру полікристалічних 

твердих тіл (сталь, у залежності від методики відпалу або 

загартування, може мати різну мікроструктуру і, відповідно, 

різні механічні властивості). 

Хімія твердого тіла дає наукову класифікацію твердих 

речовин. Вона розрізняє елементарні речовини та сполуки. 

Сполуки є бінарні (подвійні), тернарні (потрійні), тетрарні 
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(четверні), пентарні (п’ятерні) і т.д. Всі вони, у свою чергу, 

поділяються на конкретні класи: типу А І І І В V ,  АIIВVI, 

АIBIIIС2
IV, АIIВIVС2

V тощо. 

Хімія твердого тіла встановлює зв'язок між хімічним 

складом, кристалічною структурою, фізико-хімічними, 

фізичними, хімічними властивостями та практичним 

застосуванням твердих речовин. До цього слід додати, що ця 

наука, крім названого, вивчає і реакції в твердих тілах, а також 

шляхи одержання (синтез, вирощування кристалів) твердих тіл. 

Виходячи з вищенаведеного, можна дати таке визначення хімії 

твердого тіла як науки: 

хімія твердого тіла – це сукупність теоретичних і 

практичних знань про природу твердих тіл, їх будову, прогноз 

можливості їх одержання, методи синтезу, закономірності росту 

кристалів, контролю їх складу, дослідження властивостей та 

визначення галузей практичного використання. 

Більш коротке визначення: хімія твердого тіла – наука 

про синтез, структуру, властивості і застосування твердих 

матеріалів. 

Задачами хімії твердого тіла є розробка і удосконалення 

теорії твердого стану речовин, яка пояснює різні фізичні та 

хімічні властивості речовин, прогноз перспективних для 

практичного застосування матеріалів, що мають більш широкий 

діапазон властивостей, ніж вже відомі матеріали. Можна назвати 

також і більш специфічні завдання: 

1) одержання хімічних речовин високого ступеня 

чистоти, що містять не більше 10 - 8 -10 -10% домішок; 

2) легування твердотільних матеріалів; 

3) розробка способів, методів та методик синтезу 

речовин; 

4) розробка способів, методів та методик вирощування 

монокристалів; 

5) розробка способів, методів та методик одержання 

тонких плівок та товстошарових покриттів; 

6) дослідження Т-Х, Р-Т та Р-Т-Х діаграм стану і 

областей гомогенності проміжкових фаз у системах, 
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встановлення найбільш раціонального складу для одержання їх 

монокристалів; 

прогноз нових конструкційних та функціональних матеріалів; 

7) вивчення властивостей матеріалів, встановлення 

загальних закономірностей їх зміни в залежності від різних 

факторів; прогнозування властивостей ще не досліджених 

речовин; 

8) розвиток експериментальної техніки; 

9) удосконалення наявної і розробка нової спеціальної 

апаратури. 

 

1.2. Агрегатний стан речовин як функція фізичних умов 

Залежно від зовнішніх умов речовина може перебувати в 

одному з чотирьох агрегатних станів: газоподібному, рідкому, 

твердому та стані плазми. Для кожного агрегатного стану 

речовини характерний певний рух одних частинок відносно 

інших і ступінь їхньої впорядкованості в системі, що залежить 

від типу взаємодії частинок між собою. 

Сили притягання частинок (атомів, молекул, іонів) в усіх 

випадках мають електричну природу. Перехід речовини з одного 

агрегатного стану в інший обов’язково супроводжується зміною 

її структури зі збереженням сталого стехіометричного складу. 

Газоподібний стан характеризують наявністю молекул 

або атомів, що хаотично рухаються. Сили міжмолекулярної 

взаємодії виявляються в газах лише в разі наближення молекул 

одна до одної на дуже короткі відстані. Газ не має форми, а 

займає весь об’єм замкнутої системи. Слабка міжмолекулярна 

взаємодія зумовлює малу густину газів, а також їхню здатність 

до безмежного розширення і створення тиску на стінки 

посудини, заповненої газом. Стан газу характеризують його 

температурою, тиском і об’ємом. 

Стан плазми утворюється за надвисоких температур 

105–107 оС. Речовина внаслідок величезної енергії зіткнення 

атомів і молекул перетворюється на суміш позитивних іонів, 

електронів і деяких елементарних частинок. Хаотичний рух 

частинок максимальний, немає форми. Речовина перебуває в 
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стані плазми у космічних тілах (зірки, Сонце, міжзоряна 

речовина). В земних умовах плазма виникає в блискавках, 

електричній дузі, також плазму отримують у лабораторіях під 

час дослідження термоядерних процесів.  

Речовина в рідкому стані може бути у вигляді молекул 

або йонів. У рідинах відстань між молекулами значно менша, 

ніж у газах, тому сили взаємодії між молекулами чи йонами 

виявляються значно більше. Ці сили достатні для того, щоб 

чинити опір невпорядкованому переміщенню частинок, проте 

недостатні для усунення переміщення одних частинок щодо 

інших. Біля кожної частинки в рідині на однакових відстанях є 

однакові сусідні частинки. Тому говорять про ближній порядок 

– місцеву впорядкованість у розташуванні частинок у просторі.  

Хоча частинки в рідкому стані зв’язані, вони можуть 

вільно переміщатися по об’єму, тому рідина не має форми. Для 

рідкого стану характерні ізотропія – однакові властивості у всіх 

напрямах, і плинність – здатність легко змінювати свою форму 

під дією малих навантажень. Фізико-хімічні властивості рідин 

залежать від природи частинок, які їх утворюють, і від 

інтенсивності взаємодії частинок між собою. Мала стисливість 

рідин і порівняно висока їхня густина свідчать про наявність 

досить значних сил міжмолекулярної взаємодії і наближають 

рідини до твердих тіл. 

У разі охолодження рідина може переходити в твердий 

стан з упорядкуванням (утворюється кристалічна речовина) чи 

без упорядкування внутрішньої структури (аморфні речовини). 

Твердий і рідкий стани називають конденсованим станом 

речовини. Твердий стан речовини найпоширеніший: 95 % 

речовин є твердими. Його характеризують дуже малі відстані 

між частинками, які за значенням є того ж порядку, що й 

розміри частинок. Енергія взаємодії частинок велика і не дає 

змоги частинкам вільно рухатись. Тому тверді речовини мають 

власну форму й об’єм. Густина твердої речовини висока.  

Залежно від характеру розміщення частинок у просторі 

тверде тіло може існувати у кристалічному чи аморфному стані. 

Аморфна речовина не має періодичної структури, а лише 
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ближній порядок. Унаслідок цього аморфні речовини не мають 

сталої температури плавлення (натомість, є інтервал 

розм’якшення), їхні фізичні властивості ізотропні. В аморфному 

стані перебувають скло, смоли (синтетичні й природні), віск, 

більшість гідроксидів перехідних металів, більшість полімерів. 

Агрегатний стан речовини – стан однієї і тієї ж речовини 

в певних інтервалах температур і тисків. Переходи між 

агрегатними станами супроводжуються стрибкоподібними 

змінами вільної енергії речовини, її ентропії, густини та інших 

параметрів. 

Кожний агрегатний стан відрізняється від іншого 

характером руху частинок і типом взаємодії між ними. Стійкість 

агрегатного стану пов'язана із співвідношенням кінетичної та 

потенціальної енергії взаємодіючих частинок. Тому, залежно від 

температури (характеризує кінетичну енергію) та тиску 

(характеризує потенціальну енергію), кожну речовину можна 

одержати у будь-якому агрегатному стані (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Характеристика агрегатних станів речовин 

Агрегатний 

стан 

Співвідношення 

кінетичної (Ек) та 

потенціальної (Ег.) 

енергії частинок 

Основні ознаки агрегатних 

станів 

Твердий Ек << Ер Зберігає форму і об’єм 

Рідкий Ек = Ер Зберігає об’єм, але не 

зберігає форми 

Газоподібний Ек >> Ер Не зберігає ні форми, ні 

об'єму 

 

Як відомо, перехід речовини із газоподібного стану в 

рідкий або твердий називається процесом конденсації. Тому 

рідкий та твердий стан називається конденсованим станом 

речовини. 
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1.3. Конденсований стан речовин 

Рідкий стан є тим станом речовин, коли взаємодія між 

частинками речовини достатньо міцна, щоб заважати 

хаотичному переміщенню частинок, але все ж недостатня для 

зупинення їх переміщення відносно один одного. Я. І. Френкель 

рідину вважав розупорядкованим твердим тілом. 

Рентгеноструктурні дослідження речовин показують, що 

аморфний стан речовин теж характеризується неповною 

упорядкованістю взаємного розташування частинок. В 

аморфних речовинах зберігається лише близький, але відсутній 

далекий порядок. 

Аморфний стан речовини – це такий конденсований 

стан, коли відсутня тривимірна періодична структура. Аморфні 

тіла ізотропні і метастабільні. Вони можуть розглядатись як 

переохолоджені рідини. Найхарактернішою ознакою аморфних 

тіл є те, що вони плавляться в деякому температурному 

інтервалі. Цим вони відрізняються від полікристалічних тіл, які 

також ізотропні, але плавляться при фіксованій температурі. 

Скло – це тверда аморфна речовина, яка утворюється при 

охолодженні розплаву з порівняно великою швидкістю (≈102 

К/с), що забезпечує одержання масивних (об’ємних) взірців з 

лінійними розмірами не менше 1мм. 

Склоподібний стан реалізується при ізобарному 

охолодженні або ізотермічному стисненні рідин. Перехід 

речовини із рідкого стану у склоподібний є оборотним процесом 

і здійснюється в певному температурному інтервалі, верхня і 

нижня межі якого відповідають в’язкості 1012 і 108 Па·с. При 

цьому переході змінюються й інші властивості речовини: 

температурний коефіцієнт розширення змінюється в 10-100 

разів, модуль пружності – в 10-1000 разів, змінюється також 

теплоємність, густина та інші параметри. Перехід за цими 

ознаками нагадує фазовий перехід другого роду. Однак 

утворення склоподібного аморфного стану не супроводжується 

появою зародків нової фази і фізичної границі розділу фаз. 

Температура склування Тскл не є термодинамічною 

характеристикою речовини і в залежності від умов вимірювання 
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може змінюватись на декілька десятків градусів. Причиною 

цього є те, що процес склування має кінетичну природу, тобто 

перебудова структури речовини відбувається з часом. 

Склоподібний стан характерний для певних речовин. До 

них належать прості речовини (фосфор, селен, телур), 

неорганічні оксиди (В2O3, Аs2O3), халькогеніди (Аs2S3, Аs2Sе3), 

галогеніди (ВеF2, ZnСl2), кислоти (Н3РO4), солі (NaРO3, ВаZrF10), 

неорганічні полімери (NРСl2)x, органічні низькомолекулярні 

речовини (гліцерин), органічні високомолекулярні сполуки 

(поліметилметакрилат, статистичні співполімери) і т.д. 

Тверді речовини за здатністю утворювати скло 

поділяють на три групи: 

1) речовини, що легко утворюють скло; 

2) речовини, що важко утворюють скло; 

3) аморфні металеві сплави. 

 

1.4. Кристалічний стан речовини 

Більшість речовин (до 95%) за звичайних умов 

перебувають у твердому стані – найвищому ступені організації 

речовини. У твердому стані частинки речовини не 

переміщуються, а тільки коливаються біля певних середніх 

положень рівноваги. 

За ступенем поширеності серед твердих тіл основним є 

кристалічний стан. Кристал з певною хімічною формулою має 

властиву йому кристалічну структуру, яка володіє тривимірною 

періодичністю – кристалічною граткою. Кристалічна структура 

упорядкована характеризується точно визначеною орієнтацією 

частинок одна відносно одної (близький порядок). Ця 

впорядкованість (на відміну від аморфних та склоподібних тіл) 

періодично повторюється у всьому об’ємі твердої речовини 

(далекий порядок). Це визначає і зовнішню форму речовини у 

вигляді багатогранників-кристалів. Виявити будову кристалу 

можна дифракційними методами: рентгенівським структурним 

аналізом нейтронографією і електронографією. 

Розрізняють полікристалічні тіла та монокристали. 

Полікристалічні тіла є ізотропними. Монокристали – 
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анізотропні. Крім того, монокристали відрізняються високою 

симетрією та однорідністю Величезне царство кристалів за 

своєю симетрією поділяється на 7 сингоній, які детально 

вивчаються в курсі кристалохімії. Кристали дуже поширені у 

всіх галузях сучасної техніки – напівпровідниковій, лазерній 

техніці, в оптоелектроніці тощо. 

Кристалічний стан речовини є найбільш досконалим, він 

формується згідно з основними законами та постулатами 

термодинаміки. 

Кристали характеризуються майже ідеальною 

впорядкованістю внутрішньої побудови. Тому кристали можна 

описувати тривимірною (3D) періодичною просторовою 

структурою. Характерним для кристалів є трансляційне 

впорядкування – елементарна комірка з кількох атомів 

«нескінченно» транслюється в усіх напрямках, створюючи 

регулярну кристалічну решітку. Полікристали складаються з 

великої кількості невеликих кристаликів (кристалітів). 

Макроскопічна структура полікристалів здається 

невпорядкованою, але мікроскопічні складові цієї структури 

(кристаліти, блоки) являють собою малі кристалики з певно 

вираженою мікроскопічною структурою і такими ж 

властивостями, що й великий монокристал. Склоподібний та 

аморфний стани твердих тіл характеризуються відсутністю 

далекої (трансляційної) симетрії. Ці тіла характеризуються лише 

ближнім порядком у розміщенні атомів. 

Відмітною ознакою твердих тіл є впорядкованість 

структури, тобто чітка кореляція положень сусідніх атомів. Цей 

порядок може бути обмежений ближнім порядком, який 

поширюється на більше або менше оточення даного атома. В 

аморфних тілах ближній порядок значно зменшується зі 

збільшенням відстані, іноді він може обмежуватися 

мікрокристалітами, що невпорядковано примикають один до 

одного. Однак переважне число твердих тіл має далекий 

порядок, тобто має кристалічну решітку, яка поширюються на 

великі області. 
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Велика різноманітність геометричних структур і 

можливих просторових зв'язків у решітках приводить до 

великого числа різних явищ у твердих тілах. Кожен реальний 

кристал завжди має відхилення від ідеальної геометричної 

структури. Крім того, кожне тіло має кінцеві розміри; таким 

чином, кристал завжди обмежений або зовнішніми поверхнями, 

або внутрішніми поверхнями розділу. Це твердження 

тривіальне, однак воно істотно для багатьох фізичних явищ. Не 

можна також цілком зневажити порушеннями в об’ємі 

реального кристала, включенням сторонніх атомів в основні 

ґратки, домішками, локальними порушеннями періодичності 

ґратки.  

Тепловий рух атомів у кристалічних решітках також 

призводить до відхилення від строгої періодичності. Власне 

кажучи, періодичні решітки утворені не самими атомами, а їх 

положеннями рівноваги, у яких вони знаходились би за 

температури абсолютного нуля, тобто в основному стані 

кристала. Кожне відхилення від основного стану веде до 

порушення порядку. Однак за нормальних температур ці 

відхилення настільки малі, що саме порядок у решітках визначає 

властивості кристала. 
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2. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 

 

2.1. Плавлення і тверднення тіл 

Істинно тверді тіла мають кристалічну структуру, з 

упорядкованістю молекул чи атомів у межах всього кристалу (з 

дальнім порядком). При нагріванні кристалічної речовини 

зростає хаотичність руху її молекул, і за досить високої 

температури зникає дальній порядок (відбувається 

процес плавлення). Хімічно прості кристали плавляться за 

цілком визначеної температури. Зворотний процес – тверднення 

(кристалізація). Температура кристалізації збігається з 

температурою плавлення. Від початку плавлення (і тверднення) 

і до закінчення кожного з цих процесів температура речовини 

залишається незмінною (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Крива нагрівання 

 

2.2. Температура плавлення. Питома теплота плавлення 

Чим більша маса речовини, яку треба розплавити, тим 

більша кількість теплоти для цього потрібна: 

Q = λ·m, λ = Q/m, [λ] = Дж/кг. 
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Питома теплота плавлення λ чисельно дорівнює 

кількості теплоти, яку необхідно передати одному кілограму 

кристалічної речовини, нагрітої до температури плавлення, щоб 

перетворити її на рідину тієї ж температури. Для процесу 

кристалізації  

Q = -λ·m;  

у цьому випадку λ – питома теплота кристалізації.  

Внаслідок хаотичності теплового руху деякі молекули 

рідини при будь-якій температурі випадково можуть рухатись у 

напрямі поверхні рідини і вилітати за її межі. Чим вища 

температура рідини, тим більше молекул в одиницю часу 

вилітають з неї. Пароутворення з поверхні речовини називається 

випаровуванням. Рідини випаровуються при будь-якій 

температурі, і навіть тверді речовини можуть слабко 

випаровуватись.  

За досить високої температури до випаровування 

приєднується кипіння, тобто пароутворення зсередини рідини. 

У цьому процесі беруть участь повітряні бульбашки, що є в 

рідині. Молекули рідини, що оточують бульбашки, проникають 

у них, бульбашки збільшуються в об’ємі і під дією сили 

Архімеда випливають, викидаючи назовні пару рідини. Кипіння 

кожної рідини при незмінному тиску відбувається при цілком 

певній незмінній температурі. Чим більший тиск над рідиною, 

тим вища температура кипіння.  

Процес переходу речовини з газоподібного стану у стан з 

більшою густиною називається конденсацією (ущільненням). 

Шляхом конденсації пари утворюється ранкова роса (наприклад, 

на листі рослин), іній (на поверхні ґрунту, рослинах, будівлях 

тощо). Величина L – питома теплота пароутворення. Чим більше 

рідини в якійсь посудині, тим довше триває повне перетворення 

її на пару, і тим більша потрібна для цього кількість теплоти. 

Отже:  

Q = L·m, L = Q/m, [L]= Дж/кг. 

Питома теплота пароутворення L чисельно дорівнює 

кількості теплоти, необхідної для перетворення на пару 1 кг 
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речовини при незмінній температурі. Для процесу конденсації Q 

= -L·m, у цьому випадку L – питома теплота конденсації. 

 

2.3. Густина твердого тіла 

Густина речовини (символ ρ , одиниця кг/м3, г/мл, г/см3) – 

величина, рівна відношенню маси речовини m до її об'єму V: 

V

m
= . 

Густина, виражена в г/л, збігається зі значенням густини 

в кг/м3. Відносна густина (символ d, величина безрозмірна) – це 

густина даної речовини, поділена на густину речовини, узятої за 

еталон: 



 p
d = . 

Таким еталоном, або стандартною речовиною, є або чиста 

вода при тиску 101325 Па (1 атм) і температурі 3,98 0С, або сухе 

повітря при нормальних умовах (101325 Па, 0 0С). Густина води 

при 3,98 0С і 101325 Па дорівнює 1,0000 г/мл, а повітря в 

нормальних умовах – 1,2928 г/л при складі (масові частки): 

0,7547 N2, 0,2310 O2, 0,0129 Аr і 0,00046 CO2. 

Оскільки густина і відносна густина залежать від 

температури, підрядковим індексом вказують температуру, при 

якій вимірювали густину. Якщо густина еталонної речовини 

визначена при температурах, відмінних від наведених вище, то 

біля символу відносної густини ставлять два індекси. 

Наприклад, позначення 5

25d  (N2O) = 1,5300 свідчить, що 

відносна густина нітроген (І) оксиду визначена при температурі 

25 0С відносно густини повітря, яка визначена при 5 0С. 

 

2.4. Методи визначення густини твердих тіл 

Існує декілька методів визначення густини твердих 

речовин: розрахунковий, метод суспензій, гідростатичний та 

пікнометричний. 

Розрахунковий метод дає так звану теоретичну густину, 

тобто густину ідеального кристала. Її розраховують, виходячи з 



22 

параметрів граток, визначених за допомогою рентгенівських 

методів. Масу елементарної комірки можна уявити, з одного 

боку, як число розташованих у ній молекул (N), помножене на 

масу кожної молекули, тобто добуток молярної маси (M) на 

масу атома водню (q), а з іншого боку, як добуток об’єму 

комірки (V) на густину кристала (d):  

N·M·q = V·d, 

звідки: 

d = N·M·q/V. 

Об’єм комірки визначається з добутку періодів 

ідентичності, і якщо він визначений правильно і структура 

кристала без дефектів, то N повинно бути цілим числом:  

N = V d/M q. 

Однак практично, внаслідок неточності визначення 

об’єму комірки (V), для N виходять не цілі числа, а лише близькі 

до цілих значення. 

Окрім того, слід пам’ятати, визначена експериментально 

густина – це густина реальних кристалів, які мають тріщини, 

міжатомні порожнини, сторонні включення, тоді як в останню 

формулу за змістом повинна входити густина ідеального 

кристала. Тому розрахункове значення N округлюється до 

найближчого цілого числа, і рентгенівська густина звичайно 

відрізняється від густини, визначеної іншими методами. 

Порівняння обчисленої рентгенівської та експериментально 

знайденої густини дає можливість визначити хімічно 

індивідуальну речовину; оцінити тип та концентрацію дефектів. 

Якщо досліджувана речовина представляє собою 

монокристал або монолітний компактний матеріал, для 

визначення густини використовується метод гідростатичного 

зважування. 

Для визначення густини твердого тіла гідростатичним 

зважуванням тіло спочатку зважують у повітрі, а потім у рідині, 

густина якої відома. Умови рівноваги терезів при цих 

зважуваннях, з врахуванням сили Архімеда, такі: 

, 

, 
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де m, m1, m2 – відповідно маса досліджуваного тіла та 

маси гир, що зрівноважують тіло в повітрі і рідині; V, V1,V2 – 

об'єми тіла і гир (останні відповідають масам m1 і m2); р– 

густини повітря і рідини; g – прискорення вільного падіння. 

Гідростатичне зважування залежно від заданої точності 

вимірювань здійснюють на технічних першого класу або 

аналітичних терезах. Терези доповнюються спеціальним 

пристроєм. До однієї шальки терезів знизу прикріплюють підвіс 

з гачком, який вільно проходить через отвори в основі вітрини 

терезів і в столі (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Аналітичні терези 

 

Підвіс зрівноважується тягарцем, поміщеним на другу 

шальку. Коли тіло зважують у рідині, його прикріплюють на 

тонкій, відповідної довжини прямій дротині (щоб зменшити 

вплив поверхневого натягу). Рекомендується занурювати 

дротину в рідину до 15 мм (щоб вага дротини в рідині була 

мінімальною). Гідростатичне зважування забезпечує краще 

термостатування і більш точне вимірювання температури рідини 

порівняно з пікнометричним методом.  

Одним з основних джерел похибок при гідростатичному 

зважуванні твердої речовини є вплив поверхневого натягу і 

в'язкості рідини, що знижує чутливість терезів. Крім того, метод 

ускладнюється тим, що потрібна спеціальна підготовка твердої 
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речовини, яка не повинна включати навіть дрібних пухирців 

повітря і не мати порожнечі та тріщини. Якщо терези з 

поплавцем калібрувалися при 20 ᴼС, то припустимі відхилення 

температури рідини ±5 0 С не вимагають спеціальних 

виправлень. 

Метод суспензій більш чутливий, але менш зручний. Для 

його проведення потрібний набір імерсійних рідин із різними 

густинами. Потім досліджуваний зразок поступово занурюють в 

імерсійну рідину. Густина тієї ж рідини, у якій зразок не 

випливає і не тоне, відповідає густині речовини. Для отримання 

точних даних у цих же умовах вимірюють рідину цієї імерсійної 

рідини. 

Якщо речовина перебуває у дрібнодисперсному стані, 

густина визначається пікнометричним методом. 

Пікнометр являє собою скляну посудину з міткою 

об’ємами від 1 до 100 мл. 

Пікнометр – фізикохімічний прилад, скляна посудина 

спеціальної форми і певної місткості, що застосовується для 

вимірювання щільності речовин, в газоподібному, рідкому і 

твердому станах (рис. 2.3). Пікнометр був винайдений Дмитром 

Івановичем Менделєєвим в 1859 році. 

 

 
Рис. 2.3. Пікнометр для твердих і сипучих матеріалів 
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Щоб виміряти в пікнометрі густину твердої речовини, 

проводять три зважування: досліджуваної речовини на повітрі 

(m), пікнометра, наповненого чистою водою або іншою рідиною 

з відомою густиною, з якої тверда речовина не взаємодіє (m1), і 

пікнометра, наповненого тією же рідиною із зануреною у неї 

досліджуваною речовиною (m2). 

Густину твердої речовини ρ знаходять зі співвідношення: 

)( 12 mmm

mp

t
−−

=


 , 

де ρр – густина допоміжної рідини при температурі t. 

Недоліком пікнометрів є неминуча нещільність шліфа 

термометра і ковпачка бічної трубки, особливо небажана в тому 

випадку, якщо температура при зважуванні є вищою 

температури пікнометра при його заповненні. 
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3. БУДОВА ТВЕРДИХ ТІЛ 

 

3.1. Операції і елементи симетрії 

Твердими тілами називають речовини, які виявляють 

жорсткість стосовно зсуву. Структура таких речовин, як 

правило, кристалічна або аморфна. Особливістю будови 

кристалічних речовин є наявність “дальнього“ порядку – 

кореляція у взаємному розташуванні атомів (молекул) на 

відстанях, значно більших середньої міжатомної відстані. 

Аморфним речовинам притаманний “ближній” порядок – певна 

узгодженість у розташуванні суміжних частинок, яка з 

відстанню зменшується і зникає на відстанях, порівнюваних з 

середніми міжатомними (0,5-1,0 нм). 

Кристалічний стан – основний (з мінімальною енергією) 

стан твердого тіла. Отже, вивчення фізики твердого тіла 

потребує знання елементів кристалографії. 

Вивчення кристалів розпочалося дуже давно. Спочатку 

звернули увагу на правильність огранювання досить великих 

кристалів. Потім при вивченні фізичних властивостей твердих 

тіл виявили анізотропію цих властивостей, тобто залежність їх 

від напрямку в кристалі. З розвитком атомістичних уявлень 

стало зрозуміло, що і правильність огранювання кристалів, і 

анізотропія їх фізичних властивостей обумовлені симетрією 

кристалічної решітки, утвореної структурними елементами 

(атомами, іонами, молекулами) кристала. 

Симетрією називається властивість об’єкта суміщатися з 

самим собою при певних переміщеннях у просторі. Ці 

переміщення – операції симетрії, а відповідні їм геометричні 

образи – елементи симетрії. Повний набір операцій симетрії, 

притаманних даному об’єкту, становить його групу симетрії. 

Розглянемо основні операції і елементи симетрії 

кристалічної решітки.  

Операції точкової симетрії – це такі переміщення, при 

яких хоча б одна точка об’єкта залишається нерухомою. До них 

відносять перш за все прості операції (рис. 4): поворот навколо 

осі симетрії, відбивання в площині симетрії, інверсію, 
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відбивання з поворотом та інверсію з поворотом. 

Характерними елементами симетрії кристалічних 

багатогранників є площина симетрії, вісь симетрії і центр 

симетрії (центр інверсії). 

Площина симетрії (m) – площина, яка поділяє фігуру на 

дві частини, одна з яких є дзеркальним відображенням іншої. 

Вісь симетрії (n) – пряма лінія, повертання навколо якої 

на певний кут суміщає фігуру саму з собою. Порядок осі 

симетрії (поворотної осі) n вказує, скільки разів фігура 

суміщається сама з собою при повному повороті навколо цієї 

осі. Кристали мають поворотні осі 1-го, 2-го, 3-го, 4-го і 6-го 

порядків, що відповідно означає обертання кристалів на кути 

360, 180, 120, 90 і 60°. Нещодавно виявлено метастабільні тверді 

тіла – квазікристали, в структурі яких є осі симетрії 5-го 

порядку. 

Центр симетрії (
−

1 ) – така точка всередині фігури, що 

будь-яка пряма, проведена через центр симетрії, з'єднує по 

обидві сторони від центра точки фігури на однаковій відстані. 

Таким чином, наприклад, сукупністю елементів m, 2, 3, 4, 

6, 
−

1  повністю описуються всі можливі прості операції симетрії 

(першого роду). 

Сумісне використання двох операцій симетрії дають 

складні операції симетрії (2-го роду). Прості (а-в) та складні (г, 

д) точкові операції симетрії  наведені на рис. 3.1 г, д. 

Інверсійна вісь симетрії (
−

n ) – поєднання осі повороту і 

одноразової інверсії в центрі симетрії. Можливі інверсійні осі 

для кристалів 1, 2 , 3 , 4  і 6 . 

Дзеркально-поворотна вісь симетрії (n/m) – поєднання 

осі симетрії і відбивання в площині симетрії, перпендикулярній 

до цієї осі. 

Операції симетрії додаються відповідно до теорем про 

додавання операцій симетрії. 
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       а            б   в           г             д 

Рис. 3.1. Прості (а-в) та складні (г, д) точкові операції 

симетрії: а - поворот навколо осі (на прикладі осі 3-го порядку); б 

- відбивання в площині; в – інверсія; г - відбивання з поворотом; 

д - інверсія з поворотом 

 

У міжнародній символіці, окрім уже згаданих позначень, 

прийнято ще такі: nm - вісь симетрії n-го порядку і m-площин 

симетрії, що проходять вздовж них; n/m - вісь симетрії n-го 

порядку і перпендикулярна до неї площина симетрії; n/mm — 

вісь симетрії n-го порядку і площини m, паралельні і 

перпендикулярні до неї. Повна формула симетрії становиться із 

записаних підряд всіх елементів симетрії, сукупність яких 

називається класом симетрії. Сукупність симетрій кристалічних 

багатогранників описується 32 кристалографічними класами 

симетрії, що належать до семи систем, або сингоній. 

У випадку нескінченних об’єктів до точкових операцій 

симетрії додаються трансляції (Т) – нескінченно повторюване 

паралельне перенесення об’єкта на деяку відстань, що 

називається періодом трансляції, а відповідний вектор – 

вектором трансляції. Три таких некомпланарних вектори 

найменшої довжини називають основними векторами 

трансляції (рис. 3.2).  

Додавання операцій трансляції призвело до встановлення 

нових складних елементів симетрії (рис. 3.3 а).  
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Рис. 3.2. Основні вектори трансляцій і кути між ними 

 

Площина ковзного відбивання – операція, при якій 

фігура суміщається сама з собою внаслідок дзеркального 

відбивання в площині та зміщення на половину вектора 

трансляції паралельно цій площині (рис.3.3 б). 

Гвинтова вісь – операція, що становитьться з повороту 

на кут 2π/n та трансляції на певну частку періоду (рис.3.3 в).  

Групи симетрії, які включають і трансляції, називаються 

просторовими. Встановлено, що кристалічні структури 

утворюють 230 просторових груп симетрії  (запропонували Є. С. 

Федоров і А. Шенфліс). 

 

 
 а   б                   в 

Рис. 3.3. Просторові операції симетрії: а - трансляція (Т); 

б - відбивання з трансляцією на Т/2; в - поворот з трансляцією на 

2T/3 
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3.2. Елементарні комірки і решітки Браве 

Кристали – це тверді тіла, в яких атоми або молекули 

мають чітку тривимірну періодичність. Структуру кристала 

можна зобразити як нескінченні симетричні ряди, сітки і 

решітки з періодично повторюваних частинок. Для 

характеристики внутрішньої структури кристалів користуються 

поняттям кристалічної решітки.  

Кристалічна решітка – періодична тривимірна 

структура, в якій атоми чи молекули займають фіксовані 

положення і перебувають на певних відстанях.  

Найбільш загальними макроскопічними властивостями 

кристалічної решітки є її однорідність, анізотропія і симетрія. 

Багатогранник, трансляціями якого можна без пропусків і 

перекривань повністю заповнити всю безкінечну решітку, 

називається елементарною коміркою. Вибір такої комірки 

неоднозначний. Наприклад, це може бути паралелепіпед, 

ребрами якого є основні трансляції. Довжини ребер називають 

постійними решітки.  

Елементарна комірка мінімально можливого об’єму 

називається примітивною елементарною коміркою. Вона 

може мати чи не мати всі елементи симетрії решітки. Зокрема, 

всі елементи симетрії решітки має примітивна елементарна 

комірка Вігнера-Зейтца (рис. 3.4).  

 

 
Рис. 3.4. Побудова елементарної комірки Вігнера-

Зейтца (для двовимірної решітки) 
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Вона будується так: будь-який вузол решітки (взятий за 

початковий) з’єднують відрізками з іншими вузлами, а потім 

через середини цих відрізків проводять площини, 

перпендикулярні до них. Багатогранники, обмежені цими 

площинами, утворюють комірку Вігнера-Зейтца. 

Геометрична будова елементарних комірок характеризує 

кристалографічну структуру речовини. Тому за формою зручно 

класифікувати не кристали, а елементарні комірки. При цьому 

всі кристали поділяються на кристалографічні системи 

(сингонії) різних типів. Як і будь-який багатогранник, 

елементарна комірка (рис. 3.5) характеризується шістьма 

параметрами: довжинами ребер ( a , b , c ) і кутами між ними (α, 

β, γ). Залежно від співвідношення між цими відрізками (сталими 

решітки) і кутами розрізняють сім кристалографічних систем 

(сингоній). 

 

 
Рис. 3.5. Елементарна комірка кристала 

 

На основі кристалічних решіток, що відповідають різним 

кристалографічним системам, Н. Франкенгейм (1835 р.), а потім 

О. Браве (1850 р.) виділили 14 видів трансляційних решіток, які 

тепер називаються решітками Браве (табл. 3.1).  

Решіткою Браве називається система точок з радіусами-

векторами cmbmam 321 ++=A , 

де a , b  і c  - основні вектори трансляцій; m1, m2 та m3 – 

цілі числа.  
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Таблиця 3.1 

Типи кристалографічних сингоній та решіток Браве 

Сингонії 

 

Характер- 

ні 

елементи 

симетрії 

Тип решітки 

Примі- 

тивна 

Базоцен- 

трована 

Об’ємно- 

центрована 

Гране- 

центрована 

Три- 
клинна 

a≠b≠с 

α≠β≠γ≠90° 

Немає осей 
і площин 

 

   

Моно- 

клинна 

a≠b≠с 

α=γ=90°, 

β≠90° 

Одна вісь 2 

або 2  і 

площина 
 

 

  

Ромбічна 

a≠b≠с 

α=β=γ=90° 

Більше 

однієї осі 2 

або 2  і 

площина     

Триго- 
нальна 

a=b=с 

α=β=γ≠90° 

Вісь 3 або 

3  

 

   

Тетраго- 

нальна 

a=b≠с 

α=β=γ=90° 

Вісь 4 або 

4  

 

 

 

 

Гексаго- 

нальна 
a=b≠с 

α=β=90°, 

γ=120° 

Вісь 6 або 

6  

 

   

Кубічна 

a=b=с 

α=β=γ=90° 

Чотири осі 

3 
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Як видно із таблиці 3.1, кристалографічні сингонії 

об’єднують у собі чотирнадцять типів решіток Браве. 

Властивістю решітки Браве є те, що із будь-якої її точки весь 

(безкінечний) кристал «спостерігається однаково». 

Примітивна комірка може містити декілька (іноді дуже 

багато) атомів - різних або однакових, що знаходяться в 

нееквівалентних положеннях. Такі групи атомів називають 

базисом; говорять про одноатомний, двоатомний і т.д. базис. 

 

3.3. Кристалографічні символи 

Для опису кристалічних багатогранників і структур 

використовуються кристалографічні символи, які визначають 

положення довільної грані кристала стосовно кристалографічної 

системи координат. Для  позначення кристалографічних площин 

загальноприйнятою є система індексів Міллера. Пояснимо її 

сутність. Виберемо систему координат, осі яких збігаються з 

трьома ребрами елементарної кристалічної комірки, початок 

координат перебуває в одному з вузлів, у якому перетинаються 

ці ребра, а вісьові одиниці відповідають довжинам ребер 

кристалічної комірки, тобто масштаб по осі X буде а, по осі Y - b 

і по осі Z – с (рис.3.6).  

 
Рис. 3.6. Кристалографічна площина (364) 

 

Положення будь-якої площини в просторі визначається 

трьома точками. В обраній системі координат зручно як три 

опорні точки брати точки перетину заданої площини з осями 
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координат. 

Нехай обумовлена вузлова площина S перетинає осі 

координат у точках А, В, С (рис. 3.6) і відтинає по осях відрізки 

m, n, р, виражені у відповідних одиницях 









===

c

OC
p

b

OB
n

a

OA
m ;; . Для випадку, зображеного на рисунку 

3.6, m = 4, n = 2, р = 3. Три числа m, n, р цілком визначають 

положення площини S, але для одержання міллерівських 

індексів h, k, l необхідне відношення 
pnm

1
:

1
:

1  привести до 

найменшого спільного знаменника й відкинути його. Пояснимо 

це на прикладі, що відповідає рис. 3.6: 

4:6:3
12

4
:

12

6
:

12

3

3

1
:

2

1
:

4

11
:

1
:

1
===

pnm
. 

Таким чином, для цього випадку h=3, k=6, l=4  

Міллерівські індекси площин беруть у круглі дужки – 

(hkl), знак співвідношення між індексами не ставиться. 

Для нашого випадку площина S символічно позначається 

(364). Читається це позначення "три, шість, чотири". 

Відрізки m, n, р можуть бути й дробовими, але індекси 

Міллера і в цьому випадку будуть представлені цілими числами. 

Наприклад: 

m=1, 
2

1
=n , 

3

1
=p , 

3:2:1
3/1

1
:

2/1

1
:

1

11
:

1
:

1
==

pnm
; h=1, k=2, l=3.  (123) 

Якщо площина паралельна будь-якій із осей, то індекс, 

що відповідає цій осі, буде дорівнювати нулю (0=


1 ). Якщо ж 

відрізок, що відтинається по осі, має від’ємне значення, то 

відповідний індекс Міллера теж буде мати від’ємний знак. Цей 

знак ставиться над індексом. Наприклад, h=-1, k=0, l=2. Така 

площина позначається (102). Таким чином, за заданими 

вісьовими відрізками легко визначити міллерівські індекси 

площини. Можна визначити і вісьові відрізки за відомими 
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індексами Міллера. 

Індекси Міллера (hkl) задають не конкретну площину, а 

сімейство паралельних площин, тому індекси Міллера, по суті, 

визначають кристалографічну орієнтацію площини. Площини 

( )hkl  і )(hkl  належать одному сімейству (вони паралельні одна 

одній). 

Якщо задана площина проходить через початок 

координат (m=0, n=0, р=0), то для знаходження індексів 

Міллера цю площину необхідно перенести паралельно самій 

собі, щоб одержати реальні вісьові відрізки m, n, р. 

На рис. 3.7 наводяться індекси Міллера для головних 

площин кубічного кристала. Грані куба (100), (010) і (001) 

називаються площинами куба, площина (110), що проходить 

через діагоналі граней, називається площиною ромбічного 

додекаедра, а площина (111) – площиною октаедра. 

 

 
Рис. 3.7. Основні площини в кубічній решітці 

 

Деякі площини, що відрізняються за індексами Міллера, є 

еквівалентними в кристалографічному й фізичному змісті. 
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Наприклад, еквівалентними в кубічних решітках є грані куба 

(100), (010), (001), (100), (010), (001). Кристалографічна 

еквівалентність їх проявляється в тому, що ці площини 

співпадають одна з одною при повороті навколо однієї з осей 

координат на кут, кратний 90о. Фізична ж еквівалентність у 

тому, що всі ці площини мають однакову структуру в 

розташуванні вузлів решітки, а отже, і однакові фізичні 

властивості. 

Індекси напрямку в кристалі становлять набір найменших 

чисел, відношення яких одне до одного дорівнює відношенню 

проекцій вектора, паралельного заданому напрямку, на 

кристалографічні осі координат (величини проекцій вектора на 

осі координат повинні бути виражені у відповідних масштабах 

а, b, с). Ці індекси беруть у квадратні дужки – [mnp]. Знак 

відношення між індексами не ставиться. Від’ємне значення 

індексу позначається знаком мінус над цим індексом. 

Наприклад, [100] і [1 00] – додатний і від’ємний 

напрямки осі X; [010], [01 0] і [001], [001 ] – те саме для осей Y і 

Z. [110] – діагональ грані XOY; [1 01] – діагональ грані XOZ; 

[011] – діагональ грані YOZ; [111] – просторова діагональ куба 

(рис. 3.8).  

 

 
Рис. 3.8. Приклади основних напрямків у кубічній 

решітці 
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Сімейство еквівалентних напрямків позначається 

квадратними дужками. В кубічній системі напрямок [mnp] 

перпендикулярний до площини ( hkl ), якщо h=m, k=n, l=p. У 

кристалах більш низької симетрії ця закономірність не 

виконується. Індекси вузлів записують у подвійних квадратних 

дужках [[тпр]]. 

У кристалографії відома формула, яка пов’язує 

міжплощинні відстані (
hkld ) і параметр решітки (а) через 

індекси Міллера  

 

                                 222 lkhda hkl ++= . 

 

Слід зазначити, що дана формула справедлива лише для 

кристалів кубічної системи. Символіка Міллера застосовується 

для всіх кристалографічних систем. 
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4. СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРНИЙ ТИП. 

НАЙВАЖЛИВІШІ СТРУКТУРИ МЕТАЛІВ 

 

4.1. Поняття про кристалічну структуру та структурний тип 

Структурою кристала називається конкретне просторове 

розміщення його структурних одиниць – атомів, іонів або 

молекул. Відносне розміщення структурних одиниць у просторі 

без врахування масштабу називається структурним типом.  

У кристалічних структурах із кожним структурним 

вузлом «зв'язується» деяка група атомів – базис. Це – сукупність 

координат вузлів, що входять в елементарну комірку, тому всю 

кристалічну структуру можна отримати, повторюючи вузли 

базису сукупністю трансляцій. Всі атоми, що входять у кожен 

базис, мають бути ідентичними за складом, розміщенням і 

орієнтацією. Елементарна комірка решітки з базисом не може 

бути одновузловою. 

Важливим параметром структури є координаційне число 

(к.ч). Для даного атома (іона) це число найближчих однотипних 

сусідніх атомів (іонів) у кристалічній структурі. Якщо центри 

цих найближчих атомів або іонів подумки з'єднати один з одним 

прямими лініями, то в загальному випадку виходить 

координаційний багатогранник. Атом, для якого будується 

координаційний багатогранник, знаходиться у центрі цього 

багатогранника (рис. 4.1). Координаційний багатогранник ніяк не 

пов'язаний з зовнішньою формою кристала і не відповідає їй. 

 

 
Рис. 4.1. Координаційні багатогранники: а – гантель, к.ч. = 

2; б – трикутник, к.ч. = 3; в – тетраедр, к.ч. = 4; г – кубооктаедр, 

к.ч. = 12 
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Назва структурного типу походить від назви речовини, 

для якої його було вперше описано. На рис. 4.2 зображено деякі 

поширені структурні типи простих та складних речовин. 

 

 
Рис. 4.2. Основні структурні типи простих та складних 

речовин 
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Рис. 4.2. Основні структурні типи простих та складних 

речовин (продовження). 

 

Розмір структурної одиниці (атом, молекула, іон) 

залежить від особливостей структури. Однак для розгляду різних 

кристалічних структур важливо порівняти розміри (радіуси) 
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структурних елементів. Почасти вживається термін атомний 

радіус, однак треба зазначити, що ізольований атом не має 

певного радіуса, тому що його електронна хмара простягається 

на нескінченно велику відстань від ядра атома, хоч і стає дуже 

дифузною вже на відстані у декілька ангстрем. Єдиним 

значенням атомного радіусу, яке має певний сенс, є радіус 

зовнішньої борівської орбіти, або радіус максимальної 

ймовірності перебування електрона. 

 

4.2. Найважливіші структури металів 

Основними структурними типами металів є типи α-заліза, 

міді, магнію (рис. 4.3). 

 

 
Рис. 4.3. Основні структурні типи металів: а) α-заліза; б) 

міді; в) магнію. 
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Структура α-заліза (рис. 4.3, а). Ґратка кубічна, 

об'ємноцентрована, просторова група Іm3m, нм286,0а = , 2 

атоми на елементарну комірку. У структурному типі α-заліза 

кристалізуються натрій ( нм428,0а = ), калій ( нм533,0а = ), 

барій ( нм501,0а = ), β-титан ( нм332,0а = ). 

Структура міді (рис. 4.3, б). За даними 

рентгеноструктурного аналізу, гранецентрована кубічна гратка 

міді має довжину ребра нм361,0а = . Просторова група Fm3m. 

На елементарний паралелепіпед припадає чотири атоми міді. Ці 

відомості дозволяють визначити відстань між будь-якими двома 

атомами в кристалічній ґратці міді. Аналогічну структуру мають 

платина ( нм392,0а = ), алюміній ( нм404,0а = ), золото 

( нм407,0а = ), срібло ( нм408,0а = ). Першою серед 

вищезгаданих структур була визначена структура міді, тому 

кажуть, що золото, срібло, алюміній кристалізуються в 

структурному типі міді. 

Структура магнію (рис. 4.3, в). Елементарна комірка 

магнію гексагональна, просторова група симетрії P63/mmc, 

нм320,0а = , нм520,0с = , 2 атоми на Р-комірку, 6 атомів, якщо 

рахувати на Н-комірку. Н-комірка складається з трьох Р-комірок. 

Атоми магнію розміщені у вершинах Р-комірки і в центрі однієї з 

двох тригональних призм, на які можна розділити Р-комірку 

вздовж короткої діагоналі. В Н-комірці шість таких призм, 

«заселених» через одну. У структурному типі магнію 

кристалізуються кобальт ( нм251,0а = , нм407,0с = ), α-берилій 

( нм228,0а = , нм358,0с = ) та інші. 

 

4.3. Формульна одиниця, розрахунок числа атомів на 

елементарну комірку 

Формульна одиниця – це умовна формула сполуки, що 

відображає якісне і кількісне співвідношення структурних 

одиниць у кристалічній речовині – її стехіометрію. Поняття 

«формульна одиниця» тотожне поняттю «молекула» лише для 

молекулярних структур (приклад наведено у табл. 4.1): 

 



43 

Таблиця 4.1 

Структурні та формульні одиниці 

 

Число атомів, що припадає на елементарну комірку (Z), 

буде різним залежно від частки атома, яка належить до даного 

елементарного паралелепіпеда. Ця частка, в свою чергу, 

залежить від розміщення точки (атома) у кристалічній гратці 

(табл. 4.2). 

Наприклад, число атомів, що припадає на одну 

гранецентровану кубічну комірку міді – 4: вісім атомів у 

вершинах, шість атомів на гранях (рис. 4.3, б): 

                       атоми4
2

1
6

8

1
8Z =+= .  

 

Таблиця 4.2 

Частка атомів залежно від їх розміщення в 

елементарному паралелепіпеді 

Комірка 
Частка атома, що розміщений: 

у вершині на ребрі на грані всередині 

Елементарний 

паралелепіпед 
1/8 1/4 1/2 1 

Гексагональна  

H-комірка 
1/6 1/3 1/2 1 

 

У α-заліза – об'ємноцентрована кубічна комірка (ОЦК) 

(рис. 4.3, а): 

Кристалічна 

структура 
Іонна Металічна Молекулярна Атомна 

Структурні 

одиниці 

іони 

Na+, Сl- 

атоми  

Сu, Аu 
молекули СН4 атоми С 

Формульні 

одиниці  
NaCl  Сu3Аu  СН4 С (алмаз) 
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атоми21
8

1
8Z =+= . 

У магнію –  Н-комірка (рис. 4.3, в): 

                                   атомів63
2

1
2

6

1
12Z =++=  

Для Р-комірки, що становить 1/3 Н-комірки: 

                                     атоми21
8

1
8Z =+= . 

Формульну одиницю можна визначити, знаючи кратність 

структурних одиниць у елементарному паралелепіпеді (Z). 

Наприклад, у структурному типі флюориту CaF2 кратність іонів 

Са2+ ( ) 4CaZ 2 =+ , а іонів 
−F ( ) 8FZ =− . Співвідношення 

структурних одиниць ( ) ( ) 2:1FZ:CaZ 2 =−+  відповідає складові 

формульної одиниці CaF2. Але в елементарному паралелепіпеді 

4 іони Са2+ і 8 іонів 
−F , тобто число формульних одиниць на 

елементарний паралелепіпед 4n = . У кристалічних структурах, 

складених однаковими атомами, наприклад у кристалах металів, 

завжди Zn = . 

 

4.4. Дальтоніди та бертоліди 

Число формульних одиниць в елементарному 

паралелепіпеді завжди ціле, а число атомів, що входять до 

складу формульної одиниці, може бути дробовим. Такими є 

сполуки змінного складу – бертоліди, які особливо поширені 

серед мінералів. У їх формулах частина атомів основного 

елемента заміщена іншими. Наприклад: 

FeCО3 – мінерал сидерит, просторова група Р3c, 2n = , 

повна формула мінералу: (Fe0,70Mg0,23Mn0,06Са0,01)СО3. 

CaF2 – флюорит, Fm3m, 4n = , формула 

(Са0,86Y0,13Се0,01)F2,11. 

СаТіО3 – перовскіт, Pm3m, 1n = , формула  

(Са 0,96Sr0,01R0,02) (Ті0,96FeІІІ
0,01FeІІ

0,01Mg0,01Nb0,01)(О0,096(OH)0,04)3, 

де R – рідкоземельний елемент, 

FeO – вюстит, Fe1-хО, де 11,0...05,0х = ; істинна формула 
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Fe0,89...0,95О. 

Сполуки змінного складу характерні також для гідридів, 

карбідів, нітридів, інтерметалідів перехідних металів. Ці сполуки 

не мають молекулярної структури. На відміну від них, сполуки 

постійного складу називають дальтонідами. 

 

4.5. Зв’язок між симетрією і фізичними явищами 

Характерні ознаки фізичних властивостей кристалів – це 

їх анізотропія і симетрія. Властивості анізотропних кристалів, на 

відміну від ізотропних, виявляють досить високу чутливість до 

впливу зовнішніх полів. Зовнішні впливи, такі як теплота, 

механічне напруження, а також електричне й магнітне поля або 

додавання чужорідних атомів до кристала можуть змінювати 

умови динамічної рівноваги його частинок, тобто змінювати 

симетрію кристала, а отже, і його властивості. Можливість 

керування властивостями за допомогою зовнішніх впливів 

дозволяє створювати на основі кристалів перетворювачі різних 

видів енергії й інформації. 

Принцип Неймана. Зв’язок фізичних властивостей 

кристалів з їх симетрією сформулював Нейман: симетрія 

фізичних властивостей кристала не нижча за симетрію його 

структури. Це означає, що структура кристала завжди містить 

усі елементи симетрії його властивостей (але може мати й інші 

елементи симетрії). 

Принцип Неймана до конкретних (експериментальних) 

ситуацій застосував П. Кюрі. Відповідно до принципу Кюрі 

кристал, що підпадає під зовнішній вплив, має ті елементи 

симетрії, які загальні для кристала, коли немає впливу, і для 

впливу, якщо немає кристала. Тобто в системі кристал – вплив 

залишаються тільки їхні загальні елементи симетрії. 

Геометричною ілюстрацією принципу Кюрі може бути випадок 

накладання двох симетричних фігур одна на одну: при цьому 

створюється фігура, що має тільки ті елементи симетрії, які є 

загальними для обох фігур за заданого їх взаємного розміщення. 

Отже, поняття симетрії розширюється. Симетрію 

розглядають як стан простору, характерний для середовища, у 
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якому відбувається таке явище. Наприклад, вирощуючи кристал, 

треба враховувати: 

– стан та побудову середовища (наприклад, розчин або 

розплав речовини кристала); 

– рух затравки зростаючого кристала відносно 

середовища, що його формує (або рух середовища відносно 

зростаючого кристала); 

– вплив на вирощуваний кристал інших фізичних 

чинників. 

Форма вирощеного кристала зберігає тільки ті елементи 

власної симетрії, що збігаються з накладеними на нього 

елементами симетрії середовища, і в результаті частина 

елементів симетрії кристала зовні зникає. Тобто зберігаються 

тільки ті елементи власної симетрії, що збігаються з елементами 

симетрії середовища. Отже, кристал реагує на зміну умов 

кристалізації. Тому різним умовам кристалізації відповідають 

різні власні форми кристала. За надто відмінних фізико-хімічних 

умов мінерали одного й того самого хімічного складу 

кристалізуються в різні структури (явище поліморфізму). 

Такими є, наприклад, мінерали чистого вуглецю: кубічний 

алмаз, гексагональний алмаз, графіт, фулерен, вуглецеві 

нанотрубки і т. ін. 

Застосовуючи принцип Кюрі, особливого значення 

надають зниклим елементам власної симетрії певного об’єкта. 

Така «зникла» симетрія називається дисиметрією. За цією 

концепцією для передбачення нових явищ дисиметрія більш 

істотна, ніж сама симетрія.  

Одним з яскравих прикладів виявлення нових 

властивостей кристалів за дисиметрії варто вважати 

термоп’єзоелектричний ефект: появу піроелектричних 

властивостей у неполярних ацентричних кристалах у разі 

анізотропного обмеження деформацій. Часткове обмеження 

деформацій у 10 класах кристалів – «істинних п’єзоелектриках» 

– призводить до зниження симетрії електротеплового відгуку за 

рахунок анізотропії механічного впливу. 

Ще один приклад дисиметрії, застосовуваний у техніці, – 
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електроіндукований п’єзоефект. Без електричного поля 

електрична кераміка центросиметрична і немає п’єзоефекту. 

Однак прикладене поле (вектор) індукує у кераміці полярну вісь 

і, отже, індукує п’єзоелектричний відгук. У кераміці під дією 

зовнішнього поля зникає «сферична симетрія» властивостей. У 

разі досить великої діелектричної проникності діелектрика 

(наприклад, у сегнетоелектриках з розмитим фазовим 

переходом) електроіндукований п’єзоефект може бути рекордно 

великим. 

Принцип Кюрі дозволяє за точковою симетрією кристала 

передбачити, які фізичні ефекти певної симетрії можуть бути в 

ньому. Однак умови симетрії, які випливають з основного 

закону кристалофізики, через свою «абстрактну» природу 

вважаються тільки потрібними, але не достатніми для реалізації 

того чи того фізичного явища. 

«Керування» властивостями кристалів використовують у 

техніці. Кристали з великим дисиметричним потенціалом досить 

чутливі до керуючих впливів і називаються активними. Такі 

активні діелектрики можуть перетворювати теплову й механічну 

енергію в електричну (і навпаки) безпосередньо в структурі 

твердого тіла. Тепер вважають, що поняття дисиметрії можна 

поглибити й уточнити. Про це свідчать дослідження в галузі 

еволюції біологічних об’єктів (наприклад, форм деяких 

раковин). Поряд зі зміною їх симетрії спостерігається 

«перетворення» зниклих елементів класичної симетрії в 

елементи криволінійної симетрії. Теорія переходу від 

прямолінійних осей і площин симетрії до елементів 

криволінійної симетрії (гомології) у природних тілах організмів, 

кристалів, геологічних об’єктів дозволяє ученим висунути 

узагальнюючий принцип збереження симетрії в широкому її 

розумінні.  

 

4.6. Структура і симетрія квазікристалів 

Кристалічні структури визначають як системи з 

«далеким» порядком розташування часток. Ідеальний кристал 

має трансляційну симетрію. Структуру такого кристала можна 



48 

описати за допомогою нескінченного переміщення одиничного 

елементарного осередку по трьох векторах трансляцій. 

Полікристалічні тіла по своїй структурі подібні монокристалам, 

оскільки вони складаються з дрібних безладно орієнтованих 

кристалів.  

Аморфний стан – це такий стан твердого тіла, при якому 

відсутня тривимірна періодичність. При такому визначенні 

аморфної структури терміни «неупорядкований», 

«некристалічний», «аморфний», «склоподібний» є синонімами. 

Розташування атомів у такому тілі, однак, не є зовсім 

випадковим, як це має місце в газах. Сили зв'язку, що діють між 

атомами в аморфному тілі, подібні силам у кристалі, і, хоча 

далекий порядок відсутній, ближній порядок, взагалі говорячи, 

зберігається.  

Квазікристали демонструють особливий, новий тип 

симетрії, відмінний від усіх трьох перерахованих випадків. В 

них виявляються елементи симетрії, що раніше вважалися 

неможливими. Справа в тім, що трансляційна симетрія 

ідеального кристала накладає тверді обмеження на порядок 

поворотних осей симетрії, які присутні в кристалі. Як 

описувалося вище, ідеальний кристал, крім тривіальної осі 1-го 

порядку, може мати тільки осі симетрії 2-го, 3-го, 4-го і 6-го 

порядків. Тільки ці осі забезпечують рівнобіжний перенос 

елементарної комірки при її трансляції. Сформоване 

представлення про ідеальні кристали суперечить наявності в них 

осей симетрії 5-го, 7-го і більш високих порядків. Елементарні 

комірки з такими осями не можуть забезпечити повного 

заповнення навіть площини (і тим більше – об’єму). 

Вперше в 1984 році був описаний металевий сплав з 

незвичайними властивостями – віссю симетрії 5-го порядку 

(Шехтман, Нобілевська премія за 2011 р.). Цей сплав був 

отриманий швидким охолодженням розплаву алюмінію і 

марганцю (зі швидкістю охолодження 106 градусів Кельвіна в 

секунду). У цьому сплаві виявилися зерна у формі правильного 

додекаедра – тіла, що володіє поворотними осями симетрії 5-го 

порядку. 
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Як відомо, осями симетрії 5-го порядку володіють два 

типи з п’яти відомих «правильних опуклих багатогранників» – 

ікосаедр і додекаедр, рис. 4.4. Можливість існування тільки 

п'яти правильних опуклих багатогранників була вперше 

доведена Ейлером. 

Ікосаедр представляє собою правильний багатогранник, 

що складається з 20 граней – рівносторонніх трикутників – і має 

12 вершин і 30 ребер, рис. 1.46, а. Додекаедр – це правильний 

багатогранник, що складається з 12 граней (правильних 

п'ятикутників) і що має 30 ребер і 20 вершин, рис. 1.46, б. 

 

 
Рис. 4.4. Моделі квазікристалічних структур: а – 

тринадцятиатомний ікосаедр; б – двадцятиатомний 

пентагональний додекаедр 

 

Слід зазначити, що ікосаедр і додекаедр описуються 

однаковими елементи симетрії, у тому числі й осями симетрії 5-

го порядку (тому далі відповідна симетрія називається 

ікосаедричною). Додекаедр і ікосаедр вписуються один в інший, 

подібно кубові й октаедру. Оскільки в ідеальних кристалах вісь 

симетрії 5-го порядку заборонена, те ікосаедр і додекаедр при 

описі трансляційної симетрії в класичній кристалографії не 

використовувались. 

Останнім часом синтезовано багато аналогічних структур 

сплавів, названих квазікристалами. Наприклад, квазікристали 
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можуть бути отримані при різкому охолодженні розплаву 

алюмінію, міді і заліза, що при затвердінні утворюють 

додекаедричні зерна. У більшості синтезованих квазікристалів 

за допомогою рентгено-дифракційних досліджень були виявлені 

характерні структури з ікосаедричною симетрією, властивою 

точковій групі симетрії m35 , що має поворотні осі 5-го порядку.  

Квазікристали, як правило, складаються з атомів металів і 

(іноді) кремнію; прикладами можуть служити сплави Al-Li-Cu, 

Al-Pd-Mn, Zn-Mg-Y, Al-Cu-Co-Si, Al-Ni-Co, Au-Na-Si і деякі 

інші. 

Структури, що мають ближній ікосаедричний порядок, 

набули назву металевих стекол. Вони утворюються при дуже 

швидкому охолодженн деяких розплавів металів. Такі структури 

мають тільки ближній порядок, і, будучи аморфними, формують 

рентгенівський спектр із широкими розмитими максимумами. У 

квазікристалах, однак, рентгенівські максимуми виражені чітко. 
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5. ПРИРОДА ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ 

Можливість існування твердого тіла, зокрема кристала, 

обумовлена силами взаємодії (притягання і відштовхування), які 

виникають між атомами (молекулами) на малих відстанях(~1Å). 

Коли сили притягання і відштовхування врівноважуються, 

виникає стійка рівноважна конфігурація атомів. Інакше кажучи, 

хімічний зв'язок – це явище взаємодії атомів, що обумовлене 

перекриванням електронних хмар частинок, яке 

супроводжується зменшенням повної енергії системи. 

Хімічний зв'язок характеризується енергією і довжиною. 

Мірою міцності зв'язку служить енергія, що витрачається на 

руйнування зв'язку, або виграш в енергії при утворенні сполуки 

з окремих атомів. Енергія хімічного зв'язку дорівнює роботі, яку 

необхідно затратити, щоб розділити частинки, які зв'язуються, і 

видалити їх одну від одної на нескінченну відстань. Можна 

назвати чотири типи зв’язків між атомами (молекулами), які 

обумовлюють дану стійку конфігурацію. 

 

5.1. Іонний зв΄язок 

Іонний зв'язок виникає між атомами, які стоять ліворуч 

стосовно інертних газів (VII група – F, Cl, Br, J, At) та 

елементами I групи (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) у періодичній системі 

елементів. У атомів лужних металів I групи валентний електрон 

дуже слабо зв’язаний з ядром, тому вони відносно легко 

віддають його атомам галоїдів VII групи, яким і не вистачає 

одного електрона для повного заповнення електронних 

оболонок. У результаті кулонівської взаємодії позитивно і 

негативно заряджених іонів утворюються іонні кристали, 

наприклaд, NaCl, KCl, LiF і т.д. 

У вузлах кристалічних решіток іонних кристалів 

перебувають іони. Іони розташовуються так, що сили 

кулонівського притягання між іонами протилежного знака 

більші, ніж сили відштовхування між іонами одного знака. 

Таким чином, іонний зв'язок обумовлений, в основному, 

електростатичною взаємодією протилежно заряджених іонів. 

Іонний зв'язок є типовим для неорганічних сполук. Сили 
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електростатичного притягання й відштовхування між іонами 

мають сферичну симетрію. Тому іони різних знаків будуть 

поводитися  подібно твердим кулям, що притягуються одна до 

одної. Для домінування сил притягання над силами 

відштовхування необхідно, щоб при утворенні іонного кристала 

найближчими сусідами іона були іони протилежного знака, 

причому іони протилежного знака повинні дотикатися (це 

відповідає більш щільному пакуванню).  

Дотикання іонів протилежного знака розуміють умовно в 

тому сенсі, що сили притягання між цими іонами домінують над 

силами відштовхування тільки в тому випадку, коли відстань 

між центрами іонів більше деякої рівноважної відстані 0r , що 

дорівнює сумі іонних радіусів. Найменша зміна міжіонної 

відстані у бік її зменшення від 
0r  викличе виникнення сил 

відштовхування електронних оболонок, що дозволяє в першому 

наближенні розглядати іони як тверді кулі. З моделі дотичних 

куль легко обчислити для даної температури суму іонних 

радіусів, як відстань між центрами іонів протилежного знака, а 

із зіставлення цих даних для ряду кристалів можна визначити й 

іонний радіус кожного іона. Зі зміною температури змінюються 

розміри кристала, отже, змінюються іонні радіуси. 

Число іонів протилежного знака, що становить 

найближче оточення даного іона в кристалі, називається 

координаційним числом (К). Значення координаційного числа 

визначається величиною відношення радіусів іонів 

протилежного знака ( BA rr / ). Чим ближче це відношення до 

одиниці, тим більше К (таблиця 5.1).  

Наприклад, для кристала NaCl =+Nar 0,98
o

A ; 

=−Clr 1,81
o

A ; 54,0=
B

A

r

r  і 6=K . Це відповідає гранецентрованій 

кубічній решітці. Отже, центральний іон хлору (рис. 5.1) має 

шість найближчих сусідів (іони натрію). 
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Таблиця 5.1 

Координаційні числа іонних кристалів 

Коорди- 

наційне 

число 

12 8 6 4 2 

Можливі 

величини 

BA rr /  
1 

 

73,01 
B

A

r

r

 

 

41,073,0 
B

A

r

r

 

 

22,041,0 
B

A

r

r

 

150220 ,
r

r
,

B

A 

 

 

 

 
Рис. 5.1. Структура натрій хлориду: а – параметр решітки, 

де чорні кружечки позначають Na+, а білі – Cl- 

 

Кристалічна структура натрій хлориду може бути 

представлена як сукупність двох кубічних гранецентрованих 

решіток Браве з іонів натрію й хлору, зміщених одна стосовно 

іншої на половину ребра куба. 

Катіони, як правило, менших розмірів (rк), ніж аніони (rа), 

тому в іонних кристалах катіони розташовуються в порожнинах, 

утворених при щільному пакуванні більших куль – аніонів. 

Якщо ж розміри катіонів настільки великі, що вони не 

вміщаються в порожнинах, то в цьому випадку катіони трохи 

розсовують аніони, розпушуючи їхнє щільне пакування. 

В іонних кристалах однакової структури сили взаємодії 

між позитивними і негативними іонами тим більші, чим більша 

їхня валентність і чим менша сума їхніх радіусів. А чим більша 
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сила взаємодії між іонами, тим вищі твердість, температура 

плавлення кристала й тим менша його розчинність. 

 

5.2. Ковалентний зв'язок 

Ковалентний зв'язок утворюється в результаті 

виникнення стану з підвищеною густиною електронної хмари, 

яка заповнює між’ядерний простір. Ковалентний зв'язок тим 

сильніший, чим більше перекриття електронних хмар атомів, що 

взаємодіють. У результаті електронна хмара притягує до себе 

ядра сусідніх атомів. Ковалентний зв'язок утвориться в тому 

напрямку, в якому розташована найбільша частина електронної 

хмари колективізованих електронів. Це означає, що такий 

зв'язок має спрямований характер. 

Якщо зв'язок утворюється між однаковими атомами, то 

це гомеополярний ковалентний зв'язок. В основі виникнення 

гомеополярного зв'язку лежить обмінна взаємодія або обмінний 

ефект, обумовлений обміном атомів електронами і має чисто 

квантову природу. Сили такої взаємодії називаються обмінними 

силами, а їхня енергія – обмінною енергією. 

Обмінна взаємодія виникає й між іншими тотожними 

частинками, наприклад, між протонами або між нейтронами, 

коли вони зближаються до відстаней, що забезпечують істотне 

перекриття хвильових функцій цих частинок, що має місце в 

атомному ядрі. 

Залежно від орієнтації спінів узагальнених електронів 

обмінна взаємодія може проявлятися у виникненні сил 

притягання або відштовхування між  атомами, що зближаються.  

На рис. 5.2 зображені графіки енергії взаємодії двох 

атомів водню для симетричного SU  і для антисиметричного 

aU стану залежно від  відстані між атомами.  
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Рис. 5.2. Графіки залежності енергії взаємодії двох атомів 

водню від відстані між ними для симетричного SU  і для 

антисиметричного aU станів 

 

Симетричний стан виникає при антипаралельній 

(протилежній) орієнтації спінів узагальнених електронів, а 

антисиметричне – при паралельному напрямку спінів.  

За нульовий рівень відліку енергії взята енергія 02E  

(тобто енергія двох ізольованих атомів водню). З рис. 5.2 видно, 

що для антисиметричного стану енергія системи безупинно 

зростає в міру зближення атомів, що відповідає наявності сил 

відштовхування між атомами й, мабуть, не може привести до 

утворення молекули водню. Для симетричного стану зі 

зменшенням r  енергія системи спочатку зменшується, 

досягаючи мінімуму при 0rr = , а потім різко зростає. 

Зменшення енергії системи sU  зі зменшенням відстані при 

0rr   свідчить про те, що на цій ділянці переважають сили 

притягання між атомами. При 
0rr =  для симетричного стану 

сила притягання, обумовлена обмінною взаємодією, 

урівноважує результуючу кулонівську силу між елементами 

системи, що проявляється у вигляді сили відштовхування. 

Наявність мінімуму на кривій 
sU  показує можливість існування 

стійкої системи із двох атомів водню – молекули водню, для 
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руйнування якої потрібно затратити енергію, що дорівнює 

глибині потенціальної ями U . 

Подання про перекривання електронних хмар сусідніх 

атомів і обмінну спрямовану взаємодію двох електронів з 

антипаралельними спінами становлять основу сучасної теорії 

будови молекул. Ці подання дали просте пояснення здатності 

хімічних сил до насичення. Дійсно, до молекули водню не може 

приєднатися ще один атом водню, тому що спін його електрона 

паралельний спіну одного з електронів, що входять у молекулу 

водню, і між ними виникнуть сили відштовхування, що 

перешкоджають приєднанню третього атома. 

В атомних кристалах теж не можна виділити окремих 

груп частинок, які можна було б назвати молекулами. Весь 

кристал можна розглядати як гігантську молекулу з 

ковалентним зв'язком. При руйнуванні ковалентного зв'язку 

(плавлення або розчинення кристала) ніколи не виникає іонів; у 

розплаві або в розчині виявляються нейтральні атоми або 

молекули. 

Ковалентний зв’язок, зокрема, утворюється і в 

напівпровідникових кристалах Si та Ge зі структурою алмаза. 

Коли взаємодія відбувається між різними атомами, то 

утворюється гетерополярний зв'язок. Атоми, що взаємодіють, 

можуть узагальнювати одну (одинарний зв'язок) або дві 

електронні пари (подвійний зв'язок) і т.д. Наприклад, 

ковалентний зв’язок відіграє значну роль у двохатомних 

напівпровідникових кристалах GaAs, InSb та ін., що мають 

структуру цинкової обманки. У цій структурі найближчими 

сусідами атомів одного сорту (наприклад, Ga) є атоми іншого 

сорту (As). Кожна пара атомів Ga із зовнішніми електронами 

4s24p1 та As з 4s24p3 мають 8 зовнішніх електронів, які 

утворюють 4 локалізованих згущення електронних хмар, що 

здійснюють ковалентний зв’язок. Однак при цьому виникають 

протилежно заряджені комплекси, утворені іонами Ga3+ та As5-, 

які завдяки їх кулонівській взаємодії будуть здійснювати іонний 

зв’язок. Отже, зв’язок буде комбінованим. Вклад іонного зв’язку 

в напівпровідникових сполуках елементів третьої і п’ятої груп 
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зростає при переході до більш важких сполук – від GaAs до 

InSb. Таким чином, кристалів з чисто іонним зв’язком не існує, 

тоді як чисто ковалентний має місце в діелектричних 

моноатомних кристалах, наприклад, в алмазі. 

Ковалентний хімічний зв'язок дуже міцний, тому атомні 

кристали відрізняються високою температурою плавлення, 

великою твердістю й малою летючістю. 

 

5.3. Металевий зв'язок 

Металевий зв'язок у загальному випадку має таку саму 

природу, як і ковалентний зв'язок. Хоча, наприклад, атоми, які 

мають один валентний електрон (Na, K, Cu і т.д.), не можуть 

утворити ковалентний зв'язок, оскільки в решітці мають по 8 

(ОЦК – решітка) або 12 (ГЦК – решітка) атомів. Це й обумовлює 

утворення в металах особливого виду зв’язку, який одержав 

назву металевого. Він утворюється тоді, коли атоми 

зближуються і орбіти валентних електронів перекриваються між 

собою. Усі валентні електрони приблизно рівномірно 

розподіляються у просторі між атомами, утворюючи 

електронний газ. У значній частині простору між вузлами 

решітки електронна густина зберігається незмінною, і лише біля 

вузлів вона різко зростає (рис. 5.3). 

 

 
Рис. 5.3. Залежність електронної густини від відстані між 

атомами 
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Зв'язок між іонами виникає у результаті їх взаємодії з 

електронним газом. Металевий зв'язок подібний до 

ковалентного, оскільки в його основу покладено узагальнення 

валентних електронів. Однак у випадку ковалентного зв’язку 

спільними стають електрони лише двох сусідніх атомів, у той 

час як у випадку металевого зв’язку узагальнюються електрони 

усіх атомів, які вже не локалізуються біля своїх атомів, а вільно 

переміщаються у кристалічній решітці металу. Під впливом 

двох протилежних сил - "стягуючої" дії "колективізованих" 

електронів і сил відштовхування між іонами - останні 

розташовуються на деякій рівноважній відстані один від одного, 

що відповідає мінімуму потенціальної енергії системи. 

Металевий зв’язок є ненасиченим і ненаправленим. Унаслідок 

цього атоми прагнуть до максимального числа зв’язків, 

результатом чого є утворення кристалів з щільним пакуванням 

позитивно заряджених остовів, у просторі між якими рухаються 

валентні електрони.  

Коефіцієнт щільності пакування визначається як 

відношення об’єму атомів, що входять до елементарної комірки, 

до об’єму цієї комірки. 

Якщо виходити з моделі щільного пакування куль, то 

можна визначити атомний радіус елемента (як половину відстані 

між сусідніми атомами). Причому атомний радіус металу значно 

більше його іонного радіуса в будь-якій сполуці. Наприклад, 

радіус іона натрію в кристалах повареної солі дорівнює 0,98


A , а 

його атомний радіус у кристалі металевого натрію – 1,89 


A . Це 

свідчить про те, що однойменно заряджені іони металу в 

металевому кристалі не можуть зближатися так само тісно, як 

різнойменні іони в іонних сполуках. 

Якщо припустити, що іони металу мають сферичну 

форму, то і структура таких кристалів повинна відповідати 

щільному пакуванню куль однакового розміру. Можливі два 

способи щільного пакування куль, показані на рис. 5.4 а і б: на 

першому зображене кубічне пакування – гранецентрований куб 

(ГЦК), на другому – гексагональне щільне пакування (ГЩП).  
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              а             б                        в 

Рис. 5.4. Способи щільного пакування куль: а - кубічне 

пакування (гранецентрований куб); б - щільне гексагональне 

пакування (ГЩП); в - елементарна комірка ГЩП 

 

Остання структура являє собою дві гексагональні 

решітки Браве, вставлені одна в іншу. Для куль, упакованих у 

щільну гексагональну структуру, співвідношення параметрів с/а 

дорівнює 1,6333. 

Усі метали із щільною гексагональною структурою 

мають відношення с/а або менше, або більше цієї величини. Це 

свідчить про те, що іони металів не мають сферичної форми, а є 

або сплюсненими, або витягнутими уздовж осі с. Ближче за все 

до ідеальної щільноупакованої гексагональної ґратки підходить 

ґратка магнію, для якої с/а=1,6235. 

Більшість чистих металів має структуру описаних 

найбільш щільних пакувань (К=12) або найближчу до неї за 

щільністю – об’ємноцентрований куб (К=8). Багатьом металам 

властиве явище поліморфізму, вони можуть кристалізуватися в 

різних  -,  -,  -,  - модифікаціях, стійких у різних 

інтервалах температур. З характеру металевого зв'язку видно, 

що він повинен бути більш гнучким, ніж іонний і ковалентний. 

Більша пластичність (ковкість) металів є ілюстрацією цього. 

Наявність високої концентрації вільних (колективізованих) 

електронів обумовлює  високу електропровідність і 

теплопровідність металів. 
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5.4. Молекулярний зв'язок 

Молекулярний зв'язок виникає між будь-якими атомами 

або молекулами внаслідок дії сил взаємодії Ван-дер-Ваальса, 

природа яких зводиться до взаємодії між молекулярними 

диполями. У загальному випадку зв’язок Ван-дер-Ваальса 

здійснюється за дисперсійним, орієнтаційним та індукційним 

механізмами. 

Дисперсійні сили утворюються, якщо при наближенні 

двох неполярних атомів (молекул) виникають миттєві дипольні 

моменти, які можуть або притягнутися, або відштовхнутися 

(рис. 5.5). Енергетично більш вигідною є конфігурація, що 

відповідає виникненню сил притягання. 

Якщо атоми (молекули) полярні, тобто мають постійний 

дипольний момент, то між ними виникають орієнтаційні 

молекулярні сили (Ne, Ar, N2, O2, CO, CH4 та ін.). 

 

 
  а    б 

Рис. 5.5. Схема виникнення сил Ван-дер-Ваальса між 

двома атомами гелію: а – сили притягання; б – сили 

відштовхування (
→

  - дипольний момент) 

 

Індукційна (деформаційна) взаємодія виникає тоді, коли у 

молекулі утворюється наведений (індукційний) дипольний 

момент під дією поля постійного диполя сусідньої молекули. 

У загальному випадку в молекулярних кристалах  можуть 

одночасно проявлятися всі три види взаємодії, і енергія 

взаємодії становитьться із енергії дисперсійної (Uд), 

орієнтаційної (Uор) та індукційної (Uін) взаємодії: U=Uд+Uор+Uін. 
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Індукційна взаємодія дуже мала і становить 4-5% від усієї 

взаємодії. У речовин із полярними молекулами енергія 

взаємодій на 0,5-0,75% становитьться із енергії орієнтаційної 

взаємодії. У неполярних молекул енергія взаємодії майже 

повністю є енергією дисперсійної взаємодії.Органічні сполуки 

(парафінові ланцюги й жирні кислоти), у багатьох випадках 

утворюють молекулярні кристали. 

Наведена вище класифікація кристалів за типами зв'язку 

досить умовна, але корисна хоча б у тому розумінні, що знання 

переважного типу зв'язку дозволяє оцінити енергію зв'язку 

кристала. Під енергією зв'язку розуміється енергія, необхідна 

для роз'єднання твердого тіла на окремі атоми, молекули або 

іони (залежно від типу кристала: ковалентні й металеві кристали 

потрібно розділити на атоми, іонні – на іони, молекулярні й 

кристали з водневими зв'язками – на молекули). Приклади 

наведено у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Енергія зв'язку кристалів різного типу 

Тип кристала Приклад 
Енергія зв’язку, 

кДж/моль 

Іонний 
NaCl  

LiF  

756 

1008 

З ковалентним 

зв’язком 

Алмаз 

SiC  

~712 

1186 

Металічний 
Na  

Fe  

109 

394 

Молекулярний 
Ar  

4CH  
7,5 

10,1 

З водневими зв’язками 
OH 2 (лід) 

HF  

50 

29 
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Взаємодія Ван-дер-Ваальса є найбільш універсальною 

(вона виникає між будь-якими частинками), але є й найбільш 

слабкою. Енергія такої взаємодії приблизно на два порядки 

нижча енергії зв'язку іонних та ковалентних кристалів і майже 

на порядок вища, ніж у кристалів з водневими зв'язками. Енергія 

металевого зв'язку, що виникає у результаті узагальнення 

валентних електронів, порівнювана з енергією зв'язку іонних і 

ковалентних кристалів, але все ж менше останньої в кілька разів. 

Енергія зв'язку визначає основні фізичні властивості кристалів, 

які зазначені при описі окремих типів кристалів. 

 

5.5. Комбінований характер хімічного зв’язку 

Вже у 30-х роках XX ст. Л. Полінг звернув увагу на 

ковалентно-іонний характер зв'язку в більшості неорганічних 

речовин. Мірою іонності зв'язку він вважав різницю 

електронегативності взаємодіючих елементів. Цю величину 

позначають через ∆ Х .  

Мірою ковалентності хімічного зв'язку є сума 

електронегативності взаємодіючих елементів, тобто ∑X . 

Ступінь металічності характеризує середнє головне 

квантове число сполуки: 

,

 

=
i

ii

c

nc
n  

де n  – середнє головне квантове число; in  – головне квантове 

число елемента; ic  – число атомів елементу в формульній 

одиниці. 

Розрахунок цієї величини розглянемо на прикладі 

сполуки CuSbS2: 

.75,3
211

325141
=

++

++
=n  

Ступінь іонності в цій сполуці оцінюємо так: 

.655,0
2

82,175,1
44,2

2
=

+
−=

+
−= SbCu

S

XX
XX  
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Ступінь ковалентності для цієї сполуки виражається 

сумою: 

.225,4
2

82,175,1
44,2

2
=

+
+=

+
+= SbCu

S

XX
XX  

Таким чином, у сполуці CuSbS2 наявний хімічний зв'язок, 

що оцінюється ступенем іонності 0,655, ступенем ковалентності 

4,225 та та ступенем металічності 3,75. Ці числа за абсолютним 

значенням дають мало інформації про відносний внесок тієї чи 

іншої компоненти зв’язку. Але важливу інформацію можна 

одержати, порівнюючи їх з даними, розрахованими для багатьох 

аналогів сполуки CuSbS2, тобто для великої кількості сполук 

типу AIBVC2
VI.  
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6. ХІМІЯ РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ. ІДЕАЛЬНІ ТА 

РЕАЛЬНІ КРИСТАЛИ 

 

6.1. Дефекти в твердих тілах 

В теорії твердого тіла у першому наближенні завжди 

припускається, що структура кристалів ідеальна, тобто атоми як 

у елементарних комірках, так і по всьому кристалу розміщені 

строго періодично, а сам кристал необмежений у просторі. Але 

на практиці, у реальних кристалах, ідеальна структура 

неможлива. Реальні кристали істотно відрізняються від 

ідеальних, передусім, наявністю в них різних порушень 

періодичності решітки – дефектів структури. Змінена відстань 

атомів (іонів) до найближчих сусідів, відсутність атома (або 

іона) у вузлі решітки, зміщення атома (або іона) з вузла в 

міжвузловину, обірвані зв’язки на поверхні просторово 

обмеженого кристала – все це дефекти структури. Невелика 

рухливість і великий час життя дефектів структури дають змогу 

їх класифікувати, виходячи з геометричних ознак порушення 

періодичності решітки. 

Багато важливих властивостей твердого тіла 

пояснюються наявністю в ньому порушень або дефектів. Ці 

терміни, що є по суті синонімами, використовують зазвичай для 

того, щоб визначити яку-небудь хімічну домішку або порушення 

структури, що призводить до відмінності твердої речовини від 

хімічно чистого і досконалого в структурному відношенні 

кристалу. 

Дефекти можуть бути власними, якщо вони утворюються 

внаслідок теплового руху в кристалі, що знаходиться в умовах 

теплової рівноваги при температурах вище 0°К. Інші дефекти, 

такі, наприклад, як хімічні домішки, можуть з'явитися в твердій 

речовині випадково або в результаті навмисного введення 

добавок. Власні дефекти можуть бути присутніми в 

концентраціях, відмінних від тих, які можна чекати в чистих 

кристалах в стані рівноваги. Це може бути результатом 

випадкового або навмисного введення в кристал різного роду 

дефектів, взаємодії між дефектами або наслідком нерівноважних 
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умов. Дефекти визначають багато хімічних і фізичних 

властивостей твердих речовин. 

Багато дефектів мають атомну природу. Це або 

структурні, або хімічні дефекти; вони можуть включати або атом, 

або атомний вузол, або і те і інше у вигляді угрупування. Прості 

структурні дефекти, роль яких відіграють одиночні домішкові 

атоми або порушення в вузлах гратки, називають точковими 

дефектами. Вони бувають двох видів. По-перше, це атоми, що 

знаходяться в міжвузлях, тобто атоми, що займають в гратках 

такі місця, які в ідеальному кристалі не повинні бути зайняті 

(рис. 6.1). У гратках з великими порожнинами між вузлами 

міжвузлові дефекти утворюються легше, ніж в тих гратках, де 

міжвузловий простір малий. Відповідно малі за розмірами атоми 

або іони можуть легше, ніж великі, займати міжвузля. 

 

 

Рис. 6.1. Міжвузлові атоми і вакансії 

 

По-друге, у вузлах гратки, які в ідеальному кристалі 

заповнені, атоми можуть бути відсутніми. Точкові дефекти такого 

типу називають вакансіями. У елементарних ковалентних 

гратках відсутність одного атома (електрично нейтрального) не 

викликає істотних порушень в загальному балансі електричних 

зарядів в кристалі. Проте в іонному кристалі (якщо розглядати 

його в цілому) вакансії в катіонній або аніонній підгратці 

повинні бути якимось чином електрично компенсовані. Ця умова 

виконується, якщо є еквівалентна кількість катіонних і аніонних 

вакансій або якщо на кожну іонну вакансію доводиться таке ж 
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число іонів того ж знаку в міжвузлях. Комбінацію вакансії і іона 

в міжвузлах називають дефектом Френкеля, а комбінацію 

аніонної і катіонної вакансій – дефектом Шоткі.  

Процес утворення таких вакансій можна уявити собі, 

наприклад, як переміщення атома з об'єму кристала на 

поверхню, де він розміщується у потенціальному вузлі ґратки, 

займаючи його. Для більшості кристалів енергія утворення 

вакансій становить близько 1 еВ.  

До дефектів, що виникають за механізмом Френкеля 

відносять міжвузлові атоми або іони в кристалі. За рахунок 

теплових флуктуацій або силового зовнішнього впливу 

(наприклад, бомбардирування кристалу іонами) сторонній атом 

(чи іон) може упровадитися в регулярну структуру кристала 

ззовні і утворити «зайвий», міжвузловий атом. До речі, саме цей 

метод упровадження сторонніх атомів у кристалічну решітку 

використовують у сучасній мікроелектроніці, тому що кристали 

напівпровідників обов’язково легують домішками, атоми яких 

мають не тільки інший розмір, але й можуть мати інший 

електричний заряд. Після відпалу кристалу сторонні атоми 

розміщуються на позиціях основних атомів – вони утворюють 

«твердий розчин». Таким чином, неідеальна, дефектна структура 

спеціально планується технологічними засобами. 

Вимога компенсації заряду, як далі показано, може бути 

також задоволена, якщо в кристалі міститься домішка атомів з 

валентністю, відмінною від валентності атомів самої гратки. 

Нарешті, компенсації можна досягти простим введенням 

надмірних електронів або, навпаки, видаленням їх з кристала. 

Якщо вакансія утворюється в металі, то відбувається одночасне 

видалення позитивно зарядженого іона і компенсуючого 

електрона (електронів). 

Вважають, що в кристалах галогенідів лужних металів 

катіонні і аніонні вакансії присутні в рівних кількостях, а 

дефекти Френкеля, що утворюються за рахунок зсуву катіонів в 

міжвузля, можна виявити, наприклад, в галогенідах срібла. 

Певна кількість дефектів Шоткі і Френкеля може виникнути при 

температурі вище 0°К в результаті термічного збудження в 
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будь-якому реальному кристалі, який знаходиться в стані 

рівноваги. Дефекти Шоткі зазвичай знижують щільність 

кристала внаслідок наявності катіонних і аніонних вакансій. В 

той же час дефекти Френкеля істотно щільність не змінюють. 

Іншим видом локальних дефектів кристала є 

антиструктурне розупорядкування: у кристалічній  гратці 

сполуки типу АВ деяка кількість атомів А займають місця атомів 

В, а рівна кількість атомів В займають місця атомів А. 

Зрозуміло, що обмін місцями між атомами А та В вірогідніший в 

металічних сплавах, а не в іонних сполуках, де для цього треба 

подолати великі енергетичні бар'єри, обумовлені 

електростатичними силами. Цей вид дефектів спостерігається 

зазвичай у Ві2Те3 і Мg2Sn. Можливі також проміжні типи 

порушень, наприклад, комбінація дефектів Шоткі і 

антиструктурного розупорядкування. Так, в NiАl нікель займає 

частину місць, зазвичай займаних атомами алюмінію, що 

призводить до утворення нікелевих вакансій. 

 

6.2. Міжвузлові атоми і вакансії 

Нульвимірні дефекти (точкові) характеризуються 

порушенням структури у вузлах або у міжвузловині 

кристалічної ґратки. Ці дефекти зумовлені, перш за все, 

невпорядкованим розміщенням власних атомів кристалу, а 

також можуть створюватись атомами домішок. Більшість 

точкових дефектів називають атомними дефектами. До них 

відносяться вакансії, міжвузлові атоми, домішкові атоми у 

вузлах і в міжвузловині (рис.6.2). 

Вакансії – це вузли гратки, в яких відсутні атоми. За 

походженням вакансії бувають трьох типів: термічні, структурні 

та стехіометричні. 

Термічні або теплові вакансії утворюються в кристалах у 

результаті теплових коливань складових частин гратки. 

Структурні вакансії утворюються в кристалах з 

переважно іонним типом зв’язку у присутності домішкових 

атомів (іонів) більш високої валентності. Структурні вакансії 

можуть виникнути як у катіонній, так і в аніонній підгратці.  
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Рис. 6.2. Схематичне зображення міжвузлового атома (а), 

вакансії (б) та домішкового атома (в) 

 

Атомами з підвищеною валентністю можуть бути не 

тільки чужерідні (домішкові) атоми, але й атоми матричної 

речовини у більш високому валентному стані. 

Структурні вакансії можуть утворювати комплекси 

(дивакансії, тривакансії тощо). Найбільш імовірним комплексом 

є комплекс вакансія – іновалентний іон. 

Стехіометричні вакансії виникають у кристалах 

внаслідок невідповідності структурного типу гратки хімічному 

складові сполуки. 

Наприклад: сполуки типу AIIB2
IIIC4

VI кристалізуються в 

структурах, похідних від структури сфалериту (ZnS). Оскільки в 

таких сполуках відношення числа катіонів до числа аніонів не 

дорівнює одиниці, як цього вимагає структура типу сфалериту, 

виникають вакантні вузли в катіонній підгратці, наявність яких 

зв’язують з виконанням умови стехіометрії. Концентрація 

стехіометричних вакансій може перевищити 15% від числа 

вузлів даного типу, тоді як концентрація теплових вакансій 

вимірюється величиною порядка 1%. 

У літературі катіонні та аніонні вакансії позначаються: 

К□, А□ або Vк, VA. Вакансії володіють певними ефективними 

зарядами: катіонні вакансії негативним зарядом, аніонні вакансії 

– позитивним. Позначення: К□-, Vк
- – негативні, А□+, VA

+ – 

позитивні. 

Міжвузлові атоми – типові точкові атомні дефекти. У 

міжвузловинах гратки можуть розміщуватись як власні атоми 

кристалу, так і домішкові. Вкорінення атомів у міжвузловини 
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найбільш імовірне в кристалах з рихлою граткою, тобто з 

малими координаційними числами (6, 4, 3). Якщо в кристалі 

містяться різні типи порожнин (тетраедричні і октаедричні), то 

утворення міжвузловинних атомів імовірніше у більших за 

розмірами простих міжвузловинах (октаедричних). Це 

пояснюється меншими енергетичними витратами на 

деформацію кристалічної гратки. Позначення міжвузловинних 

атомів: К0, А0 або І. 

Точкові дефекти з протилежними ефективними зарядами 

можуть взаємодіяти за рахунок кулонівського притягання, і 

якщо заряди рівні, то загальний заряд комплексу дорівнює 

нулеві. 

Для того, щоб кристал був електронейтральним, сума всіх 

ефективних позитивних зарядів повинна бути рівною сумі всіх 

негативних зарядів. Умови електронейтральності виражаються 

рівностями: 

n = p; [VA
+] = [Vк

-] або n + [Vк
-] =p + [VA

+]. 

Як вакансії, так і міжвузловинні атоми, можуть 

об’єднатись в ансамблі. 

Накопичення вакансій (дивакансії, тривакансії, вакансійні 

тетраедри) призводить до утворення кластерів, або кластерних 

пор, порожнин. Міжвузловинні атоми можуть об'єднатись у 

гантелі, в нестійкі лінійні конфігурації, які називаються 

“кроудіонами” (що означає в перекладі з англійської – натовп) 

або ж збиратись у пластини. Всі ці дефекти менш стійкі, ніж 

одиничні, тому що для їх утворення потрібна значно більша 

енергія. 

Частка дефектів у кристалічній гратці виражається так: 

),/exp( kTEi
N

n
акт−=  

де і – залежить від природи кристалу, N – загальне число 

атомів в одиниці об’єму кристалу, Eакт – енергія активації 

дефекту, дорівнює роботі його утворення, k – стала Больцмана. 
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6.3. Лінійні дефекти. Дислокації 

Дислокації – це вид лінійних дефектів, тобто це 

порушення правильності періодичної структури кристалу 

вздовж певної лінії, не ланцюгів точкових дефектів - дислокації 

є відносно стійкими. Відрізняють два типи дислокацій: крайову 

та гвинтову дислокації. 

Крайову дислокацію в кристалі можна представити як 

границю (межу) неповної атомної площини. Лінія крайової 

дислокації перпендикулярна вектору зсуву (τ).  

Картинне уявлення крайової дислокації: книга, в якій 

одна з сторінок обірвана посередині і видалена. 

Звідси маємо “ноніусне” розташування атомних площин, 

тобто зверху n+1” атомних площин, знизу тільки “n”. Область, в 

якій спостерігається ноніусне розташування атомних шарів, і є 

дислокація. Ширина дислокації не перевищує декількох 

міжатомних відстаней. 

Умовно крайові дислокації поділяють на додатні і 

від’ємні. Додатня дислокація (рис. 6.3, а) відповідає випадку, 

коли зверху є зайва атомна напівплощина. 

Відповідно у верхній половині кристалу діють стискуючі 

напруги, а в нижній половині – розтягуючі. Негативна 

дислокація відповідає випадку, коли верхня половина кристалу 

розтягнута, а нижня стиснута (рис. 6.3, б). Дислокації 

взаємодіють між собою. Одноіменні дислокації 

відштовхуються, різноіменні – притягуються. 

 

 
                   а                                  б  

Рис. 6.3. Додатня (а) і від’ємна (б) крайові дислокації 
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Під дією зовнішньої напруги дислокації в кристалі 

можуть рухатися. Різноіменні дислокації під дією однієї і тієї ж 

зовнішньої напруги рухаються в різні сторони. Зустрічаючись, 

вони взаємно знищуються (аннігілюють), у результаті чого 

відновлюється ідеальний стан гратки. 

Гвинтову дислокацію в кристалі можна визначити як 

зсув однієї частини кристалу відносно іншої, але на відміну від 

крайової дислокації лінія гвинтової дислокації паралельна 

вектору зсуву ( τ ) .  

Картинне уявлення гвинтової дислокації: можна уявити 

собі, що в кристалі (або в книзі) проведено розріз, а потім 

здійснюється зсув вздовж площини розрізу (рис. 6.4). 

 

 
Рис. 6.4. Гвинтова дислокація 

 

Лінія ВС, що відділяє зсунуту частину від незсунутої, і є 

лінією гвинтової дислокації. 

Кристал, що містить гвинтову дислокацію, складається 

не із паралельних атомних площин, а ніби з однієї єдиної 

атомної площини, що закручена як гвинтова драбина (сходи). 

Вісь цього гвинта ВС і є лінією гвинтової дислокації. Вихід 

гвинтової дислокації на поверхню кристалу закінчується 

незаростаючою сходинкою. Деформована частина гратки 

сконцентрована поблизу лінії дислокації у вузькій області 

діаметром у декілька міжатомних віддалей. Гвинтові дислокації 

також бувають двох типів: праві та ліві. Вони взаємодіють між 

собою так само як крайові дислокації. 
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Таким чином, як гвинтова, так і крайова дислокації – це 

границі між зсунутою та незсунутою частинами кристалу, 

причому крайова дислокація перпендикулярна до вектора 

зсуву, а гвинтова – паралельна йому. 

Ступінь деформації гратки, зумовлену присутністю 

дислокацій, вимірюють вектором зсуву, або вектором 

Бюргерса. Якщо побудувати контур в ідеальній кристалічній 

гратці (рис. 6.5), то він буде правильним паралелограмом. 

Контур навколо дислокації правильним не буде. Відрізок, яким 

замикається цей контур, називається вектором Бюргерса (b ) 

(рис. 6.5, б). 

 

 

Рис. 6.5. Побудова контура Бюргерса 

 

Енергія дислокації – це та додаткова енергія, яка 

витрачається на деформацію гратки при утворенні дислокації. 

Ця енергія визначається роботою, яку потрібно затратити проти 

сил зв'язку в гратці, щоб здійснити зсув на вектор Бюргерса, 

тобто ввести дислокацію. Величина цієї енергії на одиницю 

довжини лінії дислокації виражається так: 
2bGU = ,  

де G – модуль зсуву, модуль пружності; b  – вектор Бюргерса; 
2b  – модуль вектора Бюргерса; U – енергія дислокації (декілька 

еВ на атомну площину). 

Добре відомо, що стрижень з м'якого металу після ряду 

згинань і розгинань перестає зрештою згинатися і ламається. Це 
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приклад деформаційного зміцнення. При кожнім згинанні у 

металі виникають всі нові і нові дислокації, поки їхнє число не 

стане настільки великим, що вони вже заважають рухатися один 

одному. Тоді кристал втрачає здатність до пластичної 

деформації і у разі подальшого впливу на нього ламається. 

 

6.4. Інші види дефектів 

У твердому тілі є зазвичай і інші дефекти, що істотно 

відрізняються за своєю природою від вже розглянутих атомних 

дефектів. Коротко розглянемо окремі з них. 

Перший – фонон – представляє собою квант поля 

коливань кристалічної гратки. Енергія коливань в кристалічній 

гратці квантована, як і енергія електронів в атомі. Тому 

коливальна енергія може змінюватися тільки дискретно. Термін 

«фонон» виник за аналогією з терміном «фотон» — квантом 

електромагнітного поля. Кожна дана речовина має характерний 

для нього розподіл фононів по дозволених енергетичних станах, 

включаючи як поздовжні хвилі, або хвилі стиснення (коли 

атоми зближуються або, навпаки, віддаляються, рухаючись 

уздовж однієї осі), так і поперечні рухи (атоми рухаються 

перпендикулярно осі). Сусідні атоми можуть рухатися разом, 

знаходячись в однаковій фазі (акустичні коливання) або в 

протилежній фазі (оптичні коливання). Дослідження фотонного 

спектру твердих речовин має істотне значення для інтерпретації 

теплоємності, а також інших фізичних властивостей. 

Іншим видом дефектів в кристалі є екситон, що є 

нейтральним збудженим станом електрона до рівня, енергія 

якого нижча енергії іонізації. Екситони найбільш характерні для 

напівпровідників та діелектриків. У разі екситону іон в 

ідеальному кристалі не порушує свою локалізацію, але значно 

відрізняється від своїх сусідів порушенням свого електронного 

стану. Такий дефект називається екситоном Френкеля. У 

ковалентному або іонному кристалі екситон можна розглядати 

як слабо зв'язані між собою електрон зони провідності і дірку, 

створюючи в цілому нейтральний центр, який, проте, не 

знаходиться в основному стані (якби це було так, електрон 
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повинен був повернутися у валентну зону і рекомбінувати з 

діркою). Це стан до певної міри  аналогічний збудженому стану 

атома водню, в якому електрон і протон ще залишаються 

зв'язаними.  

У молекулярних кристалах екситон також є локальним 

електронним збудженим станом, що виникає в результаті 

збудження однієї молекули. Екситони можуть рухатися в 

твердому тілі за рахунок дифузії зв'язаної пари електрон – дірка 

або за рахунок перенесення молекулярного збудження від 

однієї молекули до іншої. Екситони можуть мати значний час 

життя, після закінчення якого вони переходять в стан з нижчим 

рівнем енергії; час життя є характеристичним для (нестабільних) 

частинок. 

Полярони – це зв’язані з кристалічною решіткою носії 

електричного заряду (частіше за все – зв’язані електрони). 

Полярони не є «статичними» дефектами кристалу, тому що 

вони значно більш мобільні, ніж вакансії та міжвузельні іони. 

Найбільш характерні мобільні полярони саме для іонних 

кристалів, в кристалічній решітці яких під дією теплового руху 

або за рахунок опромінювання з’являються електрони. 

Для електрона в іонному кристалі часто виявляється 

енергетично вигідним, щоб він займав локалізований у просторі 

рівень, утворення якого супроводжується локальною 

деформацією регулярної іонної ґратки (тобто її поляризацією). 

Ця деформація забезпечує екранування поля електрона і 

зменшує його електростатичну енергію. Подібне утворення 

(електрон плюс наведена поляризація ґратки) виявляється 

значно більш рухливим, чим інші локальні (точкові) дефекти. 

Полярон можна розглядати і зовсім не як дефект, а як 

особливий стан електрону провідності в іонному (або частково 

іонному) кристалі. 
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МОДУЛЬ ІІ 

 

7. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ 

 

7.1. Особливості структур твердих тіл 

Для кристалічних матеріалів досить характерним є 

утворення твердих розчинів, які представляють собою фази 

змінного складу. Часто для утворення матеріалів з певними 

властивостями (електропровідність, магнетизм і т.д.) ці 

матеріали модифікують, змінюючи склад, що призводить до 

утворення твердих розчинів. У кристалах або полікристалах 

можлива присутність не одного, а, наприклад, двох компонентів 

даного виду (для металів це – сплави). Для цього необхідно, щоб 

ці компоненти або хімічно взаємодіяли між собою, утворюючи 

металеві з'єднання, або мали здатність взаємно розчинятися не 

лише в рідкому, але і у кристалічному стані, утворюючи так 

звані тверді розчини (або змішані кристали). В останньому 

випадку атоми одного елементу впроваджуються у решітку 

іншого, або заміщають його атоми своїми, утворюючи 

відповідно тверді розчини впровадження або тверді розчини 

заміщення. 

Розрізняють тверді розчини двох типів: 

– тверді розчини заміщення, в яких розчинені атоми чи 

іони заміщують атоми чи йони у регулярних вузлах кристалічної 

гратки; 

– тверді розчини включення отримуються шляхом 

включення  частинок однієї речовини в міжвузля кристалічної 

гратки іншої речовини (розчинника). 

Виходячи із цих двох основних типів, можна отримати 

ряд інших, більш складних механізмів утворення твердих 

розчинів, в яких включення і заміщення здійснюються спільно і 

(чи) вводяться атоми із зарядами, що відрізняються від зарядів 

іонів вихідної гратки.  

Політипами називають структури, побудовані з 

однакових структурних елементів, але з різною послідовністю їх 

розташування. Параметри решітки у політипів у площині шару 
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незмінні, але у напрямку, перпендикулярному до шарів, 

параметри решітки різні, хоч вони й завжди кратні відстані між 

найближчими шарами. Явище політипізму характерне для 

деяких щільно упакованих і шаруватих структур. Воно пов'язане 

зі зміною взаємної орієнтації атомів, що й приводить до зміни 

періоду ідентичності. У політипах цьому параметри решітки не 

змінюються. 

Прикладом сполуки, для якої знайдено найбільше число 

політипів, є напівпровідниковий кристал карбіду кремнію (SiС). 

Цей кристал існує як у кубічній модифікації типу сфалериту, так 

і у гексагональній модифікації. Найпоширенішою для карбіду 

кремнію є шестишарова упаковка (n = 6). Проте відомі політипи 

SiС, для яких n = 4; 15; 21; 33; 65; 192; 270; 400; 594; 1200. 

Політипи спостерігаються у графіті, молібденіті та багатьох 

інших кристалах. Політипізм істотно впливає на фізичні 

властивості кристалів, особливо на оптичні властивості. 

Властивість хімічно близьких атомів, іонів чи інших 

структурних елементів заміщати один одного у кристалічній 

гратці і утворювати кристали неперервно-змінного складу 

називається ізоморфізмом. Хімічно близькими вважають атоми 

з однаковими валентностями, типом зв'язку, поляризацією, 

близькими за розміром (з відхиленням не більше як на 5...7%). 

Близькі, але не тотожні за складом ізоморфні речовини 

кристалізуються в однакових формах. 

Прикладом ізоморфізму можуть бути кристали германію 

і кремнію. Густина, стала решітки, твердість в ізоморфному ряді 

змішаних кристалів Ge–Si змінюються лінійно. Але, оскільки 

енергетичні спектри германію і кремнію різні, то ширина 

забороненої зони, питома електропровідність, термоелектро-

рушильна сила у цьому ряді напівпровідників змінюються 

нелінійно. Підбором різних ізоморфних складів вдається 

варіювати інтервали робочих температур і електричні 

характеристики цих напівпровідникових сполук. 

Кристал речовини може викликати впорядковану 

кристалізацію іншої ізомофної речовини з пересиченого розчину 

або з розплаву. Здатність ізоморфних речовин до взаємного 
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наростання кристалів використовується в техніці вирощування 

кристалів. 

Поліморфізмом називається властивість деяких речовин 

існувати в декількох кристалічних фазах, що відрізняються за 

симетрією структури і за фізичними властивостями. Поліморфні 

модифікації елементів називаються також алотропними. При 

відповідних фізико-хімічних умовах поліморфні модифікації 

утворюють стійку фазу. Кожна з цих фаз, що стабільна в 

певному інтервалі температур і тиску, називається поліморфною 

модифікацією. Відносна стійкість різних фаз визначається 

значенням їх вільної енергії і зовнішніми умовами. В основному 

поліморфні модифікації відрізняються між собою за 

структурою, іноді – за типом хімічного зв'язку. 

Зміна зовнішніх умов викликає поліморфне 

перетворення. Під час таких перетворень (що зазвичай є 

фазовими переходами I роду), відбувається виділення або 

поглинання тепла, а також стрибком змінюються внутрішня 

енергія й ентропія, та інші фізичні властивості, які залежать від 

розташування атомів у структурі: густина, питома теплоємність, 

теплопровідність, електропровідність і та ін. Існують також і 

поліморфні модифікації, що досить мало відрізняються за 

зовнішнім виглядом і за фізичними властивостями. Поліморфні 

переходи між нами є переходами II роду і характеризуються як 

переходи типу «порядок-безпорядок». 

 

7.2. Тверді розчини заміщення 

Для утворення твердих розчинів заміщення компоненти 

повинні задовільняти декілька вимог: йони, що заміщають один 

одного – повинні володіти однаковим зарядом (інакше 

одночасно утворюватимуться  вакансії або міжвузлові іони) і 

досить близькими розмірами. Аналіз експериментальних даних 

показав, що для утворення протяжної області твердих розчинів 

заміщеня відносна різниця атомних радіусів металів не повинна 

перевищувати 15%, для іонів в неметалічних системах це число 

може бути більшим. Також для існування неперервного ряду 

необхідно, щоб крайні члени цього ряду були ізостуктурні.  
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Якщо неперервні ряди твердих розчинів утворюються 

лише в окремих випадках, як, наприклад, в системі Al2O3-Cr2O3 

при високій температурі, то утворення обмежених твердих 

розчинів спостерігається значно частіше. Обмеження, що 

стосується ізоструктурності, в цьому випадку вже не діє. 

У випадках, коли іони, що взаємозаміщуються, сильно 

відрізняються розміром, як правило, спостерігається, що 

часткове заміщення великих іонів на менші відбувається значно 

легше (наприклад, в 32SiONa  при високій температурі більше 

половини іонів +Na  можуть бути заміщені іонами +Li  

(утворюється твердий розчин ( ) 32 SiOLiNa xx− ), тоді як в 32SiOLi  

зворотнє заміщення ( +Li  на +Na  ) відбувається не більше ніж 

на 10%. 

Багато видів атомів і іонів замінюють один одного, 

утворюючи тверді розчини заміщення. Силікати і германати 

часто бувають ізоструктурні і утворюють тверді розчини із 
++  44 GeSi  заміщенням. Лантаноїди завдяки тому, що їх 

атомні радіуси практично однакові, схильні до утворення 

взаємних твердих розчинів, наприклад, в формі оксидів.  Тверді 

розчини можуть бути утворені також взаємним заміщенням 

аніонів (наприклад, розчини в системі AgBrAgCl − ). Однак 

розчини такого типу менш поширені, ніж утворені при 

взаємозаміщенні катіонів, оскільки аніонів з близькими 

розмірами не так багато, і вони відрізняються характером 

зв΄язків і за типом характерної координації. 

Багато сплавів являють собою тверді розчини заміщення; 

зокрема, в бронзах атоми Купруму і Цинку заміщують один 

одного в широкому інтервалі складу. 

 

7.3. Тверді розчини включення 

Тверді розчини включення утворюються в результаті 

того, що атоми елементу, що розчинюється, розміщуються у 

порожніх місцях решітки розчинника. Очевидно, розмір атомів 

елементу, що розчинюється, повинен бути невеликим. Зазвичай 
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він не досягає 0,63 від розмірів атома розчинника, якщо ж він 

більший, то може відбуватися і певне перекручення решітки. На 

основі багатьох металів утворюються тверді розчини 

включення, в яких атоми малого радіуса, такі як атоми 

H ,C , B , N  і ін. займають вільні міжвузля кристалічної гратки. 

Зокрема, металевий паладій добре поглинає великі об΄єми 

газоподібного водню, утворюючи твердий розчин включення на 

основі ГЦК-структури паладію. Важливе практичне значення 

має твердий розчин, утворений при включенні карбону в 

октаедричні пустоти ГЦК-структури Fe−  (утворення цього 

твердого розчину – центральний момент в технології сталі).  

 

7.4. Більш складні механізми утворення твердих розчинів 

Утворення катіонних вакансій. Якщо катіон, що 

належить до вихідної структури, має заряд менший, ніж катіон, 

що його заміщує, то необхідні додаткові зміни структури для 

збереження електронейтральності. Один з можливих шляхів – 

утворення вакансій. Наприклад, при розчиненні незначної 

кількості 2CaCl в NaCl кожен іон +2Ca заміщує два йони +Na  – 

одне з місць, що займав йон натрію, залишається тому 

незайнятим. Склад такого твердого розчину можна виразити 

формулою ClVCaNa xxx21−  (при 6000 С 0≤х≤0.16), де V  – вільні 

катіонні позиції. 

Багато сполук перехідних металів відносяться до 

нестехіометричних (тобто вони можуть існувати в інтервалі 

складів), завдяки тому, що йони перехідних металів здатні до 

зміни ступеня окиснення. Ці сполуки (наприклад, вюстит 

( )OFeFe xx 2
3

31
2 +

−
+ , що відповідає сумарній формулі OFe x−1  

(0≤х≤0.1), можна розглядати як тверді розчини. 

Механізм включення аніонів. Інший механізм 

заміщення катіонів з меншим зарядом на катіони більш високого 

заряду пов΄язаний з одночасним утворенням включених аніонів. 

2CaF , наприклад, може розчиняти невелику кількість 3YF . 

Ступінь заповнення катіонної підгратки при розчиненні 
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залишається незмінною і, отже, виникають включені йони 

Флюора, що виражається формулою ( ) xxx FYCa +− 21 . Включені 

аніони 
−F  розміщуються у великих міжвузлях структури 

флюорита, оточених вісьмома іншими йонами 
−F , що займають 

вершини куба. 

Утворення аніонних вакансій. Коли заміщуваний 

катіон вихідної структури володіє більш високим зарядом, ніж 

катіон, що його заміщає, електронейтральність може досягатися 

за рахунок аніонних вакансій чи включених катіонів. 

Наприклад, при утворенні твердого розчину кубічного 

флюоритоподібного 2ZrO  з CaO  ( ( ) xxx OCaZr −− 21 , 0,1≤х≤0.2) 

загальне число катіонних вузлів залишається постійним, а 

заміщення йона 
+$Zr  на іон +2Ca викликає виникнення вакансії 

Оксигену.  

Механізм включених катіонів. Альтернативним 

мехагнізмом компенсації заряду при заміщенні катіонів вихідної 

структури на катіони з меншим зарядом може бути механізм 

включених катіонів. Наприклад, при модифікації структури 

2SiO , що знаходиться в одній з своїх поліморфних форм (кварц, 

тридиміт, кристобаліт) заміщенням +4Si  на +3Al , утворюються 

алюмосилікати, в яких катіони лужних металів заповнюють 

міжвузля, незайняті у вихідній структурі 2SiO . Такі склади 

відповідають формулі ( ) 21 OAlSiLi xxx − , де 0‹х≲0.5.  

Подвійне заміщення. Можливе одночасне заміщення в 

двох підгратках. Наприклад, AgBr  і NaCl утворюють 

неперервний ряд твердих розчинів, в яких заміщення 

відбувається в двох підгратках: ( )( )yyxz ClBrNaAg −− 11 , (0<х, 

0<у). Заміщуючі йони можуть володіти різними зарядами, але 

важливо, щоб при цьому не порушувалась загальна 

електронейтральність кристала.  
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7.5. Експериментальні методи дослідження твердих розчинів 

Ідеальний кристал має трансляційну симетрію. Структуру 

такого кристала можна описати за допомогою нескінченного 

переміщення одиничного елементарного осередку по трьох 

векторах трансляцій. Трансляційна симетрія забезпечує 

наявність у кристалі регулярних кристалографічних площин, що 

є причиною того, що розсіювання рентгенівського 

випромінювання дає характерну дифракційну картину з чітко 

виявленими вузькими максимумами. Така особливість 

дифракційної рентгенівської картини, властива для кристалів, 

стала їх відмітною характеристикою. 

Полікристалічні тіла по своїй структурі подібні 

монокристалам, оскільки вони складаються з дрібних безладно 

орієнтованих кристалів. При розсіюванні рентгенівських 

променів на полікристалах формуються пучки з конічною 

симетрією і також чітко вираженими дифракційними 

максимумами, по яких можна визначити як симетрію, так і 

параметри кристалічної ґратки. 

Істотна відмінність рентгенівських спектрів виникає в 

аморфних твердих тілах, що характеризуються розмитою 

картиною дифузійного розсіювання рентгенівських променів без 

вузьких чітко виявлених максимумів. Аморфний стан – це такий 

стан твердого тіла, при якому відсутня тривимірна 

періодичність. При такому визначенні аморфної структури 

терміни «неупорядкований», «некристалічний», «аморфний», 

«склоподібний» є синонімами. Розташування атомів у такому 

тілі, однак, не є зовсім випадковим, як це має місце в газах.  

Сили зв'язку, що діють між атомами в аморфному тілі, 

подібні силам у кристалі, і, хоча далекий порядок відсутній, 

ближній порядок, взагалі говорячи, зберігається. Ближній 

порядок у розташуванні атомів характеризується такими 

параметрами, як довжини і кути зв'язків, а також число 

найближчих сусідів. Слід зазначити, що в аморфному стані в 

силу порушень структури ці параметри мають деякий 

статистичний розкид, і їхні середні значення можуть трохи 

відрізнятися від значень в ідеальному кристалі. Рентгенографія 
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порошків дозволяє ідентифікувати речовини та встановити 

склад твердого розчину. Як правило, при зміні складу твердого 

розчину елементарна комірка зазнає стиснення чи розширення. 

Для визначення складу твердого розчину користуються 

залежністю міжплощинних віддалей чи об΄єму комірки від 

складу в якості градуювального графіка. 

Для встановлення складу твердих розчинів визначення 

міжплощинних відстаней повинне бути виконане досить точно. 

Як правило, елементарна комірка збільшується в розмірах при 

заміщенні іона малого радіуса на йон великого радіуса, при 

зворотному заміщенні комірка зменшується. Як випливає із 

закону Вульфа-Брегга, збільшення параметра елементарної 

комірки призводить до збільшення значень d . В результаті 

спостерігається зміщення всіх відбить до менших кутів 2 , але 

величина такого зміщення для різних кутів неоднакова. В 

кристалах некубічної сингонії стиснення чи розширення 

елементарної комірки при зміні складу може відрізнятися по 

всіх трьох напрямках. В деяких випадках скорочення вздовж 

однієї з осей супроводжується розширенням вздовж інших осей. 

  

Рис. 7.1. Поведінка твердих розчинів відповідно до закону 

Вегарда (а), негативні (б) і позитивні (с) відхилення від нього 

 

За правилом Вегарда, залежність параметрів 

елементарної комірки від складу повинна бути лінійною. Однак 

часто спостерігаються відхилення від лінійної залежності. Це 

правило грунтується на тому, що зміни параметрів гратки 

залежно від складу зумовлені відносними розмірами атомів чи 
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іонів, “активних” при утворенні твердого розчину (наприклад, 

тих йонів, які заміщують один одного при утворенні твердих 

розчинів заміщення). Відхилення від правила Вегарда 

спостерігається в багатьох системах. Ці відхилення є 

позитивними і негативними (рис. 7.1). 
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8. ДІАГРАМИ СТАНУ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТА 

ТРИКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 

 

Металеві матеріали, які використовуються в 

машинобудуванні – сплави, що складаються з двох, трьох або 

більшої кількості елементів. Основним елементом сплаву 

зазвичай є метал, який і визначає назву сплавів (сплави на основі 

заліза, міді, алюмінію тощо). Інші компоненти сплавів можуть 

бути як металами, так і неметалами. Діаграми стану або 

діаграми фазової рівноваги у зручній графічній формі показують 

фазовий і структурний склад сплавів залежно від температури та 

концентрації.  

 

8.1. Діаграми стану системи, компоненти якої утворюють 

неперервний ряд рідких і твердих розчинів 

Така діаграма є однією з найпростіших. Вона містить у 

собі всього дві лінії (рис. 8.1, а). Верхня з них є лінією початку 

кристалізації будь-якого сплаву цієї системи і називається 

лінією ліквідусу. Нижня лінія є лінією кінця кристалізації усіх 

сплавів і є лінією солідусу. Вище від лінії ліквідусу розташована 

однофазна область рідкого розчину (Р). Нижче від лінії солідусу 

лежить також однофазна область α – твердого розчину. Між 

цими лініями знаходиться двофазна область, де співіснують 

обидва розчини (Р+α). 

Для більш детального аналізу процесу кристалізації цього 

сплаву потрібно скористатися правилом відрізків (правилом 

важеля): для визначення хімічного складу фаз, що перебувають 

у рівновазі одна з одною, через фігуративну точку сплаву 

проводять горизонтальну лінію до перетину з лініями діаграми, 

які обмежують дану область; проекції точок перетину на вісь 

концентрацій показують склади фаз.  

Фігуративною точкою називається кожна точка в межах 

креслення діаграми стану. Вона зображає стан сплаву певного 

хімічного складу при певній температурі. В нашому випадку 

фігуративною точкою є точка f , а точками перетину, про які йде 

мова, є точки h і g.  
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                     а                                        б 

Рис. 8.1. Діаграма стану системи, компоненти якої 

утворюють неперервний ряд рідких і твердих розчинів (а) та 

крива охолодження типового сплаву (б) 

 

Пряма hg, що з’єднує ці точки, називається конодою. 

Правило відрізків (важеля) дозволяє визначити не лише 

хімічний склад фаз, але й їхню відносну й абсолютну кількість. 

Для визначення кількості кожної фази через фігуративну точку 

проводять коноду; її відрізки обернено пропорційні кількості 

кожної з фаз. 

Наприклад, у точці f у рівновазі знаходяться рідина 

складу точки g і α-фаза концентрації точки h. При цьому: 

, . 

Твердий розчин відносно рідини завжди збагачений тим 

компонентом, який підвищує температуру кристалізації сплавів.  

 

8.2. Діаграми стану систем з відсутністю взаємної 

розчинності компонентів у твердому стані 

Суміш двох твердих фаз, які кристалізуються одночасно і 

разом з рідиною певного складу, називається евтектикою.  

У кристалізації евтектики беруть участь три фази і за 

правилом фаз система є нонваріантною, тобто кристалізація 
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евтектики відбувається при постійній температурі, що й видно 

на кривих охолодження (рис. 8.2). 

 

 
                    а                                б 

Рис. 8.2. Діаграма стану (а) і криві охолодження (б) 

системи з відсутністю взаємної розчинності компонентів у 

твердому стані 

 

При кристалізації будь-якого сплаву цієї системи склад 

рідини буде змінюватися вздовж лінії ліквідусу до евтектичної 

точки Е, тобто кристалізація усіх сплавів закінчується 

утворенням евтектики. Оскільки це відбувається при постійній і 

однаковій для всіх сплавів температурі, то лінія солідусу цієї 

системи є горизонтальною прямою FEG, яка називається лінією 

евтектичного перетворення.  

Евтектична точка Е поділяє усі сплави на доевтектичні 

(ліворуч від точки Е) та заевтектичні (праворуч від точки Е). В 

окрему групу виділяється евтектичний сплав (на рис. 8.2, б) 

сплав II). 

 

8.3. Діаграми стану систем з обмеженою розчинністю 

компонентів у твердому стані 

Такі типи систем найчастіше мають місце в металевих 

сплавах. При утворенні обмежених твердих розчинів 

зустрічаються два типи діаграм стану: з евтектичним і з 
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перитектичним перетвореннями. Діаграма стану систем з 

утворенням обмежених твердих розчинів і евтектичним 

перетворенням  наведена на рис. 8.3. 

 

 
                   а                                            б 

Рис. 8.3. Діаграма стану (а) і криві охолодження (б) 

системи з обмеженою розчинністю компонентів у твердому 

стані з евтектичним перетворенням 

 

Лінією ліквідусу на цій діаграмі є лінія СЕD, а лінією 

солідусу – лінія CFEGD. На горизонтальній частині цієї лінії 

FEG відбувається евтектичне перетворення: РЕ → αF + βG 

(читається: рідина складу точки Е перетворюється в суміш двох 

фаз – α-твердого розчину складу точки F і β-твердого розчину 

складу точки G) , де α і β – обмежені тверді розчини компонента 

В у компоненті А (α) і компонента А в компоненті В (β). 

Крім цих ліній, на діаграмі є і дві нові – лінії так званого 

сольвусу, тобто обмеженої розчинності у твердому стані – FH і 

GI. Перша з них показує границю розчинності компонента В у 

компоненті А, тобто граничний вміст компонента В в a-

твердому розчині. Відповідно лінія GI є граничним вмістом 

компонента А в b-твердому розчині. З положення цих ліній 

видно, що взаємна розчинність компонентів із зниженням 

температури зменшується. 
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8.4. Діаграми стану з перитектичним перетворенням 

Цей варіант діаграми (рис. 8.4) реалізується тоді, коли 

температури кристалізації компонентів дуже відрізняються. 

Лінія ліквідусу – CPD, солідусу – CNPD, сольвусу – NR I 

MQ. 

Діаграма має три однофазні області: рідкого розчину 

(вище від лінії ліквідусу), α - фази (ACNRA), β - фази (QMDBQ) 

та три двофазні – рідини та кристалів a (CNPC), рідини та 

кристалів b (MPDM), кристалів α і β -твердих розчинів 

(RNMQR). В останній області можна виділити окремо області 

RNN1R з α -фазою та вторинними кристалами βII – (α +βII) і 

MQM1M (β+ α II). 

 

 
Рис. 8.4. Діаграма стану системи з обмеженою 

розчинністю компонентів у твердому стані і перитектичним 

перетворенням 

 

На лінії NMP відбувається перитектичне перетворення: 

рідина та кристали, що раніше виділилися з неї, у взаємодії між 

собою утворюють нову тверду фазу: РР+αN→βM (читається: 

рідина складу точки Р і кристали α-фази складу точки N 

перетворюються на кристали β-фази складу точки М). Остання 

реакція перитектичного перетворення відбувається з повним 
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використанням двох вихідних фаз лише для одного сплаву – 

складу точки МI. Для будь-якого іншого сплаву одна з вихідних 

фаз буде надлишковою і частина її залишиться після 

перитектичного перетворення. Так, для будь-якого сплаву, що 

лежить між точками N і M (наприклад, сплаву III), 

надлишковою фазою буде α-фаза, а для сплавів між точками M і 

P (наприклад, сплавів IV i V) надлишковою фазою буде рідина. 

 

8.5. Діаграми стану систем з хімічними сполуками 

У подвійних системах можуть утворюватись хімічні 

сполуки між компонентами із загальною формулою АmBn. 

Найчастіше ці хімічні сполуки утворюються безпосередньо з 

рідини: Р→Аm Bn . 
Конкретний вигляд діаграми визначається взаємодією її 

компонентів, передусім розчинністю їх у твердому стані, а 

також наявністю певних перетворень. При цьому хімічна 

сполука розглядається як окремий компонент. На рис. 8.5 

показані два можливих варіанти: а – з відсутністю розчинності 

компонентів у твердому стані і б – з утворенням обмежених 

твердих розчинів на основі як чистих компонентів, так і хімічної 

сполуки – α-, β- і γ-фаз. 

 

 
            а                                                    б 

Рис. 8.5. Діаграми стану систем з хімічними сполуками 
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8.6. Діаграми стану систем з поліморфними компонентами 

Розглянемо систему, в якій обидва компоненти є 

поліморфними і їх високотемпературні модифікації (Аβ і Вβ) 

утворюють неперервний ряд β-твердих розчинів (рис. 8.6), а 

низькотемпературні Аα і Вα – обмежені α- і α1- тверді розчини. 

Лінії KE і EL, на яких починається перетворення β-

твердого розчину, перетинаються в одній точці Е, яка 

називається евтектоїдною, а лінія GEH — лінією евтектоїдного 

перетворення: βЕ→(αG+α1
H) (читається: твердий розчин β – 

складу точки Е розкладається на суміш двох фаз – твердого 

розчину α – складу точки G і твердого розчину α1 – складу 

точки Н. 

 

 
Рис. 8.6. Діаграма стану системи, компоненти якої мають 

поліморфні перетворення 

 

Лінії GF i HI на діаграмі стану є лініями сольвусу. Сплави 

в інтервалі між точками G і E називаються доевтектоїдними, а 

сплави в інтервалі між точками E і H – заевтектоїдними.  

 

8.7. Поняття про трикомпонентні системи 

Найпридатнішим для відображення складу 

трикомпонентної системи на площині є рівносторонній 

трикутник, що запропонував Гіббс (рис. 8.7). Вершини 

трикутника відповідають чистим компонентам А, В, С. На 
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сторонах трикутника відкладають склад двокомпонентних 

систем АВ, ВС і АС. Кожній точці на площині трикутника 

відповідає заданий склад трикомпонентної системи. За Гіббсом 

за 100% приймають висоту рівностороннього трикутника, який 

має ту властивість що сума трьох перпендикулярів, опущених з 

будь-якої точки в площині трикутника на його сторони, 

дорівнює висоті трикутника. Тому вміст речовини в системі 

визначають стосовно висоти перпендикуляра, опущеного на 

сторону, протилежну вершині трикутника. 

 

 
Рис. 8.7. Трикутник Гіббса-Розебома для визначення складу 

трикомпонентної системи 

 

Склад системи, що відповідає точці р на трикутнику АВС, 

такий; вміст речовини А пропорційний довжині перпендикуляра 

ра (20%), речовини В – довжині перпендикуляра pb (30%), 

речовини С – довжині перпендикуляра рс (50%). Довжину 
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перпендикулярів визначають за допомогою спеціальної сітки, 

яка складається з трьох груп прямих ліній, кожна з яких 

проведена перпендикулярно до відповідної висоти (паралельно 

до сторони трикутника). 

За Розебомом за 100% приймається довжина сторони 

трикутника. Якщо з точки на площині трикутника провести три 

відрізки, паралельні до його сторін, то довжина кожного з них 

характеризує вміст компонентів (на рисунку ці лінії нанесені 

пунктиром), оскільки сума їхніх довжин дорівнює довжині 

сторони трикутника. 

Лінії, паралельні до однієї зі сторін трикутника, є 

геометричним місцем точок з постійним вмістом одного з 

компонентів. Лінії, проведені з вершини трикутника до 

перетину з протилежною стороною, це геометричне місце точок 

з постійним відношенням двох компонентів. Для трикутної 

діаграми справджується правило важеля. Нехай точка о 

відповідає загальному складові системи і система 

розшаровується на дві фази: перша – зі складом m; друга - n. 

Відповідно до правила важеля маса першої фази відноситься до 

маси другої як довжини відрізків on : om. 
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9. ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ 

 

9.1. Типи фазових переходів 

Фазовий перехід – процес перетворення однієї 

поліморфної модифікації в іншу. Теорія фазових переходів 

пов’язана, зокрема, з практичним здійсненням синтезу штучного 

алмазу з графіту, а також з використанням сегнетоелектричних 

чи феромагнітних матеріалів. Бюргер в 1961 р. виділив 2 типи 

фазових переходів: реконструктивні і деформаційні.  

Реконструктивні – загальна реорганізація кристалічної 

структури, що супроводжується розривом великої кількості 

хімічних зв’язків і утворенням нових зв’язків. Наприклад, 

фазовий перехід графіт ↔ алмаз пов'язаний з повною зміною 

кристалічної структури: замість гексагональних шарів, де атоми 

карбону мають три найближчих сусіди (графіт) виникає 

тримірний каркас, де атоми карбону зв’язані з чотирма іншими 

атомами карбону; інший приклад – кварц ↔ кристобаліт (SiO2). 

Часто реконструктивний перехід не відбувається через 

кінетичні ускладнення (фаза є кінетично стійка, хоча й 

метастабільна). Класичним прикладом цієї можливості є 

існування за нормальних температур і тисків алмазу. За 

температури 25 0С та тиску 1 атм. стійкою поліморфною 

модифікацією карбону є графіт. Однак, в цих умовах через 

кінетичних утруднення перехід алмаз ↔ графіт практично не 

відбувається. 

При деформаційних фазових переходах хімічні зв’язки не 

розриваються, а спотворюються, що супроводжується лише 

невеликою зміною кристалічної структури. Тому ці переходи 

протікають відносно легко їх енергія активації рівна нулю або 

невелика. Наприклад, поліморфні модифікації SiO2 кварц, 

тридиміт і кристобаліт. Перетворення низькотемпературних 

модифікацій у високотемпературні і навпаки відносяться до 

перетворень деформаційного типу. В ході цих фазових 

перетворень відбувається спотворення чи поворот тетраедрів 

SiO4,  причому зв’язки Si-O практично не руйнуються. 
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В таблиці 9.1 наведена більш детальна схема класифікації 

фазових переходів, запропонована Бюргером. 

 

Таблиця 9.1 

Класифікація фазових переходів 

Тип переходу Приклади 

1) Переходи, що зачіпають 

першу координаційну сферу 

(найближче оточення): 

а) реконструктивні 

(повільні); 

б) за рахунок розтягу 

(швидкі) 

 

 

 

алмаз ↔ графіт; 

 

ΝаCl↔ СsСl (за високих р і Т); 

 

2) Переходи що включають 

другу кординаційну сферу 

(наступні після найближчого 

оточення атома): 

а) реконструктивні 

(повільні); 

 

б) деформаційні (швидкі) 

 

 

 

 

кварц ↔ кристобаліт; 

 

низькотемпературна модифікація 

кварцу ↔ високотемпературна 

модифікація кварцу; 

3) Переходи типу порядок – 

безпорядок:  

а) переходи типу заміщення 

(повільні) 

б) орієнтаційні, обертальні 

(швидкі) 

 

низькотемпературна модифікація 

LiFеО2 ↔ високотемпературна 

модифікація LiFеО2 ; 

сегнетоелектрик NH4H2PО4 ↔ 

параелектрик NH4H2PО4 ; 

4) Перетворення, пов’язані 

зі зміною характеру 

хімічного зв’язку (повільні) 

 

сіре олово ↔ біле олово. 

 

Переходи другого типу NаCl ↔ CsCl мають місце в деяких 

галогенідах лужних металів і амонію за високих температур і 

(або) підвищеного тиску. У структурі типу NаСl елементарна 
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комірка гранецентрована кубічна (z=4); як елементарну комірку 

можна прийняти і ромбоедричну комірку (а = в = с; 

α = β = γ = 60º) з z =1, об’єм якої рівний четвертині об’єму 

кубічної комірки (рис 9.1 а). 

 

 
Рис. 9.1. Деформаційний фазовий перехід речовини зі 

структурного типу NаСl (а) в модифікацію зі структурою типу 

CsCl (б). Іони хлору мають відповідно шість (а) і вісім (б) 

найближчих сусідів. Катіони пронумеровані цифрами від 1 до 8 

 

Якщо ромбоедричну комірку зжати вздовж осі третього 

порядку, то кут α збільшиться до 90º. При цьому виникає 

структура типу СsСl (рис. 9.1 б). Кординаційні числа іонів при 

цьому змінюються від 6 до 8. Хімічні зв’язки іонів хлору з 

катіонами 2-7 залишаються незмінними, а катіони 1 і 8 

зміщуються в напрямку до іона хлору і попадають в його першу 

координаційну сферу. Кількість хімічних зв’язків, які повинні 

бути зруйновані значно менша, ніж при реконструктивному 

фазовому переході. Отже, при такому перетворені відсутній 

проміжний стан, що характеризується високою енергією, тому 

швидкість фазового перетворення велика. Наприклад, CsCl 

зазнає переходу структури типу CsCl ↔ структура типу NаСl за 
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479 ºС, при охолодженні високотемпературна модифікація, що 

має структуру NаСl перетворюється в низькотемпературну 

модифікацію. Аналогічний механізм перетворення характерний 

для переходів ГЦК = ОЦК в металах, наприклад, γ→δ-Мn за 

1134ºС, γ = δ-Fe за 1388ºС. 

 

 
Рис. 9.2. Тетрагональна (а) і кубічна (б) модифікації 

LіFeО2. а - впорядковане розміщення катіонів; а = 4,057Ǻ; в = 

8,759 Ǻ; б – розвпорядковане розміщення катіонів у структурі 

типу NаСl; а = 4 Ǻ; іони Lі+ та Fe³+ розміщені хаотично по 

катіонних позиціях 

 

Переходи типу порядок ↔ безпорядок, у яких відбувається 

обмін положеннями атомів чи іонів (тобто переходи, які 

протікають за механізмом заміщення) протікають, як правило 

досить повільно. На рис. 9.2 наведені схеми кристалічних граток 

впорядкованої і невпорядкованої поліморфних модифікацій 

LіFeО2. Перша стійка нижче ~700 ºС, друга – вище цієї 

температури. Розвпорядкована фаза має структуру типу NаСl 

(ГЦК). При охолодженні розвпорядкованої модифікації LіFeО2 

до температури, наприклад, 600 ºС, іони оксигену не змінюють 

своїх положень, а розподіл катіонів по октоедричних вузлах стає 
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регулярним (рис. 9.2 а). У результаті виникає більш велика 

елементарна нижчої (тетрагональної) симетрії. Процес 

впорядкування пов'язаний з переміщенням катіонів і протікає 

досить повільно. При будь-якому реконструктивному фазовому 

переході швидкість перетворення істотно залежить від 

температури. 

Прикладом орієнтаційного фазового переходу типу 

порядок ↔ безпорядок є перехід сегнетоелектрик ↔ 

параелектрик в NH4H2PO4. Зміщення атомів Н у водневих 

зв’язках -О-Н-О- приводить до зміни орієнтації тетраедрів 

РО2(ОН)2. У низькотемпературній фазі (сегнетоелектрик) ці 

тетраедри мають однакову орієнтацію і, отже, електричні диполі 

орієнтовані узгоджено. У параелектричній фазі диполі 

орієнтовані хаотично. Оскільки фазовий перехід 

супроводжується лише невеликим зміщенням атомів Н, він 

протікає легко і швидко. 

При четвертому типі фазових переходів відбуваються 

зміни характеру хімічного зв’язку: 

 а) перетворення сіре олово ↔ біле олово 

супроводжується зміною характеру зв’язку від 

напівпровідникового типу в металічний; 

 б) в ході перетворення алмаз ↔ графіт відбувається 

перехід діелектрик ↔ напівпровідник. 

Окрім зміни характеру хімічного зв’язку, в ході таких 

фазових перетворень відбуваються помітні зміни структури 

речовини. Границі між різними типами фазових переходів 

розмиті і в разі випадків не можна однозначно класифікувати 

той чи інший фазовий перехід. 

 

9.2. Термодинамічна класифікація фазових переходів 

На основі аналізу зміни термодинамічних характеристик 

(ентропії, теплоємності, об’єму і т.д.) різних поліморфних 

модифікацій поблизу точки фазового перетворення Еренфест 

розділив фазові переходи на переходи І і ІІ роду. Рівноважна 

температура (чи тиск) фазового переходу відповідає рівності 

вільних енергій  Гібса двох поліморфних фаз, тобто 
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ΔG = ΔH - TΔS = 0. 

Тому перетворення однієї поліморфної модифікації 

речовини в іншу не пов’язане зі стрибком залежності вільної 

енергії від температури (тиску). При фазовому переході 

першого роду зазнають стрибка перші похідні вільної енергії 

Гібса по температурі і тиску, тобто ентропія і об’єм: 

dG/dT = -S;   dG/dp = V, 

оскільки   H = U + pV. 

Як правило, фазові перходи І роду легко реєструються 

експериментально. Стрибкоподібна зміна об’єму в точці 

фазового переходу відповідає зміні кристалохімічної структури, 

оскільки густина і об’єм елементарної комірки, що припадає на 

одну формульну одиницю, в різних поліморфних  модифікаціях 

різні. Зміну об’єму реєструють дилатометрично, а деколи 

шляхом візуальних спостережень. Так, наприклад, зміна об’єму 

при перетворенні тетрагональної модифікації ZrO2 в моноклінну 

викликає розтріскування матеріалу. Зазвичай зміна об’єму 

супроводжується зміною ентальпії (згідно 4). Її можна виявити 

методом ДТА: при температурі фазового переходу на кривих 

ДТА виникають ендо- чи екзотермічні ефекти. Пряме 

вимірювання ентропії проводити менш зручно, але про 

існування стрибка ентропії можна судити по наявності тих же 

піків на кривих ДТА. Оскільки в точці фазового переходу ΔG = 

0, то ΔS = ΔH/T. 

У випадку переходів типу порядок – безпорядок 

зафіксувати перетворення можна і рентгенографічно.  

Фазові переходи другого роду характеризуються 

наявністю в точці перетворення стрибка других похідних вільної 

енергії – теплоємності Ср, коефіцієнта термічного розширення α 

і стискуваності β. 

∂2G/∂P2
T= ∂V/∂PT= -Vβ. 

∂2G/∂P∂T = ∂V/∂Tp = Vα. 

∂2G/∂T2 = - ∂S/∂Tp = - Cp/T. 

Можна визначити і фазові переходи більш високих 

порядків за стрибками похідних енергії Гіббса більш високих 

порядків. Експериментально виявити фазові переходи другого 
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роду дещо складніше, ніж фазові переходи першого роду, 

оскільки в цьому випадку зміни, що відбуваються в системі 

виражені значно слабше. Найбільш придатний для цього 

калориметричний метод визначення теплоємності. При 

наближенні до температури фазового переходу Тс теплоємність 

як правило зростає, а в точці фазового переходу Тс зазнає 

стрибка. 

 

 
Рис. 9.3. Залежність термодинамічних властивостей фаз від 

температури (а – е), зміна цих властивостей в точці фазового 

переходу першого роду (є – з). 

 

На рис. 9.3 і 9.4 наведені температурні залежності різних 

термодинамічних функцій поліморфних матеріалів. Так, для 

випадку, зображеного на рис. 9.3 а, ентальпія Н1 поліморфної 

модифікації 1 не залежить від температури. На практиці, однак, 

точної постійності ентальпії при зміні температури, як правило, 
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не спостерігається, як не реалізується випадок, зображений на 

рис. 9.3 б, де ентропія S1 також не залежить від температури, 

звідки випливає, що з ростом температури величина –ТS1 

лінійно зменшується (рис. 9.3 в). На рис. 9.3 г зображено 

випадок, коли ентропія фази 1 помітно змінюється з 

температурою, особливо в області високих температур. Такий 

хід зміни ентропії характерний для фаз, що зазнають з ростом 

температури розвпорядкування; тоді добуток –ТS1 зменшується 

значно швидше з ростом температури, ніж за лінійним законом 

(рис. 9.3 д). Для більшості речовин наведені на рис. 9.3 а – д 

схеми в цілому правильно відображають реальні залежності 

термодинамічних функцій від температури. Тому вільна енергія 

фази 1 повинна неперервно зменшуватися з ростом температури. 

(рис. 9.3 е). 

При обговоренні властивостей полімфорних матеріалів 

необхідно мати на увазі, що кожна з фаз характеризується 

власною залежністю G від Т (на рис. 9.3 є GІ і GІІ). За 

означенням поліморфна модифікація, термодинамічно стійка 

при даному наборі зовнішніх параметрів, характеризується 

більш низькими значеннями величини вільної енергії, фаза І 

більш стабільна при температурах нижче Тс, а фаза ІІ – при 

температурах вище Тс. Дві криві G(T) перетинаються в точці 

рівноважного фазового перетворення, тобто при Тс, де GІ = GІІ. 

Значення ентропій поліморфних фаз І і ІІ визначається з нахилу 

залежностей G(T), так як dG/dT = -S. Отже, поліморфна 

модифікація ІІ має більш високу ентропію, ніж модифікація І (-

TSІІ < -TSІ).  

В загальному випадку полімфорна модифікація, стійка за 

низьких температур, характеризується більш низькими 

значеннями ентальпії і ентропії. На рис. 9.3 ж і з є стрибки на 

залежностях Н(Т) і S(Т) в точці Тс, так як, хоча ∆G = 0, зміни 

ентальпій і ентропій відмінні від нуля (∆H = T∆S≠0). Це 

характерно для фазових переходів першого роду. При 

протіканні перетворення високотемпературної модифікації в 

низькотемпературну повинна виділитися прихована теплота 

фазового переходу ∆Н. Фазові переходи однієї модифікації в 



101 

іншу супроводжуються появою на кривих ДТА при нагріванні 

зразків ендотермічних ефектів, а при охолодженні 

екзотермічних ефектів. 

 

 
Рис. 9.4. Термодинамічні властивості фаз, що зазнають 

фазового переходу другого роду. 

 

У випадку фазового переходу першого роду криві G(T) 

двох фаз перетинаються (рис. 9.3 є). При фазових переходах 

другого роду такого перетину може і не бути, а графічне і 

термодинамічне представлення фазових переходів дещо більш 

складне. Ентропія системи не зазнає стрибка в точці Тс, і, отже, 

нахил кривих G(T)(dG/dT = -S) для поліморфних модифікацій І і 

ІІ повинен бути однаковим за цєї температури (рис. 9.4 а і б). На 

рис. 4а дотичні до кривих І і ІІ при температурі Тс паралельні і 

співпадають (отже ∆S = SІІ – SІ = 0); але поліморфна 
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модифікація ІІ і всіх інтервалах температур характеризується 

більш низькими значеннями вільної енергії, і, отже, неможливим 

стає зворотне фазове перетворення. Ця проблема може бути 

частково вирішена, якщо зобразити хід кривих G(T) так, як це 

зроблено на рис. 9.4 б. Для того, щоб криві G(T) двох фаз в 

області температур переходу співпадали, одна з них або дві 

разом повинні бути дещо викривленими (тобто крива G(T) на 

цій ділянці повинна мати свій нахил). Оскільки залежності G(T) 

поліморфних модифікацій І і ІІ не залежать одна від одної, то 

припускається, що викривлення однієї з кривих відбувається 

саме в області температур фазового перетворення. 

Розглянемо схему термодинамічних властивостей в ході 

фазового переходу другого роду. Багато переходів типу порядок 

– безпорядок відносяться до фазових переходів ІІ роду. 

Розглянемо сплав АхВу, який нижче Тс знаходиться у 

впорядкованому стані, а вище цієї температури в 

розвпорядкованому. Тобто при Т < Тс в системі існує певний 

дальній порядок, наприклад, атоми А переважно займають в 

кристалічній гратці позиції одного й того ж сорту. При 

абсолютному нулі сплав може бути повністю впорядкованим, 

тобто ступінь далекого порядку (СДП) максимальний. З ростом 

температури починається розвпорядкування сплаву: атоми 

починають обмінюватися положеннями, СДП зменшується. Цей 

процес протікає з наростаючою швидкістю і в області Тс дальній 

порядок зникає (рис. 9.4 в). Вище Тс в системі зберігається лише 

деякий ближній порядок. Під ближнім порядком розуміють таку 

ситуацію, коли кожен окремий атом А оточений атомами В, і 

навпаки. Однак розміри такої впорядкованої області невеликі. 

Ступінь розвпорядкування системи може бути 

охарактеризований за допомогою ентропії. Можна показати, що, 

хоча, в інтервалі температур від 0  К до Тс ентропія помітно 

росте, на температурній залежності цієї величини відсутні 

стрибки. Такі переходи можна розглянути як фазові переходи 

другого роду. 

На рис. 9.4 д представлені криві С(т) для впорядкованої (І) 

і невпорядкованої (ІІ) поліморфних модифікацій. Штрихова 
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лінія, продовжена в область низьких температур, відноситься до 

розпорядкованої модифікації яка існує у вигляді 

переохолодженої фази нижче Тс. Однак отримати перегріту фазу 

(тобто перегріти фазу І вище Тс) неможливо, так як 

перетворення фази І в фазу ІІ неперервний процес, що 

починається при абсолютному нулі і закінчується при Тс. 

Температура Тс верхня температурна межа існування фази І; 

тобто вона аналогічна кристалічній точці, наприклад, на діаграмі 

стану води в області рівноваги рідка вода пара. Згідно 

термодинамічної теорії фазових переходів, розвинутої Тіцца, 

перехід другого роду еквівалентний існуванню другої точки. 

Принципова відмінність рис. 9.4 д і б полягає в тому, що якщо 

переохолодити фазу ІІ можна в обох випадках, то перегріти фазу 

І у випадку 9.4 д неможливо.  

В дійсності багато переходів важко віднести до того чи 

іншого типу, оскільки часто вони носять гібридний характер (4 

г). При деякій Т < Тс є помітна різниця між ентальпіями 

модифікації І (Н1) і переохолодженої фази ІІ (НІІ) (штрихова 

лінія). При нагріванні Н1 аномально швидко зростає і при Тс Н1 

= НІІ. Таке перетворення при Тс можна було б розглянути як 

фазовий перехід ІІ роду, особливо якщо звернути увагу на 

температурний хід теплоємності (рис. 9.4 є).  

Уббелоде запропонував класифікувати фазові переходи на 

розмиті та точкові. Розмитий фазовий перехід відповідає 

випадку, коли за Тс величина ентальпії не змінюється 

стрибкоподібно (рис. 9.4 е), а зміна кристалічної структури 

відбувається плавно і неперервно від структури, характерної для 

фази І до структури, характерної для фази ІІ. Приклади точкових 

переходів: кварц – кристобаліт, алмаз – графіт; вони характерні 

для речовин, кристалічні гратки яких істотно відрізняються і 

тому фазові переходи не можуть відбуватись плавно. 

На практиці фазовим перетворенням передують окремі 

зміни в системі наприклад збільшення розвпорядкування при 

температурі – Тс. Тоді Тс являє собою просто температуру, при 

якій (або вище якої) структурні зміни в системі закінчуються. 

Такі «перед критичні явища» можуть проявлятися у збільшені 
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теплоємності в зсуві базової лінії на термограмах (рис. 9.4 є) і 

закінчується при Тс стрибком Ср і ступеня дальнього порядку 

СДП. Тоді це фазовий перехід І роду (точковий). Якщо ж 

перетворення не закінчується стрибкоподібно, то це розшитий 

фазовий перехід (ІІ роду, рис. 9.4 в). Температура переходу Тс 

зображена на рис. 4тг у вигляді точки перетину штрихової лінії з 

віссю абсцис, існування передкритичних явищ об’єднує фазові 

переходи І і ІІ роду. 

Багато фазових переходів, що супроводжуються кінцевим 

чи незкінечним стрибком Ср за температури Тс (рис. 4 є і ж) 

називають λ – подібними переходами. Вони є ІІ роду, якщо 

зміна Ср кінцева (рис. 9.4 є); І роду, якщо Ср прагне до 

нескінченності (рис. 9.4 ж). Приклад λ – перетворення: перехід 

низькотемпературної модифікації кварцу в високотемпературну 

при 573ºС (рис. 9.5). Значення ΔΗ і ΔV при 573ºС наведені в 

таблиці 9.2 . Це перетворення І роду.  

 

 
Рис. 9.5. Теплоємність кристалічного кварцу. 

 

Швидке зростання Ср при температурах 500-573ºС вказує 

протікання передкритичних змін в матерії, що передують 

переходу при температурі Тс .  
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Таблиця 9.2 

Характеристики деяких фазових переходів І роду 

Сполука Тип перетворення  Tc
2, 

0C 

ΔV, 

см3 

ΔH, 

кДж/моль 

Кварц 

SiO2 

Низькотемпературна 

модифікація ↔ 

високотемпературна 

модифікація 

 

573 

 

1,33 

 

0,360 

CsCl Структура типу CsCl ↔ 

структура типу NaCl 

479 10,3 2,424 

AgJ Структура типу в’юрциту 

↔ ОЦК структура  

145 -2,2 6,145 

NH4Cl Структура типу CsCl ↔ 

структура типу NaCl 

196 7,1 4,473 

NH4Br Структура типу CsCl ↔ 

структура типу NaCl 

179 9,5 3,678 

Li2SO4 Моноклінна ↔ кубічна 590 3,81 28,842 

RbNO3 Тригональна структура ↔ 

структура типу CsCl 

Структура типу CsCl ↔ 

гексагональна структура 

Гексагональна структура 

↔ структура типу NaCl 

166 

 

228 

 

278 

6,0 

 

3,12 

 

3,13 

3,971 

 

2,717 

 

1,163 

 

Існують також фазові переходи внаслідок зміни 

зовнішнього тиску (таблиця 9.3). Всі ці переходи 

супроводжуються зменшенням об’єму, що цілком логічно 

випливає з принципу Ле Шательє. 

Поліморфна фаза високого тиску матиме більш високу 

густину і менший об’єм. Хід кривих G(р) аналогічний G(T) (рис. 

9.3 і 9.4). Зміна температури і тиску фазового перетворення 

пов’язані рівнянням Клаузіуса Клапейрона: 

dP/dT=ΔΗ/TΔV. 
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Таблиця 9.3 

Деякі фазові переходи під впливом зовнішнього тиску (при 

кімнатній Т) 

Сполука Тип перетворення  Рс, 

·103 

бар 

ΔV, 

см3 

ΔH, 

кДж/моль 

КСl Структура типу 

NаСl↔ 

структура типу СsСl 

 

19,6 

 

-4,11 

 

8,03 

КВr Те ж  18,0 -4,17 7,65 

RbCl Те ж 5,7 -6,95 3,39 

ZnO Вюртцит ↔ 

структура типу NаСl 

88,6 -2,55 19,23 

SiO2 Кварц ↔ коезит 

Коезит ↔ стишовіт 

18,8 

93,1 

-2,0 

-6,6 

2,93 

57,27 

CdTiO3 Ільменіт ↔ перовскіт 40,4 -2,9 15,88 

FeCr2O4 Шпінель ↔ 

структура типу Cr3S4 

36,0 -6,5 -30,51 

 

9.3. Стабільні та метастабільні фази 

Графіки G(T) (рис. 9.3 і 9.4) можна використати для опису 

поліморфних перетворень і виявлення стабільних та 

нестабільних фаз. На рис. 9.6 наведено деякі залежності G(T). В 

AgІ (рис. 9.6 а) перехід α ↔ β протікає при 145ºС. Штрихові 

лінії є продовженням рівноважних кривих G(T) в область 

метастабільного існування відповідних фаз і відносяться до 

перегрітої β-фази (1) і переохолодженої α-фази (2). 

Ні один з цих метастабільних станів не є довго живучим, 

так як фазовий перехід α↔β відбувається швидко в двох 

напрямках. Вивчення фазового переходу має важливе практичне 

значення, оскільки β-AgІ можна використовувати як твердий 

електроліт.  
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Рис. 9.6. Залежність вільної енергії від температури при 

поліморфних перетвореннях 

 

Досліджувалось легування AgІ з метою пониження 

температури переходу у високопровідний стан (тобто добитися 

стійкого існування α-фази при Т<145ºС) та зміни швидкість 

α↔β перетворення, щоб загартуванням отримувати при 

кімнатній температурі β-фазу. Створено ряд матеріалів з 

заданими властивостями, наприклад, для RbAg4I5 температура 

поліморфного перетворення знижена до 27ºС і при цій 

температурі перехід α↔β RbAg4I5 відбувається дуже повільно і 

лише в присутності І2 як каталізатора. 

Для Li2Si2O5 (рис. 9.6 б) фазові переходи відбуваються з 

участю рідкої та кристалічної фаз, Ттопл=1032 ºС. Розплав має 

дуже високу в’язкість і може бути переохолоджений без 

кристалізації. При пониженні температури в’язкість 

переохолодженої рідини збільшується і при температурі 

силування Тg спостерігається замороження розплаву з 
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утворенням твердого аморфного скла (часто склоутворення 

відносять до фазових переходів ІІ роду). Тому при кімнатній 

температурі Li2Sі2О5 існує як у вигляді кристалічної форми так і 

у вигляді скла. Оскільки вільна енергія скла вища, ніж вільна 

енергія відповідної кристалічної фази, скло знаходиться в 

метастабільному стані і характеризується тенденцією до 

кристалізації (що відбувається лише при відсутності кінетичних 

ускладнень). Існування метастабільного скла і його 

кристалізація при нагріванні до високих температур (450-700ºС) 

складають основу виробництва скло керамічних матеріалів 

(піросил, пірокераміка, шлакокераміка). На відміну від стекол, 

які розм’якшуються і кристалізуються при високих 

температурах, склокераміка стійка до впливу високих 

температур і термічних ударів. 

Як приклад фазових переходів, які потрібно по можливості 

уникати, можна привести перетворення α' ↔ γ і β ↔ γ в Са2SіО4 

(головний компонент цементу). У рівноважних умовах α'-

Са2SіО4 повинен перетворюватися в γ-Са2SіО4 при Т<725ºС 

(рис. 6в). Але цього перетворення можна уникнути при 

швидкому загартуванні і (або) введенні відповідних добавок. У 

цих умовах замість переходу α' → γ нижче 670ºС відбувається 

перетворення переохолодженої фази α'-Са2SіО4 в β-Са2SіО4, яка 

є метастабільна при будь яких температурах. Із врахуванням 

того, що γ-Са2SіО4 володіє поганими в’яжучими властивостями 

при виробництві портландцементу варто уникати утворення 

модифікації γ-Са2SіО4. 

Виявити, яка з фаз стабільна, а яка метастабільна, можна за 

допомогою методу ДТА. Перехід з однієї стабільної фази в іншу 

при нагріванні супроводжується ендотермічним ефектом на 

кривих ДТА. Перехід із загартованого метастабільного стану в 

стабільний  при нагріванні повинен проявлятися у вигляді 

екзотермічного ефекту. Наприклад, при нагріванні в області 

600–800ºС відбувається кристалізація склоподібного H2Si2O5, що 

проявляється у вигляді екзотермічного піка на кривій ДТА. 
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9.4. Кінетика фазових переходів 

Швидкість фазових переходів змінюється в широких 

межах. Існують перетворення, що протікають зі значними 

швидкостями і без гістерезису в прямому і зворотному 

напрямках (температура переходу в прямому і зворотному 

напрямках співпадає). Є переходи, швидкість протікання яких 

можна виміряти лише в геологічній шкалі часу. Наприклад, 

обсидіан – склоподібний мінерал, повинен перетворюватися в 

одну з кристалічних модифікацій SіО2, але з того факту, що 

такий мінерал існує в природі, випливає, що цей фазовий 

перехід протікає досить повільно. Більшість фазових переходів 

займають проміжне положення між цими двома крайніми 

випадками, і їх протікання пов’язане з виявленням гістерзису. 

Тобто, високотемпературна фаза може бути в різній мірі 

переохолоджена до початку фазового перетворення в 

низькотемпературну модифікацію. 

На рис. 9.7 схематично зображена температурна 

залежність швидкості перетворення низькотемпературної 

поліморфної модифікації І в високотемпературну ІІ і зворотного 

перетворення. 

 

 
Рис. 9.7. Температурна залежність швидкостей фазових 

переходів І роду з низькотемпературної модифікації І у 

високотемпературну ІІ і в зворотному напрямку 
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Поблизу рівноважної температури Тс швидкість 

протікання, як прямого так і зворотного перетворення невеликі 

(область А). Оскільки в цій області ΔG≈0, то рушійна сила 

фазових переходів в обох напрямках невелика. При 

температурах, віддалених від Тс, швидкість перетворення ІІ→І 

досягається при деякому ступені переохолодження (при Тм). 

Якщо б була можливість переохолодити високотемпературну 

фазу ІІ нижче Тм, швидкість перетворення поширилась би 

(область Д). Часто максимум швидкості перетворення 

експериментально виявити не вдається, тобто швидкість 

перетворення продовжує постійно зростати при зниженні 

температури (область С'), хоча теоретично при більш низьких 

температурах точка Тм все ж повинна існувати. Вище Тс на 

кривій швидкості перетворення І→ІІ відповідний максимум 

відсутній. Швидкість цього процесу постійно зростає з 

температурою (область В).  

Загальний вигляд залежностей наведених на рис. 9.7 і 

наявність максимуму за температури Тм можна пояснити, якщо 

врахувати два фактори:  

1) вплив температури на швидкість реакції відповідно до 

рівняння Арреніуса: υ=Аexp(-Е/RT), 

2) залежність різниці вільних енергій двох поліморфних 

модифікацій І і ІІ від температури. ΔGІ→ІІ (так званий 

термодинамічний стимул) є рушійною силою перетворення в 

точці Тс GІ=GІІ і, отже, за цієї температурі рушійна сила як 

прямого так і зворотного переходу рівна "0", при будь-якій 

іншій Т GІ≠GІІ і перетворення протікає в одному напрямку. 

Труднощі виникають при бажанні кількісно описати вплив 

цих двох факторів. Традиційно термодинамічний стимул GІ→ІІ 

(другий фактор) співвідносять зі швидкістю утворення зародків 

продуктів фазового перетворення. Більшість фазових переходів І 

роду чи реконструктивного типу йдуть по двостадійному 

механізму (стадія зародкоутворення + стадія росту кристалів), 

причому лімітуючим процесом є початковий процес утворення 

зародків продуктів перетворення.  
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Фактори, що впливають на кінетику фазових перетворень: 

− природа зразка (тобто монокристал чи порошок) і 

площа поверхні; 

− температура; 

− енергія активацій і міцність зв’язків, які необхідно 

зруйнувати; 

− зміна об’єму; 

− тиск; 

− механізм фазового переходу. 

Порівняння кінетики і механізму фазових переходів з 

участю рідких і газуватих фаз показує, що між ними існує 

принципова відмінність. Реакції в рідинах і газах йдуть з участю 

невеликої кількості атомів в кожному елементарному акті. У 

фазових переходах в формуванні стійких зародків продукту 

перетворення бере участь велика кількість атомів. Наприклад, 

при фазовому переході анатазу ТіО2 в рутил зародки рутилу 

утворюються як на поверхні, так і в об’ємі кристалу анатазу, 

причому розмір зародків збільшується з часом. Нехай, при 

деяких умовах самий дрібний зародок рутилу, який може 

незалежно існувати, має діаметр 50Å: навіть такий зародок 

містить близько 5000 атомів. 

На твердофазні реакції значно впливають поверхневі 

явища: зародки нової фази часто виникають на поверхні 

вихідного кристалу. Кінетика фазових перетворень залежить від 

загальної поверхні кристалів вихідної фази, а отже, від того, чи 

йде процес на монокристалі чи порошку. 
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10. МАКРОСКОПІЧНИЙ ТА МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ 

МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ 

 

10.1. Макроскопічний аналіз 

Макроскопічний аналіз (макроаналіз) металів і сплавів 

полягає в дослідженні їх будови неозброєним оком або за 

допомогою невеликих збільшень (до 30 разів). Макроаналіз 

дозволяє оцінити якість матеріалу, виявити наявність у ньому 

макродефектів, характер його попередньої обробки (лиття, 

обробка тиском, різання, зварювання, наплавлення, термічна і 

хіміко-термічна обробка та ін.), структурну і хімічну 

неоднорідність, волокнистість, причини і характер руйнації. 

Структура матеріалів, що спостерігається неозброєним оком або 

при невеликих збільшеннях, називається макроструктурою. Її 

можна зафіксувати фотознімком або рисунком.  

За допомогою макроаналізу можна дати загальну оцінку 

стану великих поверхонь матеріалу або деталі в цілому і 

вибрати невеликі, найбільш важливі та типові ділянки для 

подальшого поглибленого вивчення. Макроаналіз проводять 

шляхом вивчення зламів, макрошліфів або зовнішніх 

поверхонь заготовок і деталей.  

Внутрішні дефекти, що можуть призвести до руйнації 

виробу, виявляються при вивченні зламів.  

Зламом називається поверхня, що утворюється внаслідок 

руйнації металу. Злами металів можуть істотно відрізнятися 

кольором. Так, сталі і білі чавуни, в яких весь вуглець зв'язаний 

у цементиті, мають злам світло-сірого кольору. У 

графітизованих сталей і чавунів, у яких вуглець знаходиться 

переважно у вигляді графіту, злам чорного кольору.  

На поверхні зламів можна бачити дефекти, що сприяли 

руйнації. Залежно від складу, будови металу, наявності 

дефектів, умов обробки й експлуатації виробів злами можуть 

мати в’язкий чи крихкий характер або утворитися від утоми.  

У практиці широко використовують такий метод 

макроаналізу, як дослідження макрошліфів. Макрошліф – це 

зразок із плоскою шліфованою і протравленою поверхнею, 
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вирізаний із досліджуваної ділянки деталі або заготовки. Його 

одержують таким способом. На металорізальному верстаті або 

ножівкою вирізують зразок, одну з плоских поверхонь якого 

вирівнюють напилком або на плоскошліфувальному верстаті. 

Потім зразок шліфують вручну або на шліфувально-

полірувальному верстаті шліфувальною шкуркою різної 

зернистості. Шліфування шкуркою проводять в одному 

напрямку, після чого потрібно змити залишки абразиву водою. 

Переходячи на дрібнішу шкурку, повертають зразок на 90° і 

проводять обробку до повного зникнення рисок, утворених 

попередньою шкуркою. Зразок промивають водою, 

просушують і піддають глибокому або поверхневому 

травленню. Перед травленням зразок знежирюють і очищають, 

як правило, етиловим спиртом.  

Протравлений макрошліф промивають водою для 

видалення протравлювача, обробляють спиртом, висушують із 

метою запобігання корозії.  

Макроаналіз макрошліфів дозволяє виявити структурну 

(наприклад, у сталі, загартованої струмами високої частоти) 

або хімічну (наприклад, у сталі, навуглецьованої або в 

наплавленої зносо- і корозійностійким сплавом) 

неоднорідність, що виникла при обробці готових виробів. 

Хімічна неоднорідність сплаву, що виникає при його 

виробництві, називається ліквацією. Особливо схильні до 

ліквації в сталі вуглець, сірка і фосфор.  

 

10.2. Мікроскопічний аналіз 

Мікроскопічний аналіз (мікроаналіз) металів і сплавів 

полягає в дослідженні будови (мікроструктури) металу за 

допомогою оптичного (при збільшенні від 50 до 1500 разів) або 

електронного (при збільшенні до 100000 разів) мікроскопа. Між 

мікроструктурою металів та їх властивостями існує чіткий 

зв'язок. Мікроаналіз дозволяє визначити форму і розміри 

окремих зерен і фаз, а також їх вміст, відносне розташування, 

виявити наявність у металі включень, мікродефектів і судити 

про властивості металів та сплавів, про попередню обробку цих 
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матеріалів (лиття, деформування, термічна обробка). 

Мікроаналізу піддають спеціально підготовлені зразки, які 

називають мікрошліфами. 

Мікрошліфи готують у такий спосіб. Місце вирізання 

зразка вибирають залежно від завдань дослідження (у ряді 

випадків порядок і місце вирізання строго регламентуються 

Держстандартами). У випадку з'ясовування причин руйнації 

деталей під час експлуатації зразки вирізають поблизу місця 

руйнації ножівкою, фрезою, різцем, алмазними, вулканітовими 

кругами або електроіскровим методом. При вирізанні і 

наступному шліфуванні зразка неприпустиме значне нагрівання 

(вище 150 °С), тому що воно може викликати суттєві структурні 

зміни металу. 

Зазвичай зразки мають форму циліндра або 

чотиригранника з лінійними розмірами 10...20 мм. У випадку, 

коли розміри мікрошліфів малі (дріт, тонкий лист, дрібні деталі), 

останні закріплюють у спеціальних затискачах (струбцинах) або 

заливають в оправки такими матеріалами як сплав Вуда (50 % 

Ві, 25 % Pb, 12,5 % Sn, 12,5 % Cd) з температурою плавлення 68 

°С, епоксидні або акрилові смоли, пластмаси. 

Поверхню зразка роблять плоскою і шліфують вручну або 

на верстатах наждачним папером різної зернистості (різних 

номерів): спочатку, для чорнового шліфування, беруть більш 

грубий папір (номери 12…6), а потім, для чистового, 

заключного шліфування – папір номерів 5…3 (номер визначає 

приблизний розмір абразивних зерен в сотих частках міліметра). 

Якщо шліфування ведуть вручну, шліфувальний папір кладуть 

на рівну плоску поверхню (наприклад, на товсте скло) і зразок 

переміщують по ньому в одному напрямі, перпендикулярному 

до слідів (рисок), що залишилися після попередньої обробки до 

повного зникнення цих слідів. Після шліфування залишки 

абразиву змивають водою з поверхні шліфа. Потім для 

видалення дрібних рисок, що залишилися після шліфування 

найдрібнішою шкуркою, зразок полірують. 

Існуючі способи полірування засновані на механічному 

або електрохімічному способі видалення матеріалу, або ж на їх 
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комбінації. Механічне полірування здійснюють на 

полірувальному верстаті, диск якого обтягнутий тканиною 

(фетр, оксамит, тонке сукно). Тканину періодично поливають 

водною суспензією, що містить дрібні абразивні частки оксидів 

алюмінію, хрому або заліза. Добрим полірувальним матеріалом 

є алмазні пасти, паста ГОІ. Коли поверхня набуває дзеркального 

блиску, полірування припиняють. На якісно відполірованому 

мікрошліфі при спостереженні під мікроскопом відсутні риски, 

подряпини та інші механічні дефекти. 

Мікрошліф промивають водою, потім спиртом, 

просушують стиснутим повітрям або фільтрувальним папером. 

Після полірування під мікроскопом спочатку вивчають 

нетравлений шліф, потім – протравлений.  

При вивченні нетравленого шліфа можна виявити 

різноманітні мікродефекти, наприклад мікротріщини, та 

неметалеві включення (оксиди, сульфіди, графіт – рис. 10.1) в 

металевій основі, яка має світлий колір при спостереженні під 

мікроскопом. Після перегляду нетравленого мікрошліфа його 

піддають травленню, щоб виявити мікроструктуру металевої 

основи шліфа. Для сталі та чавуну найчастіше застосовують 

2…5%-овий розчин азотної кислоти в етиловому спирті. 

Поліровану поверхню шліфа занурюють у реактив на 3 … 10 с 

до утворення рівного матового відтінку без наявності будь-яких 

плям. Потім шліф промивають водою, спиртом і просушують 

фільтрувальним папером. 

 

 
                                   а                          б                          в 

 Рис. 10.1. Неметалеві включення в сталі та чавуні: а – 

оксиди; б – сульфіди; в – графіт 
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10.3. Методи визначення твердості матеріалів 

Твердість металу – це опір металу проникнення в нього 

іншого твердого тіла. Твердість металу можна міряти різними 

способами: вдавлюванням якогось предмета, дряпанням, ударом 

та інш. Найчастіше використовуються методи вимірювання 

твердості вдавлюванням. На відміну від вимірювання інших 

механічних властивостей: міцності, пластичності, вимірювання 

твердості може проводитись безпосередньо на готових виробах 

та деталях, тому що, практично, не впливає на властивості 

виробу. Між твердістю та іншими властивостями (головним 

чином міцністю) існує кількісна залежність. Вибір способу 

вимірювання залежить від типу матеріалу та його твердості. 

Розрізняють макротвердість – твердість певних ділянок, об’ємів 

металу та мікротвердість – твердість окремих зерен, фаз та 

структур металу. 

Вимірювання твердості за Брінелем полягає у 

вдавлюванні металевої кульки діаметром 10,5 мм або 2,5 мм на 

спеціальному пресі зусиллям (рис. 10.2 а).  

 

 
Рис. 10.2. Методи вимірювання твердості металу. 

 

Залежно від площі відбитку визначається твердість в 

одиницях Брінеля (НВ) за формулою: 
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де F – площа відбитку, мм2; P – навантаження на кульку, 

кг·с; 

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E
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D – діаметр кульки, мм; d – діаметр відбитка, мм. 

Зусилля вибирається таким, щоб залишався видимий 

відбиток, діаметр якого менший діаметра кульки. При 

вдавлюванні кульки разом з пластичною деформацією 

відбувається також пружна деформація, яка спотворює площу 

відбитку і, відповідно, результати вимірювання. З підвищенням 

твердості це спотворювання збільшується, крім того для дуже 

твердих металів зростає ймовірність деформації кульки, тому 

цей метод використовують для металів невеликої і середньої 

твердості, до 450 НВ.  

Вимірювання твердості за Роквелом полягає у 

вимірюванні глибини відбитка при вдавлюванні алмазного 

конуса з кутом при вершині 120о, або металевої кульки (рис. 

10.2 б). Для компенсації пружної складової металу спочатку 

надається попереднє навантаження (10кг·с), а потім основне. 

Прилад для вимірювання твердості по Роквелу має три шкали, 

дані за якими знімаються в залежності від властивостей 

досліджуваного металу: 

шкала С – для твердих металів, вдавлювання алмазного 

конуса загальним навантаженням Р1=150 кгс. (HRC); 

шкала А – для дуже твердих металів, вдавлювання 

алмазного конуса загальним навантаженням Р2=60 кгс. (НRA). 

НRC = 2НRA – 104; 

шкала В – для м’яких металів, вдавлювання металевої 

кульки загальним навантаженням Р3=100 кгс. (HRB). 

Вимірювання твердості за Вікерсом полягає у 

вимірюванні розмірів відбитка при вдавлюванні зусиллям Р 

чотирикутної алмазної призми з кутом при вершині 136о (рис. 

10.2 в). Метод використовують для визначення твердості тонких 

та твердих поверхневих шарів (цементованих, азотованих, 

ціанованих та інш). Число твердості за Вікерсом (HRV) 

визначається за спеціальними таблицями за розмірами діагоналі 

відбитка.  

Мікротвердість вимірюється за методом Вікерса, а 

прилад для вимірювання мікротвердості (ПМТ-3) представляє 

комбінацію твердоміра і оптичного мікроскопа, що дозволяє 

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%83
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83
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вдавлювати піраміду в точно визначеному місці (наприклад, 

границя зерна). Для переведення числа твердості в систему СІ 

потрібно число одиниць твердості помножити на 9,8 (наприклад 

20 HRC = 20х9,8=196 МПа).  
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11. МЕТОДИ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ 

Кристалічні тверді тіла існують у вигляді окремих 

кристалітів – монокристалів – і у вигляді полікристалів, що 

представляють собою сукупність різним чином орієнтованих 

кристалітів – зерен.  

У промисловості та техніці знайшли широке 

застосування штучно вирощені однорідні монокристали різних 

речовин, причому діапазон завдань, для вирішення яких 

необхідні монокристали, безупинно розширюється. Розвиток 

нових галузей науки і сучасних технологій вимагає одержання 

металевих і неметалічних монокристалів з особливою 

структурою і заданими властивостями.  

У цей час розроблені численні методики як 

лабораторного, так і промислового призначення для 

вирощування монокристалів різних речовин: металів, 

напівпровідників, діелектриків, матеріалів з високими 

температурами плавлення, органічних і неорганічних сполук.  

Якщо говорити про металеві матеріали, то їх можна 

умовно розділити на три основні групи:  

– відносно легкоплавкі метали, аж до міді (Тпл < 1100 оС);  

– тугоплавкі метали (Тпл > 1100 оС);  

– метали, в яких спостерігаються фазові перетворення у 

твердому стані.  

На сьогодні одержання монокристалів легкоплавких 

металів не представляє особливих труднощів; для цього 

розроблені прості та надійні методи.  

Складніше вирощувати монокристали металів двох інших 

груп. Монокристали чистих матеріалів одержувати легше, ніж 

кристали сплавів; важче одержувати монокристали з певною 

кристалографічною орієнтацією, які мають складну форму 

(профільовані кристали). З безлічі існуючих способів одержання 

монокристалів вибір того або іншого способу залежить від двох 

головних факторів: від температури плавлення матеріалу та від 

наявності або відсутності матеріалів для виготовлення 

контейнерів, інертних стосовно розплаву даного металу або 

сплаву. Якість одержуваних монокристалів визначається 
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щільністю і характером розподілу структурних 

недосконалостей, включень і домішок, а для сплавів – ще й 

рівномірністю розподілу компонентів. 

 

11.1. Основні принципи технічного вирощування 

монокристалів 

Щоб виростити монокристал із речовини, яка перебуває в 

будь-якому агрегатному стані, необхідні умови:  

– переведення системи у метастабільний стан;  

– наявність зародка (кристалу-затравки);  

– спрямований тепловідвід із системи, що 

кристалізується.  

Метастабільний стан – це відносно стійкий стан 

пересичених розчинів, переохолоджених розплавів і т.д., що 

перестає бути стійким, коли в систему вводиться затравка – 

кристалик не менше певного так званого критичного розміру. На 

затравці відбувається кристалізація речовини, якщо при цьому 

забезпечений постійний відвід тепла. Загальною й основною 

вимогою, яка повинна виконуватися при використанні будь-

якого методу вирощування монокристалів, є створення умов для 

росту тільки одного зародка. У загальному випадку вимоги 

зводяться до того, щоб вирощений продукт був монокристалом 

високої чистоти, містив мінімальну кількість дефектів при 

заданій сполуці, у повному обсязі мав мінімальний рівень 

внутрішніх напружень.  

Для цього необхідно звертати увагу на наступне:  

1. При готуванні розплаву, розчину і т.д. необхідно 

підібрати легуючі домішки, що надають кристалам певні фізико-

хімічні властивості.  

2. Підібрати сполуку середовища, у якій відбувається 

кристалізація (інертна, воднева і т.д.).  

3. Підготувати або виростити матеріал затравки 

необхідної форми й достатнього ступеня досконалості.  

4. Вибрати матеріал тигля (виливниці), у якому буде 

відбуватися кристалізація.  

5. Вибрати нагрівальний пристрій (піч).  
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Джерелами нагрівання в апаратурі для вирощування 

монокристалів служать різноманітні печі опору. Велике 

поширення одержали трубчасті печі, що представляють собою 

вогнетривку трубу з намотаним на неї нагрівальним елементом у 

вигляді дроту або стрічки, засипаним теплоізолюючим 

матеріалом. Труби, виготовлені із кварцу, годяться для 

нагрівання до 1100оС, до 1500оС можна застосовувати 

алюмосилікатні труби, до 1900оС служать труби із чистого 

глинозему, а до 2200оС – із диоксиду цирконію або диоксиду 

торію. Для одержання температур до 1250оС можна 

користуватися ніхромом, до 1500оС – платиною, до 2500оС – 

молібденом або вольфрамом.  

Оскільки молібден і вольфрам при нагріванні легко 

окиснюються, то їх потрібно використовувати в інертній 

атмосфері або вакуумі. Останнім часом з'явилися нові сплави, 

наприклад, фехраль, кантал та ін., за допомогою яких можна 

досягти температури 1200-1400оС нагріванням на повітрі.  

6. Забезпечити контроль температури і правильний відвід 

тепла. Для виміру температури існує багато приладів: рідинні 

термометри, термометри опору, термопари, пірометри. Дія 

рідинних термометрів грунтуюється на властивості рідини 

розширюватися при нагріванні, дія термометрів опору – на 

залежності електроопору від температури. Вимір більш високих 

температур здійснюється за допомогою оптичного пірометра. 

Найбільш широке застосування для виміру температури в 

практичному матеріалознавстві одержали термопари. Дія 

термопари грунтуюється на виникненні електрорушійної сили 

(е.р.с.) у місцях контакту (спаю) двох провідників різної 

сполуки і е.р.с. у провіднику, кінці якого підтримуються при 

різних температурах. Величина е.р.с. визначається природою 

металу та різницею температур між холодним і гарячим спаями. 

Відомо, що при контакті двох різних металів між ними виникає 

різниця потенціалів (контактна різниця потенціалів). Вона 

залежить від хімічного складу дотичних металів і від їхньої 

температури. Контактна різниця потенціалів виникає при 

зіткненні двох незаряджених провідників, що мають різні 
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роботи виходу (А1>А2). При цьому електрони із другого 

провідника будуть переважно переходити в перший. Якщо 

температури в місцях контактів провідників різні, то в 

замкнутому ланцюзі, що складається з декількох металів, 

виникає електричний струм (термоелектричний струм). Бажано, 

щоб у робочій області температур величина е.р.с. у термопарі 

залежала від температури лінійно. Широко використовують 

термопари хромель-алюмель (ХА), придатні для виміру 

температури не вище 1100оС ( хромель: 90%Ni+10%Cr, 

алюмель: 90%+2%Al+1%Si+2%Mg). Хромель-капелеві 

термопари (ХК) використовуються при температурі не вище 

700оС. Платину застосовують у парі із платинородієвими 

сплавами і використовують в інтервалі температур від 600оС до 

1600оС. При Т>1600оС придатні сплави вольфраму, молібдену, 

танталу і титану.  

7. Вибрати пристрій для рівномірного відносного 

переміщення кристалу та печі.  

8. Забезпечити стабілізацію і керування температурою 

кристалізації. 

 

11.2. Методи вирощування монокристалів 

Основні методи вирощування монокристалів можна 

розділити на три групи.  Вирощування: а) з пари (з газової фази), 

б) з розчинів, в) з розплавів.  

Вирощування монокристалів з газової фази 

застосовується, головним чином, для одержання епітаксіальних 

плівок і нитковидних кристалів (епітаксія – це орієнтоване 

нарощування монокристального шару однієї речовини на 

поверхні кристалу іншої речовини); такі плівки (шари) є 

важливими елементами електронних схем, пристроїв магнітної 

пам'яті, інтегральної оптики тощо. Методи сублімації, тобто 

кристалізації речовини із власної пари, зручні для тих речовин, 

які легко сублімуються, не переходячи в рідку фазу (нафталін, 

фосфор, карбід кремнію).  

Ріст монокристалів відбувається в закритій посудині 

(запаяні скляні або кварцові трубки), у якій є дві температурні 
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області: в одній температура вища температури сублімації, в 

інший – значно нижча; у першій кристал возгоняється, у другий 

– росте на стінках посудини або на затравці. При кристалізації з 

газової фази часто використовуються хімічні транспортні 

реакції, які дозволяють вести кристалізацію при температурах 

значно менших, ніж температура сублімації. Суть методу 

полягає в тому, що над вихідною речовиною проходить потік 

газу, що реагує із цією речовиною і одночасно несе продукти 

реакції. У холодній зоні частки необхідної речовини 

конденсуються і поступово утворять кристал, а залишкові 

продукти реакції виносяться за межі кристалізатора (рис. 11.1). 

Швидкості росту кристалів з газової фази невеликі – порядку 

декількох мікрометрів на годину.  

 

 
Рис. 11.1. Схема вирощування кристалів Cd за методом 

транспортної реакції:  

А – піч; B – посудина, на дні якої перебуває металевий 

кадмій; C – введення водню; D – введення сірководню; E – 

виведення продуктів реакції. 

 

Вирощування монокристалів з розчинів. Ріст кристалів 

із розчинів заснований на дифузії атомів (молекул) розчиненої 

речовини з пересиченого розчину до зростаючого кристала. 

Пересичення утворюється у різні способи: за рахунок 

збільшення концентрації розчиненої речовини при випарюванні 

(випарі) розчинника, зниження температури розчину (при цьому 

концентрація розчину росте за рахунок зменшення розчинності 

речовини при зниженні температури), утворення 

температурного перепаду тощо. Вирощування монокристалів 

здійснюється з використанням затравок невеликих кристалів, 
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бажано з мінімальною кількістю структурних дефектів і певним 

огранюванням: таким, щоб зростаючий кристал набирав бажану 

форму (габітус) і орієнтацію. З розчинів вдається вирощувати 

монокристали з досить досконалою структурою, без внутрішніх 

напружень, практично будь-яких розмірів (масою в десятки 

кілограмів). Загальним недоліком всіх методів цієї групи є малі 

швидкості росту, тобто більша тривалість процесу вирощування 

(місяцями). З розчинів вирощують кристали водорозчинних 

неорганічних і органічних сполук (наприклад, сегнетову сіль, 

сегнетоелектрики, квасці, селітру і т.д.) Найпростіший метод 

полягає в підвищенні концентрації розчину шляхом випару 

розчину. Більш складним є метод, у якому розчинник циркулює. 

Затравки зі зростаючими кристалами обертаються в розчині та, 

крім того, відбувається циркуляція розчину (рис. 11.2). У 

середній посудині підтримується температура більш висока, ніж 

температура кристалізації, тому речовина, що перебуває на дні 

посудини, розчиняється.  

 

 
Рис. 11.2. Схема вирощування кристалів з розчину із 

циркуляцією розчинника 

 

Пересичений розчин, який при цьому з’являється, 

перекачується за допомогою мішалки із середньої посудини в 

праву, в якій температура дорівнює температурі кристалізації; у 

правій посудині розчин прохолоджується, перемішується і, 
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залишаючись пересиченим, надходить по нижній трубці в ліву 

посудину, з якої зростає кристал; збіднені частини розчину, 

легшаючи, піднімаються нагору і переходять з лівої посудини в 

праву, де вони знову розчиняють речовину, що перебуває на дні. 

Таким чином, кристал зростає в умовах безперервного 

підживлення розчину. Особливий метод кристалізації з розчинів 

– це гідротермальний синтез. Він застосовується для речовин, 

у яких розчинність при кімнатній температурі і нормальному 

тиску мала, а при підвищенні тиску і температури вона різко 

підвищується.  

 
Рис. 11.3. Схема гідротермального методу вирощування 

кристалів кварцу: 1 – живильне середовище; 2 – лужний 

водяний розчин, який перебуває під тиском; 3 – затравка; 4 – 

вирослий кристал; 5 – опора; 6 – кожух; 7 – конічний 

наконечник; 8 – внутрішня трубка; 9 – запобіжна діафрагма; 10 – 

приварений бортик. 

 

На рис. 11.3 наведена схема гідротермального методу. В 

автоклаві для кристалізаційного процесу створюють досить 
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високий тиск, до 3 кбар (300 МПа), і температуру до 700оС, а 

також необхідний градієнт температури. У нижній частині 

автоклава температура підтримується більш високою, ніж у 

верхній. Внаслідок виникаючих конвекційних потоків, які 

утворюються в розчині через наявність градієнта температури, 

відбувається безперервний перенос розчиненої речовини до 

зростаючого на затравці кристалу.  

Гідротермальний метод – єдиний метод, що 

застосовується для вирощування монокристалів речовин, які при 

підвищенні температури переходять в інші поліморфні 

модифікації або плавляться зі зміною сполуки. При 

гідротермальному синтезі кристали виростають із досконалою 

структурою. За допомогою цього методу вирощують 

монокристали кварцу, гранатів, алюмосилікатів, вольфраматів. 

Недоліки методу: дуже маленька швидкість росту і складна 

громіздка апаратура.  

Вирощування монокристалів із розплавів. Усі методи 

вирощування монокристалів з розплавів ґрунтуються на 

висновках з кінетичної теорії росту кристалів. Ріст кристалів 

можливий тільки тоді, коли поблизу поверхні кристала 

підтримується постійний градієнт температури, що припускає 

наявність у кристалізаційній установці нагрівача і 

холодильника. Інакше кажучи, після виникнення зародка 

швидкість росту кристала визначається лише швидкістю відводу 

схованої теплоти кристалізації від поверхні розділу між твердою 

фазою і розплавом.  

Методи вирощування монокристалів із розплавів 

застосовуються для речовин, які плавляться без зміни сполуки, 

не мають поліморфних перетворень і хімічно малоактивні. Є 

кілька груп методів, що поділяються залежно від способу 

відводу тепла в розплаві. Вони засновані на зміні температури 

розплаву при нерухливій затравці або переміщенні кристала в 

полі температурного градієнту. Як правило, переохолодження 

поблизу фронту кристалізації не повинно перевищувати 

декількох градусів. За таких умов спонтанна кристалізація 

практично не відбувається. Якщо до поверхні розплаву 
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наблизити кристалзатравку, то він стає активним центром 

зародження, починається мимовільна кристалізація з одного 

центра, у результаті виростає монокристал із 

кристалографічною орієнтацією, що задається орієнтацією 

затравки.  

Метод Кіропулоса. У методі Кіропулоса при 

вирощуванні монокристалів використовується зміна 

температури розплаву. Є кілька варіантів цього методу. 

Загальним є локальне охолодження розплаву в об'ємі, де 

зароджується і зростає кристал. Використовуються способи, 

коли відбувається спонтанне зародження або вирощування на 

затравці (рис. 11.4). Розплав перебуває в нерухомому тиглі, від 

зростаючого кристала безупинно відводиться тепло: затравка 

закріплена на холодильнику, що охолоджується холодною 

водою або струменем холодного газу.  

 

 
Рис. 11.4. Схема вирощування монокристалів методом 

Кіропулоса: а – спонтанна кристалізація; б – кристалізація на 

затравці. 

 

В міру зростання кристалу холодильник піднімають 

(автоматично або вручну) так, щоб у зіткненні з розплавом був 

не весь кристал, а лише невеликий шар, що прилягає до 

зростаючої поверхні. Весь об'єм розплаву кристалізується за 
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умови малих температурних градієнтів (∼10 град/см), і, як 

наслідок, внутрішні напруження термічного походження 

практично не виникають. При спонтанній кристалізації ґабітус 

кристала визначається принципом Гіббса-Кюрі-Вульфа: 

найбільший розвиток мають грані з малими кристалографічними 

індексами.  

Недолік методу: не постійна, мінлива через зміни умов 

теплообміну, швидкість росту кристала (тому потрібна досить 

складна система регулювання температурного режиму). Метод 

Кіропулоса застосовується для вирощування великих, масою в 

десятки кілограм, оптичних лужно-галоїдних і металевих 

кристалів. 

Метод Чохральского. У методі Чохральского, на відміну 

від методу Кіропулоса, температура розплаву підтримується 

постійною. Затравка відповідної орієнтації, опущена в розплав, 

змочується розплавом і підіймається над його поверхнею із 

прилиплим до неї розплавом зі швидкістю 1-40 мм/год, що не 

перевищує лінійну швидкість кристалізації (рис. 11.5).  

 

  
 Рис. 11.5. Схема вирощування монокристалів методом 

Чохральского: а – у формі стрижнів; б – у формі дисків 

 

У методі Чохральского підтримують плоский фронт 

кристалізації, що дозволяє послабити механічні напруги при 
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охолодженні та забезпечує рівномірний розподіл легуючої 

домішки в об'ємі кристала. Піднімальний механізм, що витягує 

затравку, охолоджується проточною водою. Кристал зростає 

фактично не в розплаві, а над розплавом, і його ріст не 

обмежений розміром тигля.  

Перевагою методу Чохральского є відсутність прямого 

контакту між кристалом і стінками тигля, тому він зручний для 

вирощування монокристалів речовин, які мають великий 

стрибок об'єму при затвердінні. Крім того, виключається 

забруднення кристала внаслідок його взаємодії з матеріалом 

тигля. Можливість змінювати температуру розплаву і швидкість 

вирощування дозволяє одержувати малодислокаційні кристали. 

Все це забезпечило широке використання методу Чохральского, 

особливо для вирощування монокристалів кремнію, германію, 

корунду, гранатів, ніобатів, а також монокристалів металів. За 

допомогою цього методу вперше були отримані практично 

бездислокаційні монокристали Si і Ge.  

Метод Бріджмена-Стокбаргера. У методі Бріджмена-

Стокбаргера (або методі спрямованої кристалізації) 

передбачається переміщення тигля з розплавом у трубчастій 

електричній печі (іноді піднімається піч, а пробірка залишається 

нерухливою). Переміщення тигля або печі здійснюється за 

допомогою електромотора або годинного механізму.  

Суть методу полягає в наступному. Тигель, що має 

конічне дно (якщо кристалізація йде без затравки), з розплавом 

поміщають у центральну частину печі (рис. 11.6 а), спіраль якої 

намотана нерівномірно так, що в середині печі є область більш 

нагріта, ніж вгорі або внизу. Приблизний розподіл температури 

за висотою печі наведено на рис. 11.6 б. При переміщенні тигля 

з гарячої зони в холодну у вершині конуса виникають декілька 

кристалів затравок. Розвивається тільки один зародок, у якого 

вісь росту паралельна утворюючій тигля. Ріст зародків інших 

орієнтацій пригнічується, внаслідок чого виростає тільки один 

кристал. Використання затравки дозволяє, як і в інших методах, 

вирощувати кристал необхідної орієнтації. При опусканні тигля 

поступово зростаючий кристал заповнює увесь тигель.  
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Рис. 11.6. Метод Бріджмена-Стокбаргера: а – схема;  

б – розподіл температури в печі 

 

Швидкість переміщення печі (або тигля) повинна бути 

трохи меншою за швидкість зростання кристалу вздовж тигля, у 

протилежному випадку верхні частини розплаву будуть 

кристалізуватися самостійно і в тиглі можуть з'являтися кілька 

кристалів різної орієнтації.  

Недолік методу: обмеження росту кристала стінками 

контейнера, в результаті чого можливе виникнення внутрішніх 

напружень і забруднення кристала домішками з речовини 

контейнера.  

Зонна кристалізація. Методи зонної кристалізації 

речовини увійшли в практику після того, як Бріджмен показав, 

що при спрямованій кристалізації домішки відтискуються 

зростаючим кристалом і зосереджуються у рідкій фазі. Схема 

вирощування монокристалів методом зонної плавки наведена на 

рис. 11.7. 
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Рис. 11.7. Схема вирощування монокристалів методом 

зонної плавки: 1 – затравка; 2 – розплав; 3 – полікристалічний 

злиток; 4 – нагрівач 

 

На одному кінці тигля-човника (рис. 11.7), завантаженого 

вихідним полікристалічним матеріалом, поміщають 

монокристалічну затравку (кристалзатравку). Спеціальним 

нагрівачем злиток плавлять на невеликій ділянці – у вузькій зоні 

в затравці. Тигель переміщають відносно нагрівача, у зоні 

локального нагрівання речовина плавиться, а за цим 

кристалізується, і затравка починає рости. При цьому домішки, 

які мають більшу розчинність у рідкій фазі, витісняються в 

напрямку переміщення фронту кристалізації, тобто на кінець 

злитка. Повторюючи таке переміщення кілька разів, можна 

одержати високий ступінь очищення і структурну досконалість 

вирощеного монокристалу. Цим методом з використанням 

електронно-променевого нагрівання були вирощені 

монокристали найбільш тугоплавких речовин: вольфраму, 

молібдену, титану.  

Метод Вернейля. Метод Вернейля належить до 

безтигельних методів вирощуваннямонокристалів. На рис. 11.8 

наведена схема вирощування монокристалів з розплаву методом 

Вернейля. У цьому методі дрібнодисперсний порошок вихідної 

речовини надходить в зону киснево-водневого полум'я. В 

середині бункера 1 знаходиться посудина з сітчастим дном, 

через яке порошок невеликими порціями падає на «свічку», 

кінець якої обмивається полум’ям гримучого газу. Падаючий 

порошок розплавляється полум’ям газу і на кінці свічки 

спікається в конічну затравку.  



132 

 
Рис. 11.8. Схема вирощування монокристалів методом 

Вернейля: 1 – контейнер для вихідного матеріалу; 2 – введення 

кисню; 3 – введення водню; 4 – пальник; 5 – зростаючий кристал 

 

Коли затравка досягає певної величини і форми, 

змінюють умови горіння газу, щоб розплавити вершину конусу 

затравки і далі так регулюють температуру полум’я, щоб 

розплавлені порошинки, потраляючи на затравку, змогли 

приростати до неї.  

За таких умов забезпечується виживання одного 

кристалу, орієнтованого вздовж температурного градієнту. 

Кристал поступово росте як сталактит. Метод Вернейля 

застосовують для одержання монокристалів тугоплавких 

речовин, наприклад: корунду і його різновидів – рубіна, сапфіра, 

циркону, шпінелей тощо. Вихідним матеріалом (шихтою) для 

безколірного монокристалу корунда служить окис алюмінію, до 
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якого при вирощуванні червоного рубіну добавляють невелику 

кількість окису хрому, а для одержання сапфіру - оксид ванадію 

тощо. Перевагами методу Вернейля є можливість проведення 

кристалізації при температурах вище 2000 оС на повітрі, 

технічна простота і доступність прямого спостереження за 

ростом кристалу, можливість зміни його форми.  

Недоліки методу Вернейля: властивості кристалу 

залежать від складу середовища полум’я. Крім того, кристали в 

процесі вирощування піддаються дії значних температурних 

градієнтів, у зв’язку з чим вважається доцільним проведення 

наступного відпалу при високих температурах.  

Вирощування профільних кристалів. Для вирощування 

профільних монокристалів складної форми застосовують метод 

Степанова-Млавського. На поверхні розплавленої речовини 

знаходиться пластина-формоутворювач із матеріалу, що не 

взаємодіє з розплавом (рис. 11.9).  

 

 
Рис. 11.9. Схема вирощування монокристалів методом 

Степанова-Млавського: 1 – розплав; 2 – формоутворювач; 3 – 

холодильник; 4 – монокристал, який витягується з розплаву 
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Пластина має щілини, форма і розмір яких відповідають 

необхідному профілю готового кристала. Плівка кристала на 

поверхні формоутворювача постійно поповнюється внаслідок 

капілярного ефекту, а кристал переміщується вертикально зі 

швидкістю, яка визначається температурою в зоні кристалізації 

та інтенсивністю охолодження. У такий спосіб вирощують 

монокристальні метрові труби та інші вироби складної форми з 

різних речовин – металів, іонних кристалів, а також тугоплавких 

оксидів. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 

МОДУЛЬ І 

 

Лабораторна робота 1 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 

МЕТОДИКОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. 

Мета: Засвоїти правила техніки безпеки при роботі в хімічній 

лабораторії. Знайомство з порядком оформлення, правилами 

складання та побудови графіків, прикладами розрахунків, які 

проводять за допомогою графіків. 

 

1. Правила роботи в лабораторії 

Під час роботи в хімічній лабораторії необхідно 

дотримуватись наступних правил: 

1. Працювати старанно і уважно, дотримуватись тиші. 

2. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого. 

Портфелі, головні убори, тощо повинні знаходитись в 

спеціально відведеному в лабораторії місці. 

3. При виконанні експериментів дотримуватись порядку і 

послідовності операцій, вказаних в методичних рекомендаціях. 

4. Уважно спостерігати за ходом досліду і відмічати кожну 

його особливість і зміни (випадання або розчинення осаду, зміну 

забарвлення, температури, виділення газу тощо). 

5. Оформлення лабораторної роботи необхідно 

підготувати вдома та закінчити відразу після виконання досліду 

в лабораторному зошиті за наступною схемою: 

 - Дата, номер і тема лабораторної роботи. 

 - Номер і назва досліду. 

 - Короткий зміст або умови проведення досліду. 

 - Схема або малюнок приладу. 

 - Спостереження і результати. 

 - Рівняння реакцій. 

 - Розрахунки. 

 - Висновки. 

6. Без дозволу викладача забороняється проводити 

експерименти, не вказані в інструкції. 
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7. Зберігати своє робоче місце чистим. Пролиту воду чи 

реактив витерти, дотримуючись обережності. Розбите скло, 

шматки паперу, залишки твердих речовин, металів, тощо 

викидати в урну чи в спеціальну посудину, але не у зливну 

раковину. 

8. Після закінчення роботи привести до порядку своє 

робоче місце і здати його черговому, який виключає світло, газ, 

воду. 

 

2. Правила роботи з реактивами 

1. На кожній склянці з реактивом повинна бути етикетка з 

назвою і концентрацією реактиву (для розчинів). 

2. Реактиви слід витрачати економно. Сухі реактиви з 

баночок брати чистим шпателем чи спеціальною ложечкою. 

Наливаючи рідкі реактиви, склянку слід тримати етикеткою до 

себе.  

3. Реактиви загального користування, що є на спеціальних 

поличках або у витяжних шафах, забороняється заносити на свої 

робочі місця. 

4. Після використання реактиву склянку слід відразу ж 

щільно закрити тим самим корком і поставити на місце. Не 

можна тримати реактиви відкритими і, закриваючи, плутати 

корки. 

5. Не зсипати і не зливати реактиви, що були взяті в 

надлишку, назад в склянку: це може зіпсувати весь реактив у 

склянці. 

6. Якщо реактив відбирають піпеткою, то не можна тією ж 

піпеткою, не вимивши її, брати інший реактив. 

7. Не виливати в раковини невикористані концентровані 

кислоти і луги, а також реактиви, що містять сполуки срібла, 

ртуті: їх треба зливати в спеціальні склянки. 

 

3. Правила техніки безпеки 

1. Всі досліди, при яких виділяються отруйні гази і пара, а 

також досліди з концентрованими кислотами, проводити у 

витяжній шафі при включеній вентиляції. 
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2. Концентровані кислоти і луги наливати в пробірки 

обережно, слідкуючи за тим, щоб реактиви не попадали на руки 

і одяг. 

3. При розбавленні концентрованих кислот, особливо 

сульфатної, вливати невеликими порціями кислоту в воду, а не 

навпаки. 

4. Не нюхати гази, що виділяються, близько 

нахиляючись до посуду. При визначенні запаху газу чи рідини 

обережно вдихати повітря, злегка направляючи струмінь його 

від посуду до себе помахом руки. 

5. Не працювати з легкозаймистими речовинами поблизу 

запаленого пальника. 

6. При наливанні реактивів не нахилятись над посудом з 

рідиною, щоб уникнути попадання реактиву на обличчя чи одяг. 

7. Не нахилятися над посудом з рідиною, що 

нагрівається, тому що вона може вибризнути. 

8. При нагріванні рідини в пробірці її треба тримати так, 

щоб отвір пробірки був направлений в бік від себе і від 

товаришів, які є поруч. 

9. Не залишати шматків металічного натрію на повітрі, 

не викидати їх в раковину чи в урну з сміттям. 

10. При загорянні горючих рідин негайно погасити вогонь, 

накинувши протипожежну ковдру, або засипати полум’я піском. 

11. Гарячі предмети брати тільки спеціальними щипцями. 

12. Якщо  під час роботи пролито кислоту чи луг у великій 

кількості, негайно повідомити лаборанта чи викладача. 

13. Після роботи в лабораторії треба старанно вимити 

руки. 

 

4. Надання першої допомоги 

1. При попаданні кислоти на руки або обличчя їх треба 

негайно витерти сухою ватою, старанно змити уражене місце 

сильним струменем води, а потім 5% розчином гідрокарбонату 

натрію (питної соди). 
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2. При попаданні лугу на руки або обличчя їх потрібно 

спочатку витерти ватою, змити водою, а потім – 2% розчином 

борної кислоти. 

3. При попаданні лугу або  кислоти в очі треба добре 

помити очі великою кількістю води, а потім 3% розчином 

гідрокарбонату натрію, якщо в очі попала кислота, або 2% 

розчином борної кислоти, якщо в очі попав луг, і негайно 

звернутись до лікаря. 

4. При опіках гарячими предметами треба прикласти на 

обпечене місце вату, змочену етиловим спиртом або 3–5% 

розчином перманганату калію і перев’язати бинтом. При 

серйозних опіках необхідно відразу звернутись до лікаря. 

5. У випадку порізів рук слід насамперед видавити з рани 

осколки скла, потім змити кров 2% розчином перманганату 

калію, змастити рану 3% спиртовим розчином йоду, а тоді 

забинтувати.  

6. При отруєнні необхідно відразу звернутись до лікаря. 

 

Основні вимоги до складання таблиць та побудови 

графіків 

Кожне експериментальне дослідження, в тому числі й 

лабораторну роботу, починають зі складання плану 

експерименту і форми таблиць для запису дослідних даних. При 

цьому ретельно аналізують, які величини і в якій послідовності 

потрібно вимірювати, а які обчислювати. У цій же послідовності 

записують у стовпчики таблиці зліва направо результати 

вимірювань і розрахунків. Зверху кожного стовпчика 

обов’язково вказують назву величини, яку вимірюють, і одиниці 

її виміру. Якщо в таблицю потрібно внести величину х = а ·10n, 

у стовпчиках ставлять тільки значення цифри “а”, а зверху 

стовпчика записують позначення x ·10n. Так само позначають 

подібні величини на осях координат графіків. При занесенні у 

таблицю результатів вимірювань, кількість значущих цифр 

визначають з урахуванням систематичної похибки. Характер 

вимірювань і обчислень у різних експериментах може бути 
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найрізноманітнішим, тому неможливо сформулювати 

універсальні правила реєстрації дослідних даних. 

Головний принцип оформлення роботи – прагнення до 

короткого запису в лабораторному журналі всіх даних, які 

необхідні для того, щоб інший експериментатор міг відтворити 

результати роботи. При дослідженні будь-якої залежності 

(наприклад, електропровідності розчину від концентрації) 

результати вигідно виражати у вигляді графіків у прямокутній 

системі координат. При цьому, якщо властивість речовини, яка 

досліджується, буде функцією декількох змінних, досліди 

проводять при збереженні постійними всіх змінних, крім однієї. 

На осі абсцис графіка відкладають значення варіаційного 

параметра, а на осі ординат – функції. Спочатку за значенням 

координат наносять точки, потім через ці точки або біля них 

проводять криву за допомогою лекала, зігнутої лінійки або від 

руки. 

При побудові графіків необхідно враховувати точність 

експериментальних даних шляхом раціонального вибору 

масштабу, розмірів графіка і способів нанесення на них 

числових значень досліджуваних величин. Числове значення 

функції, яке відповідає даному значенню аргументу, часто 

позначають на графіку кружечком. Діаметр цього кружечка 

повинен відповідати значенню систематичної похибки функції.  

Якщо при кожному значенні аргументу виміряно 

декілька значень функції, обчислюють не тільки систематичну, а 

й випадкову похибку. Значення похибки у цьому випадку 

показують на графіку вертикальним відрізком довжиною 

2(Δсист.+Δвипад.), середина якого розміщена у точці, яка 

відповідає середньому арифметичному значенню функції, як 

показано на рисунку Л1.1. 
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x0  
Рис. Л1.1. Нанесення значень випадкових і 

систематичних похибок на графік 

 

Графік будують на міліметровому папері і дбають про 

найповніше використання його площі. Тому точка перетину осі 

абсцис і осі ординат може мати будь-які координати 

(необов’язково х=0, у=0). Масштаби на осях можуть бути 

різними, але при їх виборі площину рисунка графіка 

максимально наближають до квадрата. Одиниця довжини осі 

повинна відповідати значущим цифрам числа, яке відкладають: 

1, 2 або 5. Саме число може бути дуже великим або дуже малим, 

наприклад 1 см  може відповідати 5·105, 5·10–2, 1· 10–3 і т.д. 

За допомогою графіка знаходять значення функції та 

аргументу, які безпосередньо дослідом не визначались. Для 

цього будь-яку точку на кривій проектують на осі координат. 

Якщо значення аргументу є в межах вивченого інтервалу, то 

операцію знаходження функції при даному проміжному 

значенні аргументу називають графічною інтерполяцією. Якщо 

ж значення вивченого інтервалу визначення функції проводять 

шляхом продовження кривої за межі інтервалу, таку операцію 

називають графічною екстраполяцією. При виконанні графічної 

екстраполяції припускають, що як усередині досліджуваного 

інтервалу значення аргументу, так і за його межами є одна і та ж 

функціональна залежність. Типовою помилкою у побудові 

графіків є нанесення експериментальних значень величин на осі 
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координат. Це ускладнює проведення інтерполяції та 

екстраполяції. Для швидкого і точного проведення цих операцій 

на осі координат наносять рівномірні шкали з ціною поділки, 

яка відповідає округленому значенню чисел з урахуванням 

правил вибору масштабу.  

Рисунок Л1.2 ілюструє рекомендації, пов’язані з 

побудовою графіків та вибором масштабів. 
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Рис. Л1.2. Побудова графіків: а) неправильно; б) правильно 
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Лабораторна робота 2 

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІЧНИХ ТІЛ. 

Мета: Ознайомитися з основними елементами симетрії 

кристалів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Кристалічні тіла відрізняються від інших тіл тим, що 

атоми або молекули в них утворюють у просторі періодичну 

структуру. Ознакою кристалічного тіла є наявність температури 

плавлення (кристалізації), а також характерних площин на 

зломі. Періодична структура називається кристалічною ґраткою 

або решіткою. Геометричні параметри кристалічних граток 

вивчають за допомогою дифракції рентгенівських променів, або 

дифракції електронів. Ці параметри обумовлені властивостями 

атомів та природою взаємодії між ними. Дослідженнями 

кристалічних тіл було встановлено, що за геометричними 

параметрами різні кристалічні ґратки можна розділити на сім 

груп (сингоній). 

В кристалічній гратці існує такий найменший 

паралелепіпед (рис. Л2.1), який має всі характерні ознаки даної 

періодичної структури. Якщо цей паралелепіпед послідовно 

переміщувати вздовж трьох його ребер, які виходять із однієї 

вершини, то можна побудувати кристалічну ґратку всього 

кристалу. Цей паралелепіпед називають елементарною 

коміркою кристалічної ґратки. 

 
Рис. Л2.1. Найменший паралелепіпед кристалічної гратки 
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На рисунку Л2.1 показана примітивна елементарна комірка 

в загальному вигляді. Вектори cba


,,  – вектори трансляції. Їх 

абсолютна величина визначає три сталих кристалічної ґратки. 

OX, OY, OZ – основні кристалографічні напрямки.  

Решіткою Браве називається система точок з радіусами-

векторами  

cmbmam 321 ++=A , 

де a , b  і c  – основні вектори трансляцій; m1, m2 та m3 – 

цілі числа.  

Як видно із таблиці 2, кристалографічні сингонії 

об’єднують у собі чотирнадцять типів решіток Браве. 

Властивістю решітки Браве є те, що із будь-якої її точки весь 

(безкінечний) кристал «спостерігається однаково». 

Енергія кристалічної ґратки – це робота, яку необхідно 

виконати, щоб атоми кристалічної ґратки віддалити один від 

одного на нескінченність. Як правило, ця величина 

розраховується на 1 моль, або на один атом. Цю енергію 

називають також енергією зв’язку. 

Координаційне число (К) – це число найближчих сусідів 

даного атома. Наприклад, у примітивній кубічній гратці К=6, в 

ОЦК К=8, у ГЦК  К=12. 

Базис решітки – це число атомів, що припадає на одну 

елементарну комірку. Наприклад, для примітивної кубічної воно 

становить 1, для ОЦК – 2, а для ГЦК – 4. При підрахунках 

базису слід мати на увазі, що кожен атом входить до складу 

декількох сусідніх комірок. 

Коефіцієнт компактності η – це відношення власного 

об’єму атомів до об’єму всієї ґратки. Чим більше координаційне 

число, тим більшим буде коефіцієнт компактності. 

 

Завдання 

1. Обчислити густину конкретного кристалу за відомою 

молярною масою та типом решітки. 
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2. Обчислити відстань між найближчими сусідами в цьому 

кристалі. 

3. Знайти густину атомів в атомних площинах (100), (110), 

(111). 

4. Визначити індекси кристалографічного напрямку, що 

проходить через вказані в таблиці вузли. 

5. Визначити індекси атомної площини, що перетинає осі 

координат в точках, координати яких вказані в таблиці 6. 

6. Обчислити розмір атома та порівняти його з відстанню 

до найближчого сусіда. Зробити висновок. 

Дані для виконання завдання взяти з таблиці Л2.1 

відповідно до номера робочої групи. 

Таблиця Л2.1 

Вихідні дані 

№ 
п/п 

Речовина 
Тип 

решітки 

Молярна 
маса,  

г/моль 

Стала 
решітки, 

Å 

Координати 
вузлів для 

визначення 
направлення 

Координати 
точок 

перетину 
атомної 

площини з 
осями 

координат 

1 Алюміній ГЦК 26,98 4,04 101, 121 100, 020, 0,02 

2 Барій ОЦК 137,3 5,01 111, 111 101, 021, 002 

3 Ванадій ОЦК 50,91 3,03 000, ½, ½, ½  100, 030, 003 

4 Вольфрам ОЦК 183,8 3,16 011, 022 100, 010, 002 

5 Залізо ОЦК 55,84 2,86 001, 022 100, 040, 003 

6 Золото ГЦК 196,96 4,07 023, 122 200, 010, 001 

7 Мідь ГЦК 63,54 3,61 110, 021 200, 020, 002 

8 Молібден ОЦК 95,9 3,14 110, 141 200, 030, 001 

9 Натрій ОЦК 22,99 4,28 220, 111 200, 040, 003 

10 Платина ГЦК 195 3,92 211, 111 300, 010, 001 

11 Свинець ГЦК 207,2 4,94 312, 211 300, 020, 001 

12 Срібло ГЦК 107,87 4,08 423, 523 300, 030, 001 

13 Тантал ОЦК 180,95 3,30 132, 231 300, 030, 003 

14 Хром ОЦК 51,99 2,88 212, 123 300, 020, 002 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Що називають кристалічною ґраткою? 

2. Дати визначення елементарної комірки. 

3. Привести значення геометричних параметрів 

кристалічних сингоній. 

4. Дати визначення енергії ґратки, координаційного числа, 

базису та компактності. 

5. Що називають індексами Міллера вузлів, направлень, 

площин? 
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Лабораторна робота 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДИХ ТІЛ 

Мета: Визначити густину твердого тіла пікнометричним 

методом. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Густина речовини (символ ρ , одиниця кг/м3, г/мл, г/см3) – 

величина, рівна відношенню маси речовини m до її об'єму V: 

V

m
= . 

Густина, виражена в г/л, збігається зі значенням густини 

в кг/м3. Відносна густина (символ d, величина безрозмірна) – це 

густина даної речовини, поділена на густину речовини, узятої за 

еталон: 



 p
d = . 

Таким еталоном, або стандартною речовиною, є або чиста 

вода при тиску 101325 Па (1 атм) і температурі 3,98 0С, або сухе 

повітря при нормальних умовах (101325 Па, 0 0С). Густина води 

при 3,98 0С і 101325 Па дорівнює 1,0000 г/мл, а повітря в 

нормальних умовах – 1,2928 г/л при складі (масові частки): 

0,7547 N2, 0,2310 O2, 0,0129 Аr і 0,00046 CO2. 

Оскільки густина і відносна густина залежать від 

температури, підрядковим індексом вказують температуру, при 

якій вимірювали густину. Якщо густина еталонної речовини 

визначена при температурах, відмінних від наведених вище, то 

біля символу відносної густини ставлять два індекси. 

Наприклад, позначення 5

25d  (N2O) = 1,5300 свідчить, що 

відносна густина нітроген (І) оксиду визначена при температурі 

25 0С відносно густини повітря, яка визначена при температурі 

5 0С. 

Густину твердої речовини визначають пікнометричним 

методом, гідростатичним зважуванням і волюмометрично. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Для визначення густини рідини проводять три 

зважування: порожнього пікнометра (m1), пікнометра, 

заповненого чистою водою до певної відмітки (m2), і пікнометра, 

заповненого досліджуваною рідиною до тієї ж відмітки (m3). 

Перші два зважування дозволяють встановити дійсну ємність 

пікнометра, а перше й третє – масу досліджуваної рідини в 

об'ємі пікнометра.  

Пікнометр промивають хромовою сумішшю, 

дистильованою водою, спиртом, висушують у сушильній шафі 

при температурі 100˚С, охолоджують в ексикаторі і зважують до 

0,0002 г до постійної маси, а потім його калібрують. Для цього 

наповнюють дистильованою водою витримують термостат при 

20˚С, доводять воду на шийці до мітки за допомогою полосок 

фільтрувального паперу, закривають кришкою і зважують, із 6-7 

результатів беруть такий, які відрізняються на 0,005 г. Знаходять 

об’єм пікнометра: 

V = g2 – g1/0,99823 

g1 – маса пустого пікнометра; 

g2 – маса пікнометра з водою.  

Число 0,99823 – маса 1 см3 води при температурі 20˚С. 

Воду виливають, сполоскують спиртом, висушують у 

сушильній шафі при температурі 100˚С, охолоджують, 

наливають, аналізуючи рідину вище мітки, поміщають в 

термостат при температурі 20˚С, витримують 15-20 хв, за 

допомогою полосок фільтрувального паперу доводимо до мітки, 

зважуємо і знаходимо густину при температурі 20˚С: 

ρ = g2 – g1/V 

V – об’єм пікнометра. 

Для темних продуктів рівень рідини в пікнометрі 

встановлюють по верхньому меніску, а для світлих – по 

нижньому. 

Густина рідини ρ при температурі t буде дорівнювати 

(при рівності температур води і рідини): 

12

13

mm

mm
Bt

−

−
=  , 
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де ρВ – густина чистої води при температурі t. 

Для 20 0С можна зневажити густиною повітря і прийняти 

густину води 0,99820 г/мл. 

Густину рідини визначають у такий спосіб. Вимитий і 

просушений пікнометр зважують на аналітичних вагах, потім 

заповнюють його свіжою дистильованою водою до рівня трохи 

вище мітки або до країв капілярної трубки і витримують у 

термостаті при 20 0С не менш 30 хв, регулюючи температуру в 

межах ±0,1 0C. При особливо точних вимірюваннях температуру 

варто підтримувати постійною з точністю ±0,01 0С. Коли 

температура води в пікнометрі, а отже, і її рівень перестануть 

змінюватися, надлишок води над міткою видаляють або за 

допомогою піпетки з капілярним кінцем, або смужкою 

фільтрувального паперу. Після цього пікнометр закривають 

пробкою і ретельно обтирають зовні шматком лляної або 

батистової тканини, що не залишає на поверхні пікнометра 

волокон, дають йому можливість прийняти температуру 

навколишнього повітря і зважують. Цю операцію повторюють 

2–3 рази і знаходять середнє значення маси. Аналогічно 

зважують пікнометр із досліджуваною рідиною, попередньо 

висушивши його. При точних вимірюваннях досліджувану 

рідину до термостатування нагрівають до  кипіння, щоб 

видалити розчинене у ній повітря, охолоджують до кімнатної 

температури і тільки після цього заливають у пікнометр. 

Щоб виміряти в пікнометрі густину твердої речовини, 

проводять три зважування: досліджуваної речовини на повітрі 

(m), пікнометра, наповненого чистою водою або іншою рідиною 

з відомою густиною, з якої тверда речовина не взаємодіє (m1), і 

пікнометра, наповненого тією же рідиною із зануреною у неї 

досліджуваною речовиною (m2). 

Густину твердої речовини ρ знаходять зі співвідношення: 

)( 12 mmm

mp

t
−−

=


 , 

де ρр – густина допоміжної рідини при температурі t. 

Тверду речовину насипають у пікнометр або у вигляді 

відносно великих кристалів, що проходять через горло 
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пікнометра, або у здрібненому до порошкоподібного стану 

вигляді і висушеною в сушильній шафі протягом 1–2 год при 

105–110 0С. Якщо тверда речовина таку температуру не 

витримує, то її висушують у вакуум-ексикаторі над відповідним 

реагентом. Пікнометр із порошком заповнюють на 2/3 рідиною і 

ставлять на 0,5–1,0 год на водяну баню, нагріту до 60–70 0С, для 

видалення із часток порошку абсорбованого повітря, при цьому 

пікнометр час від часу струшують. Потім пікнометр 

охолоджують і далі проводять операції так само як з рідиною, у 

якої треба встановити густину. Для кращого проникнення 

рідини в капіляри порошку рекомендують приєднувати 

пікнометр під час його нагрівання на водяній бані до вакууму. 

Допоміжна рідина повинна мати низький тиск пари, змочувати 

тверду речовину і стінки пікнометра, а її густина не повинна 

бути вище густини твердої речовини. Як таку рідину 

застосовують толуол, ксилол, бензол, бензин, етанол і інші 

органічні рідини. Вибір рідини багато в чому визначає значення 

похибки при вимірі густини твердої речовини. Густину 

допоміжної рідини встановлюють одним з описаних вище 

способів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Що таке густина речовини та відносна густина. 

2. Одиниці вимірювання густини. 

3. Методи визначення густини твердих тіл. 

4. Порівняти точність визначення густини різними 

методами. 
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Лабораторна робота 4 

РОЗРАХУНОК ПЕРІОДУ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ КОМІРКИ ЗА 

ВИЗНАЧЕНОЮ ГУСТИНОЮ. 

Мета: Розрахувати період елементарної комірки за 

експериментально визначеною густиною. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Для кристала з визначеною кристалічною структурою і 

хімічним складом можна обчислити період решітки кристала. 

Завдання зводиться до того, щоб встановити число молекул 

(атомів, іонів) в елементарній комірці, виразити її об’єм через 

період решітки і, знаючи густину кристала, зробити відповідний 

розрахунок. Пояснимо це на прикладі найпростішої решітки, яку 

має хлорид цезію (CsCl) (рисунок 45). Вона являє собою дві 

примітивні кубічні решітки (цезію и хлору), зсунуті стосовно 

одна одної на половину головної діагоналі куба. Таким чином, 

атом цезію знаходиться в центрі куба, утвореного атомами 

хлору. Решітка Браве цієї сполуки є ПК-решіткою. В ОЦК-

решітці центральний вузол еквівалентний вузлам, що 

знаходяться у вершинах куба, а атом цезію, розташований в 

центрі куба, ні в якому разі не еквівалентний атому хлору, у 

вершині куба. 

Знайдемо період решітки хлористого цезію, кристалічна 

структура якого показана на рисунку 45. Період решітки 

дорівнює відстані між найближчими однойменними іонами. Це 

відповідає ребру куба, що зображений на рисунку. Розрахуємо 

число іонів цезію і хлору в цьому елементарному кубі, об’єм 

якого 
3d  (d – період решітки). У вершинах куба розташовано 

вісім іонів хлору, але кожний з них є вершиною вісьми 

суміжних елементарних кубів, отже, даному об’єму 3d  належить 

лише одна восьма частина іона, розташованого у вершині куба. 

Усього таких іонів вісім, отже, 18
8

1
= . Один іон цезію 

розташований на перетині просторових діагоналей куба, він 

цілком належить нашому елементарному об’єму. Усього в 
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елементарному об’ємі 3d  утримується один іон цезію й один іон 

хлору, тобто одна молекула цезій хлориду. 

 

 
Рис. Л4.1. Структура цезій хлориду: чорні кружечки 

позначають Cl-,  а білі – Cs+ 

 

Отже, одна молекула хлористого цезію (n=1) займає 

об’єм d3, а на один моль кристала припадає об’єм 
n

N
dV A3= , 

де V – молярний об’єм, AN  – число Авогадро. З іншого боку, 

молярний об’єм можна знайти, якщо масу моля   розділити на 

густину кристала  : 



 =V . 

Звідси 




=

n

N
d A3

         і         3





AN

n
d = . 

Трохи складніше встановити число вузлів, що входять до 

елементарного осередку гексагональної системи. Логічно 

думати, що біля кожного вертикального ребра елементарної 

призми з'єднуються дві призми тупими кутами й дві – гострими. 

Тоді кожний вузол, що перебуває у вершині призми, буде 

належати їй лише на одну ввісьму частину, а вся елементарна 

комірка буде містити один вузол. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Для досліджуваної на попередній роботі речовини 

визначити:  

1) атомну масу; 

2) сингонію; 

3) тип решітки Браве; 

4) число атомів, що припадає на елементарну комірку. 

Використовуючи густину досліджуваної твердої 

речовини, визначену на попередньому занятті, розрахувати 

період елементарної комірки за формулою:  

3





AN

n
d = . 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Дайте визначення решітки Браве. 

2. Яку решітку називають оберненою і як вона 

пов’язана з прямою решіткою? 

3. Накресліть схематично примітивну решітку 

гексагональної сингонії. 

4. Накресліть схематично гранецентровану і об’ємно 

центровану решітки кубічної сингонії. 

5. Розрахуйте число молекул натрій хлориду в 

елементарній комірці. 
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Лабораторна робота 5 

СИНТЕЗ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ФАЗ 

Мета: Ознайомитись з основними способами синтезу 

напівпровідникових матеріалів. 

  

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Під синтезом розуміють хімічну реакцію, у ході якої з 

вихідних речовин утворюється шукана сполука. Синтез деяких 

напівпровідників порівняно простий, однак для більшості 

сполук пов'язаний зі значними труднощами. 

Варто чітко розрізняти синтез сполуки та отримання її у 

вигляді щільного злитка. Для багатьох напівпровідників 

вдається об'єднати обидва процеси, якщо проводити реакцію 

при температурі, яка перевищує точку плавлення сполуки. Тоді 

утворена в ході реакції сполука буде знаходитися в рідкому 

стані, а під час охолодження утворюється щільний злиток. 

Однак синтез можливий і при температурах, нижчих від точки 

плавлення сполуки. Фізичний стан синтезованої сполуки в 

такому разі буде визначатися властивостями компонентів, які 

беруть участь у реакції. 

У випадках, коли сполука утворюється тугоплавкими й 

леткими компонентами, синтез пов'язаний із гетерогенною 

реакцією пари і твердої фази. При цьому швидкість дифузійних 

процесів невелика, і фізичний стан продукту реакції значною 

мірою визначається фізичним станом тугоплавкого компонента 

(так, якщо для синтезу фосфіду бору використовують 

порошкоподібний бор, то і продуктом синтезу найчастіше є 

порошок). 

Коли один із компонентів сполуки легкоплавкий, а 

другий – леткий, то при температурі синтезу нижче точки 

плавлення сполуки реакція протікає між рідиною й парою. У 

такому разі синтез пов'язаний із кристалізацією шуканої 

сполуки з рідкого розчину леткого компонента в легкоплавкому 

(наприклад, фосфору в індії у процесі синтезу ІnР). Продукт 

синтезу в цьому випадку може бути нещільним пористим 

кристалічним агрегатом, утвореним кристаликами, які 
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випадають із розчину в міру його перенасичення. Коли вихідна 

шихта не відповідає стехіометричному співвідношенню 

компонентів, а вміщує надлишок металічного компонента (в 

основному легкоплавкого), можна також отримати шукану 

сполуку у вигляді окремих кристаликів, розподілених у 

надлишку металічного компонента. 

Класифікація методів синтезу. В основу класифікації 

методів синтезу може бути покладено характер хімічної реакції, 

а також технологічні особливості її проведення.  

Залежно від природи вихідних речовин усі методи 

синтезу можна розділити на прямі та непрямі. Під прямими 

методами розуміють такі, у яких як вихідні речовини 

використовують компоненти сполук (наприклад, отримання 

ZnGeAs2 із цинку, германію й арсену). Тому особливість і 

переваги прямих методів синтезу полягають у тому, що, беручи 

вихідні речовини в стехіометричному відношенні, продукт 

реакції складається з однієї пише шуканої сполуки (за умови 

ведення реакції в замкнутому вакуумованому об'ємі та під час 

повного протікання реакції в прямому напрямі). Крім 

стехіометричного варіанта прямого синтезу, можливий і 

нестехіометричний, коли вихідна шихта вміщує більший чи 

менший надлишок одного з компонентів відносно стехіометрії. 

Під непрямими методами синтезу розуміються такі, у яких 

хоча б одна з вихідних речовин не є компонентом сполуки. 

Методи синтезу за технологічними ознаками можна 

розділити на декілька основних груп. Синтез можна 

здійснювати в замкнутому об'ємі (наприклад, у відпаяній 

ампулі), а також використати проточні системи, у яких 

проходить безперервний потік однієї з реагуючих речовин (у 

газоподібному стані) через реактор, що містить другий реагент. 

Проведення синтезу в проточній системі пов'язане з 

необхідністю створення більш складної установки, крім того, 

вимагається багатократний надлишок газоподібної вихідної 

речовини порівняно з її стехіометричною кількістю. Однак у 

ряді випадків прямий синтез доводиться проводити саме у 

проточній системі (наприклад, синтез нітридів), оскільки інші 
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методи в цих випадках не застосовуються. Проточні системи 

успішно використовують також для отримання кристалів 

окремих сполук із вихідних речовин. 

Процеси синтезу, які проводяться в замкнутих об'ємах, 

можна розділити на одно- і двотемпературні 

(багатотемпературні). Під час однотемпературного синтезу всі 

частини ампули мають однакову температуру. Якщо ж у різних 

частинах ампули підтримують різні температури, то 

відбувається багатотемпературний процес. Найчастіше 

застосовується двотемпературний процес, під час якого одна 

частина робочого об'єму підтримується при високій, а друга – 

при більш низькій температурі. 

Для проведення синтезу в замкнутій системі 

використовують ампули, виготовлені найчастіше з кварцу, 

деколи – з різних сортів скла. У підготовлену ампулу (вимиту, 

прожарену і знегажену) вміщують шихту, що складається з 

наважок вихідних компонентів сполуки, які беруть у 

відповідному співвідношенні залежно від їх фізико-хімічних 

властивостей і методу синтезу. Потім на ампулі роблять 

перетяжку й оливку. Підготовлену в такий спосіб ампулу 

вакуумують (або заповнюють інертним газом під потрібним 

тиском) і відпаюють. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Проаналізувати метод синтезу напівпровідникових 

матеріалів. 

2. Розрахувати наважки елементарних компонентів для 

даної сполуки. 

3. Синтезувати одну із сполук прямим однотемпературним 

методом. 

Дані для виконання завдання взяти з таблиці Л5.1 

відповідно до номера робочої групи. 
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Таблиця Л5.1 

Дані для розрахунків 

№ п/п Метод синтезу Сполука 

1 Прямі стехіометричні YCuSe2 

2 Прямі нестехіометричні YCuTe2 

3 Непрямі у замкнутому 

об’ємі  

DyCuSe2 

4 Непрямі у проточній 

системі 

DyCuTe2 

5 Однотемпературні HoCuSe2 

6 Багатотемпературні HoCuTe2 

 

У процесі синтезу напівпровідникових сполук потрібно 

створити такі умови: матеріал тигля не повинен реагувати з 

розплавом (щоб запобігти окисненню останнього, попаданню 

домішок побічних атомів, а також не змочувати стінок тигля), 

правильно повинен бути підібраний режим синтезу. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Класифікація методів синтезу. 

2. Підготовка контейнерів до синтезу. 

3. Послідовність операцій під час підготовки контейнера 

до синтезу. 
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Лабораторна робота 6 

ОРІЄНТАЦІЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Мета: Засвоїти методи орієнтації кристалів, навчитися 

визначати індекси Міллера. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Для кристалічних речовин характерна анізотропія 

властивостей, тобто залежність фізичних властивостей від 

напрямку, вздовж якого їх вимірюють. Властива кристалам 

анізотропія вимагає їхньої орієнтації перед механічною 

обробкою. Для позначення кристалографічних площин і 

напрямків використовують індекси Міллера. Позначення 

площин записують в круглих дужках. Три головні площини 

кубічного кристала матимуть позначення (100), (110) і (111). 

Вони наведені на рис. Л6.1 (заштриховані). 

 

 
Рис. Л6.1. Умовні позначення кристалографічних площин 

і напрямків кубічного кристала 

 

Внаслідок симетричності кубічний кристал має родини 

еквівалентних площин, які позначають індексами взятими у 

фігурні дужки. Наприклад, три грані куба (001), (010), (100) 

можна позначити {100}. Напрямки в кристалі позначають 

індексами, взятими в квадратні дужки, наприклад [111]. 

Сукупність еквівалентних напрямків позначають ламаними 

дужками, наприклад <110>, <111>. У кубічній сингонії 

однойменні напрямки і площини перпендикулярні. Кожна 
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площина містить певну кількість атомів, щільність упаковки 

яких впливає на деякі властивості приладів.  

Для орієнтації злитків і зразків використовують два 

методи: рентгенівський і оптичний (метод світлових фігур). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Описати методи орієнтації зразків: рентгенівський і 

оптичний. 

2. Схематично зобразити кристалографічну площину, яка 

має вузли з індексами  згідно варіанта. 

3. Написати індекси Міллера для цієї площини. Решітка 

примітивна, кубічна. 

4. Порахувати період елементарної комірки за формулою: 

 
222 lkhda hkl ++= . 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Чим відрізняється примітивна елементарна комірка від 

елементарної комірки? 

2. Накресліть схематично гранецентровану і об’ємно 

центровану решітки кубічної сингонії. 

3. Знайдіть відрізки, які відтинають на осях координат 

площини (110), (111), (112) у кубічній решітці. Побудуйте 

названі площини. 

4. Знайдіть індекси Міллера для площини, якій належать 

вузли [100], [010], [002]. 
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Лабораторна робота 7 

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета: Засвоїти першопочаткові операції підготовки 

напівпровідникових матеріалів для дослідження. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Характеристика абразивних матеріалів та їх вибір. 

Напівпровідникові матеріали мають певну твердість. Для їхньої 

обробки застосовують абразивні матеріали більш високої 

твердості. Для визначення твердості як напівпровідникових, так 

і абразивних матеріалів, використовується мінералогічна шкала 

Мооса. Твердість досліджуваного матеріалу знаходиться між 

твердостями тих мінералів, один з яких не залишає подряпини 

на поверхні кристалу, а інший – залишає. 

Основні вимоги, які ставляться до абразивних матеріалів, 

це забезпечення необхідної якості поверхні, що обробляється, і 

високої продуктивності процесу обробки. Для задоволення цих 

вимог абразивні матеріали повинні мати певні властивості: 

твердість, міцність до розтискування, певну форму й кути 

загострення зерна, здатність утворювати гострокутні сколи при 

подрібненні, певний гранулометричний склад (співвідношення 

великих, основних і дрібних фракцій зерна у порошку), високу 

абразивну здатність (здатність зшліфовувати матеріал). 

Як абразивні матеріали використовуються: синтетичний 

алмаз, бору карбід (твердість 10), силіцію карбід (9,5), алюмінію 

оксид (9,2). Деякі напівпровідникові матеріали мають таку 

твердість: силіцій – 7, германій – 6, галію арсенід – 4,5 і т. д. 

Абразивні матеріали для обробки напівпровідникових 

матеріалів застосовують у зв'язаному (алмазні диски та круги) і 

вільному (пасти, суспензії) стані. 

Характеристика клеючих матеріалів. Для закріплення 

злитків, елементів та пластин у процесі механічної обробки 

використовують різноманітні клеючі матеріали, до яких 

ставляться такі вимоги: 

• забезпечення точного базування заготовок при 

обробці; 
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• механічна міцність, яка дає змогу протистояти силам 

різання в процесі обробки; 

• стійкість до температурних впливів; 

• можливість швидкого й легкого закріплення та 

звільнення напівпровідникових зразків; 

• здатність легко відмиватися й не забруднювати 

поверхню напівпровідникового матеріалу; 

• забезпечення нешкідливих умов праці. 

При закріпленні напівпровідникових зразків розплавлена 

клеюча речовина, нанесена на базові поверхні зразків і 

спеціального пристрою, при охолодженні застигає й надійно 

зчіплюється з ними. Як клеючі використовують такі матеріали, 

як, наприклад, бджолиний віск, який при температурі 330–340 К 

переходить у рідкий стан.  

Різання напівпровідникових матеріалів. Розвиток 

напівпровідникової промисловості й наукових досліджень в 

галузі хімії та фізики напівпровідників потребував розробки 

особливих методів різання напівпровідникових матеріалів з 

огляду на їхню високу твердість і крихкість. Крім того, 

механічне різання пов'язане з великими втратами дорогого 

напівпровідникового матеріалу. Тому при виборі способу 

різання необхідно намагатися одержувати мінімальні відходи 

матеріалу. Найбільшого поширення набули такі способи 

різання: 

• різання злитків на елементи диском із зовнішнім 

алмазним ріжучим краєм або при застосуванні абразивних 

порошків; 

• різання злитків на елементи диском із внутрішнім 

алмазним ріжучим краєм; 

• різання злитків стальними полотнами або дротом із 

застосуванням абразивних порошків; 

• поділ пластин на елементи скрайбуванням із 

наступним ламанням; 

• ультразвукове різання; 

• різання абразивним обдуванням; 
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• різання місцевим електролітичним травленням. 

Різання диском із зовнішнім алмазним ріжучим краєм – 

це найпростіший і легкоздійснюваний у виробничих умовах 

спосіб різання напівпровідникових матеріалів. Різання 

проводиться на високих швидкостях (5000 об/хв), у результаті 

чого досягається висока продуктивність. При різанні виділяється 

велика кількість тепла, тому алмазний диск необхідно 

безперервно охолоджувати водою.  

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Охарактеризувати абразивні матеріали, які 

використовуються для шліфування та полірування 

напівпровідникових матеріалів. 

2. Описати один з методів різання напівпровідникових 

матеріалів. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Характеристика абразивних матеріалів. 

2. Характеристика клеючих матеріалів. 

3. Різання напівпровідникових матеріалів. 

4. Шліфування і полірування напівпровідникових 

матеріалів. 
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Лабораторна робота 8 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ 

НАПІВПРОВІДНИКІВ 

Мета: Вивчити явище електропровідності твердих тіл. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Явище електропровідності у твердих тілах зв’язане з 

переміщенням вільних зарядів під дією електричного поля. Таке 

переміщення зарядів приводить до зміни їх енергії. Можливі 

значення енергії електронів у твердих тілах утворюють смуги 

енергії, які називають енергетичними зонами. Оскільки 

електропровідність викликана рухом валентних електронів, то її 

особливості зумовлені характером заповнення валентними 

електронами квантових станів енергетичної зони, яка 

називається валентною зоною. При температурах Т, близьких до 

0o К, можливі два випадки: 

а) квантові стани валентної зони повністю заповнені 

електронами. Тверде тіло з такою валентною зоною буде погано 

проводити електричний струм, тому що валентні електрони не 

можуть рухатись під дією зовнішнього електричного поля. Цей 

рух приводив би до зміни їх енергії, що мусить 

супроводжуватись переходом електронів в інші квантові стани. 

Але всі стани зайняті і переходити нікуди. Це тверде тіло – 

діелектрик; 

б) якщо квантові стани валентної зони заповнені 

електронами частково, то вказаних обмежень на їх рух під дією 

зовнішнього електричного поля не існує. Тверді тіла з таким 

заповненням валентної зони добре проводять струм – це гарні 

провідники. Дослід показує, що високу електропровідність 

мають метали. Отже, в металах квантові стани валентної зони 

заповнені електронами частково. 

Встановлено, що електропровідність напівпровідників з 

підвищенням температури різко збільшується, на відміну від 

металів, де вона монотонно знижується. Зростання 

електропровідності напівпровідників із збільшенням 

температури зонна теорія твердого тіла пояснює так: над 
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валентною енергетичною зоною розташована зона збуджених 

станів. Ця зона відділена від валентної зони смугою 

заборонених енергій, тобто таких значень енергій, які вільний 

електрон не може мати. Ці енергії утворюють заборонену зону. 

Енергетична ширина забороненої зони позначається Еg. Цей 

параметр є важливою характеристикою оптичних та 

електричних властивостей напівпровідників. 

Із збільшенням температури деякі електрони валентної 

зони переходять в зону збуджених станів. Зона збуджених станів 

в цьому випадку буде частково заповнена електронами, які під 

дією зовнішнього електричного поля будуть рухатись так, як в 

металах. З цієї причини ця зона називається зоною провідності.  

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Для визначення ширини забороненої зони Еg 

використовується залежність зворотного струму насичення 

германієвого діоду від температури. Густина струму j=E. E – 

напруженість електричного поля в провіднику. Для дільниці 

провідника довжиною L,  Е = U/L, де U – напруга на цій дільниці 

провідника. Весь струм I = jS, де S – площа поперечного 

перерізу провідника. Отримуємо: 

L

U
SI

L

U

S

I
==  . 

Величину 
L

U
S  можна вважати сталою, а 








 
−=

kT

Eg

2
exp0 .  

 

Завдання. 

1. Ознайомитися з електромонтажною схемою 

лабораторної установки, яка зображена на рис. Л8.1. 

2. Підключити пічку (5) та джерело (1) до електричної 

мережі змінного струму 220 В. 

3. Від джерела (1) подати на діод напругу U=10 В. 

Напруга контролюється по вольтметру, який розташований на 

лицевій панелі джерела (1). 

4. Занести показання приладів (2) і (6) до таблиці 8. 
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Рис. Л8.1. Електромонтажна схема лабораторної 

установки: 1 – джерело постійного струму В-24М (чи інше); 2 – 

прилад для вимірювання зворотного струму діоду (прилад М-

2018, шкала на 1,5 мА); 3 – досліджуваний діод; 4 – хромель-

копелєва (ХК) термопара для вимірювання Т в пічці; 5 – 

електропіч для нагрівання діода; 6 – прилад для вимірювання 

електрорушійної сили (ЕРС) термопари (прилад М-2018, або 

інший), шкала 15 mV 

 

5. ЕРС термопари перевести в о С, використовуючи такі 

дані для термопари, наприклад 

CCt oo 4,14 .  

Це означає, що температура в пічці вища від кімнатної на 

14,4o С. 

6. Визначити абсолютну температуру Т діода за 

формулою ttT к ++= 273 , де кt  – кімнатна температура. Знайти 

значення 1/Т та занести до таблицю Л8.1. 

Увага! Необхідно уважно стежити за температурою в 

пічці і не нагрівати діод вище 120÷130о С. Показання приладів 

краще знімати при охолодженні діода в пічці. Внаслідок 

теплової інерції більш надійні експериментальні дані будуть при 

більш повільному охолодженні, тобто в кінці охолодження. 
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Таблиця Л8.1 

Результати експериментів 

№ 

п/п 

ЕРС 

термопари, 

мВ 

Різниця t між 

температурою 

діода та 

кімнатною, 

o C 

Абсолютна 

температура Т 

діоду, 

K 

1/T, 

K-1 

Сила 

зворотного 

струму I, в 

поділках шкали 

М-2018 

ln I, 

в 

поділках 

шкали 

1       

2       

...       

10       

 

7. Знайти Iln  та побудувати графік залежності 

( )TfI /1ln = . Знайти із графіка tg  і за формулою обчислити 

gE .  

8. Порівняти отриманий результат з довідковим ( 0,7 еВ). 

1 еВ = 1,610-19 Дж. 

9. Зробити висновки. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Що таке валентна зона, заборонена та зона провідності?  

2. Чим відрізняється електропровідність металів від 

напівпровідників?  

3. Як залежить опір напівпровідника від температури?  

4. Що таке термо ерс?  

 



166 

Лабораторна робота 9 

АНАЛІЗ ДІАГРАМ СТАНУ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ 

 Мета: Навчитися робити аналіз діаграм стану різних типів, 

визначати наявність фаз та структур у сплавах різного хімічного 

складу при різних температурах; навчитись визначати кількість 

фаз або структурних складових в сплавах; навчитися визначати 

перетворення в сплавах. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Металеві матеріали, які використовуються в 

машинобудуванні – сплави, що складаються з двох, трьох або 

більшої кількості елементів. Основним елементом сплаву 

зазвичай є метал, який і визначає назву сплавів (сплави на основі 

заліза, міді, алюмінію тощо). Інші компоненти сплавів можуть 

бути як металами, так і неметалами. Діаграми стану або 

діаграми фазової рівноваги у зручній графічній формі показують 

фазовий і структурний склад сплавів залежно від температури та 

концентрації.  

Основні типи діаграм стану. 

1.  Діаграми стану системи, компоненти якої утворюють 

неперервний ряд рідких і твердих розчинів.  

2. Діаграми стану систем з відсутністю взаємної 

розчинності компонентів у твердому стані. 

3. Діаграми стану систем з обмеженою розчинністю 

компонентів у твердому стані. 

4. Діаграми стану з перитектичним перетворенням. 

6. Діаграми стану систем з поліморфними компонентами. 

7. Діаграми мтану з хімічними сполуками. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Уважно вивчити теоретичний матеріал. 

2. Зробити аналіз діаграми стану за таблицею Л9.1: 

-   дати загальне означення заданої системи, зображеної 

на рис. Л9.1; 

-   описати процес кристалізації заданого сплаву з 

температури рідкого стану до кімнатної; 
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-   показати криву охолодження заданого сплаву; 

-   визначити, які фази та які структурні складові будуть у 

Вашому сплаві при кімнатній температурі; 

-   визначити кількість цих фаз та структурних складових 

при кімнатній температурі; 

-   показати схему структури сплаву при кімнатній 

температурі. 

3. Скласти звіт про роботу, в якому повинні бути: 

рисунок діаграми стану заданої Вам системи; лінія вашого 

сплаву на діаграмі стану; крива охолодження сплаву з рідкого 

стану до кімнатної температури (поруч з діаграмою стану); 

описання процесу кристалізації сплаву і перетворень, які 

відбуваються в сплаві після його кристалізації, тобто в твердому 

стані, включно до кімнатної температури; розрахунки кількості 

фаз і структурних складових у сплаві при кімнатній температурі; 

рисунок структури заданого сплаву при кімнатній температурі; 

висновки. 

 

Таблиця Л9.1 

Варіанти індивідуальних завдань 

№ 

варіанта 
Рисунок Сплав 

№ 

варіанта 
Рисунок Сплав 

1 3.12, в 1 8 3.12, б II 

2 3.12, а III 9 3.12, е I 

3 3.12, б I 10 3.12, а I 

4 3.12, е IV 11 3.12, г III 

5 3.12, а II 12 3.12, е II 

6 3.12, в II 13 3.12, г II 

7 3.12, г I 14 3.12, е III 
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Рисунок Л9.1. Діаграми стану для індивідуального 

завдання 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Правило важеля та правило фаз? 

2. Діаграми стану систем: з необмеженою розчинністю 

компонентів; з цілковитою нерозчинністю компонентів; з 

обмеженою розчинністю компонентів; з хімічними сполуками; з 

поліморфними компонентами. 

3. Евтектичне перетворення. 

4. Перитектичне перетворення. 
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Лабораторна робота 10 

ДІАГРАМА СТАНУ СПЛАВІВ СИСТЕМИ ЗАЛІЗО – 

ВУГЛЕЦЬ 

Мета: Вивчення діаграми стану залізовуглецевих сплавів, аналіз 

перетворень, які проходять у сплавах при охолодженні та 

нагріванні, визначення фазового та структурного стану сплавів 

залежно від їх складу та температури. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Найважливішими матеріалами в сучасній машинобудівній 

промисловості є залізовуглецеві сплави: технічне залізо, сталі та 

чавуни. Основою для вивчення процесів формування їх 

структури є діаграма стану системи Fe-C (рис. Л10.1). 

 

 
Рисунок Л10.1. Діаграма стану системи залізо – вуглець 

 

Компонентами залізовуглецевих сплавів є залізо та 

вуглець, який може знаходитись у сплавах у хімічно зв’язаному 

стані у вигляді цементиту – Fe3C (Ц) або у вільному стані – у 

вигляді графіту (Г). Залежно від цього структуроутворення 
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залізовуглецевих сплавів при їх охолодженні з рідкого стану 

можна розглядати за діаграмою метастабільної рівноваги Fe – 

Fe3C (рис. Л10.1, суцільні лінії) або за діаграмою стабільної 

рівноваги Fe – C (рис. Л10.1, пунктирні лінії С1D1, E1C1F1, E1S1, 

S1K1). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Зробити рисунок діаграми стану “залізо – цементит” і 

нанести на неї ординату, що показує склад сплаву згідно з 

варіантом табл. Л10.1; 

2. Дати точну назву вказаного сплаву; 

3. Показати криву охолодження сплаву (поруч з діаграмою 

стану); 

4. Описати процес кристалізації і подальшого формування 

структури цього сплаву з рідкого стану до кімнатної 

температури; 

5. Визначити, які фази і структурні складові будуть у 

сплаві при кімнатній температурі; 

6. Визначити кількість цих фаз і структурних складових за 

правилом важеля. 

 

Таблиця Л10.1  

Варіанти індивідуальних завдань 

№  

варіанта 

% 

вуглецю 

№ 

варіанта 

% 

вуглецю 

№ 

варіанта 

% 

вуглецю 

1 5,5 6 4,0 11 0,01 

2 0,1 7 2,5 12 0,2 

3 0,16 8 4,5 13 0,6 

4 0,3 9 0,8 14 3,5 

5 1,0 10 2,0 15 4,3 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Як впливає вуглець на температуру поліморфного 

перетворення заліза? 



171 

2. Що визначають точки А4, А3, А2, А1 для чистого заліза та 

для його сплавів з вуглецем? 

3. Які фази притаманні залізовуглецевим сплавам? 

4. Які структури утворюються в залізовуглецевих сплавах? 

5. Які перетворення називаються евтектичним, 

евтектоїдним, перитектичним в залізовуглецевих сплавах? 
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Лабораторна робота 11 

МАКРОАНАЛІЗ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 

Мета: Ознайомлення з методикою проведення 

макроструктурного аналізу; одержання практичних навичок 

виготовлення макрошліфів, вивчення поверхонь деталей, зламів, 

макрошліфів, виявлення макродефектів, неоднорідностей, 

причин руйнування металу; отримання навичок зарисовки 

макроструктур.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Макроскопічний аналіз (макроаналіз) металів і сплавів 

полягає в дослідженні їх будови неозброєним оком або за 

допомогою невеликих збільшень (до 30 разів). Макроаналіз 

дозволяє оцінити якість матеріалу, виявити наявність у ньому 

макродефектів, характер його попередньої обробки (лиття, 

обробка тиском, різання, зварювання, наплавлення, термічна і 

хіміко-термічна обробка та ін.), структурну і хімічну 

неоднорідність, волокнистість, причини і характер руйнації. 

Структура матеріалів, що спостерігається неозброєним оком або 

при невеликих збільшеннях, називається макроструктурою. Її 

можна зафіксувати фотознімком або рисунком.  

За допомогою макроаналізу можна дати загальну оцінку 

стану великих поверхонь матеріалу або деталі в цілому і 

вибрати невеликі найбільш важливі та типові ділянки для 

подальшого поглибленого вивчення. Макроаналіз проводять 

шляхом вивчення зламів, макрошліфів або зовнішніх поверхонь 

заготівок і деталей.  

Внутрішні дефекти, що можуть призвести до руйнації 

виробу, виявляються при вивченні зламів.  

Зламом називається поверхня, що утворюється внаслідок 

руйнації металу. Злами металів можуть істотно відрізнятися 

кольором. Так, сталі і білі чавуни, в яких весь вуглець зв'язаний 

у цементиті, мають злам світло-сірого кольору. У 

графітизованих сталей і чавунів, у яких вуглець знаходиться 

переважно у вигляді графіту, злам чорного кольору.  
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На поверхні зламів можна бачити дефекти, що сприяли 

руйнації. Залежно від складу, будови металу, наявності 

дефектів, умов обробки й експлуатації виробів злами можуть 

мати в’язкий чи крихкий характер або утворитися від утоми.  

У практиці широко використовують такий метод 

макроаналізу як дослідження макрошліфів. Макрошліф – це 

зразок із плоскою шліфованою і протравленою поверхнею, 

вирізаний із досліджуваної ділянки деталі або заготівки. Його 

одержують таким способом. На металорізальному верстаті або 

ножівкою вирізують зразок, одну з плоских поверхонь якого 

вирівнюють напилком або на плоскошліфувальному верстаті. 

Потім зразок шліфують вручну або на шліфувально-

полірувальному верстаті шліфувальною шкуркою різної 

зернистості. Шліфування шкуркою проводять в одному 

напрямку, після чого потрібно змити залишки абразиву водою. 

Переходячи на дрібнішу шкурку, повертають зразок на 90° і 

проводять обробку до повного зникнення рисок, утворених 

попередньою шкуркою. Зразок промивають водою, просушують 

і піддають глибокому або поверхневому травленню. Перед 

травленням зразок знежирюють і очищають, як правило, 

етиловим спиртом.  

Протравлений макрошліф промивають водою для 

видалення протравлювача, обробляють спиртом, висушують із 

метою запобігання корозії.  

Макроаналіз макрошліфів дозволяє виявити структурну 

(наприклад, у сталі, загартованої струмами високої частоти) або 

хімічну (наприклад, у сталі, навуглецьованої або в наплавленої 

зносо- і корозійностійким сплавом) неоднорідність, що виникла 

при обробці готових виробів. Хімічна неоднорідність сплаву, що 

виникає при його виробництві, називається ліквацією. Особливо 

схильні до ліквації в сталі вуглець, сірка і фосфор.  

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Ознайомитися з методикою приготування 

макрошліфів.  
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2. Вивчити колекцію зразків з основними дефектами, що 

спостерігаються на їх поверхні. Замалювати ці дефекти.  

3. Дослідити і замалювати макроструктуру макрошліфів 

із хімічною неоднорідністю (зварні з'єднання, деталі, зміцнені 

термічною, хіміко-термічною обробкою або наплавленням), 

деталей, виготовлених різанням і обробкою тиском.  

4. Оцінити ліквацію на макрошліфі згідно з методом 

Баумана.  

5. Вивчити і замалювати основні види зламів (в’язкий, 

крихкий, від утоми).  

6. Зробити висновки і скласти звіт по роботі відповідно 

до завдань (у звіті обов'язково повинні бути зазначені тема, мета 

роботи, пояснення до кожної розглянутої макроструктури).  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Які дослідження дозволяє виконувати 

макроструктурний аналіз металів і сплавів? 

2.  Яким методом досліджується ліквація сірки в металі? 

3. Що можна дослідити методом зламів зразків металів і 

сплавів? 

4. Як досліджується волокниста макроструктура металів? 

5. Яким спостерігається злам металу від утоми? 
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Лабораторна робота 12 

МІКРОАНАЛІЗ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 

 Мета: Засвоїти технологію приготування мікрошліфів, вивчити 

будову металографічного мікроскопа і навчитись на ньому 

працювати, вивчити мікроструктуру сплаву до та після 

травлення і навчитись зарисовувати найпростіші 

мікроструктури. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Загальний вигляд металографічного мікроскопа МИМ-7 

показано на рис. Л12.1. Він складається з таких основних 

систем: оптичної, освітлювальної з фотографічною апаратурою і 

механічної.  

 

 
Рис. Л12.1. Загальний вигляд мікроскопу МИМ – 7: 1 – 

основа, 2 – корпус, 3 – фотокамера, 4 – мікрометричний гвинт, 5 

– візуальний тубус з окуляром, 6 – ручка ілюмінатора, 7 – 

ілюмінатор, 8 – предметний столик, 9 – клеми, 10 – гвинти 

переміщення столика, 11 – макрометричний гвинт, 12 – 

освітлювач, 13 – ручка світофільтрів, 14 – стопорний пристрій 

освітлювача, 15 – рамка з матовим склом 
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Оптична система мікроскопа включає об'єктив і окуляр, від 

яких залежить збільшення мікроскопа, і ряд допоміжних 

елементів (призми, дзеркала, лінзи й ін.). Об'єктив, що є 

складним сполученням лінз, дає дійсне збільшене обернене 

зображення мікроструктури мікрошліфа. Окуляр складається з 

декількох лінз і призначений для збільшення зображення, 

отриманого об'єктивом, і перетворення його з оберненого в 

пряме. Збільшення мікроскопа визначається добутком 

збільшення окуляра на збільшення об’єктива.  

В освітлювальну систему мікроскопа входять джерело 

світла, серія лінз, світлофільтрів і діафрагм. Джерелом світла є 

електрична лампа (17 В), що включається в мережу через 

понижувальний трансформатор. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Вивчити будову металографічного мікроскопа і засвоїти 

прийоми роботи на ньому. 

2. Приготувати мікрошліф (наприклад, сірого чавуна або 

сталі), вивчити і зарисувати його структуру до і після травлення. 

3. Зробити висновки і скласти звіт по роботі. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. З якою метою проводиться мікроструктурний аналіз 

металів і сплавів? 

2. Технологія виготовлення мікрошліфів. 

3. З якою метою мікрошліфи протравлюють? 

4. Які реактиви застосовуються для протравлення шліфів? 
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Лабораторна робота 13 

ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 

 Мета: Визначити мікротвердість досліджуваних твердих 

речовин методом Вікерса. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Твердість металу – це опір металу проникнення в нього 

іншого твердого тіла. Твердість металу можна міряти різними 

способами: вдавлюванням якогось предмета, дряпанням, ударом 

та інш. Найчастіше використовуються методи вимірювання 

твердості вдавлюванням. На відміну від вимірювання інших 

механічних властивостей: міцності, пластичності, вимірювання 

твердості може проводитись безпосередньо на готових виробах 

та деталях, тому що, практично, не впливає на властивості 

виробу. Між твердістю і іншими властивостями (головним 

чином міцністю) існує кількісна залежність. Вибір способу 

вимірювання залежить від типу матеріалу та його твердості. 

Розрізняють макротвердість – твердість певних ділянок, об’ємів 

металу та мікротвердість – твердість окремих зерен, фаз, та 

структур металу. 

Способи вимірювання макротвердості: за Брінелем, за 

Роквелом та за Вікерсом.  

Мікротвердість вимірюється за методом Вікерса, а 

прилад для вимірювання мікротвердості (ПМТ-3) представляє 

комбінацію твердоміра і оптичного мікроскопа, що дозволяє 

вдавлювати піраміду в точно визначеному місці (наприклад 

границя зерна). Для переведення числа твердості в систему СІ 

потрібно число одиниць твердості помножити на 9,8 (наприклад 

20HRC = 20х9,8=196МПа).  

Прилад ПМТ-3. Основа 1 (рис. Л13.1) приладу має стійку 

2, по якій гайкою 3 при послабленому гвинті 4 можна 

переміщувати кронштейн 5 з тубусом 6 мікроскопа. Кронштейн 

5 має направляючі, по яких можна переміщувати тубус 6. Грубе 

переміщення тубуса 6 здійснюється обертанням гвинта 7 

(макроподача), а мале переміщування – обертанням гвинта 8 

(мікроподача).  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%83
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=165&concept=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE+%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83
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 Рис. Л13.1. Прилад ПМТ-3 

 

Тубус має нахилену трубку з окуляром 9 та об’єктивом 10. 

До тубуса приєднано механізм навантаження 11 з алмазним 

наконечником 12, який являє собою чотирьохгранну алмазну 

піраміду, яка має при верхівці 136о. На основі 1 розташовано 

предметний стіл 13, верхню частину якого за допомогою гвинтів 

14 та 15 можна переміщувати в двох взаємно перпендикулярних 

напрямках (координатне переміщення) та рукояткою 16 

повертати навколо вісі приблизно на 180º від одного упору до 

другого (напівкругове переміщення).  

На стіл 13 установлюють зразок 17. Для навантаження 

використовують спеціальні вантажі, які мають форму шайб з 

вирізом вагою 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 г. При випробуванні 

один з вантажів (шайба 18) встановлюють вирізом на шток 

навантажуючого механізму. Вдавлювання алмазної піраміди 12 

у зразок 17 під дією вантажу, який знаходиться на штоці, 

здійснюється при поверненні рукоятки 19 приблизно на 

півоберта. Діагональ отриманого відбитка замірюють окулярним 

мікрометром 20. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання: 

1. Визначити ціну поділки окуляра-мікрометра. 

2. Провести центрування оптичної осі мікроскопа. 

3. Провести тарирування навантажувального пристрою. 

4. Визначити мікротвердість зразка (за завданням 

викладача). 

5. Результати вимірювань занести у таблицю: 

 

Таблиця Л13.1 

Результати досліджень структури 

Структурний 

складник 

зразка 

Номер 

відліку 

Діагональ dпод.=l1-

l2 

Число 

мікротвердості лівий 

відлік 

l1 

правий  

відлік 

l2 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Що дозволяє оцінити мікротвердість? 

2. Як визначають мікротвердість? 

3. Яким чином підготовлюють поверхню зразка для 

вимірювання мікро-твердометрі? 

4. Який порядок роботи на мікротвердометрі? 
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Лабораторна робота 14 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ. 

Мета: Розрахувати параметри кристалічної гратки на основі 

рентгенівських дифрактограм. Перевірити, чи виконується в 

даному випадку правило Вегарда.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Для кристалічних матеріалів досить характерним є 

утворення твердих розчинів, які являють собою фази змінного 

складу. Часто для утворення матеріалів з певними 

властивостями (електропровідність, магнетизм і т.д.) ці 

матеріали модифікують, змінюючи склад, що приводить до 

утворення твердих розчинів.  

Розрізняють тверді розчини двох типів: 

1. Тверді розчини заміщення, в яких розчинені атоми чи 

йони заміщують атоми чи йони  у регулярних вузлах 

кристалічної гратки. 

2. Тверді розчини включення отримуються шляхом 

включення  частинок однієї речовини в міжвузля кристалічної 

гратки іншої речовини (розчинника). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

Завдання. 

1. Розрахувати параметри кристалічної гратки на основі 

рентгенівських дифрактограм, виданих викладачем для 3–5 

зразків. 

2. Представити результати досліджень у вигляді графічної 

залежності склад–параметри гратки. Перевірити, чи виконується 

в даному випадку правило Вегарда. 

3. На основі отриманих результатів зробити висновки про 

можливий механізм утворення твердих розчинів. 

4. На основі дифрактограм побудувати графік у 

координатах склад–інтенсивність для вибраного максимуму. 

Для зразка невідомого складу провести зйомку дифрактограми 

на дифрактометрі ДРОН 4-13. За калібрувальним графіком 
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визначити склад зразка. Обчислити абсолютну та відносну 

похибку. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Типи твердих розчинів. Тверді розчини заміщення та 

включення. 

2. Утворення катіонних вакансій. Механізм включення 

аніонів. 

3. Утворення аніонних вакансій. Механізм включення 

катіонів. 

4. Правило Вегарда. 
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Лабораторна робота 15 

ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ ІЗ РОЗЧИНУ 

Мета: Навчитись вирощувати монокристали доступних солей. 

Виростити монокристал алюмокалієвого галуну чи мідного 

купоросу. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Основні методи вирощування монокристалів можна 

розділити на три групи. Вирощування: а) з пари (з газової фази), 

б) з розчинів, в) з розплавів. Існують два простих способи 

вирощування кристалу з розчину: охолодження теплого 

насиченого розчину і його випарювання. Першим етапом будь-

якого з способів є приготування насиченого розчину. Найбільш 

доступними речовинами для цієї роботи є алюмокалієвий галун 

чи мідний купорос. Можна використати і деякі інші речовини – 

червону кров’яну сіль (K3Fe(CN)6), жовту кров’яну сіль 

(K4Fe(CN)6), хромокислий калій (KCrO4). Нагадаємо, що при 

роботі з хімічними речовинами необхідно дотримуватись правил 

техніки безпеки. 

Розчинність будь-якої речовини залежить від 

температури. Звичайно з підвищенням температури розчинність 

збільшується, а зі зниженням температури – зменшується. 

Залежність коефіцієнта розчинності алюмокалієвого галуну від 

температури показана на рис. Л15.1. По вертикалі відкладена 

маса солі в г, що розчиняється в 100 г води, по горизонталі – 

температура. З графіка видно, що при охолодженні насиченого 

при температурі 40°С розчину до температури 20°С в ньому 

виявиться близько 15 г надлишкової кількості галуну на кожні 

100 г води. При відсутності центрів кристалізації ця речовина 

може залишитись в розчині, тобто розчин буде перенасиченим. 

З появою центрів кристалізації надлишок речовини 

виділяється з розчину і при кожній певній температурі в розчині 

залишається та кількість речовини, яка відповідає коефіцієнту 

розчинності при цій температурі. Надлишок речовини з розчину 

випадає у виді кристалів; кількість кристалів тим більша, чим 

більше центрів кристалізації в розчині.  
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Рис. Л15.1. Залежність коефіцієнта розчинності 

алюмокалієвого галуну від температури (1) та ріст кристала (2) 

 

Центрами кристалізації можуть служити забруднення на 

стінках посудини з розчином, порошинки, дрібні кристалики 

розчиненої речовини. Якщо надати можливість кристаликам, що 

випали, підрости протягом доби, то серед них можна буде 

знайти чисті і досконалі за формою екземпляри. Вони будуть 

служити затравками для вирощування великих кристалів. 

Щоб виростити великий кристал, в насичений розчин, 

ретельно відфільтрований, слід внести кристалик-затравку, 

заздалегідь прикріплений до волосини чи тонкої капронової 

нитки. Волосину чи нитку перед прив’язуванням кристалика 

потрібно протерти спиртом. Можна виростити кристал і без 

затравки. Для цього волосину чи капронову нитку протирають 

спиртом і опускають в розчин так, щоб кінець волосини чи 

нитки вільно висів у розчині. На кінці волосини чи нитки може 

початись ріст кристалу. 

Якщо для вирощування підготовлений великий 

затравочний кристал, то його краще вносити в трохи підігрітий 

розчин. Якщо розчин при кімнатній температурі був насиченим, 

то при температурі на 3–5°С вище кімнатної він стане 
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ненасиченим. При внесенні кристала – затравки в такий розчин 

кристал почне розчинятись в ньому і при цьому втратить верхні 

дефектні та забруднені шари. Це приведе до збільшення 

прозорості майбутнього кристалу. Коли температура знизиться 

до кімнатної, розчин знову стане насиченим і розчинення 

затравки припиниться. Якщо посудину з розчином накрити так, 

щоб вода могла з нього випаровуватись (рис. 53), то через 

деякий час розчин стане перенасиченим і почнеться ріст 

кристалу. Під час вирощування кристалу посудину з розчином 

слід тримати в теплому сухому місці, де температура протягом 

доби залишається сталою. Щоб виростити великий кристал 

потрібно від кількох діб до кількох тижнів. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Ретельно вимийте дві склянки і лійку. 

2. Налийте в одну склянку теплої (40–50°С) дистильованої 

води (приблизно половину склянки). Якщо дистильованої води 

немає, то двічі прокип’ятіть воду і дайте їй відстоятись. Насипте 

у воду сіль і помішуйте до повного розчинення солі. На кожні 

100 г води слід взяти близько 30–40 г мідного купоросу чи 

алюмокалієвого галуну, або 40 г кухонної солі. Для інших 

речовин рекомендації можна взяти з таблиці Л15.1. 

3. Профільтруйте одержаний розчин в іншу склянку через 

ватний фільтр. Ватний фільтр перед фільтруванням опустіть в 

посудину з дистильованою водою, а потім витисніть з нього 

воду. 

4. Склянку з теплим розчином прикрийте зверху (не 

щільно) листом цупкого паперу чи кришкою і залиште на добу. 

При охолодженні в розчині почнуть випадати кристали. 

5. Злийте розчин зі склянки і виберіть серед кристаликів, 

що випали, декілька найбільших і правильної форми. Злитий 

розчин поверніть назад в склянку. 

6. Протріть спиртом тонку капронову нитку (можна 

використати рибальську волосінь діаметром близько 0,1 мм) і 

прив’яжіть до неї кристалик-затравку. Розчин в склянці 

підігрійте так, щоб кристалики, які залишились, розчинились. 
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Опустіть затравку в розчин. Можна також просто покласти 

затравку на дно склянки. Момент опускання затравки слід 

вибирати так, щоб розчин був близький до насичення. Якщо 

розчин буде ненасиченим, то затравка почне розчинятись і може 

зникнути. З цієї причини заздалегідь готують декілька затравок. 

7. Поставте склянку в тепле чисте місце. Протягом 

декількох діб (чи тижнів) не торкайтесь кристалу і не 

переставляйте склянку 

8. В кінці терміну вирощування витягніть кристал з 

розчину, ретельно обсушіть його паперовою серветкою і 

покладіть в спеціальну коробочку. Руками кристал не беріть, 

інакше він втратить прозорість. 

 

Таблиця Л15.1 

Розчинність, форма та колір кристалів солей 

Речовина і хімічна 

формула 

Форма і колір 

кристалів 

Маса 

речовини в 

г на 100 мл 

води 

Хлористий натрій 

(кухонна сіль) NaCl 

Дрібні білі 

снігоподібні або 

кубічні кристали 

39 

Алюмокалієвий галун 

KAl(SO4)2·12H2O 

Октаедричні кристали 

білого і ніжно-

сріблястого кольору 

30-40 

Двохромистий калій 

(біхромат калію) 

K2Cr2O7 

Триклинні оранжево-

червоні голки або 

пластинки 

50 

Залізосиньородистий 

калій (червона кров ۥяна 

сіль) K3Fe(CN)6 

Рубінові кристали 90 

Залізистосиньородистий 

калій (жовта кров ۥяна 

сіль) K4Fe(CN)6 

Світло-жовті прозорі 

кристали 
40 

Мідний купорос 

CuSO4∙5H2O 

Триклинні яскраво-

сині кристали 
30-40 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Який розчин називають насиченим? 

2. Що називають розчинністю і як розчинність солей 

залежить від температури? 

3. Що може служити центром кристалізації? З якою метою 

розчин фільтрували? 

4. Як насичений розчин можна зробити перенасиченим, не 

додаючи в розчин розчинену речовину? 
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Лабораторна робота 16 

ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ ІЗ РОЗПЛАВУ. 

Мета: Ознайомитися з основними принципами та умовами 

вирощування монокристалів; вивчити сучасні методи і 

познайомитися з технікою вирощування монокристалів; 

одержати монокристал цинку.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Кристалічні тверді тіла існують у вигляді окремих 

кристалітів – монокристалів – і у вигляді полікристалів, що 

представляють собою сукупність різним образом орієнтованих 

кристалітів – зерен. У промисловості та техніці знайшли широке 

застосування штучно вирощені однорідні монокристали різних 

речовин, причому діапазон завдань, для рішення яких необхідні 

монокристали, безупинно розширюється. Розвиток нових 

галузей науки і сучасних технологій вимагає одержання 

металевих і неметалічних монокристалів з особливою 

структурою і заданими властивостями.  

У цей час розроблені численні методики як лабораторного, 

так і промислового призначення для вирощування 

монокристалів різних речовин: металів, напівпровідників, 

діелектриків, матеріалів з високими температурами плавлення, 

органічних і неорганічних сполук.  

Якщо говорити про металеві матеріали, то їх можна 

умовно розділити на три основні групи:  

– відносно легкоплавкі метали, аж до міді (Тпл < 1100 ºС);  

– тугоплавкі метали (Тпл > 1100 ºС);  

– метали, у яких спостерігаються фазові перетворення у 

твердому стані.  

У цей час одержання монокристалів легкоплавких металів 

не представляє особливих труднощів; для цього розроблені 

прості та надійні методи. Сутужніше вирощувати монокристали 

металів двох інших груп. Монокристали чистих матеріалів 

одержувати легше, ніж кристали сплавів; сутужніше одержувати  

монокристали з певною кристалографічною орієнтацією, які 

мають складну форму (профільовані кристали).  
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З безлічі існуючих способів одержання монокристалів 

вибір того або іншого способу залежить від двох головних 

факторів: від температури плавлення матеріалу та від наявності 

або відсутності матеріалів для виготовлення контейнерів, 

інертних  стосовно  розплаву даного металу або сплаву.  

Якість одержуваних монокристалів визначається 

щільністю і характером розподілу структурних  

недосконалостей, включень і домішок, а для сплавів – ще й 

рівномірністю розподілу компонентів.  

Всі методи вирощування монокристалів з розплавів 

ґрунтуються на висновках з кінетичної теорії росту кристалів. 

Ріст кристалів можливий тільки тоді, коли поблизу поверхні 

кристала підтримується постійний градієнт  температури, що 

припускає наявність у кристалізаційній установці нагрівача і 

холодильника. Інакше кажучи, після виникнення зародка 

швидкість росту кристала визначається лише швидкістю відводу 

схованої теплоти  кристалізації від поверхні розділу між 

твердою фазою і розплавом. Методи  вирощування 

монокристалів із розплавів застосовуються для речовин, які 

плавляться без зміни сполуки, не мають поліморфних 

перетворень і хімічно малоактивні. Є кілька груп методів, що 

підрозділяються залежно від способу відводу тепла в розплаві. 

Вони засновані на зміні температури розплаву при нерухливій 

затравці або переміщенні кристала в полі температурного 

градієнта. Як правило, переохолодження поблизу фронту 

кристалізації не повинно перевищувати декількох градусів. За 

таких умов спонтанна кристалізація практично не відбувається. 

Якщо до поверхні розплаву наблизити кристал-затравку, то він 

стає активним центром зародження, починається мимовільна 

кристалізація з одного центра, у результаті виростає 

монокристал із кристалографічною орієнтацією, що задається 

орієнтацією затравки. 

Методи вирощування монокристалів з розплаву: метод 

Кіропулоса, метод Чохральского, метод Бріджмена-Стокбаргера, 

метод зонної кристалізації, метод Вернейля, метод Степанова-

Млавського. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

У лабораторних умовах виростити монокристал цинку, 

використовуючи метод спрямованої кристалізації (температура 

плавлення цинку дорівнює 419,5оС, тип кристалічної решітки 

цинку – гексагональна щільна упаковка).  

 

Порядок виконання роботи. 

1. Ознайомитися зі схемою експериментальної установки 

для одержання монокристала цинку (рис. Л16.1). Обґрунтувати: 

вибір джерела нагрівання, вибір матеріалу і форми тигля, вибір 

способу контролю і виміру температури, вибір пристрою для 

відносного переміщення печі і тигля, забезпечення способу 

відводу тепла. 

2. Подати необхідну напругу через понижувальний  

трансформатор на нагрівальну піч, щоб температура в печі  

досягла 500оС і залишалася постійною в процесі вирощування 

монокристалу (максимально допустимий струм через 

нагрівальну обмотку печі дорівнює 1А).  

3. Взяти кварцову  пробірку (діаметром ∼ 6 мм) із 

конічним запаяним кінцем. Заповнити  пробірку дрібними 

шматочками  цинку. Розплавити Zn над  газовим пальником, 

заповнити об'єм пробірки розплавом, не допускаючи  порожнеч 

(для  цього необхідно струшувати пробірку в процесі плавлення 

Zn).   

4. Помістити пробірку з розплавом у піч (не доторкуючись 

стінок печі) так, щоб вістря  пробірки  розташовувалося  в 

центральній частині печі; закріпити її у затискачі. Включити в 

мережу електромотор, що забезпечує переміщення печі з 

постійною швидкістю відносно нерухомої пробірки  з Zn.  

5. По закінченні процесу кристалізації (пробірка з 

кристалом практично вийде за межі печі) зняти  пробірку і 

витягти кристал (акуратно розбивши пробірку).  
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Рис. Л16.1. Схема експериментальної установки для 

вирощування монокристала цинку: 1 –  цинк;  2 –  скляна  

пробірка; 3 – електрична піч; 4 – електромотор; 5 –редуктор; 6 – 

нитка; 7 – напрямні 

 

Переконатися у тому, що отриманий кристал цинку є 

монокристалом. Для цього необхідно розколоти вирощенний 

кристал. Якщо під дією невеликого зусилля кристал розділиться 

на дві частини, а площини відколу будуть мати дзеркальний 

блиск, то це свідчить про те, що вирощений кристал є 

монокристалом (тому що монокристали Zn легко руйнуються по 

площинах спайності – щільно впакованих базисних площинах). 

Точну інформацію про досконалість структури отриманого 

кристалу і його кристалографічну орієнтацію можна одержати за 

допомогою рентгенівських методів дослідження.  

У звіті вказати: 

1. Умови вирощування монокристала Zn: температура в 

печі; точність підтримки температури в печі; швидкість 

переміщення печі відносно тигля зі зразком. 

2. Навести дані про структуру отриманого кристалу Zn. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Методи вирощуваня монокристалів. 

2. Методи вирощуваня монокристалів із розплавів. 
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3. Метод Кіропулоса. Метод Чохральского. 

4. Метод Бріджмена-Стокбаргера. 

5.Метод зонної кристалізації. 

6. Метод Вернейля. 
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ТЕСТИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

МОДУЛЬ 1 

 

1. Який кристал завжди містить різні дефекти 

внутрішньої структури решітки, спотворення і нерівності на 

гранях і має знижену симетрію багатогранника внаслідок 

специфіки умов зростання? 

1. Ідеальний кристал. 

2. Реальний кристал. 

3. Кристал двійник. 

4. Не має правильної відповіді. 

 

2. Кристал досконалої структури, позбавлений всіх 

дефектів будови це –  

1. Ідеальний кристал; 

2. Реальний кристал. 

3. Справжній кристал. 

4. Квазікристал. 

 

3. Скільки є видів дислокацій: 

1. Одна. 

2. Дві. 

3. Три. 

4. Чотири і більше. 

 

4. Вузли гратки в яких відсутні атоми – це  

1. Вакансії. 

2. Прониклі атоми. 

3. Гвинтова дислокація. 

4. Заміщення одного атома іншим. 

 

5. Назвати типи хімічного зв’язку у твердих тілах: 

1. Полярний зв'язок, водневий зв'язок, ковалентний 

зв'язок, іонний зв'язок. 

2. Металічний зв'язок, водневий зв'язок, ковалентний 

зв'язок, іонний зв'язок. 
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3. Неполярний зв'язок, водневий зв'язок, металічний 

зв'язок, іонний зв'язок. 

4. Водневий зв'язок, ковалентний зв'язок, іонний зв'язок. 

 

6. Який тип хімічного зв’язку утворюється переходом 

електронів від одного атома до іншого, основний вклад у 

притягання вноситься електростатичною взаємодією: 

1. Полярний зв'язок. 

2. Металічний зв'язок. 

3. Водневий зв'язок. 

4. Іонний зв'язок. 

 

7. Іонний хімічний зв'язок – це: 

1. Тип зв’язку, при якому електрони переходять із одного 

атома до іншого. 

2. Тип зв’язку, що характеризується наявністю сталого 

електричного дипольного моменту. 

3. Тип зв’язку, що реалізується донорно-акцепторною 

взаємодією. 

4. Тип зв’язку, де атоми поділяють одну чи більше 

спільних пар електронів. 

 

8. Молекулярні кристалічні ґратки можуть мати речовини 

з хімічним зв'язком: 

1. Іонним. 

2. Металічним. 

3. Ковалентним полярним. 

4. Міжмолекулярним.  

 

9. Схема якого типу хімічного зв'язку зображена на 

рисунку? 

1. Металічного. 

2. Іонного. 

3. Донорно-акцепторного. 

4. Молекулярного. 

 

       +                     –  
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10. Індекси Міллера – це…: 

1. Система позначень для комірок атомів. 

2. Система позначень для сімейства напрямків і площин у 

кристалічні гратці. 

3. Система позначень напрямків у кристалічні гратці. 

4. Базис ортогональних векторів, які задають 

прямолінійну кристалічну гратку. 

 

11. Індекси Міллера задаються: 

1. (ktl). 

2. (hkl). 

3. (lmn). 

4. (mnp). 

 

12. Для опису напрямку в кристалі вибирається: 

1. Площина, що проходить уявно через кристал. 

2. Пряма, що проходить через початок координат. 

3. Пряма, що не проходить через початок координат. 

4. Точка, що лежить у початку кординат. 

 

13. Індекси напрямку позначають так: 

1. [ktl]. 

2. [hkl]. 

3. [lmn]. 

4. [mnp]. 

 

14. Яку з характеристик не об'єднує у собі структурний 

тип? 

1. Кристалічні структури із однаковою просторовою 

групою. 

2. Близькими параметрами ґратки (та їх числовим 

співвідношенням). 

3. Однаковим (часто близьким) розташуванням 

атомів. 

4. Розчинність у певних сполуках. 
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15. Що таке елементарна комірка? 

1. Найменший об’єм просторового розміщення 

атомів кристалу, який повністю передає всі особливості його 

структури. 

2. Тверді тіла, які мають правильне періодичне 

розміщення складових їх частинок. 

3. Діаметр кільця на електронограмі. 

4. Довжина хвиль електронів елементарних 

частинок. 

 

16. Який тип щільної упаковки куль зображений на 

рисунку? 

1. Гексагональний. 

2. Тетрагональний. 

3. Ромбічний.  

4. Кубічний. 

 

 

17. Що собою являє гранецентрована гратка Браве? 

1. Просторові вузли розміщені тільки у вершинах 

паралелепіпеда. 

2. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрах верхньої і нижньої плоских сіток. 

3. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрі кожної грані. 

4. Просторові вузли розміщені у вершинах і в центрі. 

 

18. Що собою являє базоцентрована гратка Браве? 

1. Просторові вузли розміщені тільки у вершинах 

паралелепіпеда. 

2. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрах верхньої і нижньої плоских сіток. 

3. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрі кожної грані. 

4. Просторові вузли розміщені у вершинах і в центрі. 
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19. Що собою являє об’ємноцентрована гратка Браве? 

1. Просторові вузли розміщені тільки у вершинах 

паралелепіпеда. 

2. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрах верхньої і нижньої плоских сіток. 

3. Просторові вузли розміщені у вершинах паралелепіпеда 

і в центрі кожної грані. 

4. Просторові вузли розміщені у вершинах і в центрі. 

 

20. Який тип градки Браве зображено на рисунку:  

1. Кубічна. 

2. Гексагональна. 

3. Тераедрична. 

4. Ромбічна. 

 
 

21. Назвати три основних структурних типи металів. 

1. Типи алмазу, графіту, міді. 

2. Типи сфалериту, галіту, заліза. 

3. Типи заліза, шпінелі, корунду. 

4. Типи α-заліза, магнію, міді. 

 

22. Позначте, у якому агрегатному стані речовина 

передає тиск однаково у всіх напрямках: 

1.У твердому і рідкому. 

2. У твердому і газоподібному. 

3. У рідкому і газоподібному. 

4. У твердому, рідкому і газоподібному. 

 

23. Основна ознака рідкого агрегатного стану: 

1. Зберігає форму і об’єм. 

2. Зберігає об’єм, але не зберігає форми. 

3. Не зберігає ні форми, ні об'єму. 

4. Всі відповіді правильні. 

 

24. Основна ознака твердого агрегатного стану: 



197 

1. Зберігає форму і об’єм. 

2. Зберігає об’єм, але не зберігає форми. 

3. Не зберігає ні форми, ні об'єму. 

4. Всі відповіді правильні. 

 

25. Основна ознака газоподібного агрегатного стану: 

1. Зберігає форму і об’єм. 

2. Зберігає об’єм, але не зберігає форми. 

3. Не зберігає ні форми, ні об'єму. 

4. Всі відповіді правильні. 

 

26. Процес переходу речовини з газоподібного стану у 

стан з більшою густиною називають: 

1. Конденсацією. 

2. Дистиляцією. 

3. Випаровуванням. 

4. Плавленням. 

 

27. Густина речовини це – величина: 

1. Рівна добутку маси речовини та її об’єму. 

2. Рівна відношенню маси речовини  до її об'єму. 

3. Обернено пропорційна масі речовини. 

4. Прямо пропорційна об’єму речовини. 

 

28. У яких речовинах зберігається лише близький, але 

відсутній далекий порядок: 

1. Аморфних. 

2. Рідких. 

3. Твердих. 

4. Газоподібних. 

 

29. Які завдання не належать до області хімії твердого 

тіла: 

1. Одержання хімічних речовин високого ступеня 

чистоти, що містять не більше 10-8-10-10% домішок. 

2. Легування твердотільних матеріалів. 
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3. Отримання пластмас. 

4. Розробка способів, методів та методик вирощування 

монокристалів. 

 

30 .Фізикохімічний прилад, скляна посудина спеціальної 

форми і певної місткості, що застосовується для вимірювання 

щільності речовин в газоподібному, рідкому і твердому станах – 

це… 

1. Твердомір. 

2. Пікнометр. 

3. Ареометр. 

4. Рефрактометр. 

 

Приклад модульного завдання 

1. Написати індекси Міллера для площини, яка має вузли 

з індексами [[200]], [[010]] [[001]]. Решітка примітивна, кубічна. 

2.  Порахувати число атомів на елементарну комірку та 

знайти сталу решітки (а) кристала:  

а) алюмінію (ГЦК – решітка,  =2,6 г/см3
);  

б) вольфраму (ОЦК – решітка,  =19,3 г/см3
). 

3. Визначити масу елементарних компонентів для 

наважки масою 1 г. для зразків складу: 

а) 10% Y2S3 – 30%Cu2S – 60%PbS, 

б) 40% As2Se3 – 30%Cu2Se – 30%PbSe. 

4. Оцінити ступінь іонності, ковалентності та 

металічності зв'язку для сполуки: AgSbTe2. 

5. Знайдіть відносну концентрацію вакансій при 

температурах 400, 900, та 1600 К, якщо енергія утворення 

вакансії 0,6 еВ. 
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МОДУЛЬ 2 

 

1. На даному рисунку взаємна розчинність компонентів А 

і В в рідкому і твердому стані: 

 
1. Відсутня. 

2. Присутня. 

3. Необмежена. 

4. Обмежена. 

 

2. Які кристали утворяться з рідкої фази L, що зображена 

на рисунку ?  

 
1. L і B. 

2. L і A. 

3. А і В. 

4. L. 

 

3. Перетин кривих ліквідусу називається: 

1. Нульова точка. 

2. Точка оберненої реакції. 

3. Точка нульової реакції. 

4. Евтектична точка. 



200 

 

4. Який метод ілюструє схема апарату для вирощування 

монокристалів? 

 
1. Метод Чохральського. 

2. Метод Стокбаргера. 

3. Метод Вернейля. 

4. Метод зонної кристалізації. 

 

5. Технологія вирощування монокристалів з тигля 

витягуванням із розплаву при повільному обертанні: 

1. Метод Чохральського. 

2. Метод Стокбаргера. 

3. Метод Вернейля. 

4. Правильна відповідь відсутня. 

 

6. Який метод ілюструє схема апарату для вирощування 

монокристалів? 

 
1. Метод Чохральського. 

2. Метод Стокбаргера. 

3. Метод Вернейля. 
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4. Метод Бріджмена-Стокбаргера. 

 

7. Вкажіть безтигельний метод вирощування 

монокристалу: 

1. Метод Чохральського. 

2. Метод Стокбаргера. 

3. Метод Вернейля. 

4. Метод Бріджмена-Стокбаргера. 

 

8. Продовжіть речення: “Фазові перетворення у твердому 

стані супроводжуються…”: 

1. Виникненням кристалічної гратки. 

2. Зміною симетрії кристалічної гратки. 

3. Рухливістю атомів. 

4. Розчинністю компонентів. 

 

9. При будь-якому фазовому перетворенні у твердому 

стані відбувається: 

1. Перебудова атомної структури системи. 

2. Зміцнення кристалічної гратки. 

3. Зміцнення атомної структури системи. 

4. Перебудова кристалічної гратки. 

 

10. Котрий з дефектів кристалічної структури не належить 

до точкових? 

1. Вакансії. 

2. Прониклі атоми. 

3. Гвинтова дислокація. 

4. Заміщення одного атома іншим. 

 

11. Лінійні дефекти - … : 

1. Вакансії атомів у міжвузловинах, атоми у вузлах. 

2. Протяжні у 2-ох вимірах (відстань співрозмірна 

кристалу), а в 3-ому (не перевищує декілька параметрів 

кристалу). 

3. Протяжні в усіх 3-ох вимірах. 
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4. Протяжні в 1-одному напрямку (відстань 

співрозмірна кристалу), а двох інших не перевищує декілька 

параметрів кристалу. 

 

12. На які групи поділяються за геометричною ознакою 

структурні дефекти? 

1. Поверхневі, крайові, об’ємні, гвинтові. 

2. Точкові, об’ємні, лінійні, гвинтові. 

3. Точкові, об’ємні, лінійні, поверхневі. 

4. Точкові, об’ємні, крайові, поверхневі. 

 

13. Якщо одна із кристалографічних площин уривається в 

середині кристалу, то обірваний край цієї площини утворює …: 

1. Гвинтову дислокацію. 

2. Крайову дислокацію. 

3. Змішану дислокацію. 

4. Дірку. 

 

14. Ким був описаний гвинтовий тип дислокації : 

1. Дмитром Менделєєвим.     

2. Юстусом Лібіхом.     

3. Робертом Бунзеном. 

4. Йоханесом Бюргерсом. 

 

15. Тверді розчини, в яких розчинені атоми чи іони 

заміщують атоми чи іони у регулярних вузлах кристалічної 

гратки, це… 

1. Тверді розчини катіонних вакансій. 

2. Тверді розчини включення. 

3. Тверді розчини заміщення. 

4. Тверді розчини аніонних вакансій. 

 

16. Тверді розчини, які отримують шляхом включення  

частинок однієї речовини в міжвузля кристалічної гратки іншої 

речовини (розчинника), це… 

1. Тверді розчини катіонних вакансій. 
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2. Тверді розчини заміщення. 

3. Тверді розчини аніонних вакансій. 

4. Тверді розчини включення. 

 

17. Для визначення складу трикомпонентної системи 

використовують трикутник: 

1. Гіббса-Розебома. 

2. Ейнштейна. 

3. Мендєлєєва. 

4. Гіббса-Рауля. 

 

18. Зразок із плоскою шліфованою і протравленою 

поверхнею, вирізаний із досліджуваної ділянки деталі або 

заготовки називається: 

1. Макрошліф. 

2. Мікрошліф. 

3. Неметалеві включення в сталі. 

4. Структура металу. 

 

19. Опір металу проникненню в нього іншого твердого 

тіла називається: 

1. Об’ємом. 

2. Густиною. 

3. Масою. 

4. Твердістю. 

 

20. За яким правилом залежність параметрів 

елементарної комірки від складу повинна бути лінійною: 

1. Антонова. 

2. Вегарда. 

3. Гіббса. 

4. Зайцева. 

 

21. Який тип діаграми стану зображено на рисунку: 
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1. Діаграма стану з перитектичним перетворенням. 

2. Діаграма стану з евтектичним перетворенням. 

3. Діаграма стану з необмеженою розчинністю в 

твердому стані. 

4. Діаграми стану з хімічними сполуками. 

 

22. Який тип діаграми стану зображено на рисунку: 

 
1. Діаграма стану з перитектичним перетворенням. 

2. Діаграма стану з евтектичним перетворенням. 

3. Діаграми стану з необмеженою розчинністю в 

твердому стані. 

4. Діаграми стану з хімічними сполуками. 

 

23. За яким методом вимірювання твердості полягає у 

вдавлюванні металевої кульки діаметром 10,5 мм або 2,5 мм на 

спеціальному пресі зусиллям: 

1. Метод Брінеля. 

2. Метод Роквела. 

3. Метод Вікерса. 

4. Метод Розебома. 

 



205 

24. За яким методом вимірювання твердості полягає у 

визначенні глибини відбитка при вдавлюванні алмазного конуса 

з кутом при вершині 120о, або металевої кульки: 

1. Метод Брінеля. 

2. Метод Роквела. 

3. Метод Вікерса. 

4. Метод Розебома. 

 

25. За яким методом вимірювання твердості полягає у 

визначенні розмірів відбитка при вдавлюванні зусиллям Р 

чотирикутної алмазної призми з кутом при вершині 136о: 

1. Метод Брінеля. 

2. Метод Роквела. 

3. Метод Вікерса. 

4. Метод Розебома. 

 

26. Властивість деяких речовин існувати в декількох 

кристалічних фазах, що відрізняються за симетрією структури і 

за фізичними властивостями – це… 

1. Ізоморфізм. 

2. Поліморфізм. 

3. Дислокація. 

4. Політип. 

 

27. За правилом Вегарда, залежність параметрів 

елементарної комірки від складу повинна бути ... 

1. Логарифмічною. 

2. Експоненційною. 

3. Ступеневою. 

4. Лінійною. 

 

28. Якої умови не дотримуються при промисловому 

вирощуванні монокристалів:  

1. Переведення системи у метастабільний стан. 

2. Наявність зародка (кристалу-затравки).  
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3. Спрямований тепловідвід із системи, що 

кристалізується.  

4. Дотримання підвищеного тиску. 

 

29. Зразок із плоскою шліфованою і протравленою 

поверхнею, вирізаний із досліджуваної ділянки деталі або 

заготівки, – це… . 

1. Макрошліф. 

2. Скол. 

3. Злам. 

4. Штифт. 

 

30. Лінію початку кристалізації будь-якого сплаву 

системи називають лінією… 

1. Кристалізації. 

2. Плавлення. 

3. Ліквідусу. 

4. Солідусу. 

 

Приклад модульного завдання 

1. Типи твердих розчинів. Тверді розчини заміщення та 

включення. 

2. Правило фаз Гіббса. Застосування для трикомпонентних 

систем. 

3. Методи вирощування кристалів. Метод Бріджмена та 

Стокбаргера. 
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