
Typ  
základná  
(molekulová) 
jednotka 

dominantné sily typické vlastnosti 

ionový ióny elektrostatické vysoká taviteľnosť,  
tvrdosť, krehkosť 

kovalentný 
atómy 
elektronegatív-
nych prvkov 

chemická 
väzba 

netaviteľnosť (rozklad), 
extrémna tvrdosť 

kovový 
atómy 
elektropozitív-
nych prvkov 

mobilné 
elektróny 

stredná až vysoká 
taviteľnosť, 
deformovateľnosť, 
elektrická vodivosť, 
kovový lesk 

molekulový molekuly van der Waals nízka-stredná teplota 
topenia,  nízka tvrdosť 

Tuhé látky – usporiadanie ďalekého dosahu – kryštály 

1 

Klasifikácia podľa typu (povahy) väzby 



Klasifikácia nie je rigídna! 

2 



Tuhé látky - kryštály 

(rovinné) kryštálové plochy 

Kryštálová struktúra – priestorová usporiadanosť častíc 
(atómy, molekuly, ióny) 

3 

samovoľne narastené 

symetria   

prvky symetrie   



Základné prvky symetrie 

rotačné osi 
symetrie (Cn) 

Geometrické transformácie, pri ktorých zostáva tvar zachovaný 

4 

roviny symetrie 

6 C2, 4 C3, 3 C4 
spolu 9 rovín symetrie 

stred symetrie 



Habitus (tvar) kryštálov 
(príklad) 

5 

základný typ  
(kubická 
štruktúra) 

porucha 

Rôzna rýchlosť 
rastu 



zákon stálosti 
uhlov 

6 

Ekvivalentné plochy zvierajú vždy rovnaký uhol 
Nicolaus Stenonus (Stenon) – Dán, 1669 

Abbé René Just Haüy,  
1784, Francúzsko 

zákon o racionalite 
parametrov 

Každú kryštalovú plochu možno odvodiť zo základného 
tvaru násobením základných parametrov racionálnym číslom. 

základná bunka – motív, ktorý sa periodicky opakuje 



7 

zákon o racionalite 
parametrov 

štiepne roviny  



8 

krúžky reprezentujú 
štvorcové usporiadanie 

mriežkových bodov 
(uzlov). 

Od kryštálovej mriežky ku kryštálovej štruktúre 

Oranžový štvorec je 
najjednoduchšou 

základnou bunkou, 
ktorá môže byť použitá 

pre definovanie 2-
dimenzionálnej mriežky. 

Mriežku vytvoríme 
posunom 

("transláciou") 
základnej bunky 
postupne v oboch 

smeroch 

základná bunka 



kryštálová štruktúra a kryštálová mriežka  

9 

kryštálová mriežka 
-geometrický pojem  

  kryštálová štruktúra 
- aktuálne usporiadanie  
  atómov 

základná 
 bunka 

uzlové body mriežky 
 a polohy atómov nie 

sú totožné! 
(môžu byť) 
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Mriežkové parametre 

3 mriežkové konštanty a,b,c + 3 uhly medzi nimi 

Mriežkové parametre určujú rozmery a geometriu 
základnej bunky. 

Niektoré môžu byť rovnaké! 



11 

Kryštalografické sústavy (7) 

rôzne vzťahy medzi mriežkovými parametrami 
podľa symetrie  

rôzne typy mriežok v rámci konkrétnej sústavy 

14 Bravaisových mriežok  
(a ďalšie delenie podľa symetrie) 
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sústava 
Bravaisove mriežky  

kubická 
a = b = c 
α = β = γ = 90° 

tetragonálna 
(štvorcová) 
a = b ≠ c 
α = β = γ = 90° 

ortorombická 
(kosoštvorcová) 
a ≠ b ≠ c 
α = β = γ = 90° 

(P = primitivna, I= priestorovo centrovaná, 
F = plošne centrovaná, C= bázicky centrovaná) 



13 

sústava               Bravaisova mriežka  

hexagonálna 
a = b ≠ c 
α = β = 90°,  
γ = 120° 

trigonálna 
a = b = c 
α = β = γ ≠ 90° 

monoklinická 
a ≠ b ≠ c 
α = γ = 90°, β > 90° 

triklinická 
a ≠ b ≠ c 
α ≠ β ≠ γ ≠ 90° 
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kubická  (ccp)  
plošne centrovaná 

(napr. Cu, Ag, Au, Ni, Al) 

A B C A B C 
B A C B A C 

A B A B 

hexagonálna  (hcp) 
(napr. Mg, Ca, Zn) 

Štrukúra kovov – najtesnejšie usporiadanie 



15 

Porovnanie 

hcp ccp 

zákl. 
bunka 

zákl. 
bunka 



Dutiny pri najtesnejšom usporiadaní 

oktaedrická a tetraedrická pri hcp oktaedrická a tetraedrická pri ccp 

vznika) tetraedrickej a b) oktaedrickej dutiny  cp 
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kubická – priestorovo centrovaná 
(alkalické kovy, V, Ba ..) 

Štrukúra kovov – menej tesné usporiadnie: 

Väzba v kovoch – úplná delokalizácia - kovová väzba 
– pohyb elektrónového plynu (valenčných) elektrónov 

v elektrostatickom poli katiónov 
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Niggliho koordinačné (štruktúrno-substančné) vzorce 

€ 

ABn
m

⎧ 
⎨ 
⎩ 

⎫ 
⎬ 
⎭ 

častica A je obklopená n časticami B  
častica B je obklopená m časticami A 

Paul Niggli (1888 –1953), Švajčiar, kryštalograf  
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Iónové kryštály typu AB: štruktúrny typ CsCl 

základná bunka 

primitívna kubická mriežka  

ionový polomer: Cs+ =174 pm 
Cl-  =181 pm (podobný) 

e.g. CsI, 
RbF, NH4Cl, 
NH4Br, TlCl, 

TlI  
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Iónové kryštály AB: štruktúrny typ NaCl (halit, kamenná soľ) 

oktaedrická koordinácia 

základná bunka 

plošne centrovaná kubická mriežka  

ionový polomer: Na+ =102 pm 
Cl-   =181 pm (veľmi odlišný) 

Príklady: 
halogenidy Na, 
Li, K, Rb (nie 
RbF),  
oxidy a sulfidy 
kovov alkalic-
kých zemín, 
AgCl, AgBr, 
NH4I, CdO, 
MnO, PbS  
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štruktúrny typ ZnS (sfalerit) 

tetraedrická koordinácia 

základná bunka 

plošne centrovaná kubická mriežka  

Diamant 

Príklady: iónové - AgI, CuCl, 
CuBr, CuI, BeS, HgS, ... 

kovalentné - SiC, diamant, 
kremík, germánium, α-Sn, ...  
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štruktúrny typ wurtzit [ZnS, (Zn,Fe)S aj zmesné] 

tetraedrická koordinácia 

základná bunka 

Hexagonálna mriežka  

Príklady: BeO, ZnO, CdS, NH4F ...  



23 
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Iónové kryštály AB2: štruktúrny typ CaF2 (fluorit) 

tetraedrická koordinácia F 
koordinácia Ca - 8 

základná bunka 

kubická mriežka  

 - vysoké hodnoty  

-  silná iónovosť väzieb 

Príklady: SrF2, SrCl2, 
BaF2, CdF2, CeO2, ThO2 ... 

Anti-štruktúra fluoritu – A2B 
tetraedrická koordinácia A+ 

koordinácia B – 8 (B2-) 

Príklady: oxidy a sulfidy 
alkalických kovov 

(okrem céznych), Be2C, 
Mg2 Si ... 
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štruktúrny typ TiO2 (rutil) 

Oktaedrická koordinácia Ti, trigonálna koordinácia O   

základná bunka 
Ti atómy sú sivé  

O atómy sú červené. 

Tetragonálna priestorovo centrovaná  

príklady: SnO2, PbO2, VO2, MnO2, HgF2, MnF2, 
FeF2, NiF2, ZnF2 
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Vrstevnatá kryštálová štruktúra: 
Grafit 

hexagonálna štruktúra 

základná  
bunka 

c 

a a
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Molekulové kryštály: jód 

Van der Waalsovské väzby, halogénová väzba, 
ortorombická sústava 

Príklady: I2, S8, P4O10, CI4, HgCl2 ... 



28 
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kryštálové štruktúry  minimálna Gibbsova energia, H-TS 

€ 

ΔGo = ΔH o −TΔSo

A alebo B? ΔG°(A) < ΔG°(B)  vznik A 

Iónové kryštály z plynnej fázy  ΔH° << 0  

mriežková entalpia: ΔH°L - mólová zmena entalpie 
pri procese:  

ΔH°L>0 
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mriežková entalpia určená z  
Bornovho-Haberovho cyklu 

Process            ΔH/(kJ.mol-1) 
Sublimácia K(s)     +89 
Ionizácia K(g)    +425 
Disociácia Cl2 (g)   +244 
Elektrónová afinita Cl (g)  +355 
Zlučovacia entalpia KCl (s)   -438 





viac kryštalických fáz jednej zložky: polymorfia 

32 

SiO2 

Síra: S8 

u prvkov: alotropia 

Enantiotropia: premena niektorej modifikácie na inú 

Premeny často veľmi pomalé              metastabilné stavy 

cristobalite 



33 Fázový diagram – síra 1975 

cyklo-hexa-síra, cyclo-S6 

cyklo-dodeka-síra, cyclo-S12 

cyklo-okta-síra, cyclo-S8 



SiO2– príklady polymorfie 

α-cristobalite β-quartz, 
kremeň 

melanophlogite 

stishovite α-quartz, 
kremeň 



podobná veľkosť iónov a rovnaký pomer: izomorfia 
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zmesné kryštály 

ZnSO4.7H2O MgSO4.7H2O 

BaSO4 KMnO4 
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Od molekulových – ku kryštálovým orbitalom 

Molekulové orbitaly pre lineárnu retiazku (H2)n 

... 

vodivostný 
pás 

valenčný 
pás 

n ∞ 
Pásová teória 



Fermiho hladina, pásová medzera 

valenčný pás  vodivostný pás 

(band gap) 

izolanty 

> 2 eV 

polovodiče 

kovy - vodiče 

“obsadené hladiny“ “neobsadené hladiny“ 

Fermiho hladina 


