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    ترکیباتترکیبات  ها،ها،  سرامیکسرامیک  همچونهمچون  کواالنتکواالنت  وو  یونییونی  پیوندهايپیوندهاي  بابا  ترکیباتترکیبات
    دردر  تريتري  پیچیدهپیچیده  بلوريبلوري  ساختارهايساختارهاي  یونی،یونی،  هايهاي  نمکنمک  وو  فلزيفلزي  بینبین

اتماتم  تنوعتنوع  ازاز  ناشیناشی  موضوعموضوع  ایناین  ..دارنددارند  ))فلزاتفلزات  نظیرنظیر((  عناصرعناصر  بابا  مقایسهمقایسه
..پیوندهاستپیوندهاست  بودنبودن  داردار  جهتجهت  وو  موادمواد  ایناین  دردر  هاها
    اتماتم  بابا  امااما  FCCFCC  مشابهمشابه  ساختارساختار  دارايداراي  NiNi33AlAl  فلزيفلزي  بینبین  ترکیبترکیب  مثالًمثالً
    متفاوتمتفاوت  آنآن  هايهاي  اتماتم  چونچون  کهکه  استاست  ))آلومینیمآلومینیم  وو  نیکلنیکل((  مختلفمختلف  هايهاي
    ایناین  دردر  ..شودشود  میمی  محسوبمحسوب  پیچیدهپیچیده  بلوريبلوري  ساختارساختار  نوعینوعی  لذالذا  است،است،

  دردر  نیکلنیکل  هايهاي  اتماتم  وو  مکعبمکعب  رئوسرئوس  دردر  آلومینیمآلومینیم  هايهاي  اتماتم  ساختار،ساختار،
    ..هستندهستند  وجوهوجوه  مرکزمرکز
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    وو  کوواالنسیکوواالنسی  یونی،یونی،  صورتصورت  بهبه  تواندتواند  میمی  هاها  سرامیکسرامیک  دردر  اتمیاتمی  پیوندپیوند  نوعنوع
..باشدباشد  هاها  سرامیکسرامیک  برخیبرخی  دردر  پیوندپیوند  نوعنوع  دودو  ایناین  ازاز  ترکیبیترکیبی  یایا
    کریستالیکریستالی  ساختارساختار  است،است،  غالبغالب  یونییونی  پیوندپیوند  آنهاآنها  دردر  کهکه  هاییهایی  سرامیکسرامیک  دردر

    ..هاستهاست  اتماتم  بجايبجاي  باردارباردار  هايهاي  یونیون  شاملشامل
  غیرفلزيغیرفلزي  هايهاي  یونیون  وو  مثبتمثبت  باربار  دارايداراي  ))هاها  کاتیونکاتیون((  فلزيفلزي  هايهاي  یونیون

..هستندهستند  منفیمنفی  باربار  دارايداراي  ))هاها  آنیونآنیون((

همواره یک کریستال باید از لحاظ بار الکتریکی خنثی باشد یعنی بار  همواره یک کریستال باید از لحاظ بار الکتریکی خنثی باشد یعنی بار  
..الکتریکی مثبت کاتیون ها با بار الکتریکی منفی آنیون ها معادل باشدالکتریکی مثبت کاتیون ها با بار الکتریکی منفی آنیون ها معادل باشد



55

هر کاتیون تمایل دارد که بیشترین آنیون را در اطراف خود داشته باشد و هر هر کاتیون تمایل دارد که بیشترین آنیون را در اطراف خود داشته باشد و هر 
.  .  آنیون نیز می خواهد بیشترین کاتیون را در اطراف خود داشته باشدآنیون نیز می خواهد بیشترین کاتیون را در اطراف خود داشته باشد
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یک ساختار کریستالی زمانی از استحکام کافی برخوردار است  یک ساختار کریستالی زمانی از استحکام کافی برخوردار است  
براین اساس، براین اساس، . . که تمامی آنیون ها با کاتیون ها در ارتباط باشندکه تمامی آنیون ها با کاتیون ها در ارتباط باشند

..عدد همسایگی بین کاتیون و آنیون حائز اهمیت استعدد همسایگی بین کاتیون و آنیون حائز اهمیت است
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احاطه کاتیون به احاطه کاتیون به 
آنیونآنیون  33وسیله وسیله 
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احاطه کاتیون به احاطه کاتیون به 
آنیونآنیون  44وسیله وسیله 
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احاطه کاتیون به احاطه کاتیون به 
آنیونآنیون  66وسیله وسیله 

..این حالت مبین دو هرم مربع القاعده در کنار هم استاین حالت مبین دو هرم مربع القاعده در کنار هم است
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احاطه کاتیون به احاطه کاتیون به 
آنیونآنیون  88وسیله وسیله 
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::ازاز  عبارتندعبارتند  آنهاآنها  ترینترین  اصلیاصلی  کهکه  هستندهستند  اياي  پیچیدهپیچیده  ساختارهايساختارهاي  دارايداراي  هاها  سرامیکسرامیک

AXAX  نوعنوع  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي••

AAmmXXpp  نوعنوع  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي••

AAmmBBnnXXppساختارهاي کریستالی نوع ساختارهاي کریستالی نوع ••

..اکثر سرامیک ها این نوع ساختارها را دارند، اما انواع دیگري نیز وجود دارنداکثر سرامیک ها این نوع ساختارها را دارند، اما انواع دیگري نیز وجود دارند
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AXAX  نوعنوع  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي••

  معرفمعرف  ،،AA  ..هستندهستند  برابربرابر  هاها  آنیونآنیون  یایا  غیرفلزيغیرفلزي  هايهاي  یونیون  وو  هاها  کاتیونکاتیون  یایا  فلزيفلزي  هايهاي  یونیون  تعدادتعداد
    کهکه  دارددارد  وجودوجود  بلوريبلوري  ساختارساختار  نوعنوع  چندینچندین  ،،AXAX  ترکیبترکیب  برايبراي  ..استاست  آنیونآنیون  معرفمعرف  ،،XX  وو  کاتیونکاتیون
  ساختارساختار  دارايداراي  کهکه  متداولمتداول  وو  مشهورمشهور  مادهماده  یکیک  نامنام  بهبه  رارا  ساختارهاساختارها  ایناین  ازاز  دستهدسته  هرهر  عموماًعموماً

    سزیمسزیم  کلریدکلرید  سدیم،سدیم،  کلریدکلرید  ساختارهايساختارهاي  مثالًمثالً((  کنندکنند  میمی  نامگذارينامگذاري  است،است،  گروهگروه  ایناین  دردر  مخصوصمخصوص
  ..))رويروي  سولفیدسولفید  وو

AAmmXXpp  نوعنوع  کریستالیکریستالی  ساختارهايساختارهاي••

، مخالف یک هستند ، مخالف یک هستند ppیا یا   mmبار کاتیون ها و آنیون ها یکسان نیست و بار کاتیون ها و آنیون ها یکسان نیست و 
). ). CaFCaF22همچون همچون   AXAX22نظیر نظیر ((
AAmmBBnnXXppساختارهاي کریستالی نوع ساختارهاي کریستالی نوع ••

تیتانات باریم تیتانات باریم نظیرنظیر((هستند هستند ) ) BBو و   AA((برخی ترکیبات سرامیکی داراي بیش از یک نوع کاتیون برخی ترکیبات سرامیکی داراي بیش از یک نوع کاتیون 
).).BaTiOBaTiO33با فرمول با فرمول 
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))NaClNaCl( ( ساختمان نمک طعام یا سنگ نمک ساختمان نمک طعام یا سنگ نمک   

):  ):  آنیونآنیون((محل قرارگیري یون کلر محل قرارگیري یون کلر   
FCCFCCجایگاه اتم هاي جایگاه اتم هاي 

):  ):  کاتیونکاتیون((محل قرارگیري یون سدیم محل قرارگیري یون سدیم 
FCCFCCجایگاه حفرات اکتاهدرال جایگاه حفرات اکتاهدرال 

LiFLiF  وو  FeOFeO ، ،MgOMgO ، ،TiCTiC ، ،MnSMnS: : مواد سرامیکی مشابه نمک طعاممواد سرامیکی مشابه نمک طعام  
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))CsClCsCl( ( ساختمان کلرید سزیم ساختمان کلرید سزیم   

):  ):  آنیونآنیون((محل قرارگیري یون کلر محل قرارگیري یون کلر   
SCSCجایگاه اتم هاي جایگاه اتم هاي 

):):کاتیونکاتیون((محل قرارگیري یون سزیم محل قرارگیري یون سزیم 
مرکز سلول واحدمرکز سلول واحد

..در حالت برعکس نیز همین ساختار پدید می آیددر حالت برعکس نیز همین ساختار پدید می آید



Company Logo 1818

))ZnSZnS((ساختمان سولفید روي یا اسفالریت یا بِلند روي ساختمان سولفید روي یا اسفالریت یا بِلند روي   

):  ):  آنیونآنیون((محل قرارگیري یون گوگرد محل قرارگیري یون گوگرد   
FCCFCCجایگاه اتم هاي جایگاه اتم هاي 

):):کاتیونکاتیون((محل قرارگیري یون روي محل قرارگیري یون روي 
نصف فضاهاي تتراهدرال داخلینصف فضاهاي تتراهدرال داخلی

..در حالت برعکس نیز همین ساختار پدید می آیددر حالت برعکس نیز همین ساختار پدید می آید

و الماسو الماس  ZnTeZnTe ، ،SiCSiC ، ،SiOSiO22: : مواد سرامیکی مشابه سولفید رويمواد سرامیکی مشابه سولفید روي  



Company Logo 1919

))CaFCaF22((ساختمان فلورید کلسیم یا فلورایت ساختمان فلورید کلسیم یا فلورایت   

مکعب  مکعب    88هر واحد سازنده این ساختار از هر واحد سازنده این ساختار از   
تا از این  تا از این    44تشکیل می شود که در مرکز تشکیل می شود که در مرکز 

..مکعب ها یون کلسیم وجود داردمکعب ها یون کلسیم وجود دارد

ThOThO22و و   UOUO22 ، ،PuOPuO22: : مواد سرامیکی مشابهمواد سرامیکی مشابه  
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BBو و   AAنوع کاتیون نوع کاتیون   22این نوع ساختارهاي سرامیکی داراي این نوع ساختارهاي سرامیکی داراي   

..هستندهستند) ) --OO22نظیرنظیر((  XXو آنیون و آنیون ) ) در تیتانات باریمدر تیتانات باریم   + +TiTi22و و   ++BaBa22نظیر نظیر ((

))BaTiOBaTiO33((ساختمان تیتانات باریم ساختمان تیتانات باریم   
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üü    الماس یکی از اشکال نیمه پایدار کربن در  الماس یکی از اشکال نیمه پایدار کربن در
..فشار اتمسفر و دماي محیط استفشار اتمسفر و دماي محیط است

üü   استاست  44عدد همسایگی ساختار معادل عدد همسایگی ساختار معادل..
üü   استاست  88تعداد اتم در سلول واحد الماس تعداد اتم در سلول واحد الماس..
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üü  ساختارساختار  بابا  کربنکربن  اشکالاشکال  ازاز  دیگردیگر  یکییکی  گرافیتگرافیت
..استاست  الماسالماس  ساختارساختار  ازاز  متفاوتمتفاوت  کریستالیکریستالی          
üü  استاست  محیطمحیط  فشارفشار  وو  دمادما  دردر  الماسالماس  ازاز  پایدارترپایدارتر..
üü  استاست  الیهالیه  الیهالیه  ساختارساختار  دارايداراي..  
üü  دردر  کربنکربن  هايهاي  اتماتم  بینبین  قويقوي  کوواالنسیکوواالنسی  پیوندپیوند    
..استاست  برقراربرقرار  ))کربنکربن  پیوندپیوند  سهسه((  هاها  الیهالیه      
üü  گرافیتگرافیت  هايهاي  الیهالیه  بینبین  دردر  کربنکربن  چهارمچهارم  پیوندپیوند  
..استاست  واندروالسواندروالس  ضعیفضعیف  نوعنوع  ازاز        


