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Streszczenie

Kryształy jonowo-kowalencyjne tworzą grupę materiałów bardzo zróżnicowanych zarówno pod względem składu chemicznego, struktury jak i parametrów
użytkowych. Dlatego niezmiernie istotne jest poznanie i zrozumienie zależności
pomiędzy budową a właściwościami tych materiałów a także analiza takich relacji
w aspekcie natury wiązania chemicznego. W obszarze tej tematyki koncentrują się
badania, których rezultaty zebrane zostały w monografii. Podkreślono rolę wiązania chemicznego jako tego elementu budowy materiału, który mu przypisuje właściwe położenie w obrębie trójkąta i tetraedru wiązań. Jednocześnie pokazano, na
przykładzie szeregu kryształów typu AB, że jonowo-kowalencyjny charakter wiązań zależy od właściwości rdzeni atomowych. Uzasadniono, że związku takiego
nie można rozpatrywać z pominięciem aspektów strukturalnych.
Z udziału jonowego charakteru wiązania wynika wielkość przeniesienia ładunku od kationu do anionu. Pokazano, że ta ostatnia koreluje z wartością bezwymiarowego czynnika Sutherlanda, określonego przez długość i energię wiązania oraz
jego stałą siłową. Oznacza to, że przebieg funkcji energii potencjalnej zależy od
ładunków resztkowych jonów w strukturze.
W tradycyjnym opisie stabilności kryształów jonowych można posłużyć się
regułami Paulinga. Wyprowadzono zależność, będącą uogólnieniem reguły elektrostatycznej i stwierdzającą, że liczba koordynacyjna anionu w krysztale jonowokowalencyjnym jest określona przez ułamkowe (resztkowe) ładunki jonów w danej
strukturze. W przypadku kryształów o obniżonej symetrii, gdzie obok siebie występują wiązania tych samych atomów, ale różniące się długością, można wykorzystać walencyjność krystaliczną, w postaci funkcji odległości atomów tworzących
wiązanie. Uzasadniono, że walencyjność krystaliczna dostarcza opisu struktural-
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nych przemian fazowych, na przykład w ferroelektrycznych tlenkach ABO3, a jej
wartość zależy od jonowo-kowalencyjnego charakteru wiązania. W tym kontekście
pokazano, że walencyjność krystaliczna może zastąpić analizę z zastosowaniem
ułamkowych rzędów wiązań w ujęciu rezonansu molekularnego według Paulinga.
Z drugiej strony, jej stosowanie pozwala odnieść się do aspektów strukturalnych,
co daje alternatywę dla czynnika tolerancji struktury według Goldschmidta.
W pracy wykazano, odwołując się do szeregu przykładów, że opis różnorodności właściwości materiałów jonowo-kowalencyjnych wymaga ogólnego spojrzenia
zarówno z perspektywy struktury geometrycznej jak i struktury elektronowej,
w tym natury wiązania chemicznego. Można tego dokonać poprzez wykorzystanie
takich pojęć i parametrów jak: promienie jonowe, ładunki efektywne jonów oraz
rdzeni atomowych, jonowość/kowalencyjność wiązania, jego długość, energia, stała siłowa a także wytrzymałość, rząd i walencyjność.

