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1. Увод 

Кристализацията на соли от разтвори е равновесна – тогава когато 

се получава термодинамично стабилната за съответните условия фаза и 

неравновесна – тогава когато кристализира метастабилна при 

съответните условия фаза. За да се получи метастабилна фаза трябва 

кристализацията на термодинамично стабилната да е затруднена, т.е. 

солта да притежава склонност към пресищане. Кристализацията на 

метастабилни соли кристалохидрати протича принудително или 

спонтанно. Принудителната кристализация се предизвиква чрез 

внасянето на зародиши или чрез външно въздействие. Използването на 

зародиши дава възможност за иницииране на контролирано селективно 

зародишообразуване на кристални фази. Спонтанната кристализация 

протича по емпирично изведеното от Оствалд степенно правило, 

съгласно което свободната енергия на системата намалява на степени. 

Това правило изисква теоретично обосноваване, тъй като понастоящем 

не разполагаме с теория за прогнозиране на вида и състава на 

получаваните метастабилни кристалохидрати. 

Нашите изследвания първоначално бяха насочени към търсенето на 

причината за принудителната кристализация в случаите на използване на 

неизоморфни зародиши. Идеята беше намиране на определени прилики в 

подреждането на някои от структурните елементи изграждащи 

кристалните им решетки. Търсихме и обяснение за склонността на 

изследваните от нас соли към пресищане. Подходът, който приложихме е 

установяване на структурни аналогии в кристализиращите 

термодинамично стабилни фази и метастабилни фази от една страна със 

структурата на разтворите от друга страна. Например когато в разтвора 

съществува достатъчна концентрация от комплекси аналогични на тези 

изграждащи кристалната структура на метастабилната фаза, то тези 

комплекси при групирането си би трябвало да могат да образуват 

подходящ кристален зародиш и така да обусловят получаването на 

метастабилната фаза. Необходимостта от съпоставяне на подреждането на 

някои от структурните елементи изграждащи кристалните решетки на 

термодинамично стабилните и метастабилни фази със структурата на 

разтворите, респективно структурните групировки, бе причината за 

разширяването на изследванията ни и включване в настоящата дисертация 

и на спонтанна неравновесна кристализация на соли кристалохидрати. 
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2. Цел и задачи на дисертацията  

Цел на дисертацията е изясняване на процесите на 

кристализация на метастабилни соли кристалохидрати в два гранични 

случая на разтвори на соли: (i) разтвори, в които почти отсъства 

комплексообразуване и (ii) разтвори, в които процесите на 

коплексообразуване са силно застъпени, чрез търсене на съответствия 

между структурите на разтворите и кристалните им структури.  

За постигане на поставената цел си поставихме следните задачи: 

Да обясним кристализацията на метастабилни соли 

кристалохидрати в бинерните системи NaSO4–H2O и NaSeO4–

H2O, за чиито разтвори е характерно слабо 

комплексообразуване; 

Да обясним кристализацията на метастабилни двойни соли в 

трикомпонентните системи NaSO4–MgSO4–H2O и NaSeO4–

MgSeO4–H2O, за чиито разтвори е характерно силно 

комплексообразуване, 

като използваме концепцията „твърди-меки“ Люисови киселини и 

основи за прогнозиране на химичните форми на Na
+
 и Mg

2+
 йони във 

водните разтвори и на раманова спектроскопия и монокристална 

рентгенова дифрактометрия за определяне на координационните 

полиедри и кристалните структури на получаваните кристалохидрати. 

 

Експериментална част 

3. Начин на провеждане на изследванията и използвани методи  

3.1. Изследвания на факторите, влияещи върху кристализацията на 

Na2SO4·7H2O и Na2SeO4·7.5H2O: 

 Влияние на концентрацията на разтвор от Na2SO4 върху 

температурата на кристализация на Na2SO4·7Н2О – 

Експериментите са проведени с 12 разтвора с плавно намаляваща 

концентрация (0,2–0,3%), като е работено в концентрационния 

интервал 29,7 % – 26,3 %. Работено е с 20 мл наситен при 100 ºC 

разтвор на Na2SO4. Разтворът се разбъркваше с магнитна 

бъркалка. Охлаждането се извършваше чрез прибавяне на лед 

към водата на термостата. Температурата на спонтанната 
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кристализация на Na2SO4·7Н2О се отчиташе по момента на 

помътняване на разтвора при охлаждането.  

 Влияние на температурата върху кристализацията – Наситени 

за 100 ºC разтвори на Na2SO4, и съответно на Na2SeO4 се 

охлаждаха бавно до определена температура, при която 

температура разтворите престояваха 1–2 денонощия. 

Изпитванията за всяка температура се провеждаха с по 10 проби. 

 Влияние на скоростта на охлаждане върху кристализацията – 

Проведени са две серии изследвания при скорости на охлаждане 

около 4 °С/мин., и съответно около 8 °С/мин. За всяка от 

сериите са приготвяни аналогични разтвори от бинерните 

системи Na2SO4–H2O и Na2SeO4–H2O. Температурата на начална 

кристализация се регистрираше по помътняването на разтвора. 

3.2. Tермичен анализ – криви на охлаждане 
5 мл разтвори на Na2SO4 (29,7 тегл. %) или Na2SeO4 (42,1 тегл. %), 

наситени за 100 °C, бяха поставяни в епруветки. Епруветките с тези 

разтвори, както и такива, в които бяха прибавяни зародиши съответно от 

Na2SO4∙10H2O, Na2SO4∙7H2O, Na2SеO4∙10H2O или Na2SеO4∙7.5H2O бяха 

поставяни при температура около −20 °С. Температурата на пробите е 

измервана с термосъпротивление Pt 100, потопено в изследваните 

разтвори. Скоростта на охлаждане на пробите преди появата на термични 

ефекти беше около 0,5 °/мин. 

3.3. Получаване на твърди фази  
Декахидратите Na2SO4∙10H2O и Na2SеO4∙10H2O бяха получени от 

наситени за 100 °C разтвори на Na2SO4 и Na2SеO4, филтрувани на горещо, 

чрез бавно охлаждане до стайна температура и внасяне на зародиш. 
Кристалчетата от Na2SO4·7H2O бяха получавани от наситени за 

100 °C разтвори на Na2SO4, филтрувани на горещо и поставяни в 

хладилник при температура около 5 °C за около 1 денонощие. 
Кристалчетата от Na2SеO4∙7.5H2O бяха получавани от наситени за 

100 °C разтвори, филтрувани на горещо и оставяни да престоят в 

хладилник 1–2 дни при температура около 5 °С, като предварително се 

прибавяше зародиш от Na2SO4·7H2O. 

Кристалохидратът Na2SeO4∙4H2O бе получен от разтвор, съдържащ 

Na2SeO4 и MgSeO4 (0,8107 g MgSeO4∙6H2O + 0,7427 g Na2SeO4 + 4 ml H2O) 

при около 28°C чрез изпарение.  

Двойните соли Na2SeO4∙MgSeO4∙10H2O и Na2SeO4∙MgSeO4∙2H2O 

бяха получeни от разтвори на Na2SeO4 и MgSeO4 с молни съотношения 
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2.35:1 за първата сол и 1.84:1 и 0.84:1 за втората чрез изотермично 

изпарение при температура 30 °C. Кристализация настъпваше след около 

72–96 часа.  
  

3.4. Изследване на системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O 
Използваният за изследването MgSeO4·6H2O бе синтезиран от нас 

чрез неутрализация (рН 7–8) на H2SeO4, 40 %, (99,95% p.a.) с 

Mg2(OH)2CO3 (p.a.), филтруване, изпарение на разтвора и 

прекристализация. 
Системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O бе изследвана при 25 °С като в 

различни количества вода бяха разтваряни в променливи съотношения 

Na2SeO4 и MgSeO4·6H2O. Разтворите бяха поставяни в термостативно 

стъкло с двойни стени за поддържане на температурата. С оглед 

постигане на термодинамично равновесие разтворите престояваха при 

тази температура в продължение на 6–15 денонощия. За да сме сигурни, 

че е постигнато термодинамичното равновесие прилагахме три начина 

при зареждане на системата: (i) Изотермично снемане на пресищането с 

механично бъркане; (ii) Изотермична кристализация с механично бъркане 

и (iii) Изотермично изпарение без разбъркване.  

3.5. Meтоди за химичен анализ 
За определяне съставите на течните и съответстващите им твърди 

фази използвахме обемни методи. 
Mg

2+
 – Koнцентрацията на Mg

2+
 определяхме потенциометрично 

чрез директно титруване с комплексон III в присъствие на Cu-комплексон 

III и амонячен буфер (pH 10). 
SeO4

2−
 – Koнцентрацията на SeO4

2−
 йони определяхме чрез 

утаяването им с точно определено количество 0,05М разтвор на Pb(NO3)2 

във водноалкохолна среда под формата на PbSeO4. След неколкократно 

промиване с вода и C2H5OH филтратът е титруван с комплексон III в 

присъствие на ацетатен буфер (pH5) и индикатор ксиленолоранж [87].  
Na

+
 – Koнцентрацията на Na

+
 йони определяхме по разликата 

между общото количество молове SeO4
2−

 йони и моловете Mg
2+

. 

3.6. Meтоди за определяне фазовия състав и структурата на 

кристалохидратите 

Рентгеноструктурен анализ  
За дешифриране на кристалните структури на твърдите фази бе 

използвана монокристална рентгенова дифрактометрия. Използвани са 
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монокристални дифрактометри Stoe IPDS 2T, Stoe IPDS 2 и Bruker X8 

with Kappa-гониометър и Apex2 детектор. 

Рентгенофазов анализ  
За определяне фазовия състав на получените твърди фази бе използвана 

прахова рентгенова дифрактометрия. Използван е прахов дифрактометър 

Bruker D8 Advance с Cu Kα (1.541838 Å) излъчване и LynxEye детектор. 

Измерванията са извършени при стайна температура и в диапазон от 10 до 

80° за 2θ. Количественият фазов анализ е направен с програма Bruker AXS 

(2009) EVA 2, DIFFRACplus Evaluation Package и ICDD PDF–2 (2009) 

референтна база данни. 

Раманова спектроскопия  

Използван е микро-Раманов спектрометър HORIBA Jobin Yvon, LabRAM 

HR 800, с вграден He-Ne (633 nm) лазер с мощност 0.67 mW и конфокален 

микроскоп с обектив с увеличение X50 и голямо работно разстояние. 

Времето за снемане на спектрите е 30 секунди. Образците са измервани в 

геометрия на обратно разсейване. 

4. Изследване на спонтанната кристализация  

на Na2SO4·7H2O и на Na2SeO4·7.5H2O 
За изследване на факторите, влияещи върху спонтанната 

кристализация на Na2SO4∙7H2O, както и на Na2SeO∙7.5H2O проведохме 

следните изследвания: 

4.1. Влияние на концентрацията върху спонтанната  

кристализация на Na2SO4·7H2O 

Резултатите от нашите изследвания на ефекта на 

концентрацията в разтвори на Na2SO4 върху температурата на 

кристализация на Na2SO4·7H2O са показани на Фиг. 1. Те показват 

малко по-широка метастабилна зона в сравнение със тази, установена 

от Хартли и сътр., което може да се отдаде на по-високата скорост на 

охлаждане в нашия случай (около 1°/min). 
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Фигура 1. Зависимост на температурата на кристализация на 

метастабилен Na2SO4·7H2O от концентрацията на разтвора. 

4.2. Влияние на температурата върху неравновесната спонтанна  

кристализация 
Изследванията ни за влиянието на температурата върху 

спонтанната кристализация в системата Na2SO4–H2O показаха, че при 

бавно охлаждане до определена температура, в интервала от +16.9 
о
С 

до −14.9 
о
С и престояването на разтворите за 1–2 денонощия, в почти 

всички случаи, в резултат на неравновесна кристализация, първо 

кристализира метастабилен Na2SO4·7H2O. Спонтанна кристализация 

на стабилния Na2SO4·10H2O настъпва значително по-рядко като 

вероятностен процес, т.е. с голямо разсейване на резултатите, като 

вероятността за кристализацията му нараства с понижаване на 

температурата. В случаите когато предварително е кристализирал 

Na2SO4·7H2O установихме, че при температури под −10 °С винаги 

кристализира Na2SO4·10H2O. За бинерната система Na2SeO4–H2O 

установихме, че в температурния интервал от +7
о
С до −4 

о
С 

спонтанната кристализация на Na2SeO4·7.5H2O настъпва значително 

по-рядко от тази на Na2SO4·7H2O.  

4.3. Влияние на скоростта на охлаждане върху неравновесната 

спонтанна кристализация 
Приложени са две скорости на охлаждане – около 4°С/мин. и 

около 8 °С/мин., на разтвори от бинерните системи Na2SO4–H2O и 
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Na2SeO4–H2O. Резултатите показаха голямо разсейване в получените 

резултати. Въпреки това е ясна тенденцията, че температурата, при 

която настъпва спонтанната кристализация, както на стабилния 

Na2SO4·10H2O, така и на метастабилния Na2SO4·7H2O, се понижава с 

разреждането на разтворите. При скорост на охлаждане около 

4 °С/мин. Na2SO4·7H2O не винаги кристализира преди Na2SO4·10H2O. 

Различно е поведението в системата Na2SеO4–H2O. В условията на 

бързо охлаждане (около 4 °С/мин) на преситените разтвори от 

системата Na2SеO4–H2O, метастабилния Na2SeO4·7.5H2O изобщо не 

кристализира спонтанно.  
При двойно увеличена скорост на охлаждане, т. е. около 

8°С/мин., в системата Na2SO4–H2O в някои случаи първо спонтанно 

кристализира Na2SO4.7H2O. В системата Na2SeO4–H2O обаче, 

кристалохидратът Na2SeO4·7.5H2O кристализира спонтанно при около 

–8 °C. При по-нататъшното охлаждане в областта на отрицателните 

температури (под евтектикумите) и в двете бинерни системи настъпва 

кристализация на съответните декахидрати.  
Кристализацията на Na2SO4·7H2O се характеризира с определен 

латентен период. Фактът, че с увеличаване скоростта на охлаждане на 

преситения разтвор вероятността за кристализация на метастабилните 

фази намалява, се обяснява с латентния период, необходим за 

кристализацията на Na2SO4·7H2O респ. на Na2SеO4·7.5H2O. 
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4.4. Изследване кривите на охлаждане на разтвори на Na2SO4 и 

Na2SеO4 

4.4.1. Кристализация от бинерни водни разтвори на Na2SO4 при 

охлаждане 

На Фиг. 2b е представена крива на охлаждане на наситен за 

100 °С разтвор на Na2SO4 (29,7 тегл. %), а паралелно с нея диаграмата 

на разтворимост на системата Na2SO4–H2O (Фиг. 2а). При охлаждане 

на разтвор на Na2SO4 (29,7 тегл.%) първо започва кристализацията на 

Na2SO4·7H2O (в случая при около 2 °С), като фигуративната точка на 

състава на разтвора се движи по кривата на разтворимост на 

Na2SO4·7H2O до евтектикума Na2SO4·7H2O–лед–разтвор (−3,4 °С) 

(Фиг. 2 а). Поради отделяната топлина при кристализацията на 

Na2SO4·7H2O наклонът на кривата на охлаждане под около 2 °С е по-

малък. Малкият минимум в кривата на охлаждане при температура 

−3,4 °С се дължи на преохлаждане при процеса на кристализация на 

леда. При по-нататъшно охлаждане на евтектичния състав 

Na2SO4·7H2O–лед, протича спонтанно разпадане на Na2SO4·7H2O. 

а)  b) 

Фигура 2. Диаграмата на разтворимост на системата Na2SO4–H2O и 
крива на охлаждане на разтвор на Na2SO4 (29,7 тегл. %). 
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Точната температура на разпадане не бе установена, тъй като не бе 

наблюдаван екзотермичен пик. Беше установено, че при температури 

под −14 °С във всички случаи се образува смес от кристали от 

Na2SO4·10H2O и Na2SO4 (млечно-бели кристали).  
Фиг. 3 показва кривите на охлаждане на наситени разтвори на 

Na2SO4·7H2O, където се вижда кристализацията на леда при различни 

температури на преохлаждане. Фиг. 3а показва случай на 

кристализация на леда без преохлаждане, Фиг. 3b-c показват случаите 

на преохлаждане при −6 °С (Фиг. 3b) и −9 °С (Фиг. 3c). При по-

нататъшно охлаждане на евтектичния състав Na2SO4·7H2O–лед, 

Na2SO4·7H2O се разпада спонтанно. 

4.4.2. Кристализация от бинерни водни разтвори на Na2SеO4 при 

охлаждане 
Изследвани са кривите на охлаждане на наситени за 100 °С 

разтвори на Na2SеO4·(42,1 тегл. %). Спонтанна кристализация на 

Na2SеO4·7.5H2O се наблюдава след силно преохлаждане на разтворите 

в температурния интервал от −8 °С до −10 °С, която се изразява в 

рязък скок в кривите на охлаждане (Фиг. 4). По аналогия със 

наситените разтвори на Na2SO4·7H2O, при кристализацията на леда от 

такъв разтвор почти винаги се наблюдава преохлаждане. Фиг. 4а 

показва случай на кристализация на леда без преохлаждане. Фиг. 4b-c 

показват случаи на кристализация на леда с преохлаждане при −4 °С 

а)  b) c)  

Фигура 3. Криви на охлаждане на наситени разтвори на Na2SO4·7H2O:  

а) кристализация на леда при −3,4 °С (без преохлаждане);  
b) кристализация на леда при −6 °С;  
c) кристализация на леда при −9 °С 
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до −7 °С. Дълбоките минимуми във Фиг. 4 са едно безспорно 

доказателство за описаната по-горе силно по-затруднена 

кристализация на Na2SеO4·7.5H2O в сравнение с тази на Na2SO4·7H2O. 

При продължаване на охлаждането на евтектичния състав 

Na2SеO4·7.5H2O-лед, Na2SеO4·7.5H2O се разпада спонтанно. Точната 

температура на спонтанно разпадане не бе установена, тъй като не бе 

регистриран екзотермичен пик. Установено е, че във всички случаи 

при температури под −14 °С се образува смес от кристали от 

Na2SеO4·10H2O и Na2SеO4.  

5. Изследване на кристални структури на соли 

кристалохидрати от бинерните системи  

Na2SO4–H2O и Na2SеO4–H2O 
5.1. Kристални структури на декахидратите  

Na2SеO4∙10H2O и Na2SO4∙10H2O  
Изследването на кристалната структура на Na2SeO4.10H2O 

показа, че е изоструктурна на Na2SO4.10H2O. Двете соли 

кристализират една и съща моноклинна крист. с-ма, пр. гр. P21/c и 

имат близки стойности на параметрите на елементарната клетка. Те са 

изоморфни една на друга. 

Фигура 4. Криви на охлаждане на наситени за 100 °С разтвори на Na2SeO4 

със спонтанна кристализация на Na2SeO4·7.5H2O и леда в случаите: а) 
кристализация на леда без преохлаждане; b) кристализация на леда при 
−4 °С; c) кристализация на леда при −7 °С. 

а)  b) c)  
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Кристалната 

структура на 

Na2SeO4·10H2O е 

изградена от вериги от 

[Na(H2O)6]
+ 

октаедри, 

изолирани [SеO4]
2−

 

тетраедри и свободни H2O 

молекули, свързани чрез 

водородни връзки. Във 

всяка една верига от 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри 

последните са свързани 

чрез общи ръбове (Фиг. 5). 

Веригите са по оста с. 

Относителното положение 

на всеки четвърти 

октаедър е различно, така 

че се получава 

зигзагообразна форма. 

Всеки Na
+
 йон е 

координиран от 6 водни 

молекули и 4 от тях са споделени със съседни октаедри. Вътре във 

веригата отношението вода към Na е равно на 4. 
[SеO4]

2−
 тетраедри са свързани помежду си чрез водородни 

връзки, както и с 4 водни молекули неучастващи в октаедрите, така и с 

веригите от октаедри (Фиг. 6). Веригите от октаедри също са свързани 

чрез водородни връзки, което се осъществява посредством 

кислородните атоми на водни молекули, които не са от общите ръбове 

между [Na(H2O)6]
+
 октаедри. Изследването при 200 К показа, че няма 

неподреденост на кристалната структура. 
Кристалната структура на Na2SO4∙10H2O беше изследвана 

отново при 120 К с цел да се провери дали съществува неподреденост 

при по-ниски температури. Изследването при 120 К показа, че няма 

неподреденост на кристалната структура. Кристалографските данни за 

кристалните структури на Na2SеO4∙10H2O и Na2SO4∙10H2O са дадени в 

табл. 1.  

Фигура 5. Зигзагообразните вериги в 

кристалната структура на 
Na2SeO4·10H2O при 200 К  
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Таблица 1. Кристалографски данни за кристалните структури  

на Na2SeO4·10H2O и на Na2SO4·10H2O 

 Na2SeO4·10H2O Na2SO4·10H2O 

Химична формула O4Se·10(H2O)·2(Na) O4S·10(H2O)·2(Na) 

Mr 369.10 322.21 

Кристална система,  

пространствена група 

Моноклинна, P21/c Моноклинна, P21/c 

Температура (K) 200 120 

a, b, c (Å) 11.6498 (13), 10.5446 (9), 

13.0181 (15) 

11.470 (2), 10.3515 (12), 

12.759 (2) 

β (°) 107.929 (9) 107.815 (15) 

V (Å
3
) 1521.5 (3) 1442.2 (4) 

Z 4 4 

 
5.2. Kристални структури на Na2SO4∙7H2O и Na2SеO4∙7.5H2O 

Кристалната структура на Na2SO4∙7H2O е изградена от вериги 

от [Na(H2O)6]
+
 октаедри с една кристалографска позиция и изолирани 

[SO4]
2−

 тетраедри с три кристалографски позиции(Фиг. 8). Във всяка 

Фигура 6. Koординация на SeO4 

тетраедри в кристалната структура 
на Na2SeO4·10H2O при 200 К  

Фигура 7. SO4 тетраедър в 

кристалната структура на 
Na2SO4·10H2O при 250 К с 
неподреденост на кислородни 
атоми (синьо SOF = 1, жълто  
SOF = 0.15, червено SOF = 0.85). 
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Фигура 10. [SO4]
2−

 тетраедър 

свързан с четири вериги от 
[Na(H2O)6]

+
 вериги чрез 

водородни връзки. 

верига октаедрите са свързани чрез 

ръбове. Веригите, които са 

перпендикулярни една на друга, са 

свързани чрез върховете на 

октаедрите. Общите върхове, 

свързващи две вериги се редуват 

нагоре и надолу по оста с (Фиг. 9). 

По този начин всеки [Na(H2O)6]
+
 

октаедър има две двойки H2O 

молекули, споделени със съседните 

октаедри от веригата и само един от 

двата върха е общ с октаедър от 

перпендикулярната верига. По този 

начин на всеки два Na
+
 йона се 

падат 7 H2O молекули. 

[SO4]
2−

 тетраеди са разположени между веригите от октаедри и 

са свързани чрез водородни връзки с [Na(H2O)6]
+
 октаедри (Фиг. 10). 

Всеки О атом от SO4 участва в 3 водородни връзки. Една водородна 

връзка е с върховете на [Na(H2O)6]
+
 октаедри, които не участват в 

свързаността на октаедрите, така че [SO4]
2−

 е свързан със четири 

октаедъра от четири съседни вериги. Също така всеки О атом от 

Фигура 8. Елементарната клетка 

на Na2SO4∙7H2O гледана по 
направление с показва веригите от 
октаедри, перпендикулярни една на 
друга. 

Фигура 9. Свързаните помежду 

си вериги от октаедри 
[Na(H2O)6]

+
 в Na2SO4∙7H2O 
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Фигура 11. Кристалната 

структура на Na2SO4∙7H2O 
показва отсъствие на 
частично заселени позиции 
на О5 кислородния атом на 
водната молекула. 

Фигура 12. Кристалната структура на Na2SeO4∙7.5H2O показани са 

различните вериги от [Na(H2O)6]
+
 октаедри перпендикулярни една на 

друга: (а) споделените стени са в червено; (b) споделените ръбове са 
в червено 

сулфатния йон участва в 2 други водородни връзки с две H2O 

молекули от общи ръбове от две 

съседни вериги 

Изучавайки структурата на 

Na2SO4∙7H2O, която е описана по-рано 

от Освалд и сътр. (Am. Chem. Soc. 

2008, 130, 17795–17800), ние 

установихме, че тази сол трябва да 

бъде представена с по-голяма 

елементарна клетка: a=b=14.3249(15) 

Å, c=22.202(4) Å, вместо с 

a=b=7.1413(2) Å, c=22.1101(11) Å. 

При нашето изследване при 120 К 

открихме, че такава неподреденост не 

съществува (Фиг. 11). Като следствие 

от това съществуват четири 

кристалографски позиции за Na
+
 

както се вижда на Фиг. 11. 

Кристалната структура на 

Na2SeO4∙7.5H2O е изградена от 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри и изолирани 

[SеO4]
2−

 тетраедри подобно както 

структурата на Na2SO4∙7H2O (Фиг. 12). За 

разлика от Na2SO4∙7H2O съществуват две 

кристалографски позиции и различни координационни полиедъра на 

натрия: почти правилни октаедри и деформирани октаедри. Двата 
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Фигура 13. (a) Кристалната структура на Na2SeO4∙7.5H2O гледана по 
оста b; (b) Кристалната структура на Na2SO4∙7H2O гледана по оста a. 

Фигура 14. [SeO4]
2−

 тетраедър 

на Na2SeO4∙7.5H2O свързан с 
четири вериги от [Na(H2O)6]

+
 

октаедри чрез водородни 
връзки. 

координационни полиедъра принадлежат на различни вериги. Тези 

вериги са перпендикулярни една на друга, но не са свързани помежду 

си както при Na2SO4∙7H2O. Има два вида вериги: в първата верига 

октаедрите са свързани чрез ръбове (веригата с правилни полиедри 

както при Na2SO4∙7H2O) (Фиг. 12 b). Във втората верига октаедрите са 

свързани със стени и ръбове (веригата с деформирани полиедри) (Фиг. 

12 а). [SеO4]
2−

 татраедри са с една 

кристалографски позиция. Те са по-

големи от [SO4]
2−

 тетраедри, затова 

разстоянието между [SеO4]
2−

 

тетраедри е по-малко (4.356(3) Å) 

(Фиг. 13 а) сравнено с разстоянието 

между съседни [SO4]
2−

 тетраедри 

(4.736(4) Å) (Фиг. 13 b). Вследствие 

на това, разстоянието между Na 

атоми в съседни вериги е по-голямо 

при Na2SeO4∙7.5H2O. 

Съществената разлика със 

структурата на Na2SO4∙7H2O е, че 

в кристалната структура на 

Na2SeO4∙7.5H2O октаедрите от 

двете вериги не са свързани чрез 

върхове, а чрез водородни връзки. 
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[SеO4]
2−

 тетраедри са разположени между веригите от 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри и са свързани с тях чрез водородни връзки (Фиг. 

14). Кристалографските данни за кристалните структури на 

Na2SеO4∙7H2O и Na2SеO4∙7.5H2O са дадени в Tабл. 2.  

Таблица 2. Кристалографски данни за кристалните структури  

на Na2SeO4·7.5H2O и на Na2SO4·7H2O 

 Na2SeO4·7.5H2O Na2SO4·7H2O 

Химична формула 2(O4Se)·15(H2O)·4(Na) O4S·7(H2O)·2(Na) 

Mr 324.06 268.15 

Кристална система,  
пространствена група 

Моноклинна, C2/c Тетрагонална, P41212 

Температура (K) 120 120 

a, b, c (Å) 
 

25.082 (7), 7.2222 (13), 
14.148 (5) 

14.3249 (15), 22.202 (4) 
 

β (°) 106.08 (3)  

V (Å
3
) 2462.6 (12) 4556.0 (10) 

Z 8 16 

5.3. Обсъждане на получените резултати от изследване на 

кристалните структури на Na2SO4∙7H2O и Na2SеO4∙7.5H2O 
Неочакван резултат от нашите изследвания е, че бе установено, 

че метастабилният хидрат на натриевия селенат е Na2SeO4·7.5H2O, 

вместо Na2SeO4·7H2O както е описан по-рано (Z. Anorg. Allg. Chem. 

1965, 336, 92–95). Този факт дава възможността да се търси отговор на 

въпроса – защо две соли с различен химичен състав и различни 

кристални структури действат взаимно като зародишообразуватели, 

като всяка от двете соли може да предизвика кристализация на другата 

от нейния преситен разтвор. За тази цел ние потърсихме прилики в 

структурните елементи на двете соли, които биха могли да бъдат 

причината за ролята им на взаимни зародишообразуватели. 
В търсенето на прилики в кристалните структури на 

Na2SO4∙7H2O и Na2SeO4∙7.5H2O можем да открием следното. 
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 a) b) 

Фигура 15. a) кристалната структура на Na2SO4∙7H2O гледана по оста a. 

 b) кристалната структура на Na2SeO4∙7.5H2O гледана по оста с. 

 a) b) 

Фигура 16. a) кристалната структура на Na2SO4∙7H2O гледана по оста a. 
 b) кристалната структура на Na2SeO4∙7.5H2O гледана по оста b. 

Таблица 3. Междуатомни разстояния в кристалните структури  

на Na2SO4.7H2O и Na2SeO4.7.5H2O 

Разстояние, Å Разлика, % 

Na2SO4.7H2O Na2SeO4.7.5H2O  

12,14 (Na 4– Na 1 по оста с) 12,72 (Na 1– Na 1 по оста a) 4.56 

7,16 (Na 4– Na 1 по оста b) 7,22 (Na 1– Na 1 по оста b) 0.83 

11,17 (Na 4– Na 1 по оста с) 12,72 (Na 1– Na 1 по оста a) 12.18 

7,15 (Na 4– Na 3 по оста b) 7,07 (Na 1– Na 1 по оста c) 1.11 
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Фигури 15 и 16 показват прилика в подреждането на някои 

структурни елементи (октаедрите свързани с червени линии) от 

елементарната клетка. Междуатомните разстояния (Tабл. 3) показват, 

че съществува някаква прилика между избраните части на 

кристалните структури на Na2SO4∙7H2O и Na2SeO4∙7.5H2O. Може да се 

предположи, че такава прилика е причината за ефекта, че всяка от 

двете соли кристалохидрати, съдържащи различни количества 

кристална вода и с различни кристални структури (Na2SO4·7H2O 

тетрагонална крист. с-ма, пр. гр. P41212 и Na2SeO4·7.5H2O моноклинна 

крист. с-ма, пр. гр. C2/c) може да играе роля на зародишообразувател и 

да предизвиква кристализация на другата сол от нейни преситени 

разтвори (един вид хетероепитаксия). 

6. Раман спектроскопски изследвания на разтвори и твърди  

фази в бинерните системи Na2SO4–H2O и Na2SеO4–H2O 
С оглед обясняване на предпочетената кристализация на 

Na2SO4·7H2O, респ. на Na2SеO4·7.5H2O в сравнение със съответните 

декахидрати, както и предпочетената кристализация на Na2SO4·7H2O в 

сравнение с тази на Na2SеO4·7.5H2O приложихме Раманова 

спектроскопия, която позволява изучаване не само на твърдите фази, 

но и на разтворите. 
Чрез Раманова спектроскопия бе изучено състоянието на 

[SO4]
2−

, съответно [SeO4]
2−

 йони в наситените разтвори, 

метастабилните и равновесни фази. Измерени бяха и спектрите на 

съответните безводни соли, които ни послужиха като еталонни 

образци (Фиг. 17 и 18). За отбелязване е, че броят на ивиците и 

тяхната позиция в Рамановите спектри на Na2SO4 и Na2SеO4 при 

нашите измервания (Фиг. 17 и 18) съответстват много добре на 

литературните данни като разликите във вълновите числа са в рамките 

на 1-2 см
-1

. Както се вижда от фигурите и при двете безводни соли се 

наблюдава разцепване на ивиците съответстващи на ν2, ν3 и ν4 

вибрациите на [SO4]
2−

, съответно [SeO4]
2−

 йоните, което показва 

деформация на тези йони и понижаване на молекулната им симетрия в 

структурата на безводните соли.  

                                                           
 Раман спектроскопските измервания бяха проведени с любезното 

съдействие на проф. Мирослав Абрашев и д-р Нено Тодоров. 
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На Фиг. 17 са представени Раманови спектри в спектралната 

област 1200–300 см
-1

 на разтвор на Na2SO4 наситен за 5 °С по 

отношение на метастабилния хептахидрат, на кристали от 

Na2SO4·7H2O и Na2SO4·10H2O, а стойностите на вълновите числа на 

ν1, ν2, ν3 и ν4 вибрациите са сравнени в Таблица 4. Нормалните 

вибрации на [SO4]
2−

, съответно [SeO4]
2−

 йони са както следва: ν1 – 

симетрична валентна вибрация; ν2 – симетрични деформационни 

вибрации; ν3 – асиметрични валентни вибрации и ν4 – асиметрични 

деформационни вибрации. 

Обща характеристика и на трите спектъра е наличие на 

единични ивици за четирите типа вибрации, което е указание за 

запазване на тетраедрична симетрия на сулфатния йон както в 

разтвора, така и при двата кристалохидрата. От друга страна се вижда 

различие в стойностите на вълновите числа на съответните ивици 

(Табл. 4) като при разтвора те са много близки до стойностите 

характерни за свободен [SO4]
2−

 йон. Ясно се наблюдава високо-

честотно отместване на симетричните ν1 и ν2 вибрации в реда: Разтвор 

< Na2SO4·7H2O < Na2SO4·10H2O < Na2SO4, докато промените в 

стойностите на асиметричните ν3 и ν4 вибрации не следват определена 

тенденция. Известно е, че спектралното отместване на валентните Х–

О вибрации към по-високи, съответно по-ниски вълнови числа, е 

указание за засилване, съответно отслабване на вътрешномолекулните 

Х–О взаимодействия в ХО4 йоните и то най-общо корелира със 

скъсяване, респективно удължаване на Х–О връзките. Въз основа на 

получените от нас структурни данни за Na2SO4·7H2O и Na2SO4·10H2O 

средната стойност на дължините на връзките S–O е както следва: 

1.484(3) Å за Na2SO4·7H2O (120 К); 1.480(4) Å за Na2SO4·10H2O (250 

К) с отчитане на безпорядъка на кислородните атоми. По литературни 

данни за Na2SO4·10H2O съответната стойност е 1.488(7) Å при стайна 

температура с отчитане на безпорядъка на кислородните атоми. 

Следователно, по отношение на дължината на S–O връзките не се 

наблюдава съществена разлика в структурата на сулфатните йони при 

двата кристалохидрата. Освен това дължините на S–O връзките при 

двата кристалохидрата са много близки до стойността 1.49 Å 

характерна за свободен [SO4]
2−

 йон. От тези данни може да се направи 

заключение, че по-високите стойности на вълновите числа за 

валентната ν1 вибрация при кристалохидратите в сравнение с разтвора 

отразяват по-силните S–O взаимодействия при тях, което най-



22 
 

вероятно е следствие от образуването на по-слаби водородни връзки 

между сулфатните йони и водните молекули в кристалните им 

структури от тези в разтвора. 

Таблица 4. Вълнови числа на ивиците, съответстващи на нормалните 

вибрации на [SO4]
2−

 йоните в разтвор на Na2SO4 наситен по отношение на 
метастабилния хептахидрат, на кристали от Na2SO4·7H2O, Na2SO4·10H2O и 
Na2SO4. 

Стойности за 
свободния 
[SO4]

2− йон,  
вълново 
число/cm−1 

Na2SO4·7H2O 
наситен разтвор  
 
вълново 
число/cm−1 

Na2SO4·7H2O 
кристал  
 
вълново 
число/cm−1 

Na2SO4·10H2O 
кристал 
 
вълново 
число/cm−1 

Na2SO4 
кристал 
 
вълново 
число/cm−1 

SO4 υ1—983  982 986 990 993 

         

SO4 υ2—450 451 454 457 451 

    467 

SO4 υ3—1105  1105 1133 1117 1102 

    1131 

    1154 

SO4 υ4—611 614 602 621 620 

    632 

    648 

Таблица 5. Вълнови числа на ивиците, съответстващи на нормалните 

вибрации на [SеO4]
2−

 йоните в разтвор на Na2SеO4 наситен по отношение 
на Na2SеO4·7.5H2O, на кристали от Na2SеO4·7.5H2O, Na2SеO4·10H2O и 
Na2SеO4. 

Стойности за 
свободния 
[SeO4]

2− йон, 
вълново 
число/cm−1 

Na2SeO4·7.5H2O 
наситен разтвор  
вълново 
число/cm−1 

Na2SeO4·7.5H2O 
кристал  
 
вълново 
число/cm−1 

Na2SeO4·10H2O
кристал  
 
вълново 
число/cm−1 

Na2SeO4 
кристал  
 
вълново 
число/cm−1 

SeO4 υ1—833 839 839 846 849 

SeO4 υ2—335 343 345 357 339 

    364    369 

SeO4 υ3—875  882 870 881 877 

  893  903 

SeO4 υ4—432 413 409 416 426 

    430    454 
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Фигура 17. Раманови спектри в 

областта на нормалните вибрации на 
[SO4]

2−
 йони на разтвор на Na2SO4 

наситен по отношение на 
метастабилния хептахидрат, на 
кристали от Na2SO4·7H2O, 
Na2SO4·10H2O и Na2SO4. Поради 
много по-големият интензитет на ν1 
ивицата в сравнение с останалите 
ивици спектрите са разтеглени по y-
оста. 

Фигура 18. Раманови спектри в 

областта на нормалните вибрации 
на [SeO4]

2−
 йони на разтвор на 

Na2SеO4 наситен по отношение на 
Na2SеO4·7.5H2O, на кристали от 
Na2SеO4·7.5H2O, Na2SеO4·10H2O и 
Na2SеO4. Поради много по-
големият интензитет на ν1 ивицата 
в сравнение с останалите ивици 
спектрите са разтеглени по y-оста. 
Ивицата при 983/989 см

−1
 

съответства на ν1 вибрацията на 
SO4

2−
 йони от съответната 

сулфатна фаза, която бе 
използвана като зародиш при 
кристализация на селенатните 
кристалохидрати.  
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От друга страна, по-близките стойности на вълновите числа за 

ν1 и ν2 вибрациите при Na2SO4·7H2O до тези на разтвора е 

спектроскопско указание, че вибрационното състояние на [SO4]
2−

 йон 

при хептахидрата е по-близко до разтвора отколкото на Na2SO4·10H2O 

до разтвора независимо от близките дължини на S–O връзките, което 

може да обясни в известна степен много лесното формиране на 

хептахидрата като метастабилна фаза.  

На Фиг. 18 са представени Раманови спектри в спектралната 

област 1000–300 см
-1

 на разтвор на Na2SеO4 наситен за 5 °С по 

отношение на метастабилния Na2SеO4·7.5H2O, на кристали от 

Na2SеO4·7.5H2O и Na2SеO4·10H2O, а стойностите на вълновите числа 

на ν1, ν2, ν3 и ν4 вибрациите на [SeO4]
2−

 йон са сравнени в Табл. 5. За 

отбелязване е, че ние съобщаваме за първи път Раманови спектри на 

Na2SеO4·7.5H2O и Na2SеO4·10H2O. 

От Фиг. 18 се вижда, че при разтвора и декахидрата и четирите 

вибрации на SеO4
2−

 йон се наблюдават като единични ивици, което е 

указание за запазване на неговата правилна тетраедрична симетрия и в 

двата случая. Налице е пълно съгласие между спектроскопските и 

структурните данни за средната дължина на връзките Sе–O от 1.638(1) 

Å при Na2SеO4·10H2O, която е много близка до определената за 

свободен йон 1.63 Å. 

Съвсем различна е спектралната картина при Na2SеO4·7.5H2O 

където е снето израждането и на трите вибрации ν2, ν3 и ν4, които се 

наблюдават като дублетни ивици с не малка честотна разлика между 

двата компонента в интервала 10 и 23 см
−1

 (Фиг. 18). Това 

вибрационно поведение е спектроскопско доказателство за 

съществена деформация на [SеO4]
2−

 йон в структурата на 

Na2SеO4·7.5H2O и понижаване на молекулната му симетрия, което се 

вижда и от по-голямото отклонение на средната дължина на връзките 

Sе–O (1.650(1) Å по наши данни) спрямо свободния йон. 

Следователно вибрационното състояние на селенатния йон при 

Na2SеO4·7.5H2O по отношение на деформацията му се различава от 

това в наситения разтвор, което би могло да е причина (или една от 

причините) за затруднената му кристализация.  

От друга страна, сравнението на трите спектъра ясно показва 

едно високочестотно отместване на симетричната валентна вибрация 

ν1 в реда: Разтвор ≈ Na2SеO4·7.5H2O ˂ Na2SеO4·10H2O, т.е. 

отместването следва реда установен при сулфатната система. 
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Следователно, формирането на равновесната Na2SеO4·10H2O фаза 

изисква усилване на вътрешно-молекулното взаимодействие Sе–O в 

селенатния йон (по-висока стойност на ν1) в сравнение с формиране на 

Na2SеO4·7.5H2O, където вътрешно-молекулното взаимодействие Sе–O 

е съизмеримо с това в разтвора (еднаква стойност на ν1, но по-ниска от 

тази при декахидрата).  

Ако сравним вибрационното състояние на аниона при 

метастабилната и равновесната фаза при двете системи се откроява 

една съществена прилика: и при двете системи за образуването на 

равновесните декахидратни фази е необходимо усилване в по-висока 

степен на вътрешно-молекулните взаимодействия S–O, съответно Sе–

O в сравнение с тези в разтвора, отколкото е необходимо за 

образуване на съответните метастабилни фази. Това би могло да е 

една от причините за лесната кристализация на метастабилните фази и 

в двете системи. Разликата в двете системи е, че формирането на 

метастабилният Na2SеO4·7.5H2O изисква и деформация на аниона, 

каквато отсъства при Na2SO4·7H2O. Това обстоятелство в допълнение 

към по-високата симетрия на кристалната решетка на хептахидрата би 

могло до голяма степен да обясни много по-лесната и бърза 

кристализация на метастабилния Na2SO4·7H2O в сравнение със 

затруднената кристализация на Na2SеO4·7.5H2O.  

7. Системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O  
7.1. Изследване на системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O  

С оглед осигуряването, че получаваните фази са 

термодинамично равновесните, експериментите по изследване на 

системата извършвахме по три различни начини: (i) изотермично 

снемане на пресищането (от около 60 °С) с механично бъркане; (ii) 

изотермична кристализация с механично бъркане; и (iii) изотермично 

изпаряване без разбъркване. Различните начини на зареждане са 

посочени на Табл. 6 и Фиг. 19. 
В системата са установени три полета на кристализация 

съответно на MgSeO4·6H2O, на двойната сол 

Na2SeO4·MgSeO4·2H2O и на Na2SeO4·10H2O. 
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Таблица 6. Системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O при 25 °С. 

Начин на 
зареждане 

Течна фаза 
тегл. % 

Мокра твърда фаза 
тегл.  % 

Състав  
на твърдата фаза 

 Na2SeO4 MgSeO4 Na2SeO4 MgSeO4  

 0,00 35,07 0,00 58,32 MgSeO4·6H2O (XRD 
Фазов анализ) 

 8,40 29,6 1,78 54,13 MgSeO4·6H2O 

 10,65 28,39 5,11 50,82 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O+
MgSeO4·6H2O 

 12,28 26,27 31,44 34,38 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O+
MgSeO4·6H2O  

 13,83 24,7 32,13 33,08 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 15,44 22,62 38,66 33,69 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 19,19 19,39 38,41 33,42 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 
(XRD Фазов анализ) 

 22,88 15,87 38,73 31,34 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 31,23 9,26 40,78 27,59 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 
(XRD Фазов анализ) 

 14,85 24,6 40,5 32,89 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 21,47 17,4 37,64 33,10 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 31,45 9,19 41,7 30,48 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

 21,21 16,81 41,25 31,76 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 
(XRD Фазов анализ) 

 29,94 10,56 47,31 4,40 Na2SeO4·MgSeO4·2H2O+ 
Na2SeO4·10H2O 

 39,08 0,00 48,79 0,00 Na2SeO4·10H2O 
 

 със загряване 

 без загряване 

 изотермично изпаряване 
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7.2. Изследване на кристалните структури на 

Na2SeO4·MgSeO4·10H2O, Na2SeO4·MgSeO4·2H2O и 

Na2SeO4·4H2O 
Двойната сол Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О не е описана в 

литературата, докато за Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О има данни само за 

параметрите елементарната клетка.  

 

7.2.1. Кристална структура на Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О 
Кристалната структура на Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О се състои от 

изолирани [Mg(Н2О)6]
2+

 октаедри и натриево-селенатни слоеве по 

направление а. В слоевете леко деформираните [Mg(Н2О)6]
2+

 октаедри 

са свързани както помежду си, така и с натриево-селенатни слоеве 

Фигура 19. Диаграма на разтворимост на системата Na2SeO4–
MgSeO4–H2O при 25 °С. 
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Фигура 20. Елементарната клетка на 

структурата на 
Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О гледана по 
оста b. 

Фигура 21. Асиметричната единица 

на Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О. 
Елипсоидите на отместване на не-
водородните атоми са показани с 
50% вероятност.  

Фигура 22. Натриево-

селенатен слой в 
Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О. 
гледан по оста а. 

чрез водородни връзки (Фиг. 

20). Три от петте симетрично 

уникални H2O молекули 

координират Mg
2+

 катиони, а 

останалите две кординират 

Na
+
 катиони. Na

+
 катиони са 

координирани от четири H2O 

молекули и два кислородни 

атома от [SeO4]
2−

 тетраедри 

(Фиг. 21). Деформираните 

[NaO2(2SeO4)(H2O)4]
3−

 

октаедри споделят две водни 

молекули, образувайки 

вериги по направление b. 

Веригите са свързани чрез 

върховете на [SeO4]
2−

 тетраедри 

и [NaO2(2SeO4)(H2O)4]
3−

 октаедри. 

Освен общите върхове, има и 

водородни връзки между два от върховете на [SeO4]
2−

 тетраедри и 

[NaO2(2SeO4)(H2O)4]
3−

 октаедри от две вериги. По този начин се оформят 

натриево-селенатните слоеве (Фиг. 22). 
Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О е изоструктурен на 

Na2SO4·MgSO4·10Н2О. 
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Фигура 25.[SeO4]
2−

 тетраедър свързан с 

трите вериги от [NaO6(H2O)]
11−

 полиедри 
в структурата на Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О. 

Фигура 24.[MgO4(H2O)2]
6−

 

октаедър свързан чрез 
четири ръба с две съседни 
вериги в структурата на 
Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О. 

Фигура 23.Вериги от [NaO6(6SeO4)(H2O)]
11- 

полиедри, [MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6-

 октаедри и 
[SeO4]

2−
 тетраедри гледани по оста a в 

структурата на Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О. 

7.2.2. Кристална структура на Na2SeO4∙MgSeO4∙2H2O 
Кристалната структура 

на Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О е 

изградена от 

[NaO6(6SeO4)(H2O)]
11−

 полиедри, 

[MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

 октаедри 

и [SeO4]
2−

 тетраедри. 

[NaO6(6SeO4)(H2O)]
11−

 полиедри 

формират успоредни вериги 

чрез споделяне на общи ръбове 

по направление [111] (Фиг. 23). 

По оста b [MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

 

октаедри споделят два ръба с 

всяка от двете съседни вериги 

(Фиг. 24). По този начин двете 

H2O молекули се споделят 

между натриевите и 

магнезиевите полиедри. 

[SeO4]
2−

 тетраедри са свързани 

както с веригите, така и с 

[MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

 октаедри. 

Всеки [SeO4]
2−

 тетраедър е 
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Фигура 26. Елипсоидите на 

отместване на не-водородните 
атоми е показано с 50% вероятност.  

свързан с три вериги от 

[NaO6(6SeO4)(H2O)]
11−

 полиедри 

чрез върхове с две и с ръб с една 

от тях (Фиг. 25).  
Aсиметричната единица на 

Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О е 

показана на Фиг. 26. 

 

Таблица 8. Кристалографски данни за кристалните структури на 

Na2SeO4·MgSeO4·10H2O и на Na2SeO4·MgSeO4·2H2O  

 Na2SeO4·MgSeO4·10H2O Na2SeO4·MgSeO4·2H2O 

Химична формула 2(O4Se)·10(H2O)·2(Na)·M
g 

2(O4Se)·2(H2O)·2(Na)·Mg 

Mr 536.37 268.15 
Кристална система,  
пространствена група 

Моноклинна, P21/c 
 

Триклинна, P-1 
 

Температура (K) 150 200 
a, b, c (Å) 12.671 (2), 6.610 (1), 

10.2706 (2) 
5.556 (4), 5.923 (4), 7.224 
(5) 

β (°) 90, 106.64 (1), 90 108.36 (6), 99.07 (5), 
106.63 (6) 

V (Å
3
) 824.2 (3) 208.0 (3) 

Z 2 1 

7.2.3. Кристална структура на Na2SeO4∙4H2O  

В хода на изследванията на системата Na2SеO4–MgSeO4–H2O 

бе получен и измерен монокристал, за чиято кристална структура 

липсваха данни. Оказа се Na2SеO4∙4H2O. Кристалната структура на 

Na2SеO4∙4H2O е изградена от [NaO3(3SeO4)(H2O)3]
5−

 и 

[NaO2(2SeO4)(H2O)4]
3−

 октаедри и [SeO4]
2−

 тетраедри (фиг. 27). 

Съществуват две кристалографски позиции за Na атоми – Na1 

([NaO3(3SeO4)(H2O)3]
5−

 октаедри) и Na2 ([NaO2(2SeO4)(H2O)4]
3−

 

октаедри). По оста а Na2 октаедрите са свързани помежду си чрез 

два общи ръба и по този начин изграждат вериги (Фиг. 28). Единият 

общ ръб е от два кислородни атома от две H2O молекули, а другият 

е от два кислородни атома от два [SeO4]
2−

 тетраедъра. По оста b 

file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_chemical_formula_moiety
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/Na2_SO_4_7H2O_120k%20_chemical_formula_weight
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_space_group_crystal_system
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_cell_measurement_temperature
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/Na2_SO_4_7H2O_120k%20_cell_measurement_temperature
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/na2se04_75h2o_120k%20_cell_formula_units_Z
file:///D:/AppData/Local/Temp/Temp1_Similarities%20&%20Pecularities%20between%20the%20Hydrates%20of%20Sodium%20Sulphates&Selenates%20Acta%20B%2003.zip/Na2_SO_4_7H2O_120k%20_cell_formula_units_Z


31 
 

Фигура 28. Веригите от и 

[NaO2(H2O)4]
3−

 октаедри и [SeO4]
2−

 
тетраедри гледани по оста b. 

Фигура 29.S-образните фрагменти в 

кристалната структура на 
Na2SеO4∙4H2O гледана по оста а. 

Фигура 27.[NaO3(H2O)3]
5−

 и 

[NaO2(H2O)4]
3−

 октаедри и [SeO4]
2−

 
тетраедри в кристалната структура  
на Na2SеO4∙4H2O. 

всеки Na1 октаедър споделя 

обща стена с един Na2 

октаедър и по отделно един ръб 

и един връх с два [SeO4]
2−

 

тетраедъра. По този начин в 

равнината вс се образуват 

редуващи се S-образни 

фрагменти, които са свързани 

помежду си чрез ръбове на два 

тетраедъра (Фиг. 29). На всеки 

два Na се падат 4 H2O молекули. . 
 
 
 

7.4. Тълкуване на резултатите от изследването  

на системата Na2SeO4–MgSeO4–H2O  

За същата система Хагеман и сътр. сътр. (Geselschaft fuer 

Anlagen- und Reaktionssicherkeit, 245, p.73, 2012) съобщават, че освен 

полетата на кристализация на MgSeO4·6H2O и на Na2SeO4·10H2O те 

намират още полета на кристализация на двойна сол 
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2Na2SeO4∙3MgSеO4∙18H2O и на метастабилен безводен Na2SeO4. По 

наше мнение съществуването на солта 2Na2SeO4∙3MgSеO4∙18H2O е 

доста съмнително, тъй като предложеният състав не е подкрепен с 

никакви други доказателства (освен химичния анализ), като напр. 

кристална структура, спектри или някакви физични свойства. Също 

така, съмнително е и съществуването в метастабилната област на поле 

на кристализация на безводен Na2SeO4. Експерименталните им данни 

сочат по-скоро към Na2SеO4∙4H2O, която сол ние получихме при 

един единствен експеримент.  

От съпоставката на нашите резултати с тези получени от 

Хагеман и сътр. се вижда, че установената от нас в системата двойна 

сол Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О притежава значително по-малка 

разтворимост, което е указание за това, че именно тя е 

термодинамично стабилната в тази система. Очевидно, получената от 

Хагеман и сътр. двойна сол е метастабилна при условията на 

експеримента, но кристализира с предимство, тъй като вероятно 

съдържа в кристалната си структура комплексите [Mg(Н2О)6]
2+

, което 

следва от стехиометрията ѝ. На Фиг. 30 е показана съпоставката на 

данните от двете диаграми. Получените от резултати нас са дадени с 

червени точки 

Фигура 30. Съпоставка на диаграмата получена от Хагеман и сътр. с 
получените от нас резултати (отбелязани с червени точки). 
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8. Обсъждане на различията при неравновесна кристализация на 

метастабилни соли кристалохидрати от разтвори, в които 

почти отсъства комплексообразуване и от разтвори, в които 

процесите на комплексообразуване са силно застъпени 
Както вече бе казано, обект на изследванията ни за получаване 

на метастабилни соли кристалохидрати са двата гранични случая, а 

именно от разтвори на соли, при които почти отсъства 

комплексообразуване (слаби връзки Na–H2O, в случаите на Na2SO4 и 

Na2SeO4) и от разтвори на соли, при които процесите на 

комплексообразуване са силно застъпени (здрави връзки Mg–H2O, в 

случаите на MgSO4, MgSеO4) и техните двойни соли. 
Кристализационните процеси в разглежданите бинерни системи 

Na2SO4–Н2О и Na2SеO4–Н2О се определят от наличните в разтвора 

SO4
2−

/SеO4
2−

 йонни асоциати, [Na(H2O)6]
+
 комплекси и наличните 

йонни двойки Na(H2O)nSO4
2−

/SеO4
2−

 (където n варира в зависимост 

условията, най-често от 0 до 3). Структурите на разглежданите соли са 

изградени от вериги от [Na(H2O)6]
+

 oктаедри и изолирани 

[SO4]
2−

/[SеO4]
2−

 тетраедри, а при декахидратите и некоординирани 

(свободни) H2O молекули. В кристалните им структури обаче 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри са свързани помежду си с общи ръбове и 

върхове във вериги образувайки по същество една сложна полимерна 

структура. Тази структура се различава съществено от структурата на 

съответните им разтвори, където такива вериги със сигурност не 

съществуват. Така че в случая образуването на кристален зародиш, 

способен да расте за достатъчно кратко време е много малко вероятно. 

Именно това съществено различие между структурата на кристалната 

фаза и структурата на разтвора е причината за голямата склонност на 

тези разтвори към пресищане.  
В структурата на Na2SO4·7H2O (тетрагонална крист. с-ма, пр. гр. 

P41212), [Na(H2O)6]
+
 октаедрите са свързани чрез ръбове образувайки 

вериги. Веригите, които са перпендикулярни една на друга са 

свързани чрез върховете на октаедрите. [SO4]
2− 

тетраедрите са 

разположени между веригите от октаедри. [SO4]
2− 

тетраедрите са 

свързани чрез водородни връзки с [Na(H2O)6]
+
 октаедри.  

Структурата на Na2SeO4·7.5H2O (моноклинна крист. с-ма, пр. гр. 

С2/с) също е изградена от вериги от [Na(H2O)6]
+
 октаедри и изолирани 

тетраедри, но има два вида вериги. В единия вид от веригите 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри са свързани само чрез ръбове, както при 



34 
 

Na2SO4·7H2O, докато при другият вид те са свързани както чрез 

ръбове така и чрез стени. Тези два вида вериги също са 

перпендикулярни една на друга, но не са свързани чрез върховете на 

октаедрите, а чрез водородни връзки. [SeO4]
2−

 тетраедрите са 

разположени между октаедричните вериги и са свързани с тях също с 

водородни връзки. Различното  стиковане на [Na(H2O)6]
+ 

октаедрите в 

кристалните структури на  Na2SO4∙7H2O където веригите от 

[Na(H2O)6]
+
 октаедри са свързани само чрез ръбове, докато при 

Na2SeO4∙7.5H2O има два вида октаедри [Na(H2O)6]
+ 

– правилни, 

свързани чрез общи ръбове във вериги и деформирани, свързани чрез 

общи стени затруднява зародишообразуването.  

Съществено по-различен е случаят на соли, в чиито водни 

разтвори процесите на коплексообразуване са силно застъпени (здрави 

връзки Mg–H2O, в случаите на MgSO4 и на MgSеO4). Известно е, че 

магнезиевите йони съществуват в техните водни разтвори при 

обикновени условия предимно като хексааква комплекси, което се 

обяснява с концепцията „твърди и меки Люисови киселини и основи“. 

В преситените водни разтвори, поради по-ниската активност на водата, 

се образуват и смесени магнезиеви октаедри, в които част от H2O 

молекули се заместват от SO4
2−

/SеO4
2− 

йони, като е възможно както 

монодентатно, така и бидентатно координиране. Концентрацията на 

смесените магнезиеви октаедри се увеличава с понижаване 

активността на водата и с повишаване на температурата. Уравнение (1) 

изразява равновесието в разтворите съдържащи Mg
2+

 йони, където 

част от кислородините атоми идват от SO4
2−

 йони. С концентрирането 

на разтворите, респ. с понижаване активността на водата или с 

повишаване на температурата, равновесието (1) се изтегля на дясно.  

[Mg(Н2О)6]
2+↔[Mg(Н2О)4О2(2SO4)]

2−↔[Mg(Н2О)2О4(4SO4)]
x−↔[MgО6(6SO4)]

y− (1) 

Стойностите на зарядите x и y са различни в зависимост от 

бидентатно свързаните с Mg
2+

 йони SO4
2−

 йони. 
При обикновени температури най-висока скорост на 

кристализация и най-ниски пресищания необходими за 

зародишообразуване би трябвало да показват тези магнезиеви соли, 

които при кристализaция включват непроменени хекса-аква комплекси 

[Mg(Н2О)6]
2+ 

от разтвора. При условията, при които термодинамично 

равновесните фази са соли с кристални структури, в които водните 

молекули от магнезиевите хекса-аква йони са частично или напълно 

заместени от други лиганди, поради по-голямата скорост на 
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кристализация на по-висшите кристалохидрати най-често тъкмо те 

кристализират първи като метастабилни фази. Изследванията на 

Баларев и съавт. [57] доказват това твърдение за случая на системата 

MgSO4–MgCl2–H2O.  
Диаграмата на трикомпонентната система Na2SeO4–MgSeO4–

H2O при 25 °С, изучена от нас, съдържа полетата на кристализация на 

MgSeO4·6H2O, на двойната сол Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О  и на 

Na2SeO4∙10H2O. От съпоставката на тази диаграма с диаграмата 

получена от Хагеман и съавт., които установявят двойната сол 

2Na2SeO4∙3MgSеO4∙18H2O, се вижда, че установената от нас двойна 

сол Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О притежава значително по-ниска 

разтворимост, което е указание за това, че именно тя е 

термодинамично стабилната сол в тази диаграма. Получената от 

Хагеман и съавт. двойна сол е метастабилна при условията на 

експеримента, но кристализира с предимство, по степенното правило 

на Оствалд, тъй като съдържа в кристалната си структура 

комплексите [Mg(H2O)6]
2+

, което следва от стехиометрията ѝ. 
Освен това, ние получихме препаративно и двойната сол 

Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О, която също трябва да е метастабилна, но се 

получава по степенното правило на Оствалд, тъй като скоростта на 

кристализацията й е по-голяма защото съдържа в кристалната си 

структура комплексите [Mg(H2O)6]
2+

.  
Съпоставката на кристалните структури на 

Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О и Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О показва, че и двете 

структури съдържат магнезиеви октаедри, но в декахидрата те са 

хекса-аква октаедри [Mg(H2O)6]
2+

, докато в дихидрата са смесени 

октаедри  [MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

. Така термодинамично стабилната при 

25 °С двойна сол Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О, установена от нас в 

системата, има по-малка скорост на кристализация, именно поради 

това, че съдържа в кристалната си структура деформирани смесени 

октаедри [MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

.
.
За случая на системата MgSO4–MgCl2–

H2O Баларев и съавт. доказват, че дори когато изглежда, че всички 

необходими изисквания за достигане на стабилно термодинамично 

равновесие в системата са изпълнени, то кристализацията на по-

високи кристалохидрати като метастабилни фази в полетата на 

кристализация на стабилните по-нисши кристалохидрати е възможна 

и често не може да бъде избегната. 
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9. Научни приноси 

• Обяснена е способността на разтворите от Na2SO4 и от Na2SeO4 

да образуват преситени разтвори със затруднената кристализация 

на Na2SO4∙10H2O и на Na2SeO4∙10H2O, породена от съществената 

разлика между структурата на кристалната им фаза и структурата 

на разтвора. Кристалните структури са изградени от вериги от 

октаедри [Na(H2O)6]
+
, каквито вериги в разтворите не може да 

съществуват. 
• Установено е, че Na2SO4∙7H2O кристализира винаги преди 

Na2SO4∙10H2O (освен при високи скорости на охлаждане, поради 

съществуването на латентен период на кристализация на 

Na2SO4∙7H2O).  
• Kристалните структури на Na2SeO4∙10H2O и Na2SeO4∙7.5H2O са 

изследвани за първи път. Структурите на Na2SO4∙10H2O и 

Na2SO4∙7H2O са изследвани отново по отношение на степента на 

неподреденост. Установено е, че при 120 К oтсъства 

неподреденост. Na2SO4∙7H2O се описва с различна 

пространствена група и двойно по-големи стойности за 

параметрите а и b на елементарната клетка.  
• Рентгеноструктурните изследвания на солта, описвана по-рано 

като Na2SeO4∙7H2O, показаха, че всъщност тази сол е 

Na2SeO4∙7.5H2O. 
• Обяснен е фактът, че Na2SO4∙7H2O (тетрагонална кр. с-ма, пр.гр. 

P41212) и Na2SeO4∙7.5H2O (моноклинна кр. с-ма, пр.гр. C2/c), 

които са с различен химичен състав и различни кристални 

структури, може да действат взаимно като зародишообразуватели, 

като всяка от двете соли предизвиква кристализацията на другата 

от нейния преситен разтвор. Обяснението се състои в 

откриването на определени прилики в структурните елементи, т.е. 

един вид хетероепитаксия.  
• Чрез Раманова спектроскопия е изучено вибрационното 

поведение на сулфатните, съответно селенатни йони в 

наситените разтвори, метастабилната и равновесната фаза в 

бинерните системи Na2SO4-H2O и Na2SеO4-H2O като за 

селенатната система такива данни са получени за първи път. 
Спектроскопските данни сочат, че и при двете системи за 

образуването на равновесните декахидратни фази е необходимо 

усилване в по-висока степен на вътрешно-молекулните 
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взаимодействия S–O, съответно Sе–O в сравнение с тези в 

разтвора, отколкото е необходимо за образуване на съответните 

метастабилни фази. Това би могло да е една от причините за 

лесната кристализация на метастабилните фази и в двете 

системи. Разликата в двете системи е, че формирането на 

метастабилния Na2SеO4·7.5H2O изисква и деформация на аниона, 

каквато отсъства при Na2SO4·7H2O. Това обстоятелство в 

допълнение към по-високата симетрия на кристалната решетка 

на хептахидрата би могло до голяма степен да обясни много по-

лесната и бърза кристализация на метастабилния Na2SO4·7H2O в 

сравнение със затруднената кристализация на Na2SеO4·7.5H2O.  
• Обяснена е по-затруднената кристализация на Na2SeO4∙7.5H2O в 

сравнение с тази на Na2SO4∙7H2O с действието на два фактора:  
а) различното стиковане на [Na(H2O)6]

+ 
октаедрите в кристалните 

им структури. При Na2SO4∙7H2O веригите от [Na(H2O)6]
+
 

октаедри са свързани само чрез ръбове, докато при 

Na2SeO4∙7.5H2O има два вида октаедри [Na(H2O)6]
+
 – правилни, 

свързани чрез общи ръбове във вериги и деформирани, 

свързани чрез общи стени, което допълнително затруднява 

зародишообразуването.  
б) по-ниската симетрия на кристалите от Na2SeO4∙7.5H2O 

(моноклинна) в сравнение с Na2SO4∙7H2O (тетрагонална) води 

до по-затруднено зародишообразуване поради по-голяма 

стойност на фактора на формата за повърхността (β). 

• Получена е непознатата до сега, двойна сол 

Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О и е изучена кристалната ѝ структура.  
• Изследвана е кристалната структура на Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О за 

която имаше данни само за параметрите на елементарната клетка. 
• Установено е, че диаграмата на трикомпонентната система 

Na2SeO4–MgSeO4–H2O при 25 °С съдържа полета на равновесна 

кристализация на MgSeO4·6H2O, на двойната сол 

Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О и на Na2SeO4·10H2O. В системата 

неравновесно кристализира и двойната сол 

Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О.  
• Обяснена е неравновесната кристализация на двойната сол 

Na2SeO4·MgSеO4·10Н2О с по-голямата ѝ скорост на 

кристализация, тъй като кристалната ѝ структура съдържа хекса-

аква [Mg(H2O)6]
2+

октаедри, които са преобладаващите йонни 
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видове в разтвора при тези условия. Кристализацията на 

двойната сол Na2SeO4·MgSеO4·2Н2О е затруднена тъй като 

кристалната ѝ структура е изградена от смесени 

[MgO4(4SeO4)(H2O)2]
6−

 октаедри. 

10. Най-важни изводи 

1. Съществуват принципни различия при получаването на 

метастабилни соли 

кристалохидрати от двата гранични случая: при разтвори на 

соли, при които почти отсъства комплексообразуване (слаби 

връзки Na–H2O, в случаите на Na2SO4 и Na2SeO4) и при разтвори 

на соли при които процесите на коплексообразуване са силно 

застъпени (здрави връзки Mg-H2O, в случаите на MgSO4 и 

MgSeO4); Na2Mg(SeO4)2∙10H2O и Na2Mg(SeO4)2∙2H2O.  

• В първия случай метастабилните соли кристалохидрати 

се получават от силно преситени разтвори, притежаващи 

относително голяма стабилност, поради голямата разлика 

между структурата на разтвора и тази на термодинамично 

стабилната кристална фаза.  

• Във втория случай – поради прилика между 

преобладаващите в разтвора комплекси и вида на 

комплексите изграждащи кристалната структура на 

метастабилната фаза.  

2. Причина за предпочетеното протичане на неравновесна спонтанна 

кристализация е по-голяма близост между структурите на 

съответните разтвори с тези на метастабилните кристалохидрати. 

Примери: Na2SO4∙7H2O респ. на Na2SeO4∙7.5H2O в сравнение с тези 

на Na2SO4∙10H2O респ. на Na2SeO4∙10H2O; Na2Mg(SeO4)2∙10H2O в 

сравнение с Na2Mg(SeO4)2∙2H2O.  

3. Принудителна кристализация на соли кристалохидрати може да 

предизвиква друг кристалохидрат с различен химичен състав и 

различна кристална структура, която обаче притежава 

определени прилики в подреждането на някои от структурните 

елементи. Пример: Na2SO4∙7H2O и Na2SeO4∙7.5H2O.  
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