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Увод
Минералите хидроксисоли на медта и цинка са екзогенни променителни
продукти, които се срещат в окислителните зони на сулфидни находища.
Изключително разнообразни са по отношение на катионите, които влизат в
състава им – например Cu, Zn, Fe, Mn, Al, Ni, Co, Cd и други. Анионната част на
тези съединения от своя страна също бива многообразна – наблюдават се SO4,
CO3, AsO4, Cl и други. От генетична гледна точка, катионният състав отразява
вида на първичните сулфидни минерали, а анионният им състав освен това е и
добър индикатор за условията на хипергенна промяна на находищата. От
голямото многообразие на минерали хидрокси - хлориди, карбонати, фосфати,
арсенати, ванадати, най-често срещани са хидрокси-сулфатните минерали. Освен
като част от окислителните зони, медните и цинкови хидрокси соли се срещат и в
отработени минни изработки и халди, в условия на киселинно излужване, найчесто под въздействието на отпадни руднични води. По този начин те играят
важна екологична роля, като предпазват от миграция на токсични йони в
околната среда.
Освен в окислителните зони на сулфидни находища, медните и цинковите
хидроксисоли са едни от основните фази в патините на бронзови и месингови
артефакти и съвременни паметници на културата. Минералите Cu-хидроксисоли
са способни бързо да реагират на промени в околната среда, превръщат се лесно и
в много от случаите обратимо един в друг чрез промени в кристалната структура.
Тези реакции протичат само в рамките на няколко дни след промени в
химическия състав на околната среда. По такъв начин Cu-хидроксисоли са важен
компонент при оценката на екологичните обстановки в районите на отработени
минни изработки и хвостохранилища. От друга страна, отличната устойчивост на
цинк и поцинкована стомана при естествени условия се дължи на образуването на
защитен корозионен слой от цинкови хидрокси-соли (цинкова ръжда).
Минералният състав на този слой силно зависи от влиянието на околната среда, а
защитният му ефект се определя от морфологията и разположението на
кристалите.
Напоследък медни и цинкови хидрокси солни минерали са обект на
изследване, заради проявата на редица полезни свойства, а именно: йонообменни
и сорбционни свойства, фотокаталитични свойства, свойства свързани със
забавяне на горенето.
Интерес за редица области представляват процесите и продуктите на
термична декомпозиция на (Cu; Zn) хидроксисолни съединения. Получаването на
наноразмерни ZnO и CuO, като крайни продукти при термичната декомпозиция
на въпросните съединения са от особен интерес за каталитичната и керамичната
индустрия.
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Цели и задачи
Кристалохимията и генезиса с акцент върху условията на образуване и
структурния контрол за изоморфните взаимоотношения на Cu2+ и Zn2+ на Cu, Zn
хидрокси-сулфатни минерали са обект на изследване в дипломната работа на
докторанта (Stanimirova and Delcheva, 2015). Тези резултати провокират у автора
по-нататъшния интерес към изследваната група минерали.
Главната цел на предложения дисертационен труд е изследване на
кристалохимичните особености и влиянието им върху термичните
характеристики на две групи хидрокси-сулфатни минерали:
I. Кристалохимична характеристика и термична декомпозиция на слоести Zn2+
хидрокси-сулфатни минерали с хидроксиден слой с катионни ваканции
II. Кристалохимична характеристика и термична декомпозиция на слоести Cu2+
хидрокси-сулфатни минерали с хидроксиден слой с ОН „ваканции“
За осъществяването на I-та цел са поставени следните задачи:
1. Zn-хидрокси-сулфатни минерали с обща формула: Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O (n=5, 4,
и 3) осакаит, намуит и ланщейнит
(i) Синтез и сравнителна характеристика на представителите от групата;
(ii) Изследване на области на стабилност на минералите от групата в
зависимост от pH;
(iii) Изследване
на
термична
декомпозиция
с
акцент
върху
нискотемпературната област;
(iv) Изследване на възможностите и особеностите на Zn↔Cu изоморфизма в
хидроксидния слой.
2. Zn-хидрокси-сулфатни минерали с гордаитов тип структура:
(i) Синтез на синтетични аналози с различни междуслоеви катиони и
халогенидни аниони в структурата чрез различни методи;
(ii) Изследване на възможности за катионен обмен в гордаитовата система;
получаване (синтез или йонен обмен) и изследване на особеностите на
гордаити с различни междуслоеви катиони;
(iii) Термично поведение на катионни форми на гордаит;
(iv) Изследване на възможности за анионен обмен на халогенидния анион (Cl-)
в структурата на гордаит с други халогениди;
(v) Изследване на термична декомпозиция
на
гордаити с различен
халогениден анион в структурата;
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За осъществяването на II-та цел са поставени следните задачи:
(i) Синтез и характеристика на монокатионни Cu и двукатионни (Cu-Zn)
хидрокси-сулфатни минерали: кобяшевит и ктенасит;
(ii) Изследване на възможностите и особеностите на Zn↔Cu изоморфизма в
структурата на ктенасита;
(iii) Изследване на термичното поведение и продукти на декомпозиция на
ктенасит;
(iv) Изследване на характеристични особености и разшифроване на
структурата на природен образец (серпиерит)
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1.

Материали и методи

Материали. В настоящата работа са използвани синтетични материали и
един природен образец.
Методи на синтез. В зависимост от минерала и конкретната задача на
изследване са използвани няколко различни методи на синтез (таблица 1).
Таблица 1. Реакции при ралични начини на синтез и продуктите от тях
Методи на синтез
Очаквани продукти
1. Съутаяване чрез покапково алкализиране на
сулфатни рзтвори с натриева основа
M2+SO4 + NaOH (M2+= Cu, Zn; или смесени
разтвори на Cu:Zn в различни отношения)
2. Съутаяване от разтвори при константно pH
M2+SO4 + NaOH (M2+= Cu, Zn)
M2+SO4 + NaOH + NaCl (NaBr, NaF, NaI и CaCl2),
(M2+=Cu, Zn)
ZnSO4 + CH4N2O(уреа)
Zn(NO3)2 + NaOH
3. Реакции твърд-течен реагент
M2+O + сулфатен разтвор (M2+= Cu, Zn)
M2+O + сулфатен разтвор + NaCl и/или CaO
4. Реакции между хидроксисол и халогенидни,
сулфатни или нитратни разтвори
Катионообменни:
(Na, Ca, Sr) – Гордаити + (Sr, Na, Ca) -хлоридни
разтвори)
Анионообменни:
Намуит, Гордаит + NaI, KI
Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O + Na2SO4, (NH₄ )₂ SO₄
Намуит, Гордаит + NaNO3, Mg(NO3)2, Sr(NO3)2
(Ca, Sr) – Гордаити + NaBr

Познякит, Лангит, Брошантит, Ктенасит,
Намуит, Ланщейнит
Брошантит, Лангит, Намуит, Осакаит
(Na, Ca) - гордаити с Cl, Br, F, I анион
Едрокристални хидрокси-сулфатни
минерали с обща формула
Zn4(OH)6SO4.n H2O (n=5, 4, 3 – осакаит,
намуит, ланщейнит)
Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O
Ктенасит, Кобияшевит, Намуит,
Гордаит,

(Na, Ca, Sr,) - Гордаити
Гордаити с I- анион
Zn-хидрокси-сулфатни минерали
Zn-хидрокси-нитратни минерали
Br - Гордаит

Аналитични методи. За осъществяване на целите в
дисертационна работа бяха използвани редица аналитични методи:

настоящата

 Диференциален термичен анализ (Диференциална сканираща калориметрия) Термогравиметрия-Масспектроскопия (DTA(DSC)-TG-MS);
 Праховата рентгенова дифрактометрия (PXRD);
 Сканираща електронна микроскопия (SEM)-електронно сондов микроанализ;
 Инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация (FT-IR);
 Атомно адсорбционен анализ (ААА);
 Mонокристална рентгенова дифрактометрия (Single Crystal XRD).
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2.

Резултати и дискусия

2.1. Минерали с хидроксиден слой с катионни ваканции
Хидроксисолните минерали с доминиращо влияние на Zn в катионната част,
се характеризират със слоести структури, изградени от Zn-хидроксиден слой,
базиран на бруситов слой, в който част от октаедрите са вакантни, а над и под
ваканциите се разполагат тетраедрично координирани Zn2+. Отношението на
октаедрично към тетраедрично координирани цинкови атоми е 3:2 или 3:1 (фиг.
1). В случая на изследваните в работата Zn-хидрокси сулфатни минерали
отношението е 3:1.

Фиг. 1 Елементарни клетки и разпределение на атомите в структурите на цинковите
хидроксисоли по (001) в цинковия хидроксиден слой.

За разлика от хлоридните и карбонатните Zn-хирдокси солни минерали, при
които октаедрите са Zn(OH)6, при хидрокси сулфатните минерали, цинковите
октаедри са изградени от 5(OH)-групи и кислороден атом на SO4-група.
Цинковият тетраедър се състои от три (OH)-групи от октаедричния слой (от
вакантния октаедър), а четвъртата (апикална) позиция, насочена към
междуслоевото пространство се заема от H2O молекула или хлорни аниони. При
заемане на апикалната позиция от H2O молекула, слоят е неутрален, а при
поместване на Cl- анион, слоят е зареден отрицателно. Това предизвиква и
промяна в състава и заряда на междуслоя (фиг. 2 а и б). В минералите с неутрален
хидроксиден слой (осакаит, намуи, ланщейнит) междуслоевото пространство е
неутрално по заряд, като е заето само от водни молекули (фиг. 2в), а при
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минералите и съединенията (гордаит и Ca-гордаит) с отрицателно зареден
хидроксиден слой – междуслоят е положително зареден от присъствието на
катион-водни комплекси (фиг. 2г)

a

в

б

г

Фиг. 2. Разпределение на градивните частици по повърхността на: а) намуит; б) гордаит и
съдържание на междуслоевото пространство на: в) намуит и г) гордаит

2.1.1 Zn-хидрокси-сулфатни минерали с обща формула: Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O
(n=5,4,3) - осакаит, намуит и ланщейнит
Характеристика
Праховите дифрактограми и SEM изображения (фиг. 3) на продуктите от
различните методи на синтез показват получаване на осакаит и/или намуит.
Получаването на единия или другия синтетичен аналог е в пряка зависимост от
времето на изсушаване на получения продукт при стайни условия. При влажен
материал (изсушен до 8 ч при стайни условия) се регистрира осакаит, а при
изсушен (над 20 ч при стайни условия) – по-малко хидратния намуит. В
дифрактограмите на продуктите няма присъствие на съпътстващи фази.
От SEM изображенията се вижда, че получените осакаити и намуити (фиг. 3)
са представени от плочести кристали с тригонален или псевдохексагонален
характер. Кристалите получени чрез утаяване от разтвори, в съответствие със
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сравнително бързата скорост на растеж се характеризират с напречни сечения от
10–30 μm и дебелина от 0.5 до 2 μm (фиг. 3 а). Кристалите на осакаита са фини,

Фиг. 3. Прахови рентгенови дифрактограми и SEM изображения на продукти получени по различни
методи на синтез

тънки и леко усукани, с неясни очертания, а тези на намуита отново са люспести,
понякога огънати, но се характеризират с хексагонални очертания и забележимо
по-голяма дебелина от тези на осакаита. Кристалите на осакаита и намуита,
получени от ZnO са с по-малки напречни сечения (10-15 μm), но се отличават със
значителна дебелина вследствие на значително по-бавната кристализация, както
вероятно и на влиянието на морфологията на твърдия предшественик (цинкит)
(фиг. 3 б). Кристализацията с участие на уреа води до получаване на добре
оформени, с хексагонален вид, кристали с най-големи размери, които достигат до
100-120 μm (фиг. 3 в).
Резултатите от синтезите по трите метода показаха, че най-малко
хидратираният минерал – ланщейнит не се образува директно. От всички
получени по тези методи осакаити и намуити обаче може да се получи лайнщенит
при нискотемпературно нагряване (80оС) или при дехидратация над активиран
зеолит (фиг. 4).
В морфоложко отношение, тъй като ланщейнитът се получава чрез
дехидратация, наблюдаваните кристали носят формата на изходните съединения.
Наблюдават се обаче напуквания, разлиствания и натрошаване на кристалите,
които са резултат от излизанете на Н2О при трансформацията чрез частичната
дехидратация.

9

Фиг. 4. Прахова рентгенова дифракция и SEM изображения на лайнщенит получен от намуит а) при
дехидратация над активиран зеолит и б) при нискотемпературно нагряване (80 оС)

Ред на получаване
Минералите Zn-хидрокси сулфати се появяват като вторични продукти при
алкализация на руднични води. За изследване на реда на получаване на
различните минерали са проведени опити (контролирана алкализация на разтвор
на ZnSO4 с NaOH), изследващи поведението и взаимодействието на
двувалентните цинкови катиони във воден сулфатен разтвор при повишаване на
алкалността на системата.

Фиг. 5. Крива на алкализация на ZnSO4 разтвор с постепенно подаване на NaOH и прахови рентгенови
дифрактограми на влажни и сухи продукти А, Б и В от буферните зони при алкализацията
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По този метод са получени и трите минерала осакаит, намуит и ланщейнит.
Резултатите показват, че минералите осакаит и намуит са стабилни в диапазона на
pH 6.5-7.5, а при по-високо pH 11.5-12.5 стабилност показва минерала ланщейнит
(фиг. 5). Минералът ланщейнит е много рядък, което вероятно се дължи на
установените високо алкални условия на образуване. На високото рН, вероятно се
дължи и фактът, че в литературата не се съобщават методи на синтез на
ланщейнит. Резултатите от експеримента разкриват, че директен синтез на
ланщейнит е възможен и се осъществява чрез алкализиране на ZnSO4 с NaOH при
рН=11.5-12.5.
Термично поведение
Структурите на трите минерала осакаит, намуит и ланщейнит се
характеризират с идентичен хидроксиден слой с неутрално заредена повърхност,
като основната разлика е във водното съдържание в междуслоевото пространство.
Водните молекули в изследваните структури се разполагат в два вида позиции: (i)
в междуслоевото пространство и (ii) на върха на Zn тетраедър от хидроксидния
слой, което определя тази водна молекула като неразделна част от него.
Цялостната термична декомпозиция на осакаит (намуит или лайнщейнит)
протича с реализацията на процесите дехидратация, дехидроксилизация и
десулфатизация (фиг. 6 а). Процесът на дехидратация може да бъде разделен на
два етапа. В първия етап (Dehy I, фиг. 6 б) се осъществява поетапното отделяне на
4-те (3 или 2, при намуит и ланщейнит) междуслоеви и лесно подвижни H2O
молекули от състава на Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O (n=5,4,3).

Фиг.6. DTA-TG-MS данни за намуит в диапазона 20-1000°C a) и б) DTA-TG криви, комбинирани с
данни от PXRD (d-стойности на базалните рефлекси 001 в Å) за осакаит (Os), намуит (Nam),
ланщейнит (Lahn), дихидрат (Dihy), монохидрат (Monohy) и хемихидрат (Hemihy) в диапазона 20300°C
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Последната водна молекула се отделя в процеса на дехидратация означен
като Dehy II. Както се вижда, за нейното отделяне са необходими, както по-висока
температура, така и по-висока продължителност на термично въздействие в
сравнение с първия вид H2O молекули, което показва, че енергетично тази H2O
молекула е свързана по-здраво в структурата. Излизането на тази последна
молекула вода в рамките на Dehy II не е едноактен процес, а структурата
преминава през фаза, наречена хемихидрат (0.5 H2O молекули за формулна
единица (Bear et al., 1987). Хемихидратът няма разшифрована кристална
структура, но има предложени параметри (Bear et al., 1987) и структурна схема
(Stanimirova et al., 2017), която предполага елиминиране на междуслоевото
пространство чрез обединяване на хидроксидните слоеве през апикалната
позиция на Zn-тетраедри, която става обща за два съседни слоя.
Резултите от анализа на дехидратацията провокират нов прочит на
химичната формула на минералите от гледна точка на кристалоструктурната роля
на водните молекули. Предложените формули могат да се изпишат като:
[Zn4(OH)6SO4.H2O]∙nH2O, където (n=4, 3, 2), [Zn4(OH)6SO4∙H2O] е структурната
единица (хидроксиден слой), а nH2O са водните молекули в междуслоевото
пространство, които са съответно 4 в структурата на осакаита, 3 в тази на намуита
и 2 при ланщейнита. По този начин от кристалохимична гледна точка може да се
каже, че минералите са съответно тетрахидрат (осакаит), трихидрат (намуит) и
дихидрат (ланщейнит).
Изоморфизъм Zn↔Cu в хидроксидния слой
Според Groat (1996) в рамките на хидроксидния слой на намуита могат да
влязат не повече от 1/3 медни катиони, без Ян-Телеровият ефект да доведе до
разрушаване на структурата.
За проверка на степента на изоморфно заместване на Zn2+ катион в
хидроксидния слой в структурата на намуита в настоящата работа е проведен
експериментален опит на контролирана алкализация на разтвори с различно
отношение Zn:Cu.
Резултатите от експериментите с контролирано подаване на 1M NaOH в
0.1М смесени (Zn-Cu) водни разтвори показаха, че изоморфни замествания в
хидоксиден слой с катионни ваканции се наблюдават в намуит (осакаит) и
ланщейнит (фиг. 7). В Zn-хидроксидния слой на техните структури изоморфно се
включват до 25% медни катиони, което е точно 1/3 изоморфно заместени
октаедрични Zn2+ от Cu2+ катиони. Подобни резултати за синтетични намуити
получава и Glibert (1977). Предпоставки за това са както подходящите и за двата
катиона условия на утаяване (рН 6-6.5), отношението Zn:Cu в смесените разтвори,
така и кристалоструктурните особености на минералите . Получаването на
ланщейнит с изоморфно включени Cu2+ катиони показва или стабилност на
изоморфно включените Cu2+ в структурата намуита при трансформацията му в
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ланщейнит и/или възможност за включване на Cu2+ в структурата на ланщейнита
при синтез при високи стойности на рН.

Фиг. 7. Криви на контролирана алкализация на смесени ZnSO4+CuSO4 разтвори с отношение Zn:Cu= а)
4:1 и б) 1:1 и фазов състав в областите на буфериране на разтворите.

В заключение може да се обобщи, че в структурите с хидроксидни слоеве с
катионни ваканции (намуитов структурен тип) се осъществява частичен
изоморфизъм на Zn2+ от Cu2+ катиони.
2.1.2 Zn-хидрокси-сулфатни минерали с гордаитов тип структура
Характеристика на катионни форми (Na, Ca, Sr) на гордаит
Директен синтез
Na-гордаит. Полученият чрез директен синтез с участието на NaCl образец
показва XRD данни, които отговарят точно на референтните стойности в базата
данни на ICDD 2001 (Adiwidjaja et al., 1997) за минерала гордаит – PDF №881359. В дифрактограмите се регистрират серия от хармонични рефлекси на
равнинната мрежа 001. Тези рефлекси включват дебелината на хидроксидния
слой и дебелината на междуслоевото пространство (фиг. 8 а). При гордаита,
стойността на базалния рефлекс (d001=13.01Å) е по-голяма от тази на досега
изследваните цинкови хидрокси-сулфатни минерали (осакаит, намуит,
ланщейнит) поради това, че в междуслоевото пространство се поместват два
[Na(H2O)6]+ комплекса, които компенсират отрицателния заряд на повърхността
на хидроксидния слой [Zn6oct□oct(OH)6(SO4)2Zn2tetr(OH)6Cl2]2-.
В съответствие с тригоналната симетрия на минерала, на SEM
изображенията се вижда, че кристалите на Na-гордаит са финоплочести с
хексагонални очертания и с размери в напречни сечения 10–20 μm и дебелина от
0.2 до 0.5 μm (фиг. 8 а).
Са-гордаит. Данните от праховата дифрактограма на образеца получен чрез
директен синтез с участието на СаО отговарят точно на референтните стойности
в базата данни на ICDD 2001 (Burns et al., 1998) за съединението
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CaZn8(OH)12(SO4)2Cl2·9H2O - PDF №88-0751. От измерения базален рефлекс 006
се вижда, че междуслоевото пространство е значително по-свито от това на Naгордаит, въпреки че Са2+ катион е координиран с 9 молекули Н2О (фиг. 8 б). Това
се дължи на факта, че един [Са(H2O)9]2+ комплекс компенсира заряда на слоя.

Фиг. 8. Прахова рентгенова дифракция и SEM изображения на a) Na-гордаит получен от директен
синтез и б) на Ca-гордаит получен от директен синтез

Са гордаит също има тригонална симетрия, поради което формата на
кристалите му е сходна с тази на гордаита – хексагонални очертания, но с порядко образуване на розовидни агрегати (фиг. 8 б).
Чрез директен синтез обаче Sr-форма на гордаит не се получи. В продукта с
участие на SrCl2 се регистрира образуването на симонколеит (Zn5(OH)8Cl2·H2O) и
целестин (SrSO4). Такава форма се получи при йонообменни реакции.
Йонен обмен
Sr-гордаит. Химичният състав (определен с EDS) на продуктите получени
от взаимодействието на Na- и Са-гордаит със SrCl2 показа присъствие на Sr.
Данните от химичния анализ на продукта получен от реакция на Са-гордаит със
SrCl2 дават химична формула Sr0.85Ca0.15Zn8(OH)12(SO4)2Cl2∙9H2O, а този от Naгордаит е SrZn8(OH)12(SO4)2Cl2∙9H2O.
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Праховата рентгенова дифракция на образците потвърди образуването на Sr
форма на гордаита. Праховите дифрактограми на продуктите получени при
взаимодействието на двата гордаитови минерала с разтвор на SrCl2 са идентични
(Фиг. 9). Анализът на регистрираните рефлекси показва голямо сходство на
дифракционната картина на тези продукти с тази на Са-гордаит, особено по
отношение на стойностите на междуплоскостните разстояния на небазалните
рефлекси. Присъствието на рефлексите 2.71 Å и 1.57 Å (Фиг. 9) показва, че
хидроксидният слой е непроменен.

Фиг. 9. Прахови дифрактограми (а, б) и SEM фотографии (в, г) на изходни вещества и продукти
получени при взаимодействието на Na-гордаит с разтвор на SrCl2 и Ca-гордаит с разтвор на SrCl2

Наблюдава се по-голяма стойност на първия базален рефлекс, което се
дължи на по-големия йонен радиус на Sr2+ (1.20 Å) в сравнение с този на Са2+
(1.04 Å). Наблюдават се и интензитетни разлики, които биха могли да се дължат
на по-големия атомен фактор на разсейване на Sr2+ в сравнение с този на Са2+.
За да се даде някаква яснота за процеса на трансформация на изходните
минерали в Sr-гордаит, бяха наблюдавани морфологичните особености чрез
сканираща електронна микроскопия (SEM). Резултатите от това изследване (фиг.
9 в, г) показват пълно запазване на формите на кристалите на изходните гордаити
без следи от разтваряне и последваща кристализация. Това отговаря на
протичането на типичен йонен обмен чрез топотактична трансформация.
За всички типични йоно-обменни процеси е характерна тяхната обратимост.
Проведените
експерименти
в
настоящето
изследване
потвърдиха
осъществяването на обратими йонообменни реакции между Na и Са гордаити,
което е съобщавано в литературата (Maruyama et al., 2017a; Maruyama et al.,
2017b; Stanimirova, 2019). На SEM се вижда запазване на морфологични
особености на кристалите на изходните гордаити (Фиг. 10).
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Фиг. 10 SEM изображения на изходни и йонообменни форми на гордаит

Резултатите от експериментите показват обратимост и на обмена на Sr2+ с
другите два катиона Na+ и Са2+, като Sr2+ успешно се заместват от Са2+ или Na+
катиони при взаимодействие със съответните хлоридни разтвори (фиг. 11). В
кинетично отношение, обратимият обмен на Са↔Sr протича напълно и в двете
посоки в рамките на времето от 72 часа, за което се провежда експеримента.
Обратимият обмен на Nа↔Sr обаче протича с различна скорост. Заместването на
Na+ с Sr2+ протича напълно, докато обратният процес не е завършил напълно за
времето на експеримента. Наблюдаваното по-бавно навлизане на Na+ катиони в
междуслоевото пространство, може да се обясни с два пъти по-голямото
количество на необходимите натриеви катиони, както и по-голямото усилие,
което се изисква да се отвори междуслоя от 11.7 до 12.9-13.0 Å.

Фиг. 11. SЕМ изображения на Ca- и Sr-гордаити, получени при обратими йонообменни реакции

Характеристика на анионна Br-форма
От предвидените анионни форми (F, Br, I) на гордаит, успешно беше
получена само Br-форма на гордаита. Формата е получена както чрез директен
синтез, така и чрез йонен обмен. Праховата рентгенова дифракция на продуктa
получен от директния синтез показва, че изследваният материал е чист и добре
изкристализирал (фиг. 12). Дифрактограмата на продукта е близка до
дифракционната картина на гордаита. Вероятно подобните кристалохимични
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характеристики на Br и I, като йонен радиус 1.95 Å за (Br-) и 1.81 Å за (Cl-), рН на
хлоридните и бромидните разтвори, дават възможност за заемане от Br- анион на
апикална тетраедрична позиция на октаедрично-тетраедричните слоеве в
структурата на гордаита осъществяване на изомор на брома да замести хлора в
същата.

Фиг. 12. Прахова рентгенова дифракция на: a) гордаит, б) Br-гордаит в) и г) равнини, в които
присъства Br-

Наблюдаваната по-голяма стойност на базалния рефлекс на Br форма
d001=13.1Å в сравнение с тази на гордаита d001=13.01Å може да се обясни със
разликите в йонните радиуси. Заемането на апикалната позиция на тетраедъра от
хидрокскидния слой се маркира от наблюдаваното увеличение на интензитетите
на рефлексите отразяващи равнините, в които лежи Br, поради по-големият му
атомен фактор на разсейване.
Освен идентична дифракционна картина
между
гордаит
и
Br-гордаит,
на
изображенията получени при SEM анализ се
наблюдава и идентична морфология. Brгордаита също е представен от плочести до
издължени
кристали
с
хексагонални
очертания (фиг. 13) с напречно сечение 5–
10µm и дебелина 0.2–0.5µm. Данните от
химичния анализ за оксиди показва
присъствие Zn, S и Br в състава.
Фиг.13. SEM изображение и химичен анализ
за оксиди за Br-гордаит
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Термично поведение на новите катионна Sr-ва и анионна Br-на форма на
гордаит
Наличието на възможности за протичане на успешен катионен и анионен
обмен, поставя въпроса какво е влиянието на обменимите йони (катиони и
аниони) върху термичната декомпозиция.
Sr-гордаит
По онтошение на процесите на термична декомпозиция и отделените
летливи компоненти, термичният профил на Sr форма на гордаит е подобен на
този на Ca-та форма, което подтвържава структурното сходство на двете фази.
Наблюдаваните процеси са дехидратация, дехидроксилизация и отделяне на SO2,
Cl2 и О2 (фиг. 14 а, таблица 2).

a
б
Фиг. 14. DTA-TG-MS анализ на: а) Sr-гордаит; б) термичен профил на дехидратация на Ca, Na и Sr
форми на гордаита

Основните разлики, които се установяват са: 1) различен ход на
дехидратация; 2) за разлика от Са-гордаит, при който след процеса на първия етап
на дехидроксилизация се образуват и Zn и Са вторични хидроксидни фази
(Zn3(OH)2(SO4)2, -Zn(OH)Cl и Ca(OH)2), при Sr-гордаит, Sr2+ катион директно
образува целестин (SrSO4), без да преминава през хидроксидна фаза; 3)
дехидроксилизацията на вторичните Zn-ови хидрокси-солни фази ясно се
разграничават.
Оценката на ролята на междуслоевите катиони (Na, Ca и Sr) върху
дехидратацията е извършена чрез детайлен термичен анализ на
нискотемпературния регион 25-215°С (фиг. 14 б). Анализът показа, че
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дехидратацията на междуслоя при Ca-гордаит настъпва по-бързо и в по-тесен
температурен интервал 20-200˚С въпреки, че хидратната обвивка на Ca катион е
от 9 H2O молекули, а за Na-гордаит, където Na катион е координиран с 6 H2O
молекули, са необходими не само повече време, но и по-висока температура 20215˚С. Това вероятно се дължи на присъствието на два [Na(H2O)6]+ комплекса в
междуслоевото пространство. Хидратната обвивка на Sr също е от 9 H2O
молекули и поради тази причина дехидратацията на Sr-гордаит може да бъде
сравнена с тази на Ca-гордаит. Освен това и в двете структури в междуслоевото
пространство присъства един катион-воден комплекс. При дехидратацията на Sr
форма в региона 20-180˚С се отделят 6.5H2O водни молекули
Таблица 2. Етапи и процеси на термичната декомпозиция на Sr-Гордаит съгласно наблюдаваните
DTA ефекти и загуба на тегло
DTAзагуба на
Реакции на термична декомпозиция на Sr-Гордаит
ефект
тегло, %
20170o C

1

9.6 %
6.5 H2O

SrZn8(OH)12(SO4)2Cl2·9H2O  SrZn8(OH)12(SO4)2Cl2·2.5H2O +
6.5H2O↑

2

10.6 %
7 H2O

SrZn8(OH)12(SO4)2Cl2·2.5H2O  0.5Zn3(OH)2(SO4)2 + 2β-Zn(OH)Cl
+ 4.5ZnO + SrSO4 + 7H2O↑

3

1.5 %
1 H2O

0.5Zn3(OH)2(SO4)2 + 2β-Zn(OH)Cl + 4.5ZnO + SrSO4 
0.5Zn3(OH)2(SO4)2 + SrSO4 + ZnCl2 + 5.5ZnO + 1 H2O↑

4

0.7 %
0.5 H2O

0.5Zn3(OH)2(SO4)2 + ZnCl2 +4.5ZnO + SrSO4  0.5Zn3O(SO4)2 +
SrSO4 + ZnCl2 + 5.5ZnO + 0.5 H2O↑

5

5.3 %
0.9 Cl2

0.5Zn3O(SO4)2 + SrSO4 + ZnCl2 + 5.5ZnO
6.5ZnO + SrSO4 + Cl2↑

6

7.5 %
1.0 SO2
0.5 O2

0.5Zn3O(SO4)2 + 6.5ZnO+SrSO4 
 8ZnO+ SrSO4 + SO2↑ + 0.5O2↑

170260o C

260400o C

260400o C

400 700o C

 0.5Zn3O(SO4)2 +

7001000o C

в сравнение със същия регион на Ca форма, където се отделят 3.5 H2O водни
молекули. Това вероятно се дължи на по-ниския йонен потенциал за Sr катион,
което способства и по-лесното излизане на водните молекули в началото на
процеса.
Br-гордаит
Получената анионна (Br) форма на минерала гордаит е изследвана с помоща
на DSC-TG-MS анализа (фиг. 15 а). Изследван е фазовия и химичен състав на
междинните и крайни продукти на нагряваните образци (фиг. 15 б). Получените
данни са сравнени с известните данни за минерала гордаит, за да се проучи
влиянието на вида анион както върху термичното поведение, така и върху
продуктите на разлагане.
Всички събития, които се наблюдават на DSC кривата са ендотермични (фиг.
15 а). Серията от летливи компоненти (H2O, OH-, Br-, SO42-) участващи в състава
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на фазата показват реализиране на различни процеси на термична декомпозиция
(дехидратация, дехидроксилизация и отделяне на Br2, SO2 и O2). В таблица 3 са
показани реакциите и свързаните с тях процеси и продукти на термична
декомпозиция в определени температурни интервали. Вижда се едно добро
съответствие между експериментално получените тегловни загуби по време на
нагряване и изчислените теоретични.
Откриват се както общи, така и различни черти в термичното поведение и
продуктите на декомпозиция между гордаита и бромния му аналог. В праховата
XRD дифракция на получения продукт при нагряване на 180°С на изследвания от
нас образец се наблюдава наличие на кристална фаза със слоеста структура.

a

б

Фиг. 15. Данни за: a) термичен анализ (DSC-TG(DTG)-MS) за Br-гордаит и б) Прахова рентгенова
дифракция на изходен и термично третиран Br-гордаит

Подобна слоеста структура се наблюдава и при термичната декомпозиция на
гордаит в температурния интервал (160-200˚С). Предполага се, че тази фаза е
подпряна от частично дехидратиран [Na(H2O)x]+ комплекс, където х = 1÷3 като е
доказано, че дори присъствието на 0.5 H2O молекули около Na+ е достатъчно за
запазването на слоестата структура.
В праховите дифрактограми (фиг. 15 б) на продуктите на декомпозиция в
температурния регион 185-230˚С не беше регистрирана кристална фаза
съдържаща Br-. Фазовият състав на твърдия остатък включва ZnO,
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Zn3(OH)2(SO4)2, Na2Zn(SO4)2 и рентгеново аморфна фаза. Предполага се, че
цялото количество бром е концентрирано в аморфната фаза. Химичният анализ на
проба нагрята до 340˚С (фиг. 16 б) показва наличие на бром, в количество
съответстващо на количеството в изходния образец, което потвърждава, че
бромът е концентриран в рентгеново аморфната фаза (фиг. 15 б). В термично
отношение Br2 се отделя едноетапно в температурния интервал 400-600˚С (фиг.
15 а), за разлика от постепенното отделяне на Cl2 при декомпозицията на гордаита
в рамките на температурния диапазон между 400 и 1000˚С.
Таблица. 3. Етапи на термична декомпозиция и процеси според наблюдваните DSC ефекти и
измерените тегловни загуби на Br-гордаит.
Експ.по
o
T, C
Теорет.
Реакции при термична декомпозиция на Br-гордаит
л. тегл.
(DSCтегл.
(процес)
загуба,
ефект)
загуба, %
%
20-185
NaZn4(OH)6SO4Br·6H2O → NaZn4(OH)6SO4Br + 6H2O↑
16.4 %
15.0 %
1)
(дехидратация)
6 H2O
5.6 H2O
NaZn4(OH)6SO4Br → 0.25Zn3(OH)2(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 +
185-230
7.38 %
7.90 %
1.5ZnO + [Na0.5ZnO1.25Br0] + 2.75H2O↑
2)
2.75 H2O
2.95 H2O
(дехидроксилизация I)
0.25Zn3(OH)2(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 + 2ZnO + [Na0.5ZnO1.25Br0]
0.84%
230-320
→ 0.25Zn3O(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 + 2ZnO + [Na0.5ZnO1.25Br0]
0.67 %
0.31
3)
+ 2.75H2O↑
0.25 H2O
H2O
(дехидроксилизация II)
0
0.25Zn3O(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 + 2ZnO + [Na0.5ZnO1.25Br ] →
320-600
11.92 %
11.93 %
0.25Zn3O(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 + 3ZnO + [0.25Na2O] + 0.5Br2↑
4)
0.5 Br2
0.5 Br2
(деброминация)
0.25Zn3O(SO4)2 + 0.25Na2Zn(SO4)2 + 3ZnO + [0.25Na2O] →
7.16 %
7.29 %
600-1165
0.25Na2Zn(SO4)2+ 0.25Na2O + 3.75ZnO + 0.5SO2↑ + 0.25O2↑
0.5 SO2
0.61 SO2
5)
(десулфатизация)
0.25 O2
0.30 O2

Химичните данни на проба, нагрята при 600˚С, показват, че няма бром в
системата (фиг. 16 г). Извстно е, че бром в аморфна форма е реактивоспособен,
което е от значение за по нататъшно изследване за каталитични цели.
Във високотемпературния регион (770–1165оC) се наблюдава последното
ендотермично събитие свързано с тегловна загуба (Фиг. 51 а пик 5; Таблица 3).
MS данните показват наличие на O2 и SO2. Данните от XRD и SEM показват, че
твърдия остатъкът е представен доминиращо от ZnO, както и Na2Zn(SO4)2 и Na2O.
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Фиг. 16. SEM изображения и химичен анализ на: a) изходен и термично третиран Br-гордаит
при б) 340°C, в) 600°C и г) 1200°C

2.1.3 Нова Zn-хидрокси сулфатна фаза
В предвидените задачи, бяха заложени експерименти за получаване на
различни анионни форми на гордаит, с цел изследване на ефекта от размера на
моновалентния анион и неговата способност да заема апикалната позиция на
цинковия тетраедър. Опитът да бъде получена I анионна форма на Zn-хидроксисулфат по подобие на Br-гордаит обаче беше неуспешен. Като резултат от
йонообменни реакции на намуит и гордаит с NaI и КI, постоянно се получава
продукт с прахова дифракционна картина, която не се открива в базата данни.
Поради това този продукт в настоящото изследване е означен като “нова Znхидроксисолна фаза” или за краткост „нова фаза“. Тази „нова фаза“ е
наблюдавана също и като продукт от опити изследвщи анионообменните реакции
на другия анион в структурите на гордаита и намуита – сулфатния анион.
Трансформационните преходи по време на реакции на Zn-хидрокси сулфати с
нитратни разтвори и на Zn-хидрокси нитрати със сулфатни разтвори също водят
до получаване на „нова фаза“.
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Характеристика на „нова Zn-хидроксисолна фаза“
Данните от XRD на “новата фаза” полученa чрез различните методи показват
получаване на един и същи продукт (фиг. 17 г, д, е), който не се открива в
известните бази данни.

Фиг.17. Прахова рентгенова дифракция на: изходните а) Ca-гордаит, б) Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O, в)
намуит и продуктите получени при третирането им с г) NaI, д) Na2SO4 и е) NaNO3 разтвори

„Новата фаза“, получена по различни начини винаги се характеризира с поголямо междуплоскостно разстояние на първия рефлекс (d=17.84Å), в сравнение с
това на изходните фази (d001 между 9.75-11.10Å). Тъй като този рефлекс е в
кратна зависимост с рефлексите 8.93Å и 5.99Å, може да се приеме, че е първи
базален рефлекс 001. В дифракционната картина на „новата фаза“ се наблюдават
линиите с междуплоскостни разстояния 4.17Å, 2.719Å и 1.574Å, които са
характеристични линии от типа hk0 (110, 210, 140) на известните и изследвани
тук Zn-хидрокси сулфатни соли, което предполага сходство или близост на вида
хидроксидни слоеве.
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В морфологично отношение, кристалите на „новата фаза“ подобно на
изследваните до тук Zn-хидрокси сулфатни минерали са с хексагонални
очертания, но са значително по тънки от тях (фиг. 18). Данните от EDS анализа на
същата фигура показват, че независимо от вида на предшественика (намуит,
гордаит, Zn5(OH)8(NO3)2·2H2O) от който е получена „новата фаза“, в химичния й
състав присъстват само цинк и сяра. Количествените взаимоотношения между
елементите са идентични с тези на Zn-хидрокси-сулфатни минерали с обща
формула: Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O – намуит, осакаит, ланщейнит.

Фиг. 18. SEM микрофотографии на: a) изходен и третиран с NaI гордаит; б) изходен и третиран с KI
Ca-гордаит; в) изходен и третиран с Na2SO4 Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O; г) изходен и третиран с NaNO3
намуит. Представени са и химични данни от EDS анализ

Данните от FTIR спектрите на „новата фаза“ (фиг. 19), получена по два от
начините сравнени с тези на другите Zn-хидрокси сулфатни минерали (намуит и
гордаит) показват, че FTIR спектъра на „новата фаза“ наподобява този на
намуита. Топологичната симетрия на сулфатната група в намуитовата структура е
C3v за монодентатното свързване в октаедричния слой (единият от кислородните
атоми на SO4 групата заема позицията на ОН група, като става част слоя). В този
случай абсорбционната линия ν3 на свободния SO42- йон с Td симетрия,
центрирана около 1000 cm-1 се разделя на две в областите на вълновите числа
1150-1110 cm-1 и 1080-1060 cm-1, докато ν1 (950-960 cm-1) става напълно активна
(Nakamoto, 1986).
В инфрачервените спекри на „новата фаза“ се наблюдават абсорбционни
линии на SO4 (ν3 1187, 1128, 1111, 1061 и 1035 cm–1 и ν1 при 961 cm-1). Анализът на
FTIR данните показва, че SO4 гупата е свързана подобно на тази в намуита. Тъй
като обаче се наблюдават слаби линии и в диапазона 1250-1150 cm-1, което
показва по-ниска симетрия C2v или C1 на SO4-групата, характерна за бидентатно
свързване (Peak et al., 1999; Zhou et al., 2006), може да се предположи, че в
структурата на „новата фаза“ може би съществуват или 2 вида сулфатни групи
или 2 различни начина на тяхното свързване.
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Фиг. 19. FTIR спектри на: a) „новата фаза“ получена от намуит третиран с NaI; б) „новата фаза“
получена от Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O третиран с Na2SO4; в) намуит; г) гордаит

Много по-голямото междуплоскостно разстояние на първия базален рефлекс
на „новата фаза“ (d001≈17.8Å) спрямо това на намуита (d001=10.54Å), предполага
наличие на повече вода в междуслоя. На фиг. 20 са представени данните от DSCTG на фазата, получена по различни методи и от различни предшественици.
Изненадващо, тегловната загуба в нискотемпературната област, която се отдава
на отделяне на свободните H2O молекули е около 8%. Тази тегловна загуба
съответства на 2-2.5 H2O, което е по-малко в сравнение с водното съдържание на
минералите с обща формула Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O (n=5, 4, 3).

Фиг. 20. DSC-TG данни на „нова фаза“, получена при реакции на а) Zn5(OH)8(NO3)2.2H2O третиран с
Na2SO4, б) „Br-гордаит“ третиран с NaI и в) намуит третиран с NaI
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От резултатите на всички проведени до тук анализи, пресметната химична
формула за „новата фаза“ може да се определи като Zn4(OH)6SO4.2-2.25H2O.
Термично поведение и продукти на декомпозиция на “новата фаза”
Данните от изследването на термичната декомпозиция на „новата фаза“
(термични събития, отделени летливи компоненти и свързаните с тях тегловни
загуби, както и продуктите на декомпозиция) са представени на фиг. 21 и табл. 4.

Фиг. 21. Термична декомпозиция на „нова фаза“: a) DSC-TG(DTG)-MS; б) фази на термична
декомпозиция

На DSC кривата се наблюдават 5 ендотермични събития, които по данните
от
MS
отговарят
на
реализирането
на
процесите-дехидратация,
дехидроксилизация и десулфатизация. В нискотемпературния регион (20-190oC)
тегловната загуба съответства на 2.15 H2O молекули, което е близко до излизане
на цялата слабо свързана (междуслоева вода). Праховата дифракция на продукта,
получен при нагряване на „новата фаза“ в края на първия ендотермичен ефект
(170оС) показва дифрактограма (фиг. 21 б), която авторите, изследвали
термичната декомпозиция на намуит (Bear et al., 1986; Bear et al., 1987; Moezzi et
al., 2013; Stanimirova et al., 2016), определят като Zn4(OH)6SO4.0.5H2O
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(хемихидрат). Този резутат потвърждава, че в рамките на първия ендотермичен
ефект (20-190оС) протича дехидратацията на „новата фаза”. В нашия случай
дехидратацията не се реализира чрез междинни фази, като Zn4(OH)6SO4·2H2O
(дихидрат) и Zn4(OH)6SO4·1H2O (монохидрат), характерни при дехидратацията на
минералите с обща формула Zn4(OH)6SO4·nH2O (n=5, 4, 3). В следващите етапи на
декомпозиция – дехидроксилизация и десулфатизация откриваме съответствие
както по отношение на процесите, така и по отношение на продуктите на
термична декомпозиция на новата фаза с тези на другите Zn-хидрокси сулфатни
минерали.
Таблица 4. Етапи на термична декомпозиция и процеси според наблюдваните DSC ефекти и
измерените тегловни загуби на „нова фаза“.
Теорет.
Експ.
o
T, C
Теоретични реакции при термична декомпозиция на „новата
тегл.
тегл.
(DSCфаза“
загуба,
загуба,
ефект)
(процес)
%
%
20-190
(1)

Zn4(OH)6(SO4)·2.25H2O → Zn4(OH)6(SO4)+ 2.25H2O↑
(дехидратация)

8.1 %
7.9 %
2.25 H2O 2.15 H2O

190-300
(2)

Zn4(OH)6(SO4)→ 0.5 Zn3(OH)2(SO4)2+ 2.5ZnO + 2.5H2O↑
(дехидроксилизация)

9%
2.50 H2O

9.9 %
2.75 H2O

300-360
(3)

0.5 Zn3(OH)2(SO4)2+ 2.5ZnO → 0.5Zn3O(SO4)2 + 2ZnO + 0.5H2O↑
(дехидроксилизация)

1.8 %
0.50 H2O

1.3%
0.36 H2O

360-1400
(4)

0.5Zn3O(SO4)2 + 2ZnO → 4ZnO + SO2↑ + 0.5O2↑
(десулфатизация)

16 %
1 SO3

16.3%
1.01SO3

Изследвана е кинетиката на протичане на процесите де- и рехидратация на
„новата фаза“, като за дехидратацията е използван активиран при 300°C зеолит X,
а за рехидратацията наситен разтвор на NaCl (RH=75%) (фиг. 22).
Получените резултати показват, че за разлика от дехидратацията на другите
Zn-хидрокси сулфатни минерали, дехидратацията на „новата фаза“ не преминава
през различни дискретни съединения със собствена структура, а се изразява само
в свиване на междуслоевото пространство с до около 3-3.5 Å (фиг. 22 а). Както
при минералите Zn-хидрокси сулфати, процесът на дехидратация е обратим (фиг.
22 б).
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Фиг. 22. PXRD данни на новата фаза отразяващи промяната в следствие от процесите на а)
дехидратация и б) рехидратация

За отбелязване е, че процесите на дехидратация и рехидратация протичат в
пъти по-бавно от съобщените в литературата (Stanimirova et al., 2017) скорости за
минералите осакаит и намуит.
Теоретичен модел на структура на „новата фаза“
От всички данни изложени досега следва, че „новата фаза“ не може да има
структура на частично дехидратиран Zn4(OH)6SO4·nH2O. Eдинствената известна
фаза, която има водно съдържание близко до измереното за „новата фаза“ (около
2.25 Н2О) е Zn4(OH)6(SO4)·2H2O (дихидратът), като тя има прахова
дифрактограма, коренно различна от тази на изследваната “нова фаза”.
От литературата е известно, че слоести двойни хидроксиди образуват
смесено-слойни структури. Тъй като изследваните Zn-хидрокси сулфатни
минерали имат слоести структури, може да се предположи, че и структурата на
„новата фаза“ може да има такъв характер. Стабилността на структурата
предполага комбинация от пакетите (слой + междуслой) на хемихидрата и
намуита 7.09Å + 10.54Å = 17.63Å (таблица 5). В подкрепа на това предположение
е и водното съдържание - 2.25 Н2О (4H2Oнамуит + 0.5H2Oхемиидрат)/2=2.25 Н2О
отново е в полза на комбинацията на хемихидратен и намуитов пакет.
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Таблица 5. Рентгеново дифракционни данни за d001
на минерали Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O (n=5÷0.5)
Минерал/фаза
формула

d001Å

осакаит
намуит
ланщейнит
дихидрат
монохидрат
хемихидрат

10.90
10.54
9.30
8-7.4
7.23
7.09

Zn4(OH)6SO4·5H2O
Zn4(OH)6SO4·4H2O
Zn4(OH)6SO4·3H2O
Zn4(OH)6SO4·2H2O
Zn4(OH)6SO4·1H2O
Zn4(OH)6SO4·0.5H2O

За да може да се конструира смесена структура от намуитов и хемихидратен
пакет е необходимо да се знаят структурите на двете съставни фази. Структурата
на намуита е известна (Bevins et al., 1982), но хемихидратната фаза няма
разшифрована структура, а само предложена схема (Stanimirova et al., 2017, фиг.
23 а). Предложената от тези автори схема много наподобява на структурата на
минерала бехерерит (фиг. 23 б), който също е Zn-хидроксисол, но половината от
SO4 са заместени от SiO4 групи. Праховите дифрактограми на бехерерита и
хемихидрата също са почти идентични.

а

б

Фиг. 23. Структурна схема на a) хемихидрат (по Stanimirova, 2017) и кристална структура на б)
минерала бехерерит (Hoffman et al., 1997) (зелените тетраедри са заети по равно от S и Si)

С помощта на програмата VESTA е конструирана структура с редуване на
намуитов и хемихидратен пакет (фиг. 24 a). Моделът е на основата на
намуитовата структура като са запазени тригоналната симетрия (P -3), параметъра
a=8.33Å на намуита и е приета стойност 17.84Å за параметъра c. От общия вид
при размножаване на клетката се вижда, че структурата може да се опише като
хемихидрат, хидратиран с 3Н2О през слой или като намуит, дехидратиран до 0.5
Н2О през слой (фиг. 24 б).
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а

б

Фиг. 24. Модел на теоретична структура на „новата фаза“: а) елементарна клетка; б) размножена
елементарна клетка

Генерираната дифракционна картина от така конструираната структура
показа обнадеждаващо съвпадение с дифрактограмата на „новата фаза“ (фиг. 25).
Това даде основание да се извърши изследване с монокристална дифракция.

Фиг. 25. Прахова рентгенова дифракция на „новата фаза“ и генерираната дифракция на база на
теоретичния структурен модел

Разшифроване на кристалната структура с монокристална рентгенова
дифрактометрия
За решаване на структурата е избран образец, който е получен от намуит
третиран с NaI. Стартовият намуит е синтезиран чрез алкализация с участие на
уреа, тъй като при този метод на синтез се получават намуитови кристали с
рамери от 50 до 150 m (фиг. 26 а). След третирането му с NaI кристалите на
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новообразуваната фаза са с подобни размери, но много по-тънки от изходните
(фиг. 26 б).

а

б

Фиг. 26. SEM изображения на: а) намуит и б) „нова фаза“, получена от намуит, третиран с NaI

Подходящ по размер кристал е избран за анализ с монокристална рентгенова
дифрактомртрия. Единични кристали (безцветни, леко мътни, хексагонални
кристали с размери 0.01 х 0.05 х 0.1 mm3) от изследваната проба внимателно са
подбрани и монтирани върху стъклена капиляра.
Структурната разшифровка на „новата фаза“ е в съответствие със
теоретичния структурен модел. Параметрите на клетките на намуит и хемихидрат
сравнени с вече известните параметри на клетката на „новата фаза“ са в
съответствие с модела (Таблица 6).
Таблица 6. Параметри на елементарна клетка на намуит, хемихидрат и „нова фаза“.
Минерал/фаза

Формула

Намуит

Zn4(OH)6SO4.4H2O (Bevins et al., 1982)

Хемихидрат

Zn4(OH)6SO4.0.5H2O (Bear et al., 1987)

„нова фаза“

Zn4(OH)6SO4·2-2.25H2O

Параметри на елементарна клетка
b
c
α
β
γ

ПГ

a

P-3

8.330

8.330

10.540

90

90

120

8.356

8.357

7.084

90

90

120

P -3 8.3418

8.3418

17.595

90

90

120

Уточнени са пет позиции за цинковия катион: Zn, Zn1, Zn2, Zn3 и Zn4.
Полиедрите на цинка са сравнително изометрични, което е в съответствие с
поведението на Zn2+ катион. Те са в октаедрична (Zn, Zn1, Zn2) и тетраедрична
координация (Zn3 и Zn4) с кислорода (фиг. 27). Това потвърждава типа
октдаедтично-тетраедричен слой. Позициите на сярата са две S2 и S5, като и
двете са тетраедрично координирани с кислород. Апикалната позиция на
кислорода в октаедрите на Zn1 и Zn2, където връзките цинк-кислород са по-дълги
от останалите (Zn1-O7=2.39Å и Zn2-O3=2.30Å) и са общи както за цинковите
октаедри, така и за серните тетраедри.
От разшифрованата кристална структура на „новата фаза“ вече може да се
обяснят особеностите в процесите на дехидратация и рехидратация.
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Наблюдаваното свиване на междуслоевото пространство при дехидратация (фиг.
28) може да се дължи само на излизане на водни молекули от намуитовия пакет.

а

б

Фиг. 27. Кристална структура и позиции на Zn и S атоми в Zn4(OH)6SO4·2–2.25H2O, получени по
данни от монокристална рентгенова дифрактометрия: а) изглед по направлението на а параметъра; б)
по направлението на с параметъра

Като се пресметнат от измерените междуплоскостни разстояния (Таблица 7)
се вижда, че дехидратацията на намуитовия пакет следва хода на дехидратацията
на намуита. За времето на експеримента, намуитовият пакет е преминал през
ланщейнитов и е достигнал до дихидрат. Може да се очаква, че при продължаване
на експеримента, намуитовият пакет ще достигне до монохидрат.

Фиг. 28. PXRD данни на първите два рефлекса d001 и d002 на „новата фаза“, отразяващи промяната в
междуплоскостното разстояние, настъпила в следствие от процесите дехидратация и рехидратация

В съответствие с типа структура изградена от тежки сдвоени тип
„хемихидрат“ хидроксидни слоеве, процесите на де- и рехидратация в „новата
фаза“ очаквано се проявяват в по-широк времеви диапазон.
Таблица 7. Междуплоскостни разстояния на изходна и дехидратирана „нова фаза“
фаза
d001 = (dnam + dhemi)
Редуващи се пакети
Изходна нова фаза
17.87 = 10.79 + 7.09
Намуит + Хемихидрат
Дехидратирана след 3 дни
16.56 = 9.57 + 7.09
Ланщейнит + Хемихидрат
Дехидратирана след 10 дни
16.52 = 9.43 + 7.09
Ланщейнит + Хемихидрат
Дехидратирана след 20 дни
15.35 = 8.26 + 7.09
Дихидрат + Хемихидрат
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2.2. Минерали с хидроксиден слой с анионни ваканции (Cu-хидрокси
сулфати с двойно декориран хидроксиден слой)
Минерали със структури, изградени от хидроксидни слоеве с анионни
ваканции притежават преди всичко Cu2+-хидрокси-сулфати. Тук доминиращо е
влиянието на Cu катион, чийто Ян-Телеров ефект в лигандно поле провокира
изграждането на структури с такъв тип слой. Cu2+ катиони в един хидроксиден
слой от бруситов тип предизвикват изкривяване на октаедрите до издължена
тетрагонална бипирамида. Анионите във върховете по направлението на
тетрагирата на тетрагоналната бипирамида са най-отдалечени и съответно са найслабо свързани с медния катион. В случаите на Cu-хидрокси сулфатни минерали,
точно тези позиции са свободни от (ОН)-групи и са заети съответно от О атом на
SO4 група.
Сулфатът може да заема единия, както е при минерала лангит (фиг. 29 а) или
двата върха на тетрагоналната бипирамида, както е при минерала ктенасит (фиг.
29 б), като по този начин сулфатните групи се локализират съответно
едностранно или двустранно на хидроксидния слой. В първия случай (фиг. 29 а),
слоят остава неутрален, за разлика от заредения хидроксиден слой, в който и
двете позиции са заети от О на SO4 (фиг. 29 б). За компенсирането на този заряд в
междуслоевото пространство се поместват метал-водни М2+(H2O)n комплекси.

a
б
Фиг. 29. Кристални структури на: а) лангит (Cu4(OH)6SO4.2H2O); б) ктенасит
(Cu4Zn(OH)6(SO4)2.6H2O)

В настоящата работа се изследват тези Cu-хидрокси-сулфати в структурите
на които и от двете страни на хидроксидния слой има сулфатна група.
2.2.1 Ктенасит и кобяшевит
Характеристика
На фиг. 30 са представени праховите дифрактограми на пробите, в които не
се регистрират линии на изходните твърди реагенти.
В опита с CuO и CuSO4 крайният продукт е кобяшевит (kobyashevite –
Cu5(OH)6(SO4)2∙4H2O) (фиг. 30). Алкализацията на системата е за сметка на
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хидролизата на оксида. От праховите дифрактограми на продуктите от опитите
със смесени системи (фиг. 30) се установява, че при взаимодействието и в двата
случая се получава ктенасит (ktenasite – ZnCu4(OH)6(SO4)2∙6H2O) ICCD 2001 –
картичка No 83-2247 (Mellini and Merlino, 1978).

Ktenasite

а)

Ktenasite

Kobyashevite
б)
Kobyashevite
Фиг. 30. Прахови дифрактограми и SEM изображения на продуктите, получени чрез взаимодействие
на твърди предшественици и сулфатни разтвори

Двата продукта са представени от плочести кристали със силно развит
базичен пинакоид (фиг. 30 а и б). Кристалите на ктенасита са с размери 5-8 µm в
ширина, от 15 до 30 µm дължина и дебелина от около 0.01-0.05 µm (фиг. 30 а). За
разлика от ктенаситовите кристали, кобяшевитът е представен от по-малки
(ширина 2-3 µm; дължина 5-10 µm), но по-дебелоплочести кристали (до 0.5 µm),
които образуват специфични розовидни агрегати (фиг. 30 б).
Изоморфно заместване на Cu↔Zn
В хода на синтезите на ктенасит от твърди предшественици са получени
ктенасити с различно Cu:Zn оттношение. Установено е, че продължителността на
експеримента оказва влияние върху количеството на Zn в ктенаситите. На фиг. 31
са представени праховите дифрактограми на ктенасити, получени от твърдите
предшественици CuO и ZnO. От праховите дифрактограми на продуктите се
установява, че при взаимодействието и в двата случая се получава ктенасит.
Данните от химичен анализ (ААА) показват различни количества Cu и Zn в
състава на ктенасита: Zn1.97Cu3.03(OH)6(SO4)2.6H2O и Zn0.98Cu4.02(OH)6(SO4)2.6H2O.
В случая на третиране на CuO с ZnSO4, бавното разтваряне на оксида води до повисока концентрация на Zn2+ в контактната зона и от там по-голяма възможност
за включване на повече Zn катиони в структурата на ктенасита.
За получените ктенасити с отношения Cu:Zn = 4.02:0.98 и 3.03:1.97 може да
се каже, че при първия състав всички цинкови катиони са в междуслоевото
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пространство, а хидроксидният слой е изцяло меден. За втория състав обаче, се
вижда че половината от Zn2+ са междуслоеви катиони, а другата половина са
изоморфно включени в хидроксидния слой.

Фиг. 31. Прахови дифрактограми на продуктите получени от взаимодействието на:
а) ZnO + 1М CuSO4; б) CuO + 1М ZnSO4

В структурата на ктенасита се разграничават две позиции Cu1 и Cu2 (фиг. 32
а). В позиция Cu1 катионите са координирани от пет OH-групи и един кислород
от сулфатна група, а в позиция Cu2 катионите се координират от четири OHгрупи и два кислорода от две различни сулфатни групи.
за Cu1 *СДВ=2.04Å
за Cu2 *СДВ=1.98Å

a

б

в
г
Фиг. 32. Кристална структура на а) ктенасит и б) христелит и хидроксиден слой във в)
ктенасит и г) христелит *СДВ – средна дължина на връзките

Разглеждайки по-детайлно структурата на хидроксидния слой и от размерите
на най-близко разположените OH-групи се вижда, че едната позиция (Cu2) е с
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малък размер (средна дължина на връзката=1.98Å) и там не се очаква заместване
с по-големия цинков катион. В позиция Cu1 средните дължини на разстоянието
на най-близко разположените OH-групи е 2.04 Å, което е по-подходящо за
цинковия катион. Хидроксидният слой в ктенасита може да се представи с
помощта на квадратни рамки (4-те най-къси разстояния в октаедрите) (фиг. 32 в).
По този начин добре се вижда, че слоят е изграден от ленти от октаедри
споделящи общ ръб (Cu1) свързани помежду си чрез ленти от върхово-свързани
квадратни рамки (Cu2), които могат да променят ъгъла между тях и така да
поемат разширяването на октаедъра (позиция Cu1) от Zn2+ катиони.
В природата съществува минерал-христелит (фиг. 32 б), при който има
напълно заемане на позицията (Cu1) от Zn катиони. Както се вижда от фигурата,
лентите от ръбно-свързаните медно-хидроксидни рамки са изправени една спрямо
друга и почти лежат в една равнина (фиг. 32 г). Това позволява да се поеме
разширяването на октаедъра при заемането му от Zn.
В този случай, обаче се променя позицията на междуслоевия полиедър,
който вече е пряко координиран със сулфатна група. За да се запази
ктенаситовата структура, изоморфното заместване в октаедричните ленти не
трябва да е 100%. В условията на експериментите проведени в настоящето
изследване е постигнато заместване на 1/3 от октаедричните позиции.
Термично поведение и продукти на декомпозиция на ктенасит
За разлика от детайлната характеристика на термичната декомпозиция на
серия Zn-хидрокси-сулфати с краен продукт ZnO (Bear et al., 1986; Bear et al.,
1987; Moezzi et al., 2013; Stanimirova et al., 2016), такава за Cu-хидроксисулфатите, не е намерена в литературата.
На фиг. 33 а и б са представени данните от DSC-TG(DTG)-MS, както и
PXRD данните за синтетичен ктенасит (Cu4.02Zn0.98)(OH)6(SO4)2.6H2O и
продуктите от неговата декомпозиция. Праховите XRD данни за синтезирания
ктенасит отговарят на еталон от ICCD 2001 (PDF №83-2247) (Mellini and Merlino,
1978). В праховата дифракция на изходния материал е регистрирано и малко
количество (приблизително 5 тегл.%) брошантит (PDF №84-0454). Присъствието
му вероятно се дължи на интензивно измиване на ктенаситовата утайка след
синтеза.
В температурния интервал 20-350°C на DSC кривата се наблюдават четири
ендоефекта (фиг. 33 а), което предполага сложен процес на дехидратация. В
рамките на ендоефект 1 според данните от TG анализа 2H2O молекули напускат
ктенаситовата структура. На този етап данните от PXRD показват междуслоево
свиване с 1.33Å (d002 от 11.78Å до 10.45Å, фиг. 33 б), което свидетелства за
присъствие на частично дехидратирана форма на ктенасит (фаза, изоструктурна с
минерала христелит).
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а

б

Фиг. 33. DSC-TG-MS данни за ктенасит (a) и XRD данни за изходна и температурно третирани проби
(б). Изходният материал и продуктите от термичната декомпозиция са маркирани както следва: kten ктенасит; chri* - изоструктурен с христелит частично дехидратиран ктенасит; Ant – антлерит; Gunn –
гуннингит; Присъствието на брошантит е маркирано с ●

Следващият етап от дехидратацията на ктенасита, който обхваща
ендоефекти 2 и 3 води до образуването на антлерит, Cu3(OH)4SO4, (PDF №761621) и гуннингит, ZnSO4·H2O, (PDF №74-1331) (фиг. 33 б). Подобна междинна
хидрокси-сулфатна фаза не бе констатирана при декомпозицията на цинковите
хидрокси-сулфатни състави. Изчислените загуби в рамките на ендоефекти 2 и 3
отговарят на 3.5 H2O (фиг. 33 а). Гуннингитът губи своята водна молекула повреме на едноефект 4 в температурния регион 250-350°С. Вземайки предвид и
присъствието на брошантит в изходната проба се констатира, че до 350°С
системата напускат 6.4 H2O. По този начин може да се изведе схема на
термичната декомпозиция за температурния регион в рамките на ендоефекти 1-4,
както следва:
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ZnCu4(OH)6(SO4)2·6H2O
ZnSO4·H2O + 1.25Cu3(OH)4SO4

 ZnCu4(OH)6(SO4)2·4H2O



 ZnSO4 + 1.25Cu3(OH)4SO4.

В следващия температурен интервал 350-550°С на DSC кривата се
наблюдава ендоефект 5, който е свързан с реализирането на процес на
дехидроксилизация на брошантита (425°С) и антлерита (470°С). Наблюдаваният
екзотермичен пик 6 на 511°С е вследствие на кристализацията на Cu2O(SO4) (PDF
№78-0612) и CuO (Koga et al., 2008). През този период полученият ZnSO4 при
дехидратацията на гуннингит се трансформира в Zn3OSO4(PDF №32-1475).
Данните от TG кривата показват, че на този етап 3.5H2O молекули напускат
системата.
В последния температурен регион 700-1000°С се осъществява разграждането
на SO4. На DSC кривата този процес е регистриран от ендоефекти 7 и 8.
Декомпозицията на Cu2O(SO4) и Zn3OSO4 води до крайни продукти тенорит
(CuO) и цинкит (ZnO).
Термичната декомпозиция на ктенасита се реализира в рамките на процесите
на дехидратация, дехидроксилизация и отделяне на SO 2 и O2 по подобие на Znхидрокси сулфатните минерали, но присъствието на Zn и Cu в състава обяснява
усложненото термично поведение, което се изразява в появата и на екзотермичен
кристализационен ефект и голям брoй Zn - Cu съдържащи междинни фази.
2.2.2. Серпиерит
Характеристика на природен образец
Серпиеритът е Ca-Cu-Zn хидрокси-сулфатен минерал, който се формира при
екзогенна промяна на медни сулфиди. За пръв път е открит и описан в образец от
находище Лаурион (Гърция), а Sabelli and Zanazzi през 1968г решават кристалната
структура
на
серпиерита.
Серпиеритът
има
химичен
състав
Ca(Cu,Zn)4(OH)6(SO4)2·3H2O и е част от групата на минерала девилин CaCu4(OH)6(SO4)2·3H2O (https://www.mindat.org/min-39487.html).
Структурата на минерала серпиерит е представена от отрицателно заредени
октаедрични слоеве [(Cu,Zn)4(OH)6(SO4)2]2-, декорирани от двете страни от
сулфатни аниони. В междуслоевото пространство са локализирани Ca-водни
комплекси за компенсация на отрицателния заряд.
Изследван е природен образец от находище Звездел-Източни Родопи, който
е част от минералната колекция на Институт по минералогия и кристалография –
БАН (№0691). Образецът е предоставен от доц. д-р Яна Цветанова и е разпознат
като минерала серпиерит. В тази работа за първи път се съобщават морфоложки,
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химични и структурни данни относно серпиеритов образец от българско
находище.
Минералите от девилиновата група макроскопски биват описвани, като
синьо-зелени кори покриващи малки гипсови кристалчета, такъв е случаят и с
изследвания от нас образец (фиг. 34 а). Прахов XRD анализ на пробата показва
присъствие на минерал от групата на девилина (DGM), в асоциация с гипс, кварц
и калцит (фиг. 34 б).

а

б

Фиг. 34. Природен образец от находище Звездел: a) макроскопска снимка б) PXRD на проба от него

Микроскопски под SEM образецът представлява радиални агрегати от
плочковидни или летвовидни кристали, удължени по (010) (фиг. 35). Химичният
анализ показва присъствие на SO3 (32.25 wt %), CaO (8.95 wt %), CuO (49.73 wt %)
и ZnO (9.07 wt %). Този състав дава отношение Cu:Zn=5.7.

Фиг. 35. SEM изображения на серпиерит (Звездел).

Макроскопски серпиеритовите кристали имат размери от порядъка на
0.01mm, което затруднява тяхното отделяне от останалите минерали за друг вид
анализи. Призматичен, прозрачен кристал с подходящи размери, обаче успешно е
отделен и анализиран с помощта на монокристална рентгенова дифрактометрия.
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Разшифроване на кристалната структура с монокристална рентгенова
дифракция
Кристалът е решен в пространствена група I2 и параметри на елементарната
клетка a=18.41(2), b=6.22(1), c=12.09(1)Å; β=90.781° като показва ктенаситов тип
топология от Cu-Zn октаедрични слоеве, декорирани от двете страни със
сулфатни групи (фиг. 36). Серпиерит от находище Лаурион (Гърция) с отношение
Cu:Zn=1.9 е решен в различна пространствена група C2/c и параметри на
елементарната клетка a=22.186, b= 6.250, c=21.853, β= 113.36°(Sabelli and Zanazzi,
(1968). Изследваният от нас образец има структура решена с елементарна клетка с
два пъти по-малък обем от този на образеца от находище Лаурион (Гърция) (фиг.
36 а).
В изследвания образец от Звездел са определени пет кристалографски
различни катионни октаедрични позици. Три от тях са заети от Cu2+, една от Zn2+
и една споделена позиция с 60% Cu2+ и 40% Zn2+. Полиедрите на Cu2+ катиони са
изкривени вследствие на Ян-Телеровия ефект. В тях има четири къси Cu-O връзки
в порядъка 1.92-1.99 Å и две дълги, които варират между 2.40-2.49Å.

б

а
Фиг. 36. Елементарна клетка на а) серпиерит (Звездел) с черна непрекъсната линия и елементрна
клетка на серпиерит (Sabelli and Zanazzi, 1968) с пунктирана черна линия и б) хидроксиден слой
представен с Ян-Телерови квадратни рамки

Изведенте структурни данни, не дават отговора на въпроса „Кое дава
възможност да се разшифрова структурата в друга симетрия?“.
Сравнявайки химичните данни за двата серпиерита, се вижда, че и в двата
образеца има изоморфно включен Zn2+ в хидроксидния слой, но с видима разлика
в количеството на Zn. Данните показват, че серпиеритът от находище Звездел е с
по-ниско съдържание на Zn, (отношение Cu:Zn=5.7) в сравнение с този от
Лаурион (Гърция), за който отношението е Cu:Zn=1.9, което вероятно е
причината за промени в структурата, даващи възможност тя да се опише с
различни елементарни клетки.
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Разглеждайки хидроксидния слой в структурата, представен чрез ЯнТелерови квадратни рамки, се вижда добре, че Cu1 и Cu4 позициите образуват
идентична с тази в ктенаситовата структура лента от върхово свързани квадратни
рамки (фиг. 36 б). Лентите от ръбно-свързани октаедри, от своя страна, са
свързани помежду си чрез ленти от върхово-свързани квадратни рамки. Този вид
конструкция предопределя еластичност на структурата чрез промяна на ъгъла
между тях и поемане на разширяването на октаедъра (позиция Cu4) при
заемането й от Zn2+ катиони. Възможността за вариации в отношението Cu/Zn в
хидроксидния слой на серпиеритовата структура явно се улеснява от тази
еластичност, като позволява заемане (пълно или частично; подредено или
неподредено) на Zn2+ в позицията Cu4.
Очевидно, структурната топология на серпиерита предполага голямо
разнообразие от възможни деформации на слоевете, и респективно на
междуслойното пространство. Това от своя страна дава възможност за
реализиране на изоморфни замествания в различни количествени отношения и
различна степен на подреденост на изоморфните катиони.
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Заключение:
Получените резултати от комплексното изследване на Zn и Cu хидроксисулфатни фази (синтетични аналози на минерали и природен образец) разкриват
редица общи страни в кристалохимичната им характеристика, със специфични
вариации за Zn и Cu:
1) Слоест характер на структурите
Като част от групата на минералите хидрокси соли, Zn и Cu-хидрокси
сулфати представляват хидроксиди с допълнителен SO42- анион. Специфичният
полярен характер на основния градивен компонент (ОН)-групата, предопределя
слоеста структура.
2) Специфични позиции в слоя, които могат да бъдат заемани от нехидроксилен
анион или водна молекула, определящи редица свойства, характерни и за двата
типа (Zn и Cu) хидрокси-сулфати:
а) образуване на слоеве с различен заряд на повърхността на слоя:
- с неутрален заряд, като и при двата случая това се осъществява при
заемане на позицията от Н2О молекули;
- с отрицателен заряд, при заемане на позицията от нехидроксилен анион
(Cl, Br при Zn-хидрокси-сулфати или SO4 при Cu хидрокси сулфати). За
Zn-хидрокси сулфати се установи, че тази позиция може да бъде споделена
между два съседни слоя, при което се получава сдвоен октаедричнотетраедричен слой (характерен за новооткритата фаза).
б) анионен обмен на нехидроксилните аниони
в) катионен обмен при структурите с отрицателно зареден хидроксиден слой
3) Сходни етапи и продукти на термична декомпозиция:
а) двуетапна дехидратация поради присъствие на 2 вида водни молекули,
играещи различна роля в структурата - междуслоеви водни молекули и Н2О
молекулата като компонент на слоя: дехидратация на междуслоя с
последователно образуване на различно хидратирани дискретни фази и
дехидратация на слоевата водна молекула, която води до разрушаване или
промяна на хидроксидния слой;
б) двуетапна дехидроксилизация на слоя, свързана на първия етап с
разрушаване на хидроксидните слоеве и поетапна образуване на вторични
хидрокси-соли, и на втори етап с дехидроксилизацията на вторичните ОНсдържащи фази до образоването на окси-соли и оксиди;
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в) десулфатизация  отделяне на други летливи компоненти.
По-важните, специфични за двата типа (Zn и Cu) хидрокси сулфати,
вариации в проявата на тези общи кристалохимични особености се базират на
образуването на различни хидроксидни слоеве от двата катиона: октаедричнотетраедричен за Zn-хидрокси сулфати и октаедричен, изграден от силно
деформирани октаедри, за Cu-хидрокси сулфати. Двата типа хидроксидни слоя се
характеризират с различен брой и положение на специфичните позиции: за Cuхидрокси соли те са 2 на брой, разположени по върховете на изкривения до
тетрагонална бипирамида октаедър, а за Zn-хидрокси сулфати това е апикалната
позиция, затваряща тетраедъра в октаедрично-тетраедричния слой. Това определя
следните по-важни разлики: а) анионният обмен при Zn-хидрокси соли се
осъществява за сметка на допълнителния халогениден анион, а при Cu-хидрокси
сулфати се обменя основния SO42- анион; б) отделянето на водата от
специфичната позиция на хидроксидния слой при Zn-хидрокси сулфати води до
пълното му разрушаване, докато при Cu-хидрокси сулфати, овакантената водна
позиция се заема от О атом на съседен сулфатен анион, което предизвиква само
нагъване на слоя, без да го разруши.
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Приноси:
1) С помоща на термичните методи е изяснена ролята на различните позиции
на водните молекули в структурата на Zn-хидрокси-сулфатни минерали с обща
формула: Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O, където n=5 (осакаит); n=4 (намуит) и n=3
(ланщейнит). От гледна точка на кристалоструктурната роля на водните молекули
е направен нов прочит на химичната формула на минералите, а именно
тетрахидрат (осакаит), трихидрат (намуит) и дихидрат (ланщейнит);
2) Установени са възможните начини на синтез на нови йонообменни форми
на гордаит: катионна Sr-ва (чрез йонен обмен) и анионна Br-на форма (чрез
директен синтез и йонен обмен). За първи път тези фази са охарактеризирани в
кристалохимично отношение както и по отношение на термично поведение и
продукти на термична декомпозиция;
3) Установено е чрез три типа реакции на йонен обмен (Zn-хидрокси
сулфати с йодидни разтвори, Zn-хидрокси сулфати с нитратни разтвори и Znхидрокси нитрати със сулфатни разтвори) получаване на „нова Zn-хидроксисулфатна фаза”. На база на характеристични данни и анализ на термичното
поведение на „новата фаза“ е предложен теоритичен модел представляващ
смесено-слойна структура. Впоследствие, предложеният структурен теоретичен
модел е доказан с помощта на Single Crystal XRD;
4) Установени са изоморфните структурни позиции и е оценена степента на
изоморфизъм Cu↔Zn в структурите на минералите от групата на ктенасита.
Термичното поведение на ктенасита разкрива трансформационни преходи и
продукти на декомпозиция, различаващи се от тези на Zn-хидрокси сулфати,
което разширява представите за кристалохимията на съединения хидроксисулфати с различен тип хидроксиден слой;
5) За първи път са съобщени морфоложки, химични и структурни данни на
серпиеритов
образец
от
българско
находище.
Установени
са
кристалоструктурните и
кристалохимични предпоставки,
позволяващи
разшифроване на структурата в различни от известните в литературата,
пространствена група и обем на елементарната клетка.
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Summary:
Copper and zinc minerals-hydroxy-salts are an important part of the oxidation
zones of sulfide deposits. These minerals are formed in the remains of ancient mining,
in conditions of acid leaching, also under the influence of mine wastewater. As their
formation conditions are specific, they are a good indicator of the conditions of
hypergenic change of sulfide deposits. These minerals react within a few days after
changes in the chemical composition of the environment and can be useful as indicators
of it. Their structures are based on brucite-like layers, in which 1/3 to 1/4 of the
trivalent cations are replaced by divalent ones, as a result of which an excess charge is
formed. The minerals have the general formula [M2+1-xM3+x(OH)2]x+(Am-)x/m.nH2O,
where M is the cationic part and A is the anionic, charge-compensating part.
They are studied due to a number of useful properties: ion exchange and
sorption properties; photocatalytic properties; properties associated with burning delay;
precursors of nanosized ZnO for various applications, information on corrosion
processes of zinc products and zinc alloys.
The aim of the proposed thesis is to study the crystal chemical features and
their influence on the thermal characteristics of two groups of hydroxy-sulfate minerals:
I. Layered Zn2+ hydroxy-sulfate minerals with hydroxide layer with cationic vacations
II. Layered Cu2+ hydroxy-sulfate minerals with hydroxide layer with OH "vacations"
To achieve these goals, the tasks set in the thesis were realized, using different
methods of obtaining synthetic materials: co-precipitation by dropwise alkalization of
sodium sulfate-based sulfate solutions; co-precipitation of solutions at constant pH;
solid-liquid reagent reactions and reactions between hydroxysol and halide, sulphate or
nitrate solutions (recrystallization and ion exchange); a natural sample was also used.
The materials were characterized by various analytical methods: Differential thermal
analysis (Differential scanning calorimetry)-Thermogravimetry-Mass spectroscopy
(DTA(DSC)-TG-MS); Powder X-ray diffraction (PXRD); Scanning electron
microscopy-electron probe microanalysis (SEM-EDS); Fourier transform infrared
spectroscopy (FT-IR); Single Crystal XRD.
The following contributions can be summarized from the presented results:
1) The role of the different positions of water molecules in the structure of Zn-hydroxysulphate minerals with general formula: Zn4(OH)6(SO4)∙nH2O, where n=5 (osakaite);
n=4 (namuwite) и n=3 (lahnsteinite) is clarified with the help of thermal methods. From
the point of view of the crystal structural role of water molecules, a new reading of the
chemical formula of minerals was made, namely tetrahydrate (osakaite), trihydrate
(namuwite) and dihydrate (lahnsteinite);
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2) The possible ways of synthesis of new ion exchange forms of gordaite have been
established: cationic Sr-form (by ion exchange) and anionic Br-form (by direct
synthesis and ion exchange). For the first time, these phases are characterized in terms
of crystal chemistry as well as in terms of thermal behavior and products of thermal
decomposition;
3) It was established by three types of ion exchange reactions (Zn-hydroxy sulfates with
iodide solutions, Zn-hydroxy sulfates with nitrate solutions and Zn-hydroxy nitrates
with sulfate solutions) the obtaining a "new Zn-hydroxy-sulfate phase". Based on
characteristic data and analysis of the thermal behavior of the "new phase", a theoretical
model representing a mixed-layer structure is proposed. Subsequently, the proposed
structural theoretical model was proved with the help of Single Crystal XRD;
4) The isomorphic structural positions were established and the degree of Cu↔Zn
isomorphism in the structures of the minerals from the ktenasite group was estimated.
The thermal behavior of ktenasite reveals transformation transitions and decomposition
products different from those of Zn-hydroxy sulfates, which expand the understanding
of the crystal chemistry of hydroxy sulfate compounds with different types of hydroxide
layer;
5) For the first time morphological, chemical and structural data of a serpierite
sample from a bulgarian deposit were reported. The crystal structure and crystal
chemical prerequisites, allowing the refinement of the structure in different space group
from the known in the literature, were established.
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