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Увод 

Магнезият е един от основните биоелементи. Магнезиевият йон е 

съставна част от много ензими,  той се свързва с ATP (аденозин 

трифосфат - АТФ) и го активира, като се явява основа на преноса на 

енергия и изграждането на рибонуклеиновите киселини. Магнезият 

участва в структурата на хлорофила.  Тази негова роля в живата 

природа обуславя и използването на магнезиеви съединения за 

разнообразни приложения. Например в агрохимията като микротор и 

дефолиант, като хранителна добавка и в състава на лекарствени 

средства в хуманната и ветеринарната медицина. 

Алкалните и алкалоземни хлорати намират агрохимично 

приложение самостоятелно или в състава на препарати като 

дефолианти, десиканти и тотални хербициди. По-специално 

препаратите на основата на магнезиев хлорат се отличават с висока 

активност и ниска токсичност. Сериозно предимство е също така и по-

високата им устойчивост на механични въздействия и нагряване, 

намаляваща риска от експлозии и разлагане при транспорт и 

съхранение. 

За целите на настоящата дисертация бяха избрани две магнезиеви 

соли. Магнезииев сулфат, намиращ приложение в агрохимията за 

наторяване, самостоятелно или в състава на комплексни торове и 

магнезиев хлорат използван като дефолиант при различни култури. И 

двата препарата са произвеждани в България, като в настоящия труд са 

представени резултати, изясняващи доколко магнезиевият сулфат може 

да играе роля на суровина за производство на магнезиев хлорат. 

Рентгенофазови изследвания върху произвеждания магнезиев хлорат  
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показаха, че той е силно онечистен и основно представлява смес от 

натриев хлорат и хидрати на магнезиев сулфат. 

Координационната химия на магнезия е относително добре 

изследвана. Това до голяма степен е обусловено от неговата роля на 

биоелемент.  

Карбамидът е сравнително проста и компактна органична 

молекула. В неговата структура присъстват, както носещ значителен 

отрицателен заряд карбонилен кислород, така и четири водородни 

атома свързани със силно полярни връзки. Това позволява той да играе 

роля и на донор и на акцептор на водородни връзки. Тази  структура, 

съчетана с високата полярност на молекулата, позволява карбамида да 

се вмества в кристалната решетка на неорганичните соли, като измества 

от тях кристализационната вода. Въпреки че явлението е известно 

отдавна и  е изследвано за широк спектър от катийони и анийони, 

уреатите на магнезиевите соли са слабо проучени. Не е определена 

кристалната структура на нито един уреат на магнезиев сулфат или 

магнезиев хлорат. Структурите на хидратите на магнезиев хлорат също 

са неизвестни.  

В настоящия труд са представени резултати от структурните 

изследвания върху уреати на две магнезиеви соли - магнезиев сулфат и 

магнезиев хлорат. Тези резултати бяха приложени при оптимизацията 

на синтетичните процедури и в резултат беше разработен лабораторен 

метод за получаване на магнезиев хлорат хексауреат свободен от 

съпътстващи соли.  Относително простата процедура и липсата на 

специализирано оборудване дава възможност да се допусне, че той е 

достатъчно мащабируем и без усобени усилия би могъл да се използва 

в крупнотонажно производство. 
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Цели на дисертационната работа  

1. Да се намери метод за получаване на магнезиев хлорат, негови 

хидрати и/или уреати от хидрати на магнезиев сулфат: 

 да се установи влиянието на различните фактори, 

температура, разтворител, върху протичането на 

взаимодействието 

 да се намерят реакционни условия позволяващи 

минимизиране количеството на съпътстващите 

реакционния продукт неорганични соли. 

2. С използване на рентгенофазов и монокристален 

рентгеноструктурен анализ да се отредели състава и струстурата 

на  кристалните фази от  системите магнезиев хлорат - карбамид - 

вода и  магнезиев сулфат - карбамид – вода: 

 да се установи точният кристало-химичен състав на всички 

възможни фази от системите Mg(ClO3)2 – OC(NH2)2 – H2O,  

и MgSO4 – OC(NH2)2 – H2O, 

 да бъдат определени кристалните структури на всички 

получени кристални фази и основните структурни мотиви, 

които ги изграждат. 

 да се определи ролята на водородните  връзки при 

изграждане на структурните мотиви в изучаваните 

съединения 

 да се използват получените резултати при интерпретацията 

на прахови рентгенографски данни и генериране на 

прецизни прахови рентгенограми. 
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За осъществяване на така формулираните задачи са използвани 

следните методи: 

 Синтез  

 Рентгенофазов и рентгеноструктерен анализ 

При необходимост са използвани и други методи за изследване, 

например ИЧ спектроскопия, диференциално термичен анализ (ДТА) и 

термо гравиметричен анализ (ТГ или ТГА). 
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Основни резултати 

 

Получаване на хидрати на магнезиев хлорат  

 Ние избрахме да синтезираме използвания магнезиев хлорат като 

изходни вещества за синтеза се явяваха магнезиев хлорид и магнезиев 

сулфат. Този подход дава допълнителното предимство, че 

разработената лабораторна технология може да се мащабира за 

промишлено използване. Освен това бяха използвани и други методи за 

получаване от различни изходни вещества, които са описани по-долу. 

Взаимодействие на магнезиев хлорид с натриев хлорат 

За случая на взаимодействие на магнезиев хлорат или негови 

хидрати с натриев хлорат в стопилка (раздел 3.2.5, метод Б) или 

органичен разтворител фазово-химичното равновесие и фазовия състав 

са относително прости и могат да бъдат представени със следната 

схема: 

MgCl2x(H2O) + 2NaClO3  ----> 2 NaCl + Mg(ClO3)2 x(H2O)   

В тази система натриевият хлорат кристализира като безводна сол  

от воден разтвор [78], стопилка или органичен разтворител при стайна 

или по-висока температура. Магнезиевият хлорат кристализира като 

хексахидрат [15] при температури под 30°С. Над 40 °С е 

термодинамично устойчив тетрахидрата на магнезиевия хлорат При 

отсъствието на двойни соли в  системата фазовият състав се определя 

от температурата [76], състава и евентуалното наличие на органичен 
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разтворител. 

Редът на разтворимост най-общо може да се представи така: 

NaCl < NaClO3  <  MgCl2 <   Mg(ClO3)2 

При провеждане на взаимодействието в среда на органичен 

разтворител критичен фактор се явява изборът на разтворител. От 

участващите в равновесието соли най-ниска разтворимост има 

натриевият хлорид. Той е слабо разтворим в нисши алкохоли (1.31 

г./100 г. метанол; 0.06 г./100 г. етанол) и практически неразтворим в по-

слабополярни разтворители. Магнезиевите хлорат и хлорид са добре 

разтворими в ред кислородсъдържащи разтворители. 

Разтворимостта на натриевият хлорат в нисши алкохоли и ацетон 

е малка, а в по-слабополярни разтворители намалява още повече. Тъй 

като реакцията протича в течната фаза преносът на реагентите от 

твърда в течна фаза е решаващ за протичане на взаимодействието. Във 

връзка с това ацетона се явява много добър разтворител за тази реакция. 

Получените от нас резултати показват, че в ацетон взаимодействието 

протича по-добре отколкото в етанол или метанол.  

Поради ограничената разтворимост на реагентите в ацетон се 

налага да се работи с големи обеми разтворител или продължително 

време при интензивно разбъркване за установяване на фазово 

равновесие. Използваните процедури са описани в разд. 5.2.2., но 

методът позволява получаването на магнезиев хлорат с много добри 

добиви и достатъчна чистота.  В зависимост от количествата реагент с 

които се работи добивите на суров продукт са от 80% до количествен, 

като след еднократна преклистализация примесите спадат до нива при 

които не се откриват с използваните методи, рентгенофазов анализ, ИЧ 
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спектроскопия. 

Това е валидно за лабораторно приложение, трудностите 

свързани с регенерирането на използвания ацетон, както и неудобствата 

при работа с него, летливост, взриво- и пожароопасност ограничават 

използването му основно за лабораторни цели. 

Необходимо е да се отбележи затруднената кристализация на 

магнезиевия хлорат и неговата висока хигроскопичност, което обуславя 

трудностите при охарактеризирането му с прахов рентгенофазов 

анализ, особено при ниско съдържание в изследваната система.   

Опити за провеждане на взаимодействието във водна среда не 

бяха правени, но наличните литературни данни показват, че дори в 

условията на промишлено провеждане на реакцията при повишена 

температура продукта съдържа значителни онечиствания от 

съпътстващи соли и е необходимо допълнително пречистване 

Публикуваните изотерми на тази система при 20 и 100 °С   

потвърждават нашите допускания. 

Получаване на магнезиев хлорат магнезиев сулфат и натриев 

хлорат 

Бяха проведени серия експерименти в опит да се повтори или 

модифицира описаната Ненов и съавтори [52] реакционна процедура за 

получаване на магнезиев хлорат (метод В раздел 3.2.5) за приложение в 

агрохимията чрез стапяне на хидрати на магнезиев сулфат с натриев 

хлорат. Де факто метода представлява модификация на описания в 

предния раздел метод за получаване на магнезиев хлорат чрез стапяне 

на магнезиев хлорид с натриев хлорат. Като авторите в [52] са заменили 

хидратите на магнезиев хлорид с такива на магнезиев сулфат. 

Проведеният рентгенофазов анализ показа, че при описаните 
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реакционни условия, след охлаждане на стопилката кристализират 

основно изходните натриев хлорат и смес от хидрати на магнезиевия 

сулфат. Варирането на използваната като реагент магнезиева сол, 

хептахидрат, хексахидрат или техн. продукт смес от хекса- и 

тетрахидрат не променя реакционния резултат. Също така варирането 

на молното съотношение на реагентите от 0.9/1.1 до 1.1/0.9 не променя 

резултата. От тези опити може еднозначно да се направи извода, че 

описаните Ненов и съавтори резултати за получен магнезиев хлорат 

вероятно са артефакт от използвания метод за определянето му.  

Едно обяснение за този резултат е различното поведение във 

воден разтвор на получаващите при взаимодействието натриев хлорид в 

първия случай и натриев сулфат във втория. Докато разтворимостта на 

натриевия хлорид намалява с температурата то тази на натриевия 

сулфат нараства. Освен това разтворимостта на натриевия сулфат е по 

висока в целия интервал 30-100 ºС, като при температури от порядъка 

на 90-100 ºС достига до почти четири пъти. 

 Бяха проведени опити за модифициране на реакционната 

процедура и получаване на магнезиев хлорат при взаимодействие на 

натриев хлорат с магнезиев сулфат в среда от органичен разтворител. 

Поради ниската разтворимост на сулфатите в органични разтворители 

/нисши алкохоли и ацетон/ се приготвяха наситени водни разтвори на 

изходните соли, които се прибавяха към органичния разтворител. 

Опитите дадоха частичен резултат (ниски добиви) поради силната 

тенденция за образуване на двойни натриево-магнезиеви сулфати в 

среда на смеси вода/метанол, вода/етанол или вода/ацетон. В 

заключение може да се отбележи, че този метод за получаване на 

магнезиев хлорат не е ефективен и няма изгледи да намери 
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приложение. 

Структура на хидрати на магнезиев хлорат 

Определена беше кристалната структура на два от 

кристалохидратите на магнезиевия хлорат, Mg(ClO3)2.6H2O 1 и 

Mg(ClO3)2.2H2O  2. Описание на процедурите за получаване и 

подготовка на монокристални образци е дадено в разд. 5.2. Образците 

бяха закрепени върху държач със стъклена капилярка и експериментите  

бяха проведени на SuperNovaDual  дифрактометър с Atlas CCD 

детектор и MoKα (λ = 0.7107 Å) източник на рентгеново лъчение в 

поток от охладен до 150 °К азот при използване на Cobra, Oxford 

cryosystems. Дифракционните данни бяха събрани при тази температура 

с използване на ω-scan техника. Водородните атоми са определени от 

картата на разликата в разпределението на електронната плътност, 

експериментално и изчислено въз основа на структурния модел и са 

уточнени с с Uiso(H) = 1.2Ueq(O) . 

Опитите за отснемане на експеримент при стайна температура се 

оказаха неуспешни защото кристалите се разрушават  в рамките на по-

малко от 10-15 минути.  

Параметрите и методите, използвани при монокристалния  

експеримент, както и стойностите на факторите за достоверност са 

посочени в таблица 5.  Определянето на параметрите на елементарната 

клетка, събирането на дифракционни данни и корекцията за адсорбция 

бяха извършени с програмния пакет CrysAlisPro  [80]. Структурите бяха 

решени чрез директни методи, и програмния пакет ShelxS [81] и 

рафинирани по метода на най-малките квадрати с F
2
 процедурата на 

ShelxL-97 
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Таблица 5  

Параметри и данни от монокристалния рентгеноструктурен анализ на 

хидрати на магнезиев хлорат 

 Химична формула Mg(ClO3)2.6H2O Mg(ClO3)2.2H2O 

Брутна формула Cl2H12MgO12 Cl2H4MgO8 

Молекулна маса 299.31 227.24 

Размери на кристала, mm 0.32 x 0.30 x 0.28 0.23 x 0.21 x 0.18 

Хабитус, цвят Призматичен, 

безцветен 

Призматичен, 

безцветен 

Кристална система Monoclinic Monoclinic 

Пространствена група P 21/c P 21/c 

Температура, К 150 150 

Радиация, λ (Å)  0.71073 (Mo Ka) 0.71073 (Mo Ka) 

a (Å) 6.3899(3) 6.3707(5) 

b (Å) 6.5139(3) 5.4092(3) 

c (Å) 13.8963(6) 9.8208(6) 

α (
o
) 90 90 

β (
o
) 100.319(5) 97.338(6) 

γ (
o
) 90 90 

V (Å
3
) 569.05(5) 335.66(5) 

Z 2 2 

Изчислена плътност, g.cm
-3 

1.747 2.248 

μ (mm
-1

) 0.67 1.06 

Дифрактометър Agilent 

SupernovaDual  

Agilent SupernovaDual  

Детектор, резолюция, mm
-1

  Atlas CCD, 10.3974 

pixels  

Atlas CCD, 10.3974 

pixels 

Източник, радиация (Å) Mova(Mo) X-ray 

source, λ = 0.7107  

Mova(Mo) X-ray 

source, λ = 0.7107 
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Корекция на поглъщането  multi-scan, 

CrysAlisPro  

multi-scan, 

CrysAlisPro 

Уточняване по F
2
, Full F

2
, Full 

Независими рефл /I>2σ (I) 3955/1288 1388/ 788 

Parameters 94 61 

R1 (F
2
 > 2σ (F

2
)) 0.021 0.02 

wR2 (all data) 0.057 0.055 

GOF  1.08 0.83 

Корекция на екстинцията  none 0.049(5) 

Δρmax/ Δρmin (e Å
-3

) 0.32/-0.45 0.23/-0.33 

 

На фигура 2 е представен ORTEP изглед на структурните 

единици, изграждащи кристалните фази, магнезиев хлорат хексахидрат 

1 и магнезиев хлорат дихидрат 2.   

И при двете фази магнезият е октаедрично координиран, което е 

типичния случай при соли на Mg
2+

. При Mg(ClO3)2.6H2O кординацията 

се осъществява от кислородните атоми на кристализационната вода, а 

при  Mg(ClO3)2.2H2O две от позициите в аксиално положение са заети 

от кослородни атоми на водни молекули, а останалите четири от 

кислородни атоми на хлоратни аниони. И в двата случая отклоненията 
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1  

2 

 

 

Фигура 2 Молекулни структури на Mg(ClO3)2.6H2O 1 и (ClO3)2.2H2O 2 

Елипсоидите на неводородните атоми са дадени при 50% вероятност, а 

водоводните са представени като сфери  
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на геометричните параметри от тези при идеален  координационен 

октаедър са несъществени. При 1 дължината на връзките е в интервала 

(2.04-2.07 Å), а при  2 в интервала (2.04-2.10 Å) (Ттаблица 6). 

Отклоненията в ъглите също са несъществени, в интервала +/- 2° В 

случая на хексахидрат. 

Таблица 6 

Избрани геометрични параметри на Mg(ClO3)2.6H2O 1 и 

Mg(ClO3)2.2H2O  2 (Å, °) 

връзка 1  2 

Cl1 — O2 1.4923(8) Cl1 — O1 1.5019 (9) 

Cl1 — O3 1.4808(9) Cl1 — O3 1.4793(11) 

Cl1 — O6 1.4843(8) Cl1 — O4 1.4850 (9) 

Mg2 — O1 2.0481(8) Mg1 — O1 2.1039(9) 

Mg2 — O4 2.0455(8) Mg2 — O4 2.0733(10) 

Mg2 — O5 2.0703(8) Mg2 — O5 2.0429(10) 

ъгъл 1  2 

O1— Mg2 — O5 88.07(3)/91.93(3) 
i
 O5— Mg1 — O1 89.48(4)/90.52(4)

ii
 

O4— Mg2 — O1 90.62(4)/89.38(4)
 i
 O5— Mg1 — O4 88.96(4)/91.04(4)

ii
 

O4— Mg2 — O5 90.45(4)/89.55(4)
 i
 O4— Mg1 — O1 88.05(4)/91.95(4)

ii
 

O3 —Cl1 — O2 107.25(5) O1— Cl — O3 105.98(6) 

O3 —Cl1 — O6 106.62(5) O1— Cl — O4 106.48(6) 

O6 —Cl1 — O2 107.19(5) O3— Cl — O4 107.41(6) 

    

Symmetry operations: (i) −x, −y, −z+1; (ii) x, y, z−1. 
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октаедрите на хидратирания магнезиев катион и тетраедрите на 

хлоратните анийони участват в сложна система от  O-H … O водородни 

връзки (фиг. 3), като всеки водороден атом от водните малекули е в 

контакт с кислороден атом от хлоратния йон с разстояние между 

донорните и акцепторните кислородни атоми О -- О в интервала 1,95 – 

2,15 Å  (таблица 7). 

 

 

Фигура 3 Мотив на водородните връзки в Mg(ClO3)2.6H2O. 
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Таблица 7 

Водородни връзки в Mg(ClO3)2.6H2O 1 и Mg(ClO3)2.2H2O  2 (Å, °) 

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

1     

O1—H1A···O6
i
 0.801 2.084 2.879(5) 172.0 

O1—H1B···O3
i
 0.804 1.957 2.763(5) 160.7 

O4—H4A···O6
ii
 0.804 1.951 2.739(4) 166.6 

O4—H4B ···O2
iii

 0.809 2.038 2.845(5) 175.3 

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

O5—H5A ···O3
i
 0.775 2.120 2.886(5) 170.3 

O5—H5B···O2
iv
 0.822 2.087 2.901(5) 177.5 

2     

O5—H1···O3
v
 0.751 2.094 2.843(5) 168.8 

O5—H2···O3
vi
 0.745 2.267 2.942(5) 151.2 

Symmetry codes : (i) –x, –1/2+y, 1/2–z; (ii) –1+x, 1/2–y, 1/2+z; (iii) 1–x, -y, 

1–z;  (iv) –1+x, 1/2–y, 1/2+z; (v) –1+x, y, z (vi) 1–x, 1–y, 2–z. 

 

Тази система от водородни връзки стабилизира тримерната структура 

състояща се от слоеве включващи октаедрични [Mg(H2O)6]
2+

 йони и 

хлоратни анийони (фиг. 4).  
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Фигура 4 Тримерна мрежа от водородни връзки изграждаща 

кристалната структура [Mg(H2O)6]
2+

(ClO3)
-
2 

 

В Mg(ClO3)2.2H2O кислородните атоми от хлоратния анион 

участват в изграждането на координационния октаедър на Mg
2+

. Това 

води то образуване на координационно свързани през Mg—O—Cl(O)—

O—Mg вериги (фиг. 4) по направление [010] , които от своя страна се 

свързват със система от водородни връзки по направление [100], между 

кислородния атом O3 на хлоратния йон и O5 на координираните водни 

молекули. Образуваната система от водородни връзки стабилизира 

тримерната структура (фиг.5). 
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Фигура 5. Проекция на структурата на Mg(ClO3)2..2H2O в равнината 

(010). Показани са циклични O5-H···O3 водородни връзки между 

слоевете. 

  

Получаване на уреати на  магнезиев сулфат 

Както беше упоменато в раздел 3 уреати на магнезиев сулфат се 

получават при взаимодействие на негови хидрати с карбамид в разтвор 

или стопилка. Бяха разработени три реакционни процедури А.3 - чрез 

кристализация от воден разтвор, А.2 – трибохимичен синтез и А.1, 

стапяне на кристалохидрати на магнезиев сулфат с карбамид.  

Описанието на реакционните процедури е дадено в раздел 5.  

Проведени бяха експерименти при различни съотношения на 

магнезиев сулфат и карбамид от 1/2 до 10/1 при използване на 

реакционна процедура А.3.  Взаимодействието беше проведено при 

използване на магнезиев сулфат хептахидрат (епсомит), при две 

реакционни температури, стайна и 60 °С. Количеството на магнезиевата 

сол беше преизчислено спрямо безводна сол. Поради избраната 
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реакционна процедура времето за провеждане на експеримента за 

пълна кристализация на разтворените соли в зависимост от 

реакционната температура и конкретния екперимент е от порядъка на 

дни. Получените резултати при използваните стехиометрични 

съотношения на реагентите са дадени в таблица 8.   

Таблица 8 

Резултати получени за системата MgSO4 – Urea – H2O при бавно 

изпарение на воден разтвор. 

Опит 

Съотноше-

ние 

MgSO4/ 

Urea 

Състав на сухото вещество след изпаряване от 

воден разтвор при: 

  Стайна температура 60 °C 

1 2 3 4 

1 2 / 1 

MgSO4.7 H2O + 

MgSO4. 6 H2O + 

Фаза 1 

 

2 1 / 1 
MgSO4.6 H2O + 

Фаза 1 
 

3 1 / 2 
MgSO4.6 H2O + 

Urea 
 

4 1 / 3 
MgSO4.6 H2O + 

MgSO4.4U. H2O 
 

5 1 / 4 MgSO4.4U. H2O MgSO4.4U. H2O 

6 1 / 5 
MgSO4.4U. H2O + 

MgSO4.6U.
1
/2 H2O 

 

7 1 / 6 MgSO4.6U.
1
/2 H2O MgSO4.6U.

1
/2 H2O 
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1 2 3 4 

8 1 / 7 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 

9 1 / 8 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 

10 1 / 10 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 
MgSO4.6U.

1
/2 H2O + 

Urea 

 

Интерес предизвиква поведението на системата при ниско 

съотношение карбамид - магнезиев сулфат. Както беше посочено при 

описанието на хидратите на магнезиевия сулфат (разд 3.2.3.) при стайна 

температура е устойчив хептахидрата на магнезиевия сулфат и от воден 

разтвор на магнезиев сулфат кристализира той. При проведените от нас 

опити  с номера 2 и 3 (Таблица 8) при стайна температура от разтвора 

не кристализира хептахидрата на магнезиевия сулфат, а кристализира 

хексахидрат. Този резултат беше потвърден на базата на прахови 

дифракционни данни, а в случая на опит 2 и с монокристален 

рентгеноструктурен анализ. Изглежда че присъствието на карбамид в 

системата изменя активността на йонните асоциати в разтвора и при 

стайна температура кристализира магнезиев хлорат хексахидрат.  

В опит 2 също така се открива и нова фаза, обозначена като фаза 

1 (табл. 8). На фиг 6 е представена дифрактограма на получаващата се 

след изпаряване  на разтворителя твърда фаза. В нея се съдържа 

магнезиев сулфат хексахидрат и фаза 1. Търсенето в ICDD-PDF и ICSD, 

показва че фаза 1 е с неизвестна структура. 
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Фигура 6 Прахова рентгенограма (XRD) на проба 2. Отбелязаните 

със стрелка рефлекси принадлежат на магнезиев сулфат хексахидрат 

(Magnesium Sulfate Hydrate, PDF Number 00 024 0719.) 

 

В случая на опит 1 фазовия състав на образуващата се твърда 

фаза е още по-сложен като се наблюдава присъствие както на хепта- 

така и на хекса-хидрат, както и на новата фаза, обозначена като фаза 1. 

В  таблица 9 са дадени  междуплоскостните разстояния и нормиран 

интензитет на пиковете на фазите кристализиращи от воден разтвор на 

системата магнезиев сулфат-карбамид при ниски съотношения на 

компонентите, до 2/1. 

Когато съотношението на  магнезиев сулфат и карбамид е 1/3 

отново се наблюдава кристализация на хексахидрат на магнезиевия  
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Таблица 9.   

Рентгенови прахови дифракционни данни за фазите в опити 1-3  

(H2N)2CO MgSO4.7 H2O MgSO4.6 H2O Фаза 1 

d, Å I/I0 d, Å I/I0 d, Å I/I0 d, Å I/I0 

3,97 100 5,99 20 5,5 28 9,8 7,51 

3,58 60,00 5,35 25 3,1 24 8,66 7,84 

3,00 59,57 4,21 100 4,9 24 8,96 100 

2,92 59,57 3,78 14 4,4 100 4,98 22,70 

2,80 40,00 3,00 14 3,04 32 6,17 6,94 

2,52 77,14 4,48 14 3,61 20 3,46 19,43 

2,21 25,71 3,45 16 3,42 16 3,36 27,43 

1,97 67,14 2.75 14 3.2 12 3,25 20,25 

1.83 28.57 2.68 25 2.92 60 3,16 25,64 

1.77 17.14 2.98 14 2.77 28 2,6 7,35 

1,66 32,85 2,88 20 2,67 24 2,57 5,72 

  2,65 20 2,5 16 2,32 6,21 

    2,28 24 2,09 6,21 

    2,00 20 2,02 6,37 

    1,87 24 1,62 4,90 

 

сулфат от разтвора, като едновременно с това кристализира и 

тетрауреат на магнезиевия сулфат.  По долу е представена определената 
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от нас структура на тази сол а на фиг. 7 е представена теоретично 

изчислена (генерирана) прахова рентгенограма.  

При съотношение 1/4 кристализира тетрауреат хидрат на 

магнезиевия сулфат. А при съотношение 1/5 смес от тетрауреат хидрат 

и хексауреат. 

In
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n
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y
 [
a
. 
u
.]

2 -Theta °

10 20 30 40 50

 

Фигура 7 Прахова рентгенограма (XRD) на магнезиев сулфат 

тетрауреа монохидрат.  

 

При съотношение 1/6 кристализира чист хексауреат хемихидрат 

на магнезиевия сулфат, генерирана дифрактограма е представена на 

фиг. 8, а при по-високи съотношение до 1/10 кристализира отново 

хексауреат в смес с излишъка от карбамид. 

При варираните от нас отношения на карбамида в интервала 1/ 6 
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до 1/10 не беше наблюдавано образуване на съединения на включване 

на магнезиевия сулфат с карбамида. 
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10 20 30 40 50

 

Фигура 8 Прахова рентгенограма (XRD) на магнезиев сулфат 

хексауреа семихидрат. 

 

В таблица 10 са представени резултати от рентгенофазовото 

охарактеризиране с прахова рентгенова дифракция на проби от уреати 

и хидрати на магнезиев сулфат, получени по различни реакционни 

процедури. Детайлно описание на процедурите  е дадено в раздел 3. 

Прави впечатление, че видът на използвания като реагент магнезиев 

сулфат, хептахидрат, хексахидрат или безводен не влияе на резултата 

от взаимодействието. Също така слабо влияние оказва видът на 

реакционната процедура. Дали имаме бавно изпарение на воден 

разтвор, трибохимичен процес или провеждане на взаимодействието 
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при повишена температура. На практика определящ крайния резултат 

фактор се явява молното съотношение на реагентите -карбамид и 

магнезиев сулфат. 

 

Таблица 10.   

Уреати и хидрати на MgSO4 получавани по различни реакционни 

процедури. 

Използван 

MgSO4 

Съотн. 

MgSO4 

/ Urea 

Проце- 

дура 

Условия на експеримента 

Стайна температура 60 C 

1 2 3 4 5 

MgSO4.6 H2O 1 / 1 А.1  
Ф.1 + 

MgSO4.6H2O 

MgSO4.7 H2O 1 / 1 А.1  Фаза 1  

MgSO4 1 / 1 А.2 Ф. 1 + MgSO4.6H2O  

MgSO4.6 H2O 1 / 1 А.2 Ф. 1 + MgSO4.6H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 1 А.2 Ф. 1 + MgSO4.6H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 1 А.3 Ф. 1 + MgSO4.6H2O  

MgSO4.6 H2O 1 / 4 А.1  MgSO4.4U. H2O 

MgSO4.7 H2O 1 / 4 А.1  MgSO4.4U. H2O 

MgSO4 1 / 4 А.2 MgSO4.4U. H2O  

MgSO4.6 H2O 1 / 4 А.2 MgSO4.4U. H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 4 А.2 MgSO4.4U. H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 4 А.3 MgSO4.4U. H2O MgSO4.4U. H2O 

MgSO4.6 H2O 1 / 6 А.1  MgSO4.6U.
1
/2 H2O 
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1 2 3 4 5 

MgSO4.7 H2O 1 / 6 А.1  MgSO4.6U.
1
/2 H2O 

MgSO4 1 / 6 А.2 MgSO4.6U.
1
/2 H2O  

MgSO4.6 H2O 1 / 6 А.2 MgSO4.6U.
1
/2 H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 6 А.2 MgSO4.6U.
1
/2 H2O  

MgSO4.7 H2O 1 / 6 А.3 MgSO4.6U.
1
/2 H2O MgSO4.6U.

1
/2 H2O 

 

В заключение трябва да се отбележи, че системата магнезиев 

сулфат/карбамид /вода е сложна. При различни съотношения на 

реагентите се образуват поне три фази, които са уреати на магнезиевия 

сулфат. И трите бяха доказани и охарактеризирани с помощта на 

прахова дифрактометрия и инфрачервена спектроскопия. За тетра и 

хексауреатите на магнезиевия сулфат беше определена термичната 

устойчивост с използване на ДТА/ТГ анализ. На две от фазите  тетра- и 

хекса-уреат, бяха получени монокристални образци и беше определена 

кристалната им структура, разд. 4.4.  

На фаза 1 получаваща се при съотношение карбамид/магнезиев 

сулфат 1/1  засега не е определена кристалната структура, но на база на 

получените от нас данни, както и на публикувани [82] от други автори 

може да се предположи че е магнезиев сулфат моноуреа трихидрат. 

 

Структура на уреати на магнезиев сулфат 

Получени бяха монокристални образци и беше определена 

кристалната структура на два от уреатите на магнезиевия сулфат; 

магнезиев сулфат тетрауреа монохидрат, MgSO4.U4.H2O 3 и Магнезиев 
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сулфат хексауреа семихидрат MgSO4.6U.½H20  4. Описание на 

процедурите за получаване и подготовка на монокристални образци е 

дадено в разд. 3. Образците бяха закрепени върху държачи със стъклена 

капилярка експериментите  бяха отснети на Enraf-Nonius CAD-4 

дифрактометър с използване на  / 2-scan техника. Обработката  на 

експерименталните данни е извършено с SDP/PDP,. Решаването на 

кристалната структура е извършено с MULTAN l1/82 [83], а 

уточняването с SDP/PDP 

Параметрите и методите, използвани при монокристалния  

експеримент, както и стойностите на факторите за достоверност са 

посочени в таблица 11.   

Таблица 11   

Параметри и данни от монокристалния рентгеноструктурен анализ  на 

уреати и хидрати на MgSO4 

Химична формула MgSO4.U4.H20 MgSO4.U6. ½H20 

Молекулна маса 378.61 489.71 

Размери на кристала, mm 0.33 x 0.29 × 0.23 0.22 x 0.16 x 0.07 

Хабитус, цвят Удължен, безцветен Призматичен, 

безцветен 

Кристална система Monoclinic Orthorhombic 

Пространствена група P21/n Pccn 

Температурар К 292 292 

Радиация, λ (Å)  0.71073 (Mo Ka) 0.71073 (Mo Ka) 

a (Å) 9.345 (2) 15.316 (5) 

b (Å) 14.683 (4) 19.798 (5) 
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c (Å) 11.244 (3) 14.484 (2) 

α (
o
) 90 90 

β (
o
) 93.07 (2) 90 

γ (
o
) 90 90 

V (Å
3
) 1540.6 (6) 4392 (3) 

Z 4 8 

Теоретична плътност, g.cm
-3 

1.632 1.481 

Дифрактометър Enraf-Nonius CAD-4 

diffractometer 

Enraf-Nonius CAD-

4 diffractometer 

Техника на сканиране  / 2  / 2 

Граници на сканиране,  0max = 26° 

h = 0 – 11, k = -18 - 

18,  1 = -13 - 13 

0max = 26° 

H = 0–18, k = 0 - 

24,  1 = 0 - 17 

Брой/периодичност на 

стандартите 

3/120 3/120 

Корекция на поглъщането  none none 

Уточняване по F F 

Брой на уточняваните 

параметри 

208 276 

Брой на измерените 

рефлекси 

6440 4304 

Независимите рефл /I>2σ (I) 3025/2240 4304/2867 

R1 (F
2
 > 2σ (F

2
)) 0.030 0.050 

wR2 (all data) 0.047 0.063 
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GOF (S) 1.08 1.057 

Корекция на екстинцията  none none 

Остатъчна плътност  

Δρmax/ Δρmin (e Å
-3

) 

0.337/-0.320 0.404/-0.484 

Атомни форм фактори SDP/PDP (Enraf-

onius, 1985) 

SDP/PDP (Enraf-

onius, 1985) 

 

 

Фигура 9 Молекулна структура на MgSO4.4U.H20 3 Елипсоидите на 

неводородните атоми са дадени при 50% вероятност, а водородните са 

представени като сфери  
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На фигура 9 е представен ORTEP изглед на структурата на 

магнезиев сулфат тетрауреа монохидрат 3,  а на фигура 11 на магнезиев 

сулфат хексауреа семихидрат 4, съответно.  

 

Таблица 12 

Подбрани дължини на връзки в MgSO4.4U.H2O 3 и MgSO4.6U.
1
/2 H2O 4, 

(Å) 

3 4 

S—O1 1,456 (2) S—O1 1.469(3) 

S—O2 1,482 (2) S—O2 1.454(2) 

S—O3 1,463 (2) S—O3 1.461(3) 

S—O4 1,468 (2) S—O4 1.471(3) 

Mg—O2 2,098 (2) Mg—O5 2.082(2) 

Mg—O9 2,071 (2) Mg—O5 2.098(3) 

Mg—O5 2,091 (2)  Mg—O7 2.096(3) 

Mg—O6 2,067 (2)  Mg—O8 2.043(3) 

Mg—O7 2,064 (2)  Mg—O9 2.093(2) 

Mg—O8 2,073 (2)  Mg—O10 2.058(2) 

 

Mагнезиевият атом е октаедрично координиран, което е типичния 

случай при соли на Mg
2+

. Координацията се осъществява от 

кислородните атоми на карбамидните молекули, подобно на 

преобладаващия брой случаи на известни структура на уреатни 

комплекси (виж обзора на литературата разд.1), а оставащите две 



 

 

30 

позиции на октаедъра се заемат от молекулата кристализационна вода и 

кислороден атом на сулфатния анион.  Въпреки различния характер на 

Таблица 13   

Геометрия на водородните връзки в MgSO4.4U.H2O (Å, °) 

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

O1—H1A···O6 0.92 1.95 2.752(2) 145 

O1—H1B···O3
i
 0.85 2.13 2.950(2) 164 

N1—H11···O2
ii
 0.95 2.47 3.194(3) 133 

N1—H11···O7
ii
 0.95 2.65 3.473(2) 146 

N1—H12···O8 0.95 2.18 2.886(2) 130 

N2—H21···O7
ii
 0.95 2.27 3.195(3) 163 

N2—H22···O3
iii

 0.95 2.05 2.051(3) 159 

N5—H51···N2
 iV

 0.95 2.18 3.128(3) 173 

N5—H52···O4 0.95 2.06 2.988(3) 165 

N6—H61···O1
V
 0.95 2.00 2.907(3) 158 

N3—H31···O9
Vi

 0.95 2.30 3.215(3) 161 

N3—H32···O3 0.95 2.11 3.021(3) 159 

N4—H41···O6
Vi

 0.95 1.99 2.941(3) 173 

N4—H42···O1
ii
 0.95 1.97 2.897(3) 166 

N7—H71···O4
 Vii

 0.95 2.32 3.259(3) 168 

N7—H72···O2 0.95 2.16 2.990(3) 145 

N8—H81···O3
 Vii

 0.95 2.30 3.207(3) 160 

N8—H82···O5
 Viii

 0.95 2.64 3.528(3) 156 

Симетрични кодове : (i) 1–x, 1–y, 1–z; (ii) 1/2+x, 1/2–y, 1/2+z; (iii) 1+x, y, 

z;  (iv) 1/2-x, 1/2+y, 1/2-z;  (v) 1-x,1- y,- z (vi) x-1/2, 1/2–y, 1/2+z;. (vii) 1/2-

x, y-1/2, 1/2-z; (viii) 3/2-x, y-1/2, 1/2-z 
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координиращите атоми координационния октаедър не е деформиран и  

дължините на връзките са в интервала 2,065-2098 Å (табл. 12), като най-

дългото  разстояние  е до   кислородния  атом  на  сулфатния йон.  

Координирането през кислорода с магнезиевия йон се отразява също на 

дължината на връзката S—O която е по-дълга с 0,02 Å спрямо 

останалите връзки сяра-кислород на сулфатния йон. 

 

Фигура 10 Тримерното разположение в пространството на тежките 

атоми в структурата на MgSO4.4U.H2O 

 

На фигура 10 е показано тримерното подреждане на тежките 

атоми в структурата на MgSO4.4U.H2O. Октаедърът на координирания 

Mg
2+ 

е свързан с общ връх с тетраедъра на сулфатния йон. 
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Водородните атоми на водната молекула са определени от 

картата на разликата на електронната плътност, а водородните атоми на 

амидните групи са поставени в изчислени позиции (N--H 0.95, Å). 

Всички водородни атоми са уточнени с фиксирани изотропни U 

стойности от 0.0506 Å
2
. Геометрията на водородните връзки е 

представена в таблица 13 

 

 

 

Фигура 11 Молекулна структура на MgSO4.6U.½H20 3 Елипсоидите на 

неводородните атоми са дадени при 50% вероятност, а водородните са 

представени като сфери  
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Водородните атоми не са представени на фигурата, но всяка 

амидна  -NH2 група има по два протона които могат да образуват 

водородни връзки с електронодонорни  атоми. В таблица 13 е 

представена геометрията на образуваните многобройни водородни 

връзки. Те се образуват както между молекулите на координирания 

карбамид, така и с координираната вода и кислородните атоми на 

сулфатния йон. Тези водородни връзки стабилизират тримерната 

кристалната структура. 

Таблица 14  

Геометрия на водородните връзки в MgSO4.6U.
 1
/2 H2O  

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

O11—H111···O3
 i
 0.95 2.07 2.987 (3) 160 

N2—H21···O1 0.95 2.15 3.050 (4) 157 

N2—H22···O9
ii
 0.95 2.00  2.945(4)  175 

N4—H41···O2
iii

 0.95 2.00 2.839(4) 146 

N4—H42···O8 0.95 2.06 2.901(4) 147 

N3—H31···O4
 iii

 0.95 2.02 2.968(4) 176 

N3—H32···O11
 iv

 0.95 2.16 3.086(4) 166 

N6—H61···O4
v
 0.95 2.10 2.991(4) 156 

N7—H71···O1
vii

 0.95 1.89 2.829(5) 170 

N8—H81···O3
vi
 0.95 2.06 2.990(5) 167 

N11—H11··· O2
vii

 0.95 1.90 2.814(4) 160 

N11—H112···06
i
 0.95 2.02 2.871(4) 147 

Симетрични кодове : (i) –x, 1–y, 1–z; (ii) 1/2-x, y, 1/2+z; (iii) –x ,1-y,-z;  

(iv) 1/2-x, y, z=1/2;  (v) 1/2 -x,3/2- y, z (vi) x, 3/2–y, z-1/2;. (vii) 1/2+x, 1-y, 

1/2-z;  
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В случая на хексауреат  и шестте позиции на координационния 

октаедър на Mg
2+

 са заети от карбамидни молекули, като разстоянията 

О-- Mg  са в интервала 2,043-2098 Å (табл. 12). Координационния 

октаедър не е деформиран и ъглите между лигандите са близки до 90 ° 

Молекулата вода образува водородни връзки с два съседни 

сулфатни йона. Освен от кулоновото взаимодействие кристалната 

структура се стабилизира от многобройните водородни връзки, които 

образуват протоните от амидните -NH2 групи. В таблица 14 е дадена 

геометрията им. Водородните атоми са поставени на изчислени 

позиции (N—H, O—H, 0.95, Å) и са уточнени с фиксирани изотропни U 

стойности от 0.0506 Å
2
  

 

Получаване на уреати на магнезиев хлорат 

Проведени бяха експерименти при различни съотношения на магнезиев 

хлорат и карбамид от 1/1 до 10/1 при използване на реакционна 

процедура Б.2.  Взаимодействието беше проведено при използване на 

магнезиев хлорат хексахидрат  приготвен според методиката описана в 

разд. 3.2. В отделни опити беше използван дихидрат на магнезиевия 

хлорат, методиката за получаване е описана пак там. Количеството на 

магнезиевата сол беше преизчислено спрямо безводна сол. Получените 

резултати при използваните стехиометрични съотношения на 

реагентите са дадени в таблица 15. Високата хигроскопичност на 

магнезиевия хлорат и ниската температура на затапяне (35 °C) на 

хексахидрата правят много трудно приготвянето и отснемането на 

образци с прахова рентгенова дифрактометрия. На практика при опит 

за отснемане на дифрактограма се наблюдават само отделни пикове и 

то в началото на 2 скалата. В този смисъл представените в 
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таблицата резултати при ниски съотношения магнезиев 

хлорат/карбамид (опити 1 и 2) имат по-скоро илюстративен характер. 

Таблица 15.   

Резултати получени за системата Mg(ClO3)2–Urea–H2O при бавно 

изпарение от воден разтвор. 

Опит 
Изходен хлорат 

Хлорат; 

Urea 
Продукт 

1 Mg(ClO3)2.6H2O 2 / 1 Mg(ClO3)2.6H2O 

2 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 1 Urea 

3 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 2 фаза 2 

4 Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 2 фаза 2 

5 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 3 фаза 2 + фаза 3 

6 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 4 фаза 3 

7 Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 4 фаза 3 

8 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 5 Mg(ClO3)2.6U + фаза 3 

9 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 6 Mg(ClO3)2.6U 

10 Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 6 Mg(ClO3)2.6U 

11 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 8 Mg(ClO3)2.6U + Urea 

12 Mg(ClO3)2.6H2O 1 / 10 Mg(ClO3)2.6U + Urea 
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Проблема с ниската устойчивост на магнезиевият хлорат 

хексахидрат, се проявява и при монокристални образци и беше 

необходимо използване на нискотемпературна приставка за да може да 

се отснеме експеримент. Виж раздел 4.2. 

При съотношение на магнезиев хлорат/карбамид 1/2  се 

наблюдава образуване на нова фаза, обозначена като фаза 2. При по 

нататъшно увеличаване на съотношението се наблюдава образуване на 

още една фаза обозначена като фаза 3. При точно съотношение на 

реагентите 1/2 и 1/4 фазите могат да бъдат отделени в чист вид. Това 

потвърждава резултатите на Сулайманкулов [65] който посочва че 

могат да се очакват три уреата на магнезиевия хлорат с две, четири и 

шест молекули карбамид координирани с магнезиевия атом.  

В  таблица 16 са дадени  междуплоскостните разстояния и 

нормираните интензитети на пиковете на фазите кристализиращи от 

воден разтвор на системата магнезиев хлорат-карбамид при  

съотношения на компонентите до 1/4 . 
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Таблица 16 

Рентгенови прахови дифракционни данни за фазите при молно 

отношение Mg/карбамид до 1/4 

(H2N)2CO Фаза 2 Фаза 3 Mg(ClO3)2.6H2O 

d, Å I/I0 d, Å I/I0 d, Å I/I0 d, Å I/I0 

3,97 100 8,80  33,33 7,64  40,0 7,29 38 

3,58 60,00 7,02  58,30 5,41  32,0  5,92 78,2 

3,00 59,57 4,35  41,67 5,00  60,0  5,19 88,25 

2,92 59,57 3,75  100 4,51  46,0  4,95 72,27 

2,80 40,00 3,08  54,16 4,26  28,2  4,34 100 

2,52 77,14 2,76  20,83 3,56  72,4  4,0 68,35 

2,21 25,71 2,57 66,60 3,10  44,3  3,78 58,07 

1,97 67,14 2,30  8,33 2,70  44,1  3,51 43,39 

1.83 28.57 2,14  10,12 2,56 100  3,34 33,43 

1.77 17.14 1,94  12,50 2,40  20,3  2,89 43,23 

1,66 32,85   2,26  12,41   

    2,03  8,45   

    1,91  14,38   

    1,83  6,40   

    1,46  12,30   

    1,35  16,50   
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При съотношение магнезиев хлорат-карбамид над 1:4 освен 

образуване на фаза 3 се наблюдава и образуване на магнезиев хлорат 

хексауреат. При съотношение на реагентите 1:6 кристализира само 

хексауреата на магнезиевия хлорат. В раздел 4.6. е представена 

определената от нас структура на тази сол, а на фиг. 12 е представена 

генерирана прахова рентгенограма.  
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Фигура 12: XRD на Магнезиевия хлорат хексауреат 

 

В таблица 17 са представени резултати от рентгенофазовото 

охарактеризиране с прахова дифракция на проби от уреати и хидрати на 

магнезиев хлорат, получени по различни процедури. Детайлно 
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описание на процедурите за синтез е дадено в раздел 3.  

Таблица 17.   

Уреати на магнезиев хлорат при различни реакционни процедури. 

Магнезиева сол 

Съотн. 

Mg
2+

   

; Urea 

Проц

едура 

Продукт 

Стайна 

температура 
60 (70) C 

Mg(ClO3)2.6 H2O 2 / 1 Б.2 Mg(ClO3)2.6H2O  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 1 Б.2 Urea  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 2 Б.1  Фаза 2 

Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 2 Б.2 Фаза 2  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 2 Б.2 Фаза 2  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 4 Б.1  Фаза 3 

Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 4 Б.2 Фаза 3  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 4 Б.2 Фаза 3  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 6 Б.1  Mg(ClO3)2.6 U 

Mg(ClO3)2.2H2O 1 / 6 Б.2 Mg(ClO3)2.6 U  

Mg(ClO3)2.6 H2O 1 / 6 Б.2 Mg(ClO3)2.6 U Mg(ClO3)2.6 U 

MgSO4.6 H2O 1 / 6 Б.3  Mg(ClO3)2.6 U 

MgSO4.7 H2O 1 / 6 Б.3  Mg(ClO3)2.6 U 

MgSO4.6U.
1
/2 H2O 1 / 6 Б.4  Mg(ClO3)2.6 U 
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Прави впечатление, че вида на използваната като реагент 

магнезиева сол слабо влияе на резултата от взаимодействието. Може да 

се използват както хлорат, така и сулфат или негови уреатни 

комплекси. Също така слабо влияние оказва вида на реакционната 

процедура. Дали имаме бавно изпарение на воден разтвор, 

трибохимичен процес или провеждане на взаимодействието при 

повишена температура вида на получаващия се продукт се влияе слабо. 

Практически определящ крайния резултат фактор се явява молното 

съотношение на реагентите карбамид и магнезиева сол.  

Особен случай се явява използването на магнезиев сулфат или 

негови уреати като реагент. Реакционните условия са така подбрани, че 

да е възможно отделянето на получаващия се като страничен продукт 

натриев сулфат. Това дава възможност за получаване на 

фитофармацевтични препарати на негова основа, които са свободни от 

съпътстващи неорганични соли 

Структура на магнезиев хлорат хексауреат. 

Получени бяха монокристални образци и беше определена 

кристалната структура на магнезиев хлорат хексауреат Mg(ClO3)2.U6. 5. 

Описание на процедурите за получаване и подготовка на 

монокристални образци е дадено в разд. 5. Образците бяха закрепени 

върху държач със стъклена капилярка и експериментите  бяха отснети 

на Enraf-Nonius CAD-4 дифрактометър с използване на  / 2-scan 

техника.  

Параметрите и методите, използвани при монокристалния  

експеримент, както и стойностите на факторите за достоверност са 

посочени в таблица 18.   
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Таблица 18  

Параметри и данни от монокристалния рентгеноструктурен анализ  на 

магнезиев хлорат хексауреат 

Химична формула Mg(ClO3)2.U6 

Молекулна маса 551.54 

Размери на кристала, mm 0.29 × 0.13 × 0.10 

Хабитус, цвят Призматичен, безцветен 

Кристална система Monoclinic 

Пространствена група P21/ n 

Температурар К 292 

Радиация, λ (Å)  0.71073 (Mo Ka) 

a (Å) 10.435 (2) 

b (Å) 7.312(3) 

c (Å) 14.596 (2) 

α (
o
) 90 

β (
o
) 101.29 (2) 

γ (
o
) 90 

V (Å
3
) 1092.2(9) 

Z 2 

Теоретична плътност, g.cm
-3 

1.677 

Дифрактометър Enraf-Nonius CAD-4  

Техника на сканиране  / 2 
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Граници на сканиране,  0max = 28° 

h = 0 – 13, k = -9 - 9, 1 = -19 - 19 

Брой / периодичност 

 на стандартни рефлекси 
3/120 

Корекция на поглъщането няма 

Уточняване по F 

Брой на уточняваните параметри 151 

Брой на измерените рефлекси 5552 

Независимите рефл /I>2σ (I) 2632/1549 

R1 (F
2
 > 2σ (F

2
)) 0.040 

wR2 (all data) 0.048 

GOF (S) 0.726 

Корекция на екстинцията  none 

Остатъчна плътност  

Δρmax/ Δρmin (e Å
-3

) 

0.318/-0.329 

Атомни форм фактори SDP/PDP (Enraf-onius, 1985) 

 

На фигура 13 е представен ORTEP изглед на структурата на магнезиев 

хлорат хексауреат 5.  
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Фигура 13 Молекулна структура на Mg(ClO3)2.6U. Елипсоидите на 

неводородните атоми са дадени при 50% вероятност, а водородните са 

представени като сфери  

 

Магнезиевият атом е октаедрично координиран, което е типичния 

случай при соли на Mg
2+

. Кординацията се осъществява от 

карбонилните кислородните атоми на карбамидните молекули. Това е 

типичния случай на координация на карбамида към метални йони. 

Структурата на получаващия се [MgU6]
2+

 йон в [MgU6]
2+

(ClO3)2
-
 е много 

подобна на тази в [MgU6]
2+

SO4
2-

.
1
/2 H2O  определена в разд. 2.4 

Отклоненията от геометрията на координационни октаедър и при 

хлоратната сол са незначителни.  Дължината на връзките е в интервала 

(2.067-2.096 Å), а отклоненията при ъглите са в интервала 90 +/- 1°. при  

2 в интервала таблица 19. Отклоненията в ъглите също са 
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несъществени, в интервала +/- 2°  

Не се наблюдават отклонения в геометрията на хлоратния йон. 

Дължините на връзките Cl—O  (табл. 19) са в интервала (1.46-1.47 Å), а 

ъгите  окола 107° и заедно с неподелената електронна двойка на 

хлорния атом образуват почти идеален тетраедър.  

Таблица 19   

Подбрани геометрични параметри в Mg(ClO3)2.6U, 5, (Å, °)  

връзка    

Mg — O4 2.096(2) Cl1 — O1 1.476(2) 

Mg — O5 2.078(2) Cl1 — O2 1.462(2) 

Mg — O6 2.067(2) Cl1 — O3 1.463(3) 

Mg — O4b 2.096(2)   

Mg — O5b 2.078(2)   

Mg — O6b 2.067(2)   

ъгъл    

O4— Mg — O5 89.06(7) O1— Cl — O2 107.3(1) 

O4— Mg — O6 89.21(7) O1— Cl — O3 106.8(1) 

O4— Mg — O4b 180.00(6) O2— Cl — O3 106.7(1) 

O4— Mg — O5b 90.94(7)   

O4— Mg — O6b 90.79(7)   

 

Водородните атоми са поставени в изчислени позиции (N—H,  

0.95, Å) и са уточнени с фиксирани изотропни U стойности от 0.0506 Å
2
 

Амидните -NH2 групи на карбамида образуват многобройни водородни 
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връзки. Геометрията им е представена в таблица 20  

Таблица 20  

Геометрия на водородните връзки в Mg(ClO3)2.6U (Å, °) 

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

N1B—H1B1···03'  0.95 2.82 3.575(4) 136.6 

N1B—H1B1···N4"   0.95 2.86  3.769(4) 159.4 

N1B—H1B2···O1"'   0.95 2.45  2.977(3) 114.7 

N1B—H1B2···O5 0.95 2.34  3.037 (3) 129.8 

N2B—H2B1···O3'   0.95 2.06  2.997(4) 170.5 

N2B—H2B2···O4B
iv
 0.95 2.10  3.021(3) 163.7 

N3—H31···O1   0.95 2.31  3.093(3) 139.1 

N3—H32···O4B
v
 0.95 2.16  2.988(3) 144.8 

N4—H41···O2   0.95 2.29  3.140(3) 148.0 

N4—H42···O3
vi
  0.95 2.07  3.008(4) I 71.0 

N5B—H5B1···O1
vii

 0.95 2.12  3.146(3) 165.1 

D—H···A D—H d(H···A) d(D···A) <(DHA) 

N5B—H5B2···O2
viii

 0.95 2.28  2.939(4) 125.8 

N6B—H6B1···06B
 ix

   0.95 2.46  3.334(3) 152.3 

N6B—H6B2···O1'"   0.95 2.18  3.103(4) 162.5 

Симетрични кодове : (i) x-1/2, 1/2–y, z-1/2; (ii) 1/2-x, 1/2+ y,- 1/2-z; (iii) x-

1/2, 1/2–y, z-1/2;  (iv) -x, 1- y, -z;  (v) -x, -y, -z (vi) 1-x, –y, -z; (vii) -x, -1-y, -

z; (viii) x-1,  y, z;  (ix) -1/2-x,  y-1/2 ,- 1/2-z. 

 

Координирането на карбамида с Mg
2+

 се осъществява по 

направление на свободната електронна двойка на карбамидния 

кислород. Това е типичния случай на уреатните комплекси на металите. 

Изглежда че ъглите на координиране се определят от системата на 
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образуващите се водородни връзки и възможностите за ефективно 

тримерно опаковане в тримерна структура на октаедъра на [MgU6]
2+

 и 

хлоратните йони. На фигура 14 е 

 

Фигура 14 Тримерното разположение в пространството на 

структурните фрагменти в [MgU6]
2+

(ClO3)2   

 

представено пространственото разположение на структурните 

фрагменти в [MgU6]
2+

(ClO3)2
-
 Водородните връзки не са представени на 

фигурата, но всеки протон на амидна -NH2  образува най-малко по една, 

а най-често и повече водородни връзки с кислородните атоми на 

хлоратния йон и/или с друга молекула на координиран карбамид с 

типична дължина (H···A 2.10-2.50 Å) в отделни случаи и до 2.8-9 Å. 

Геометрията им е описана в табл.20   Тези водородни връзки 

стабилизират тримерната кристалната структура. 
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Изводи 

 

Показано е че при стапяне на магнезиев сулфат с натриев 

хлорат и/или взаимодействие в разтвор продукта е силно замърсен с 

изходни реагенти. Вероятно публикувани по-рано резултати за 

получен магнезиев хлорат са артефакт от използвания метод за 

определянето му. 

Показано е че при взаимодействие на магнезиев сулфат с 

натриев хлорат в присъствие на карбамид получаващия се натриев 

сулфат може да бъде отделен от реакционната смис при което се 

получават свободни от съпътстващи неорганични соли уреати на 

магнезиев хлорат. 

Определени са фазите кристализиращи от системата MgSO4 – 

OC(NH2)2 – H2O. Кристалната структира на две от тях – магнезиев 

сулфат тетрауреа монохидрат MgSO4.4OC(NH2)2.H2O и магнезиев 

сулфат хексауреа семихидрат MgSO4.6OC(NH2)2.1/2H2O. 

Определени са фазите кристализиращи от системата  

Mg(ClO3)2 – OC(NH2)2 – H2O,  и е определена кристалната структура 

на магнезиев хлорат хексауреат. Mg(ClO3)2.6OC(NH2)2 

Определена е кристалната структура на магнезиев хлорат 

дихидрат Mg(ClO3)2.2H2O 

Определена е кристалната структура на магнезиев хлорат 

хексахидрат Mg(ClO3)2.6H2O 

Магнезиевият сулфат (хлорат) не образуват съединение на 

включване с карбамида при съотношение на реагентите до 1/10 
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При изследваните уреати и хидрати на магнезия 

координационното число на магнезиевия атом е шест, като не се 

наблюдават значителни деформации на координационния октаедър 

При изследваните съединения се образуват голям блой 

водородни влъзки, които определят надмолекулната структура и я 

стабилизират. 



 

 

49 

Заключение 

 

В настоящия дисертационен труд са обощени резултати  върху 

структурните изследвания  на кристалохидрати и уреати две магнезиеви 

соли - магнезиев сулфат и магнезиев хлорат. Използванеито на тези 

резултати при оптимизацията на синтетичните процедури за 

получаване на  магнезиев хлорат  от натриев хлорат и магнезиев сулфат 

позволи да бъде разработен лабораторен метод за получаване на 

магнезиев хлорат хексауреат свободен от съпътстващи соли.   

Относително простата процедура и липсата на специализирано 

оборудване дава възможност да се допусне, че той е достатъчно 

мащабируем и без усобени усилия би могъл да се използва в 

крупнотонажно производство. 
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Приноси 

 

1. Получени и охарактеризирани са два нови уреата на магнезиев 

сулфат - магнезиев сулфат тетрауреа монохидрат 

MgSO4.4OC(NH2)2.H2O и магнезиев сулфат хексауреа семихидрат 

MgSO4.6OC(NH2)2.1/2H2O 

2. Определена е кристалната структура три уреатни комплеска на  

магнезиеви соли  - магнезиев хлорат хексауреат. 

Mg(ClO3)2.6OC(NH2)2, магнезиев сулфат тетрауреа монохидрат 

MgSO4.4OC(NH2)2.H2O и магнезиев сулфат хексауреа семихидрат 

MgSO4.6OC(NH2)2.1/2H2O 

3. Определена е кристалната структура на два от хидратите на 

магнезиев хлорат  - магнезиев хлорат  дихидрат Mg(ClO3)2.2H2O и 

магнезиев хлорат хексахидрат Mg(ClO3)2.6H2O 

4. Разработен е лабораторен метод за получаване на магнезиев хлорат 

хексауреат свободен от съпътстващи неорганични соли. 
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