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ABSTRACT 
Using hydrothermal synthesis a new Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 were obtained and 

characterized by X-ray, IR spectroscopy and thermo-gravimetric analysis. The IR spectrum of 

the compound shows the characteristic absorption bands for the selenite and selenate anions. 
The dehydration of the tetraaqua complex is carried out in two stages by leaving three and one 

water molecules, respectively. The decomposition of the mixed valence selenite-selenate 

proceeds by two mechanisms, the first one resulting in the formation of intermediate HfO(SeO3) 

and the second one – its decomposition and formation of dihafnyl selenite – Hf2O3(SeO3). The 
most probable mechanism and the values of apparent activation energy E, pre-exponential factor 

A in Arrenius equation, as well as the change of entropy S , enthalpy H , and free Gibbs 

energy G  for the formation of the activated complex from the reagent are calculated. The 
value of the activation energy is quite high for the decomposition of HfO(SeO3) due to the very 

strong bonds between the HfO
2+

 and SeO3
2–

 ions.  
Key words: hydrothermal synthesis, non-isothermal kinetics, thermal decomposition, mixed 

valence hafnium selenite-selenate 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Селеновият атом се явява в две окислителни състояния Se(IV) и Se(VI), образувайки 

съответно селенитен SeO3
2–

 и селенатен SeO4
2–

 оксоаниони.  Геометричната структура на 

хафниевите селенати е аналогична на  тази на хафниевите сулфати, поради сходство в 

пространствената конфигурация на тетраедричните йони XO4
2–

, където Х = S, Se [16]. В 

литературата липсват данни за синтеза и структурата на хафниеви селенити, но се съобщава 

за Zr(SeO3)2 [5], който притежава орторомбична кристална структура. В ИЧ-спектъра му се 

регистрират ивици при 885, 739 и 491 cm
–1

, които са характерни за валентните трептения на  

селенитния анион. Известно е [2], че кристалохимичните характеристики на лантаноидните 

селенити са твърде различни със съответните сулфити и имат по-сходна структура с 

лантаноидните хидрофосфити, например в сериите LnH(HSeO3)2∙2H2O и LnH(HPO3)2∙2H2O 

(Ln = Pr – Lu, Y).  

Изключително важна се явява геометрията на съединения, чиито структури имат  

отворен скелет и интересни физични свойства. В тази област най-добре са изследвани 

металните фосфати, сулфати и алумосиликатните зеолити [1,4]. От научна гледна точка 

интерес представлява получаването на нови оксосъединения, съдържащи селен в две 

окислителни състояния, както и определянето на принципа на тяхното образуване. Много 

автори използват хидротермалният синтез като удобен и бърз метод за получаване на добре 

формирани кристални структури. Синтезирани са редица смесеновалентни селенит-селенати: 

Bi2(SeO3)2(SeO4) [8], Au2(SeO3)2(SeO4) [15], Hg3Se3O10 [13], Sc2(SeO3)2(SeO4) [11], 
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Nd2(SeO4)(SeO3)2(H2O)2 [4], Nd2(SeO3)2(SeO4)∙2H2O [2], Er2(SeO3)(SeO4)1/2∙H2O [9], които са 

структурно охарактеризирани с различни физикохимични методи на анализ. 

Смесеновалентните материали са от особен интерес, тъй като имат по-богата структурна 

химия, получена при комбинация на асиметричния Se
ІV

O3 полиедър и Se
VІ

O4 тетраедър в 

рамките на разширения скелет [8]. Тъй като селеновата киселина е по-малко стабилна от 

сярната киселина, високата температура на хидротермален синтез води до нейната редукция 

и част от образувалия се хафниев селенат бавно се разлага до селенит. Селеновата киселина е 

силен окислителен агент с Е° = 1.15V, който е сравним със стойността на водата Е° = 1.229V 

и в кисела среда би могла да окисли водата, образувайки селенитни йони. В друг ослучай, 

тъй като металните селенити са много по-малко разтворими от съответните селенати, 

образуването им ще измести равновесието на разтвора към кристализация на селенити [7].  

Целта на настоящото изследване е да се изучи термичната стабилност на синтезирания 

при хидротермални условия смесеновалентен хафниев селенит-селенат тетрааквокомплекс 

Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 и да се изследва кинетиката му на дехидратация и разлагане в 

неизотермен режим на нагряване.   

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Хидротермалният синтез е проведен в метално-тефлонови автоклави с вместимост 15 

cm
3
 при температура 250°С за 12 часа и реагенти 1 g HfO2 (Merck, ≥99.95%) и 10 cm

3
 H2SeO4 

(Merck, 40%). След бавно охлаждане автоклавите са отворени, получената виолетова 

кристална фаза Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 е промита с етилов алкохол, тъй като е разтворима във 

вода, и е изсушена при 100°С.  

 Рентгенографският анализ е проведен на прахов дифрактометър с Cu-Kα мишена и 

записване на стойностите на θ-2θ и ω-криви. Експерименталните данни, наблюдавани за 

Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 се съобщават за първи път. 

ИЧ-спектърът на синтезирания образец е снет на спектрофотометър Bruker Tensor 27 

FT-IR в диапазона 4000 – 400 cm
–1 

с KBr матрица. В спектрите се регистрират ивици, 

характерни за валентните и деформационни колебания на водните молекули, както и такива, 

характерни за връзките Se
+4

=O и Se
+6

=O.  

Термогравиметричният анализ е проведен на апарат STA 449 F3 JUPITER (Netzsch) с 

отчитане на TG-DTG/DSC криви при скорост на нагряване 10°C min
–1

, от стайна температура 

до 850°С в поток от въздух (20 cm
3
 min

–1
). DSC кривата показва четири ендотермни ефекта, 

като разлагането на Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 протича по два механизма.  

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

На фиг. 1 е представена геометричната структура на хидротермално синтезирания 

тетраактокомплекс Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4. 
 

 
Фиг 1. Геометрична структура на получения чрез хидротермален синтез при 250°С 

смесеновалентен Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4. 
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В съответствие с координационното си число, Hf
4+

 йонът е координиран с осем 

кислородни атома, съответно по два от SeO3- и SеO4-групи и четири от координираните 

водни молекули. Най-вероятно между кислородния атом на Se
+4

=O връзката и водородния 

атом на близколежащата водна молекула се образува водородна връзка. Би следвало тази 

молекула да се отдели последна при дехидратация на комплекса. Двата различни селенови 

атома в структурата на полиедъра намаляват симетрията му, тъй като Se(ІV)
 
се намира на 

върха на тригонална пирамида, в основата на която се намират три кислороди атома, а Se(VІ)
 

е в центъра на тетраедър, образуван от четири кислородни атома. Селенатната група е леко 

изкривена спрямо геометрията на идеаления Sе
VІ

O4 тетраедър.  

На фиг. 2 са представени експерименталните данни получени за смесеновалентния 

хафниев селенит-селенат, сравнени с тези наблюдавани при Hf(SeO4)2(H2O)4 [16] и 

получения от други автори циркониев селенит [5].  
 

 
Фиг. 2. Експериментални данни при рентгенографски анализ на Hf(SеO4)2(H2O)4, 

Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 и  Zr(SeO3)2. 

От фигурата ясно се вижда, че за Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 се регистрират пикове, 

характерни за селенитната и селенатната група. Би следвало получения хафниев селенит-

селенат да бъде изоструктурен с аналогичен селенит-селенат на четиривалентен метален 

атом, като структурата му съдържа Hf
(ІV)

O8, Se
(ІV)

O3 и Se
(VІ)

O4 полиедри. Катионът Hf
4+

 е 

свързан с осем кислородни атома, образувайки изкривен HfO8 полиедър. Se
4+

 катионът е 

свързан с три кислородни атома и проявява асиметрична координация в центъра на Se
(ІV)

O3 

полиедър, дължаща се на неподелената електронна двойка. Se
6+

 катионът е координиран с 

четири кислородни атома и формира Se
(VІ)

O4 тетраедър.  

Експерименталният ИЧ-спектър на Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 е представен на фиг. 3.  
 

  
Фиг. 3. ИЧ спектър на синтезирания Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4. 
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Ивиците при 3397 и 2923 cm
–1

 в спектъра на селенит-селенатния комплекс могат да 

бъдат отнесени към симетричните и асиметрични валентни трептения на водните молекули, 

а ивицата при 1631 cm
–1

 към техните деформационни трептения. Водните молекули са две по 

две структурно неравностойни. Регистираната ивица при 1256 сm
–1

 отговаря на трептенията 

на бидентатния селенатен анион, координиран с Hf
4+

 атом, а ивиците при 423 и 473 сm
–1

 се 

отнасят съответно за селенатния и селенитния аниони [2]. Разликата между тези аниони 

може да се види и при валентните трептения в интервала 712 – 825 сm
–1

 за SeO3
2–

 и 868 – 955 

сm
–1

 за SeO4
2–

. В изследвания диапазон на ИЧ-спектъра не се забелязват характеристични 

ивици на поглъщане за връзката Hf–O, които се регистрират при 300 и 329 cm
–1

 [6]. 

Експериментално наблюдаваните честоти в ИЧ-спектъра на Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 отговарят 

на тези за смесеновалентни селенит-селенати [2,8,11,15]. 

Стехиометричният състав на синтезирания смесеновалентен селнит-селенат на хафния 

се потвърждава от проведения термогравиметричен анализ, като на фиг. 4 са представени 

TG/DTG/DSC криви на неговата дехидратация и разлагане. 
 

  
Фиг. 4. TG/DTG/DSC криви на дехидратация и разлагане на Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4. 

 

От фигурата се вижда, че дехидратацията протича двустадийно, съответно с 10.1% и 

3.4% загуба на маса, отговаряща на отделяне съответно на три и една молекули вода. 

Пълната дехидратация на четирите молекули вода може да се опише с реакциите: 

І стадий Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4(тв)  Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)(тв) + 3H2O(г) 

ІІ стадий Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)(тв)  Hf(SeO3)(SеO4)(тв)  + H2O(г) 

Дехидратацията започва при температура около 115°С, което означава, че получения 

смесеновалентен хафниев селенит-селенат не е кристалохидрат, а четирите водни молекули 

участват в координационна структура Hf
4+

 йон. Последната молекула вода се отделя при 

около 230°С, тъй като с водородния атом от нея и кислородния атом от Se
4+

=O връзката на 

SeO3
2–

 анион образуват водородна връзка. 

Разлагането на безводния Hf(SeO3)(SеO4) започва 480°С и завършва при 700°С, но не и 

с образуване на крайния продукт на разлагане HfO2. В температурния интервал на 

проведения анализ се наблюдават два ендотермни ефекта, които означават два различни 

механизма на разлагане. Съгласно някои автори [2,4,8,11,12,14] цялостният механизъм на 

разлагане може да се представи със схемата: 

І стадий  Hf(SeO3)(SеO4)(тв)  Hf(SeO3)2(тв) + 0.5O2(г) 

Hf(SeO3)2(тв)  HfO(SeO3)(тв) + SeO2(г) 
 

IІ стадий  2HfO(SeO3)(тв)  Hf2O3(SeO3)(тв) + SeO2(г) 
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Често при TG/DTA експеримента двата механизма на разлагане не са добре 

разграничени и се наблюдават като един [2,14]. Загубата на маса при първия стадий на 

разлагане е около 22%, срещу стехиометрично изчисления 24.4%. Разлагането по втория 

стадий приключва при 630°С, което експериментално отговаря на 11.6%. При последващо 

нагряване над 1000°С разлагането на дихафниловия селенит-селенат Hf2O3(SeO3) ще протече 

до край по реакцията [14]:  

Hf2O3(SeO3)(тв)  2HfO2(тв) + SeO2(г) 

Съгласно изчислителната процедура на Coats-Redfern[3], която може да се приложи 

към данните от TG/DTG анализ, е определен най-вероятния механизъм на дехидратация и 

разлагане, като са изчислени стойностите на активиращата енергия и предекспоненциалния 

множител в уравнението на Арениус за всеки стадий. При двата стадия на дехидратация, 

отговарящи съответно на отделяне на три и една молекули вода, стойностите на тези 

параметри са съответно ЕА = 58.69 и 17.54  kJ mol
–1

 и А = 9.61 10
6
 и 0.83 min

–1
. Относително 

ниските стойности на активиращата енергия се обясняват с по-слабите връзки в кристалната 

решетка и нарушената симетрия на полиедъра. Налице е голяма разлика в стойностите на 

предекспоненциалния множител  за двата стадия на дехидратация. Стойностите от порядъка 

на 10
6
 са указание за това, че реагентът е в равновесие с повърхностния адсорбиран слой 

[10], като адсорбираните върху повърхността частици атакуват активирания комплекс и се 

формират съответните продукти.  

При разлагането на безводния смесеновалентен селенит-селенат на хафния изчислените 

стойности на ЕА и А са съответно: І стадий 89.75 kJ mol
–1

 и 5.23 10
3
 min

–1
, ІІ стадий 325.2 kJ 

mol
–1

 и 3.94 10
18

 min
–1

. По-ниските стойности на активиращата енергия за първия стадий на 

разлагане се дължат на изключително лесното превръщане на SeO4
2–

 в SeO3
2–

 и образуване на 

селенит. Стойности на активиращата енергия под 100 kJ mol
–1

 означават, че процесът 

протича под дифузионен контрол [12]. Ниските стойности на А означават, че формираният 

активиран комплекс е много стабилен, докато високите стойности са доказателство за 

образуван нестабилен активиран комплекс. При обемно разлагане на твърдата фаза, процесът 

с еднаква вероятност може да започне от върховете, ръбовете, стените или дефектите на 

изходната твърда фаза. Активираният комплекс има по-свободно въртене от реагента и 

предекспоненциалния множител има голяма стойност. При разлагането на VOSeO3, който е 

аналогичен на постулирания от нас HfO(SeO3), изчислената активираща енергия е 303 kJ 

mol
–1

, а предекспоненциалния фактор – 2.12 10
20

 min
–1

 [12]. Намерените стойности на Е и А 

за втория механизъм на разлагане на HfO(SeO3) напълно съответстват с изчислените за 

ванадил селенита. Високата стойност на активиращата енергия може да се обясни с 

изключително здравите връзки между HfO
2+

 и SeO3
2–

 йони. В табл. 1 са представени 

останалите кинетични параметри на процеса, изчислени въз основа на фундаменталната 

теория на активирания комплекс и уравнението на Ейринг [12]. 

Таблица 1. Кинетични характеристики на неизотермно разлагане на смесеновалентен 

селенит-селенат на хафния, съгласно изчислителната процедура на Coats-Redfern [3] 

Параметър 
Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4 

І стадий ІІ стадий ІІІ стадий ІV стадий 

Механизъм F2.0 F0.75 F0.33 F1.5 

R
2
 0.9956 0.8794 0.9702 0.9914 

ЕА, kJ mol
–1

 58.69 15.94 89.75 325.21 

А, min
–1

 9.62 10
6
 0.83 5.22 10

3
 3.95 10

18
 

Tp, K 385 499 863 890 

S , J mol
–1

 K
–1

 –155.7 –293.1 –224.9 59.7 

H , kJ mol
–1

  55.5 11.8 82.6 317.8 

G , kJ mol
–1

  115.3 158.0 276.6 264.7 
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Положителните стоности на H  и G  показват, че разлагането на смесеновалентния 

селенит-селенат на хафния е ендотермен процес, който не протича спонтанно. Стойностите 

на S  за дехидратацията и първия стадия на разлагане са отрицателни, което е указание, че  

активираният комплекс е по-подредена структура от реагента и реакцията може да се 

класифицира като по-бавна от нормалната. Положителната стойности на S  за втория 

стадий на разлагане означава, че хафнил селенита HfO(SeO3) има по-подредена структура 

отколкото активирания комплекс. Големите стойности на ЕА и А водят до големи стойности 

на изменението на ентропията при формиране на активирания комплекс от реагента. 

Подобна тенденция е наблюдавана и от други автори [12], изследващи термичното разлагане 

на ванадил сулфати и селенити.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При условията на проведения хидротермален синтез е получен тетрааквокомплекс на 

смесеновалентен хафниев селенит-селенат Hf(SeO3)(SеO4)(H2O)4. Проведеният 

рентгенографски анализ показва съответствие на експерименталните данни с описаните от 

други автори за аналогични смесеновалентни съединения. В ИЧ-спектрите на съединенията 

се регистрират ивици на поглъщане, характерни както за наличие на водни молекули в 

структурата, така и характерни за трептенето на връзките Se
+6

=O и Se
+4

=O. 

Термогравиметричният анализ показва двустадийно дехидратиране на комплекса с отделяне 

съответно на три и една молекула вода. При крайната температура на анализа разлагането не 

завършва с формиране на HfO2, а с образуване на дихафнил селенит Hf2O3(SeO3). 

Изчислените стойности за активиращата енергия и предекспоненциалния множител в 

последния стадий на разлагане са по-големи, което говори за изключително здрави връзки 

между HfO
2+

 и SeO3
2–

 йони. Намерената положителната стойност на S  означава, че хафнил 

селенита HfO(SeO3) има по-подредена структура отколкото активирания комплекс.    
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