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I. Wstęp i cel pracy 

 Tlenek magnezu jest jednym z najbardziej aktywnych katalizatorów 

reakcji przeniesienia wodoru od alkoholi jako donorów wodoru do związków 

karbonylowych jako jego akceptorów. Na aktywność tlenku magnezu jako 

katalizatora w reakcji silny wpływ wywiera jego czystość oraz warunki jego 

przygotowania. 

Aktywny katalitycznie tlenek magnezu moŜe być otrzymany kilkoma 

metodami. Jedną z metod jest rozkład termiczny wodorotlenku magnezu, który 

przebiega zgodnie równaniem: 

Mg(OH)2 → MgO  +  H2O 

Wysoka czystość wyjściowego wodorotlenku magnezu jest kluczem do 

wysokiej czystości produktu reakcji – tlenku.  

 

Celem pracy było określenie moŜliwości otrzymania wodorotlenku 

magnezu o wysokiej czystości z róŜnych soli magnezowych w wyniku ich 

reakcji z róŜnymi zasadami w roztworze wodnym. Celem dodatkowym było 

określenie wpływu czynności formowania ziaren wodorotlenku (prasowanie 

pyłu, rozdrabnianie pastylek i wydzielanie frakcji ziaren o określonej granulacji) 

na jego czystość końcową.    

Przedmiotem pracy było przeprowadzenie w temperaturze pokojowej 

reakcji strącania wodorotlenku magnezu z roztworów wodnych soli (azotan, 

chlorek, siarczan) o stałym stęŜeniu przy uŜyciu roztworów wodnych zasad 

(NaOH, KOH lub NH3·aq) o stałym stęŜeniu oraz określenie metodami 

analitycznymi zawartości zanieczyszczeń pochodzących zarówno z uŜytych 

reagentów jak i materiałów stosowanych w trakcie formowania wodorotlenku.   
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II. Część teoretyczna 

W literaturze opisanych jest kilka metod otrzymywania czystego tlenku 

magnezu [1-4]. W metodzie bezpośredniej syntezy z pierwiastków tlenek 

magnezu otrzymuje się w wyniku spalania metalicznego magnezu w czystym 

tlenie [2]: 

2 Mg  + O2 → 2 MgO 

Czystość otrzymanego tlenku jest ograniczona głównie czystością metalu 

uŜytego w syntezie. Metaliczny magnez o czystości spektralnej dostarcza 

produktu podobnej czystości.    

W metodach pośrednich otrzymuje się najpierw prekursor tlenku, który w 

następnym etapie syntezy zostaje przemieniony w tlenek [3]. Najczęściej jako 

prekursory są stosowane następujące związki magnezu: wodorotlenek, węglan, 

szczawian czy azotan. W wyniku rozkładu termicznego tych związków powstaje 

tlenek magnezu, zgodnie z  równaniami [4]:  

Mg(OH)2  →  MgO  +  H2O 

MgCO3  →  MgO  +  CO2 

MgC2O4  →  MgO  +  CO2  + CO 

Mg(NO3)2 →  MgO  +  2 NO2  + ½ O2 

 Wodorotlenek magnezu otrzymuje się w wyniku strącania  

z roztworów wodnych soli magnezu mocnymi zasadami. Rodzaj substratów, ich 

czystość, jak i warunki strącania osadu określają czystość wodorotlenku, co 

skutkuje róŜną aktywnością katalityczną preparatu [5]. W literaturze opisano 

badania, w których powiązano aktywność katalityczną MgO z jego preparatyką. 

Wyniki tych badań nie dają jasnego obrazu wpływu warunków syntezy 

wodorotlenku magnezu na późniejsze właściwości, w tym takŜe aktywność 

katalityczną, otrzymanego  w wyniku jego rozkładu tlenku magnezu. 
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III. Część eksperymentalna 

 Przeprowadzono badania dotyczące reakcji otrzymywania wodorotlenku 

magnezu o wysokiej czystości w wyniku jego strącania  

z roztworów wodnych soli (azotan, chlorek, siarczan) w reakcji  

z wodnymi roztworami nieorganicznych zasad (NaOH, KOH, NH3·aq). Reakcje 

te prowadzono w temperaturze pokojowej.  

 

III. 1. Otrzymywanie wodorotlenku magnezu w reakcji roztworu soli magnezu 

(azotan, chlorek i siarczan) z wodnym roztworem amoniaku. 

 Do mieszanej mieszadłem magnetycznym zawiesiny 7,29 g  

(0,125 mola) wodorotlenku magnezu w 100 cm3 wody redestylowanej, 

umieszczonej w zlewce o pojemności 800 cm3, dodawano powoli roztwór kwasu 

nieorganicznego (HCl, HNO3 lub H2SO4) rozcieńczonego wodą redestylowaną 

(1:1) aŜ do rozpuszczenia wodorotlenku. Uzyskany roztwór rozcieńczano wodą 

redestylowaną do objętości  250 cm3. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury 

pokojowej dodawano  

z wkraplacza, przy ciągłym mieszaniu, stęŜony roztwór wodny amoniaku (25%) 

aŜ do uzyskania całkowitego strącenia osadu. Osady wodorotlenku uzyskane  

 w wyniku strącania roztworem wodnym amoniaku szybko sedymentowały (ok. 

70 mm/80 mm na 2 h), co umoŜliwiło ich oczyszczenie metodą dekantacji. Do 

pierwszych 10. przemywań osadu do wody redestylowanej uŜytej do 

przemywania w ilości 300 cm3 dodawano 20 cm3 stęŜonego roztworu amoniaku  

w celu ograniczenia przebiegu reakcji odwrotnej, opisanej równaniem: 

Mg(OH)2  + 2 NH4NO3 →  Mg(NO3)2  + 2 H2O  +  2 NH3 

Pozostałe przemywania wykonano wodą redestylowaną za kaŜdym razem  

o objętości 300 cm3. Procedurę przemywania – zlewania cieczy powtarzano 

 25 razy, po kaŜdych 5. razach odbierając część osadu do analizy.  
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Po zakończeniu przemywań osad suszono w temperaturze 393 K w ciągu 24 

godzin. 

 

III. 2. Otrzymywanie wodorotlenku magnezu w reakcji roztworu azotanu 

magnezu z roztworami wodorotlenku sodu lub potasu. 

Do mieszanej mieszadłem magnetycznym zawiesiny 7,29 g  

(0,125 mola) wodorotlenku magnezu w 100 cm3 wody redestylowanej, 

umieszczonej w zlewce o pojemności 800 cm3, dodawano powoli roztwór kwasu 

azotowego (HNO3) rozcieńczonego wodą redestylowaną (1:1) aŜ do 

rozpuszczenia wodorotlenku. Uzyskany roztwór rozcieńczano wodą 

redestylowaną do objętości  250 cm3. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury 

pokojowej dodawano z wkraplacza, przy ciągłym mieszaniu, 2 molowy roztwór 

wodorotlenku sodu (potasu) aŜ do uzyskania całkowitego strącenia osadu. 

Otrzymany w tych reakcjach osad Mg(OH)2 wykazywał bardzo małą 

skłonność do sedymentacji (ok. 10 mm/80 mm na 24 h). NiemoŜliwym było 

zatem jego przemywanie przez dekantację. Zastosowano w tych przypadkach 

przemywanie wodą redestylowaną odsączonego osadu na lejku Büchnera. Osad 

przemywano wodą redestylowaną porcjami po 50 cm3. Po kaŜdych 5. 

przemyciach odbierano próbkę osadu do analizy. Po zakończeniu przemywań 

osad suszono w temperaturze 393K w ciągu 24 godzin. 

 

III. 3. Otrzymywanie Mg(OH)2w duŜej skali 

 Do roztworu 10 000g azotanu magnezu Mg(NO3)2·6H2O (puriss, p.a., 

Fluka)  w 50 dm3 wody redestylowanej, umieszczonego w beczce 

polipropylenowej, zaopatrzonej w mieszadło mechaniczne dodano 1 dm3 

stęŜonego roztworu wodnego amoniaku (25%, czda, POCh Gliwice). Wytrącony 

osad (I frakcja) mieszano w ciągu 3 dni z roztworem, odsączono  

a do przesączu dodano stęŜonego roztworu amoniaku w ilości 8 dm3.  

Osad (II frakcja) mieszano z roztworem w temperaturze pokojowej w ciągu 7 
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dni. Osad odsączono, a otrzymany klarowny roztwór zadano nadmiarem 

stęŜonego roztworu amoniaku (10 dm3). Wytrącony osad wodorotlenku (III 

frakcja) poddano starzeniu w ciągu 7 dni, zdekantowano i przemywano wodą 

redestylowaną 25 razy (kaŜdorazowo 10 dm3, dwa razy dziennie). 

     

III. 4. Oznaczanie stęŜenia jonów K+ i Na+ w osadzie Mg(OH)2 oraz filtracie. 

Oznaczanie stęŜenia jonów K+. Zawartość jonów K+ w próbkach oznaczano przy 

uŜyciu emisyjnej spektrometrii atomowej  przy długości fali 766,5 nm. 

Kalibrację wykonano dla roztworów  o stęŜeniu jonów 0 µg/ml i 20 µg/ml  

( natęŜenie 0 i Cmax z krzywej wzorcowej). 

Przygotowano roztwór wzorcowy potasu o stęŜeniu 100 µg/ml. Roztwory 

robocze przygotowano przez odpowiednie rozcieńczenie wodą roztworu 

podstawowego. 

Przygotowano krzywą wzorcową (Wykres 1). Do sześciu kolbek 

miarowych o poj. 25 cm3 wprowadzono za pomocą pipety z podziałką 

wzrastające ilości roztworu wzorcowego (od 0 cm3 do 5 cm3)  

i dopełniano wodą redestylowaną do kreski. 

Przygotowanie roztworów badanych. Wykonano odpowiednie odwaŜki 

wodorotlenku magnezu (ok. 0,1 g). Próbki wodorotlenku magnezu roztwarzano 

w niewielkiej ilości stęŜonego HNO3, po ochłodzeniu przenoszono do kolby 

miarowej o poj. 25 cm3 i dopełniano wodą redestylowaną do kreski. Próbki 

filtratów przygotowano rozcieńczając odebrane roztwory. Pobierano 10 cm3 

filtratu do kolby miarowej o poj. 100 cm3 i dopełniano wodą redestylowaną do 

kreski. Po wymieszaniu rozcieńczonych roztworów, filtrat 0 i 1 rozcieńczono 

dodatkowo pobierając 5 cm3 roztworu do kolby o poj. 25 cm3 i dopełniono wodą 

redestylowaną do kreski. 

Oznaczanie stęŜenia jonów Na+. Zawartość jonów Na+ w próbkach oznaczano 

przy uŜyciu emisyjnej spektrometrii atomowej przy długości fali 589,0 nm. 
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Kalibrację wykonano dla roztworów  o stęŜeniu jonów 0 µg/ml 

 i 4,5 µg/ml ( natęŜenie 0 i Cmax z krzywej wzorcowej). 

Przygotowano roztwór wzorcowy jonów sodu o stęŜeniu  

23 µg/ml. Roztwory robocze przygotowano przez odpowiednie rozcieńczenie 

wodą roztworu podstawowego. 

Przygotowano krzywą wzorcową (Wykres 2). Do sześciu kolbek 

miarowych o poj. 25 cm3 wprowadzono za pomocą pipety z podziałką 

wzrastające ilości pierwiastka (od 0 cm3 do 5 cm3) i dopełniano wodą 

redestylowaną do kreski. 

Przygotowanie roztworów badanych. Wykonano odpowiednie odwaŜki 

wodorotlenku magnezu (ok. 0,1 g). Próbki wodorotlenku magnezu roztwarzano 

w niewielkiej ilości stęŜonego HNO3, po ochłodzeniu przenoszono do kolby 

miarowej o poj. 25 cm3 i dopełniano wodą redestylowaną do kreski.  
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Wykres 1. Krzywa wzorcowa oznaczenia jonów potasu ( długość fali 766,5 nm, 

aparat typu AAS 30 CARLZEISS JENA) 
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Wykres 2. Krzywa wzorcowa oznaczenia jonów sodu ( długość fali 589,0 nm, 

aparat typu AAS 30 CARLZEISS JENA) 

 

III. 5. Oznaczanie stęŜenia jonów Cl- i SO4
2- w otrzymanym Mg(OH)2 

Oznaczanie stęŜenia jonów Cl-. OdwaŜkę próbki wodorotlenku roztwarzano  

w niewielkiej ilości stęŜonego HNO3, po ochłodzeniu przenoszono do kolby 

miarowej à 50 cm3 i dopełniano wodą redestylowaną do kreski. Następnie 

pobierano pipetą jednomiarową 25 cm3 tego roztworu, dodawano 10 cm3 

roztworu KNO3 o stęŜeniu 0,5 mol/dm3 i miareczkowano roztworem AgNO3  

o stęŜeniu 0,01047 mol/dm3. Miareczkowanie prowadzono przy uŜyciu 

automatycznego titratora METTLER TOLEDO sterowanego komputerem. 

Punkt końcowy wyznaczany był potencjometrycznie, z zastosowaniem 
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elektrody krystalicznej jako wskaźnikowej i chlorosrebrowej jako odniesienia 

 z podwójnym kluczem elektrolitycznym. 

Oznaczanie stęŜenia jonów SO4
2-. OdwaŜkę próbki wodorotlenku magnezu 

roztwarzano w niewielkiej ilości stęŜonego HNO3, po ochłodzeniu przenoszono 

do kolby miarowej à 50 cm3 i dopełniano wodą redestylowaną do kreski. 

Następnie pobierano pipetą jednomiarową 25 cm3 tego roztworu, dodawano  

2 cm3 5% roztworu BaCl2 i dopełniano 50% alkoholem etylowym do objętości 

50 cm3. Spektrofotometrycznie mierzono absorbancję roztworu  przy długości 

fali  420 nm względem wody jako rozpuszczalnika. Zawartość jonów 

siarczanowych odczytano z przygotowanej krzywej wzorcowej. 

 

III. 6. Formowanie ziaren Mg(OH)2 

 Operacja formowania ziaren wodorotlenku magnezu składała się  

z trzech etapów: 

• prasowanie pyłu pod ciśnieniem – pastylkowanie; 

• kruszenie pastylek; 

• przesiewanie  - uzyskanie ziaren o wymaganej granulacji. 

 

Wysuszony w temperaturze 393 K w ciągu 24 h wodorotlenek magnezu w 

postaci bardzo drobnego proszku (pył) poddano pastylkowaniu w stalowej 

prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 10 MPa. Otrzymane pastylki o masie 

317±15 mg (średnia z 10 pomiarów) pokruszono w moździerzu porcelanowym 

uderzając pistlą z góry, nie rozcierając. Uzyskane destrukty przesiano przez sita 

wykonane ze stopu miedzi (produkcja RFN) zbierając frakcję o wielkości ziaren 

poniŜej  

0,8 mm.  

W niezaleŜnym eksperymencie pastylkowanie i przesiewanie przez sita 

powtórzono 3 razy. W tym przypadku frakcję granulek nieprzechodzącą przez 
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sito rozdrobniono bezpośrednio na sicie przy uŜyciu ostrza stalowego (tzw. 

przesiewanie siłowe). Po kaŜdym przesianiu odbierano próbki preparatu w celu 

określenia zawartości miedzi w próbkach. 

 

III. 7. Oznaczanie zawartości miedzi w preparatach Mg(OH)2  

po przesiewaniu 

Zawartość jonów Cu2+ w próbkach oznaczano spektrofotometrycznie przy 

uŜyciu kuprizonu (C14H22N4O2) [7]. 

Wzór kuprizonu:  

N N

H

C

O

C

O

N

H

N

 

Przygotowano roztwór wzorcowy miedzi(II) przez rozpuszczenie  

3,9290 g siarczanu miedzi, CuSO4·5H2O, w wodzie z dodatkiem 1 cm3 

stęŜonego H2SO4 i rozcieńczono roztwór wodą w kolbie miarowej  

do 1 L. Roztwory robocze przygotowano przez odpowiednie rozcieńczenie 

wodą roztworu podstawowego. 

Przygotowano krzywą wzorcową (Wykres 3). Do siedmiu kolbek 

miarowych o poj. 25 cm3 wprowadzono za pomocą pipety z podziałką 

wzrastające ilości jonów miedzi (od 0,5 cm3 do 3,5 cm3)  

i przeprowadzono reakcję barwną. Postępowanie przy przygotowaniu serii 

roztworów do krzywej wzorcowej było takie samo jak w przypadku roztworów 

badanych. 

Przy wykonaniu wykresu krzywej wzorcowej odrzucono jeden punkt  

(dla stęŜenia 2,8 µg/ml), poniewaŜ wystąpił on poza zakresem prostoliniowości. 

Przygotowanie roztworów badanych (zawierających nie więcej niŜ  

70 µg miedzi). Wykonano odpowiednie odwaŜki wodorotlenku magnezu  

(ok. 0,02g), dodano 2 cm3  wody i kwas azotowy(V) aŜ do całkowitego 

rozpuszczenia próbki. Następnie przeniesiono roztwór ilościowo do kolbki  
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o poj. 25 ml. Do badanego roztworu dodano 2 cm3  10-proc. roztworu 

cytrynianu sodu, doprowadzono pH roztworu do wartości 8-9 przy pomocy 

amoniaku. Następnie dodano 3 cm3 roztworu kuprizonu, uzupełniono roztwór 

wodą do kreski, wymieszano i po upływie 10 minut mierzono absorbancję 

roztworu przy 600 nm względem wody. 
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Wykres 3. Krzywa wzorcowa oznaczenia Cu(II) za pomocą kuprizonu. 
 

 

III. 8. Oznaczanie zawartości Mn2+, Ni2+ i Fe3+ w preparatach wodorotlenku 

magnezu 

Badaniom na zawartość wybranych zanieczyszczeń metalicznych (jony 

Mn2+, Ni2+ i Fe3+) poddano zarówno handlowy azotan magnezu Mg(NO3)2·6H2O 
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(puriss. p.a. ACS, Fluka) jak i kolejne frakcje osadów Mg(OH)2 otrzymywane w 

wyniku strącania stęŜonym roztworem amoniaku  

 w otrzymywaniu wodorotlenku magnezu w duŜej skali (p.III.3.) 

Zawartość Ŝelaza w próbkach tlenku magnezu oznaczano  

z wykorzystaniem spektrofotometrycznej metody z uŜyciem 1,10-fenantroliny. 

W środowisku o niewielkiej kwasowości Ŝelazo(II) tworzy z odczynnikiem 

czerwono-pomarańczowy kompleks z maksimum absorpcji przy 513 nm. 

śelazo(III) redukowano za pomocą kwasu askorbinowego do Ŝelaza(II),  

a odpowiednią kwasowość zapewniał dodatek cytrynianu sodu. 

Mangan oznaczano metodą formaldoksymową. Jony manganu(II)  

z formaldosymem tworzą kompleks, który w środowisku silnie alkalicznym 

utlenia się tlenem z powietrza do brunatnego kompleksu manganu(IV),  

z maksimum absorpcji przy 480 nm. Do alkalizacji roztworu stosowano roztwór 

NaOH o stęŜeniu 4 mol/dm3. 

Nikiel oznaczono mierząc absorbancję chloroformowego roztworu 

połączenia jonów niklu z dimetyloglioksymem przy długości fali  

380 nm. Ekstrakcji dokonano z amoniakalnego roztworu z dodatkiem cytrynianu 

sodu jako środka maskującego. 

Stosowane metody są w warunkach oznaczania selektywne i czułe, co 

zapewnia poprawność wyników oznaczeń.  

 

III. 9. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń (Si, B, Fe, Ni, Mn, Ca, Na, Zn, Al, 

Cu) w preparacie Mg(OH)2 (III frakcja, p. III.3.) przed i po operacji formowania 

Dla określenia zawartości pierwiastków śladowych w preparatach  

Mg(OH)2 zastosowano metodę optycznej spektrometrii emisyjnej ze 

wzbudzeniem mikrofalowym (CPI-MIP-OES) przy uŜyciu spektrometru  

MIP-OES (MIP 750MV, Analab, Poland). Próbkę stałą, około 0,5 g  

o granulacji 32-80 µm, wprowadzano w strumieniu Ar (250 cm3/min). 
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Kalibrację przeprowadzono przy uŜyciu mieszanin spektralnie czystego MgO 

i proszku U. R.  

 

III. 10. Analiza termiczna próbek wodorotlenku magnezu 

 Pomiary TG-DTA prowadzono przy uŜyciu termowagi NETZSCH STA 

449C. Próbki o masie 49,0 mg ogrzewano w strumieniu Ar  

(10 cm3/min) przy liniowym wzroście temperatury wynoszącym  

10 deg/min. W tyglu odniesienia umieszczono czysty tlenek glinu  

w ilości 49,0 mg. Uzyskane dane pierwotne były przetwarzane przy uŜyciu 

programu NETZSCH Proteus Thermal Analysis. Na podstawie analizy 

uzyskanych krzywych (pierwszych pochodnych) określano temperaturę 

maksimum szybkości rozkładu (Tmax) wodorotlenku magnezu. 
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IV. Omówienie wyników 

 Otrzymano osady wodorotlenku magnezu w wyniku reakcji wodnych 

roztworów soli magnezowych (azotanu, chlorku i siarczanu) 

z roztworami nieorganicznych zasad (NH3·aq, NaOH i KOH).  

 

IV. 1. Otrzymywanie wodorotlenku magnezu w reakcji azotanu magnezu  

z wodorotlenkami metali alkalicznych 

Reakcje biegną zgodnie z następującymi równaniami: 

Mg(NO3)2  +  2 NaOH  →  ↓Mg(OH)2  + 2 NaNO3 

Mg(NO3)2  +  2 KOH  →  ↓Mg(OH)2  + 2 KNO3 

Jak stwierdzono w przypadku strącania osadu wodorotlenku magnezu 

roztworami wodorotlenków metali alkalicznych otrzymane osady wykazywały 

bardzo niewielką skłonność do sedymentacji (Ŝele), co utrudniało ich 

przemywanie w celu usunięcia pozostałych produktów reakcji. Odmywanie 

osadu przeprowadzono myjąc odsączony osad na filtrze, co w znaczący sposób 

przedłuŜyło operację przemywania.   

Przeprowadzono badania zawartości jonów metali alkalicznych (Na, K)  

w otrzymanych osadach po ich przemywaniu wodą redestylowaną (Tabela 1).  
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Tabela 1. Wpływ krotności przemywań osadu Mg(OH)2 na stęŜenie jonów Na+ 

lub K+ pozostałych w osadzie.  

Krotność 
przemywań 

[Na+] 
[mg/g] 

[K+] 
[mg/g] 

0 -- 5,882 

1 -- 2,868 

2 -- 1,567 
5 0,064 0,492 
10 0,032 0,141 
15 0,025 0,067 
20  0,021 0,040 
25 0,013 0,025 

 

Stwierdzono, Ŝe zarówno stęŜenie jonów Na+ jak i K+ w osadach 

Mg(OH)2 dość szybko malało ze wzrostem liczby przemywań. Po 25 

przemywaniach pozostało w osadach wodorotlenku magnezu odpowiednio 

0,013 mg/g jonów sodu i 0,025 mg/g jonów potasu, co oznacza zawartość 

odpowiednio 13 ppm jonów Na+ i 25 ppm jonów K+. 

Uzyskane wartości końcowe stęŜeń jonów metali alkalicznych  

w osadzie wodorotlenku są znacznie niŜsze niŜ te wymagane normą czystości 

„najczystszy do analizy” dla preparatów MgO firmy Fluka ([Na+] = 2,5 mg/g 

MgO, ([K+] < 0,05 mg/g MgO).  

Dalsze badania skoncentrowano na otrzymywaniu wodorotlenku  

w wyniku reakcji róŜnych soli magnezowych ze stęŜonym wodnym roztworem 

amoniaku, gdyŜ jony amonowe obecne w osadzie łatwo jest usunąć w wyniku 

wygrzewania preparatu w wysokiej temperaturze, zgodnie z równaniem: 

-Mg-ONH4 →  -Mg-OH  +  ↑NH3    

 

IV. 2. Otrzymywanie wodorotlenku magnezu w reakcji róŜnych soli magnezu  

z wodnym roztworem amoniaku 
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Reakcje biegną zgodnie z następującymi równaniami: 

Mg(NO3)2  +  2 NH3 + 2 H2O  →  ↓Mg(OH)2  + 2 NH4NO3 

MgCl2  +  2 NH3 + 2 H2O  →  ↓Mg(OH)2  + 2 NH4Cl 

MgSO4  +  2 NH3 + 2 H2O  →  ↓Mg(OH)2  +  (NH4)2SO4 

Przeprowadzono badania zawartości jonów Cl- i SO4
2- pozostałych  

w otrzymanych osadach po ich przemywaniu wodą redestylowaną (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Wpływ krotności przemywań osadu Mg(OH)2 na stęŜenie jonów Cl-, 

SO4
2- pozostałych w osadach Mg(OH)2 otrzymanych odpowiednio z chlorku  

i siarczanu magnezu   

Krotność 
przemywań 

[Cl-]  
[mg/g] 

[SO4
2-]  

[mg/g] 
5 0.819 15.0 
10 -- 7.8 
15 -- 4.5 
20  -- 4.0 
25 0.055 3.2 

 
 Stwierdzono, Ŝe stęŜenie jonów Cl- w osadzie Mg(OH)2, otrzymanym  

z chlorku magnezu, malało w miarę przemywania osadu. Po przeprowadzeniu 

25 myć stęŜenie jonów Cl- w osadzie Mg(OH)2 było znacznie niŜsze od stęŜenia 

jonów Cl- w preparacie MgO „najczystszy do analizy” firmy Fluka  

([Cl-] = 0,1 mg/g MgO). 

Osad wodorotlenku magnezu otrzymany w wyniku strącania  

z roztworu siarczanu magnezu zawierał względnie duŜo jonów siarczanowych, 

po 5 przemywaniach stęŜenie tych jonów wynosiło 15 mg/g. Dalsze 

przemywania osadu (20 przemywań) umoŜliwiły obniŜenie stęŜenia jonów SO4
2- 

do wartości 3,2 mg/g. To stęŜenie jest wyŜsze od stęŜenia jonów SO4
2-  

w preparacie MgO „najczystszy do analizy” firmy Fluka ([SO4
2-] = 0,2 mg/g 

MgO). Jak wykazano w przypadku siarczanu magnezu jako prekursora  
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w podanych warunkach nie moŜna uzyskać z niego osadu wodorotlenku 

magnezu o wysokiej czystości. 

 

IV. 3. Wyniki oznaczenia stęŜenia zanieczyszczeń wprowadzonych do 

wodorotlenku magnezu na etapie formowania 

Do badań uŜyto próbki wodorotlenku magnezu (III frakcja,  

p. III.3.), którą podzielono na dwie części: pierwsza część to próbka odniesienia 

a druga to próbka, z którą przeprowadzono pełną operację formowania.  

W obydwu próbkach określono stęŜenie Fe, Si, Al oraz Cu. Pierwiastki te 

wytypowano jako reprezentantów materiałów, z których wykonane są narzędzia 

uŜyte w operacji formowania: Fe - prasa stalowa, Si i Al – moździerz 

porcelanowy, Cu – sita do przesiewania. Wyniki oznaczeń zestawiono 

 w Tabeli 3. 
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Tabela 3. Wyniki oznaczenia stęŜenia Fe, Si, Al i Cu w III frakcji Mg(OH)2 
 

StęŜenie zanieczyszczeń [µg/g] 
Pierwiastek 

Mg(OH)2 Mg(OH)2
a Mg(OH)2

b 

Si 45 51 49 

Fe 17 19 20 

Al 5 25 25 

Cu 3 3 10 

a – po pastylkowaniu pyłu wodorotlenku w stalowej prasie i po kruszeniu  

 pastylek w moździerzu porcelanowym;  

 b – po przesiewaniu ziaren przez sita metalowe wykonane ze stopu miedzi 

 
Stwierdzono, Ŝe prasowanie pyłu wodorotlenku w prasie stalowej pod 

ciśnieniem w celu wytworzenia pastylek powoduje bardzo mały wzrost stęŜenia 

Fe w próbce od wartości 17 µg/g do wartości 19 - 20 µg/g. Natomiast  

w przypadku kruszenia pastylek wodorotlenku w moździerzu porcelanowym w 

produkcie tej operacji stwierdzono podwyŜszone stęŜenie zarówno Al jak i Si, 

głównych składników porcelany (mulit 3Al2O3·2SiO2). Z kolei w operacji 

przesiewania destruktów pastylek przez sito wykonane ze stopu miedzi 

stwierdzono wzrost stęŜenia Cu  od wartości 3 µg/g do wartości 10 µg/g.  

W eksperymencie z tzw. przesiewaniem siłowym wykazano, Ŝe 

rozdrobnienie destruktów pastylek wodorotlenku magnezu na sicie  

z wykorzystaniem stalowego ostrza przy uŜyciu siły prowadzi do znacznego 

zanieczyszczenia próbek materiałem sita (Tabela 4). JuŜ po pierwszym 

przesiewaniu zawartość miedzi w próbce wynosiła 0,84 mg/g, co wielokrotnie 

przekracza dopuszczalną zawartość miedzi w preparacie MgO czystości 

„najczystszy do analizy” firmy Fluka ([Cu2+] = 0,005 mg/g MgO). Mechanizm 

kontaminacji nie jest do końca rozpoznany, wydaje się, Ŝe dość twarde po 

prasowaniu kawałki wodorotlenku magnezu w wyniku nacisku ścierają 
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powierzchniową warstwę tlenku miedzi, którą pokryte są druty, z których 

wykonane jest sito.  

    

Tabela 4. Wpływ operacji  tzw. przesiewania siłowego na zawartość Cu2+  

w próbkach Mg(OH)2  

Krotność 
działania 

[Cu2+] 
[mg/g] 

1 0.84 
2 1.85 
3 3.69 

 

IV. 4. Wyniki otrzymywania Mg(OH)2 w duŜej skali 

 Do syntezy w duŜej skali czystego wodorotlenku magnezu uŜyto 

handlowego preparatu Mg(NO3)2·6H2O (puriss. p.a. ACS, Fluka). Jego czystość, 

w postaci zawartości zanieczyszczeń zadeklarowanej przez producenta opisuje 

poniŜsze zestawienie:    

• 0,005% - K, Ca, Ni; 

• 0,002% - SO4; 

• 0,001% - Na, Sr, NH4, Ba, Cl; 

• 0,0005% - Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn, PO4; 

• 0,0001% - As. 

 

W celu oczyszczenia wyjściowego roztworu azotanu magnezu, usunięcia 

jonów metali cięŜkich, przeprowadzono dwukrotnie frakcjonowane strącanie 

osadu Mg(OH)2 wykorzystując fakt, Ŝe wodorotlenki róŜnych metali strącają się 

przy róŜnych wartościach pH roztworu (frakcja I i frakcja II). Strącone osady 

były mieszane z roztworem macierzystym w celu usunięcia z niego 

zanieczyszczeń jonami innych metali, zgodnie z przykładowym równaniem: 

Ni2+  + Mg(OH)2  →  ↓Ni(OH)2  + Mg2+ 
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 Po oczyszczeniu w ten sposób roztworu przeprowadzono trzecie strącanie 

osadu wodorotlenku doprowadzając pH roztworu do wartości około 12. 

Przeprowadzono badania zawartości wybranych zanieczyszczeń w handlowym 

azotanie magnezu firmy Fluka oraz w otrzymanych trzech frakcjach 

wodorotlenku. Wyniki tych oznaczeń zestawiono w Tabeli 5. 

  

Tabela 5. Wyniki analiz zawartości wybranych zanieczyszczeń (Fe, Ni i Mn)  

w handlowym azotanie magnezu i otrzymanych frakcjach osadów Mg(OH)2  

Próbka Fe, % Ni % Mn, % 

Mg(NO3)2·6H2O 0,006 0,002 <0,002 

I frakcja Mg(OH)2 0,168 0,380 0,036 

II frakcja Mg(OH)2 0,013 0,030 <0,002 

III frakcja Mg(OH)2 0,0006 0,0003 <0,002 

   
 Stwierdzono, Ŝe frakcjonowane strącanie jest bardzo skuteczną metodą 

usuwania zanieczyszczeń obcymi jonami metali roztworu azotanu magnezu. 

Frakcja I osadu wodorotlenku magnezu zawierała znaczne ilości jonów metali 

cięŜkich (Fe, Ni i Mn) w postaci wodorotlenków. Dwukrotne frakcjonowane 

strącanie pozwoliło otrzymać III frakcję osadu o wysokiej czystości, zawartość 

w niej Fe i Ni wynosiła odpowiednio 6 i 3 części na milion.     

  W wyniku trzech strąceń wodorotlenku magnezu otrzymano trzy frakcje 

wodorotlenku magnezu róŜniących się czystością i masą.   

Masa osadu po I strąceniu (I frakcja) – 20,0 g; 

Masa osadu po II strąceniu (II frakcja) – 155,0 g; 

Masa osadu po III strąceniu (III frakcja) – 1338,1 g 

Suma mas – 1513,1 g 

Wydajność reakcji 66,5%. 
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Dość znaczne straty masy osadu wodorotlenku magnezu nie wynikają  

z niecałkowitości strącenia, lecz jak stwierdzono są rezultatem odwracalności 

reakcji strącania amoniakiem. Wysokie pH strącania wodorotlenku magnezu, 

wynoszące 11,5, wymaga zastosowania stęŜonego roztworu amoniaku do 

strącania i utrzymywania tak wysokiego pH w trakcie przemywania osadu  

w trakcie początkowych przemywań. Jak stwierdzono, straty osadu 

spowodowane są ucieczką gazowego amoniaku z roztworu znad osadu  

i przechodzeniem wodorotlenku magnezu do roztworu, zgodnie  

z równaniem: 

 Mg(OH)2  + 2 NH4NO3  →  Mg(NO3)2  +  2 ↑NH3 + 2 H2O    

 

W Tabeli 6 zestawiono wyniki analizy termicznej frakcji I, II i III osadów 

Mg(OH)2 otrzymanych w duŜej skali. 
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Tabela 6. Zestawienie wyników analizy termicznej frakcji Mg(OH)2 

otrzymanych w duŜej skali 

Mg(OH)2 Tmax [°C] 

I frakcja 362 

II frakcja 408 

III frakcja 419 

    

 Stwierdzono, Ŝe I frakcja osadu osiąga Tmax rozkładu  

w temperaturze 57 deg niŜszej niŜ czysty preparat wodorotlenku  

(III frakcja). Przeprowadzona analiza I frakcji metodą spektroskopii atomowej 

wykazała obecność oprócz Mg następujących pierwiastków: Ca, Ni, Cu, Mn, Fe 

i Si w postaci wodorotlenków i tlenków. W próbce osadu z II frakcji znaleziono 

jedynie niewielkie ilości Ca, Ni i Si. Frakcję tę charakteryzuje wyŜsza czystość 

w porównaniu do frakcji I, Tmax rozkładu wynosi 408°C. Natomiast w próbce 

pochodzącej z III frakcji odnotowano obecność jedynie śladowych ilości Ca  

i Si. Temperatura maksymalnego rozkładu wodorotlenku wynosi w tym 

przypadku 419°C.  

 

 W Tabeli 7 przedstawiono wyniki zbiorcze zawartości zanieczyszczeń 

 w otrzymanej III frakcji Mg(OH)2 zmierzone metodą optycznej spektrometrii 

emisyjnej ze wzbudzeniem mikrofalowym (CPI-MIP-OES).  
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Tabela 7. Wyniki zbiorcze oznaczenia stęŜenia zanieczyszczeń  

w preparacie Mg(OH)2 (III frakcja) 

   

Zanieczyszczenie 
StęŜenie 
 [µg/g] 

Si 45 

B 19 

Fe 17 

Ni 12 

Mn 11 

Ca 10 

Na 8 

Zn 7 

Al 5 

Cu 3 

 
 

IV. 5. Wyniki analizy termicznej preparatów wodorotlenku magnezu 

otrzymanych w pracy  

W Tabeli 8 zestawiono wartości Tmax rozkładu wodorotlenku magnezu  

w zaleŜności od rodzaju prekursora, rodzaju czynnika strącającego oraz 

krotności przemywania wytrąconego osadu wodorotlenku magnezu wodą. Jak 

stwierdzono Tmax rozkładu bardzo czystego preparatu Mg(OH)2 wynosi 419°C. 
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Tabela 8. Zestawienie wartości Tmax rozkładu Mg(OH)2 otrzymanych 

 w pracy  

Tmax [°C] Krotność 

przemywania NO3
- SO4

2- Cl- K+ Na+ 

5 416 414 403 401 402 

10 - - 406 - - 

15 418 414 405 - - 

20 - - 411 - - 

25 419 415 413 400 400 

 

 Próbki wodorotlenku magnezu otrzymane z udziałem wodorotlenków 

sodu lub potasu wykazywały Tmax rozkładu Mg(OH)2 niŜszą o około 15-17 deg 

w stosunku do czystego preparatu i Tmax dla tych próbek bardzo słabo zaleŜała 

od ilości przemywań osadu wodorotlenku.  

Silniejszą zaleŜność Tmax od czystości preparatu obserwowano  

w przypadku Mg(OH)2 otrzymanego z chlorku magnezu. W tym przypadku 

obniŜanie się zawartości jonów Cl- w preparacie wynikające  

z jego przemywania wodą skutkuje wzrostem Tmax rozkładu od 403 do 413°C, 

odpowiednio dla preparatów przemywanych 5 i 25 razy.  

Jak wiadomo z literatury  [6], obecność anionów chlorkowych  

na powierzchni Mg(OH)2 znacznie obniŜa Tmax rozkładu wodorotlenku 

magnezu.  

NajwyŜsze Tmax rozkładu wodorotlenku osiągnięto w przypadku 

preparatów strącanych z azotanu magnezu. JuŜ po 5 przemywaniach Tmax 

rozkładu wodorotlenku była mniejsza jedynie o 3 deg od wartości uzyskanej  

w przypadku najczystszego preparatu.  
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Jedynie w przypadku wodorotlenku magnezu otrzymanego  

w wyniku strącania z roztworu siarczanu obecność jonów zanieczyszczających 

(SO4
2-) w osadzie nie wpływała na wartość Tmax rozkładu.  
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V. Schemat blokowy procesu 

 
 
azotan magnezu

woda redestylowana
rozpuszczanie azotanu magnezu

wodny roztwór amoniaku osad I

osad IIII stracanie:
mieszanie 7 dni;
filtracja

III stracanie:
mieszanie 7 dni;
filtracja

produkt 
wodorotlenek magnezu

I stracanie:
mieszanie 3 dni;
filtracja

inne produkty

wodny roztwór amoniaku

wodny roztwór amoniaku

 

 

Schemat 1 Schemat blokowy otrzymywania Mg(OH)2
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VI. Bilans materiałowy - wykres Sankey’a 

Podstawa bilansu : 10 kg sześciowodnego azotanu magnezu 
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VII. Wnioski 

1. Określono warunki niezbędne do otrzymania wodorotlenku magnezu  

o wysokiej czystości z rozpuszczalnych soli magnezu w reakcji  

z wodnymi roztworami zasad. 

2. Stwierdzono, Ŝe uŜycie wodorotlenków sodu lub potasu jako odczynników 

strącających wodorotlenek magnezu powoduje powstawanie osadu  

o charakterze Ŝelu, którego oczyszczanie w procesie przemywania przez 

dekantację jest utrudnione.  

3. Spośród trzech zastosowanych soli magnezowych – azotan, chlorek lub 

siarczan, jedynie w przypadku azotanu magnezu uzyskano w analizie termicznej 

wodorotlenku magnezu prawidłowe wartości Tmax jego rozkładu. 

4. Zastosowanie wodnego roztworu amoniaku jako odczynnika strącającego 

wodorotlenek magnezu nie wnosi do otrzymanego osadu nieusuwalnych 

zanieczyszczeń obniŜających jego czystość.   

5. Przeprowadzenie frakcjonowanego strącania nawet w przypadku czystych soli 

magnezowych, prekursorów wodorotlenku magnezu, powoduje bardzo wydajne 

usunięcie zanieczyszczeń jonami metali, co w konsekwencji prowadzi do 

znaczącego wzrostu czystości produktu. 

6. Szczególny wpływ na czystość preparatu ma operacja formowania ziaren 

wodorotlenku magnezu. Kruszenie pastylek wodorotlenku w moździerzu 

porcelanowym powoduje wzrost zawartości Al w materiale po operacji  

o 20 ppm.  Przesiewanie pokruszonych pastylek musi odbywać się bez uŜycia 

siły. W przeciwnym razie Mg(OH)2 będzie silnie zanieczyszczony materiałem,  

z którego wykonane jest sito.   
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VIII. Analiza wpływu na środowisko.  

Substraty uŜywane do otrzymywania wodorotlenku magnezu nie są 

obojętne dla środowiska i człowieka. 

Amoniak jest substancją łatwo palną, działa toksycznie przez drogi 

oddechowe, powoduje oparzenia i działa bardzo toksycznie na środowisko. 

NaleŜy unikać jego kontaktu ze środowiskiem i organizmami Ŝywymi. 

Wody z przemywania osadu Mg(OH)2 zawierają dość znaczne ilości 

rozpuszczonego amoniaku a takŜe azotanu amonu: 

Mg(NO3)2  + 2 NH3  ↔ Mg(OH)2  + 2 NH4NO3 

Ze względu na odwracalność reakcji, wynikającej z mocy zasadowej Mg(OH)2, 

w cieczy z przemywania oprócz nadmiaru amoniaku i azotanu amonu, pojawia 

się takŜe azotan magnezu. 

W celu ochrony środowiska proponuje się wykorzystanie tych roztworów 

jako nawozów mineralnych po ich uprzednim zadaniu kwasem azotowym do pH 

około 5 w celu neutralizacji nadmiaru amoniaku. Po tej operacji  

w roztworze występuje jedynie mieszanina azotanów magnezu i amonu. 
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