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Synteza i badanie właściwości heksahydratu dichlorku magnezu (1) - 

hydraty 
 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami otrzymywania hydratów soli na przykładzie 

dichlorku magnezu oraz oznaczanie zawartości wody krystalizacyjnej w uwodnionych solach.  

 

 

I. Wprowadzenie 

 Hydrat jest to związek chemiczny lub układ klatratowy (od łacińskiego słowa ‘clathratus’ - 

zamknięty w klatce), który zawiera w swojej strukturze cząsteczki wody. Cząsteczki te 

związane są z kationami poprzez atom tlenu, lub z anionami i innymi atomami poprzez 

wiązania wodorowe; obie możliwości mogą występować jednocześnie. Sole uwodnione są 

zwykle nietrwałe termicznie. W określonej temperaturze przechodzą często spontanicznie w 

formę bezwodną, lub formę mniej uwodnioną. Po ochłodzeniu bezwodna forma soli jest 

zwykle silnie higroskopijna. Istnieją też trwałe hydraty, które nie rozkładają się przed 

osiągnięciem temperatury topnienia a także takie, które przed osiągnięciem całkowitej 

dehydratacji ulegają przemianom chemicznym.  

 Przykładem takiej soli jest uwodniony chlorek magnezu(II), który tworzy przeźroczyste 

kryształy. Znane hydraty zawierają odpowiednio 2, 4, 6, 8 i 12 H2O (znane hydraty Mg2Br2 i 

MgI2 zawierają odpowiednio 6 i 10 oraz 8 i 10 H2O). W temperaturze poniżej 116,7°C 

występuje w postaci heksahydratu MgCl26H2O, 116,7 − 181,5°C tetrahydratu MgCl24H2O, 

181,5 − 240°C dihydratu MgCl22H2O oraz 240 − 285°C monohydratu MgCl2H2O. Powyżej 

temperatury 285°C chlorek magnezu ulega częściowej dysocjacji termicznej do formy 

MgOHCl a powyżej 500°C ulega rozkładowi do MgO i HCl.  

 

             
      
           

     
           

      
            

      
          

      
          

 

Białe lub bezbarwne kryształy MgCl26H2O
 (2)

 szybko ogrzewane topią się w temperaturze 

około 118ºC z rozkładem. Ogrzewane powoli tracą w temperaturze około 100ºC 2 cząsteczki 

wody.  

 MgCl212H2O jest szczególnie interesujący, jako najsilniej uwodniona sól prosta, której 

struktura jest znana.
 (3)

  

 

                                                                                                                                                         
1
 chlorek magnezu(II) - woda (1/6)  

2
 Z. Kristallogr., 87 (1934) 345; z pracy [1].  

3
 Sasvári K., Jeffrey G.A., The crystal structure of magnesium chloride dodecahydrate, MgCl212H2O. Acta 

Cryst., 20 (1966) 875-881.  
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Rys. 1.  
Warstwa zbudowana z jednostek [Mg(H2O)6]

2+
 i [Cl(H2O)6]

-
 o wspólnych narożach w 

MgCl212H2O; kwadraty - [Mg(H2O)6]
2+

, romby - jednostki [Cl(H2O)6]
-
; niewioczne są dwa 

nieuwspólnione naroża każdego oktaedru;  
z pracy [1].  
 

 

 Są one zbudowane z bardzo regularnych ośmiościanów [Mg(H2O)6]
2+

 i bardzo silnie 

tetragonalnie odkształconych ośmiościanów [Cl(H2O)6]
-
 (odległości Cl-O 3,11-3,26 Å, a 

odległość krawędzi 3,86-5,55 Å). Każda ośmiościenna grupa koordynacyjna ma po 4 wspólne 

naroża; [Mg(H2O)6]
2+

, z czterema [Cl(H2O)6]
-
 a [Cl(H2O)6]

-
 z dwoma [Cl(H2O)6]

-
 i z dwoma 

[Mg(H2O)6]
2+

 (Rys. 1). Warstwy o składzie MgCl2(H2O)12 są połączone wiązaniami O-H-O 

między cząsteczkami H2O. Cząsteczki H2O związane z Mg
2+

 mają po dwóch innych sąsiadów 

(H2O lub Cl
-
), a pozostałe, czyli połowa, po czterech sąsiadów rozmieszczonych 

czworościenne (2Cl
-
 + 2H2O lub lCl

-
 + 3H2O). Struktura ta jest trafną ilustracją zachowania 

się cząsteczek wody w hydratach tego typu.  

 Hydraty dość dobrze rozpuszczają się w wodzie, przy czym proces rozpuszczania 

powoduje uwolnienie wody z sieci krystalicznej nawet, jeśli sama sól nie ulega dysocjacji, co 

należy uwzględniać w obliczeniach stechiometrycznych reakcji. Rozpuszczalność MgCl2 w 

wodzie = 54,5 g/100g H2O(20°C), 73,0 g/100g H2O(100°C). Rozpuszczalność MgCl26H2O 

306 g/100g H2O(20°C). 

 

 

II. Wymagania teoretyczne 

1. Właściwości atomowe, fizyczne i chemiczne berylowców. 

2. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie magnezu i jego związków.  

3. Otrzymywanie i właściwości soli berylowców.  

4. Hydraty – struktura i właściwości.  

 

Literatura zalecana: [1-4].  

 

 

III. Pytania kontrolne 

1. Wyjaśnij określenia woda ‘konstytucyjna’ i ‘hydratacyjna’.  

2. W jaki sposób cząsteczki H2O mogą być związane z solą w cząsteczce hydratu (podać 

przykłady)?  

3. Co to jest higroskopijność soli?  

4. Czy produktem ogrzewania hydratu soli będzie zawsze odpowiednia sól bezwodna?  

5. Jakie reakcje zachodzą podczas ogrzewania MgCl26H2O?  
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6. Synteza MgCl26H2O. Do zlewki wsypano 5g MgO następnie dodano 

stechiometryczną objętość stężonego kwasu solnego i zaobserwowano wytrącanie się 

białego osadu. Oblicz, jaką objętość wody należy dodać, aby otrzymać nasycony 

bezbarwny roztwór MgCl2 zakładając, że temperatura roztworu po reakcji wynosi 

20°C (rozpuszczalność MgCl2 w wodzie = 54,5 g/100g H2O(20°C), rozpuszczalność 

MgCl26H2O  306 g/100g H2O(20°C)). 

 

 

IV. Przebieg ćwiczenia  

Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

Tlenek magnezu Zlewka 250 cm
3
 − 1szt. 

Kwas solny 35-38% Krystalizator 250 cm
3
 − 1szt. 

Kwas siarkowy (VI) 96-98% Zestaw do sączenia − 1szt. 

Chlorek sodu Kolba stożkowa ze szlifem 250cm
3
 − 1szt. 

 Tygiel porcelanowy − 1 szt. 

 Zestaw do produkcji suchego HCl − 1szt. 

 

 

 

Rys 1.  
Zestaw do otrzymywania suchego HCl.  

 

 

Synteza MgCl26H2O 

1. Obliczyć teoretyczną masę (objętość) substratów potrzebną do otrzymania 8 − 12 g 

MgCl26H2O (masę podaje prowadzący) zakładając 100% wydajność reakcji. 

2. Pod dygestorium do zlewki o pojemności 250 cm
3
 odmierzyć obliczoną objętość stęż. 

HCl oraz wody destylowanej tak, aby po zakończeniu reakcji otrzymać nasycony 

roztwór MgCl2. Następnie wsypać powoli małymi porcjami stechiometryczną ilość 

tlenku magnezu(II) ciągle mieszając tak, aby temperatura roztworu nie przekraczała 

50°C. Zlewkę w trakcie reakcji przykryć szkiełkiem zegarkowym. Po zakończeniu 

reakcji w przypadku, gdy roztwór jest przeźroczysty, przesączyć pod zmniejszonym 

ciśnieniem, jeżeli roztwór jest mętny ogrzać w łaźni wodnej a następnie przesączyć na 

gorąco pod zmniejszonym ciśnieniem.  
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3. Otrzymany klarowny roztwór odparowywać na łaźni wodnej (około 1/3 objętości). 

Następnie roztwór schłodzić. Jeśli nie wytrąci się osad, roztwór przenieść do kolby 

kulistej o poj. 100 cm
3
 umieszczonej w łaźni lodowej (śnieg(lód) + NaCl) i wmontować 

w zestaw do produkcji suchego HCl. Suchy HCl przepuszczać do nasycenia roztworu i 

wytrącania się soli MgCl26H2O.  

4. Produkt odsączyć, przepłukać zimną wodą i suszyć na bibule a następnie w eksykatorze 

do następnych zajęć. Osuszony produkt zważyć i obliczyć wydajność reakcji. 

Przechowywać w eksykatorze. 

 

 

Analiza termiczna 

1. Włączyć suszarkę (temperatura suszenia 140°C).  

2. W porcelanowym tyglu, uprzednio zważonym, odważyć 2 g otrzymanego produktu. 

Następnie włożyć tygiel do nagrzanej suszarki. Tygiel pozostawić w suszarce przez 30 

minut. Po upływie czasu tygiel wyjąć, schłodzić w eksykatorze a następnie zważyć.  

3. Ustawić nową temperaturę suszenia (180°C). Do nagrzanej suszarki włożyć ponownie 

tygiel z próbką. Suszyć przez 30 minut. Po upływie czasu tygiel wyjąć, schłodzić w 

eksykatorze a następnie zważyć.  

4. Obliczyć ubytek masy próbki w każdej z temperatur.  

5. Próbkę pozostawić na powietrzu przez kilka dni a następnie zaobserwować zmiany 

jakościowe lub/i ilościowe (masa próbki).  

Utylizacja 

Po zakończeniu doświadczenia osad rozpuścić w niewielkiej ilości wody i umieścić w 

pojemnku oznaczonym literą S.  

 

V. Sprawozdanie 

1. Obliczyć proporcje substratów w reakcji otrzymywania MgCl26H2O.  

2. Obliczyć wydajność reakcji.  

3. Obliczyć ubytek masy produktu w poszczególnych etapach procesu suszenia.  

4. Obliczyć przyrost masy próbki pozostawionej na powietrzu.  

5. Zaproponować wzór soli w każdym z etapów ćwiczenia.  
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