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В минералогията минералните видове се отделят 
ако имат уникална комбинация от химичен състав 
и кристална структура. Поради това, разпростра-
нените съвременни минералогически класифи-
кации са на кристалохимичен принцип (Dana; 
Strunz–Nickel; Hay, използвани в www.mindat.org; 
Костов, 1993), като минералите се поделят в класо-
ве според анионния компонент. Класифицирането 
по аниони обаче, е затруднено при класове с два 
или повече аниона като класификационен признак, 
както и при минерали с повече от един компонент 
с анионен характер в състава си.

В повечето случаи в един клас се комбинират 
аниони със сходни характерисики (фосфaти и ар-
сенати; сулфати, селенати и подобни; и т.н.). Един 
минерал се отася в клас „оксиди и хидроксиди“ 
обаче, ако съдържа един от два аниона с различен 
заряд и принципно различно взаимодействие с ка-
тионите, което води до много съществени разли-
чия в строежа и свойствата на съответните мине-
рали – оксиди и хидроксиди. 

Различията в кристалохимичната роля на кис-
лородния анион и хидроксилния анион са показани 

схематично на фиг. 1. Взаимодействието на кисло-
рода с катионите е сферично (кулоново) и позволява 
разрастване във всички посоки (фиг. 1а). Получава 
се изометричен кластер с отрицателен заряд на по-
върхността. В асиметричния (ОН)– анион кислород-
ната страна действа като анион и се свързва здраво 
с катиона, докато водородната страна действа като 
катион и е насочена извън структурната единица 
(фиг. 1б, в), зарежда повърхността ѝ положително 
и препятства присъединяването на катиони към 
нея. По такъв начин (ОН)-групата определя дву-
размерния характер на структурната единица, като 
позволява полимеризацията в две кристалографски 
направлвния и я ограничава в третото направление.

От друга страна като хидроксиди са определе-
ни само минерали с (ОН)– аниони, докато десетки 
хидроксил-съдържащи минерали са разпръснати 
в почти всички класове дори и тогава, когато до-
пълнителният анион е в малко количество спрямо 
хидроксилния и те имат типичните особености на 
хидроксидите. В предишнa работa ние показахме 
множество харктерни примери от групата на анио-
нните глини (Денчева и др., 2007).

Фиг. 1. Схеми на взаимодействие на OH– и О2– аниони с катиони (K+ – катион; А– –интерстициален анион)
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В тази работа ние обсъждаме класификацион-
ното положение на хидроксил-съдържащите ми-
нерали на примера на анионните глини, като из-
ползваме бинарното представяне на кристалните 
структури за демонстриране на специфичната роля 
на хидроксилния йон в тях.

Бинарното представяне на кристалните струк
тури предложено от Hawthorne (1992) е много по-
лезно за изясняване на кристалохимичната роля на 
различните компоненти в структурите. Според тези 
представи в кристалната структура се дефинира 
една силно свързана част – структурна единица. 
Структурните единици се свързват помежду си от 
интерстициален комплекс, който е много по-слабо 
свързан. В повечето случаи структурната единица е 
с отрицателен заряд, а интерстициалният комплекс 
е положително зареден и е от алкални или алкало-
земни катиони с или без водни молекули. 

При хидроксидните минерали се наблюдава 
обратното: положително заредена структурна еди-
ница и отрицателно зареден интерстициален ком-
плекс. Специфичният полярен характер на (ОН)-
групата предизвиква определена структурна насо-
ченост (фиг. 1б). Във възникващите слоести или 
лентовидни структурни фрагменти компонентите 
са вътрешно здраво свързани и могат да се опреде-
лят като структурни единици. Взаимодействието 
между структурните единици се осъществява чрез 
водородни връзки или чрез интерстициален ком-
плекс, съдържащ прости (Cl–, (OH)– и др.) или 
сложни (CO3

2–, NO3
–, BO3

3–, SO4
2–, PO4

3– и др.) аниони. 
В интерстициалните комплекси на редица хидро-
ксидни минерали освен (SО4)2– аниони участват и 

едно- или двувалентни катиони и водни молекули, 
които играят ролята на бонд-валентни абсорбери, 
намаляващи високия заряд на интерстициалния 
комплекс (Schindler, Hawthorne, 2001). Както се 
вижда хидроксидният йон е структуроопределящ 
при минералите хидроксиди и хидрокси-соли, а 
допълнителните аниони са част от интерстициал-
ния им комплекс и те не бива да се използват като 
класификационен признак за съответните минера-
ли. Принадлежността на анионите към интерсти-
циалния комплекс се подкрепя от йонообменните 
изследвания при стайни условия. Например, за 
хидроксидните минерали с хидроталкитова, хал-
коалумитова и боталакитова структура, резултати-
те показват запазване на хидроксидните слоеве и 
протичане само на анионен обмен (фиг. 2). 

В заключение може да се обобщи, че особено-
стите на хидроксилния йон предопределят фор-
мирането на кристални структури със свои ха-
рактерни особености и кристали със своеобразни 
свойства. Кристалните структури се отличават с 
инверсния характер на зарядите на структурната 
единица и интерстициалния комплекс и на йони-
те бонд-валентни абсорбери. Така от структурно-
кристалохимична гледна точка разглежданите 
минерали хидрокси-соли представляват една съв-
купност, която е целесъобразно да се обособи като 
самостоятелен клас „хидроксиди“. Използването 
на такъв подход и към други подобни минерални 
групи ще способства за създаване на добра основа 
за изследване на хидроксил-съдържащите минера-
ли, както и за „очистването“ на останалите класове 
от прилепените към тях минерали-хидроксиди.

Фиг. 2. Структури на минерали от боталакитовата група, проектирани върху [010]. Със стрелки са показани са взимните аниообменни 
трансформации.
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