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Badanie procesu starzenia się kwasu ortokrzemowego w 

roztworach wodnych 
 

 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą otrzymywania polikwasów na przykładzie procesu 

kondensacji kwasu ortokrzemowego w roztworach wodnych. Ponadto badanie wpływu pH i temperatury na 

proces „starzenia się” kwasów krzemowych.  

 

 

I. Wprowadzenie 

 Ditlenek krzemu, podobnie jak ditlenek węgla, jest bezwodnikiem kwasowym jednak nie 

ulega reakcji z wodą. Uwodnienie SiO2 udaje się przeprowadzić tylko okrężną drogą np. 

przez stapianie go z NaOH w celu otrzymania dobrze rozpuszczalnych krzemianów sodu (np. 

ortokrzemianu sodu, Na4SiO4). Roztwory krzemianów sodu wykazują silnie alkaliczny 

odczyn. Produktem reakcji proteolitycznych są kwasy krzemowe i polikrzemowe o różnym 

składzie, trudne do rozdzielenia. Można sądzić, że pierwszym produktem jest bardzo słaby 

kwas ortokrzemowy, H4SiO4:  

Na4SiO4 + 4H2O → H4SiO4 + 4NaOH 

 Kwas ortokrzemowy wykazuje tendencję do kondensacji z utworzeniem kwasów 

polikrzemowych: 
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 Kondensacja prowadzi nie tylko do powstania prostych, lecz również i rozgałęzionych 

łańcuchów. Przez wielokrotnie powtarzanie procesu kondensacji mogą tworzyć się struktury 

trójwymiarowe. Procesowi kondensacji towarzyszy, zatem tworzenie się coraz większych 

cząsteczek. Wykazują one coraz gorszą rozpuszczalność w wodzie i tylko najprostsze kwasy 

krzemowe mogą tworzyć roztwory rzeczywiste, wyższe natomiast dają tylko roztwory 

koloidalne.  

 Oznaczanie stężenia kwasów krzemowych jest możliwe przy wykorzystaniu 

heptamolibdenianu amonu (NH4)6Mo7O24, który z kwasem ortokrzemowym tworzy stabilny 

w środowisku kwaśnym barwny produkt H4[Si(Mo3O10)4] (maksimum absorpcji przy 

długości fali 400nm). Wyższe kwasy krzemowe (dimery, trimery itd.) w roztworach po 

dodaniu przygotowanego roztworu (NH4)6[Mo7O24] ulegają hydrolizie, która prowadzi do 
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powstania pojedynczych cząsteczek kwasu ortokrzemowego, co wydłuża czas powstawania 

barwnego H4[Si(Mo3O10)4]. Całkowity czas reakcji (NH4)6[Mo7O24] z monomerem wynosi 

około 2 min. W przypadku oligomerów reakcja przebiega wolniej: po upływie 10 min 

całkowicie hydrolizuje dimer, po upływie 1 godziny  wyższe kwasy krzemowe.  

 Szybkość procesu kondensacji w bardzo dużym stopniu zależy od pH roztworu. Jest ona 

największa, gdy pH wynosi ok. 6−7, i wyraźnie maleje, jeżeli kwasowość wzrasta lub obniża 

się. W roztworach silnie alkalicznych (pH = 13) szybkość kondensacji jest mała natomiast w 

roztworach silnie kwaśnych (pH = 2−3) zanika proces koagulacji i zol kwasów krzemowych 

jest trwały. Ponieważ pH w roztworze krzemianu sodu ma z reguły dużą wartość (sól mocnej 

zasady i słabego kwasu), w roztworach kondensacja nie następuje i nie wydziela się żaden 

osad. Wydzielanie galaretowatego osadu następuje bardzo szybko, jeżeli przez dodanie 

mocnego kwasu obniżymy pH do około 6-7.  

 Galaretowaty żel wydzielający się w procesie kondensacji z roztworu w wyniku procesu 

kondensacji jest skomplikowaną mieszaniną kwasów polikrzemowych. Nie udaje się, poza 

nielicznymi wyjątkami, wydzielanie poszczególnych form czystych kwasów krzemowych. 

Mieszaninie kwasów krzemowych przypisujemy wzór ogólny xSiO2×yH2O. Stosunek 

ilościowy SiO2:H2O jest w niej zmienny i zależy od warunków otrzymywania osadu. 

Suszenie żelu kwasów polikrzemowych na powietrzu prowadzi do otrzymania produktu 

zwanego silikażelem (żel krzemionkowy). Używa się go do adsorbowania par, osuszania 

gazów, oczyszczania cieczy a także, jako nośnika katalizatorów oraz środka odwadniającego.  

 

 

II. Wymagania teoretyczne 

1. Krzem, właściwości i zastosowanie.  

2. Kwasy tlenowe krzemu i ich sole.  

 

Literatura zalecana: [1, 2, 3]. 
(1)

 

 

III. Pytania kontrolne 

1. Narysować i opisać budowę jonów [SiO4]
4−

, [Si2O7]
6−

. Co to są krzemiany wyspowe?  

2. Co to jest szkło krzemionkowe?  

3. Co to są sita molekularne?  

4. Narysować możliwe struktury związku powstałego w wyniku kondensacji czterech 

cząsteczek kwasu ortokrzemowego?  

 

  

                                                                                                                                                         
1
 Literatura uzupełniająca: Gontarz, Z., Związki tlenowe pierwiastków bloku sp., Wydanie 1, Seria: Współczesna 

Chemia Nieorganiczna, WN-T, Warszawa 1993, (Wydanie 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2009); Kurzak, K., Chemia Nieorganiczna I, Wykład, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii. 
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IV. Przebieg ćwiczenia
 (2)

 

Odczynniki Sprzęt laboratoryjny 

Tlenek krzemu(IV) Spektrofotometr 

Wodorotlenek sodu, roztwór 1M Kuwety − 8 szt. 

Wodorotlenek sodu, roztwór 50% Mieszadło magnetyczne − 1 szt. 

Kwas siarkowy(VI), roztwór 0,5M Tygiel korundowy − 2 szt. 

Heptamolibdenian amonu Kolba miarowa 1 dm
3
 − 1 szt. 

 Kolba miarowa 500 cm
3
 i 250 cm

3
− 2 szt. 

 Zlewka 300 cm
3
  − 4 szt. 

 Zlewka 250 cm
3
 − 4szt. 

 Zlewka 25 cm
3
 − 6szt. 

 Pojemnik z polietylenu lub polipropylenu 1 dm
3
 − 1 szt. 

 Naczynka wagowe − 4 szt. 

 Pipeta 50 cm
3
 − 4 szt. 

 

Badanie procesu starzenia się kwasu krzemowego − Krzywa wzorcowa 

1. Roztwór wzorcowy Si(IV): 

W tyglu korundowym odważyć 1 ± 0,0002 g amorficznego SiO2, następnie dodać 

20 cm
3
 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm

3
. Tygiel przykryć szkiełkiem zegarkowym 

i ogrzewać na łaźni wodnej do całkowitego rozpuszczenia SiO2. Otrzymany roztwór 

przenieść do kolby miarowej o pojemności 1 dm
3
, przemywając kilkukrotnie tygiel 

wodą. Kolbę miarową dopełnić wodą do kreski, następnie roztwór przenieść do 

pojemnika z polietylenu lub polipropylenu, w celuprzechowania roztwór. 

2. Roztwór heptamolibdenianu amonu (NH4)6[Mo7O24]·4H2O: 

W naczyńku wagowym odważyć 5 g (NH4)6[Mo7O24]·4H2O, następnie całość przenieść 

do kolby miarowej o pojemności 50 cm
3
 i uzupełnić wodą do kreski (w przypadku, gdy 

sól nie rozpuszcza się dodać 1-2 cm
3
 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm

3
). 

Sporządzony roztwór przenieść do zlewki i dodawać kroplami, mieszając na mieszadle 

magnetycznym, roztwór NaOH do pH = 7,3 (początkowo dodać 50% ług sodowy, w 

etapie końcowym ustalania pH, roztwór NaOH o stężeniu 1 mol/dm
3
). Następnie 

umieścić 40 cm
3
 powyższego roztworu w kolbie miarowej opojemności 1 dm

3
, dodać 

500 cm
3
 wody oraz 100 cm

3
 0,5 mol/dm

3
 H2SO4. Kolbę uzupełnić wodą do kreski.  

3. Sporządzanie roztworów wzorcowych: 

Wykorzystując sporządzony w pierwszym etapie roztwór krzemianu sodu sporządzić 5 

roztworów wzorcowych (w zlewkach o pojemności 50 cm
3
) według tabeli poniżej. 

Następnie do każdego z roztworów mieszając na mieszadle magnetycznym dodać 

kroplami 0,5 M roztworu H2SO4 do pH = 2,5.  

Nr próbki 1 2 3 4 5 

V(rru krzemianu sodu), [cm
3
] 36 28 20 12 4 

V(H2O), [cm
3
] 4 12 20 28 36 

4. Pomiary absorpcji roztworów: 

Do 48 cm
3
 odczynnika molibdenowego mieszając dodać 2 cm

3 
pierwszego roztworu 

krzemianu sodu o pH = 2,5. Roztwór przenieść do kuwety i rozpocząć pomiar 

absorbancji przy długości fali 400 nm, co 1 minutę aż do ustalenia się równowagi. 

                                                                                                                                                         
2
 Olijnyk, V.V., opracowanie na podstawie: Vorobjov A.F., Drakin S.I. Laboratorium z Chemii nieorganicznej, 

Wydawnictwo „Chimija”, Moskwa 1984. 
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Pomiary przeprowadzić dla każdego z sporządzonych roztworów wzorcowych. W 

przypadku roztworów 2-5 równowaga może ustalać się wolno, dlatego należy 

odnotować wyłącznie wartości absorbancji równowagowej.  

Badania kinetyki procesu starzenia się kwasów krzemowych − wpływ stężenia roztworu 

1. Przygotować roztwory krzemianu sodu o stężeniu SiO2 1,0 g/dm
3
 oraz 2,0 g/dm

3
, w 

przypadku roztworu o stężeniu SiO2 1,0 g/dm
3 

należy skorzystać z roztworu 

otrzymanego w części I ćwiczenia. W celu otrzymania roztworu krzemianu sodu o 

zawartości SiO2, 2,0 g/dm
3
, należy umieścić naważkę 0,5 g SiO2 w tyglu korundowym, 

a następnie dodać 10 cm
3
 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm

3
. Tygiel przykryć 

szkiełkiem zegarkowym i ogrzać na łaźni wodnej do całkowitego rozpuszczenia się 

SiO2. Roztwór przenieść do kolby miarowej o pojemności 250 cm
3
 
 
i uzupełnić wodą do 

kreski. 

2. Do 350cm
3
 roztworu krzemianu sodu (1,0 g/dm

3
) (roztwór przygotowany w części I) 

dodać mieszając kroplami roztworu H2SO4 o stężeniu 0,5 mol/dm
3
 do pH = 4,5. 

Zaznaczyć czas rozpoczęcia procesu. Następnie pobrać próbkę roztworu zawierającą 

około 0,1 g SiO2. Roztwór przenieść do zlewki o pojemności 250 cm
3
 i umieścić na 

mieszadle magnetycznym. Stale mieszając dodać kroplami roztworu H2SO4 o stęż. 0,5 

mol/dm
3 

do pH=2,5 (proces starzenia ulega zahamowaniu). Zaznaczyć czas zakonczenia 

procesu. Do 48 cm
3
 odczynnika molibdenowego dodać 2 cm

3
 badanego roztworu o pH 

= 2,5. Zaznaczyć czas początku barwnej reakcji. Po upływie 10 min zmierzyć 

absorbancję roztworu. Z  wykresu krzywej wzorcowej wyznaczyć stężenia 

niskocząsteczkowych form kwasu krzemowego. Badanie powtórzyć dwukrotnie 

zaczynając od roztworu Na2SiO3 (1,0 g/dm
3
) o pH = 4,5 w którym trwa proces 

polikondensacji; przy czym czas starzenia ulega sukcesywnie wydłużeniu. 

3. Podobne badanie wykonać dla 250cm
3 

roztworu krzemianu sodu o stężeniu 2,0 g/dm
3
. 

Wyniki pomiarów wraz z czasem zanotować w tabeli (wzór poniżej). 

 

Nr Stężenie 

[g/dm
3
] 

Czas rozpoczęcia 

reakcji (pH=4,5) 

Czas zakończenia 

reakcji (pH=2,5) 

Czas pomiaru 

absorbancji 

Absorbancja 

1 1,0      

2 1,0     

3 1,0     

1 2,0     

2 2,0     

3 2,0     

 

Badania kinetyki procesu starzenia się kwasów krzemowych − wpływ pH roztworu 

1. Przygotować roztwór krzemianu sodu o stężeniu SiO2 2,0 g/dm
3
. W tym celu należy 

umieścić w tyglu korundowym 1g SiO2, a następnie do tygla dodać 20 cm
3
 roztworu 

NaOH o stężeniu 1mol/dm
3
. Tygiel przykryć szkiełkiem zegarkowym i ogrzać na łaźni 

wodnej do całkowitego rozpuszczenia się SiO2. Roztwór przenieść do kolby o 

pojemności 500 cm
3
 i uzupełnić wodą do kreski. Następnie pobierać dwie próbki 

powyższego roztworu (po 250 cm
3
). 

2. Do pierwszej próbki (250 cm
3
) dodać kroplami roztworu H2SO4 o stęż. 0,5 mol/dm

3
 do 

pH = 5,0. Zaznaczyć czas rozpoczęcia procesu. Następnie pobrać próbkę roztworu 
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zawierającą około 0,1 g SiO2, przenieść do zlewki i umieścić na mieszadle 

magnetycznym. Stale mieszając dodać kroplami roztworu H2SO4 o stęż. 0,5 mol/dm
3 

do 

pH = 2,5 (proces starzenia ulega zahamowaniu). Zaznaczyć czas. Do 48 cm
3
 

odczynnika molibdenowego dodać 2 cm
3
 badanego roztworu o pH = 2,5. Zaznaczyć 

czas rozpoczęcia barwnej reakcji. Po upływie 10 min zmierzyć absorbancję roztworu. 

Badanie powtórzyć dwukrotnie zaczynając od roztworu Na2SiO3 (2,0 g/dm
3
) o pH = 5,0 

przy czym czas starzenia ulega sukcesywnie wydłużeniu. Wyniki zanotować. 

3. Do drugiej próbki (250 cm
3
) dodać kroplami roztworu H2SO4 o stęż. 0,5 mol/dm

3
 do pH 

= 8,0. Zaznaczyć czas rozpoczęcia procesu. Następnie pobrać próbkę roztworu 

zawierającą 0,1 g SiO2, przenieść do zlewki i umieścić na mieszadle magnetycznym. 

Stale mieszając dodać kroplami roztworu H2SO4 o stęż. 0,5 mol/dm
3 

do pH = 2,5 

(proces starzenia ulega zahamowaniu). Zaznaczyć czas. Do 48cm
3
 odczynnika 

molibdenowego dodać 2 cm
3
 badanego roztworu o pH = 2,5. Zaznaczyć czas początku 

barwnej reakcji. Po upływie 10 min zmierzyć absorbancję roztworu. Badanie powtórzyć 

dwukrotnie zaczynając od roztworu Na2SiO3 (2,0 g/dm
3
) o pH = 8,0 przy czym czas 

starzenia ulega sukcesywnie wydłużeniu. Wyniki zanotować.  

 

Utylizacja 

Roztwory kwasów krzemowych wylać do kanalizacji. Roztwory zawierające hepta-

molibdenian amonu zlać do pojemnika oznaczonego literą S.  

 

V. Sprawozdanie  

 

1. Badanie procesu starzenia się kwasu krzemowego − Krzywa wzorcowa: Sporządzić 

wykresy: A=ƒ(t); t – czas oraz Amax =ƒ(c); c – stężenie SiO2 g/dm
3
 

2. Badania kinetyki procesu starzenia się kwasów krzemowych − wpływ stężenia 

roztworu: Sporządzić wykres zależności stężenia formy monomerycznej kwasu 

ortokrzemowego od czasu starzenia się, t (t – czas od ustalenia pH = 4,5 do momentu 

ustalenia pH = 2,5) oraz przedstawić wnioski dotyczące wpływu stężenia aktywnej 

formy SiO2 na kinetykę procesu starzenia się roztworów kwasów krzemowych. 

3. Badania kinetyki procesu starzenia się kwasów krzemowych − wpływ pH roztworu:  

Sporządzić wykres c = f(t) dla roztworów o pH = 5,0 i pH = 8,0 oraz przedstawić 

wnioski dotyczące wpływu pH na kinetykę procesu starzenia się kwasów 

krzemowych.  

 

 

Literatura zalecana  
 

1. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.  

2. Sienko, M.J., Plane, R.A., Chemia. Podstawy i zastosowania., WN-T, Warszawa 2002.  

3. Vorobjov A.F., Drakin S.I. Laboratorium z Chemii nieorganicznej, Wydawnictwo 

„Chimija”, Moskwa 1984.  


