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Abstract 
 Well-known methods for silicagel producing don’t exploit the possibility of 
acquirement by the chemical treatment of silica dioxide SiO2 produced from serpentine mineral 
resource. The problem of silicagel production, which properties comply with both the 
requirements for quartz glass production and the use in column chromatography, is analysed in 
this article. Demanding requirements on silicagel was putted for these aims as high purity, 
fineness of powder particles, and smooth wall of oval silicagel particles. Silicone dioxide SiO2 
gained from the serpentine raw material treatment was used as input material. Secondary 
serpentine deposited in Dobsina heap is residue from the both mining and treatment of chrysolite 
asbestos in the past and it is the disturbing element from the point of view of land and 
environment. Paper shows on the other possibility of use of one from the product of chemical 
reaction arisen from serpentine treatment.   
 Suggested preparation technique supposes that input reactant silica dioxide SiO2 has 

before transfer to sodium silicate Na2SiO3 purity minimally 98. 9 %. 
 The reason for prevention of immediate polycondensation from the sodium silicate 
brine Na2SiO3 is filtering still hot Na2SiO3 brine without entry carbon dioxide from air. Changing 
mol ratio of reactants has determinant influence on Na2SiO3 brine extraction course. Following 
up oxidation and acidification without the previous “gelatining” support ideal course of 
polycondensation Si-O-Si chains to silicagel. Ideal course of silicagel purification in nitric acid 
essential in requirement of high purity is under way after previous powderize of silicagel on fine 
powder.  
 Physical properties of silicagel are during the whole manufacturing process controlled 
by cooling and thawing, washing and controlled drying under lower pressure at the temperature 
105°C.  
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Abstrakt 
 Známe spôsoby výroby silikagélu nevyužívajú možnosť chemického spracovania 
SiO2 získaného zo serpentinitovej nerastnej suroviny. Predložený článok zahŕňa špecifiká 
technologických krokov výroby silikagélu, vhodného pre výrobu kremenných skiel, prípadne pre 
použitie v sĺpcovej chromatografii. Pre tieto účely sú na silikagél kladené náročné požiadavky 



Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 2 (152 - 160)                                                                                                         153
 

ako je vysoká čistota, jemnosť práškových častíc a hladkosť stien oválnych častíc silikagélu. 
Ako vstupný materiál bol pre výrobu silikagélu použitý oxid kremičitý SiO2 získaný 
spracovaním serpentinitovej nerastnej suroviny. Druhotný serpentinit uložený na haldách 
v Dobšinej je pozostatkom z ťažby a spracovania chryzotilového azbestu v minulom období a je 
rušivým elementom z hľadiska krajinotvorného aj environmentálneho. Článok poukazuje na 
ďalšiu možnosť využitia jedného z produktov chemickej reakcie vznikajúceho pri spracovaní 
serpentinitu.  
 Navrhovaný spôsob výroby predpokladá, že vstupný reaktant oxid kremičitý SiO2, má 
pred premenou na kremičitan sodný Na2SiO3 čistotu minimálne 98,9 %. 
 Aby sa zabránilo spusteniu okamžitého procesu polykondenzácie z roztoku 
kremičitanu sodného Na2SiO3 musí sa roztok kremičitanu prefiltrovať za tepla bez prístupu 
oxidu uhličitého zo vzduchu. Rozhodujúci vplyv na priebeh získavania kremičitého roztoku 
Na2SiO3 má meniaci sa mólový pomer reaktantov. Následná oxidácia a okyslenie bez 
prechádzajúceho „gelovatenia“ podporia dokonalý priebeh polykondenzácie Si-O-Si reťazcov na 
silikagél. Dokonalý priebeh čistenia silikagélu v kyseline dusičnej, nevyhnutný pri požiadavke 
vysokej čistoty, prebieha po predchádzajúcom rozdrvení silikagélu na jemný prášok. 
 Fyzikálne vlastnosti silikagélu sú počas celého procesu výroby kontrolované 
riadeným zmrazovaním, premývaním a podtlakovým vysušovaním pri teplote 105°C.  
 
 
1. Úvod 
 Kremičité kyselinové gély patria do skupiny látok s vysokým vnútorným povrchom, 
t.j. látok, ktoré majú veľké množstvo malých a veľkých pórov. Aby sme si mohli vytvoriť obraz 
o type a o vzhľade týchto pórov, je potrebné študovať chemický spôsob výroby silikagélu. 
Predložený článok opisuje spôsob prípravy silikagélu z SiO2 získaného zo serpentinitovej 
nerastnej suroviny, pričom sa hlavný dôraz kladie na jeho čistotu a vhodnosť pre následné 
použitie pri výrobe kremenných skiel. 
 Výroba soľných roztokov na báze kremičitanov vo väčšine prípadov začína z takých 
základných materiálov ako sú vodné roztoky kremičitanov alkalických kovov. Kremičitan sodný 
je jedným z najčastejšie používaných kremičitanov. Ak k takémuto roztoku pridáme kyselinu 
sírovú, resp. kyselinu chlorovodíkovú, tvoria sa nízko molekulové molekuly kyseliny kremičitej. 
Kyselina tetrahydrogénkremičitá tvorí základný stavebný prvok týchto molekúl. Tetragonálne 
usporiadané OH skupiny okolo kremíka vytvoria štruktúru (Obr. 1 a), ktorá patrí k vysoko 
reaktívnym silanovým skupinám [1, 2]. Ak je prídavok kyseliny ku kremičitanu sodnému 
nepretržitý, voda sa oddelí a tvorba reťazcov molekúl kyseliny kremičitej vedie 
k polykondenzácii. 
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Fig.1  a) Basic building block of silicagel (Orthosilicic acid), b) Agglomeration of Orthosilicic acid molecules 
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 Pri tvorbe reťazcov Si-O-Si kyseliny polykremičitej dochádza k formovaniu jemných 
častíc, ktorých veľkosť je 3 až 50 násobkom veľkosti pôvodnej molekuly. V ďalšom sa z 
polykremičitých kyselín kondenzuje zvýšené množstvo silanových skupín. To vedie 
k vytvoreniu molekúl, ktoré sú aj 600 krát väčšie ako pôvodne vytvorené častice. Táto tvorba 
molekúl je doprevádzaná uvoľnením vody a formovaním Si-O-Si reťazcov. To vedie k tvorbe 
štruktúry v tvare trojrozmernej siete náhodne orientovaných reťazcov, pásikov a prstencov 
polykremičitých kyselín. Soľný roztok stuhne na hydrogél, vysokopórovitú látku (Obr. 2). Po 
premytí síranu (resp. chloridu) sodného, ktorý sa vytvorí v priebehu reakcie, je voda z pórov 
vytlačená vplyvom tepla. Hydrogél sa stáva aktívny silikagél, xerogél.  
 

 
Fig.2 Silica hydrogel 

 
 
 Vysušovanie silikagélu je riadené tak, aby skupiny silanových skupín, ktoré 
pokrývajú celkový vnútorný povrch, boli v princípe zachované. Silanové skupiny dodávajú 
silikagélu jeho hygroskopický charakter a tiež určujú adsorpčnú schopnosť v spojení 
s kapilárnym systémom. 
 Cieľom príspevku je popísať spôsob výroby silikagélu zo serpentinitu. Práca 
vychádza z výsledkov [3, 4] zhrňujúcich fyzikálnu úpravu, kinetiku a metódy 
hydrometalurgického spracovania nerastných surovín z odpadových háld v Dobšinej, výrobu 
a možnosti modifikácie vlastností prášku SiO2 v laboratórnych a prevádzkových podmienkach. 
Príspevky pojednávajú o technológiách získavania veľmi čistého prášku SiO2 a tuhého chloridu 
horečnatého MgCl2. 6H2O z druhotnej serpentinitovej nerastnej suroviny .  
 
 
2. Materiál a použitá experimentálna metodika 
 Serpentinit sa dvojstupňovo lúhoval v kyseline chlorovodíkovej, pri čom sa sledoval 
vplyv koncentrácie kyseliny, teploty lúhovania, doba lúhovania na vlastnosti získaného produktu 
SiO2, špecifický povrch a veľkosť objemu pórov. Kinetiku lúhovania ovplyvňuje chemické 
zloženie vstupných materiálov, koncentrácia kyseliny, teplota a čas lúhovania. Najvyššia 
účinnosť reakcie bola pri koncentrácii 25 % HCl, doba lúhovania 1 hod, teplota lúhovania 105 
°C a pomer tuhej a kvapalnej fázy bol 1 : 4. Účinnosť chemickej reakcie po prvom lúhovaní bola 
78 až 85 %, po druhom lúhovaní vzrástol obsah SiO2 o 7 %. Analýza výsledných produktov 
SiO2 získaných po hydrotermálnom spracovaní je uvedená v tab. 1.. 
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 Table 1   Contents of components in solid products of leaching in weight % 

Component serpentine after first stage of 
leaching 

after second stage of 
leaching after anneal at 1000oC 

SiO2 
MgO 
Al2O3 
Fe2O3 
CaO 

32.56 
42.73 
1.29 
8.67 
1.12 

85,18 
3,88 
0,81 
0,71 
0,42 

92,03 
0,64 
0,20 
0,20 
0,23 

98,32 
0,68 
0,21 
0,20 
0,25 

 
 
 Z uvedeného vyplýva, že výrobný proces silikagélu z SiO2 získaného zo serpentinitu 
je možné rozdeliť na dve fázy: 

a) získanie kremičitanového roztoku, 
b) polykondenzácia silikagélu.  

 
 
a) Získanie kremičitanového roztoku 
 V tejto fáze sa z SiO2 a roztoku NaOH o koncentrácii 1mól.dm-3 vyrobí roztok 
kremičitanu sodného  (vodné sklo):   
 
 SiO2  +   2 NaOH  =  Na2SiO3  +  H2O  (1) 
 
 Reakcia prebieha pri teplote do 60°C. Pri reakcii sa sledoval vplyv mólového pomeru 
SiO2 k NaOH na priebeh a výťažnosť reakcie. Pri všetkých reakciách bol použitý roztok NaOH s 
koncentráciou 1mól.dm-3, pričom mólový pomer SiO2 k NaOH sa pohyboval od 1 : 2 po 4 : 1. 
Produkt chemickej reakcie, roztok kremičitanu sodného Na2SiO3, je na vzduchu nestály.  
Nasleduje filtrácia výluhu Na2SiO3, ktorá musí prebiehať ihneď po skončení reakcie, ešte za 
tepla, inak sa účinkom oxidu uhličitého zo vzduchu začne vo výluhu tvoriť kyselina kremičitá vo 
forme rôsolu. Filtráciou sa odstránia nerozpustené zvyšky SiO2 a prípadné nečistoty. pH roztoku 
je 13. Schéma prvej fázy výroby silikagélu je na obr. 3.  

 
 SiO2 NaOH 

Na2SiO3  brine 

Filtration 

Na2SiO3 filtrate 

Indissoluble residue  

 
 

Fig.3 Scheme of sodium silicic creation 
 
 
b) Polykondenzácia silikagélu 
  V tejto látke okyslením roztoku Na2SiO3 vzniká kyselina kremičitá.  
 
 Na2SiO3 +  2HCl  = H2SiO3  +  2NaCl    (2) 
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 Pred vlastnou chemickou reakciou sa k filtrátu Na2SiO3 pridá oxidačné činidlo, napr., 
peroxid vodíka H2O2, a prídavkom napr. kyseliny chlorovodíkovej HCl sa zníži pH až na cca 10. 
Okyslením dochádza k polykondenzácii a k vzniku koloidného roztoku, z ktorého sa neskôr 
vylúči bielomliečny rôsolovitý gél. Roztok obsahujúci NaCl sa odfiltruje. Nasleduje postupné 
chladenie gélovitej zrazeniny silikagélu na teplotu 4 až 5°C a jej zmrazenie na teplotu – 20°C. 
Samovoľným rozmrazením gélovitej zrazeniny pri laboratórnej teplote dochádza k odstráneniu 
časti vody viazanej v géle. Uvoľnená voda sa odfiltruje od nerozpustného silikagélu.  
 Čistenie tuhého nerozpustného silikagélu sa robí za stáleho miešania v zriedenej 
kyseline dusičnej pri teplote okolia. Vyčistený silikagél sa odfiltruje, pričom nečistoty na báze 
dusičnanov ostávajú v kvapalnom filtráte. Silikagél sa premýva až do neutrálneho pH = 7. 
Nasleduje sušenie pri 105°C za vzniku xerogélu (dehydratovaného silikagélu) s relatívne 
hladkou povrchovou morfológiou vhodnou pre využitie pri výrobe kremenných skiel. Schéma 
procesu druhej fázy výroby silikagélu je na obr. 4.    
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Fig.4 Scheme of silicagel production based on silicic acid polycondensation principle 
 
 
3. Dosiahnuté výsledky a ich analýza 
 Technologický postup výroby silikagélu popísaný v predchádzajúcej kapitole 
poukázal na špecifiká technologických krokov jeho výroby z produktu spracovania serpentinitu. 
Získaný silikagél svojou čistotou a morfológiou častíc spĺňa požiadavky, kladené na vlastnosti 
SiO2 pre účely výroby kremenných skiel.  
 Z analýz chemického zloženia produktov po čistení vyplynulo, že na kvalitu SiO2 

nemajú veľký vplyv sledované faktory a tak budú mať na postup čistenia SiO2 rozhodujúci vplyv 
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náklady na proces čistenia. Pri laboratórnych skúškach sa použil SiO2 dvakrát čistený 
v technickej kyseline chlorovodíkovej. Jeho čistota bola 98,9 %. 
 Ako už bolo uvedené v technologickej časti, mólové pomery SiO2 k NaOH sa  
pohybovali v rozpätí od 1 : 2 po 4 : 1. Z praktických poznatkov pri výskume vyplynula dôležitá 
skutočnosť, že meniaci sa mólový pomer reaktantov má rozhodujúci vplyv na priebeh získavania 
roztoku Na2SiO3. Vo vzťahu k efektivite a k nákladom výrobného procesu je najúčinnejšie 
rozpätie mólových pomerov SiO2 k NaOH od 2,5 : 1 po 3 : 1.  
 Čistením xerogélu v kyseline dusičnej sme získali produkt s obsahom 99,00 až 99,5 % 
SiO2. 
  Pre účely výroby kvalitných kremenných skiel sú okrem čistoty dôležité aj fyzikálne 
vlastnosti xerogélu, ako vstupného materiálu pre ich výrobu. Fyzikálne vlastnosti silikagélu 
môžu byť ovplyvnené kontrolovaným rozmrazovaním, premývaním vo vode a kontrolovaným 
sušením po zmrazení. Jedným z pozitívnych faktorov na ovplyvňujúci fyzikálne vlastnosti je 
sušenie pri zníženom tlaku. Zmena teploty pri filtrovaní Na2SiO3, resp. problémy pri filtrácii 
Na2SiO3 z dôvodu nebezpečia okamžitej polykondenzácie, sú ďalšími činiteľmi, ktoré majú 
vplyv na fyzikálne vlastnosti xerogélu.  
 Amorfné častice s hladkými stenami, odpovedajúce pomery veľkosti častíc a merného 
povrchu, sú nevyhnutné požiadavky pre plynulé roztavenie xerogélu bez nebezpečenstva tvorby 
bubliniek pri výrobe  kremičitanového skla. Nad 90 % častíc xerogélu má veľkosť pod 40 µm. 
Merný povrch ako merítko objemu pórov, stanovený metódou BET, bol v rozpätí od 310 do 360 
m2 .g-1. Ďalšou požiadavkou kladenou na xerogél je guľový alebo oblý tvar amorfných častíc 
s hladkými stenami. Porovnanie tvaru a veľkosti častíc čisteného SiO2 a xerogélu vidieť na obr. 
5. a) a 5. b). Amorfné častice s hladkými stenami xerogélu sú vhodné pre výrobu kvalitných 
kremennných skiel bez bubliniek, o čom svedčia aj prvé výsledky experimentov v tejto oblasti. 
 

        
a)      b) 

Fig.5 SEM image of SiO2 particles b) SEM image of silicagel 
 
 
 Zo suroviny na báze silikagélu (obr. 6a) a 6b)) boli vykonané skúšobné tavby skla pri 
rozličných technologických podmienkach a boli stanovené optimálne podmienky tavby. 
Odskúšanie technologického postupu výroby kremenného skla v laboratórnych podmienkach, 
ktorý využíva veľmi jemné zrno SiO2 vyrobené technológiou uvedenou v tomto príspevku, bolo 
orientované na vytvorenie preformy, z ktorej sa pripravujú vzorky na meranie základných 
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parametrov skla (optické a štrukturálne merania na báze spektroskopie a rtg práškovej 
difraktometrie).  
 

 
a)      b) 

Fig.6 Silica raw material based on silicagel before purifying a) and after purifying b) 
 
 
 Silikagél možno použiť na prípravu: 

• blokov kremenného skla, v prípade dostatočnej čistoty a homogenity aj pre optické 
účely;  

• vysokokvalitných kremenných rúr vhodných pre využitie v optoelektronických 
aplikáciách (oporné rúrky pre výrobu optických vlákien, kremenné kapiláry, banky 
výbojok, atď.) 

 Pri tavbách silikagélových práškov bolo použitých viacero spôsobov ohrevu. Ohrev 
kyslíko-propán-butánovým plameňom, pri ktorom vzorka bola umiestnená v kremennej rúrke, 
bol najúčinnejší. Schéma laboratórneho zariadenia je na obr. 7. Fotografie vytavených preforiem 
z úspešných tavieb sú na obr. 8. a obr. 9. 
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Fig.7  Simple scheme of deposition apparatus MCVD that was used for melting of silica raw material. 1: lathe for glass 

treatment; 2: quartz pipe; 3:  support with burner and pyrometer; 4: oxygen-hydrogen burner; 5: pyrometer; 6: 
control unit; 7: elimination of reaction product; 8: supporting gas; 9: bubble with filling. Gas flow throw bubble is 
regulated by weight regulators. 
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Fig.8 Quartz mould based on silicagel, detail of clear glass in the area of remould without bubbles and without diffusion 

impurities  
 
 

 
Fig.9 Preform based on quartz glass: detail of the end with remoulded powder (silicagel). In the right side is meniscus of 

clear quartz glass 
 
 
 Na základe mnohých vyrobených vzoriek z kremennej suroviny a z meraní ich 
vlastností možno konštatovať, že z prášku silikagélu vyrobeného z druhotného serpentinitu 
uloženého na haldách v Dobšinej je možné pri určitých podmienkach realizovať produkciu 
nasledujúcich kremenných produktov:  

1) Opakného kremenného skla.  
2) Blokového číreho kremenného skla (bez presných rozmerov).  
3) Kremenné ingoty s definovaným priemerom a dĺžkou.  
4) Kremenných rúr a tyčí menších priemerov.  
5) Kremenných kapilár s polymérnymi povlakmi.  
6) Špeciálnych optických vlákien – najmä senzorických a pre výrobu osvetľovacích 

zväzkov. 
7) Vákuové/ultravákuové nanášanie SiO2 vo forme tenkých ochranných (voči vplyvom 

prostredia) a vysokočistých dielektrických vrstiev všestranného použitia pre optické 
a mikro/nanoelektronické komponenty. 

 
 
4. Záver 
 V laboratórnych podmienkach vyrobený silikagél obsahoval 99,0 až 99,5 % SiO2.  
 SEM snímky potvrdili, že častice silikagélu majú požadovanú veľkosť a tvar, 
základné faktory rozhodujúce o jeho využiteľnosti v špeciálnom odvetví sklárskeho priemyslu.  
 Na požadované fyzikálne vlastnosti silikagélu má rozhodujúci vplyv filtrácia roztokov 
Na2SiO3, podmienky chladenia a rozmrazovania hydrogélu a režim sušenia. 
 Obsah nežiadúcich prímesí v produkte je závislý od čistoty vstupnej suroviny (SiO2), 
podmienok rozkladu Na2SiO3 a čistenia hydrogélu. 
 Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že z druhotného serpentinitu uloženého na 
haldách v Dobšinej je možné vyrobiť silikagél s vyhovujúcimi vlastnosťami pre výrobu 
laboratórneho skla, téglikov a pod., na výrobu optických prvkov z izotropného kremeňa alebo na 
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výrobu optických vlákien. Silikagél môže nájsť uplatnenie aj v ďalších odvetviach priemyslu 
ako:  

• vstupná surovina pre gumárenský priemysel, výrobu plastov a náterových hmôt, kde sa 
SiO2 využíva ako plnivo, ktoré vhodným spôsobom upravuje vlastnosti spracovávaného 
produktu (oteruvzdornosť, chemickú odolnosť, mechanické vlastnosti, viskozitu 
náterových hmôt).  

• sklársky produkt pre použitie v elektrotechnickom, mikroelektronickom, chemickom 
a potravinárskom priemysle. Obvykle ide o výrobu rúrok a tyčí, ale aj plochého skla 
v podobe okienok a podložiek a sklenených blokov z transparentného aj opakného 
kremeňa.  

• sklársky produkt pre využitie v optickom priemysle, pri splnení prísnych požiadaviek 
na čistotu, homogenitu a izotropiu vlastností materiálu.  
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