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A szilícium és szilíciumtartalmú ásványok 

II. rész 
 

A szilícium-dioxid a szilíciumnak oxigénnel alkotott vegyülete, összetételét a SiO2 

vegyiképlet írja le. A szilícium-dioxid polimorf vegyület, vagyis szilárd állapotban több-
féle módosulatban fordul elő, amelyek kristályrács szerkezetükben, szimmetriájukban 
különböznek egymástól: ezek a kvarc, a tridimit és a krisztobalit, melyek közül a leggya-
koribb ásvány a kvarc, ami a földkéreg leggyakoribb ásványa is. Az utóbbi évtizedekben 
bebizonyosodott, hogy a földönkívüli térrészben is előfordul. Az űrkutatások során 400 
fényévnyi távolságban található fiatal csillagok porkorongjában is azonosítottak tridimit 
és krisztobalit kristályokat. 

A tiszta kvarc színtelen, kristályos anyag. Régi tapasztalat, hogy a kvarcnak nem lé-
tezik oldószere hasonlóan a szilíciumhoz és gyémánthoz. Ebből következtettek arra, 
hogy a kvarc is atomrácsos kristályt alkot, amit a röntgendiffrakciós vizsgálatok igazol-
tak is. A kvarc kristályában a szilícium (a gyémánthoz hasonlóan) négy egyszeres kötés-
sel, tetraéderesen kapcsolódik négy oxigénatomhoz, amelyek a másik párosítatlan elekt-
ronjukkal egy további szilíciumatomhoz kapcsolódnak.  

A tetraéderes térhálós szerkezet mind a három emlí-
tett SiO2 ásványra jellemző, amelyeknek képződési hő-
mérsékleti értéküktől függően kétféle módosulata van: α 
(az alacsonyabb hőmérsékleten képződő) és β (a maga-
sabb hőmérsékleten kristályosodó). 

A kvarcnak a két kristálymódosulata: az α-kvarc 573 °C 
hőmérséklet alatt kristályosodik trigonális, a β-kvarc ma-
gasabb hőmérsékleten (573-870oC) hexagonális (hexago-
nális trapezoéderes szerkezetű. Kristályalakja-termete és 
képződési hőmérséklete között összefüggés van, ezért jó 
földtani hőmérőnek tekinthető. A hexagonális β-
módosulat a hőcsökkenés után is megtartja alakját. 

A szilícium-dioxid ásványok mindkét módosulata 
szimmetriacentrum nélküli kristály, ezért optikailag aktív 
anyag (enantiomorf), a polarizált fény polarizációs síkját 
jobbra- és balra-forgató kristályok formájában képződik. 
A természetben ezek gyakran ikerkristályok formájában 
jelennek meg. 

A kristályos szilícium-dioxid kemény anyag, kemény-
sége 7 a Mohs-féle keménységi skálán. Más jelentős fizi-
kai tulajdonsággal is rendelkezik: nem nyeli el az ultraibo-
lya sugarakat és piezoelektromos tulajdonságú. Nagy ke-
ménysége és ellenállóképessége miatt a felszíni kőzetek 
lepusztulása során feldúsul a felszíni rétegekben, tiszta 
kvarctörmelék (homok), homokkő, kvarcit formájában. 

 

A szilícium és az oxigén kapcsolódása  
a szilícium-dioxidban 

 

 

-kvarc 
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A földkéregben előforduló kvarc kristályok gyakran fémoxidokkal szennyezettek, 
ezért különböző színűek, ezeket féldrágakövekként hasznosítják.  
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A SiO2 a természetben amorf formában is előfordul, bizonyos mészkövekben tűzkő-
gumó néven ismert kemény anyagként és a tengeri üledékekben. A szilícium-dioxid az 
egyik legszélesebb körben felhasznált vegyület. 

A szilícium-dioxid főbb alkalmazási területei:  

 üveg-, kerámia-  és cementgyártás 

 az élelmiszeripar: csomósodást gátló anyagként, habzásfékezőként, sörből, borból 
fehérjék eltávolítására, szárított élelmiszerekben víz megkötésére (E551 jelű adalék-
anyag néven). Napi maximum beviteli mennyiségét nem szabályozták, mivel szájon 
át a szervezetbe kerülve nincs ismert mellékhatása.  

 a mikroelektronika: rendkívül vékony rétegben is kiváló szigetelőképességgel ren-
delkezik. Ennek segítségével lehet a mikrométeres mérettartományban működő ve-
zetékeket, integrált áramköröket és kondenzátorokat készíteni. 

 nagypontosságú időmérők (kvarcóra) készítésére piezoelektromos tulajdonsága 
alapján, mivel kristálya elektromos tér hatására a tér irányától függően kitágul, vagy 
összehúzódik, ezért váltakozó elektromos térben a periódusos tágulás és összehú-
zódás állandó rezgését eredményezi a kristálynak, amelynek az időegységre jutó 
rezgési frekvenciája  gyakorlatilag független a hőmérséklet és nyomás változásaitól. 
Ezért nagypontosságú időmérésre használhatók a kvarckristályok.  

 kvarcüveg készítésére: a kvarc megolvasztva és hirtelen lehűtve üveges állapotba jut. A 
kvarcüveg átengedi az ultraibolya sugarakat. A hőkitágulási együtthatója nagyon kicsi, 
ezért felhevítés után hirtelen hűtésre sem reped. Kémiailag savas és semleges közegben 
inaktív, ezért nagytisztaságú anyagok előállításánál használják. A bázisok és a HF meg-
támadja, ezért ezek jelenlétében nem használható laboratóriumi edényként.  

 az aerogél egyik formájának alapanyaga. Az aerogél nagyon alacsony sűrűségű szi-
lárd anyag, amely egy gélből a folyékony komponens gáznemű anyaggal való kicse-
rélésével képződik. A 2-5 nanométer nagyságú, gyűrű alakú részecskéi csomókba 
tömörülve képezik mikrostruktúráját nanonporózitású (pórusai 100 nanométernél 
kisebbek) szerkezetet létrehozva. Értékes tulajdonságai alapján szigetelőanyagként, 
katalizátorok hordozójaként, vagy elnyelető anyagként, lézerfény elnyeletésére, 
kozmetikumok és festékanyagok sűrítő komponenseként használhatók a 
szilikagélből készült aerogélek. 

 a biokémiai technológiában a DNS és az RNS kinyerésére, mert megköti a nuklein-
savakat. 

 gyógyszeriparban egyes gyógyszerek esetén habzásgátlóként, bizonyos fogkrémek 
adalékanyagaként használják 

 féldrágakövekként a kristályosodott kvarcváltozatokat, mint a hegyikristály, a fém-
oxid nyomokat tartalmazók az ametiszt, a füstkvarc, a citrin, a rózsakvarc, a zárvá-
nyos kvarcok (kvarcmacskaszem, sólyomszem, tigrisszem, aranyos kvarc, rutil), a 
SiO2∙nH2O képletnek megfelelő összetételű opálok, a mikrokristályos vagy rostos 
(kalcedon, a karneol, a krizopráz, a heliotrop, az achátok) vagy a szemcsés szerke-
zetűek: a szarukő, a jáspis.  

Élettani hatása: a finom szilícium-dioxid porának belélegzése hosszú távon (még ala-
csony, 0,1mg/m³ koncentráció esetén is) szilikózist, bronchitist, valamint egyes esetek-
ben rákot okozhat. A belélegzett részecskék a tüdőbe kerülve megtapadnak annak belső 
felületén, onnan nem távoznak és folyamatosan ingerlik a nyálkahártyát. 
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A szervezetbe szájon át bekerülő szilícium-dioxid teljesen ártalmatlan vegyület. Nem 
lép reakcióba semmivel sem, a bekerült mennyiség általában minden mellékhatás nélkül, 
a széklettel távozik. Nagy mennyiségben megkötheti a vizet, ezáltal enyhe székrekedést 
okozhat. Nincs tápértéke, semmilyen mérgező hatása nem ismert.  

 

Máthé Enikő 
 

tudod-e?
 

Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata 

Már kisgyermek koromban az volt az álmom, hogy orvos legyek, gyógyítással foglal-
kozhassam. Középiskolai tanulmányaim során a biológia és kémiai ismeretek, a labora-
tóriumokban végzett kísérletek és az önálló kísérletezési lehetőségek fokozták kedvem a 
jövőbeli hivatásomra való felkészülésre.  

A különböző fertőző betegségeket és azok kórokozóit és gyógymódjait akartam ala-
posabban megismerni, mivel gyermekkorban ezek a leggyakoribbak.  

Az emberi kultúra az ősidőktől fogva foglalkozott a gyógyítással. A természetben az 
ember az őt körülvevő élőlényeket, elsősorban növényeket próbálta használni panaszai 
enyhítésére. Számos növényről bebizonyosodott, hogy gyógyhatása van, ezeket nevez-
zük gyógynövényeknek, melyeket különböző formában használ az emberiség a népi 
gyógyászat szereiként, s a XVIII. sz. óta az alternatív gyógymódok közül a homeopátiás 
kezelésekben is. Már az ókorban növényekből kivont illóolajokat használtak 
gyógymasszásra, fertőző betegségek kezelésére. A pestisjárványok idején a boróka 
(Juniperus) ágainak égetésével próbálták megakadályozni a fertőzés terjedését. A modern 
idők tudományos és technikai fejlesztései a gyógyszeripar rohamos fejlődését biztosítot-
ták, ami sok betegség sikeres gyógyítását eredményezte. A bakteriális fertőzések leküz-
désében az antibiotikumoknak volt nagy jelentősége. Tudott, hogy az utóbbi időben a 
betegek nagyon gyakran szednek antibiotikumokat a kóros tünetek enyhítésére, vagy 
megszüntetésére. Azonban a tudománynépszerűsítő irodalomban számos tudósítás ol-
vasható arról, hogy a kórokozók (baktériumok) nagy része már a legtöbb eddig ismert 
antibiotikummal szemben immunis. Nem pusztul el az antibiotikum hatására, ugyanak-
kor annak más káros hatása is van a szervezetre. Ezért a túlzott antibiotikum fogyasztás 
veszélyes. Orvosi szakvélemény nélkül nem szabad antibiotikumokat fogyasztani, veszé-
lyes megelőzésre használni ezeket az anyagokat. 

Az illóolajok gyógyhatása keltette fel érdeklődésemet, s ezért választottam őket kí-
sérleteim tárgyául. 

Az illóolajok, növényekből desztillációval, préseléssel vagy oldószeres extrakcióval 
kivonható hidrofób folyadékok, amelyek különböző illékony vegyületeket tartalmaznak. 
Nevükkel ellentétben kémiai szempontból nem a zsírok (ill. olajok) csoportjába tartozó 
anyagok. Az illóolajoknak az a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy szobahőmérsékleten is 
könnyen párolognak, és párolgásuk után nem hagynak nyomot, míg az olajok nem illé-
konyak, fehér papírra cseppentve zsíros nyomot hagynak. Anyagi minőség szempontjá-
ból is nagy különbség van köztük. Míg az olajoknak nevezett vegyületek a telítetlen zsír-


