
1. Charakter wiązania krzem tlen 

2. Wiązanie Si–O w krzemianach 

3. Krzemiany jako struktury jonowe 

4. Systematyka anionów krzemotlenowych.  

5. Główne grupy krzemianów  

6. Wzory koordynacyjne anionów 

krzemotlenowych 



Si 

1s2 2s2 2p2 2p2 2p2 3s2 3px 3py    3pz 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑    

O 

1s2 2s2 2px 2py 2pz 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 



 

- Długość wiązania Si-O wynosi od  1.57 do 1.72Å (średnio 1.62Å), 

- Kąt między wiązaniami O-Si-O od 98
o
 do 122

o
 (średnio 109,47

o
), 

- Kąt między tetraedrami Si-O-Si od 120
o
 do 180

o
 (średnio 140

o
). 

 

 Suma i stosunek promieni jonów krzemu i tlenu 

 

Promień 

jonowy  

 

 Pauling 

 

Zachariasen 

 

Goldschmidt 

Shannon 

-Prewitt 

 rO
2- [Å]   1.40       1.40       1.32 1.35 

 rSi
4+ [Å]   0.41       0.44       0.39 0.26 

 rSi
4++rO

2-    1.81       1.88       1.71 1.61 

 rSi
4+/ rO

2-   0.29       0.31       0.29 0.19 



 

Kąt Si_O-Si 120 130 140 150 160 170 180 

dSi-O w krzem. 1.690 1.655 1.634 1.622 1.615 1.611 1.610 

dSi-O  w SiO2 1.662 1.632 1.615 1.605 1.598 1.595 1.594 
 

Najważniejsze czynniki różnicujące wiązanie krzem - tlen to: 

 

1. terminalna (końcowa) lub mostkowa pozycja wiązania Si-O, 

2. elektroujemność sąsiadującego z Si-Oter kationu metalu, 

3. kąt między tetraedrami w przypadku wiązania Si-Obr, 



 

 

Krzemian śr. Zres Si [e] Zres Oterm [e] Zres Obr [e] 

Mg2[SiO4] +2.11 -1.29 do –1.52 - 

Mg [SiO3] +2.28 -1.36 do –1.51 -1.22 do –1.31 

Fe2[SiO4] +2.43 -1.13 do –1.24 - 

Fe [SiO3] +2.19 -1.04 do –1.20 -0.92 d0 –1.18 

                (Dane w tabeli wg.Sasaki 1982) 

Jonowość % Si – O = 43 



 

 

 

 

                                                                                       

 

     Si                  Obr  e
-
              Si       e

-
       Oter               Mg 

                                                                                                    
                                      0.52 Å       1.14Å      0.71Å      0.89Å 

 



 

 

 

                                         Rodzaj anionu krzemotlenowego 
 

 

 

 

Struktura komórki elementarnej 
 

 

 

 

Skład chemiczny 



 

   Anion [SiO4]
4-

 
 

    

 

 

Układ regularny o symetrii przestrzennej Ia3d (granaty) 
 

    

 

 

Ca3Al2[SiO4]3 

 



 

 

Rodzaj anionu 

 

 

Przykłady  anionu 

 

Stosunek  (T : O) 

Ortokrzemiany 

Grupowe 

Łańcuchowe 

Warstwowe 

Szkieletowe 

[SiO4]
4-

 

[Si2O7]
6-

, [Si3O10]
8-

 itd. 

[TO3]
2-

 

[T4O10]
4-

 

[TO2] 

1 : 4 

od 1 : 3.5 do 1 : 3 

od 1 : 3 do 1 : 2.5 

1 : 2.5 

1 : 2 

 











   

 

1. liczba koordynacyjna krzemu (CN – coordination number), która może 

przyjmować wartości 4, 5 i 6 ale najczęściej 4, 

2. liczba łączeń  - wspólnych naroży (L – linkedness ), dwa poliedry mogą się w 

ogóle nie łączyć (wówczas L=0) lub łączyć jednym wspólnym narożem (L=1), 

wspólną krawędzią (L=2) lub wspólną ścianą (L≥3), 

3. rzędowość tetraedru – liczba tlenów mostkowych (s –connectedness ), s = 0, 1, 2, 

3, 4 co oznacza odpowiednio brak tlenu mostkowego, jeden, dwa, trzy i cztery 

tleny mostkowe w jednym tetraedrze (por.rozdz.4.1), 

4. liniowość lub rodzaj rozgałęzienia anionu (B – branchedness), tworzące złożony 

anion poliedry mogą łączyć tworząc proste, liniowe łańcuchy lub łańcuchy 

rozgałęzione a nawet łańcuch z pętlami,  

5. wymiar anionu (D – dimensionality ) oznacza wymiar polimeryzacji złożonych 

anionów, gdy D = 0 anion jest niepolimeryczny a więc składa się z jednego lub 

policzalnej liczby poliedrów, gdy D = 1 polimeryczny anion jest spolimeryzowany 

w jednym wymiarze zaś gdy  wartość D wynosi dwa lub trzy polimer 

rozbudowany jest w odpowiednio w dwóch i trzech wymiarach,  

6. wielokrotność anionu (M – multiplicity) oznacza liczbę pojedynczych elementów 

w anionie o takim samym wymiarze, a więc w przypadku niepolimerycznych to 

liczba tetraedrów, liczba pierścieni, dla polimerów łańcuchowych liczba 

łańcuchów a dalej liczba warstw dla D = 2. 

7. powtarzalność ułożenia anionu (P – periodicity) jest istotna dla anionów o 

znacznej liczbie tetraedrów i oznacza liczbę tetraedrów w powtarzającej się 

sekwencji ułożenia tych tetredrów w złożonym anionie. 
 



  1. Najważniejszy parametr dzielący aniony na cztery rodzaje to wymiar- D, 

2. Wielokrotność – M (przy tej samej wartości D), gdyby zaś przy tej samej 

wartości wielokrotności istniały różne konformacje to wówczas należy 

dodatkowo stosować parametr s czyli rzędowość tetraedrów, 

3. Periodyczność P będzie stosowana dla anionów polimerycznych (D = 1, 2 i 3) 

określa wielkość elementu powtarzalnego (motyw struktury anionu) 

wyrażonego liczbą tetraedrów lub wynikająca z przemienności krotność 

pierścieni dla polianionów o D = 2 i 3. Przemienność i krotność pierścieni mogą 

być stosowane zamiennie i są równoważne. 



 

1.  Niepolimeryczne krzemiany (D-0):  

 mono-, oligo- i cyklokrzemiany,  

 

2.   Inokrzemiany (D = 1) –  łańcuchowe, 

 

3.   Fyllokrzemiany (D = 2) – warstwowe, 

 

4.  Tektokrzemiany (D = 3) – szkieletowe. 

 



                         
       

                                    (a)                               (b)                                      (c)                                          (d) 

               
                             (e)                                                      (f)                                                            (g) 

 







 











          Zeolit A                                          Zeolit 4A 

         Chabazyt                                      Zeolit Theta - 1 







 

Nazwa chemiczna 

(mineralogiczna) 

 

 

Wzór tlenkowy 

 

Wzór chemiczny 

Monokrzemian 

wapniowo-glinowy 

(grossular) 

Fylloglinokrzemian 

wapniowo-glinowy 

(margaryt) 

tektoglinokrzemian 

wapniowy  

(anortyt) 

 

3 CaO · Al2O3 · 3 SiO2 

 

 

CaO·2Al2O3·2SiO2·H2O 

 

 

CaO · Al2O3 · 2SiO2 

 

Ca3Al2[SiO4] 

 

 

CaAl2[Al2Si2O10](OH)2 

 

 

Ca[Al2Si2O8] 



Anion krzemotlenowy 

[P(Si,T)x Oy(OH)z]∞
n-  

Krzemian, glinokrzemian, borokrzemian itp 

Me+
aMe2+

bMe3+
c[

P(Si,T)xOy(OH)z]
n- OH-, X- · n H2O 

 


