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1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych, metodą
zol-żel, przez otrzymanie zolu krzemionkowego, przeprowadzenie go w żel i wysuszenie, znamienny 
tym, że zol krzemionkowy wytwarza się z wodnej mieszaniny reakcyjnej zawierającej tetraalkoksysi-
lan, gdzie grupa alkoksylowa zawiera od C1 do C4, alkohol lub mieszaninę alkoholi alifatycznych C1-C4
w stosunku molowym odpowiednio od 1:5 do 1:35, oraz ewentualnie karbofunkcyjny alkoksysilan, 
wprowadzony w ilości od 0,5 do 15% molowych w stosunku do alkoksysilanu, przy czym proces pro-
wadzi się w obecności związku amoniowego, użytego w ilości od 1x10-3 do 5x10-2 moli na 1 mol tetra-
alkoksysilanu. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funk-

cjonalizowanych. 
Wytwarzanie nanoproszków krzemionkowych o kontrolowanym składzie chemicznym i dobrze 

zdefiniowanej strukturze jest bardzo ważne ze względu na wysokie wymagania stawiane materiałom 
stosowanym w nowoczesnych dziedzinach takich jak kataliza, inżynieria materiałowa. Wykorzystanie 
nanoproszków krzemionkowych, zwłaszcza funkcjonalizowanych, jako składników nanokompozytów 
i nanomateriałów a także jako selektywnych katalizatorów niektórych procesów chemicznych jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy posiadają one zdefiniowany i powtarzalny skład oraz strukturę chemiczną. 

Znany jest sposób otrzymywania nanoproszków krzemionkowych na przykład: metodą odparo-
wania laserowego metalicznego krzemu w atmosferze hel/tlen, syntezy bezpośredniej w łuku elek-
trycznym z zastosowaniem anody z krzemu metalicznego. 

Znany jest sposób wytwarzania nanometrycznych polikrystalicznych związków metali ziem 
rzadkich opisany w zgłoszeniu patentowym nr 355792 przy czym rozmiary ziaren tych proszków mogą 
być kontrolowane temperaturą wygrzewania. 

Z literatury specjalistycznej znany jest sposób otrzymywania krzemionki o rozmiarach ziaren 
0,05 do 2 μm metodą zol-żelową przez mieszanie i ogrzewanie mieszaniny otrzymanej z nasyconego 
roztworu amoniaku w alkoholu lub mieszaninie alkoholi, wody amoniakalnej i alkoksysilanu (W.Stöber, 
A.Fink, E.Bohn: „Controlled growth of monodisperse silica spheres in the mikron size range", J.Colloid 
Interface Sci. 26, 62, 1968). Autorzy publikacji stwierdzili niezbyt dobrą powtarzalność metody oraz 
duże odchylenie standardowe rozrzutu rozmiarów cząstek otrzymanej krzemionki. Niedogodnością tej 
metody jest zastosowanie jako katalizatora amoniaku w postaci wody amoniakalnej, co powoduje 
zmianę stężenia tego substratu w trakcie procesu i w konsekwencji utrudnia otrzymanie proszków 
krzemionkowych charakteryzujących się dobrą powtarzalnością właściwości. Ponadto duża lotność 
amoniaku stosowanego w postaci wody amoniakalnej może powodować istotne trudności technolo-
giczne. W opisie patentowym US 6103379 zastosowano tę metodę do otrzymywania mikrokulek skła-
dających się z rdzenia polimerowego i otoczki krzemionkowej.  

Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania nanoproszków krzemionkowych, także funkcjonali-
zowanych, charakteryzujących się dobrą powtarzalnością właściwości, zwłaszcza rozmiarów cząstek 
i ich rozrzutów a ponadto redukuje niedogodności technologiczne spowodowane stosowaniem wody 
amoniakalnej zawierającej bardzo lotny amoniak. 

Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych, metodą zol- 
-żel, charakteryzuje się tym, że zol krzemionkowy wytwarza się z wodnej mieszaniny reakcyjnej zawie-
rającej tetraalkoksysilan, gdzie grupa alkoksylowa zawiera atomów węgla od C1 do C4, alkohol lub 
mieszaninę alkoholi alifatycznych od C1 do C4 w stosunku molowym odpowiednio od 1:5 do 1:35, oraz 
ewentualnie karbofunkcyjny alkoksysilan, wprowadzony w ilości od 0,5 do 15% molowych w stosunku 
do alkoksysilanu, przy czym proces prowadzi się w obecności związku amoniowego, użytego w ilości 
od 1x10-3 do 5x10-2 moli na 1 mol tetraalkoksysilanu. 

Karbofunkcyjny alkoksysilan korzystnie zawiera grupę funkcyjną aminową lub winylową lub izo-

cyjanianową lub metakryloksylową -CO2(CH3)C=CH2, lub glicydoksylową . 
Korzystnie jest jako związek amoniowy stosować wodorotlenek tetrametyloamoniowy lub wodo-

rotlenek tetraetyloamoniowy. 
Wytwarzanie zolu krzemionkowego prowadzi się w znany sposób przez mieszanie składników 

mieszaniny reakcyjnej, korzystnie w temperaturze otoczenia. 
Nanoproszki krzemionkowe wydziela się w znany sposób przez odparowanie rozpuszczal-

ników i wysuszenie pozostałości. Czas suszenia zależy od temperatury, która zazwyczaj nie prze-
kracza 250°C. 

Funkcjonalizacja cząstek nanoproszku krzemionkowego ma duże znaczenie przy stosowaniu 
tych proszków jako składników nanokompozytów. Wprowadzenie do nanoproszku grup funkcyjnych 
np. winylowych, aminowych i innych ułatwia kompatybilizację nanoproszku z matrycą polimerową oraz 
umożliwia trwałe wbudowanie takiego nanoproszku w matrycę, co pozwala na uzyskanie bardzo do-
brych właściwości nanokompozytów. 

Rozmiary cząstek nanoproszku krzemionkowego otrzymanego sposobem według wynalazku 
zależą od ilości zastosowanego katalizatora oraz składu mieszaniny reakcyjnej. 
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Wraz ze zwiększeniem ilości katalizatora, zmniejszeniem ilości alkoholu, rozmiary cząstek na-
noproszku wzrastają, przy czym ich mała polidyspersyjność zostaje zachowana. 

Wytwarzanie nanoproszków krzemionkowych sposobem według wynalazku zilustrowano w przy-
kładach. Receptury oraz właściwości otrzymanych nanoproszków otrzymanych w przykładach I-X ze-
stawiono w tabeli 1. 

P r z y k ł a d  I. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 50 g etanolu bez-

wodnego, 1,1 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 10 g wody destylowa-
nej. Otrzymana mieszanina miała pH 13,1. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 10,4 g tetra-
etoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie  
5 minut obserwowano opalescencję roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otocze-
nia i mieszano przez 2 godziny wykonując pomiar pH. Wartość pH końcowego wynosiła 10,3. Na pod-
stawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary 
cząstek zolu wynoszą 680-700 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C 
przez 1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. 
Zbadano rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej 
stwierdzając, że wynoszą one 650-710 nm. 

P r z y k ł a d  II. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 82 g etanolu bez-

wodnego, 0,2 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 31 g wody destylowa-
nej. Otrzymana mieszanina miała pH 12,1. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 17 g tetra-
etoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie  
7 minut obserwowano opalescencję roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otocze-
nia i mieszano następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 9,1. Na 
podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że roz-
miary cząstek zolu wynoszą 250-265 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 
90°C przez 1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemion-
kowy. Zbadano rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszki metodą skaningowej mikroskopii elektro-
nowej stwierdzając, że wynoszą one 240-270 nm. 

P r z y k ł a d  III. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 91,0 g etanolu bez-

wodnego, 0,062 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 35,1 g wody desty-
lowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 11,5. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 18,9 g 
tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 
10 minut obserwowano opalescencję roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze oto-
czenia i mieszano następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 8,7. Na 
podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że roz-
miary cząstek zolu wynoszą 80 - 96 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 
90°C przez 1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemion-
kowy. Zbadano rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektro-
nowej stwierdzając, że wynoszą one 78 - 96 nm. 

P r z y k ł a d  IV. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 238 g etanolu bez-

wodnego, 1,85 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetraetyloamoniowego i 72 g wody destylowa-
nej. Otrzymana mieszanina miała pH 13,3. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 187 g tetra-
etoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie  
4 minut obserwowano opalescencję roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otocze-
nia i mieszano następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 10,2. Na 
podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że roz-
miary cząstek zolu wynoszą 375 - 405 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperatu-
rze 90°C przez 1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krze-
mionkowy. Zbadano rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii 
elektronowej stwierdzając, że wynoszą one 380 - 410 nm. 

P r z y k ł a d  V. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 106,6 g etanolu 

bezwodnego, 0,26 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 40,3 g wody 
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destylowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 12,1. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 
22,1 g tetraetoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po 
upływie 7 minut obserwowano opalescencję roztworu. Do mieszaniny reakcyjnej dodano 0,108 g winy-
lotrietoksysilanu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano następnie przez 
2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 9,1. Na podstawie badania otrzymanego 
zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary cząstek zolu wynoszą  
250 - 275 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C przez 1 godzinę oraz 
w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano rozmiary czą-
stek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdzając, że wyno-
szą one 255 - 270 nm. 

P r z y k ł a d  VI 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 176,0 g butanolu 

bezwodnego, 0,35 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 50,1 g wody 
destylowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 11,8. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 
27,2 g tetrabutoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po 
upływie 8 minut obserwowano opalescencję roztworu. Do mieszaniny reakcyjnej dodano 1,88 g  
γ-aminopropylotrietoksysilanu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano 
następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 8,9. Na podstawie bada-
nia otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary cząstek 
zolu wynoszą 150-175 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C przez  
1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbada-
no rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwier-
dzając, że wynoszą one 150-170 nm. 

P r z y k ł a d  VII. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 312,0 g metanolu 

bezwodnego, 19,6 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetraetyloamoniowego i 75,6 g wody desty-
lowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 13,6. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 98,9 g 
tetrametoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 
4 minut obserwowano opalescencję roztworu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otocze-
nia i mieszano następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 10,3.  
Na podstawie badania otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że 
rozmiary cząstek zolu wynoszą 750-765 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperatu-
rze 90°C przez 1 godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krze-
mionkowy. Zbadano rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii 
elektronowej stwierdzając, że wynoszą one 645-755 nm.  

P r z y k ł a d  VIII. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 123,6 g izopropano-

lu bezwodnego, 0,076 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetrametyloamoniowego i 40,3 g wody 
destylowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 12,3. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 
21,5 g tetrapropoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po 
upływie 5 minut obserwowano opalescencję roztworu. Do mieszaniny reakcyjnej dodano 1,2 g 3-izo-
cyjanianopropylotrietoksysilanu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano 
następnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 9,2. Na podstawie bada-
nia otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary cząstek 
zolu wynoszą 110-115 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C przez 1 
godzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano 
rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdza-
jąc, że wynoszą one 110-120 nm. 

P r z y k ł a d  IX. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 268,9 g metanolu 

bezwodnego, 27,9 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetraetyloamoniowego i 85,0 g wody desty-
lowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 13,8. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 159,8 g 
tetrametoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 
3 minut obserwowano opalescencję roztworu. Do mieszaniny reakcyjnej dodano 35,0 g 3-glicydo-
ksypropylotrietoksysilanu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano na-
stępnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 11,1. Na podstawie badania 
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otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary cząstek zolu 
wynoszą 850-865 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C przez 1 go-
dzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano 
rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdza-
jąc, że wynoszą one 850-855 nm. 

P r z y k ł a d  X. 
W kolbie Erlenmayera wymieszano przy użyciu mieszadła magnetycznego 99,4 g butanolu 

bezwodnego, 0,021 g 20% roztworu wodnego wodorotlenku tetraetyloamoniowego i 56,0 g wody de-
stylowanej. Otrzymana mieszanina miała pH 12,1. Następnie do mieszaniny reakcyjnej dodano 25,6 g 
tetrabutoksysilanu. Mieszanina reakcyjna była klarowna w początkowym etapie, natomiast po upływie 
10 minut obserwowano opalescencję roztworu. Do mieszaniny reakcyjnej dodano 2,1 g 3-metakry-
loksypropylotrietoksysilanu. Zawartość kolby utrzymywano w temperaturze otoczenia i mieszano na-
stępnie przez 2 godziny i mierzono pH. Wartość pH końcowego wynosiła 8,8. Na podstawie badania 
otrzymanego zolu metodą korelacyjnej spektroskopii fotonów stwierdzono, że rozmiary cząstek zolu 
wynoszą 310-315 nm. Następnie próbkę zolu suszono w suszarce w temperaturze 90°C przez 1 go-
dzinę oraz w 250°C przez 2 godziny. Otrzymano biały, sypki nanoproszek krzemionkowy. Zbadano 
rozmiary cząstek otrzymanego nanoproszku metodą skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdza-
jąc, że wynoszą one 310-320 nm. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych także funkcjonalizowanych, metodą 
zol-żel, przez otrzymanie zolu krzemionkowego, przeprowadzenie go w żel i wysuszenie, znamienny 
tym, że zol krzemionkowy wytwarza się z wodnej mieszaniny reakcyjnej zawierającej tetraalkoksysi-
lan, gdzie grupa alkoksylowa zawiera od C1 do C4, alkohol lub mieszaninę alkoholi alifatycznych C1-C4 
w stosunku molowym odpowiednio od 1:5 do 1:35, oraz ewentualnie karbofunkcyjny alkoksysilan, 
wprowadzony w ilości od 0,5 do 15% molowych w stosunku do alkoksysilanu, przy czym proces pro-
wadzi się w obecności związku amoniowego, użytego w ilości od 1x10-3 do 5x10-2 moli na 1 mol tetra-
alkoksysilanu. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się karbofunkcyjny alkoksysilan zawie-
rający grupę metoksylową. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się karbofunkcyjny alkoksysilan zawie-
rający grupę etoksylową. 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się karbofunkcyjny alkoksysilan zawie-
rający grupę propoksylową. 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że karbofunkcyjny alkoksysilan zawiera grupę 
aminową. 

6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że karbofunkcyjny alkoksysilan zawiera grupę wi-
nylową. 

7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że karbofunkcyjny alkoksysilan zawiera grupę izo-
cyjanianową. 

8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że karbofunkcyjny alkoksysilan zawiera grupę 
metakryloksylową -CO2(CH3)C=CH2. 

9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że karbofunkcyjny alkoksysilan zawiera grupę gli-

cydoksylową  
10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako związek amoniowy stosuje się wodorotle-

nek tetrametyloamoniowy. 
11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako związek amoniowy stosuje się wodorotle-

nek tetraetyloamoniowy. 
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