
 
 

 

Títol: «Bosc químic» 
• Materials: got de precipitats i tubs d'assaig amb gradeta, espàtula, dissolució aquosa de silicat 

de sodi al 30%, clorur de cobalt (II) hexahidratat, clorur de ferro (III) hexahidratat, sulfat de ferro 

(II) heptahidratat, nitrat de níquel (II) hexahidratat, sulfat de níquel (II) heptahidratat, clorur de 

coure (II), sulfat de coure (II) pentahidratat i clorur de calci. 

• Persones que participen: 

-Alumnat: Dani Artola Ionescu, Fernando Bruñó Guimerá, Carlos Guillamón Escuriola, Fran 

Muñoz García i Ismael Tahiri Dabli de l'IES Cabanes. 

-Professora: Espino Lizárraga Sánchez. 

• Fonament teòric:  

En la naturalesa abunden els minerals cristal·litzats. Si desitgem obtenir cristalls en el laboratori, 

en la majoria de les ocasions és difícil perquè requereix temps i pressions molt elevades. No 

obstant això, hi ha compostos que cristal·litzen fàcilment. És el cas dels silicats metàl·lics que 

sintetitzarem en aquesta pràctica. 

L'operació de cristal·lització és aquella per mitjà de la qual se separa un component d'una 

dissolució líquida transferint-lo a la fase sòlida en forma de cristalls que precipiten. De fet, si el 

sòlid es forma d'una manera ràpida, desordenat, en molts punts simultàniament (nuclis de 

cristal·lització), i les partícules són, en conseqüència, de grandària molt xicoteta, parlarem d'un 

procés de precipitació. Si, per contra, com és el nostre cas, el sòlid es forma d'una manera lenta, 

ordenada, en pocs nuclis, amb l'aparició de partícules polièdriques de grandària apreciable (a 

simple vista) i de morfologia característica (cristalls), parlarem d'un procés de cristal·lització. 

Per a poder cristal·litzar un solut qualsevol ha d'eliminar-se la seua calor latent o entalpia de 

fusió, per la qual cosa l'estat cristal·lí a més de ser el més pur, és el de menor nivell energètic 

enfront dels estats líquid i gasós. En aquesta situació els àtoms o els ions romanen immòbils uns 

respecte als altres formant estructures en l'espai amb la mateixa geometria, sense importar la 

dimensió del cristall. La unitat que es repeteix en l'espai donant lloc al cristall es denomina «cel·la 

unitat». 

La forma geomètrica dels cristalls és una característica de cada compost químic, per la qual cosa 

la ciència que estudia els cristalls, la cristal·lografia, els ha classificat en set sistemes universals 

de cristal·lització: 



 
 

 

 

 

 

Els punts assenyalats en cada cel·la unitat indiquen la posició que ocupen els àtoms o els ions. 

 

 

 



 
 

 

• Explicació detallada de l’experiment:  

Els silicats formen la major part dels minerals que existeixen en l'escorça terrestre (granades, 

miques, topazis, turmalines…). No obstant això, avui els sintetitzarem mitjançant una reacció 

química. Com ho farem? 

Obtindrem silicats metàl·lics partint d'una dissolució concentrada de silicat sòdic i de diferents 

sals metàl·liques (de ferro, de cobalt, de níquel, de magnesi, de calci…). 

A mesura que anem incorporant a la dissolució de silicat de sodi diferents sals metàl·liques, el 

sodi serà reemplaçat pels metalls, obtenint així silicat de ferro (II) (si afegim una sal de ferro (II)), 

o silicat de magnesi (si afegim una sal de magnesi), o silicat de calci (si afegim una sal de calci)… 

Per exemple: silicat de sodi + sulfat de ferro (II) → silicat de ferro (II) + sulfat de sodi 

  Na2SiO3                     +  FeSO4  →  FeSiO3        +  Na2SO4 

Així com el silicat de sodi és soluble en aigua, els silicats que s'acaben de formar (de ferro (II), 

magnesi, calci…) no ho són, per la qual cosa comencen lentament a cristal·litzar. És a dir, els 

àtoms que formen els corresponents silicats comencen a reagrupar-se formant estructures 

geomètriques ordenades on hi ha un nombre elevadíssim d'aquests àtoms. Aquestes 

estructures ordenades es repetiran de forma regular en l'espai. Aquesta perfecta ordenació a 

escala microscòpica es manifesta a escala macroscòpica i ens permet veure, a simple vista, unes 

formes polièdriques regulars a les quals denominem «cristalls». 

 

 

L'estructura situada a 

l'esquerra, en la imatge, 

correspon a una estructura 

cristal·lina (estructura 

ordenada); mentre que la 

situada a la dreta no ho és 

(estructura desordenada). 

 



 
 

 

 

La forma polièdrica que adopta cada cristall i 

la seua coloració depèn del tipus de metall 

que forma el silicat. 

 

• Connexió de l'experiment amb la vida quotidiana:  

Silicat de calci: una vegada hidratat és un dels components principals del ciment Portland. És el 

responsable de les propietats resistents del ciment. 

 

Silicats de potassi i cobalt: s'empren per a la preparació d'esmalts i pintures en la indústria de 

la ceràmica i del vidre. 

Silicat de ferro: juga un paper important en la construcció hidràulica moderna: assegura els 

terraplens de jaços de riu, canals, dàrsenes portuàries i molls contra els impactes d'ones i 

turbulències de tràfic marítim a causa del seu elevat pes en comparació amb altres tipus de 

pedra. 

S'empra també en construcció de pistes, horticultura i jardineria i com a additiu del ciment 

(resisteix molt bé les gelades). 

Silicat de magnesi: quan està hidratat el coneixem amb el nom de «talc». 

És molt emprat en cosmètica perquè és resistent a l'aigua i permet que els cosmètics 

s'adherisquen a la pell; per això s'empra en la fabricació de pastes de dents, sabons, detergents, 

cremes facials i desodorants antitranspirants. 

També s'empra com a agent antiadherent en el xiclet, en les carns guarides i per a polir l'arròs i 

els cereals. Juga un paper important en la producció d'oli d'oliva, perquè augmenta el rendiment 

i millora la qualitat de l'oli. Es troba present en suplements esportius i en pinsos i fertilitzants. 

Silicat de sodi (reactiu de partida): conegut com a vidre o cristall líquid, s'empra per a fabricar 

adhesius que pegues fusta, paper, metall, però no plàstic. Utilitzat en el recobriment de 

canonades metàl·liques per les quals circula aigua, ja que impedeix l'oxidació de la canonada i la 

coloració de l'aigua en actuar com a floculant. 



 
 

 

També s'usa per a fabricar pigments en tints i pintures, i com a matèria primera per a obtenir 

gel de sílice o silicagel, que actua com a absorbent de la humitat (dessecant) En l'actualitat, 

existeixen silicats artificials que s'usen per a produir llum fluorescent. 


