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Útdráttur 

Kísill fellur til í þúsundum tonna hjá Reykjanesvirkjun en þar er heitur jarðsjór aðskilinn frá 

gufunni í skiljustöð og er hann ónýtanlegur, meðal annars vegna kísilsins sem hann hefur að 

geyma. Jarðsjórinn inniheldur auk kísils sölt, aðallega natríumklóríð en möguleiki er að 

hreinsa hann nógu vel til að eftir standi 98-99,9% kísildíoxíð.      

 Vermæti kísils eru mjög háð hreinleika hans, yfirborðsflatarmáli og  holustærð. Hreinn 

kísill er meðal annars notaður í ýmis konar iðnað í formi kísilsands eða iðnaðarsands en til 

að það sé hægt þá er gerð lágmarkskrafa um hreinleika hans sem er 95%. Kísill er meðal 

annars notaður í glergerð, sem fylliefni í málningu og þekjuliti, dekkjagúmmí, steypu og 

fleira.            

 Verkefni þetta skiptist niður í þrjá hluta þar sem fyrsti hlutinn felst í því að hreinsa 

kísilinn frá Reykjanesvirkjun nægilega vel til að hann stæðist lágmarkskröfur um hreinleika, 

annar hluti verkefnisins snýst um að nota kísilinn sem íblöndunarefni í gróðurmold og að 

lokum felst þriðji hlutinn í því að kanna notkunarmöguleika hans í glergerð og sem fylliefni 

í málningu. 

 

Abstract 

At Reykjanes geothermal power plant there are thousands of tons of silica that accumulate 

in the surrounding environment. The silica comes from the hot geothermal brine that is 

separated from the steam in the separator station of the power plant and it makes the brine 

useless because of all the silica it contains. One of the components of silica is chloride, but 

it is possible to rinse it so it contains 98-99,9% of silicon dioxide.    

 The price of the silica is dependent on its purity, surface area and pore size. Clean 

silica is used for example in various industry in the form of silicasand or industrial sand, but 

in order for that to be possible, it requires the silica to be at least 95% pure. Silica is used for 

glassmaking, as a filler in paints and coatings, tire rubber, concrete and more. 

 This research is divided into three parts, with the first part involving cleaning the silica 

from the Reykjanes geothermal power plant sufficiently to achieve the minimum silica purity 

requirements. The second part of the project is to use the silica as an additive in soil and 

finally the third part of it is to explore its uses in glassmaking and as an additive in paint. 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi ritgerð er tileinkuð fjölskyldu minni 

 Börnin mín sem voru hvati minn í gegnum námið og ástæðan fyrir því að ég ákvað 

að mennta mig í upphafi.  

Maðurinn minn sem hefur ávallt haft trú á mér og gefið mér styrk til að halda áfram 

þegar ég var að gefast upp.  

Foreldrar mínir sem hafa ávallt haft trú á mér og sannfært mig um að ég geti gert 

hvað sem er og að ég geti orðið hvað sem ég vil. 
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1 Inngangur  

Á miðjum Norður-Atlantshafshryggnum situr Ísland, ein af mörgum eyjum í Atlantshafinu 

sem hafa orðið til á rekás hryggjarins. Undir landinu er ástæða þess að landið er stærsta eyjan 

af þeim sem hafa orðið þar til, þar eru flekaskil og heitur reitur undir þeim. Þessi staðsetning 

er eitt af landfræðilegum einkennum landsins ásamt fjölda virkra eldfjalla sem hér eru en 

þau eru í það minnsta tuttugu alls [1]. Ísland er þó þekkt fyrir fleiri hluti en bara fjölda virkra 

eldfjalla. Það er einnig þekkt fyrir ferskleika vatnsins og hreina loftið ásamt fallegu 

landslaginu. Íslenska þjóðin hefur einstakan blæ yfir sér sem lýsir bæði sjálfstæði hennar og 

sakleysi. Þrátt fyrir að íbúar landsins séu ekki margir þá hafa Íslendingar náð að afreka 

ótrúlegustu hluti og er einn af þeim að vera leiðandi land í nýtingu á jarðhita [2]. 

Mikið framboð er af jarðhitaauðlindum hér á landi og vatnsafli og er það vegna þess hvernig 

landið liggur á Atlantshafshryggnum. Þökk sé þessum auðlindum þá fór Ísland frá því að 

vera eitt af fátækustu löndum Evrópu, landi sem var háð því að orkuþörf þess væri uppfyllt 

með sólarhita og innfluttum kolum, yfir í að vera landið sem hefur eitt af bestu lífskjörum 

Evrópu þar sem nánast öll nýtt orka er fengin frá endurnýjanlegum orkugjöfum hér á landi. 

Sú orka sem kemur ekki héðan er innflutt jarðefnaeldsneyti, sem er meðal annars notuð á 

fiskveiðiskip, bíla og í annarskonar samgöngur [3].  

Ísland hefur mikla sérstöðu varðandi orkunotkun í alþjóðlegum samanburði því hvergi 

annarstaðar er orkubúskapurinn eins mikilvægur og hér á landi og er hlutfall endurnýjanlegra 

orkugjafa hvergi eins hátt. Íslendingum líkar þessi auðsótta orka sem fengin er frá 

jarðvarmavirkjunum og árið 2002 kom um 70% af þeirri heildarorku sem þjóðin nýtti sér frá 

innlendum orkulindum [4]. Tvö orkuver eru á Reykjanesskaganum og eru þau bæði rekin af 

einu stærsta orkufyrirtæki Íslands, HS Orku. Annað orkuverið er virkjunin í Svartsengi, sem 

hefur afkastagetu upp á um það bil 75 MW í raforku og 180 MW í varma en hitt er 

Reykjanesvirkjun með framleiðslugetu upp á tæp 100 MW [5].  

Gott dæmi um þessa stefnu þeirra er Bláa lónið sem er byggt út frá affalli virkjunarinnar í 

Svartsengi og varð upphaflega til vegna þess að kísildíoxíð í affallsvatninu fór að safnast 

fyrir í hrauninu og hindra að jarðsjórinn gæti lekið í gegnum hraunið [6]. Bláa lónið er í dag 

einn vinsælasti ferðamannastaður Íslands, einnig er lónið notað af fólki sem þjáist af 

húðsjúkdómum á borð við psoriasis og exem þar sem hið kísilríka saltvatn virðist hafa 

læknandi áhrif á það [3]. 

Í Reykjanesvirkjun er gufan aðskilin frá jarðsjónum við um það bil 210˚C hit. Gufan er nýtt 

í orkuframleiðslu og jarðsjónum að hluta til dælt aftur niður en restinni er dælt aftur út í sjó 

þar sem jarðsjórinn er ónýtanlegur vegna þess hversu mikið af kísil hann inniheldur sem gæti 

valdið útfellingu í búnaði ef reynt væri að nýta hann [7]. Í Reykjanesvirkjun eru um það bil 

350 sekúndulítrar af jarðsjó sem renna til sjávar og þar af leiðandi þúsundir tonna af kísil 

sem falla til og er kísillinn þar ekki nýttur í dag[8]. 
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Jarðhitasvæðið á Reykjanesinu er eitt af heitustu jarðhitasvæðum landsins og jafnframt það 

jarðhitasvæði sem hefur verið mest rannsakað hér á landi. Fyrstu rannsóknir á þessu svæði 

hófust rétt fyrir 1970 eftir að öflug skjálftahrina hafði orðið á svæðinu en hún olli því að líf 

færðist í hveri á svæðinu og varð það kveikjan að þessum fyrstu rannsóknum sem gerðar 

voru. Í dag eru þessar rannsóknir notaðar sem undirstöður á öllum helstu rannsóknum 

svæðisins [7].  

Þrátt fyrir að jarðhitasvæðin á Reykjanesinu séu vel nýtt og að vel hafi gengið að finna not 

fyrir þann jarðsjó sem ekki nýttist í Svartsengi þá er ekki hægt að segja það sama um 

Reykjanesvirkjun. Eins og sjá má á mynd 1, þá safnast kísillinn þar upp og hefur enn ekki 

verið hægt að finna not fyrir hann.  

 

 

Mynd 1: Kísilúrfelling hjá Reykjanesvirkjun 
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1.1 Tilgangur og hugmyndafræði 

Hugmyndina að þessu verkefni átti Egill Þórir Einarsson efnaverkfræðingur og kennari. Egill 

hefur lengi haft áhuga á kísil og notkun hans til hinna ýmsu hluta og á hlut í fyrirtækinu 

Ögnum ehf sem kannaði aðferðir til að koma í veg fyrir kísilútfellingar í jarðsjó á Reykjanesi, 

m.a. með því að fella hann út úr jarðsjónum. 

Í upphafi var hugmyndin sú að þar sem kísillinn inniheldur mikinn raka þá væri líklegt að 

hann yrði góður sem íblöndunarefni í mold. Eftir fyrstu rannsóknir þróaðist hugmyndin og 

fljótlega bættist við að reyna að finna enn meiri not fyrir kísilinn á öðrum sviðum þar sem 

kísill er algengt fylliefni í hinar ýmsu vörur. 

Í þessu verkefni var unnið að því að finna mögulega nýtingu á kísil sem fellur til í 

tilraunabúnaði Reykjanesvirkjunar. Til samanburðar var unnið með tvær aðrar gerðir af  

kísil, annars vegar kísil frá Bláa lóninu sem var felldur út án hjálparefna og hins vegar kísil 

frá Reykjanesvirkjun sem var felldur út með tveggja tanka kerfi á sínum tíma hjá fyrirtækinu 

Ögnum ehf. Með þeirri aðferð verður kísillinn gelkenndur og með mikla kornastærð.  

Verkefnið skiptist niður í þrjá hluta. Fyrsti hluti verkefnisins var vinnsla á  kísil. Var unnið 

að því að þvo kísilinn þannig að selta hans færi undir 0,1% til að unnt væri að nota hann í 

þær tilraunir framundan voru. 

Í öðrum hluta þessa verkefnis voru gerðar tilraunir til að nýta kísil sem íblöndunarefni í mold 

og fylgst með rakastigi sem og vexti á fræjum sem var sáð í moldina og í þriðja hluta voru 

að lokum gerðar tilraunir til að nýta kísilinn í framleiðslu á hlutum sem í dag þykja nokkuð 

algengir, þ.e. gleri og málningu. 
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2 Bakgrunnur 

Kísill, sem er einnig þekktur sem kísildíoxíð, er efnasamband sem samanstendur af sílikoni 

og súrefni. Algengasti kísill sem finnst á yfirborði jarðar er kvars og finnst hann mjög víða 

í náttúrunni [9]. Kvars er kísilkristall sem hægt er að finna í nánast öllum gerðum bergs og 

er hann oftast fenginn með námuvinnslu en einnig eru kvarskristallar ræktaðir í gríðarlega 

miklu magni [10].  

Kísill er lykilhráefni í þeirri iðnaðarþróun sem hefur átt sér stað í gegnum tíðina og er talið 

að fyrsta notkun á  kísil í iðnaðarlegum tilgangi hafi verið á tímabilinu 3000-5000 f. Kr [11]. 

Hægt er að nota kísil til ýmissa verka og sem dæmi má nefna að hann er t.d. notaður í 

steinefni, lyfjaiðnaði, örtækni, fylliefni í byggingariðnaðinum og margt fleira [9]. Kísill er 

verðmæt vara en þó eru verð háð eiginleikum hans og skiptir þá gríðarlegu máli hvert 

yfirborðsflatarmálið er, ásamt því hvernig áferð er á kísilnum og hver kornastærðin er [12].  

Algengast er að kísill finnist í tvenns konar formi, annað hvort kristölluðu eða myndlausu 

formi. Þegar kísill er í kristölluðu formi þá raðast sílikon og súrefnisatóm hans upp í 

þrívíddarlöguðu, endurteknu munstri en þegar kísillinn er í myndlausu formi þá raðast 

atómin upp á óreglulegan hátt [13]. Mynd 2 sýnir muninn á þessum tveimur formum þar sem 

myndlaust form af  kísil er vinstra megin en kristallað hægra megin. 

Kísill í myndlausu formi er flokkaður sem úrfelldur kísill, kísilgel eða kvoða. Munurinn á 

þessum gerðum af formlausum  kísil getur verið mikilvægur eftir því í hvað á að nota hann, 

þar sem mismunandi er hvernig agnirnar eru og holustærð þeirra [15]. Kísilúrfelling sem 

myndast við jarðhita er myndlaus [16].  

Mynd 2: Kísill í myndlausu formi t.v. og kísill í kristölluðu formi t.h [14]. 
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2.1 Nýting á  kísil til ræktunar 

Kísill er eitt af algengustu steinefnum jarðarinnar og er oftar en ekki hægt að finna nóg af 

þessum steinefnum í hinum almenna jarðvegi. Það kemur þó fyrir að þessi steinefni vanti og 

þá einna helst í því formi sem hentar vel fyrir plöntur. Algengt er að þessi steinefni minnki í 

jarðveginum með tímanum en til eru rannsóknir sem benda til að sé kísill til staðar í jarðvegi 

þá geti það orðið til að meira jafnvægi náist í moldinni heldur en án hans [17].  

Ekki hafa verið rannsökuð áhrif jarðhitakísils á mold og plöntur. Hvort hann henti sem 

íblöndunarefni í gróðurmold og hver áhrif hans eru á plöntur og hvort einhver ávinningur 

yrði af því að nota hann í moldinni, eins og t.d. ef til þurrktímabils kæmi. Þessir hlutir eru 

forvitnilegir og þar sem þessar upplýsingar skortir þá voru lagðar áherslur á að safna þeim í 

þessu verkefni. 

2.2 Nýting á  kísil til glergerðar 

Í upphafi var náttúrulegt gler á borð við hrafntinnu og tektít notað til skreytingar og í vopn 

en rannsóknir benda til að til séu sannanir fyrir því að fyrsta manngerða glerið nái alveg aftur 

til ársins 3000 f.Kr [18]. Elsta handbókin sem fundist hefur um glerframleiðslu er talin vera 

frá árinu 650 f. Kr og er hún úr bókasafni konungs Assýríu, Ashurbanipal (669-626 f.Kr). Í 

upphafi var dýrt að búa til gler auk þess sem það tók langan tíma, því var gler einungis vara 

hinna ríku þar til byltingarkennd tækni í glerblæstri uppgötvaðist í lok fyrstu aldar. Þessi 

tækni gerði það að verkum að glergerð tók mun styttri tíma en áður og var heldur ekki eins 

kostnaðarsöm, þökk sé sýrlenskum iðnaðarmönnum en þessi uppfinning var rakin til þeirra 

[19]. 

Uppruni glergerðar er rakin til Mesópótamíu en þar hafa fundist brot úr glervösum sem eru 

frá 16. öld f.kr en einnig eru merki um að á þessum tíma hafi glergerð verið farin að þróast í 

Grikklandi, Kína, Egyptalandi og Norður-Týról [18]. Eftir hina byltingarkenndu uppgötvun 

í lok fyrstu aldar blómstraði glerlist í Rómverska veldinu og breiddist kunnáttan yfir til 

Vestur-Evrópu og til Miðjarðarhafsins. Talið er að glært gler hafi verið uppgötvað í 

Alexandríu í kringum 100 e.Kr og að Rómverjar hafi verið þeir fyrstu til að nota gler í 

arkitektúrskum tilgangi [20]. 

Fjöldaframleiðsla glers með vélbúnaði hófst í upphafi nítjándu aldar með uppfinningu 

Michael Owens sem var vél sem blés út flöskugler [21]. Sir Alastair Pilkington kynnti síðan 

svokallaða „flot“ aðferð sem notuð er enn í dag til að framleiða um það bil 90% af 

íbúðarglerjum [22]. Þróun, frameiðsla og notkun glers jókst hratt í kringum 1900 og í dag 

eru nútíma glerverksmiðjur færar um að framleiða milljónir gleríláta á dag í öllum litum og 

formum [18]. 
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2.2.1 Helstu efnaþættir glers 

Grunnefnasamsetning á gleri, gljáa, glerjungi og postulíni er kísill, alkalí og kalsíum í litlu 

magni [23]. Kísill er stærsti hluti af heildarþyngd glers eða um 70-75% en áður fyrr fór hún 

þó upp í 90%. Bræðslumark kísils er mjög hátt eða um 2000 ˚C og eftir því sem að glergerð 

fór að þróast var fundið upp á því að blanda kísilinn með aukaefnum í þeim tilgangi að lækka 

bræðslumarkið [18]. Hér á eftir verður farið yfir nokkur efni sem hægt er að nota í glergerð 

og tilgang þeirra. 

Natríumkarbónat (Na2CO3) lækkar bræðslumark kísil niður í 1200˚C en gerir glerið 

vatnskennt [24]. 

Kalsíumoxíð (CaO) og áloxíð (Al2O3) er oft notað með Na2CO3 til að auka stífleika glersins 

[18]. 

Blýoxíð (PbO) getur aukið ljósbrotsstuðul glers og endurkast, hentar vel ef nota á glerið í 

sjónrænum tilgangi, oft notað í kristal og blýkristal [25]. 

Natríumsúlfat (Na2SO4), Natríumklóríð (NaCl) eða Antímon oxíð (Sb2O3) eru oft notaðir til 

að fyrirbyggja að loftbólur myndist [26]. 

Járn (Fe) getur aukið getu glers til að þola hita, þessi gler eru oft notuð í sýningarvélum í 

kvikmyndahúsum [27]. 

Ceríum (IV) oxíð (CeO2) gerir það að verkum að gler gleypir UV geisla [28]. 

Bóroxíð (B2O3) lækkar bræðslumark niður í 800-900 ˚C, styrkir uppbyggingu glers og gerir 

það hitaþolnara, minnkar líkur á því að gler springi vegna hitasveiflna [29]. 
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2.3 Nýting á kísil í málningu og önnur þekjuefni 

Kísill er oft notaður sem fylliefni í málningu og önnur þekjuefni. Notast er við kísil til að ná 

fram mismunandi eiginleikum, eins og t.d. til að stjórna gljáanum, bæta litadreifingu og auka 

viðnám gegn ryði, auk þess sem kísillinn getur haft annað hvort vatnssækna eiginleika eða 

vatnsfælna og ýmislegt fleira [30].  

Hinir mismunandi eiginleikar kísilsins gera að verkum að hægt er að nýta hann til að þjóna 

ólíkum tilgangi eftir því hvaða tegund af málningu eða þekjuefni á að nota hann í. Gerðar 

hafa verið fjölmargar rannsóknir þar sem hann er nýttur sem fylliefni í ýmsar gerðir af 

málningu eða þekjuefni til að skoða hver áhrifin verða [31]. Kísill er vel þekktur í 

málaraiðnaðinum vegna þess að hann getur gefið betri mótstöðu málningar, aukið litstyrk og 

birtustig málningar á meðan hann gefur málningunni mattari áferð með lægri gljáa [32].  

Einnig er kísill notaður í þekjumálningu til að koma í veg fyrir að hún setjist, til að auka þol 

gegn tæringu og styrk og þol gegn rispum [33]. Kísill getur verið mjög gagnlegur fyrir bæði 

málningu og þekjuliti þar sem hægt er að nota kornastærð og dreifingu á henni nokkuð 

nákvæmt sé yfirborðsflatarmál kísilsins nógu gott, sem og holumagn hans [34]. 

Kísill sem er með lítið af holurými í uppbyggingu sinni hefur ófullnægjandi burðargetu fyrir 

fljótandi kerfi þar sem hann safnar að sér gufu. Kísill sem hefur miðlungs holustærð er 

hentugri þegar þörf er á þekjulit með lágri seigju eða þar sem þörf er á meira magni í föstu 

formi. Kísill sem hefur mikla holustærð er mikið notaður í vörur með mattri áferð, 

kornadreifingin í þeim  kísil býður upp á betri dreifingu og sýnir meiri áhrif til þykknunar 

[31]. Mögulegt er að nota kísil til að gera litinn mattari í þekjulitum á hvaða framleiðslustigi 

sem er ef kornadreifingin er góð en stærri kornin eru með meðalstærð um 8-14 µm. Einnig 

er hægt að nota kísil með stóra kornastærð til að stjórna yfirborði, eins og t.d. til að gera það 

grófara ef þarf [35]. 

. 
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3 Aðferðir 

Hér má lesa um aðferðarfræðina á bak við vinnsluna á  kísil sem og nýtingu fyrir ræktun og 

aðra framleiðslu. 

3.1 Kísill 

Kísill frá Reykjanesvirkjun felldur með vítissóda (kísill A), kísill úr framleiðsluferli Bláa 

lónsins (kísill B) og kísill frá Reykjanesvirkjun, felldur með tveggja tanka kerfi af 

fyrirtækinu Agnir ehf (kísill C). 

3.2 Hreinsun á kísil 

Við hreinsun á kísil var upphaflega byrjað á þvi að skola kísilinn með 100 ml af afjónuðu 

vatni og því næst títrað. Í viðauka A má sjá nánari lýsingu á Mohr aðferð sem notuð var til 

að mæla magn klóríðs, þar sem stuðst var við aðferð Dr. Deniz Korkmaz. 

3.2.1 Efni og áhöld 

Kalíumkrómat 0,1M (K2CrO4), silfurnítrat 0,1 M (AgNO3), afjónað vatn. 

Hræriplata (OHAUS adventurer pro ), micropípetta, 100 ml erlenmeyerflaska, 500 ml 

erlenmeyer sogflaska, 1000 ml erlenmeyer sogflaska, 20 L erlenmeyer sogflaska, 50 ml 

bikarglas, 100 ml bikarglas, 250 ml bikarglas, 500 ml bikarglas, kaffisíunarpappír, 

síunarpappír, 25 ml búretta, segulhræra. 

3.2.2 Aðferð á klóríðmælingu 

Til að mæla klóríðmagn kísils A var byrjað á því að tengja 1000 ml erlenmeyer sogflösku 

við lofttæmi og sigti sett ofan á ásamt síunarpappír. 100 g af  kísil A vigtaður og settur í 

sigtið. 100 ml af afjónuðu vatni var bætt við og því næst var kveikt á lofttæmi og vatnið síað. 

Eftir síun var 1 g af kísil A vigtaður og hann settur í 100 ml erlenmeyer flösku ásamt 1 ml 

af litvísi (K2CrO4). Fyllt upp að 100 ml með afjónuðu vatni og títrað með AgNO3 og 

niðurstöður skráðar. Þetta ferli var endurtekið fjórum sinnum til viðbótar eða þar til kísillinn 

hafði verið skolaður með samtals 500 ml af afjónuðu vatni og niðurstöður skráðar eftir hverja 

títrun.  

Til að mæla klóríðmagn kísils B var byrjað á því að tengja 1000 ml erlenmeyer sogflösku 

við lofttæmi og sigti sett ofan á ásamt síunarpappír. 100 g af  kísil A vigtaður og settur í 

sigtið. 100 ml af afjónuðu vatni var bætt við og því næst var kveikt á lofttæmi og vatnið síað. 

Eftir síun var 1 g af kísil A vigtaður og hann settur í 100 ml erlenmeyer flösku ásamt 1 ml 

af litvísi (K2CrO4). Fyllt upp að 100 ml með afjónuðu vatni og títrað með AgNO3 og 

niðurstöður skráðar. Þetta ferli var endurtekið fjórum sinnum til viðbótar eða þar til kísillinn 

hafði verið skolaður með samtals 500 ml af afjónuðu vatni og niðurstöður skráðar eftir hverja 

títrun.  
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Til að mæla klóríðmagn kísils C var byrjað á því að tengja 1000 ml erlenmeyer sogflösku 

við lofttæmi og sigti sett ofan á ásamt síunarpappír. 100 g af  kísil A vigtaður og settur í 

sigtið. 100 ml af afjónuðu vatni var bætt við og því næst var kveikt á lofttæmi og vatnið síað. 

Eftir síun var 1 g af kísil A vigtaður og hann settur í 100 ml erlenmeyer flösku ásamt 1 ml 

af litvísi (K2CrO4). Fyllt upp að 100 ml með afjónuðu vatni og títrað með AgNO3 og 

niðurstöður skráðar. Þetta ferli var endurtekið fjórum sinnum til viðbótar eða þar til kísillinn 

hafði verið skolaður með samtals 600 ml af afjónuðu vatni og niðurstöður skráðar eftir hverja 

títrun.  

 

Jafna 1 sýnir hvar mólfjöldi AgNO3 er fundinn en þá er mólstyrkur lausnar margfaldaður 

með magni efnis sem notað er í títrun. 

n = C ∗ V     (1) 

Mólstyrkur kísillausnar, C1, er fundinn með jöfnu 2, þar sem V1 er magn sýnis sem notað 

er, V2 sýnir magn efnis sem notað er í títrun og C2 er mólstyrkur AgNO3 sem notaður er við 

títrun. 

C1 =
C2∗V1

V2
    (2) 

Jafna 3 er notuð til að finna mólfjölda klóríðs í sýninu. Þá er mólstyrkur kísillausnar 

margfaldaður með heildarupplausn kísils sem er í vatnslausn og er táknaður með Vtot. 

n = C1 ∗ Vtot    (3) 

Jafna 4 sýnir hvernig heildarmagn klóríðs í sýni er fundið en þá er mólfjöldi klóríðs 

margfaldaður með mólmassa klóríðs.  

m = M ∗ n = C1 ∗ Vtot ∗ MCl   (4) 

Að lokum sýnir jafna 5 hlutfall af prósentu klóríðs í  kísilnum, fundið með því að deila 

heildarmagni klóríðs í sýni með massa efnis í heildarupplausn og að lokum margfaldað með 

tölunni 100. 

Hlutfallsprósenta =
m

mvigtað
∗ 100   (5) 

Við útreikning á rakamælingum og þurrefnamælingum eru jöfnur 6 og 7 notaðar. Í jöfnu 6 

er þurrefnisprósenta kísils fundin út með því að deila þyngd þurrkaðs kísils með þyngd 

kísilsins fyrir þurrk.  

%þurrefni =  
m2

m1
∗ 100  (6) 

Í jöfnu 7 er rakaprósenta kísils fundin út með því að taka þyngd 1 sem er upprunalega 

þyngdin og draga frá þyngd 2 sem er þyngd á kísil eftir þurrk og að lokum deila þeirri 

niðurstöðu með upprunalegu þyngdinni.  

%raki =
m1−m2

m1
∗ 100   (7) 
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3.3 Yfirborðseiginleikar 

Yfirborðsflatarmál og holustærð kísils var mælt af Nýsköpunarmiðstöð Íslands [36]. 

3.4 Ræktunarferli 

Til að komast að því hvort kísill sé hentugur sem íblöndunarefni í mold voru gerðar þrjár 

tilraunir. Í fyrstu tilraun var einungis notast við kísil A og til að fá nákvæmar niðurstöður 

voru útbúin tvö sýni af hverri prufu og voru það samtals fjórtán pottar sem notaðir voru í þá 

tilraun. Í annarri tilraun var notast við kísil A, B og C. Útbúin voru þrjú sýni af hverri prufu 

eða alls tuttugu og einn pottur sem notaðir voru. Í þriðju og síðustu tilrauninni var notast við 

kísil A, B og C, útbúin voru þrjú sýni af hverri prufu fyrir utan núllprufur og voru alls tuttugu 

og fjórir pottar notaðir. Aðferðum fyrir hverja og eina ræktun verður lýst nánar í næstu 

undirköflum. 

3.4.1  Ræktun nr. 1 

Í þessari tilraun var ákveðið að útbúa tvær prufur af hverju sýni fyrir sig til að niðurstöður 

yrðu nákvæmar. Í þessari tilraun var notast við kísil A. Notast var við kísil sem var óþveginn, 

þveginn og að lokum kísil sem var bæði þveginn og þurrkaður í hitaskáp. Þetta var gert til 

að sjá hvort munur væri á sýnum eftir því hvernig íblöndunarefnið var útbúið. Kísillinn var 

annað hvort hrærður við moldina eða settur í botn pottanna áður en moldin var sett þar í til 

að fá samanburð. Til að hægt væri að meta hvort að kísillinn myndi virka sem íblöndunarefni 

og hvort það skipti máli hvernig hann væri útbúinn eða hvernig honum var blandað við 

moldina, voru útbúnir tveir pottar án kísils til að bera saman við sýnin. Skiptingu potta má 

sjá betur í töflu 1 en þar sést hvort notaður hafi verið kísill, hvernig hann var útbúinn og 

hvort hann hafi verið hrærður við moldina eða settur í botn pottarins. 

 

 

 

 

 

Pottarnir voru 14 cm í ummál og fóru 400 g af mold í hvern þeirra og 40 g af  kísil ef það 

átti við. Í alla potta voru sett fræ af karsa svo hægt væri að fylgjast með vexti plantna. Eftir 

að sýni höfðu verið útbúin var 100 ml af vatni bætt í alla potta og vökvað einu sinni í viku 

með sama magni og fylgst með vexti plantna í þrjátíu daga. 

  

Tafla 1: Skipting potta eftir íblöndunarefnum í ræktun nr. 1 

Pottur Íblöndunarefni Pottur Íblöndunarefni

0 Ekkert 0A Ekkert

1A Þurr kísill, bland 2B Þveginn kísill, botn

1A1 Þurr kísill, bland 2B1 Þveginn kísill, botn

1B Þurr kísill, botn 3A Óþveginn kísill, bland

1B1 Þurr kísill, botn 3A1 Óþveginn kísill, bland

2A Þveginn kísill, bland 3B Óþveginn kísill, botn

2A1 Þveginn kísill, bland 3B1 Óþveginn kísill, botn
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3.4.2 Ræktun nr. 2  

Í annarri tilraun var ákveðið að notast við þrjár prufur af hverju sýni fyrir sig til að fá 

nákvæmar niðurstöður, einnig var ákveðið að nota kísil eingöngu í botni pottanna en ekki 

hræra kísilinn við moldina eins og gert var í ræktun nr. 1. Notast var við kísil A, B og C í 

þessari tilraun, bæði óþveginn og þveginn, til að sjá hvort munur yrði á sýnum eftir því hvaða 

íblöndunarefni væri notast við og hvernig það væri útbúið. Þrír pottar voru útbúnir án kísils 

svo unnt væri að bera þá saman við þau sýni sem innihéldu kísil. Skiptingu potta má sjá betur 

í töflu 2 en þar sést hvort notaður hafi verið kísill og hvernig hann var útbúinn. 

     Tafla 2: Skipting potta eftir íblöndunarefnum í ræktun nr. 2 

 

Pottarnir voru 14 cm í ummál og fóru 400 g af mold í hvern þeirra og 40 g af  kísil ef það 

átti við. Í alla potta voru sett fræ af karsa svo hægt væri að fylgjast með vexti plantna. 100 

ml af vatni var bætt í alla potta eftir að sýni höfðu verið útbúin, beðið í 3 daga áður en 100 

ml af vatni til viðbótar var bætt við og því næst fylgst með rakastigi þeirra næstu sjö dagana, 

vexti í þrjátíu daga og niðurstöður skráðar. 

Eftir að plöntur höfðu náð fullum vexti voru þær ekki vökvaðar í tuttugu daga til að sjá hvort 

plöntur þyldu frekar þurrktímabil ef kísill væri í moldinni samanborið við þá potta sem höfðu 

hann ekki. Eftir að þessir dagar voru liðnir var vatni bætt í pottana og fylgst með þeim í 

fjórtán daga og niðurstöður skráðar. 

  

Pottur Íblöndunarefni Pottur Íblöndunarefni Pottur íblöndunarefni

0 Ekkert 0A Ekkert 0B Ekkert

1A Óþveginn kísill A 2A Óþveginn kísill B 3A Óþveginn kísill C

1A1 Óþveginn kísill A 2A1 Óþveginn kísill B 3A1 Óþveginn kísill C

1A2 Óþveginn kísill A 2A2 Óþveginn kísill B 3A2 Óþveginn kísill C

1B Þveginn kísill A 2B Þveginn kísill B 3B Þveginn kísill C

1B1 Þveginn kísill A 2B1 Þveginn kísill B 3B1 Þveginn kísill C

1B2 Þveginn kísill A 2B2 Þveginn kísill B 3B2 Þveginn kísill C
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3.4.3 Ræktun nr. 3 

Í þriðju tilraun var ákveðið að notast við minni potta en áður svo allir kæmust fyrir í einum 

bakka og til að öll sýni yrðu í sömu hillu og hæð. Þessi tilraun var framkvæmd með það í 

huga að sýna fram á að unnt væri að nota kísil sem íblöndunarefni í gróðurmold og því var 

ekki fylgst með rakastigi moldar. Útbúnar voru þrjár prufur af þeim sýnum sem innihéldu 

kísil til að niðurstöður yrðu nákvæmar. Notast var við kísil A, B og C, bæði óþveginn og 

þveginn til að sjá hvort munur yrði á sýnum eftir því hvaða íblöndunarefni væri verið að nota 

og þá hvernig það væri útbúið. Útbúin voru sex sýni án kísils til að unnt væri að bera saman 

við þau sýni sem innihéldu kísil. Skiptingu potta má sjá betur í töflu 3 en þar sést hvort 

notaður hafi verið kísill og þá hvernig hann var útbúinn. 

                

Pottarnir voru 4 cm í ummál og fóru 50 g af mold í hvern þeirra og 40 g af  kísil ef það átti 

við. Notast var við tvo bakka og voru tuttugu og fjórir pottar í hvorum. Í annan bakkann voru 

sett fræ af karsa og í hinn var notast við fræ af basil. Notast var við tvær tegundir af fræjum 

í þetta sinn til að sjá hvort það myndi henta fleiri plöntum að notast við kísil sem 

íblöndunarefni í mold. Eftir að sýni höfðu verið útbúin var vatni bætt í alla potta og allar 

plöntur vökvaðar reglulega á meðan var fylgst með vexti þeirra í fjórtán daga og niðurstöður 

skráðar. 

 

  

Pottur Íblöndunarefni Pottur Íblöndunarefni Pottur íblöndunarefni Pottur Íblöndunarefni

0 Ekkert 1A Óþveginn kísill A 2A Óþveginn kísill B 3A Óþveginn kísill C

0A Ekkert 1A1 Óþveginn kísill A 2A1 Óþveginn kísill B 3A1 Óþveginn kísill C

0B Ekkert 1A2 Óþveginn kísill A 2A2 Óþveginn kísill B 3A2 Óþveginn kísill C

0C Ekkert 1B Þveginn kísill A 2B Þveginn kísill B 3B Þveginn kísill C

0D Ekkert 1B1 Þveginn kísill A 2B1 Þveginn kísill B 3B1 Þveginn kísill C

0E Ekkert 1B2 Þveginn kísill A 2B2 Þveginn kísill B 3B2 Þveginn kísill C

Tafla 3: Skipting potta eftir íblöndunarefnum í ræktun nr. 3 
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3.5 Notkun á  kísil til glergerðar 

Í þessum hluta verkefnisins voru framkvæmdar tilraunir með að nota kísilinn til að búa til 

gler. Notast var við tvær mismunandi aðferðir til að sjá hvor þeirra væri áhrifaríkari. Í fyrstu 

var unnið með lítið magn, til að sjá hvort tilraunin myndi takast eða ekki áður en reynt var 

að framkvæma hana í stærri hlutföllum. Við gerð á gleri var notast við deiglur, stálskálar og 

gifsmót. 

3.5.1 Aðferð 1 

Efni 

Kísill, kalsíumkarbónat (CaCO3), natríumkarbónat (Na2CO3) 

Áhöld 

Vigt (OHAUS adventure pro), deigla, bræðsluofn, skeið, mortél, mortélmyljari 

Aðferð 

2 g af  kísil A vigtuð ásamt 2 g af CaCO3 og 2 g af Na2CO3. Sett í mortél og mulið saman 

með mortélmyljara. Því næst sett í deiglu með lítilli skeið. Að lokum var deiglan sett inn í 

bræðsluofn í 24 klst við 1100 C˚ áður en hún var tekin út og sett inn í frysti. Þetta ferli var 

endurtekið einu sinni til viðbótar en var notast við aðra deiglu til að fá nákvæmari niðurstöðu 

og til að unnt væri að ákveða hvort haldið yrði áfram að notast við þessa aðferð. 

3.5.2 Aðferð 2 

Efni 

Kísill, bóroxíð (B2O3), natríum karbónat (Na2CO3), gifs, flint, skiljunarefni til að skilja að 

gler og mót, vatn. 

Áhöld 

Vigt (OHAUS adventure pro), deigla, bræðsluofn, mortél, mortélmyljari, pensill, 250 ml 

bikarglas, 100 ml mæliglas, skeið, glerskál, stálskál, matarfilma. 

Aðferð í deiglu 

0,9546 g af  kísil ásamt 0,8515 g af Na2CO3 og 0,9862 g af B2O3 sett í mortél og blandað 

saman vandlega með mortélmyljara áður en þetta var sett í deiglu. Því næst var deiglan sett 

inn í bræðsluofn í tólf tíma áður en deiglan var tekin út og sett í frystiskáp. 

Aðferð í stálskál 

47,50 g af  kísil voru vigtuð og sett í mortél, því næst voru vigtuð 42,55 g af Na2CO3 og 

49,34 g af B2O3 vigtuð og bætt við. Efnunum var blandað vandlega saman með 

mortélmyljara áður en þau voru sett í stálskál. Því næst var skálin sett inn í bræðsluofn í átta 

tíma áður en hún var tekin út og sett í frystiskáp.  
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Eftir að þessari tilraun lauk voru efnin vigtuð á ný í sömu hlutföllum og áður. Útbúin var 

lausn af skiljunarefni þar sem einn hluti af vatni var blandað við einn hluta af skiljunardufti 

og það hrært saman. Þegar skiljunarlausnin var tilbúin var henni penslað í botn 

stálskálarinnar og leyft að þorna áður en penslað var aftur. Þegar skálin var orðin þurr var 

kísilblöndunni bætt í skálina, hún sett inn í bræðsluofn í átta tíma á 1000 ˚C hita og að lokum 

leyft að kólna hægt með ofninum. 

Aðferð í gifsmóti 

Byrjað var á því vefja matarfilmu utan um og inn í skál svo hægt væri að nota hana sem mót 

og aðra minni til að setja ofan í hina. Því næst voru 100 g af gifsi vigtuð og sett í skál ásamt 

100 g af flinti og blandað saman. 100 ml af vatni var mælt og sett í bikarglas og gifsblöndunni 

bætt við þar til vatnið var orðið mettað áður en þessu var hrært saman. Þegar gifsblandan var 

tilbúin var henni hellt ofan í stærri skálina og sú minni sett ofaní og leyft að standa þar til 

gifsið var orðið nógu þurrt til að hægt væri að losa gifsskálina úr mótinu. Var hún sett inn í 

þurrkskáp og henni leyft að standa þar yfir nóttu til að þorna. 

Eftir að gifsmótið var orðið þurrt var það penslað með skiljunarblöndu. Því næst voru 47,50 

g af  kísil vigtuð ásamt 42,55 g af Na2CO3 og 49,40 g af B2O3 og sett ofan í mortél og blandað 

vandlega saman með mortélmyljara. Kísilblandan var sett í gifsmótið og gifsmótið sett inn í 

bræðsluofn í átta tíma á 950 ˚C hita og að lokum leyft að kólna hægt með ofninum yfir nótt. 

Þessi aðferð var því næst endurtekin þrisvar sinnum til viðbótar þar sem gifsmótið var látið 

vera ofan í stálskál inn í bræðsluofninum og notast var við kísil A, kísil B og  kísil C til 

skiptis. 

 

3.6 Kísill sem fylliefni í málningu 

Til að hægt væri að prófa kísilinn sem fylliefni í málningu var unnið að því að þvo hann og 

þurrka. Þegar kísillinn var orðinn þurr var hann mulinn með mortélmyljara og að lokum 

sigtaður. Haft var samband við Jón Bjarnason efnaverkfræðing hjá Málningu hf upphaflega 

til að sjá hvort hægt væri að nálgast þau efni sem þar eru notuð til að búa til málningu. 

Hugmyndin var að kaupa hjá þeim þau efni en sleppa fylliefninu sem þeir nota og notast við 

kísil í staðinn. Það kom þó í ljós að ekki var eins auðvelt að útbúa málningu og upphaflega 

var haldið því þau tæki sem notuð eru hjá Málningu hf voru ekki til staðar hjá Keili. Því voru 

send um 100 g af  kísil A til Jóns Bjarnasonar, sem gerði prófanir með því að nota kísilinn 

sem fylliefni og bar saman við málningu hjá þeim sem inniheldur talk sem fylliefni. 

Skilgreind kornadreifing á talki er sú að efri mörkin eru 17 µm og meðal kornastærð þess er 

4,5 µm. Notað var sama magn af hvoru fylliefni fyrir sig eða um 7,5% af lausn og niðurstöður 

skráðar [37]. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður fyrir hvern hluta fyrir sig má finna hér fyrir neðan. Kísill A er kísill frá 

Reykjanesvirkjun, kísill B kemur frá Bláa lóninu og kísill C kemur frá fyrirtækinu Ögnum 

ehf. Byrjað verður á vinnslu kísils, niðurstöðum úr þvotti og þurrefnamælingum ásamt 

yfirborðsflatarmælingu. Því næst verður farið yfir niðurstöður úr notkun kísils sem 

íblöndunarefni í mold og niðurstöður úr stafrænum mælingum og þurrefnamælingum 

skoðaðar ásamt vexti plantna. Að lokum verður kíkt á niðurstöður úr glergerð og nýtingu á 

kísil sem fylliefni í málningu. 

4.1 Vinnsla kísils 

Við vinnslu á  kísil var kísill þveginn í þrepum og prósentustyrkur klóríðs fundinn út. Einnig 

voru þurrefnamælingar gerðar til að finna út rakaprósentu kísils og að lokum var kísillinn 

sendur í Nýsköpunarmiðstöð til að finna út yfirborðsflatarmál hans. 

4.1.1 Klóríðmælingar 

Gerðar voru tilraunir til að reyna að áætla hversu mikið magn af afjónuðu vatni þyrfti til að 

minnka magn klóríðs í hverri tegund kísils. Við títrun var notast við 1 g af blautu sýni. Í töflu 

4 má sjá niðurstöður úr hreinsun á  kísil A 

Tafla 4: Niðurstöður úr hreinsun á  kísil A 

 

Hér má sjá að nóg er að þrífa hver 100 g af  kísil með 400 ml af afjónuðu vatni. Þá er búið 

að ná  kísilnum eins hreinum og hægt er með þessari aðferð. 

  

0 ml 4.10 0.1 0.410 58.5 2.41%

100 ml 1.65 0.1 0.165 58.5 0.97%

200 ml 0.55 0.1 0.055 58.5 0.32%

300 ml 0.20 0.1 0.020 58.5 0.12%

400 ml 0.10 0.1 0.010 58.5 0.06%

500 ml 0.10 0.1 0.010 58.5 0.06%

Kísill A - Reykjanesvirkjun

M NaCl
Magn af afjónuðu vatni 

sem búið er að þrífa með
Ml AgNO3 mólstyrkur mól AgNO3 
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Í töflu 5 má sjá niðurstöður úr hreinsun á  kísil B. 

Tafla 5: Niðurstöður úr hreinsun á  kísil B 

 

Eins og sjá má er mun auðveldara að hreinsa klóríð úr  kísil B miðað við kísil A og er nóg 

að skola hver 100 g af  kísil með 300 ml af afjónuðu vatni til að ná honum í sitt hreinasta 

form með þessari aðferð. 

Í töflu 6 má sjá niðurstöður úr hreinsun á  kísil C. 

 

Eins og sjá má nær þessi kísill hámarks hreinleika eftir þvott með 500 ml af afjónuðu vatni.  

 

  

Tafla 6: Niðurstöður úr hreinsun á kísil C 

0 ml 3.85 0.1 0.385 58.5 2.26%

100 ml 2.40 0.1 0.240 58.5 1.41%

200 ml 1.30 0.1 0.130 58.5 0.76%

300 ml 0.30 0.1 0.030 58.5 0.18%

400 ml 0.10 0.1 0.010 58.5 0.06%

500 ml 0.05 0.1 0.005 58.5 0.03%

600 ml 0.05 0.1 0.005 58.5 0.03%

Kísill C - Agnir ehf

Magn af afjónuðu vatni 

sem búið er að þrífa með
Ml AgNO3 mólstyrkur mmól AgNO3 M NaCl

0 ml 3.65 0.1 0.365 58.5 2.15%

100 ml 0.40 0.1 0.040 58.5 0.24%

200 ml 0.10 0.1 0.010 58.5 0.06%

300 ml 0.05 0.1 0.005 58.5 0.03%

400 ml 0.05 0.1 0.005 58.5 0.03%

500 ml 0.05 0.1 0.005 58.5 0.03%

Kísill B - Bláa lónið

Magn af afjónuðu vatni 

sem búið er að þrífa með
Ml AgNO3 mólstyrkur mmól AgNO3 M NaCl



19 

 

4.1.2 Þurrefnamælingar 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður úr þurrefnamælingum á þvegnum kísil. 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má er rakaprósentan fyrir kísil C hæst af þessum þremur kíslum eða um 90%, 

kísill A er svo með 68% raka og kísill B með lægsta rakaprósentuhlutfallið. 

4.1.3 Yfirborðs og  holumælingar 

Í töflu 8 má sjá niðurstöður úr yfirborðsmælingum. 

 

 

 

 

 

Hér má sjá að yfirborðsflatarmál kísils A er töluvert lægra heldur en hjá  kísil B og  kísil C. 

Einnig má sjá að kísill C er með hæsta yfirborðsflatarmálið og gefur það til kynna að sú 

aðferð sem hann var felldur og hreinsaður með hafi þau áhrif á kísilinn. 

Í töflu 9 má sjá niðurstöður úr  holurúmmálsmælingum 

 

 

 

 

Kísill C er með mun meira  holurúmmál heldur en kísill A og kísill B, þá ályktun má draga 

að ef kísillinn er felldur með tveggja tanka kerfi, þá hækkar það holurúmmálsmælingar 

umtalsvert. 

A 192.82 395.49 258.66 68%

A 230.99 433.57 296.25 68%

B 211.43 409.99 296.73 57%

B 217.42 343.48 277.89 52%

C 230.99 412.50 251.73 89%

C 216.33 375.49 232.54 90%

Kísill
Þyngd skálar 

án kísils í g

Þyngd skálar 

með kísli í g

Þyngd skálar með 

kísli eftir þurrkun í g

Prósentuhlutfall 

raka í kísli

Tafla 7: Niðurstöður úr þurrefnamælingum á kísil 

Kísill Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Meðaltal

A 4.1 3.1 4.6 3.9

B 11.4 10.8 11.3 11.2

C 105 105 105

BET yfirborð (m2/g)

Tafla 8: Niðurstöður úr BET yfirborðmælingum [36] 

Kísill Mæling 1 Mæling 2 Meðaltal

A 0.0099 0.014 0.01

B 0.041 0.039 0.04

C 1.02 1.02

Porurúmmál (cm3/g)

Tafla 9: Niðurstöður úr  holurúmmálsmælingum [36] 
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4.2 Rakamælingar og ræktun 

Hér má sjá niðurstöður úr rakamælingum á mold og ræktun. Kísill A er kísill frá 

Reykjanesvirkjun, kísill B kemur frá Bláa lóninu og kísill C kemur frá fyrirtækinu Ögnum 

ehf. 

4.2.1 Stafrænar rakamælingar 

Til að sjá áhrif kísils á mold voru rakamælingar gerðar á pottum eftir að mikið af vatni hafði 

verið sett í hvern pott. Hver pottur var mældur þrisvar sinnum yfir átta daga tímabil. Fyrir 

hverja tegund voru þrjú sýni og meðaltal tekið af öllum mælingum sem gerðar voru. Mynd 

3 sýnir mun á rakamælingum sem voru gerðar á öllum sýnum yfir þetta tímabil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má er sýni 3A með hæsta rakastigið undir lokin en hinar línurnar eru allar á 

svipuðum stað með rakastigsmælingu á bilinu 4-6 á áttunda degi. Á næstu þremur myndum 

eru rakastigsmælingar á hverju sýni fyrir sig bornar saman við núllprufur. 

  

Mynd 3: Niðurstöður úr öllum sýnum í stafrænum rakamælingum 
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Á mynd 4 má sjá hvernig rakastigsmælingar á sýni 1 komu út miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill A notaður sem íblöndunarefni í mold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést þá er núllprufan með lægsta rakastigið á áttunda degi og prufa 1A með það 

hæsta. 

Á mynd 5 má sjá hvernig rakastigsmælingar á sýni 2 komu út miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill B notaður sem íblöndunarefni í mold. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sést þá er hæsta rakastig á áttunda degi í 2B en lægsta rakastigið í núllprufum. 

Mynd 4: Niðurstöður úr stafrænum rakamælingum sem fall á tíma, kísill A borinn 

saman við núllprufur 

Mynd 5: Niðurstöður úr stafrænum rakamælingum sem fall á tíma, kísill B borinn 

saman við núllprufur 
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Á mynd 6 má sjá hvernig rakastigsmælingar á sýni 3 komu út miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill C notaður sem íblöndunarefni í mold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni má sjá að sýni 3A viðheldur mesta rakanum yfir þetta tímabil en núllprufan 

kemur verst út úr rakamælingum hér.  

  

Mynd 6: Niðurstöður úr stafrænum rakamælingum sem fall á tíma, kísill C borinn 

saman við núllprufur 
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4.2.2 Þurrefnamælingar á mold 

Til að sjá áhrif kísils á mold voru ekki einungis gerðar rakamælingar heldur 

þurrefnamælingar líka. Var hluti af moldinni tekinn, vigtaður og þurrkaður og að lokum 

vigtaður aftur. Gerð var ein mæling fyrir hvern pott og meðaltal tekið af þeim sýnum sem 

voru eins. Mynd 7 sýnir mun á þeim þurrefnamælingum sem gerðar voru á öllum sýnum yfir 

þetta tímabil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir því sem línuritið nær hærra upp, því hærri er þurrefnaprósentan fyrir hvert sýni. Sjá má 

að sýnið sem hefur hæstu þurrefnaprósentuna er sýni 1A en sýnið sem hefur lægstu 

rakaprósentuna er sýni 2B. Á næstu þremur myndum má sjá niðurstöður þar sem hvert sýni 

fyrir sig er borið saman við núllprufur. 

  

Mynd 7: Niðurstöður úr þurrefnamælingum á mold, öll sýni 
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Á mynd 8 má sjá hvernig þurrefnamælingar komu út á sýni 1 miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill A notaður sem íblöndunarefni í mold. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má er þurrefnaprósentan hæst á sýni 1A en lægst á núllprufunni. Í upphafi er sýni 

1A og sýni 0 bæði með um það bil 40% þurrefni en við lok mælinga má sjá að sýni 1A 

inniheldur um 75% þurrefni á meðan sýni 0 sýnir um 70% 

 

  

Mynd 8: Niðurstöður úr þurrefnamælingum moldar, kísill A borinn saman við 

núllprufur 
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Á mynd 9 má sjá hvernig þurrefnamælingar komu út á sýni 2 miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill B notaður sem íblöndunarefni í mold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má er rakaprósentan í upphafi mest í núllprufunni og fellur hún hratt yfir þetta 

tímabil sem mælt er eða um 30%. Sýni 2A og 2B byrjuðu hins vegar á að vera með háa 

þurrefnaprósentu sem reis hægt yfir tímabilið og virðist vera almennt jafnari ferlið á þeim 

frá fyrsta degi til hins síðasta miðað við núllprufuna. Sjá má þó að sýni 2A er með jafnasta 

ferlið á meðan sýni 2B er með frekar ójafnt ferli. 

 

  

Mynd 9: Niðurstöður úr þurrefnamælingum moldar, kísill B borinn saman við 

núllprufur 
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Á mynd 10 má sjá hvernig þurrefnamælingar komu út á sýni 3 miðað við núllprufur (pottar 

án kísils) en þar er kísill C notaður sem íblöndunarefni í mold. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má er í upphafi mesta þurrefnaprósentan í sýni 3B og lægsta í núllprufunni. 

Hlutirnir breytast þó hratt og á þriðja degi má sjá að núllprufan er komin með hæstu 

þurrefnaprósentuna á meðan rakaprósentan í sýni 3B hefur hækkað. Á sjöunda degi eru flest 

sýnin komin á sama stað í þurrefnaprósentu en þó inniheldur sýni 3A og 3B meiri raka heldur 

en núllprufan.  

Mynd 10: Niðurstöður úr þurrefnamælingum moldar, kísill C borinn saman við 

núllprufur 
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4.2.3  Ræktun 

Gerðar voru þrjár mismunandi tilraunir til að athuga hvort kísill væri hentugt íblöndunarefni 

í mold. Kísill A er kísill frá Reykjanesvirkjun, kísill B kemur frá Bláa lóninu og kísill C 

kemur frá fyrirtækinu Ögnum ehf. Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður fyrir hvern og einn 

hluta. 

4.2.3.1 Ræktun nr. 1 

Í þessum hluta var eingöngu notast við kísil A. Gerðar voru tilraunir með kísil í botni pottsins 

og einnig þar sem  kísilnum var hrært við og voru núllprufur með til samanburðar. Notast 

var við kísil sem hafði verið þveginn og þurrkaður, þveginn og óþveginn og voru tvö sýni af 

hverri prufu. Á mynd 11 og 12 má sjá niðurstöður úr ræktun nr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 11: Niðurstöður fyrir 6 af 14 sýnum úr ræktun nr. 1 

Mynd 12: Niðurstöður fyrir 8 af 14 sýnum úr ræktun nr. 1 
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Á þessum tveimur myndum má sjá að alls eru átta pottar af 14 þar sem plönturnar hafa vaxið 

á því tímabili sem fylgst var með vexti plantnanna en í sex pottum hefur ekkert sprottið. Í 

þeim pottum sem ekkert óx var kísillinn hrærður við moldina. 

 Alls staðar þar sem kísill var í botni náðu plöntur að spretta óháð því hvort að kísillinn var 

þveginn, óþveginn eða þurrkaður og náðu núllprufur einnig að vaxa. Plöntur uxu minnst í 

þeim pottum sem innihéldu engan kísil eða þurrkaðan kísil en álíka mikið í hinum tveimur 

sýnunum. Af því má draga þá ályktun að það sé betra að notast við kísil sem íblöndunarefni 

í mold, svo lengi sem hann er ekki hrærður við hana. 

4.2.3.2 Ræktun nr. 2 

Í ræktun nr. 2 var notast við kísil A, kísil B og kísil C. Notast var við þveginn kísil og 

óþveginn kísil í botn og núllprufur til samanburðar, þrjú sýni voru af hverri prufu. Á mynd 

13 má sjá niðurstöður úr ræktun nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá að vöxtur plantnanna virðist vera mjög misjafn og virðist engu máli skipta hvort 

um er að ræða prufu sem inniheldur engan kísil eða prufu sem inniheldur kísil og það virðist 

engu máli skipta heldur hvernig kísil er um að ræða. Þrjú sýni voru til af hverri prufu og óx 

í mesta lagi í einum til tveimur pottum af hverjum þremur og aldrei í öllum þremur pottunum. 

  

Mynd 13: Niðurstöður fyrir öllum sýnum úr ræktun nr. 2 
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Eftir að plöntur höfðu náð vexti voru þær ekki vökvaðar í 20 daga til að sjá hvort þær þyldu 

þurrktímabil frekar ef kísill væri í botni. Á mynd 14 má sjá sex potta eftir þessa daga, þessir 

pottar innihalda allir kísil af hverri tegund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljóst er að allar plöntur í þessum pottum eru dauðar og hafa ekki þolað þurrktímabilið. Engu 

að síður var vatni bætt í alla potta og fylgst með þeim næstu daga og tveimur núllprufum 

bætt við til samanburðar.  

 

Á mynd 15 má sjá hvernig sömu prufur líta út fjórum dögum síðar ásamt tveimur pottum 

sem innihalda ekki kísil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greinilegt er að í þremur pottum hafa plönturnar að því er virðist lifnað við og í einu sýninu 

er hægt að sjá að örlitlir grænir sprotar eru farnir að spretta. 

 

Mynd 14: Eitt sýni af hverri prufu eftir 20 daga þurrk 

Mynd 15: Eitt sýni af hverri prufu 4 dögum eftir að 

þurrktímabili lauk 
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Á mynd 16 má sjá sömu plöntur 14 dögum eftir að þurrktímabili var lokið og búið var að 

vökva reglulega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greinilegt er að þessar fjórar prufur sem voru endurlífgaðar tíu dögum áður eru farnar að 

dafna vel. Íblöndunarefni í þeim fjórum pottum þar sem plöntur eru lifandi á ný innihalda 

kísil A og kísil C, hinir fjórir pottarnir innihalda annað hvort engann kísil eða kísil B. 

Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að ef mold inniheldur kísil frá Reykjanesinu, 

hvort sem hann er felldur með tveggja tanka kerfi eða með vítissóda, þá eru plöntur líklegri 

til að lifa af þurrktímabil heldur en ef moldin inniheldur ekki kísil. 

  

Mynd 16: Eitt sýni af hverri prufu 14 dögum eftir að 

þurrktímabili lauk 
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4.2.3.3. Ræktun nr. 3 

Þriðja ræktunin var framkvæmd vegna þess að niðurstöður úr ræktun nr. 2 þóttu ekki nógu 

afgerandi. Notaðir voru mun minni pottar til þess að niðurstöður yrðu eins sambærilegar og 

hægt væri. Notaðir voru sáningarpottar fyrir fræ, þrjú sýni af hverri prufu fyrir utan 

núllprufur en þar voru sýnin sex. Á mynd 17 má sjá niðurstöður þar sem notast var við fræ 

af karsa. Ekkert íblöndunarefni er í efra vinstra horni en kísill A er hægra meginn við þá 

potta sem ekkert er í (núllprufur) , kísill B fyrir neðan þá og í horninu á móti er kísill C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á þessari mynd má sjá að karsinn hefur vaxið á öllum stöðum nema þar sem enginn kísill er 

í moldinni, einungis einn sproti er í einu horninu þar. 

Á mynd 18 má sjá niðurstöður þar sem notast var við fræ af basil. Ekkert íblöndunarefni er 

í efra vinstra horni en kísill A er hægra meginn við þá potta sem ekkert er í (núllprufur) , 

kísill B fyrir neðan þá og í horninu á móti er kísill C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöxtur virðist vera meiri þar sem kísill er til staðar. Það má draga þá ályktun að það sé vegna 

rakans sem kísillinn viðheldur í moldinni. 

Mynd 17: Niðurstöður fyrir ræktun nr. 3 - Karsi 

Mynd 18: Niðurstöður fyrir ræktun nr. 3 - Basil 
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4.3 Glergerð með  kísil 

Prófaðar voru tvær aðferðir og má sjá niðurstöður fyrir þær hér fyrir neðan. Kísill A er kísill 

frá Reykjanesvirkjun, kísill B kemur frá Bláa lóninu og kísill C kemur frá fyrirtækinu Ögnum 

ehf. 

4.3.1 Aðferð 1 

Í aðferð 1 var kísill A ásamt Na2CO3 og CaCO3 blandað saman og sett inn í bræðsluofn á 

1100 ˚C hita. Á mynd 19 má sjá niðurstöður fyrir þessa aðferð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá má að ekkert gler varð úr þessari tilraun og að efnablandan náði ekki bræðslu vegna þess 

að ofninn hefur ekki komist í æskilegt hitastig sem var 1250˚C.  

 

 

  

Mynd 19: Niðurstöður úr aðferð 1 í deiglu. 
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4.3.2 Aðferð 2 

Seinni aðferðin sem var prófuð er skráð í þessum hluta en í henni er notast við kísil ásamt 

CaCO3 og borox. Á mynd 20 má sjá fyrstu niðurstöður þar sem þessi blanda var sett í deiglu 

og því næst inn í bræðsluofn á 1100 ˚C hita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni má sjá að botn deiglunnar er mjög glansandi. Er það þunn glerhúð sem 

myndaðist í botni deiglunnar og er hægt að álykta af þessari mynd að aðferðin með boroxíð 

og CaCO3 hafi virkað. 

  

Mynd 20: Niðurstöður úr aðferð 2 í deiglu 
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Á mynd 21 má sjá hvar þessi aðferð var notuð nema nú í stálskál og eftir að lausnin hafði 

bráðnað þá var hellt úr skálinni yfir í annað mót til að fá glerið laust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin sýnir að glerið sem myndaðist er gulleitt en heilt og var því haldið áfram að vinna 

þessa aðferð eins og næstu niðurstöður sýna. 

  

Mynd 21: Niðurstöður þegar heitri lausn er 

hellt úr stálskál 
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Á mynd 22 má sjá nærmynd af þessari aðferð prófaða í stálskál sem hafði verið pensluð með 

skiljunarefni áður en efnablandan fór í hana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glerið sem varð til var gulleitt eins og áður og ef glöggt er að gáð má sjá að einhverskonar 

glerungur hafi myndast á skiljunarefninu. Það gefur til kynna að nauðsynlegt er að nota 

annars konar mót en stálskál.  

  

Mynd 22: Niðurstöður fyrir gler í stálskál með 

skiljunarefni 
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Á mynd 23 má sjá sömu aðferð notaða nema nú í gifsmóti, penslað með skiljunarefni og 

brætt við 950 ˚C hita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá má að glerið er frekar litríkt og ekki eins gulleitt og áður þó svo að glerhúð hafi myndast 

á gifsinu líka. Ekki er vitað af hverju þessi munur stafar, nema þá að nú er gifsmót notað og 

ekkert hafi smitast út frá því sem hugsanlega gerðist áður. 

  

Mynd 23: Niðurstöður úr glergerð í gifsmóti 

með kísil A 
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Á mynd 24 má sjá hvar kísill B var notaður í lausnina í gifsmóti, penslað með skiljunarefni 

og hitað við 950 ˚C hita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekki myndast samskonar gler og þegar kísill A er notaður og í raun hefur eingöngu myndast 

þunn glerhúð sem molnar auðveldlega og enn er fullt af kornum eftir. Af þessu má álykta að 

kísill B sé ekki hentugur í glergerð og að öllum líkindum hafa einhver efni verið fjarlægð úr 

honum sem eru til staðar í  kísil A. 

  

Mynd 24: Niðurstöður úr glergerð í gifsmóti 

með kísil B 
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Á mynd 25 má hvar kísill C var notaður í lausnina í gifsmóti, penslað með skiljunarefni og 

hitað við 950 ˚C hita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni má sjá hvar þunnar glerflögur hafa myndast og á myndinni hér að ofan höfðu 

þær losnað frá mótinu. Þær voru mjög brothættar miðað við glerið sem hafði myndast þegar 

kísill A var notaður og mun fleiri korn í mótinu eftir brennslu sem bendir til að kísill C sé 

ekki hentugur í glergerð. 

  

Mynd 25: Niðurstöður úr glergerð í gifsmóti með 

kísil C 
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4.4 Kísill nýttur í málningu 

Á mynd 26 má sjá mynd sem að Jón Bjarnason efnaverkfræðingur hjá Málningu hf tók af 

málningunni sem útbúin var með  kísil til samanburðar við venjulega málningu frá þeim. 

Dekkri hliðin er málningin sem innihélt kísil A og sú ljósari samanburðarmálningin. 

 

 

Ef myndin er skoðuð vel má sjá að málningin sem inniheldur kísil A er bæði dekkri og grófari 

í samanburði við málningu sem framleidd er eftir uppskrift [37]. 

  

Mynd 26: Niðurstöður fyrir notkun kísils A sem fylliefni í málningu [37]. 



40 
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5 Umræður 

Við rannsóknir á nýtingu kísils í iðnað var fróðlegt að komast að því hversu ólíkir 

efnaeiginleikar kísilsins geta verið og hversu nauðsynlegt það er að vinna hann á 

mismunandi hátt, eftir því í hvað á að nota hann. Þessi ritgerð var einskorðuð við að nýta 

kísilinn sem íblöndunarefni í mold, til glergerðar og sem fylliefni í málningu. Þó er hægt að 

nýta kísil í fjölmarga aðra hluti og í dag er hann meðal annars nýttur sem fylliefni í dekk, 

pappír og sem steinefni svo fátt eitt sé nefnt. Ekki var hægt að fara nánar út í alla þá hluti 

sem hægt er að nýta kísil í á einhvern hátt óháð því hvernig hann er unninn, því var ákveðið 

að einbeita sér að þeim hlutum sem kísillinn hefur verið nýttur í þessu verkefni. 

Í upphafi verkefnisins var eingöngu gert ráð fyrir  kísil A í tilraunir, þar sem vitað var að 

kísill C var erfiður í vinnslu og byggðust fyrstu tilraunir á því en þegar bauðst að fá kísil B 

frá Bláa lóninu var ákveðið að kísill C yrði notaður líka. Það var bæði gert vegna þess að þá 

voru komin þrjú sýni í verkefnin sem unnin voru og einnig til að sjá mismunandi áhrif á milli 

tilrauna þar sem allar þrjár gerðir kísils sem voru notaðar hafa ólíka áferð og eiginleika auk 

þess sem að enginn kísill er unninn á sama hátt. Því var talið að til að sýna fram á getu kísils 

A þá yrði nauðsynlegt að bera hann saman við hina tvo óháð hversu erfitt yrði að vinna þá. 

Þaðan kviknaði einnig hugmyndin um að kanna hreinsun á kísil í þrepum til að undirbúa 

hugsanlega vinnslu hans í framtíðinni. 

5.1 Vinnsla 

Vinnslan á  kísilnum fólst í því að þvo hann, títra með Mohr aðferð og að lokum gera 

þurrefnamælingar á honum. Upp komu vandamál á ýmsum sviðum og sem dæmi má nefna 

að í upphafi verkefnisins uppgötvaðist að ekki var til síunarpappír sem notað var í sigtin og 

þurfti því að panta meira. Á meðan beðið var eftir pappírnum, var ákveðið að notast við 

pappír til að sía kaffi í stað hins hefðbundna til að koma í veg fyrir að töf yrði á verkinu. 

Kaffisíunarpappírinn var klipptur til eftir málum áður en hann var notaður. Það fór þó svo 

að fljótlega var ljóst að að ekki væri hægt að nýta þennan tilklippta pappír á sama hátt og 

hinn hefðbundna þar sem hann rifnaði við minnsta áreiti. Þegar síunarpappírinn rifnaði var 

það ekki bara afjónaða vatnið sem síaðist ofan í erlenmeyer sogflöskuna heldur einnig 

kísillinn sem verið var að þrífa og gerði að verkum að niðurstöður voru ekki marktækar. 

Ákveðið var að vigta 100 g af  kísil og þrífa kerfisbundið með aðeins 100 ml af afjónuðu 

vatni í einu áður en títrað var svo unnt væri að nýta þær niðurstöður til að auðvelda 

framtíðarþvott. Eins og kom fram áðan var vitað mál að kísill C var erfiður í vinnslu þegar 

þetta var ákveðið, enda orðinn geljaður eftir margra ára setu í fötu sem gerði það að verkum 

að þvottur á honum gat hæglega farið upp í tvo til þrjá sólahringa. Hugsunin var sú, að með 

því að vita fyrirfram hversu mikið af afjónuðu vatni þyrfti til í hvern þvott þá gæti 

tímasparnaðurinn orðið gífurlegur fyrir framtíðarvinnslu. 

Í kafla 4.1 má sjá að það var nokkuð auðsótt að finna út heildarmagnið sem þurfti til fyrir 

hvern kísil að komast í eins hreint form og hægt var miðað við aðferðina sem notuð var. Hins 

vegar þegar kom að því að nota þessa aðferð þá kom í ljós að ekki var nóg að nota t.d. 400 

ml af afjónuðu vatni í einu til að þvo 100 g af  kísil, heldur þurfti að hella þessum 400 ml 

yfir kísilinn í þrepum. Ekki skipti máli hversu mikið var notað í hvert sinn en það þurfti að 

skipta því niður í að minnsta kosti þrjár yfirhellingar og heildarvökvi þurfti að vera amk 400 

ml. 
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Stuðst var við títrun í viðauka A þó svo ekki væri farið alveg eftir henni. Til að mynda var 

eingöngu notast við K2CrO4 og AgNO3 í þessu verkefni en Dr. Deniz Korkmaz notaði auk 

þessa tveggja efna NaCl og CaCO, hvorutveggja efni sem ekki var þörf á að nota í þeim 

klóríðmælingum sem framkvæmdar voru í þessu verkefni. 

Þegar kísillinn var þurrkaður og hlutfall raka mælt má sjá að mikill munur er á þeim 

niðurstöðum eftir því hvaða kísil er um að ræða. 

 

5.2 Kísill sem íblöndunarefni 

Í byrjun þessa verkefnis var einöngu notast við kísil A og því innihalda fyrstu tilraunir þar 

sem kísilinn er nýttur sem íblöndunarefni eingöngu þá tegund. Þessi tilraun hefur það þó 

umfram aðrar að  kísilnum var annað hvort hrært við moldina eða settur í botn pottsins á 

meðan hinar tilraunirnar einskorðast við kísil í botni potts. Þetta var gert til að sjá hvort 

einhver munur yrði á vexti plantna ef einhver vöxtur yrði.       

 Eins og sjá má í kafla 4.2.3.1 var greinilegur munur á vexti plantna og greinilegt að þær uxu 

ekki alls staðar. Við nánari skoðun kom í ljós að þar sem  kísilnum hafði verið hrært við 

moldina þar óx ekki neitt, eingöngu þar sem enginn íblöndunarefni voru til staðar eða þar 

sem kísillinn var í botni potts. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að ef kísill er 

hræður við moldina mætti hugsanlega koma í veg fyrir gróður. Líklegt þykir að einhver 

aukaefni séu í kísilnum sem ná frekar til plantna ef honum er hrært við gróðurmoldina en nái 

ekki til þeirra sé hann settur fyrir neðan gróður. 

Í kafla 4.2.3.2 má sjá niðurstöður eftir því hvaða tegund kísils var notaður í botn pottanna. 

Ekki var notast við hrærðan kísil í þessum hluta þar sem fyrri tilraun hafði ekki gefið góða 

raun. Það sem vakti undrun í þessari ræktun var sú staðreynd að ekki óx planta í öllum 

pottum. Þ.e.a.s. þrjár prufur voru af hverju sýni en aldrei óx planta nema í einni prufu eða 

tveimur, aldrei þremur. Þetta kom á óvart þar sem allar prufur af hverju sýni voru útbúnar á 

nákvæmlega sama hátt og skipti engu máli hvaða kísill var notaður sem íblöndunarefni, 

hvernig hann var útbúinn eða hvort hann væri til staðar yfirhöfuð í pottunum. 

Einnig kom á óvart að þegar plöntur voru vökvaðar aftur eftir þurrktímabilið, að þær plöntur 

sem voru í pottum sem innihéldu kísil A eða kísil C lifnuðu aftur við. Þetta voru niðurstöður 

sem ekki var búist við og því greinilegt að þessar tegundir hafi náð að viðhalda einhverjum 

raka í moldinni þrátt fyrir að þurrktímabilið stæði í þrjár vikur og því hafi rætur þessara 

plantna enn verið á lífi þegar því lauk og farið var að vökva á ný. Bláa lóns kísillinn sem 

notast var við í tilraunum er upphaflega unninn til notkunar í snyrtirvöru og annað ásamt því 

að hann er ekki fenginn frá sömu virkjun og kíslar A og C. Þessi munur, upprunaleg 

staðsetning og vinnsla, er talin vera ástæðan fyrir því að kísill B nái ekki að viðhalda raka á 

sama hátt og hinir kíslarnir gera. 

  



43 

Að lokum í kafla 4.2.3.3 er hægt að sjá niðurstöður á því hvort plöntur vaxi betur með  kísil 

heldur en án, ekki voru gerðar rakamælingar eða þurrefnamælingar hérna þar sem pottarnir 

voru of litlir og þornuðu of fljótt upp. Dæmi voru um að ef vökvað var á föstudegi og komið 

aftur á mánudagsmorgni að þá voru allar plöntur dauðar eða við það að deyja og var eftir því 

tekið að karsi þoldi mun minna heldur en basil. Undantekningarlaust má þó sjá að þar sem 

kísillinn er, þar er vöxturinn betri heldur en þar sem hann er ekki. Einnig er vert að taka fram 

að ástæðan fyrir því að sex sýni voru af núllprufum en ekki hinum er sú að hver bakki innihélt 

24 litla potta og einungis þurfti sýni fyrir utan núllprufur í 18 þeirra, með núllprufum voru 

pottarnir ekki nema 21 og þar sem ekki þótti hentugt að skilja eftir þrjá tóma potta var 

ákveðið að þeir skyldu allir innihalda núllprufur. 
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5.3 Kísill í gler 

Við vinnslu á  kísil í gleri var ýmislegt sem kom upp á. Til dæmi voru glermót í fyrstu sett 

inn í frysti eftir að þau voru tekin úr bræðsluofni. Það var gert til að snöggkæla blönduna en 

á veraldarvefnum stóð að sú aðferð hentaði vel, sem er ekki rétt í þessari tilraun þar sem sú 

aðferð sprengdi glerið.  

Einnig var aðferð 1 notuð sem lýst er í 3.5.1. Ekki gekk upp að nota þessa aðferð þar sem 

bræðsluofninn náði ekki tilætluðum hita, en til að geta búið til gler á þennan hátt þarf að 

lágmarki ofn sem nær 1250 ˚C hita. Eins og sést í niðurstöðukafla 4.3.1 var bræðsluofninn 

sem notaður var í þessu verkefni ekki með nægilega háan hita og því fór sem fór.  

Í kafla 4.3.2 má sjá hvar aðferð 2 var notuð og 

einnig að sú aðferð hafi almennt gengið upp. Í 

upphafi má sjá niðurstöður úr því að búa til gler 

í deiglu. Glerið er í botni deiglunnar og má 

greinilega sjá litamismun á því hvar glerið sem 

var búið til er staðsett og hvar deiglan er. Hins 

vegar þegar reynt var að ná glerinu úr þá gekk 

það ekki alveg upp vegna þess að ekki einungis 

hafði gler myndast eins og það átti að gera heldur 

hafði það einnig bráðnað inn í deigluna og var 

því ómögulegt að skilja það frá deiglunni. Á 

mynd 27 má sjá þegar verið er að reyna bræða 

glerið aftur með gashitara án þess þó að það hafi 

gengið upp.  

 

 

Eftir þessa tilraun var ákveðið að notast við stálskálar 

og stáldeiglur. Á mynd 28 má sjá það sem var talið 

vera stáldeigla en reyndist ekki vera slík, þar sem hún 

féll saman þegar reynt var að taka hana úr ofninum.  

Eftir þessa reynslu var ákveðið að hætta að notast við 

deiglur af einhverju tagi og einbeita sér að stálskálum 

eins og má sjá í kafla 4.3.2. Eftir fyrstu tilraun kom í 

ljós að glerið festist við skálina og því var ákveðið að 

prófa að taka skálina úr bræðsluofninum meðan hún 

var enn heit og hella í aðra í þeirri von að glerið yrði 

laust. Það gekk eftir að mestu, glerið sem hellt var yfir 

í aðra deiglu var laust, hins vegar var um helmingur 

enn eftir í skálinni sem hellt var úr og því ljóst að 

finna þurfti betri aðferð.  

  

Mynd 27: Reynt að bræða gler með 

gashitara 

Mynd 28: Áldeigla sem fallið hefur 

saman vegna hitans 
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Var þá gripið til þess ráðs að hafa samand við Kristínu Guðmundsdóttir í Glit.is til að fá hjá 

henni ráð hvernig ætti að vinna verkið þannig að hægt væri að losa glerið. Kristín benti á að 

nota skiljunarefni, duft sem blanda á við vatn í jöfnum hlutföllum, smyrja í formið og leyfa 

að þorna áður en glerlausnin er sett í til bræðslu. Það var gert og kom strax í ljós að það gekk 

heldur ekki upp þar sem glerlausnin virtist blandast við skiljunarefnið eða mynda nokkurs 

konar glerung yfir hann og glerið var enn fast við að mestu. Á mynd 29 má sjá glerið eftir 

að reynt hafði verið að taka það úr skálinni. 

Eins og sjá má á myndinni var ekki hægt að ná 

mikið af glerinu úr skálinni, en það sem náðist úr 

henni var molnað. Til að reyna að ná glerinu úr 

skálinni var upphaflega byrjað á því að reyna að 

losa meðfram brúnum þess, á samskeytum glers og 

skálar. Það reyndist ekki hægt vegna þess að 

glerlausnin hafði myndað glerung yfir 

skiljunarefnið og með því komið í veg fyrir að 

samskeyti mynduðust. Var ákveðið að reyna að 

brjóta eða reyna gera sprungur í glerið með því að 

berja aðeins í það með skeið og þegar það gekk 

ekki upp var notast við mortélmyljara. Það gekk 

ekki heldur upp og að lokum var skálinni snúið á 

hvolf og barið á botn hennar þar til að eitthvað gler 

hafði brotnað frá skálinni og var henni snúið við og 

reynt að losa um fleiri brot en allt kom fyrir ekki. 

Eftir að búið var að fullreyna það að búa til gler í 

stálskál var ákveðið að prófa eitthvað annað. Aftur 

var haft samband við Kristínu í Glit.is og stakk hún 

upp á að prófa að nota gifs en þá væri hægt að 

brjóta það utan af glerinu. Hugmyndin var góð og 

var ákveðið að fara að hennar ráðum og keypt gifs og flint og útbúið gifsmót eftir 

leiðbeiningum frá Kristínu, því síðan leyft að þorna áður en það var penslað með 

skiljunarefni og að lokum sett inn í ofn. 

Mynd 29: Gler sem reynt var að brjóta úr 

stálskál með skiljunarefni 
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Á mynd 30 má sjá fyrstu niðurstöður úr glergerð í gifsmóti. Eins og sést þá sprakk mótið í 

ofninum og glerið hafði lekið í gegnum sprungurnar. 

Þegar ofninn fékk að kólna og glerið líka þá festist það 

við botn bræðsluofnsins ásamt mótinu sjálfu. Gripið 

var á það ráð að hita ofninn upp aftur í þeirri von að 

glerið myndi mýkjast nóg til að hægt væri að taka 

gifsmótið frá. Það gekk eftir og var ákveðið að næst 

skyldi gifsmótið vera ofan í stálskál til að koma í veg 

fyrir að eitthvað þessu líkt kæmi fyrir aftur. Líkur eru 

á að gifsmótið hafi sprungið vegna þess að ofninn var 

reglulega opnaður til að fylgjast með framgangi mála. 

Það að ofninn hafi verið opnaður hefur hleypt inn of 

miklum kulda sem mótið hefur ekki þolað þegar það 

var við 1000 ˚C hita og eftir þetta var ofninn ekki 

opnaður fyrr en glerbræðsluferlið var búið. Það er að 

segja, byrjað var á því að hita glerið hægt upp í 950 ˚C 

og mótinu leyft að vera inn í þessum hita í 8 klst áður 

en slökkt var á ofninum, var honum leyft að kólna yfir 

nóttu áður en hann var opnaður.  

Þó svo að síðasta aðferðin hafi reynst sú besta þá vildi 

glerið samt smeygja sér inn í gifsmótið. Eftir að glerið 

á mynd 23 var tekið út var byrjað á því að reyna að brjóta gifsið frá. Það gekk ekki eftir og 

því prófað að grípa í þjöl og sandpappír í þeim tilgangi að pússa gifsið það langt niður að 

eftir stæði bara glerið. Það reyndist ekki nóg og því var að lokum gripið til þess ráðs að ná í 

slípirokk og sjá hvort hann gæti unnið á gifsinu. Slípirokkurinn virkaði að mestu en eins og 

sést á myndinni þá er glerið enn fast við gifsið en það er vegna þess að þegar verið var að 

reyna að slípa gifsið í burtu með raftækinu var nauðsynlegt að stoppa þarna þar sem 

diskurinn í slípirokknum var farinn að eyðileggjast út frá gifsmótinu sem var orðið 

rauðglóandi en gaf ekkert eftir.  

Þessi tilraun var þó sú sem virkaði best í þessu verkefni og staðfestir hún að hægt er að búa 

til gler með  kísil A, það er þó spurning um að reyna að nota önnur efni og jafnvel ofn sem 

nær hærri hita til að reyna að útbúa gler sem losnar frá mótinu.  

5.4 Kísill í málningu 

Til þess að mögulegt yrði að nota kísil A sem fylliefni í málningu, þyrfti að mala kísilinn 

mun fínna heldur en hægt var að gera með mortélmyljara. Einnig þyrfti að skilja kísilinn í 

sundur og flokka hann eftir kornastærð þannig að hægt væri að hafa vel skilgreinda 

kornadreifingu. Að lokum, þyrftu að liggja fyrir niðurstöður af ýmsum mælingum en 

samsvarandi mælingar má sjá í viðauka B sem inniheldur vörulýsingu fyrir Microdol 1 

fylliefni en það er mikið notað í málningarframleiðslu [37]. 

Ekki var gerð tilraun til að útbúa málningu með kísil B og kísil C sem fylliefni vegna þess 

hversu grófur kísill A var og var áætlað að niðurstöður yrðu ekki nógu góðar fyrr en hægt 

væri að mala kísilinn mun betur heldur en hafði verið gert og kornadreifing skilgreind.  

  

Mynd 30: Tilraun til glergerðar með 

gifsmóti sem er fast við ofninn 
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6 Lokaorð 

Ef bera á saman kísil A, kísil B og kísil C miðað við heildarframmistöðu, þá er nokkuð ljóst 

að kísill A stendur uppúr og að kísill C kemur strax á hæla hans. Kísill A hafði þá yfirburði 

að mjög auðvelt var að þrífa hann, samanborið við hina tvo kíslana, hægt var að nota hann 

sem íblöndunarefni í gróðurmold og þoldi hún þá þurrktímabil mun betur heldur en sú mold 

sem innihélt ekki kísil. Auk þess er ljóst að kísill A hentar vel í glergerð, að minnsta kosti ef 

búa á til skrautgler, eins og hann er í dag og er ekki talin þörf á að breyta neinu er varðar 

yfirborðsflatarmál eða  holustærð fyrir þær framkvæmdir þrátt fyrir að hvorutveggja sé 

frekar lágt. 

Kísill C er erfiðari í vinnslu en hann kom mjög vel út sem íblöndunarefni í mold og gerir 

það að verkum að hún þolir þurrktímabil mun betur þegar hann er til staðar samanborið við 

þann jarðveg sem hafði ekki þennan kísil. Kísillinn kom ekki eins vel út í glergerð og kísill 

A gerði en ekki er hægt að útiloka hann strax þar sem yfirborðsflatarmál hans var mun hærra 

og  holurúmmál hans mun meira. 

Kísill B vermir neðsta sætið í þessum samanburði þar sem í ljós kom að hvorki er hægt að 

nýta hann í glergerð eða í gróðurmold. Ekki er talið skipta máli að plöntur náðu að vaxa þó 

svo þessi kísill væri til staðar þar sem þær þoldu ekki þurrktímabil líkt og önnur sýni sem 

innihéldu kísil A og kísil C. 

6.1 Hugsanlegar framhaldsrannsóknir 

Upplagt væri að skoða betur kísil sem íblöndunarefni í mold og þá á mun stærri fleti heldur 

en gert var í þessari tilraun eins og t.d. í matjurtargarði sem væri mun stærri heldur en 

pottarnir sem var notast við í þessari tilraun. Auk þess væri hægt að hafa matjurtargarðinn 

úti þar sem áhrif náttúrunnar sæjust betur þar sem almenn veðrabrigði gengju yfir garðinn 

og gæti það hugsanlega gefið betri niðurstöður. Einnig væri tilvalið að prófa að notast við 

fleiri tegundir jurta heldur en gert var í þessari tilraun og setja kísilinn í blómabeð og sjá 

hvernig blóm ná að dafna með kísil í moldinni. Ræktun nr.1 gefur niðurstöðu sem mætti 

skoða betur ef viðkomandi vill ekki að plöntur vaxi á ákveðnu svæði og því hægt að gera 

fleiri rannsóknir sem tengjast því. 

Hægt er að nota kísilinn í glergerð en þó mætti prófa aðrar aðferðir heldur en gert var og 

hugsanlega bræðsluofn sem nær hærri hita. Það þyrfti að finna aðferð sem gerir kleift að losa 

glerið frá mótinu sem það er búið til í, auk þess væri hægt að prófa fleiri mót þar sem einungis 

þrjár tegundir móta voru prófaðar í þessu verkefni.  

Það væri upplagt að reyna að finna betri aðferð til að mylja kísilinn í stað þess að notast 

eingöngu við mortélmyljara og þá þyrfti einnig að notast við fínna sigti heldur en gert var. 

Ef þetta væri gert, væri möguleiki á að sjá hvort að kísillinn henti sem fylliefni í málningu 

eða ekki. Eins mætti prófa að verka kísilinn sem íblöndunarefni í gúmmí. 
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