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2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA  

SÓL-GÉLOVÝCH METÓD 
 

 

2. 1. História sól-gélových metód 

 

História sól-gélových metodík sa začala v roku 1824. V tomto roku bola 

K. A. Adrianovom popísaná syntéza chloridu kremičitého a M. Ebelmenom v roku 1845,  

následná syntéza tetraetoxysilánu reakciou SiCl4 s etanolom. Hydrolýza tetraetoxysilánu, 

poskytujúca gélové produkty, bola pozorovaná a publikovaná tým istým autorom v rokoch 

1846 a 1847. V roku 1860 D. I. Mendelejev upozornil na možnosť tvorby polysiloxánov 

z roztokov Si(OH)4, vznikajúcich v dôsledku hydrolýzy SiCl4. 

Napriek už viac ako 150 ročnej histórii prípravy kremičitých gélov, ku skutočnému 

rozvoju sól-gélových metód došlo až oveľa neskôr. V roku 1939 bol udelený prvý patent pre 

prípravu filmov a povlakov. Tieto dnes predstavujú najdôležitejší priemyselný sól-gélový 

produkt. História sól-gélových metodík prípravy keramických materiálov sa začala približne 

začiatkom pätdesiatych rokov. Práce venované sól-gélovým metódam prípravy skiel sa začali 

objavovať v sedemdesiatych rokoch.  

Moderná história sól-gélových metód nie je staršia jako dvadsať rokov. Do tohoto 

obdobia spadá najmä rozvoj metodík prípravy materiálov, použiteľných v mikroelektronike a 

optoelektronike. K posledným významným medzníkom v rozvoji sól-gélových metód patria 

úspechy pri príprave a využití aerogélov, ktoré je dnes možné považovať za najexkluzívnejší 

pórovitý sól-gélový produkt. I keď prvý aerogél bol pripravený už v roku 1931, skutočný 

záujem o tieto materiály je možno pozorovať až od polovice osemdesiatych rokov.  

  

 

 

 



 9 

2. 2. Charakteristika sól-gélových metód   

 

Základnú schému prípravy jednozložkových sól-gélových produktov ukazuje obr. 1. 1. 

Všeobecný postup prípravy zahrňuje prípravu gélu, jeho sušenie a jeho následné spracovanie 

na konečný produkt. Posledná fáza zahrňuje široké spektrum metodík, ktoré sa používajú pre 

fyzikálnu alebo chemickú úpravu vlastností vysušených gélov. Môže sa jednať o termické 

úpravy, ktorých cieľom je zmena pórovitej štruktúry alebo aj fyzikálno-chemického 

charakteru povrchu, alebo o metódy, upravujúce zrnitostné zloženie produktu, prípadne  

chemický, fyzikálny alebo fyzikálno-chemický charakter povrchu. Jedná sa napríklad o 

depozíciu ďaľších látok, s cieľom vytvoriť katalyticky aktívnu fázu, zmeniť hydrofilný alebo 

hydrofóbny charakter, prípadne zmeniť index lomu látky. Metodiky, upravujúce tvar 

vysušených gélov sú pomerne zriedkavé, pretože všeobecná snaha je dosiahnuť požadovaný 

tvar už vo fáze prípravy gélov. To je prípad prípravy monolitických vzoriek, filmov alebo 

granúl rôzneho tvaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. 1. Základná schéma prípravy sól-gélových materiálov 
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Popularita sól-gélových metód má niekoľko príčin. Prvá súvisí s možnosťou prípravy 

veľkého spektra látok, ktoré pri malých zmenách chemického zloženia môžu vykazovať 

veľký súbor takmer kontinuálne sa meniacich fyzikálno-chemických vlastností. Druhá príčina 

je tá, že veľkú variabilitu produktov je možné dosiahnuť aj pri veľmi obmedzenom počte 

reaktantov. K ďalším výhodám patrí možnosť nízkoteplotnej prípravy. Táto výhoda je veľmi 

významná u takých látok, ktoré sa obyčajne môžu získať iba pri vysokých teplotách. 

Poslednou dôležitou vlastnosťou týchto metód je možnosť prípravy vysoko čistých materálov, 

ktorá súvisí s vyššou čistotou prekurzorov, oproti tradičným východiskovým materiálom.  

Z hľadiska nahraditeľnosti sól-gélových metód inými metódami, existujú dva extrémne 

prípady. V prvom prípade, je možné považovať tieto metódy za nahraditeľné a o ich použití 

rozhoduje najmä ich cena. V druhom prípade sa jedná o metodiky nenahraditeľné, teda také, 

ktoré sa nedajú pripraviť alternatívnym postupom. V tomto prípade sa metodiky využívajú 

bez ohľadu na ich cenu. Táto skupina sól-gél aplikácii sa sústreďuje najmä v mikroelektronike 

a vo vojenskej a kozmickej technike a jej typickými predstaviteľmi sú aerogély. 

 

 

2. 3. Termíny sól a gél 

 

Pod pojmom sól-gélové metódy sa obyčajne chápu také metodiky prípravy látok, 

v ktorých hlavný medziprodukt tvoria gély. Gély sú pevné elastické látky, ktoré sú tvorené 

kontinuálnym polymérnym reťazcom, tvoriacim tuhú kostru gélu a kvapalnou zložkou, ktorá 

je distribuovaná v póroch a kanáloch, taktiež vytvárajúcich vzájomne pospájaný systém 

(obr. 1. 2.). Hmotnostný resp. objemový pomer tuhej a kvapalnej zložky sa može pohybovať 

vo veľkom rozmedzí, napríklad od 40 objemových % po viac ako 99 obj. %. To isté platí aj o 

geometrických rozmeroch pórov, ich distribúcii v rôznych rozmerovo odlišných skupinách a 

ich tvarovej a rozmerovej homogenite. Fyzikálno-chemické vlastnosti gélov sú závislé na 

chemickej podstate oboch hlavných zložiek, ale aj od ich vzájomného hmotnostného pomeru. 

Obsah tuhej zložky môže byť vysoký, napríklad nad 50 hmotnostných percent; v takom 

prípade gél môže predstavovať látku s relatívne dobrými mechanickými vlastnosťami. 

Na druhej strane, nízky obsah tuhej zložky, napríklad menej jako 10 hmot. %,  znižuje 

mechanickú odolnosť gélov pričom sa zvýrazňujú elastické vlastnosti gélov. Gély s veľmi 

nízkym obsahom tuhej zložky, majú veľmi nízke mechanické pevnosti. Povahu tuhých látok 

si zachovávajú aj gély, v ktorých vzájomný hmotnostný pomer kvapalnej a tuhej zložky môže 
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prekračovať hodnotu 10 000 : 1. Väčšina gélov so nezanedbateľným obsahom kvapalnej fázy, 

predstavuje na vzduchu nestabilné látky, ktoré sa samovoľne rozpadajú v dôsledku 

odparovania kvapaliny. V prípade, že kvapalnou zložkou je prchavá látka, k rozpadu 

vnútornej štruktúry gélu dochádza v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Pod pojmom sól sa chápe tekutý koloidný roztok, teda  kvapalina,  v ktorej sú 

homogénne dispergované častice s koloidnými rozmermi. Vo všeobecnosti je možné sóly 

pripraviť buď z hrubodisperzných suspenzií zmenšením častíc tuhej látky, alebo reakciou 

dvoch alebo viacerých pravých roztokov. Pri sól-gélových metódach sa využíva druhý prípad.  

Terminologicky sa môžu odlišovať sóly na základe toho, aký typ kvapaliny obsahujú. 

V prípade, že obsahujú vodu, nazývajú sa hydrosóly, ak obsahujú organickú kvapalinu, jedná 

sa o organosóly. V tomto texte sa používa všeobecný termín sól pre oba prípady. Sóly sú 

významnými prekurzormi pri príprave mnohých dôležitých látok. Pri sól-gélových metódach 

predstavuje sól významný medziprodukt pri príprave gélu.           

 

 

 

 

Obr. 1. 2. Gély sú pevné elastické látky tvorené kontinuálnym polymérnym 

reťazcom tvoriacim tuhú kostru gélu a kvapalnou zložkou, ktorá je distribuovaná 

v   póroch a kanáloch 
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2. 4. Všeobecné charakteristiky vzniku gélov 

 

Vznik gélov z východiskových roztokov je zaujímavý dej a to aj napriek tomu, že 

v mnohých prípadoch nie je počas reakcie doprevádzaný výraznými farebnými zmenami. 

Hlavným pozorovateľným znakom je pri vzniku gélov náhly nárast viskozity zmesi 

reaktantov (obr. 1. 3.) Tento dej pripomína fázovú premenu kvapaliny na tuhú látku; tepelný 

efekt je tiež podobný, ako pri uvoľňovaní skupenského tepla. Podobnosť oboch dejov sa však 

končí vyššie uvedenými vlastnosťami. Na rozdiel od fázovej premeny kvapalina – tuhá látka, 

jedná sa o komplikovaný dej, na ktorom sa zúčastňuje veľké spektrum dejov, ako chemickej, 

tak aj fyzikálnej povahy.  

Hlavné fázy vzniku gélov je možné vo všeobecnosti rozčleniť do nasledovných etáp: 

1. Polymerizácia monomérov vedúca ku vzniku primárnych častíc, 

2. rast častíc, 

3. vytváranie reťazí vzájomným spájaním častíc a tvorba priestorovej siete gélu. 

 

Vzhľadom na mimoriadnu komplikovanosť polymerizácie, vo všeobecnosti pri vzniku 

gélov existuje problém vyčlenenia a identifikácie jednotlivých geometricky definovaných 

štruktúr. 

 

                    

 

Obr. 1. 3. Premena kvapalnej zmesi na gél je doprevádzaná nárastom viskozity  
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