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7. GELÁCIA 

 

 
Gelácia je finálna fáza vzniku gélu a charakterizuje ju transformácia sólu na gél. 

Okamžik, keď sa prvýkrát objavuje neprerušovaná sieť polymérneho reťazca rozprestie-

rajúceho sa v celom objeme reakčnej nádoby,  sa nazýva bod gelácie. Do tohoto momentu 

tvorí reakčnú zmes kvapalina, v ktorej sú rozptýlené izolované častice rôznej veľkosti.  

Z hľadiska štruktúry tuhého reťazca je definovanie termínu „gél“ jasné. Problém 

takejto definície je ten, že vznik kontinuálnej a neprerušovanej siete nie je možné jasne 

identifikovať priamymi metódami. Preto sa pre tento účel využíva sledovanie reologických 

vlastností systému, ktoré sú na stupni polymerizácie siete veľmi citlivé. Pre identifikáciu 

bodu gelácie je vhodnou vlastnosťou viskozita reakčnej zmesi. Typické závislosti zmeny 

viskozity na reakčnom čase sú znázornené na obr. 7. 1. Viskozita zmesi je spočiatku nízka, 

ale po relatívne dlhej fáze nevýrazného zvyšovania, sa v úzkom časovom intervale prudko 

zvyšuje na svoju maximálnu úroveň v bode gelácie. Problém identifikácie bodu gelácie na 

základe viskozity je v tom, že nie je možné pre jeho definovanie určiť všeobecne platnú 

hodnotu, pretože tá sa mení v závislosti od zloženia a postupu prípravy gélu. Tento 

problém je však v súčasnosti zvládnutý pomocou špeciálnych techník merania viskozity 

v rotačných viskozimetroch s prstencami oscilujúcimi v kvapaline s malými amplitúdami.   

Priebeh závislostí viskozít na reakčných časoch je možné vysvetliť nasledovne. 

Reakčná zmes má v počiatočných štádiách nízku viskozitu, ktorá sa výrazne neodlišuje od 

viskozity tej kvapaliny, ktorá v roztoku prevláda. V géloch pripravovaných z kyseliny 

kremičitej je to voda, v opačnom prípade je to spravidla alkohol s nízkou mólovou 

hmotnosťou. S postupným nárastom veľkosti častíc sa viskozita zmesi zvyšuje v dôsledku 

vnútorného trenia kvapaliny, ako aj vzájomného trenia častíc. To je spôsobené jednak 

zväčšovaním častíc, ale zároveň aj znižovaním podieľu voľnej kvapaliny v dôsledku jej 

blokácie vo vnútornej štruktúre častíc. Táto kvapalina sa de facto na viskóznom toku 

nepodieľa. Zvyšovanie viskozity nie je proporcionálne stupňu polymerizácie resp. veľkosti 
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častíc v celom rozsahu. Pri dosiahnutí určitej kritickej veľkosti častíc, môže sa viskozita 

prechodne znížiť. Je to spôsobené pretrhnutím väzieb medzi susednými časticami, ako 

následok vonkajšieho napätia pri meraní. Toto napätie je proporcionálne rýchlostiam 

otáčania prstencov viskozimetra. (Viskozita sa odvodzuje od odporu kvapaliny pri 

protismernom otáčaní sa dvoch dutých prstencov, čo znamená, že táto metóda spôsobuje 

zmenu samotného systému.) Pri ďalšom zvyšovaní veľkosti častíc sa sól prestáva chovať 

ako Newtonovská kvapalina a stáva sa elastickým. V dôsledku ďalšieho zvyšovania 

vonkajšieho napätia, dochádza k reverzibilnej premene tejto elastickej tuhej látky na 

kvapalinu, znova v dôsledku roztrhnutia väzieb medzi susediacimi časticami. Pri 

konečnom zosietení je však premena sólu na gél ireverzibilná a konečný produkt má 

výrazné elastické vlastnosti. Rozbitie štruktúry gélu neposkytuje už produkt identický 

s východiskovým sólom.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 1. Ilustračné krivky typických časových závislostí 
zmien viskozít reakčných zmesí počas gelácie alkoxidov 

 

 

7.1. Teórie a modely  gelácie 

 

Účelom teórií premeny sólov na gély je pokúsiť sa vytvoriť abstraktný obraz 

o vývoji prechodných štruktúr, predchádzajúci vytvoreniu jedinej makromolekuly, 

reprezentujúcej tuhú fázu gélu. Matematická formulácia týchto modelov umožňuje dôjsť 

ku konkrétnym záverom, týkajúcich sa postupnosti vývoja jednotlivých štruktúr. Táto 

postupnosť može byť vyjadrená napríklad ako časová zmena distribúcie jednotlivých 
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zložiek polymérnej zmesi. Tieto zložky môžu byť definované počtom obsiahnutých 

monomérnych jednotiek, napríklad monomérov, dimérov, trimérov atď., alebo 

geometrickým rozmerom častíc (napríklad ich priemerom). 

 

 

7. 1. 1. Klasická teória 

 

Klasická teória gelácie bola popísaná P. J. Florym a W. H. Stockmayerom, pôvodne 

ako všeobecne platná teória pre transformáciu organických sólov na gély. Doteraz je však  

najrozšírenejšou teóriou, používanou na vysvetlenie štruktúr amorfných látok.  

Teória vychádza z predpokladu existencie nejakého počiatočného monoméru, ktorý 

má definovanú väzbovosť, ktorá je chápaná ako schopnosť vytvárať určitý, vopred 

stanovený počet väzieb. Vlastnosti monoméru a pravidlá polymerizácie sú formulované 

takto: 

1. Reaktivita všetkých funkčných skupín (tieto sú nositeľmi potenciálnej možnosti 

tvorby väzby) je rovnaká a teda funkčné skupiny sú z hľadiska možnosti tvorby 

väzieb rovnocenné.   

2. Reaktivita funkčných skupín nie je závislá na konverzii polymerizácie, resp. na 

počte už viazaných monomérov. 

3. Vytvorenie konečnej makromolekuly, tvoriacej tuhý skelet gélu, sa dosahuje 

vzájomným spájaním: a) monomérov, b) klastrov, c) klastrov a monomérov. 

4. Polymerizácia môže prebiehať iba na periférii klastrov a nie v ich vnútri, čo 

znamená že nie je prípustná tvorba cyklov, slučiek a môstikov.  

 

Aplikáciu klasickej teórie na trojväzbový monomér ukazuje obr.7. 2. Na obrázku je 

vidieť, že produktom polymerizácie je fraktálny útvar s postupne sa zahusťujúcou 

štruktúrou, v ktorej dĺžka väzieb medzi monomérnymi jednotkami sa zmenšuje 

donekonečna. Vo všeobecnosti u reálnych objektov je fraktálový algoritmus obmedzený na 

určitý rozmerový rozsah niekoľkých málo poriadkov, napríklad 10 až 500 nm alebo 10 až 

500 m.  
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Obmedzenia uvedeného modelu sú zrejmé a vyplývajú z nasledovného: 

1. Reálny monomér má nejakú konkrétnu veľkosť. (V modeloch sa 

predpokladá nulová veľkosť monoméru.) 

2. Dĺžka väzby v zlúčeninách má pevnú hodnotu a jej prípadný rozptyl nemôže 

mať hodnotu niekoľkých poriadkov. 

3. V reálnej reakčnej zmesi existuje konečný počet monomérnych jednotiek. 

 

Zásadný rozdiel medzi reálnym a abstraktným polymérom je v existencii určitej 

hraničnej hustoty, ktorú môže reálny objekt dosiahnuť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 7. 2. Modely gelácie s vetvením do dvoch vetiev na tzv. Cayleyho strome. 
Horný obrázok ukazuje rovnomernú štruktúru reťazca; spodné dva obrázky  
ukazujú fraktálové štruktúry, v ktorých sa hustota reťazca zvyšuje zmenšovaním 
dĺžky vetiev (vľavo), zväčšovaním ich hrúbky, alebo paralelne zmenšovaním dĺžky 
a zväčšovaním hrúbky reťazca (vpravo)       
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Matematické výpočty tohoto modelu pre štvorfunkčný monomér, ktorý je napríklad 

aplikovateľný aj pre vznik kremičitých gélov, vedú k niekoľkým záverom: 

1. Priemerná mólová hmotnosť častíc v sóle vzrastá až do bodu gelácie a po jeho 

dosiahnutí znova klesá. 

2. Bod gelácie sa dosahuje v štádiu,  keď sa vytvorí minimálne jedna tretina 

všetkých možných siloxánových väzieb. 

3. Po dosiahnutí bodu gelácie rýchlo vymiznú zo zmesi oligoméry; typickými 

nezreagovanými časticami zostávajú monoméry. 

 

 

7. 1. 2. Perkolačná teória 

 

Výhodou perkolačnej teórie je, že na rozdiel od klasickej teórie, rieši problém 

existencie cyklov a slučiek prítomných v reálnych polyméroch. Jej ďaľšou výhodou, oproti 

predchádzajúcej teórii, je absencia problému nekonečného zvyšovania hustoty polyméru. 

Jeden z alternatívnych perkolačných modelov ukazuje obr. 7. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3.  Perkolačný model gelácie 
 
 

 
Perkolačný model pracuje s pravouhlou mriežkou. Do uzlov tejto mriežky sa 

náhodne rozmiestni malý počet bodov (chápaný s ohľadom na celkový počet voľných 

uzlov), ktoré reprezentujú monomérne jednotky polyméru. V ďaľšom kroku sa pridá do 

voľných miest mriežky ďalší, malý počet bodov a rovnaký algoritmus sa opakuje znova. 

V prípade, že sa dva body dostávajú do tesnej blízkosti (teda neoddeľuje ich iný 
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monomér), vzniká medzi nimi väzba a monomér sa mení na dimér, dimér na trimér atď. 

So zväčšovaním počtu obsadených bodov sa priemerná veľkosť častíc v systéme zväčšuje. 

Pri tejto postupnosti je možné vyčleniť dve situácie. Pri prvej, počet obsadených miest (po) 

tvorí polovicu z celkového počtu (pc). Vzájomný podiel oboch  p = 0,5. V tomto okamžiku 

model reprezentuje „sól“, ktorý obsahuje veľký počet navzájom izolovaných častíc so 

širokou distribúciou ich veľkostí, pričom však ani najväčší z nich sa nerozprestiera po celej 

vymedzenej ploche. Druhá medzná situácia sa nazýva „perkolačný prah“ a zodpovedá 

stavu, pri ktorom sa prvýkrát objavuje veľká makromolekula, rozprestierajúca sa po celej 

vymedzenej ploche, alebo vo vymedzenom objeme. Táto situácia reprezentuje moment 

transformácie sólu na gél (bod gelácie). Situáciu je možné najjednoduchšie definovať ako 

kritický podiel obsadených miest (pk). Názov „perkolačný“ je odvodený od anglického 

slova „percolation“, označujúceho sitovanie, resp. preosievanie na site. Z obr. 7. 3. je 

analógia so situáciou na site zrejmá; rozdiel je však v tom, že zrná na site obsadzujú oká, 

teda priestory v mriežke a nie uzly. Vyššie uvedený model sa v anglickom jazyku označuje 

ako „site percolation“. Jeho inú verziu ukazuje obr. 7. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 4. Alternatívny typ perkolačného modelu 
 

 

Alternatívnym modelom k „site percolation“ modelu je tzv. „bond percolation“  

model (väzbovo perkolačný model), ktorý pracuje s plne obsadenou mriežkou, do ktorej sa 

náhodne rozmiestňujú väzby. Moment prahovej perkolácie je v oboch prípadoch rozdielny.  

U väzbovej perkolácie je nižší, pretože jedna väzba spája dva monoméry, ale jeden 

monomér susedí v priemere s vyšším počtom monomérov. 
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Vyššie popísané perkolačné modely môžu pracovať ako s plošnými, tak aj  

s priestorovými alebo aj viacrozmernými mriežkami. V prípade plošných modelov môžu 

byť použité napríklad trigonálne alebo hexagonálne mriežky.  

Kombináciou „site-percolation“ a „bond percolation“ modelov je tzv. „site-bond 

percolation“ model, v ktorom sa zohľadňuje tá skutočnosť, že reálna reakčná zmes je 

veľmi zriedeným roztokom prekurzorov. Preto sa do popísanej mriežky okrem monomérov 

umiestňujú body, reprezentujúce molekuly rozpúšťadla.   

Ako klasický, tak aj perkolačný model pracujú s „krokovou“ postupnosťou tvorby 

gélu, ktorá je založená na postupnom abstraktnom spájaní monomérov a klastrov. Táto 

postupnosť je síce proporciónálna reakčnému času, na druhej strane však o kinetike 

polymerizácie tieto modely nehovoria nič. Tento problém rieši ďalšia skupina tzv. 

kinetických modelov gelácie. Ich princípy je možno nájsť v citovanej literatúre.  

   

 

7. 2. Počítačové simulácie  rastu polyméru 

 

Počítačové simulácie  rastu polyméru sú založené na takom princípe, že na začiatku 

abstraktnej polymerizácie, sa v geometricky obmedzenom priestore zvolí nejaký stabilný 

objekt, ktorý reprezentuje primárny monomér. Generátorom náhodných čísiel sa vo 

vymedzenom priestore umiestňujú do náhodných polôh pohyblivé objekty (reprezentujúce 

tiež monoméry), ktoré sa pohybujú po náhodných dráhach. V prípade, že pohyblivé 

objekty sa dostanú do bezprostrednej blízkosti stabilného monoméru, dochádza k jeho 

pripojeniu; v opačnom prípade  pohyblivý monomér opúšťa vymedzený priestor a na raste 

klastra sa nepodieľa. Opakovaný postup vedie k rastu klastra. Termín monomér môže 

v tomto prípade byť označením pre menší klaster, takže sa može jednať o rast klastrov.     

Jednotlivé modely sa líšia najmä v:  

1. tvare dráhy pohyblivého monoméra,   

2. charakteristikách vymedzeného priestoru (plošné alebo priestorové 

modely) a  

3. tvare monomérov (symetrické, nesymetrické objekty a pod.). 
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Počítačové simulácie je možno znova rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá kategória, 

modeluje agregácie typu „monomér – klaster“, druhá, agregácie „klaster – klaster“. 

Simulácie klaster-klaster sa považujú za realistickejšie, pretože ich výsledkom sú riedke 

štruktúry podobné reálnym časticiam vyskytujúcich sa v sóloch.  

Ďalší typ delenia počítačových simulácií je na modely simulujúce difúzne limitovanú 

agregáciu a reakčne limitovanú agregáciu. Filozofia oboch je rovnaká, ako bola vysvetlená 

v predchádzajúcej kapitole. 

Na obr. 7. 5. je názonený dvojrozmerný model, v ktorom dráhu monoméru znázor-

ňuje priamku. Jedná sa o takzvaný balistický model. Na obr. 7. 6. je dvojrozmerná 

simulácia rastu klastra, v ktorom pohyb monoméru sa vykonáva po pravouhlých dráhach, 

v ktorých dĺžka a smer jedného kroku sú volené náhodne. V prípade, že monomér sa 

dostáva do tesnej blízkosti klastra, jeho dráha končí a klaster sa zväčšuje o veľkosť 

monoméru. V prípade, že dráha častice opúšťa oblasť kružnice s určitým hraničným 

polomerom, ďalej sa s monomérom pri raste klastra nepočíta. Pre simuláciu sól-gélových 

procesov sa priestorové alternatívy tohoto modelu považujú za prijateľnejšie. U týchto 

simulácií je voliteľným parametrom vzájomný pomer veľkosti monoméru a veľkosti 

vymedzeného priestoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7. 5. Balistický model rastu klastrov a sietí 
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Obr. 7. 6. Dvojrozmerný model difúzne limitovaného 
rastu reťazca pripájaním monoméru ku klastru  

 
 

 

     

 

       

 

Obr. 7. 7. Príklad počítačovej simulácie rastu polymérneho reťazca 
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U všetkých modelov je rast klastra pri jednotkovom kroku malý; so zväčšovaním sa 

však značne zrýchľuje, pričom „rýchlosť“ tohoto zväčšovania je závislá napríklad od toho, 

či sa jedná o dvoj- alebo trojrozmerné modely.  Výsledky takýchto simulácií je vidieť na 

obr. 7. 7. Je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa tieto počítačové modely podobajú  

mikroskopickým snímkam reálnych štruktúr.  

Obr. 7. 8. ukazuje ďalší príklad fraktálového modelu spájania sa klastrov, označova-

ný v angličtine ako „space filling fractal clusters“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 8. Takzvaný „space filling fractal clusters“ model spájania sa klastrov  

 


