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DIERY,
dierky, dieročky
Pri príprave tuhých látok
možno pozorovať dva veľmi
odlišné smery. Prvým je snaha
o prípravu látok s vysokou 
hustotou, druhým je, naopak,
príprava pórovitých látok, 
teda takých, ktoré obsahujú 
bublinky plynu.

Prvú skupinu anorganických látok re -
prezentujú kovové materiály – z oce -
le alebo titánu, ale aj nekovové ma -

teriály, napríklad tradičná elektrokeramika
alebo tzv. konštrukčná keramika. Zároveň
do tejto skupiny patrí väčšina látok využí-
vaných v optike, elektronike a optoelektro-
nike. Hlavným dôvodom naliehavých po -
žiadaviek na vysokú hustotu látok je to, že
práve pri nej sa obvykle dosahujú najvyš-
šie mechanické pevnosti konštrukčných
materiálov, ako aj dobré prenosové cha-
rakteristiky optických a elektronických
materiálov (nízky elektrický odpor ale bo
nízke straty svetelného signálu). V tých to
materiáloch sa vzniknuté bubliny zvyčajne
považujú za vážny defekt. 

Typickými látkami druhej skupiny – teda
pórovitých materiálov – sú napríklad tepel-
noizolačné alebo zvukovoizolačné látky,
s ktorými pracujú stavebníci. Ich použitie je
však omnoho širšie. 

V čom sa líšia 
Ak odhliadneme od obrovských variácií
chemického zloženia pórovitých látok, tak
k ich najdôležitejším charakteristikám patrí
práve pórovitosť – údaj hovoriaci o tom, aký
objem z tuhej látky pripadá na spomenuté
prázdne priestory. Táto vlastnosť sa môže
výrazne líšiť. Pri málo pórovitých látkach je
táto hodnota nižšia ako jedno objemové
percento, no existujú aj látky s pórovitosťou
nad 99,9 %, čo znamená, že tuhú látku tvorí
v prevažnej miere jej plynná zložka – naj-
častejšie vzduch. Ďalšou charakteristikou
pórovitých látok je veľkosť voľných priesto-
rov: najväčšie sú niekoľkomilimetrové, prí-
padne niekoľkocentimetrové, najmenšie
majú rozmery niekoľkých nanometrov. Väč -
šina látok má póry rôznej veľkosti – v takých
prípadoch je dôležitým údajom ich pomer-
né zastúpenie.

Poslednou dôležitou charakteristikou je
tvar pórov. Existuje veľa rôznych variácií,
napríklad sférické dutiny, podlhovasté ale -
bo nekonečné kanály, kanáliky s kruho-
vým, elipsovitým alebo šesťuholníkovým
prierezom. Niektoré voľné priestory v tu -
hých látkach sa vymykajú z rámca bežné-
ho chápania termínu pór alebo dutina –
napríklad v prípade, keď tuhú látku tvoria
vlákna. Okrem iného je dôležité, či má lát -
ka otvorenú alebo uzavretú pórovitú štruk-
túru. Odlíšiť ich môžeme porovnaním, či
látka prepúšťa kvapaliny alebo plyny. Keď -
že molekuly rozličných látok majú rôzny
tvar a odlišnú veľkosť, toto kritérium sa
viaže iba na konkrétnu látku a nemusí pla-
tiť pre inú. 

Pórovité látky prírodného
pôvodu
Pretože takmer v každej hornine dokážeme
nájsť priestory vyplnené nejakým plynom,
mohli by sme tvrdiť, že takmer všetky horni-
ny sú pórovité látky. To však nie je pravda.
Neexistuje jasná hranica medzi látkami pó -
rovitými a nepórovitými, no ak by sme chce-
li uviesť príklad pre nepórovitú horninu, urči-
te by nimi mohli byť vulkanické sklá. Na -
opak, veľmi pórovité látky sú mnohé vulka-
nické tufy, pemza alebo tufity. K pórovitým
látkam patria mnohé sedimentárne horniny,
pretože vznikli usadzovaním malých častíc,

Obsidián (vulkanické sklo) je prí-
klad typickej nepórovitej látky.Pórovitá láva z Vezuvu

Diatomit, pórovitá sedimentárna hornina,
ktorá sa v minulosti používala na výrobu
dynamitu. 
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ktoré sa následne stlačili do celistvého ma -
teriálu. Tu je však rozhodujúce, akému tlaku
boli tieto horniny vystavené. Čím bol vyšší,
tým je pórovitosť horniny nižšia. Metamor -
fované (premenené) horniny majú pórovi-
tosť obvykle malú práve preto, že vznikajú
premenou z primárnych hornín v dôsledku
obrovských tlakov. 

Pórovité horniny majú široké využitie.
V minulosti slúžili najmä na stavbu obydlí.
Ich hlavnou prednosťou bola malá hmot-
nosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
Tieto horniny sa v tomto smere podobajú
na niektoré moderné stavebné materiály.
Sypké sedimentárne horniny sa využívajú
na filtráciu kvapalín v chemickom a potra-
vinárskom priemysle a tiež pri dekontami-
nácii odpadových vôd. Hlavnú úlohu pri-
tom zohráva špecifická pórovitá štruktúra
vrstvy horniny a prípadne aj samotnej čas-
tice. Okrem zachytenia makroskopických
tuhých zložiek sa uplatňuje aj sorpcia –
teda zachytenie nejakých nežiaducich roz-
pustných zložiek v dôsledku chemickej
alebo fyzikálnej reakcie s povrchom častíc.
Na tento účel sa používajú napríklad prí-
rodné hlinitokremičitany – zeolity. Sú to
(obvykle) kompaktné horniny, ktoré by
sme na prvý pohľad nenazvali pórovité.
Obsahujú veľmi malé kanáliky s prieme-
rom približne jednej milióntiny milimetra.

Používajú sa pri urýchlení rôznych reakcií
v organickej chémii. V tomto prípade majú
však hlavné využitie najmä syntetické zeo-
lity. Asi najslávnejšou pórovitou horninou
je diatomit. Táto hornina
poslúžila Alfredovi Nobe -
lovi na stabilizáciu veľmi
výbušného nitroglycerínu
(glyceroltrinitrátu). Produkt
pripravený z nitroglycerínu
a diatomitu s malým prí-
davkom sódy (hydrogén -
uhličitan sodný) sa nazý-
val dynamit. Vyrábal sa aj
v jednom zo závodov
Alfreda Nobela v Bratisla -
ve. Ako je známe, finanč-
ná od mena za Nobelove
ceny sa každoročne ude-
ľuje práve vďaka zisku z predaja tejto sta-
vebnej trhacej a vojenskej výbušniny.
Diatomit je sedimentárna hornina, obsahu-
júca kremičité schránky jednobunkových
rias – rozsievok (lat. Diatomaceae). 

Umelé pórovité látky 
Anorganické pórovité látky zahrnujú najmä
kovové materiály a z nekovových ich repre-
zentujú predovšetkým si likátové materiály.
Pórovi té kovy slúžia ako konštrukčné
materiály a po užívajú sa i na vysokotlako-

vú filtráciu, ktorou možno odstraňovať
z kvapalín veľmi malé častice vrátane bak-
térií. Tiež sa využívajú v katalýze a pri sorp-
cii plynov. Silikátové materiály reprezentu-
jú predovšetkým pórovité stavebné hmoty
s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Keramické materiály sa využívajú aj ako
nosiče katalyzátorov v chemickom prie-
mysle a tiež ako konštrukčné a filtračné
materiály. Aj biokompatibilná keramika,
ktorá slúži ako náhrada kostného tkaniva,
má pórovitú štruktúru, pretože kosti sú pó -
rovité a sú vlastne príkladom vynikajúceho
konštrukčného materiálu. Výfukové auto-
mobilové katalyzátory sú nanesené vo
forme tenkých filmov tiež na penových ke -
ramických matriciach. Penové sklá sa po -
užívajú ako výborné filtračné materiály
(frity) vhodné na filtráciu agresívnych che-
mikálií. Anorganické peny sa využívajú aj
na stabilizáciu kvapalín. Môže ísť o riešenie

problému s transportom
kvapalín, ktorý je spojený
s nepríjemnými zmenami
polohy jej ťažiska pri jej
premiestňovaní alebo
o riešenie už spomenuté-
ho problému s ich výbuš-
nosťou (obe spolu súvi-
sia). Stabili zácia kvapal-
ných raketových palív je
jednou z takýchto apliká-
cií. Zaujímavou kategó -
riou mikropórovitých lá -
tok sú syntetické sorben-
ty. Používajú sa na odde-

ľovanie rôznych chemických látok pri ana-
lytických a separačných metódach spo-
ločne označovaných ako chromatografic-
ké me tódy. Pórovité látky používané práve
na tieto účely predstavujú v súčasnosti asi
najdrahšie pórovité materiály. 

Všeobecne možno povedať, že umelo
vyrobené pórovité látky sa od prírodných
látok odlišujú predovšetkým väčšou čisto-
tou a zároveň menším rozsahom veľkosti
pó rov. Požiadavka na úzky rozsah veľkosti
pórov súvisí s tým, že pre určitú konkrétnu
aplikáciu sa vyžaduje práve určitý rozmer
pórov. Napríklad pri filtrácii ide o to, aby sa
z kvapaliny odstránili iba tuhé častice urči-
tých rozmerov, ale zároveň aby sa dosiahla
čo možno najvyššia priepustnosť filtračného
materiálu. Podobne existuje aj požiadavka
na separáciu molekúl na základe ich veľ-
kosti. Pri konštrukčných materiáloch zasa
existuje iba určitá konkrétna pórovitá štruk-
túra, pri ktorej sa dosahuje optimálna kom-
binácia pevnosti materiálu a jeho hmotnos-
ti. Neznamená to však, že daný materiál by
mal obsahovať iba jediný druh pórov –
naopak, obvykle sa vyžaduje kombinácia
pórov s rôznou veľkosťou. Po dobne existu-
je určitá optimálna veľkosť pó rov pre získa-
nie najlepších tepelno- alebo zvukovoizo-
lačných vlastností.
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Obydlia v Brhlovciach na Slovensku
vytesali do pórovitej horniny (tufitu).

Keramická pórovitá hmota na báze
oxidu hlinitého

Sklená frita sa používa na filtráciu 
chemicky agresívnych kvapalín. 
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