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Cíničité pigmenty se strukturou minerálu kasiteritu patří 
do XI. skupiny vysokoteplotních pigmentů podle nomenklatu-
ry DCMA1. Vedle tří již známých druhů kasiteritových pig-
mentů (žluť, šeď, orchidej) jsou na pracovišti autorů zkoumá-
ny nové druhy pigmentů tohoto typu. Jsou založeny na oxidu 
cíničitém a připravují se jeho kalcinací ve směsi s barvícími 
příměsemi ve formě oxidů a dále s tzv. nábojově kompenzují-
cími prvky rovněž v oxidické formě. Teploty kalcinace byly 
zvoleny v rozsahu 1200–1500 °C. 

Zajímavé barevné odstíny poskytly pigmenty 
s příměsemi mědi a kobaltu s využitím řady kompenzujících 
prvků (niob, tantal, fosfor, wolfram a molybden). Byly tak 
získány kasiteritové pigmenty ve žlutozelených až šedozele-
ných barevných odtínech (příměsi mědi) a v odstínech mod-
rých až modrofialových (příměsi kobaltu). Na celkovém ba-
revném odstínu pigmentu se projevil i vliv jednotlivých kom-
penzujících prvků. V případě přímesí mědi se jevilo jako nej-
zajímavější využití kompenzujících prvků niobu 
a molybdenu. V případě příměsí kobaltu to byly kompenzující 
prvky fosfor a molybden, které poskytly nejintenzivnější 
modré odstíny pigmentů. 

Připravené pigmenty vykazovaly střední velikost částic 
v rozmezí 3–18 m. Uplatňuje se zde určitý vliv teploty syn-
tézy v použitém rozsahu (s rostoucí teplotou střední velikost 
částic mirně vzrůstá). To ukázalo na vhodnost použití těchto 
pigmentů do keramiky. Pigmenty proto byly úspěšně testová-
ny pro vybarvení středněteplotních boritokřemičitanových 
glazur (při teplotě glazování 1000 °C). Dále byly pigmenty 
úspěšně testovány pro použití do nátěrových hmot. Vzhledem 
k vysoké chemické a termické stabilitě pigmentů lze předpo-
kládat jejich bezproblémové použití do stavebních hmot a do 
všech typů plastů a kompozitních materiálů. Chemické slože-
ní i stabilita kasiteritových pigmentů je navíc řadí mezi pro-
dukty příznivé pro životní prostředí2. 
 
Tato práce vznikla za podpory IGA Univerzity Pardubice 
SGFCHT 04. 
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Pigmenty jsou práškové látky, které po rozptýlení ve 
vhodném prostředí toto prostředí zneprůhledňují (krycí schop-
nost), vybarvují (vybarvovací schopnosti) nebo mu dodávají 
speciální vlastnosti (např. antikorozní vlastnosti, lesklý a per-
leťový vzhled, luminiscenci, vysokou chemickou a termickou 
stabilitu)1. Vysokoteplotní pigmenty jsou látky s vysokou 
termickou a chemickou odolností. Musí být barevně stabilní 
v průběhu výpalu výrobku a také musí odolávat atmosféře ve 
vypalovacích pecích2. 

Mezi dosud nejpoužívanější žluté, oranžové a červené 
pigmenty se řadí chromové pigmenty, jejichž základem jsou 
z chemického hlediska chromany olovnaté. Jsou proto hledá-
ny nové anorganické pigmenty, které eliminují použití těž-
kých kovů, a jenž by svojí barevností i ostatními pigmentový-
mi vlastnostmi žluté a oranžové pigmenty nahradily. Za tako-
vé sloučeniny lze označit látky, jejichž podstatou je BaSO4 
(resp. BaCO3), u kterého lze vhodným dopováním, zejména 
lanthanoidy, docílit výrazné změny barevných vlastností 
a také zvýšené termické stability. 

Byly připraveny žluté a světle hnědé keramické pigmen-
ty na základě SnO2, BaCO3 (případně  BaSO4) a Tb4O7. Do 
směsí pro syntézu pigmentů byly přidány ionty zinečnaté 
(případně nikelnaté a kobaltnaté). Pigmenty byly získány 
klasickým způsobem a poté aplikovány do organického pojiva 
v plném tónu a do keramické glazury. Barevné vlastnosti 
těchto surovin byly měřeny na spektrofotometru ColorQuest 
XE v barevném prostoru CIE L*a*b* ve viditelné oblasti 
světla. Byla proměřena velikost částic a pro charakterizaci 
byla použita rentgenová difrakční analýza. 

Po aplikaci do organického pojiva vynikly svou barev-
ností především pigmenty syntetizované z ZnO a BaCO3 
(případně BaSO4), které měly vysokou hodnotu jasu L*. Po 
aplikaci do keramické glazury vynikl pigment připravený 
syntézou z NiCO3 a BaCO3. Většina pigmentů leží v oblasti 
žlutého barevného odstínu H0. Všechny pigmenty se také 
vyznačují nízkou hodnotou sytosti S. Proměřením velikosti 
částic pigmentů lze konstatovat, že většina pigmentů splňuje 
požadovaný interval velikosti částic (cca 5–15 m) pro jejich 
aplikovatelnost do keramické glazury.  
 
Tato práce vznikla za podpory IGA Univerzity Pardubice 
SGFCHT 04. 
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 Byla připravena a studována 4 skla v kompoziční řadě 
(100–x)[0.5CaO-0.1B2O3-0.4P2O5]-xTeO2 (x = 0, 10, 20 a 30 
mol.% TeO2). S rostoucím obsahem TeO2 ve sklech klesá 
obsah CaO v rozmezí 50–35 mol.%, B2O3 10–7 mol.% a P2O5 
40–28 mol.%. Skla byla syntetizována při teplotách 1200 až 
1300 °C v platinových kelímcích a po homogenizaci při maxi-
mální teplotě byla sklovina odlita do předehřáté grafitové 
formy. S rostoucím obsahem TeO2 se syntézní teploty snižo-
valy. Amorfní charakter připravených skel byl kontrolován 
pomocí rtg difrakční analýzy. Ze zjištěných hmotnostních 
úbytků lze předpokládat, že se teoretické a výsledné složení 
skel příliš neliší. U připravených skel byla studována struktu-
ra, termické chování a měřeny jejich základní fyzikálně-
chemické vlastnosti. Ke studiu struktury byla použita Rama-
nova spektroskopie. Termické chování bylo studováno pomo-
cí diferenční termické analýzy (DTA) a vysokoteplotní mikro-
skopické termické analýzy (HMTA).  

Ze studia fyzikálně-chemických vlastností vyplynulo, že 
s rostoucím obsahem TeO2 ve sklech vzrůstá jejich měrná 
hmotnost, zatímco molární objem pozvolna klesá. Nejnižší 
chemická odolnost vůči působení vody byla zjištěna u výcho-
zího borofosfátového vápenatého skla. S rostoucím obsahem 
TeO2 se chemická odolnost skel zvyšuje.  

Z DTA křivek bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem 
TeO2 klesá teplota skelné transformace v rozmezí 605–525 °C, 
což svědčí o poklesu vazebných sil ve skelné struktuře. 
Všechna skla resp. jejich podchlazené taveniny při zahřívání 
krystalizují, některé ve více krocích. Krystalizační teploty 
klesají s rostoucím obsahem TeO2, stejně tak jako termická 
stabilita skel. Produktem krystalizace jsou fáze BPO4, 
Ca2P2O7 a Ca4P6O19. Krystalická fáze s obsahem telluru neby-
la pomocí rtg difrakřní analýzy identifikována. Teplota tečení 
krystalických vzorků stanovená ze žárově-mikroskopických 
křivek se pohybuje kolem 1000 °C. 

Ze získaných ramanových spekter vyplynulo, že struktu-
ra výchozího vápenatého borofosfátového skla je tvořena 
metafosfátovými a difosfátovými tetraedrickými jednotkami 
PO4 typu Q2 a Q1 se dvěma resp. jedním můstkovým kyslí-
kem. S rostoucím obsahem TeO2 dochází k postupné depoly-
merizaci borofosfátové strukturní sítě spojené s transformací 
jednotek   Q2 na jednotky Q1 (poměr jednotek Q1/Q2 se zvyšu-
je). Oxid telluričitý se do struktury skel zabudovává ve formě 
trigonálních pyramid TeO3 a trigonálních bipyramid TeO4. 
Poměr strukturních jednotek TeO4/TeO3 roste s rostoucí kon-
centrací oxidu telluričitého ve sklech. 

  
Práce vznikla za finanční podpory IGA UPa (SG320001). 
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Borofosfátová skla se řadí k významné skupině skelných 
materiálů vyznačujících se poměrně vysokou termickou stabi-
litou a chemickou odolností. Dotování těchto skel oxidy těž-
kých kovů (Nb2O5, MoO3, WO3, TeO2) nalézá perspektivní 
polovodičové aplikace v důsledku přítomnosti iontů kovu 
v multivalentních stavech.  

V této práci byla studována borofosfátová skla olovnatá 
dotovaná oxidem molybdenovým o složení (1–x)[50PbO-
10B2O3-40P2O5]-xMoO3 v koncentračním intervalu 0–70 
mol.% MoO3 a skla o složení (1–x)[50PbO-yB2O3-(50-y)
P2O5]-xMoO3, kdy poměr B2O3/P2O5 se rovnal 5/45, 10/40 
a 15/35 při obsahu oxidu molybdenového 0, 20, 40 a 60 
mol.%.   

Termické vlastnosti  skel byly studovány pomocí tepelně-
vodivostní DSC a termodilatometrie. Teplota skelného pře-
chodu Tg u řady (1–x)[50PbO-10B2O3-40P2O5]-xMoO3  vyka-
zuje maximum u skla s 30 mol.% MoO3. Koeficient teplotní 
roztažnosti  dosahuje v rámci stejné kompoziční řady mi-
nimum u skla s 40 mol.% MoO3.  

Struktura připravených skel byla studována pomocí 
MAS NMR spektroskopie jader 31P a 11B a také Ramanovou 
spektroskopií. V Ramanových spektrech vykazují molybdáto-
vé strukturní celky dva blízké vibrační pásy připisované vib-
racím vazeb Mo-O– a M=O. Molybdátové celky se vyznačují 
velmi intensivním Ramanovým rozptylem, takže s růstem 
obsahu MoO3 v těchto sklech dochází k potlačení vibračních 
pásů fosfátových strukturních celků1.  

31P MAS NMR spektra ukázala na postupnou depolyme-
rizaci fosfátové strukturní sítě s rostoucím obsahem MoO3, 
který se do strukturní sítě skel vestavuje ve formě oktaedrů 
MoO6. Atomy boru vytváří jednak tetraedrické celky BO4, ale 
také trigonální celky BO3. Při nízkém obsahu oxidu  
boritého převažují ve strukturní síti jednotky BO4. S rostou-
cím obsahem MoO3 dochází ovšem k částečné transformaci 
celků BO4 na strukturní celky BO3 a současně dochází k ná-
hradě vazeb B-O-P vazbami B-O-Mo a vznikají tak směsné 
strukturní celky B(OP)4–x(OMo)x. Ramanova spektra u skel 
s vyšším obsahem MoO3 ukázala na tvorbu klastrů z molybdáto-
vých strukturních celků propojených vazbami Mo-O-Mo. 
 
Tato práce vznikla za finanční podpory grantu SG300001 
a grantu GA ČR P106/10/0283. 
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Slitiny zirkonia náleží k nejdůležitějším materiálům 
používaným v jaderné energetice. Díky nízkému účinnému 
průřezu pro záchyt neutronů, velmi dobrým mechanickým 
vlastnostem a vysoké korozní odolnosti jsou ideální pro výro-
bu povlakových trubek pro palivové tyče (cladding), kde vy-
tváří první bariéru mezi palivem a okolním prostředím. 
V současné době je řada prací zaměřena na studium korozní-
ho chování slitin zirkonia za mimořádných podmínek, napří-
klad za situace označované jako LOCA (Loss of Coolant 
Accident). 

Práce se zabývá studiem vlastností oxidických vrstev, 
vytvořených během 14denní pre-expozice vzorků slitin zirko-
nia v páře o teplotě 550 °C a tlaku 25 MPa. Vlastní měření 
probíhala v prostředí roztoku síranu draselného a síranu 
lithného za teploty okolí.  

Pomocí ex-situ impedanční spektroskopie byl zkoumán 
časový vývoj penetrace elektrolytu do porézní struktury oxi-
dické vrstvy a byl porovnán vliv draselných a lithných iontů 
na penetraci. Časový vývoj penetrace a vliv prostředí na pene-
traci byl charakterizován prvky modelu ekvivalentního obvo-
du, který aproximoval naměřená impedanční data. Dále byla 
provedena analýza impedance v oblasti nízkých frekvencí 
a z vysokofrekvenčních dat byly získány informace o měnící 
se kapacitě oxidu, které sloužily k výpočtu změny efektivní 
permitivity oxidu. 

Růst efektivní permitivity oxidu s časem expozice je 
indikací průniku vodného elektrolytu. Porovnáním těchto 
hodnot pro různé slitiny byla kvantifikována rozdílná penetra-
bilita. Po porovnání hodnot impedance v obou prostředích na 
slitinách můžeme říci, že rozdíl v hodnotách impedance není 
spojen s typem kationtu expozičního prostředí. Hodnota impe-
dance a její změny v čase jsou evidentně řízeny morfologií 
oxidu, zejména poruch a heterogenit v něm. Významné jsou 
především makrotrhliny, kolmé k povrchu a procházející větší 
částí oxidu.  

 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský 
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Fibrous materials are very promising from a global per-
spective for the future development of the industry, with par-
ticular attention to renewable source raw materials, for exam-
ple agricultural products. Such are microbial polymeric mate-
rials e.g. polylactide fibers (PLA). In 1954, DuPont patented 
a high-molecular weight PLA and since many national and 
international companies have come forward to commercialize 
PLA. Currently, Nature Works LLC is the leader in lactic 
polymer technology and markets1. PLA is linear aliphatic 
thermoplastic polyester, which is one of the most promising 
biodegradable fibers, is prepared based on renewable crops 
that are 100% compostable. It is preparing from the monomer 
lactic acid2.   

In this paper we will present results of studies on the 
structure and selected physiological properties of fibrous ma-
terials, knitted fabrics based on the microbial and other types 
of fibers. There will be presented data from analysis of basic 
parameters of knitted fabrics and of influence of porosity and 
other parameters on thermal indicators of knitted fabrics. 
Theoretically, it is considered that due to increasing porosity 
decreases comfort knitted clothing and insulation of heat and 
moisture is reduced3,4. Analyses were done on one-side ob-
verse weft knitted fabrics, which were produced from 100% 
PLA fibers, poly-fibrillary type of fiber – from mixture of PP/
PLA (in a ratio of 90/10) and integrated textiles based on 
microbial polymers and other types of fibers. Integrated knit-
ted fabrics were constructed as a covered knitted fabric.  

Correlation dependence did not confirm the impact of 
porosity knitted fabric on thermal insulation properties. Knit-
ted fabrics from PLA fibers well isolated air despite higher 
porosity compared to other samples. This is also reflected in 
measurements of integrated knitted fabrics. 
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Mezi látkami, které se používají jako adsorbenty, mají 
materiály na bázi uhlíku důležité postavení. Většina uhlíka-
tých adsorbentů vykazuje vysoké hodnoty měrného povrchu, 
které bývají spojeny s velkou porozitou. Neopomenutelným 
faktem je také jejich poměrně nízká cena, a s ní spojená eko-
nomická efektivita v průmyslových aplikacích. Nesmíme 
zapomenout na to, že uhlík patří mezi biogenní prvky, a proto 
tyto materiály nevykazují žádnou potenciální hrozbu pro eko-
logii a životní prostředí. Uhlíkaté sorbenty se používají napří-
klad k adsorpci těžkých kovů1 anebo k odstraňování nečistot 
z odpadních vod2. Velice často se ovšem před použitím tyto 
materiály impregnují či dopují dalšími látkami na zlepšení 
jejich sorpčních vlastností. Jedním z takto používaných kovů 
je stříbro. Upravené materiály obsahující stříbro potom nachá-
zejí uplatnění v odstraňování kyanidů z vodných roztoků3, 
využívá se i jejich zvýšená adsorpce rtuti4. 

Využití nanočástic stříbra (AgNPs) pro modifikaci uhlí-
katých sorbentů by díky jejich antibakteriální aktivitě vůči 
mnoha patogenům5 pak umožňuje připravit velice perspektiv-
ní materiály s antibakteriálními účinky, které by mohly najít 
široké použití například v oblasti čištění a dezinfekce vod, 
případně v lékařství. 
 Nanokompozity uhlíkatých materiálů s AgNPs byly 
v této práci připraveny adsorpcí AgNPs z vodné disperze. 
Jako sorbenty byly použity uhlíkaté aerogely, uhlíkaté na-
notrubičky a aktivní uhlí v čisté formě i modifikované. První 
úprava spočívala v oxidaci za varu v 5M HNO3, a tedy 
v zabudování kyslíku do struktury sorbentů. Po oxidaci násle-
doval ještě druhý krok modifikace – adsorpce polyethylenimi-
nu. Tyto modifikace byby prováděny pro zvýšení interakce 
AgNPs s použitým uhlíkatým materiálem. Výsledné kompozi-
ty byly testovány z hlediska jejich antibakteriální aktivity 
i pevnosti vazby AgNPs – uhlíkatý materiál. 
 
Tato práce vznikla za podpory projektů OP VaVpI 
CZ.1.05/2.1.00/03.0058, GAČR GAP304/10/1316,  OPVK 2.3 
CZ.1.07/2.3.00/20.0056 a vnitřního grantu UP Olomouc 
PřF_2012_028. 
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V práci sa sleduje vplyv vybraných prísad na reologické 
a fyzikálno-mechanické vlastnosti betónov pripravených 
z cementov toho istého druhu od troch rôznych výrobcov. 
Moderný betón môže obsahovať okrem cementu, vody 
a kameniva aj ďalšie zložky, chemické prísady, vlákna atď. 
    Chemické prísady zohrávajú významnú úlohu pri takom 
navrhovaní receptúr,  aby vlastnosti betónu boli „šité na mie-
ru“ – podľa požiadaviek zákazníka. Napriek rozširujúcej sa 
spotrebe chemických prísad do betónu, prejavuje sa nedosta-
tok základných vedomostí o tom, ako tieto chemické látky 
spolupôsobia s rôznym zložkami betónu (cement, štrk, piesok 
a voda). Dôkazom tejto medzery v poznatkoch sú opakujúce 
sa problémy so spolupôsobením cementu a prísad, ktoré často 
vznikajú pri konkrétnych aplikáciách. 

Betóny sa pripravili z troch rôznych cementov rovnaké-
ho druhu (CEM I 42,5 R) a dvoch superplastifikátorov na 
báze polykarboxylátov STACHEMENT (STM 1000 resp. 
2020). 

 Dávkovanie prísady pri konštantnom vodnom súčiniteli 
sa optimalizovalo na základe posúdenia reologických vlast-
ností čerstvého betónu. Na vzorkách zatvrdnutého betónu sa 
sledovala závislosť mechanických vlastností od doby uloženia 
vzoriek. 

Aplikácia testovaných  plastifikačných prísad vedie 
k zlepšeniu fyzikálnych vlastností zatvrdnutých betónov vo 
všetkých prípadoch. Rozdiely sú jednak medzi prísadami, ale 
aj medzi cementami napriek tomu, že sú rovnakého druhu.          
Z uvedeného vyplýva nutnosť študovať účinok prísady vo 
väzbe na fázové zloženie konkrétneho cementu. 

 
Táto práca vznikla s podporou  Stachema Bratislava, a.s.  
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