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Práce je zaměřena na syntézu a studium pigmentově-
aplikačních vlastností perovskitových sloučenin typu SrSnO3, 
ve kterých byly částečně substituovány ionty SnIV ionty vana-
du. Podstatou těchto pigmentů s netradiční hostitelskou struk-
turou jsou krystaly orthorhombické mřížky SrSnO3, ve kte-
rých se za vysokých teplot rozpouští další oxidy za vzniku 
pevných roztoků. Cíničitan strontnatý tedy plní funkci termic-
ky stabilní hostitelské struktury, do níž jsou vnášeny ionty 
chromoforů (např. V).  

Hlavní cílem výzkumu bylo posoudit vliv způsobu pří-
pravy sloučenin SrVxSn1–xO3 na výsledný barevný vzhled 
pigmentů, přičemž byla použita klasická keramická metoda 
a suspensní mísení surovin. Připravené reakční směsi byly po-
drobeny dvoustupňové kalcinaci, nejprve při teplotě 1000 °C 
(3 h), ve druhém stupni pak při teplotách 1300 až 1500 °C (3 h). 

Vzorky byly aplikovány do organického pojiva a u těch-
to aplikací byly hodnoceny koloristické vlastnosti 
(ColorQuest XE, HunterLab, USA), dále byla u práškových 
pigmentů měřena velikost jejich částic (Mastersizer 2000/MU, 
Malvern Instruments Ltd., VB) a bylo také ověřováno fázové 
složení připravených sloučenin (D8 Advance, Bruker, VB). 

Bylo prokázáno, že u pigmentů připravených uvedenými 
způsoby dochází s rostoucí teplotou výpalu ke zvyšování 
příspěvku žlutého odstínu v konečné barvě pigmentů, která je 
sytě žlutá. S rostoucí teplotou kalcinace se projevuje postupné 
zvyšování střední velikosti částic, která se pohybuje v interva-
lu od cca 5 do 13 m (pro klasickou keramickou metodu) a od 
cca 2 do 8 m (pro suspensní mísení surovin). 

Výsledky rentgenové difrakční analýzy potvrdily, že 
připravené pigmenty jsou při teplotě výpalu 1300 °C třífázo-
vé, kdy vedle požadovaného SrSnO3 byl identifikován nezrea-
govaný výchozí oxid SnO2 a dále pak Sr3(VO4)2. Při vyšších 
teplotách výpalu již nebyla identifikována přítomnost  oxidu 
SnO2. 

K ověření teploty výpalu pro syntézu uvedeného typu 
sloučenin byly také využity metody termické analýzy (Jupiter 
STA 449C, Netzsch, Německo), konkrétně simultánního mě-
ření TG-DTA. 

Získané výsledky potvrdily, že lepší barevné vlastnosti 
poskytuje pigment připravený klasickou keramickou metodou 
a kalcinovaný při teplotě 1475 °C s jasně žlutě oranžovou 
barvou. Oproti suspensnímu mísení surovin byly připraveny 
pigmenty s vyššími hodnotami barevné souřadnice b* (žlutá) 
a sytosti S v celém teplotním intervalu 1300 až 1500 °C. 
 
Tato práce vznikla za podpory IGA Univerzity Pardubice 
(SGFChT04). 
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Na katedře anorganické technologie je výzkum zaměřen 
především na přípravu nových barevně zajímavých anorganic-
kých pigmentů, které by byly termicky stabilní a obsahovaly 
by převážně ekologicky bezproblémové prvky. 

Hlavním cílem této práce bylo připravit nové pigmenty 
s obsahem neodymu o složení MNd2W2O10 (M = Co, Cu, Ni, 
Zn, Mn), kde byl sledován vliv jednotlivých d-prvků na finál-
ní vlastnosti připravených pigmentů. Také byly studovány 
syntéza a vlastnosti meziproduktů Nd6WO12 a MWO4, které 
bylo nutné připravit1.  

Proces syntézy těchto sloučenin z výchozích látek byl 
studován pomocí termické analýzy na přístroji STA 449C 
Jupiter (NETZSCH, Jupiter) se simultánní registrací TG 
a DTA křivek. Měření probíhalo v otevřeném keramickém 
kelímku a jako standard byl použit -Al2O3. Při syntéze mezi-
produktů byl na záznamu sledován nejprve rozklad výchozích 
síranů, polymorfní přeměny WO3 a konečně vznik MWO4, 
který byl na záznamu identifikován v podobě exotermního 
píku při teplotách okolo 1000 °C.  Při syntéze konečných 
produktů byla zjištěna teplota vzniku těchto sloučenin, která 
byla opět okolo 1000 °C a dále pak teplota jejich rozkladu, 
která se pohybuje v intervalu 1150–1200 °C. Degradace při-
pravených materiálů byla sledována také pomocí žárového 
mikroskopu s automatickou analýzou obrazu (Hesse Instru-
ments).  

Všechny připravené pigmenty byly aplikovány do orga-
nického pojivového systému (Balakom, a.s.). Pigmentové 
aplikace byly objektivně vyhodnoceny na přístroji ColorQuest 
XE (HunterLab, USA) v prostoru stejných barevných diferen-
cí CIE L*a*b* (1976).  

Fázové složení připravených sloučenin bylo ověřeno 
pomocí rentgenové difrakční analýzy, kdy byl k měření využit 
Diffraktometr D8 Advance (Bruker, GB), záření CuK se 
scintilačním detektorem. 
 
Tato práce vznikala za podpory IGA Univerzity Pardubice 
(SGFChT04). 
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Rozvoj polovodičové techniky umožnil vznik zařízení – 
mikrokalorimetrů, na kterých lze sledovat velice malé tepelné 
toky. Měřící jednotkou je křemíkový čip, na jehož aktivní 
oblasti dochází k ustavování tepelné rovnováhy. Do trojroz-
měrné struktury čipu je zabudována membrána, která plní 
hned tři funkce: termočlánek, ohřívač a „držák vzorku“. Vý-
hoda mikrokalorimetrie spočívá v časové, materiální, ale také 
ve finanční úspoře1–3. 

Ke studiu kinetiky pomocí mikrokalorimetru byla vybrá-
na enzymatická reakce trypsinu se substrátem BApNA 
v prostředí o pH 7,8 (anorganický pufr Tris-HCl s CaCl2 ve 
směsi s N,N-dimethylformamidem 1:1) a teplotě 25 °C. Na 
čipu4 NCM-9924 byly umístěny 3 l roztoku substrátu, 
v Hamiltonově mikrostříkačce byly 4,4 l roztoku enzymu 
a po ustálení rovnováhy v kalorimetru (asi 50 min) byla 
reakce spuštěna vyprázdněním stříkačky a asi po 10 min bylo 
sledování reakce ukončeno.  

Pomocí mikrokalorimetru byl sledován vliv koncentrace 
enzymu a vliv koncentrace substrátu na kinetiku sledované 
reakce. Kinetika enzymatické reakce bývá obvykle sledována 
spektrofotometricky, takže jsme se pokusili výsledky získané 
mikrokalorimetrem porovnat se spektrofotometrickým stano-
vením. Pro sledování kinetiky enzymatické reakce spektrofo-
tometricky bylo dodrženo jak celkové množství reakční smě-
si, tak i koncentrace jednotlivých složek a jejich poměr.  
 
Tato práce vznikla za podpory projektu Univerzity Pardubice 
IGA SGFChT04. 
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Catanion surfactants are novel classes of mixtures 
of cationic and anionic surfactants in which the inorganic 
contrails are removed. It has been shown that this class 
of surfactants exhibits thermo tropic liquid  crystalline proper-
ties1 where the mesa phase behavior in the systems depends 
on asymmetry in chain length and head group charge density. 
The dependence of thermal behavior on molecular structure in 
these systems is poorly understood largely due to the limited 
number of such compounds investigated1–3. 

Single-chain and double-chain quaternary ammonium 
based catanionic surfactants with dodecyl benzene sulfonate 
and AOT as anionic counterparts were synthesized 
by metathesis reaction involving the corresponding quaternary 
ammonium compound and the sodium salt of the anionic 
surfactants. Their structures and purity were established by 
FTNMR (Fourier-Transformed Nuclear Magnetic Reso-
nance), FTIR (Fourier-Transformed Infrared) spectroscopies 
and elemental analyses. Their thermal as well as liquid crys-
talline properties were established by Simultaneous Thermal 
Analysis (STA (TG, DTA, MS)), Differential Scanning Calo-
rimetry (DSC), and Hot Stage Polarized Light Microscopy 
(HSPLM). Preliminary STA reveals these compounds are 
thermally stable up to 280 °C, after which rapid thermal de-
composition occurs, leading to nearly a 100 % mass loss. 
Initial DSC analysis was performed on a temperature interval 
of –75 °C to 250 °C at a heating and cooling rate of 10 °C/
min. These initial DSC trials show multiple first order transi-
tions, exothermic during cooling and endothermic during 
heating. The temperatures and heats of transitions depend on 
the chemical nature of these compounds, suggesting liquid 
crystal character of these compounds. The liquid crystal tex-
tures were determined by Polarized Light Microscopy (PLM).  
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Pyrochlorové sloučeniny spadají do skupiny speciálních 
keramických pigmentů a vyznačují se převážně vysokou ter-
mickou stabilitou a chemickou odolností v agresivním pro-
středí roztavené glazury. Tyto látky s obecným vzorcem 
A2B2O7 jsou v současné době díky svým vlastnostem, jako je 
vysoký koeficient teplotní roztažnosti, nízká tepelná vodivost 
a neschopnost fázových přeměn při vysokých teplotách, pova-
žovány za atraktivní materiál pro použití jako tepelně odolné 
potahové materiály. 

Cílem této studie bylo syntetizovat pyrochlorové slouče-
niny základního vzorce Nd2Ce2O7 v teplotním rozsahu 1350 
až 1550 °C pro suchý způsob přípravy a 850–1350 °C pro 
dvoustupňový proces. Všechny připravené pigmenty byly 
aplikovány do organického pojivového systému (Balakom, 
a.s.) a keramické glazury G 05091 (Glazura, s.r.o., Roudnice 
nad Labem) s teplotou glazování 1000 °C. Pigmentové aplika-
ce byly objektivně hodnoceny pomocí přístroje ColorQuest 
XE (HunterLab, USA) v prostoru stejných barevných diferen-
cí CIE L*a*b* (1976). Vedle koloristických vlastností byl 
také sledován vliv způsobu přípravy a teploty výpalu na veli-
kost pigmentových částic na přístroji Mastersizer 2000 MU 
(Malvern Instruments Ltd., VB). Fázové složení bylo ověřo-
váno difraktometrem D8 Advance (Bruker AXS, VB) 
a pomocí simultánní termické analýzy TG-DTA STA 449C 
Jupiter (Netzsch, Německo) bylo potvrzeno, že při vyšších 
teplotách výpalu dochází k tvorbě požadovaných vzorků. 
Naopak tepelná odolnost vybraných vzorků byla ověřena 
žárovým mikroskopem EM201 (Hesse Instruments, Němec-
ko) a struktura zhodnocena pomocí SEM. 

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že pig-
menty připravené suchým způsobem poskytují velmi podobné 
zelené odstíny aplikací při všech teplotách výpalu a pro vznik 
požadované struktury je zapotřebí teplota vyšší, tj. 1500 °C. 
Dvoustupňový způsob syntézy způsobil zesvětlání pigmento-
vých aplikací a zároveň poskytl menší velikost částic, což je 
patrné i ze snímků z elektronového mikroskopu. Z fázového 
hlediska je pro vznik požadované struktury postačující již 
teplota kalcinace 1250 °C. 

Z výsledků vyplývá, že z pohledu energetické náročnosti 
pracovního postupu a střední velikosti pigmentových částic je 
vhodnější dvoustupňový způsob přípravy. Samozřejmě záleží 
na způsobu použití daných pigmentů a poté je třeba dobře 
zvolit způsob přípravy, při které by byly získány vhodné 
a hlavně barevně zajímavé sloučeniny. 

 
Tato práce vznikala za podpory IGA Univerzity Pardubice 
(SGFChT04). 
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Since the beginning of the 20th Century the zero-point 
(ZP) electromagnetic field in vacuum belongs to the well-
established concepts of quantum electrodynamics. There are, 
however, only a few experimentally observed effects, which 
are traditionally considered as manifestations of interaction of 
ordinary matter with electromagnetic ZP field background, 
namely, spontaneous emission, Casimir’s forces, anomalous 
magnetic moment of electron, stability of atoms and Lamb’s 
shift of atomic orbits1. In the present contribution we are try-
ing to show that also the effect of weak localization (WL)2 
may be added to the list. The effect of WL observed in solid-
state low dimensional electron systems is, as a rule, treated 
within the frame of elementary quantum-mechanical ap-
proach. Accordingly, primary electron wave meeting an ob-
stacle (e.g. impurity induced potential singularity) splits into 
partial waves which create a stable, well-localized interfe-
rence pattern around the singularity. The very condition for 
such a phenomenon is the existence of long lasting coherence 
of the waves involved. Basing on the close analogy between 
the atomic orbit and the WL orbit, we assume that at T = 0 
this coherence is ensured by an exact compensation of the out-
coming radiation of electron by the in-coming ZP radiation from 
the vacuum background. Consequently, any destruction of the 
WL orbit should be due either to the disturbance of the ZP spec-
trum or to the presence of another (e.g. thermal) external radia-
tion which operates via Aharonov-Bohm (electrostatic) phase 
breaking mechanism3. This working hypothesis was tested by 
measuring the low-temperature dependence of the sheet re-
sistance of a system of InP based delta-layers, i.e., on a system 
which is known by its well-pronounced WL effect4. The answer 
to the question whether ZP radiation can be revealed by this 
experiment2. is in the affirmative state, however, it became a part 
of modern thermal physics5,6.  
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Na pracovišti autorů se mimo jiné studují ekologické 
keramické pigmenty, a to například rutilové typu                  
Ti1–3xM’xM’’2xO2, jejichž hostitelská mřížka je tvořena rutilem 
(TiO2), který má rozsáhlé substituční možnosti. 

Rutilové pigmenty tak poskytují širokou paletu barev 
podle typu chromoforového (M’ = Cr, Ni, Mn, V) i nábojově 
kompenzujícího (M’’ = Sb, Nb, Mo, W) prvku a také podle 
složení (x = 0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50), teploty výpalu  
(850–1150 °C) a typu výchozích sloučenin titanu (TiO2 AV-01, 
anatasová pasta, TiOSO4 · 2 H2O VKR 611, pasta Na2Ti4O9). 
Při syntéze těchto pigmentů se využívá fázová přeměna anata-
sové modifikace oxidu titaničitého na rutilovou, která probíhá 
při teplotě 400–1200 °C v závislosti na čistotě výchozích 
surovin, velikosti, morfologii a povrchu jejich částic, na způ-
sobu přípravy, množství reakční směsi, rychlosti ohřevu, době 
výpalu, reakční atmosféře, pH prostředí, typu dopujících prv-
ků (např. na jejich oxidačním stavu), atd.1–4. 

Hlavním cílem bylo zjistit vhodné podmínky pro synté-
zu rutilových pigmentů Ti1–3xCrxM2xO2 pomocí studia vlivu 
výše uvedených faktorů na jejich barevné vlastnosti a velikost 
částic. Z dosud získaných výsledků (M’’ = Sb, W) vyplynulo, 
že nejsytějšího (nejčistějšího) odstínu dosahuje pigment 
Ti0,85Cr0,05Sb0,10O2 (x = 0,05) připravený při teplotě 1050 °C 
z anatasové pasty, který má barevné souřadnice L*-a*-b*-S-
H0 v organické pojivu 67-19-51-55-70 (oranžově žlutá barva) 
a v keramické glazuře 54-11-31-33-71 (hnědě zelená barva). 
Distribuce velikosti částic d10-d50-d90 je 0,82-1,79-4,05 m. 

Simultánní TG-DTA analýze v rozmezí 30 až 1200 °C 
s rychlostí ohřevu 10 °C min–1 na přístroji STA 449/C/6/F 
Jupiter (NETZSCH-Gerätebau, Selb GmbH, SRN) byly po-
drobeny reakční směsi pro přípravu pigmentů 
Ti0,85Cr0,05Nb0,10O2 (x = 0,05), přičemž bylo potvrzeno, že pro 
vznik rutilové struktury této sloučeniny je potřebná teplota   
760–830 °C. 
 
Tato práce vznikla za podpory IGA Univerzity Pardubice 
(SGFChT04). 
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