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Editorial

ChemZi má päť rokov,

práve sa Vám dostalo do rúk letné
číslo ChemZi. S hrdosťou oznamujeme,
že náš spoločný časopis oslavuje svojich päť rokov. Tento projekt vydávania
časopisu ChemZi sa rozbehol v roku
2005 v rámci našej vízie urobiť po dlhom čase náš spoločný Zjazd chemikov
opäť vo Vysokých Tatrách. Tento krok
priniesol zmeny nielen v organizovaní
zjazdov na Slovensku smerom k vyššej
kvalite, ale bol to aj správny čas pre
vznik staro-nového časopisu ChemZi.
Zjazd vytvoril finančné podmienky na
odštartovanie vydávania časopisu a
časopis ChemZi zasa vtedy vytvoril dôstojný formát ako zborník pre abstrakty
spoločného zjazdu. Časopis ChemZi sa
odvtedy vydáva dvakrát ročne, ako letné
a zimné číslo. A každý druhý rok obsahuje vo svojom letnom čísle aj Zborník
abstraktov zo Zjazdu chemikov. Viac
detailov o založení časopisu si môžete
prečítať na nasledujúcich stranách.
Náš časopis, a často zdôrazňované, že
náš SPOLOČNÝ časopis, má skutočne
ambíciu byť spoločným časopisom
chemickej komunity na Slovensku.
Chceme prezentovať rôzne názory a tak
vytvoriť priestor pre diskusiu, keďže
len spoločnou komunikáciou je možné

dosiahnuť istý spoločný pohľad na chémiu na Slovensku. Našou snahou je
prepojiť chémiu na úrovni vzdelávania,
spolu s chémiou ako vedeckou disciplínou, spolu s chémiou priemyselnou a
komerčnou. A preto Vás opäť a úprimne
vyzývam, staňte sa pravidelným
čitateľom a aktívnym dopisovateľom
ChemZi.
Krátka história ChemZi je spojená
s časopisom Chemické Zvesti, neskôr
Chemical Papers-Chemické Zvesti,
dnes už len Chemical Papers a práve
aj o tomto vývoji sa môžete dočítať v
tomto čísle. Ďalšou významnou aktivitou Slovenskej chemickej spoločnosti,
ako jediného vydavateľa ChemZi, bolo
začlenenie sa do vydavateľského konzorcia ChemPubSoc Europe, ktorému
sa venuje jeden článok. Tradične podávame správu z každoročného Zjazdu
chemikov, ktorý sa tento rok konal v
Pardubiciach. V nadväznosti na Zjazd
chemikov by sme Vás radi pozvali na
ďalší zjazd v Tatrách v roku 2011. Rok
2011 bude tiež zaujímavým z pohľadu
chémie, keďže bol vyhlásený Rokom
chémie, teda Medzinárodným rokom
chémie. Skratka MRCH je pôvabná a
som presvedčený, že rok 2011 nebude
MRCHA rokom pre chémiu. V tomto
roku bude pripravených viacero akcií
Slovenskou chemickou spločnosťou a
vyvrcholením bude spomínaný Zjazd
chemikov vo Vysokých Tatrách v septembri 2011.
Rád by som v mene Slovenskej
chemickej spoločnosti, vyzval jej
členov o zaplatenie členského príspevku na rok 2010.
Členské SCHS na rok 2010
možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
- internet bankingom na účet
SCHS

Číslo účtu: 121632012
Kód banky: 0200
Konšt. symbol: 0308
Variabilný symbol: rok 2010, alebo
roky nezaplateného členského
Správa pre prijímateľa: Meno
a priezvisko
- poštovým poukazom na účet R
- osobne na sekretariáte SCHS,
Radlinského 9, 1. posch., č. dv.
1111 v čase úradných hodín
8 EURO členské pre riadneho
člena
3 EURO členské pre študentov
a dôchodcov, aj čestných členov
3 EURO zápisné
Aby sme iba nepozerali na rok 2011,
píše sa rok 2010, máme po voľbách a
ako po každých voľbách sme všetci plní
očakávaní, ako bude prebudená ekonomika a najmä ako úprimná bude snaha
rozhýbať školstvo ako také a chemické
vzdelávanie špeciálne a motivovať robiť kvalitný výskum. Očakávam, hoci
dúfam v opak, že po prvých 100 dňoch
vlády opadne počiatočné nadšenie a
v pokľudnom duchu pôjdeme svojimi
vyšľapanými chodníčkami. Ako na to
tak všetko pozerám, rastieme, rastie aj
naše dieťa ChemZi, a všetko sa pomaly
zlepšuje. Ale musíme byť trpezliví, lebo
najväčším problémom na Slovensku
sme my, sami sebe. Lebo my sme to
všetko, tí niektorí čo chcú slobodu, ale
aj niektorí, čo chcú nasledovať vodcu,
niektorí, čo chcú, aby ich deti rozumeli
chémii, ale aj tí, čo chcú len diplomy,
aj tí, čo chcú robiť dobrú vedu, ale aj
tí, čo sa chcú len nabaliť vo vedeckom
labyrinte. Čo chcete Vy?
D. Velič
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Aktuality

Techniku da Vinciho
maľby má odhaliť
röntgen
Obraz Mony Lisy od Leonarda da
Vinciho neprestáva vedcov fascinovať.
Najnovšie si chcú na tento azda najznámejší portrét „posvietiť“ röntgenom.

Leonardo da Vinci
- La Gioconda, Mona Lisa

Dúfajú, že sa im tak podarí odkryť tajomstvo delikátneho tieňovania farieb, resp. maliarskej techniky
známej ako sfumato. Pod drobnohľad modernej techniky sa dostane
aj ďalších šesť da Vinciho obrazov. O svojich ambíciách informoval
Philippe Walter s kolegami v žurnále
Angewandte Chemie.
„Jedna z najzaujímavejších vecí,
ktorú si človek pri prezeraní obrazu
všimne, je to, že na ňom nie je vidieť
žiadne stopy po štetci či odtlačky prstov,“ uviedol Walter. „Celá maľba je
veľmi jemná, prechod farieb je delikátny a tak stále ostáva záhadou, ako
ho da Vinci vlastne namaľoval,“ dodal
odborník, ktorý sa rozhodol portrét
analyzovať pomocou röntgenového
spektrometra. Chce tak zistiť zloženie
a hrúbku jednotlivých vrstiev maľby.
Výhodou tohto prístroja je najmä to,

že nijako obraz nepoškodí a farby
je možné analyzovať bez fyzického
kontaktu.
Predbežné výsledky skúmania potvrdzujú, že da Vinci dokázal robiť
veľmi tenké nátery, často hrubé len
niekoľko mikrometrov (tisícina milimetra). Možnosť tak jemne maľovať
zrejme vyplývala zo zloženia pigmentu a ďalších chemikálií vo farbe.
Konečné výsledky skúmania da
Vinciho obrazov by mali byť známe
ešte tento rok.
Okrem techniky maľby sa už dlho
vedú spory aj o tom, kto vlastne na obraze je. Oficiálna verzia spred dvoch
rokov hovorí, že obraz je skutočne
portrétom Lisy del Giocondovej,
manželky talianskeho obchodníka.
Armin Schlechter, knihovník z
Univerzity v Heidelbergu, opiera
svoje tvrdenie o rukopisné poznámky
na okraji knihy florentského úradníka Agostina Vespucciho z októbra
1503. Talian Vespucci, ktorý patril
k da Vinciho známym, v zápiskoch porovnáva renesančného génia
k starovekému maliarovi Apelléovi a
uvádza, že Leonardo práve pracuje
súbežne na troch maľbách vrátane
portrétu Lisy del Giocondovej. Je
pravda, že táto dáma bola jednou
z hlavných kandidátok na post záhadnej modelky, no prvé zmienky
o nej vznikli až päťdesiat rokov po
tom, čo obraz vznikol. Preto niektorí
odborníci spochybňovali ich hodnovernosť.
Niektorí kunsthistorici totiž vyslovili dohady, že zobrazenou ženou
môže byť aj da Vinciho milenka,
matka či dokonca umelec sám.
mq SME, Foto Ikar

Venter v štúdii, ktorú vo štvrtok zverejnil žurnál Science. „Získali sme veľmi
silný nástroj na vytvorenie toho, čo od
prírody chceme a v hlave už máme veľa
nápadov ako to využiť.“
Napríklad vedci chcú vytvoriť riasy,
Evolúcia už nie je jedinou silou,
ktoré budú zachytávať oxid uhličitý a
ktorá je schopná stvoriť nové druhy
produkovať uhľovodíky využiteľné v
živočíchov a rastlín. Nové živé orgarafinériách na výrobu pohonných látok
nizmy, aj keď zatiaľ len primitívne, vie
či olejov. Takisto by pomocou syntevytvoriť už aj človek.
tických baktérií chceli urýchliť výrobu
Tím vedcov vedený Craigom
vakcín. „Predpokladáme, že dizajnérske
Venterom oznámil, že sa im podarilo
baktérie by vedeli skrátiť čas na výrobu
vytvoriť prvú bunku zo syntetickým
vakcín proti chrípke až o 99 percent,“
genómom. Tento objav otvára cestu k
uviedol Venter pre Americkú asociáciu
tvorbe človekom navrhnutých baktérií,
pre pokrok vedy v rozhovore k zvektoré by robili presne to čo sa od nich
rejneniu výsledkov výskumu. Ľuďmi
požaduje. Napríklad by vedeli efektívne
navrhnuté baktérie by sa takisto dali
vyrábať biopalivá či vyčistiť ropou zapoužiť na čistenie vody,
morené územia.
výrobu chemikálií či prí„Toto je prvá syntetická,
sad do potravín.
človekom stvorená bunka.
„Podľa nás je to dôleHovoríme jej syntetická,
žitý krok vpred ako vepretože má syntetický
decky tak aj filozoficky.
genóm, ktorý sme zložili
Určite to zmenilo môj
zo štyroch chemikálií na
pohľad na definície funchemickom syntetizátore,
govania života,“ povedal
ktorému informácie zaVenter. Zároveň sa pokúsil
dával počítač,“ uviedol Baktéria M. mycoides

Prvý ľuďmi vyrobený
organizmus ohlásil éru
syntetickej biológie
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zmierniť obavy, že by nejaké baktérie
mohli „ujsť“ z laboratória a spôsobiť
ekologickú pohromu. Podľa neho nie je
problém do génomu pridať gény, ktoré
baktérie prinútia spáchať samovraždu
hneď ako sa dostane mimo svojho pôvodného prostredia. Takisto neočakáva,
že po baktériách začnú ľudia vyrábať aj
syntetický hmyz či zvieratá. „Nič také
sa v dohľadnej budúcnosti určite nestane,“ vyhlásil genetický inžinier.
Využitie syntetickej biológie
v praxi
Za rozkladanie organických látok v
prírode sú zodpovedné práve mikroorganizmy. Pomocou syntetickej biológie by bolo možné vytvoriť baktérie s
upraveným metabolizmom. Napríklad
taká armáda baktérií na ropu by mohla
pomôcť odstraňovať ropné škvrny po
havárii tankerov, čím by sa vyhlo použitiu chemických látok, ktoré samy
znečisťujú životné prostredie.
Zmiernenie alergických reakcií.
Alergiám sa veľmi dobre darí aj vo
vyspelých krajinách. Alergici v súčasnosti nemajú veľmi na výber. Musia sa
vyhýbať potravinám a iným zdrojom,
ktoré u nich vyvolávajú alergickú reakciu, alebo po prejavení reakcie užiť
liek. Syntetické baktérie by mohli aspoň sčasti pomôcť znížiť koncentráciu
alergénov v oblastiach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí.
Za klimatické zmeny, ktoré sa očakávajú v tomto storočí, sú zodpovední z
veľkej časti ľudia. Produkcia skleníkových plynov ako je oxid uhličitý alebo
metán stále rastie, pričom zároveň
ubúda lesov, schopných oxid uhličitý
z atmosféry stiahnuť. Podľa vedcov by
jedným z riešení mohlo byť vytvorenie
baktérií, ktoré by sa „kŕmili“ skleníkovými plynmi a pomohli globálne otepľovanie tlmiť.

+

+

+

-

-

-

Príležitosti a riziká
syntetickej biológie
syntetická biológia prinesie nový
rad produktov a technologických
postupov, ktoré budú oproti tradičným efektívnejšie a ekologickejšie
pomocou baktérií vyrobených na
objednávku sa ľudstvo dostane k
novým energetickým zdrojom a liekom
porozumenie základnej štruktúre
života umožní hlbší pohľad ľudí
do evolúcie a samotného vzniku
živých organizmov
svet mikroorganizmov je rozľahlý
a človekom neprebádaný, preto nie
je možné s určitosťou predpovedať
kam nás syntetická biológia povedie
únik agresívnych umelých baktérií
z laboratórií by mohol mať katastrofálne dôsledky. Tomuto riziku
sa hovorí „bioerror“
hrozí jej zneužitie teroristami na
výrobu biologických zbraní, tzv.
,,bioterror“
M. Vajs, SME

Priemyselné správy

Mondi SCP – najväčšia
integrovaná fabrika
na výrobu celulózy
a papiera
Mondi SCP má bohatú históriu.
Ručná výroba papiera v severoslovenskom meste Ružomberok, kde sa
terajší závod nachádza, sa začala už
v 17. storočí postavením malej fabriky
na papier. Dodnes prešla mnohými vývojovými zmenami až kým sa v roku
2004 nestala súčasťou medzinárodnej
skupiny Mondi, ktorá s 51% podielom
akcií vlastní závod spoločne so slovenským akcionárom ECO-Invest.
Mondi SCP je jedným z kľúčových členov skupiny Mondi a vyrába
väčšinu ofsetového papiera v celom
zoskupení a vyše 300 000 ton kancelárskeho papiera. S výrobou prevyšujúcou 420 000 ton celulózy a 510 000
ton nenatieraného bezdrevného papiera
je Mondi SCP najväčšou integrovanou
fabrikou na výrobu papiera a celulózy
v Slovenskej republike. Okrem integrovanej výroby celulózy a papiera sa
v závode realizujú aj ďalšie výrobné a
podporné procesy akým je napríklad
výroba potlačeného baliaceho papiera.
Mondi SCP vynaložilo veľké investície do technológie za účelom dosahovania vyššej, ale tiež predovšetkým
enviromentálne prijateľnej produkcie.
Mondi SCP má jasné ciele a všetky
aktivity smerujúce k ich naplneniu sú
vykonávané v zmysle stratégie dosahovania trvalo udržateľného rozvoja.
V rokoch 2003 - 2004 sa uskutočnila
realizácia projektu Impulse projekt.
Projekt bol zameraný na rekonštrukciu
celulózky. Vyplynul z potreby modernizácie a ekologizácie výroby a
možnosti zvýšenia kapacity výroby
buničín a papiera využitím domácej
suroviny, t.j. dreva z listnatých stromov. Rekonštrukcia bola úspešná a celulózka je v prevádzke. Na základe
viacerých výsledkov sa ukázala reálna
možnosť vyrobiť v zmodernizovanej
celulózke 435 000 ton vzduchosuchej
bielenej listnáčovej buničiny, čo predstavuje zvýšenie kapacity o 22,34 %
oproti kapacite posudzovanej v procese hodnotenia vplyvov na životné
prostredie v roku 2001.
Mondi SCP má zámer v najbližšej
dobe rozšíriť výrobu listnáčovej buničiny vo fabrike. Tento cieľ chce dosiahnuť hlavne lepším využitím časového
fondu, zvýšením plynulosti prevádzky,
znížením prestojov a zvýšením počtu
prevádzkových dní z 333 na 340 dní
v roku. Manažment spoločnosti deklaruje technicko - organizačné opatrenia
v procese zmodernizovanej výroby
sulfátových buničín a optimalizáciou

technologických procesov.
Zvýšenie kapacity výroby buničín si
nevyžiada žiadne dodatočné investície,
všetky projekty realizované v rámci
projektu Impulse dosahujú vyššie výrobno - technické parametre ako boli
schválené v pôvodných stavebných
povoleniach na kapacitu 355 755 ton
na rok. Navrhované zvýšenie kapacity
výroby je v súlade s maximálnymi
projektovými kapacitami uvedenými v
pôvodnom projekte.

GRAFOBAL a.s. Skalica
investuje pre budúcnosť
Obalový a tlačiarenský producent
európskeho formátu GRAFOBAL a.
s., Skalica dodal na trh počas roku
2009 viac než 22 tisíc ton obalov z
papiera a lepenky. Tieto obaly by sa
vošli do 1 700 kamiónov. To je zhruba
rovnaký objem ako dodal v roku 2008.
Podarilo sa to aj vďaka skvalitneniu
služieb, získaniu nových a spokojnosti
jestvujúcich zákazníkov, ako aj maximálnemu využitiu vnútorných rezerv.
I napriek kríze, zníženej sériovosti
zákaziek a veľkému konkurenčnému
tlaku, Grafobal investoval do rozvoja
technológií iba za rok 2009 spolu 5,26
mil. eur a dosiahol zisk po zdanení
vo výške 1,19 mil. eur. Podľa predbežných výsledkov pritom skalický
Grafobal dosiahol v roku 2009 tržby
za predaj vlastných výrobkov a služieb
47,89 milióna eur, z toho v tuzemsku
19,84 milióna eur, v zahraničí 21,07
milióna eur a v ČR 6,98 milióna eur.
To je oproti roku 2008 zníženie o 7,32
%. Nižšie tržby pri zhruba rovnakom
objeme produkcie spôsobil najmä pokles cien základných materiálov od
2 do 30 percent a zníženie podielu
výroby luxusných obalov.
Väčšinu minuloročnej produkcie
tejto skalickej spoločnosti tvorili obaly
z hladkej lepenky 57 %, ďalej obaly z
vlnitej lepenky 23,3 % a treťou najdôležitejšou výrobnou komoditou bola
polygrafická produkcia 10,6 %. Na
ostatné výrobky a služby pripadlo 9,1
%. Grafobal investoval vlani najmä
do nových technológií, vrátane dvoch
ďalších moderných tlačových strojov a
jedného výsekového automatu.
V roku 2010 plánuje do investícií
vložiť z vlastných zdrojov 6,42 milióna eur. Uchádza sa tiež o spolufinan-

covanie svojich investičných zámerov
z Fondu regionálneho rozvoja EÚ v
rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Grafobal ako jedna z najväčších firiem v regióne udržiava stabilný počet zhruba trištvrte tisíca priamych
pracovných miest. Vytváraniu desiatok ďalších, predovšetkým v rámci
obslužných činností, napomáha sprostredkovane.
Grafobal, a. s., Skalica založili 1.
mája 1992 privatizáciou štátneho podniku Grafobal. Jeho základné imanie
predstavuje 320 586 akcií v hodnote
vyše 10,90 milióna eur.

Jet Investment kupuje
kľúčové podniky
skupiny Kord
Črtá sa nová šanca pre senické
vlákna. Teraz chce senické vlákna
oživiť česká investičná skupina Jet
Investment, ktorá kupuje senickú
fabriku Slovkord. Ďalšie dve senické
dcéry Kordu Slovenský hodváb a výrobu predliskov na plastové PET fľaše
kupuje prostredníctvom svojej dcéry
Santini Capital.
Slovkord je pôvodne naprojektovaná ako jedna z najmodernejších výrobní vlákien v Európe. Jet Investment
stavia plány na tom, že sa mu ešte pred
kúpou skupiny Kord podarí nájsť nové
zákazky na jej kordy do pneumatík.
Využil to, že nemecký gumárenský
koncern Continental, ktorý vlastní aj
slovenský Matador a český Braun,
vyhlásil, že chce viac kordov odoberať
od dodávateľov, čo majú vlastnú výrobu základných vlákien. Ako povedal
jediný vlastník skupiny Jet Investment
Igor Fait, práve preto chceme dostavať
závod v Senici. Prvé vlákna by podľa
neho mohli vychádzať z liniek dokončeného senického závodu Slovkord
v druhom kvartáli budúceho roka.

Ďalej chce Jet Investment pokračovať vo výrobe geotextílií pod cesty
a železničné koľaje v Texiplaste
v Ivánke pri Nitre, ktorý je dcérou
Kordu. Podľa Igora Faita Texiplast je
v lepšej kondícii, ako sú nosné kordy
do pneumatík. Texiplast totiž prešiel
reštrukturalizáciou už pred piatimi
rokmi.
Z tlače vybrala: A. Murárová
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Informácie o stave niektorých odvetví
chemického priemyslu
Z výročnej správy Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu
z roku 2009 sú vybrané informácie,
ktoré poskytujú obraz o stave a vývoji
chemického a farmaceutického priemyslu a niektorých jeho odvetví.
Nasledujúce výsledky sú vzťahované
na výrobu rafinovaných ropných produktov, výrobu chemikálií a chemických produktov, výrobu farmaceutických výrobkov a prípravkov a výrobu
výrobkov z gumy a plastov.
Výroba rafinovaných ropných
produktov zahŕňa pohonné látky, vykurovacie a iné oleje, suroviny pre
petrochemické spracovanie, parafíny
a asfalty.
Výroba chemikálií a chemických
produktov zahŕňa anorganické a organické chemikálie, priemyselné hnojivá, základné petrochemické produkty,
plasty v primárnej forme, syntetické
živice, farby, farbivá a pigmenty, agrochemikálie, kozmetické a čistiace prostriedky, umelé vlákna a iné chemické
výrobky.
Výroba farmaceutických výrobkov
a prípravkov zahŕňa farmaceutické
výrobky a prípravky.
Výroba výrobkov z gumy a plastov
zahŕňa výrobu pneumatík, dopravníkových pásov a iných výrobkov z gumy
a široký sortiment výrobkov z plastov
pre výrobnú spotrebu a finálne využitie.
PRIDANÁ HODNOTA
Podľa údajov ŠÚ SR ukazovateľ pridaná hodnota zaznamenal za chemický
priemysel ako celok medziročný pokles
s indexom 88,6 %, čo je o približne 2
perc. body lepší výsledok ako dosiahol celý spracovateľský priemysel SR
(86,7 %). Zložitejší je však pohľad na
štruktúru vývoja ukazovateľa podľa
jednotlivých pododvetví chemického
priemyslu. Zjavne najväčšiu váhu na
poklese za odvetvie má pododvetvie
spracovania ropy, a to jednak na najvyššie objemy výroby v absolútnom
vyjadrení, ale aj na najvýraznejší pokles (index 47,7 %). Ostatné pododvetvia, s výnimkou výroby umelých
vlákien a farmaceutických výrobkov,
dosiahli nárast pridanej hodnoty.
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Základné ukazovatele chemického a farmaceutického priemyslu SR v r. 2009
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Priemerná veľkosť podnikov chemického priemyslu
podľa počtu zamestnancov
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A. Murárová

Nové knihy

Filatelistické potulky
chémiou
A Philatelic Ramble through
Chemistry
Edgar Heilbronner, Foil A. Miller
ISBN: 978-3-90639-031-4
278 s., 2004
Cena 111,29

Práve v období intenzívneho hľadania aktivít SCHS v priamej súvislosti
s Medzinárodným rokom chémie 2011
(MRCh), a počas prípravy jednej z nich
– návrhu a emisie slovenskej poštovej
známky k MRCh, objavili sme v Malom
centre STU výnimočne príťažlivú knihu
„Filatelistické potulky chémiou“. Je to

náhoda? Možnože aj nie vďaka zanieteným zberateľom – filatelistom a radu
priaznivcov tohoto ušľachtilého záujmu
medzi členmi SCHS.
V publikácii nájdeme zobrazené poštové známky venované začiatkom chémie až po súčasnosť. Autorom diela,
univerzitným profesorom Edgarovi
Heilbronnerovi a Foilovi Allanovi
Millerovi, bol udelený rad vysokých
ocenení za celoživotné vedecké dielo.
Ich CV na tomto vymedzenom priestore nie je možné zverejniť.
Obsah knihy je venovaný krátkym
esejám a komentárom na také témy,
aké je možné prezentovať na poštových
známkach.
K tomuto dielu, ktoré je venované tak
láske k poštovým známkam ako aj chémii,
predkladáme Vám výber z ohlasov:
„...this book has served its purpose
in documenting, in the highest quality,
our chemical heritage as depicted on
philatelic material...this book is a thoroughly enjoyable read.“ (Bull. for the
History of Chemistry, Spring 2005); „As
a history of chemistry this book would
be worth reading. As a compendium
of stamps with chemical themes it is
a must for chemist stamp collectors.
Combine the two and you have a book

for all chemist.“ (Chemistry in Britain);
This book by two chemists is clearly
the product of a love for the world of
postage stamps as well for chemistry in
its widest sense.“(Advanced Materials);
...will lift your spirit, delight your vision,
and expose you to our history...To the
authors: Thank you for producing such
a memorable piece of work.“ (Clinical
Chemistry, 2005); “It is the kind of book
published only once in a generation. I can
whole-heartedly recommend it to any
chemist and even to non-chemist who
enjoy art.” (Chromatographia).
Predsedníctvo Slovenskej chemickej
spoločnosti Vám ponúka možnosť zakúpenia knihy tak, aby v prípade väčšieho
záujmu mohla byť využitá zľava.
Kniha stojí 111,29 €. Pri objednávke
od 3 ks je možná 15% zľava, pri objednávke od 10 ks je garantovaná zľava
20% t. j. cena po zľave je 89,03 €. Ak
Vás kniha zaujala a radi by ste si ju kúpili, resp. ak chcete viac informácií, radi
Vám ich poskytneme osobne na sekretariáte SCHS v úradných hodinách,
alebo na adresách schs@chtf.stuba.sk,
uachgyep@savba.sk, viktor.milata@
stuba.sk, uachmdra@savba.sk
D. Gyepesová, V. Milata a M. Drábik

ChemZi 6/11 2010

7

Priemyselný profil

Alternatívne letecké biopalivá
– čoraz bližšie k certifikácii
Miroslav Dolnák
DSD – Renewables,SLOVNAFT, a.s., a m
Membermember of the MOL Group 824 12 Bratislava, Slovenská republika
1. Úvod
Hoci v roku 2008 letecký priemysel
prispel len 2 % z celkových emisií
oxidu uhličitého v odhadovanej sume
cca 34 miliárd ton, snaha o alternatívne
letecké palivá v tomto sektore rýchlo
napreduje (1). Výskum a testovanie
smeruje k alternatívnym leteckým palivám, a to nielen k obnoviteľným na
báze bioproduktov, ale aj čiastočne, či
plno syntetickým, pričom však treba
priznať, mnohé parciálne problémy
zatiaľ nie sú zatiaľ uspokojujúco vyriešené. Od konca roku 2007 boli na
svete vykonané štyri úspešné lety s
použitím vyvíjaných biopalív a zároveň juhoafrická firma SASOL získala
plnú certifikáciu na palivo vyrobené
technológiou „coal-to liquid“ (CTL).
Viaceré významné výrobné a technologické firmy (napr. UOP, ENI-Chem,
NESTÉ, ale i Skupina MOL) považujú
tieto palivá za životaschopné, pričom
niektorými špecifickými vlastnosťami
by mohli byť takmer ideálnou zámenou
dosiaľ preferovaných leteckých palív
na báze spracovania ropy. Keďže administratívne náročné procesy certifikácie
a postupnej komercionalizácie alternatívnych leteckých biopalív budú v každom prípade vyžadovať dlhšie časové
obdobie a navyše sú závislé od ťažko
predvídateľného vývoja svetových cien
ropy, v každom prípade ich čaká pomerne tŕnistá cesta do každodennej
leteckej praxe.
2. Štúdium možností produkcie alternatívnych leteckých biopalív
Záujem o alternatívne letecké palivá
dosiahol svoj vrchol tesne pred vyvrcholením hypotekárnej krízy v USA približne v polovici roku 2008. Zhruba od
roku 2003 bolo možné badať zvýšený
záujem o túto problematiku. Jedným z
hlavných hnacích momentov tohto úsilia bolo zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre svetový letecký priemysel
v čase, keď 1 barel ropy dosahoval
cenu približne 140 dolárov. Hoci teraz
už ceny ropy nie sú hlavnou výzvou pri
vývoji nových druhov leteckých palív,
pozornosť výskumníkov a technológov
ostáva nezmenená. Vysvetlenie spočíva
v relatívnej celkom slušnej ziskovosti
výroby týchto palív; napríklad v roku
2008 crack-spready leteckého petroleja
boli vždy vyššie ako motorovej nafty a
takmer dvojnásobné oproti crack-spreadom motorového benzínu.
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Ďalšou výzvou v tejto oblasti biopalív bol list americkému prezidentovi Barackovi Obamovi od členov

3. Vývoj nových výrobkov alternatívnych leteckých biopalív
Vo všeobecnosti možno alternatívne
letecké biopalivá ako výrobky rozdeliť
do troch skupín:
1. voľné miešateľné alternatívne letecké palivá s jestvujúci fosílnymi
palivami z ropy
2. nové druhy obnoviteľných leteckých palív so špecifickými vlastnosťami
3. nové nemiešateľné letecké palivá

Roky
skutočná a odhadovaná cena ropy v USD/bbl

2007

2010

2020

2030

69,3

100

110

122

85

124

136

151

skutočná a odhadovaná cena leteckého petroleja
v USD/bbl

Tabuľka 1 Odhady cien ropy a leteckého petroleja (JET A-1) do budúcnosti,
„Iniciatívy pre zavedenie alternatívnych
leteckých palív“ (Commercial Aviation
Alternative Fuels Initiative – CAAFI).
Argumentujú, že pri spracovaní ropy
vzniká len obmedzená frakcia uhľovodíkov použiteľná ako letecké palivo –
t.j. cca 8 – 10 % hm., čo spôsobuje, že
cena leteckých palív je veľmi citlivá na
výkyvy cien ostatných druhov motorových palív. Takto sa letecké palivo dostáva do veľmi nevýhodného postavenia
voči iným energetických nosičom na
trhu. Nemenej významné sú aj aspekty
ochrany životného prostredia - predovšetkým otázky redukcie skleníkových
plynov, hlavne oxidu uhličitého. Určitý
odhad bol uvedený v správe IATA 2008
– Report on Alternatives Fuels.

Prvú skupinu tvoria FischerTropscove kvapaliny, ktoré môžu byť
vyrábané z uhlia (coal-to-liquid; CTL)
alebo zo zemného plynu (gas-to-liquid;
GTL), pričom aj biomasa môže byť
využitá (biomass-to-liquid; BTL). V
tejto oblasti najväčšie úspechy dosiahla
juhoafrická firma Sasol, ktorá ako prvá
na svete získala certifikát pre letecké
palivo vyrábané Fisher-Tropschovou
syntézou z uhlia a bežne už dnes sú
lietadlá na letisku v Johannesburgu zásobované týmto palivom. Navyše treba
dodať, že tieto palivá, okrem toho, že
spĺňajú všetky požiadavky na JET A1 sú aj bezsírne a bez aromátov, čo v
praxi znamená, že majú mierne vyšší
pomer vodíka ku uhlíku, čiže aj vyšší

Roky

2005

2012

2020

Emisie oxidu uhličitého v miliónoch ton ročne
Súčasná predpoveď
Obmedzenie pre emisné kvóty

217,8
0

283,3

384,8

211,3

206,9

voľná alokácia

0

179,6

175,9

ponúknuté na aukciu (15 %)

0

31,7

31,0

Celkový nákup emisných kvót

0

103,7

208,9

Odhadovaná cena 1 t CO2 v eurách

0

33

33

Náklady na nákup emisných kvót v miliardách Eur
Súčasná predpoveď

3,5

6,9

Dodatočné náklady v centoch eura za galón leteckého
paliva

0

11,7

17,3

v percentách podľa priemernej ceny leteckého paliva
v mesiacoch od januára do septembra rok 2008

0

5,3 %

7,8 %

3,5

9,0

- ak cena 1 tony CO2 bude 43 Euro v roku 2020
- ak množstvo emisných kvót ponúknutých na aukciu
dosiahne 100 % v roku 2020

0

3,5

12,8

- ak bude na aukciu ponúknutých 100 % a zároveň aj 1
tona CO2 dosiahne cenu 43 euro v roku 2020

0

3,5

16,5

- potom dôjde ku zvýšeniu priemernej ceny leteckého
paliva v centoch za jeden galón o:
- čo predstavuje zvýšenie priemernej ceny leteckého paliva
podľa priemernej ceny v mesiacoch január až september
2008 o:
- čo zároveň zvýšenie prevádzkových nákladoch o:

0

11,7

41,2
18,7 %
5,7 %

Tabuľka 2 Odhady dopadu emisných kvót na náklady leteckých spoločností

Priemyselný profil
tepelný obsah. Pri spaľovaní v prúdových motoroch takto dochádza ku
mierne nižším emisiám tuhých častíc,
ako aj ku nižšej tvorbe oxidu uhličitého. Syntetické palivá majú aj vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti, pričom
si zachovávajú nízku viskozitu aj pri
veľmi nízkych vonkajších teplotách
– okolo mínus 55°C.
Druhú skupinu tvoria obnoviteľné
letecké palivá, v anglickej literatúre
označované ako „bio-derived jet“ alebo
„hydrotreated renewable jet (HRJ)“,
ktoré sú obyčajne vyrábané z bio-olejov jednoduchou trans-esterifikáciou.
Tieto technológie vyvíjajú nielen známe
firmy, ako napr. UOP, ale i univerzity
– napr. Technická univerzita Severnej
Dakoty (UND) a vedecko-výskumné
centrá – napr. Environmental Research
Center (EERC). Snahou týchto inštitúcií je vyvinúť také produkty, ktoré by
boli voľne miešateľné s konvenčnými
leteckými palivami v akomkoľvek pomere, čo už bolo v praxi dokázané viacerými demonštračnými letmi.
Združenie výrobcov originálnych
zariadení (OEM), z ktorých je najznámejší Boeing a Airbus, dosiaľ vykonalo
nasledujúce skúšky synteticky vyrábaných alternatívnych leteckých palív:
● Lietadlo B-52 (strategický bombardér) – letová a motorová skúška
– rok 2006
● Lietadlo C-17/F117 (vojenské dopravné lietadlo) - letová a motorová
skúška – rok 2007
● Motorová skúška paliva gas-to–fuel
(GTF) u firmy SHELL – január
2008
● Test motora JT15D firmy Pratt and
Whitney experimentálnym palivom
firmy Shell – od 10 % do 100
% syntetického podielu voči fosílnemu – rok 2008
● Letová skúška Airbus 380 (súčasné najväčšie dopravné lietadlo)
vo vlastníctve leteckej spoločnosti
Qatar Airways, motor Rolls Royce
– Trent 900 – palivo GTL vyrobené
firmou Shell – február 2008
● Lietadlo B1 (nadzvukový strategický bombardér) – rozšírená
štvorhodinová motorová a letová
skúška – marec 2008
● Lietadlo C-5B/E-3 Galaxy (vojenské dopravné lietadlo) – štartovacia
skúška motora pripravená firmou
Honeywell a firmou Syntroleum
(výrobca syntetických palív v USA)
● Lietadlo B-1 (nadzvukový strategický bombardér) s motorom
General Electrics F101 – rozšírená
skúška motora a prvý nadzvukový
let so syntetickým palivom – apríl
2008
● Vojenská stíhačka F-22 APGS –
štartovacia skúška motora
● Civilné dopravné lietadlo F-100 s
motorom Pratt and Whitney 220
– motorová skúška – apríl 2008
● Vojenská stíhačka F-119 – letová skúška na vojenskej základni
Edwards v USA
Paralelne s alternatívnymi leteckými
palivami na báze fosílnych zdrojov v
čoraz väčšej miere prebiehajú skúšky

leteckých biopalív:
● Desaťhodinový pozemný motorový test francúzskej firmy Snemca
CFM56/Aerobus/ Biodiesel – 30 %
sojóvé FAME/ - jún 2007
● Demonštračný let Boeing 748
americkej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Virgin Airlines s
experimentálnym palivom na báze
oleja z palmy babassu a kokosového oleja – február 2008
● statický motorový test Pratt and
Whitney 615F s palivom od firmy
NESTÉ (hydrogenovaný palmový
olej) v množstve približne 700 galónov – august 2008
● Spoločný demonštračný let organizovaný japonskou leteckou spoločnosťou JAL v spolupráci s firmou Boeing a výrobcom motora
Pratt and Whitney - letadlo Boeing
747(Jumbo Jet) – experimentálne
palivo vyrobené z oleja jatrophy
– marec 2008
● Spoločný demonštračný let organizovaný leteckou spoločnosťou Air
New Zealand a firmami Boeing
a UOP s motorom Rolls Royce
RB211 s palivom II. generácie na
báze oleja z jatrophy - rok 2008
● Spoločné rokovania výrobcu lietadiel Airbus s firmami Jet Blue,
IAE, UOP a Honeywell o vývoji
„trvalo udržateľných“ biopalivách
– apríl 2008
● Spoločný demonštračný let organizovaný leteckou spoločnosťou
Continental Airlines s výrobcom
motorov general Electrics a Boeing
– rok 2009
● Výrobca leteckých motorov Rolls
Royce a letecká spoločnosť British
Airways vyzvali výrobcov alternatívnych leteckých palív na dodanie 15 000 galónov pre motorové
skúšky už roky osvedčeného motora
RB 211 v Derby
Medzi obnoviteľné letecké palivá
okrem palív „na báze biodiesla“ čiže
upravených tri-acyl-glyceridov možno
započítať aj vyvíjané biopalivá získané
pyrolýznym skvapalňovaním biomasy
a čiastočne hlavne pre malé športové
lietadlá „alkoholové palivá“ získané
hydrolýzou a fermentáciou namiesto
leteckého benzínu. Vyššie uvedené letecké biopalivá by mali byť naplno
miešateľné. Naproti tomu existuje samostatná skupina alternatívnych leteckých palív a biopalív, v našom rozdelení ide o tretiu skupinu, u ktorých sa
predpokladá, že bude musieť vzniknúť
nová infraštruktúra pre ich používanie.
Tabuľka 3 zachytáva použiteľnosť a

kvantitatívny potenciál biomasy vo
svetovom meradle pre výrobu leteckých palív, tak ako to analyzovala
Medzinárodná federácia leteckých dopravcov - IATA.
Medzi alternatívne palivá, ktoré nie sú
jednoznačne trvalo obnoviteľné, treba uvažovať s využitím blendovaného skvapalneného zemného plynu (LNG) s bioplynom
(bio-LNG), a rovnako skvapalneného vodíka (LH2). V prípade širšieho využívania nemiešateľných biopalív, samostatnú
infraštruktúru by si vyžadovalo napríklad
využívanie bio-etanolu, prípadne bio-butanolu, pre ľahké športové lietadlá. V každom
prípade oxygenizované letecké palivá nie
je možné používať v prúdových lietadlách,
hlavne kvôli riziku korózie, riziku horľavosti, bodu tuhnutia a aj z dôvodu nižšieho
energetického obsahu. Naproti tomu používanie oxygenizovaných leteckých palív
pre piestové motory v malých športových
lietadlách by bolo možné, pravdepodobne
až po úpravách a súhlase hlavne výrobcov
leteckých motorov.
Svet leteckého priemyslu od čias
liberalizácie leteckej dopravy v USA
na začiatku 80. rokov, odštartovanou
iniciatívami vtedajšieho amerického
prezidenta Ronalda Reagana, je ovládaný silným konkurenčným bojom, kde
často víťazi sa stávajú o pár rokov
porazenými a naopak. Dobrým príkladom je trebárs osud kedysi renomovaných amerických leteckej spoločností
PANAM alebo SWISSAIR. Dnes sú už
len zabudnutou kapitolou histórie leteckej dopravy. Stanovisko veľkých hráčov svetového trhu s leteckou dopravou
k nemiešateľných leteckým palivám
fosílneho alebo biologického pôvodu
je preto zatiaľ pomerne kruté a jednoznačné - neprichádzajú do úvahy.
4. Vývoj nových technológií alternatívnych leteckých biopalív
V posledných rokoch bolo zaznamenané výnimočné úsilie vo vývoji
nových technológií výroby alternatívnych leteckých palív, nielen štátmi dotovanom výskume (USA, Japonsko,
Nový Zéland a pod.), ale i v súkromnej
sfére (UOP, Nesté Oil, Virgin Airlines
a pod.). Nie je cieľom tohto príspevku
vymenovať všetky pokusy, ale treba sa
zmieniť o najvýznamnejších.
V roku 2007 americký Národný úrad
pre letectvo a astronautiku (NASA)
opätovne oznámil, že bude v ešte širšej forme grantov podporovať výskum
leteckých biopalív. V rámci tejto iniciatívy firma Syntroleum vyvinula cca
500 galónov nového obnoviteľného
leteckého paliva získaného z tukov dodaných firmou Tyson Food Inc.. Palivo

Kategória

Dostupná biomasa

I.

odpad z lesníckej prvovýroby

1,82x 1010 kg za rok

0,3 Mbbl/deň

II.

odpad z priemyselnej výroby

1,25x 1011 kg za rok

1,9 Mbbl/deň

III.

komunálny odpad

5,77x 1011 kg za rok

7,8 Mbbl/deň

IV.

odpad z poľnohospodárskej výroby

5,85x 1012 kg za rok

91,7 Mbbl/deň

V.

rastliny pestované na špecifický účel

2,35x 1012 kg za rok

40,0 Mbbl/deň

8,92x 1012 kg za rok

141,5 Mbbl/deň

Celkovo

Potenciál pre letecké palivá

Tabuľka 3 Odhadovaný potenciál biomasy pre výrobu leteckých palív
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Priemyselný profil
bolo použité pre výskum, vývoj a výkonové testy vojenských leteckých turbín.
Syntroleum následne vytvoril Dynamic
Fuels LLC, spoločný podnik s už uvedenou firmou Tyson Foods s hlavnou
náplňou produkovať syntetické letecké
palivá zo zvieracích tukov, mastí a
rastlinných olejov. Táto novovzniknutá
spoločnosť plánuje postaviť výrobnú
jednotku na americkom juhozápade s
kapacitou 75 miliónov galónov leteckého paliva za rok, pričom v podnikateľskom zámere je, aby nástrekom
mohla byť i biomasa alebo aj uhlie.(2)
Pozornosť analytikov v oblasti leteckých biopalív upriamila aj kalifornská
spoločnosť Solazyme, ktorá vyvinula
prvé letecké palivo z mikrobiologických
organizmov. Takto pripravené palivo
analyzoval SwRI (Southwest Research
Institute), ktorý je považovaný za špičkové analytické laboratórium leteckých
palív.(3) SwRI konštatoval, že palivo
firmy Solazyme splnilo všetkých jedenásť hlavných požiadaviek normy
ASTM D1655 (Jet A-1 špecifikácia),
medzi ktoré patrí merná hmotnosť, termická oxidačná stabilita, bod vzplanutia, bod tuhnutia, destilačná krivka a
viskozita. Podľa oficiálneho vyjadrenia
SwRI tento letecký petrolej vyrobený
z rias prekonal jednu z najväčších prekážok v technickom vývoji leteckých
palív pre komerčné a vojenské lietadlá
– proces certifikácie. Solazyme je v súčasnosti schopný produkovať niekoľko
tisíc galónov už certifikovaného leteckého paliva z rias.
Ďalej v septembri roku 2008
Arizonská štátna univerzita vstúpila do
vedecko-výskumnej aliancie s firmou
Heliae Development, LLC a Vedeckou
nadáciou Arizony (SFAz) s cieľom pokračovať vo vývoji a následnej výroby
a predaja leteckého petroleja získaného
z rias na základe patentovanej technológie profesorov Qiang Hu a Miltona
Sommerfelda z Laboratórií výskumu
rias a biotechnológie Arizónskej štátnej
univerzity. (4)
Na konci januára a na začiatku februára 2009 NASA spoločne s ďalšími
jedenástimi vedecko-výskumnými skupinami testovali Fischer-Tropschove
kvapaliny získané technológiami CTL
a GTL na Dryden letecko-výskumnom centre v Kalifornii. Testy boli
zamerané na výkon motorov a emisie.
Hoci pokusné lietadlá v týchto pokusov
nelietali, bolo možné testovať nielen
čisté 100 % vzorky, ale aj ich blendy
s fosílnymi zložkami v pomere 50:50.
Výsledky NASA by mali byť uvedené
na webe.
Tiež v januári tohto roku agentúra
pre rozvoj projektov Ministerstva obrany USA (Department of Defense´s
Advanced Research Project Agency
- DARPA) podpísala s firmou SAIC
(Science Apllication International
Corporation) kontrakt vo výške 25 milliónov USD na vývoj cenovo dostupnej
alternatívy k leteckému palivu v kvalite
JP-8 z poľnohospodárskych a morských
surovín, pričom samotný vedecko-výskumný proces bude zrealizovaný paralelne na Floride, Hawai a v Texase. Na
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základe podpísanej zmluvy firma SAIC
sa zaväzuje viesť vedecko-výskumné
a priemyselné tímy k vývoju integrovanému procesu, ktorý by bol schopný
produkvať letecké palivo v kvalite JP-8
z rias s výrobnými nákladmi menšími
než 3 USD za galón (5).
Zároveň aj firma General Atomic získala kontrakt v hodnote až 43 milliońov
USD dolárov od agentúry DARPA, ak
však budú naplnené všetky fázy konkurencieschopného procesu pre produkciu
olejov z rias na báze triacylglyceridov,
ako aj náhradu fosílneho leteckého paliva na báze oleja z rias, tak aby spĺňal
požiadavky normy JP-8.
Aj Európska Únia prostredníctvom Direktoriátu Európskej komisie
pre energie a transport na workshope
Medzinárodnej organizácie dopravného
letectva (ICAO) vybrala francúzsku
leteckú a výskumnú organizáciu Onera
vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti
a štúdiu dopadov alternatívnych palív na letectvo, nazvanú SWAFEA –
„Sustanaible Way for Alternative Fuel
and Energy in Aviation“. Onera, ako
primárny kontraktor bude viesť konzorcium 19 priemyselných a vedeckých
partnerov pri vypracovávaní tejto štúdie.
Okrem Onery sú to Bauhaus Luftfahrt,
German Aerospace Center, Altran, IFP,
University of Sherfield, Airbus, Air
France, CERFACS (European Centre
for Research and Advanced Training for
Scientific Computation) CONCAWE
(Conservation of Clean Air and Water
in Europe), EADS, Embarer, Erdyn,
IATA, INERIS (French National
Institute for Industrial Environment and
Risks), INRA (French National Institute
for Agricultural Research), Rolls Royce
(U.K. and Germany), Shell a výrobca
leteckých motorov Snecma (6).
Predpokladá sa, že vypracovaná štúdia vydá odporúčania o cestovnej mape
(tzv. „technology roadmap“) k praktickému využitiu dnes známych alternatív ku konvenčných leteckým palivám.
Žiaľ, na tomto mieste treba s ľútosťou
skonštatovať, že sa v tíme nenachádza
nijaké vedecko-výskumné pracovisko
zo strednej a východnej Európy.
Záver
SLOVNAFT, a.s. je mnohoročný
producent leteckých palív nielen pre
armádu, ale aj pre civilné letiská. Na
rozdiel od iných rafinérií, kde petrolejová frakcia z primárnych destilácií
je následne hydrogenovaná, Slovnaft
a.s. už takmer 15 rokov letecký petrolej vyrába priamo hydrokrakovaním
na Komplexe Hydrokrak. V čase relatívneho prebytku petrolejových frakcií
pri blendovaní motorovej nafty je dokonca finalizácia istého nie zanedbateľného množstva leteckých palív určitou
technologickou výhodou (cca 850 kt
ročne).
Aj keď zatiaľ direktívy Európskej
Únie nenariaďujú pridávanie biozložiek aj do leteckých palív, existuje
určitý opodstatnený dôvod na preskúmanie možností blendovania izomerizovaných a hydro-deoxygenovaných
metyl-esterov rastlinných olejov do sú-

časných leteckých palív typu JET A-1.
Mohol by tak vzniknúť nový výrobok
šetrný voči životnému prostrediu na
našej planéte a znižujúci celkové emisie oxidu uhličitého, ktorý by mohol
zlepšiť imidž nielen našej rafinérie, ale
aj našich zákazníkov – letiska M. R.
Štefánika a lokálnych leteckých spoločností. Ziskovosť podobných opatrení
však bude plne závislá od vývoja cien
ropy a biopalív.
Summary
Current air industry is forced to study
questions connected with increasing
discrepancy between intensive demand
and limited supply for air fuel in quality
JET A-1. Now, renewable jet fuels, like
bio-methanol, bio-ethanol, liquid hydrogen and also synthetic fuels produced
by Fischer – Tropsch reactions from
biomass are analysed in order to change
or to blend into conventional air fuel.
This research is supported mainly by
two worldwide rivals in this high competitive industry – Airbus Industries
and Boeing Corporation. Also commercial airlines, like Virgin Airlines
etc. presented serious interest to participate in next tests. We can identify two
main different ways:
1. Boeing Corporation prefers utilisation of bio-components produced
by mainly catalytic modification
of existing agricultural products (in
nowadays applied in production of
bio-diesel) without direct gasification to other technologies.
2. Airbus Industry prefers study of wider Fischer-Tropsch synthesis based
on high temperature gasification of
stranded natural gas and biomass in
comparison with other competitive
technologies
In spite of these different attitudes of main producers of airplanes,
application of aviation bio-fuels will
great challenge not only for current
refineries, but also for their logistics
systems.
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Reklama

Živice a patróny Ni-MAC™, Co-MAC™ a u-MAC™
pre kovo-afinitnú chromatografiu

Unikátna chromatografická matrica
so zväčšenou
kapacitou
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porovnaní s inými chromatografickými
alebo celulóza. Matrica Fractogel je trvanlivá synteetakrylátu, ktorá predstavuje vynikajúcu mechanickú
osť častíc 40 - 90 μm a inertný hydrofilný povrch.
jú vyššie prietoky a nižšiu nešpecifickú väzbu
oužitie a regeneráciu. Táto živica má dlhé polymérne
sú kovalentne naviazané na hydroxylové skupictogelu. Stérická prístupnosť ligandov pripojených
dosahovať vysokú kapacitu viazania bielkovín. Pri
y molekúl sa počas separačného procesu biomolevyšším výťažkom purifikácie. Tak ako povrch zrniek
stabilné za prítomnosti čistiacich a regeneračných
e použiť mnohokrát bez straty purifikačného účinku.

Účinná kovoafinitná purifikácia His●Tag®
proteínov

matografie (MAC) sú na „chápadlá“ Fractogelu napoovej (IDA). IDA je možné nabiť rôznymi divaletnými
výhodný nástroj pre rýchlu, účinnú jednokrokovú
nov His●Tag®. Ni-MAC™, Co-MAC™, a u-MAC™ sú
e 1 ml živice His●Bind® Fractogel, nabitej niklovými
ými iónmi (Co-MAC) alebo nenabité (u-MAC) pre naho výberu. Vysoká kapacita a vysoké prietoky živíc
pre kovo-afitnitnú purifikáciu proteínov. Patróny
manuálne alebo spolu s prístrojmi pre automatizovanú
pri nízkych alebo vysokých prietokoch (s lineárnym
výšenie väzbovej kapacity je možné zapojiť do série
emická odolnosť a mechanická stabilita živíc Fractociu a opätovné použitie.

Vlastnosti MAC patróny

Vlastnosti „chápadlových“ afinitných živíc Fractogel His●Bind®

ínov

mami

Typ chromatografie

afinitná chromatografia na imobilizovaných iónoch kovov (IMAC)

Matrica

Fractogel, zosieťovaný polymetakrylát

Veľkosť častíc

40 - 90 mm

Funkčná skupina

kyselina iminodioctová (IDA)

Napojenie funkčnej skupiny

Cez dlhé polymérne reťazce
(chápadlá)

Väzobná kapacita kovových iónov 80 μmol/ml živice

ov

Kapacita viazania proteínov

30 mg/ml živice

Elučné podmienky

zvyšujúca sa koncentrácia
imidazolu, voľný histidín, EDTA,
znižujúce sa pH

Redukčné činidlo

kompatibilné s 1mM THP

pH rozsah stability

pH 1 až 12

Tlakový limit

20 bar

Lineárny prietok

do 800 cm/h (7 ml/min)

Prevádzková teplota

4°C nad teplotou okolia

Skladovacie podmienky

150 mM NaCl, 20 % EtOH

áciu

novagen.com/mac
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K DEFINÍCII MATERIÁLOVEJ CHÉMIE,
2. ČASŤ (Technická správa IUPAC)
„NITKY“ VEDÚCE K MATERIÁLOVEJ CHÉMII
Evidentné je spájanie niekoľkých zložiek dosiaľ pôvodne existujúcich divízií
IUPAC-u, ktoré viedlo ku konštituovaniu
tejto disciplíny. Pred pol storočím, v rokoch po II. svetovej vojne, vznikla disciplína známa ako chémia tuhej fázy, pričom
vzrastal jej význam ako oblasti poznatkov,
ktorá sa týkala výlučne anorganických zlúčenín – ich syntézy, kryštálovej štruktúry a
korelácií medzi štruktúrou a vlastnosťami.
Čo sa týka syntézy a štruktúr, centrá záujmu zosobňovali anorganickí chemici, v
orientáciách na vzťahy štruktúra – vlastnosti dominovali fyzikálni chemici a fyzici. Paralelne, avšak celkom autonómne,
sa ako ďalší sektor anorganickej chémie
vyvíjala koordinačná chémia s typickou
orientáciou na molekulové častice, v ktorých sú ióny kovov obalené väčšinou
organickými ligandami, čo kontrastuje s
tuhou fázou, kde majú študované zlúčeniny kontinuálne nemolekulové matrice.
Organokovová chémia, široko definovaná
ako oblasť zahŕňajúca zlúčeniny výlučne
vo forme molekulových častíc s väzbami
kov – uhlík, sa začala rozvíjať po ďalších
desiatich rokoch. Organická chémia so
svojím pôvodom v 19. storočí bola tiež doménou diskrétnych molekúl, hoci niekedy
veľmi veľkých, na ktoré sa začína uplatňovať pojem „makromolekulová chémia“
a v súčasnosti aj „polymérna chémia“. Od
počiatku do polovice 20. storočia začal
vývoj v oblasti syntetických polymérov
urýchľovať náuku a technológiu materiálov, tento proces pokračuje dodnes ako
jedna z hlavných oblastí výskumu, ktorá
môže byť zahrnutá v objekte záujmu „materiálovej chémie“.
Koncom šesťdesiatych a v priebehu
sedemdesiatych rokov minulého storočia
dochádza k prelomeniu hranice a prerozdeľovaniu materiálov na sieťované tuhé
látky vs. veľké izolované molekuly, a to v
dôsledku stúpajúceho záujmu o vlastnosti
tuhej fázy pozostávajúcej či už z molekulárnych alebo polymérnych kovovo-organických a organických zlúčenín. Na jednej
strane chemici tuhej fázy objavili a študovali komplexnejšie architektúry mriežky,
často zo zmesí anorganických a organických zložiek, zatiaľ čo na druhej strane
špecialisti syntetici sa začali orientovať na
vybrané systémy, v ktorých videli nielen
zaujímavé správanie sa jednotlivých molekúl (napr. reaktivita, katalýza), ale práve tie
vlastnosti, ktoré boli výsledkom spájania
jednotiek do mriežok. Ďalšiu vetvu predstavuje vzrastajúca dôležitosť molekulovej chémie – organickej, anorganickej a
makromolekulovej, v produkcii unikátnych
integrovaných obvodov pre mikroelektroniku. Príklad molekulových epitaxných
prekurzorov je pozoruhodný tým, že práve
ovládnutý rozklad molekuly sa stal stredobodom záujmu.
Tomuto vývoju dodalo ďalší razantný
impulz objavenie vodivých polymérov v
sedemdesiatych rokoch minulého storočia a rozširovanie používania kvapalných
kryštálov v displejoch. A z čisto anorganickej strany zaujal obrovský vývoj vysokoteplotnej supravodivosti koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, kde
bola sústredená pozornosť na ovládnutie
zloženia, fázovej čistoty a mikroštruktúry,
a to skoro výlučne pomocou chémie a
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jej metód. Ďalším rovnako významným
pokrokom je fenomén CMR v zmesne
valenčných perovskitových štruktúrach,
jeho súvislosti sú podobné ako v prípade
vysokoteplotnej supravodivosti.
Dva iné príklady z posledného desaťročia
ilustrujú, ako sa oblasť, ktorú teraz považujeme za „materiálovú chémiu“, vo svojom
ďalšom rozdeľovaní stala postupne komplexnou. Po prvé, zintenzívňuje sa používanie chemických ciest na syntézy rozsiahlych
štruktúr, či už vo forme diskrétnych („bezrozmerných“) klastrov, ako napr. dendriméry
a na mieru šité kovo – organické klastre,
alebo v selektívne modifikovaných polovodičoch alebo povrchoch kovov („dvojrozmerné“) spájaním elektroaktívnych molekúl.
Po druhé, celá oblasť nanovedy rozvinutá
v poslednom desaťročí závisí od návrhu a
zvládnutia chemickej syntézy (nanorúrky,
polovodivé častice, „funkcionalizované“
kovy a pod.).
Záverečným príkladom, a možno s najväčším dlhodobým potenciálom pre rast,
je vstup chémie do oblasti biomateriálov.
V biomateriáloch je možné rozlišovať materiály, ktoré sú vytvárané živými organizmami a materiály vytvárané ľudstvom
pomocou chemických syntéz, avšak pre
použitie v živých organizmoch ako napr.
protézy, ale aj biokompatibilné materiály
pre iné účely. Treba poznamenať, že takéto
delenie sa stáva stále nejasnejším, ak uvážime, že chemici už upravujú aj prírodné
materiály tak, aby vyhovovali špecifickým
požiadavkám v nebiologických aplikáciách,
alebo naopak, vyvíjajú syntetické materiály
so schopnosťou realizovať biodegradáciu
v prírode.
Uvážiac rozmanitosť práve spomenutých látok a techník, spoločne nazvaných
„obalovým“ pojmom „materiálová chémia“, sa možno oprávnene pýtať, či v
nich skutočne existuje toľko spojitosti a
súvislosti, aby vytvorili platnú novú časť
chemických vied.
ČO JE MATERIÁL?
Kľúč k definícii materiálovej chémie
spočíva v definovaní „materiálu“ a jeho
odlišnosti od chemikálie. Niekoľko slovníkových definícií „materiálu“ uvádzame
nižšie:
● Hmota z ktorej je vyrobený nástroj,
tkanivo alebo konštrukcia [10].
● Hmota z ktorej je vyrobená vec [11].
● Fyzikálna substancia z ktorej môžu
byť vyrábané veci [12].
● Substancia s vlastnosťami, ktoré ju robia
užitočnou pre strojárstvo, stavebníctvo,
prístroje a produkty [13].
Vo väčšine učebníc náuky o materiáloch
a ich technológiách sú materiály klasifikované do širokých kategórií, a to ako na
základe ich chemického zloženia, tak aj
ich typických fyzikálnych vlastností. Tuhé
materiály sú všeobecne rozdelené do troch
základných kategórií: kovy, keramické materiály a polyméry. Pri pohľade na najnovší
vývoj v takých oblastiach akými sú organické svetloemitujúce diódy, nelineárna
optika a pod. by kategóriu polyméry bolo
treba rozšíriť tak, aby obsahovala ďalšie
molekulárne materiály, v ktorých úžitkové
aditívne vlastnosti sú výsledkom interakcií
medzi jednotlivými komponentmi molekuly. A navyše, existujú ďalšie dve sku-

piny technologicky dôležitých materiálov:
kompozity a polovodiče. Kompozity sa
skladajú z dvoch alebo viacerých rozličných materiálov, zatiaľ čo pre polovodiče
sú typické ich nezvyčajné ele-ktrické charakteristiky. Popri klasifikácii založenej na
štruktúre, väzbách a vlastnostiach začali
byť materiály so zvýšenou intenzitou klasifikované podľa ich funkcie, ako napr.
elektronické, biomedicínske, konštrukčné
a optické, vr. nelineárne optických.
Mnoho účastníkov Workshopu si uvedomovalo, že myšlienky funkcionality a
aplikácie (prinajmenšom potenciálu pre
aplikácie) treba taktiež zvážiť a zahrnúť,
aby bolo možné navrhnúť všeobecnejšiu
definíciu materiálovej chémie. Materiál je
niečo s vlastnosťami, ktoré mu poskytujú
potenciál pre aplikácie; či už v konštrukciách ako stavebné materiály, funkčné
aplikácie ako napr. materiály pre prístroje
elektronické, optické alebo magnetické,
alebo biologicko-biomedicínske aplikácie.
Za materiál je všeobecne považovaná tuhá
látka alebo organizovaná kvapalina ako
napr. kvapalný kryštál, v ktorej interakcie medzi zložkami tvoriacimi súbor významne ovplyvňujú výsledné vlastnosti.
Iným kľúčovým aspektom je koncepcia
inovatívnych vlastností, tak ako je chápaná
v novej komplexnej vede. Materiály sú
súbormi podjednotiek. Vlastnosti materiálu sa vynárajú a závisia aj od spôsobov,
akými sú tieto podjednotky spájané. Zatiaľ
čo sólo molekula má vlastnosti podmienené jej chemickou štruktúrou, ktorá zostáva konštantná nezávisle od jej stavu
a stupňa agregácie, vlastnosti materiálu
závisia od toho, ako sú jeho podjednotky
zložené a spájané. Niektoré z takýchto
inovatívnych vlastností sa nazývajú aditívne a sú pozorovateľné len v zložených
vzorkách. Napríklad feromagnetizmus nie
je vlastnosťou jednotlivých atomárnych
alebo molekulových jednotiek, ale len
súborov takýchto jednotiek. Vlastnosti
môžu byť generované aj štruktúrnymi
defektmi, a teda materiály z chemicky
totožných podjednotiek, ale s rôznymi
defektmi, môžu mať rozličné vlastnosti.
Takýto vzťah medzi štruktúrou a vlastnosťou možno použiť na definovanie materiálu a jeho odlíšenie od chemikálie. Ako
príklad môže poslúžiť materiál na báze
Ca2SiO4, jeho vlastnosti odrážajú detaily
kryštálovej štruktúry: β-modifikácia reaguje s vodou a tuhnutím tvorí betón, zatiaľ
čo γ-modifikácia s vodou nereaguje. Celý
stavebný priemysel je v podstate založený
na znalostiach detailov usporiadania Ca2+
a SiO44– iónov v tejto kľúčovej zložke
cementu. Ilustrovaný modifikačný vplyv
môže byť zrejmejší napr. pri porovnaní s
molekulou kyseliny benzoovej, ktorá je
chemikáliou a jej vlastnosti súvisia výlučne s jej chemickým usporiadaním.
CHARAKTERIZOVANIE
MATERIÁLOVEJ CHÉMIE
Vychádzajúc z definície materiálu môžeme teraz pristúpiť k objektu praxe nazývanému materiálová chémia, a to s pomocou niekoľkých kľúčových aspektov.
● Orientácia na aplikácie alebo kuriozity
Veľká časť materiálovej chémie sa zameriava na objavenie a vývoj materiálov,
ktoré môžu byť využité pri požadovaných
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aplikáciách. Hoci toto je základný motivačný faktor, existuje taktiež potreba
zhodnotiť tie zo vzťahov štruktúra – vlastnosti, ktoré môžu byť kľúčové pre ďalší
pokrok. Chemici môžu vytvárať nové materiály ešte predtým ako sú sformulované
predstavy o ich potenciálnych uplatneniach. Disciplína musí obsahovať schopnosť syntetizovať, študovať a ohodnotiť
nové materiály.
● Štrukturálne, funkčné, alebo biologické
Dnes sa práca mnohých materiálových
chemikov zameriava na produkovanie
funkčných materiálov - rozumie sa, že je
zameraná na produkovanie materiálov s
funkciou – elektrickou, optickou, alebo
magnetickou. Produkcia štrukturálnych
materiálov ako napr. zliatin, kompozitov
a plastov je tradične považovaná za oblasť záujmu materiálovedcov. Náuka o
polyméroch nebola vždy historicky pevne
spätá s inými oblasťami materiálovej chémie, zväčša ako dôsledok počtu a kvality
časopisov orientovaných na samotnú makromolekulovú chémiu. Avšak s vývojom
vodivých polymérov sa komunity materiálovej chémie a polymérov posúvajú
bližšie k sebe. Vývoj nových nanoštrukturovaných a inovatívnych materiálov
zase zjednocuje komunity zaoberajúce sa
funkčnými a štrukturálnymi materiálmi.
Materiálová chémia teda pokrýva oboje
- štrukturálne aj funkčné materiály. Také
štrukturálne vlastnosti, akými sú pevnosť
alebo ohybnosť, môžu byť totiž posudzované aj ako typ funkčnosti. Fakt, že chemikov v súčasnosti viacej zaujímajú iné typy
funkčností, sa v budúcnosti môže zmeniť a
určite sa dá očakávať obrovská expanzia aj
v oblasti biologických materiálov.
● Navrhovanie a spracovanie materiálov
Koncepcia návrhu je veľmi dôležitá v
definovaní práce materiálových chemikov.
Viac ako výlučné skúmanie vlastností sa
materiálový chemik snaží viesť proces
syntézy tak, aby vyprodukoval žiadanú
funkciu. Vzťah medzi metódou syntézy a
návrhom finálneho produktu je pre materiálového chemika kľúčový.
● Charakterizácia a analýza
Techniky charakterizácie sú dôležité v
práci každého chemika. Chemikov mnohých „hlavných prúdov“ prednostne zaujímajú chemické alebo molekulové štruktúry, materiáloví chemici sa snažia nazerať
na štruktúru na všetkých úrovniach, od
defektov a rozmerov základných buniek
cez nano-, mezo- až po mikroštruktúry.
Mikroskopia vo všetkých svojich formách
je dôležitým pracovným nástrojom materiálového chemika. „Analýza“ môže mať
formu teoretickej analýzy alebo modelovania štruktúr materiálu, ale aj modelovania interakcií molekuly v pevnom alebo
inom prostredí. V takýchto prípadoch
možno získať dôležitý a zaujímavý obraz
o vzťahoch štruktúry a makroskopických
vlastností materiálu.
Čo nie je materiálová chémia?
Možno súhlasiť, že syntetizovanie novej chemickej látky v nano- alebo makroskopickej forme jednoducho nie je materiálová chémia, ale chemická syntéza. Aby
to mohlo byť považované za materiálovú
chémiu, potrebuje prvok aplikácie, funkcie, alebo návrhu. Napríklad v prípade
„nanomateriálov“ by mala byť určitá indikácia špecifických alebo potenciálne
užitočných vlastností, ktoré sú priamym
alebo nepriamym dôsledkom malých rozmerov a výnimočne veľkého pomeru povrch: objem danej látky. Práve orientácia
na určitú vlastnosť nových materiálov
musí byť zahrnutá v materiálovej chémii,

keďže chemici môžu vytvárať nové typy
materiálov s dovtedy neznámymi vlastnosťami a aplikovateľnosťami.
Výskum v nemateriálovej chémii je
orientovaný na budovanie poznatkov chémie samotnej; o zložení hmoty, jej interakciách a o vývoji základných vlastností.
Je tiež celkom prirodzene koncentrovaný
na syntézy a identifikácie nových súborov
atómov vo formách molekúl a tuhých
látok, i keď sa môže ukázať, že tieto sa
správajú neočakávane. A navyše, takýto
výskum má tendenciu zamerať sa na reaktivitu, ktorá ho robí podstatným zdrojom
pre chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel.
Pochopiteľne, existujú aj diskutabilné
oblasti, ak sa pokúšame definovať subdisciplíny materiálovej chémie. Mala by byť
katalýza považovaná za časť tejto oblasti?
Homogénna katalýza by určite nesplnila
podmienky navrhnutej definície, pokiaľ je
„homogénny katalyzátor“ časťou väčšej
štruktúry, ktorá ho robí obnoviteľným z
kvapalného reakčného média pri zachovaní
jeho dostatočnej mobility a funkčnosti aké
má v roztoku. Mnohí, prinajmenšom niektoré časopisy, považujú návrhy nových
heterogénnych katalyzátorov za súčasť
materiálovej chémie. Iným príkladom sú
„materiály pre generovanie energie“ – látky
navrhnuté tak, aby v nich dochádzalo k
rýchlemu rozkladu s explozívnou silou.
Články na túto tému nachádzame v niektorých časopisoch o materiálovej chémii,
hoci je otázkou, či popisovaná vlastnosť je
v materiále výsledkom jednotlivých molekúl v ich aktívnej forme alebo vyplýva zo
spôsobu usporiadania molekúl.
Existujú aj ďalšie oblasti, o ktorých by
bolo možné diskutovať podobne: syntéza
prekurzora materiálu samotného, alebo
orientácia na metodológiu syntézy a nie
na výsledný materiál. Konkrétne príklady
predstavujú CVD prekurzory, vývoj novej
metódy syntézy polymérov – ADMET polymerizácia, alebo spekanie keramiky.
K pracovnej definícii
Ešte v r. 1992 jeden z členov pracovnej
skupiny navrhol definíciu v Materials
Research Society Bulletin [14], a neskôr aj
v monografii o materiálovej chémii [15],
ktorá bola použitá aj v časopise Chemistry
of Materials; „Chémia súvisiaca s prípravou, spracovaním a analýzou materiálov,
alebo na ne orientovaná“.
Početné definície materiálovej chémie
možno nájsť na web-stránkach univerzitných katedier chémie; nižšie sa uvádza
niekoľko príkladov:
Univerzita Wisconsin: Oblasť chémie
orientovaná na prípravu, charakterizáciu
a pochopenie látok/systémov, ktoré majú
niektoré špecificky užitočné funkcie (alebo
potenciálne užitočné funkcie).
Univerzita Washington: Materiálová chémia zahŕňa syntézu a štúdium materiálov,
ktoré majú zaujímavé a potenciálne zaujímavé elektrónové, optické a mechanické
vlastnosti.
Univerzita Oregon: Materiálová chémia je relatívne nová disciplína, ktorá
sa sústreďuje na racionálne syntézy nových funkčných materiálov, a to pomocou
rozsiahlej zbierky existujúcich a nových
metód syntézy.
Massachusetský technologický ústav:
Materiálová chémia sa odlišuje od klasického chemického výskumu tým, že sa
zaoberá interakciami, ktoré prebiehajú
medzi organizovanými molekulami, polymérmi a klastrami v dĺžkových škálach
presahujúcich rozmery typické pre malé
molekuly (nanometre až centimetre).

Navrhujeme v publikáciách, kde sa
požaduje definícia, používať nasledovnú pracovnú definíciu:
Materiálová chémia zahŕňa uplatnenie chémie pre návrhy, syntézy, charakterizovanie, spracovanie, pochopenie a
používanie materiálov, obzvlášť takých
materiálov), ktoré majú užitočné alebo
potenciálne užitočné fyzikálne vlastnosti.
Takto navrhnutá definícia využíva existujúce definície „chémie“ a „materiálov“,
pričom zdôrazňuje, že „materiály“, ktoré
boli a je predpoklad, že aj v budúcnosti
budú zaujímavé pre subjekty pracujúce v
materiálovej chémii, majú vo všeobecnosti
určité vlastnosti, ktoré ich robia zaujímavými, alebo potenciálne zaujímavými
v zmysle funkčnosti. Teda boli pridané
kľúčové slová „užitočný“ a „vlastnosti“,
aby sa presnejšie definovali jednak „materiály“, ktoré sú najpravdepodobnejšími
objektmi záujmu v tejto oblasti, ale aj fakt,
že funkčnosť, alebo výhľad funkčnosti
sú motorom výskumu a vývoja v tejto
oblasti.
Materiálová chémia v IUPAC-u
Je úplne jasné, že materiálová chémia má
vplyv na mnoho tradičných odvetví chémie
definovaných v IUPAC-u, pričom však zároveň vyžaduje aj ich vstupy. Možno taktiež
argumentovať, že jej všadeprítomnosť a
dôležitosť vo vede a priemysle vyžaduje
významnejší status v štruktúre IUPAC-u.
V súčasnosti sú jej záujmy garantované
Medzidivíznou subkomisiou materiálovej
chémie, ktorá je oficiálne zaradená v Divízii
anorganická chémia. Tvrdíme, že takéto
usporiadanie už nie je dostatočne primerané
počtu a dosahu komunity materiálových
chemikov, ktorá pokrýva široké spektrum
materiálov a disciplín.
Pracovná skupina projektu navrhuje,
aby IUPAC súčasný nedostatok riešil konštituovaním Medzidivíznej komisie, ktorá
by spolupracovala s existujúcimi divíziami na príprave a spolusponzorovaní nových projektov v oblastiach chemického
vzdelávania, nomenklatúry, terminológie,
zdravia a bezpečnosti a podobne. Práve to
pomôže zvýšiť identifikáciu súčasného i
budúceho významu tejto oblasti v prostredí
medzinárodnej chemickej komunity.
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Terahertzová časovo rozlíšená spektroskopia
Dušan Lorenc
Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava
Photonics Institute, TU Vienna, Gusshausstrasse 27-29, Wien

P

relom 80-tych a 90-tych rokov predchádzajúceho storočia okrem iného znamená aj
nástup novej spektroskopickej
techniky: časovo rozlíšenej terahertzovej spektroskopie (THz-TDS) [1, 2]. THz
oblasťou sa pritom zvyčajne označuje
frekvenčný rozsah 1-30 THz resp. 300
- 10 mikrometrov alebo v terminológii
chémie 33 – 1000 cm-1. V tejto súvislosti je zaujímavé, že pojem THz sa
začal širšie uplatňovať práve až začiatkom 90-tych rokov, predtým sa uvedená
frekvenčná oblasť označovala jednoducho ako ďaleká infračervená oblasť
(FIR). Ide o oblasť frekvencií ktorej
zodpovedajú „planckovské“ energie
na úrovni meV, teda rotačno-vibračné
prechody v molekulách, fonónové relaxácie v polovodičoch resp. tuhých
látkach a podobne. Práve schopnosť vysokocitlivej bezkontaktnej identifikácie
špecifických fingerprintov organických
molekúl sa v poslednom období uplatňuje pri identifikácii výbušnín ako aj
iných nebezpečných chemických látok.
Schopnosť selektívnej absorpcie THz
žiarenia v tkanivách živých organizmov znamená možnosť konštrukcie tomografických zobrazovacích zariadení
a v nedávnom období vyvrcholila kontroverzným zavádzaním tzv. celotelových (body resp. full-body) detektorov
v bezpečnostných zónach letísk.
Až do prelomu 80-tych a 90-tych
rokov bol rozvoj v oblasti využitia
koherentného THz žiarenia obmedzený
dostupnými zdrojmi, prevažne plynnými molekulárnymi lasermi (napr.
CH4) a lasermi na voľných elektrónoch
(FEL). Kým prvé generujú v kontinuálnom režime a poskytujú súbory diskrétnych čiar, druhé sú obmedzené extrémnou finančnou náročnosťou a zvyčajne
aj neoptimálnymi vlastnosťami práve
v THz oblasti. Skutočnú revolúciu v oblasti THz-TDS prinieslo až rozšírenie laserových zdrojov ultrakrátkych
impulzov na počiatku 90-tych rokov
prevažne spojené s dostupnosťou laserových oscilátorov na báze Ti:zafíru.
Súčasne sa postupne objavili vhodné
zdroje THz žiarenia akými sú planárne
polovodičové antény, systémy využívajúce optické usmernenie, optické parametrické zosilňovače a v poslednom
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období využitie plazmy.
Druhým pomerne zásadným
problémom, ktorý až do súčasnosti obmedzuje využitie THz
techník je dostupnosť vhodných
detekčných metód. Problémom
je pritom práve nízka energia
jednotlivých fotónov (~ meV),
ktorá je podstatne menšia ako
šírka zakázaného pásu v štandardných tuholátkových systémoch ako sú dielektriká a
polovodiče. Práve preto sa aj Obr. 1 Vlnové dĺžky a frekvencie elektromagnetického
v súčasnosti široko používajú žiarenia s vyznačenou oblasťou THz
detektory na báze termalizácie
FTIR, sme ale schopní odpovedať iba
THz energie, t.j. premeny enerna otázku ako sa zmení intenzita žiagie THz žiarenia na teplo a následnej
renia po prechode vzorkou, t.j . čo sa
detekcii supravodičovými bolometrami
deje s veličinou │E│2. Technika THzalebo pyroelektricky. Ich nevýhodou
TDS je citlivá vo vzťahu k amplitúde
je, že ide o kvadratické detektory detepoľa a okrem otázky, ako sa zmení
gujúce kvadrát modulu amplitúdy poľa
amplitúda poľa E po prechode vzorkou,
│E│2, teda sami o sebe sú fázovo neumožňuje odpovedať aj na otázku čo sa
citlivé. Detektory na báze supravodičov
deje s fázou poľa. Keďže fáza poľa má
musia byť navyše zvyčajne chladené na
veľmi intímny vzťah k indexu lomu, je
teplotu tekutého hélia. Výhodou predmožné analýzou získaných údajov zíschádzajúcich metód je najmä možnosť
kať informáciu o disperzných vlastnosabsolútnej kalibrácie detektora a teda
tiach vzorky t.j. o spektrálnej závislosti
uskutočňovania meraní v absolútnych
indexu lomu vzorky. V technikách ako
jednotkách. Okrem toho sa v oblasti
absorpčná spektroskopia by síce v prindetekcie THz žiarenia široko používajú
cípe vzhľadom na existenciu Krammersnepriame metódy, ako napríklad metóda
Krönigových kauzálnych vzťahov malo
elektrooptickej (EO) detekcie, ktorá je
byť možné získať rovnakú informáciu
lineárnou v amplitúde poľa E.
čisto zo znalosti absorpčných vlastností,
Atraktivitu THz-TDS ako spektrosale prakticky je to extrémne náročné
kopickej metódy umocňuje skutočnosť,
a v mnohých prípadoch nerealizovaže ide vo svojej podstate o homodynnú
teľné.
koherentnú techniku, t.j. okrem informácie o priepustnosti vzorky
(transmitancia) simultánne získavame disperzné vlastnosti
(index lomu). Predchádzajúcu
„poučku“ sa pokúsim zjednodušiť a interpretovať v jednoduchšom jazyku. Základná
konfigurácia experimentu sa
v podstate ničom nelíši od iných
spektroskopických techník. Do
zväzku THz žiarenia zaradíme
vzorku a pokúšame sa nájsť
odpoveď na otázku, čo sa deje
s prechádzajúcim žiarením pri
prechode vzorkou t.j. skú- Obr. 2 Experimentálna zostava pre THz-TDS, MOD
mame interakciu žiarenia (EM – mechanický modulátor zväzku, Si – kremíkový substrát
poľa) s prostredím. V bežných (cut-off filter), VZ – vzorka, BS – delič zväzku. Červenou
spektroskopických technikách, je znázornený čerpací zväzok, modrou sondovací a bodako napr. absorpčná, reflexná, kovanou čiarou THz zväzok
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dodatočnú informáciu. Rozvinutie meje potom možné získať spektódy THz-TDS do dvoch priestorových
trum signálu zobrazené na
dimenzií umožňuje zhotovovanie toObr. 3b. Ako vidieť, spekmografických záznamov bez použitia
trum je „kontaminované“ abbiologicky aktívnych energetických
sorpčnými čiarami molekúl
fotónov (RTG) a s tým spojených hyvody resp. vodnej pary. Je
gienických a zdravotných rizík.
to dôsledkom toho, že experiment prebiehal v bežných
Literatúra
podmienkach, vo vzduchu,
1. http://www.physics.gatech.edu/gcuo/
ktorý mal konečnú nenulovú
lectures/UltrafastOptics/lectures/
vlhkosť, t.j. obsahoval vodnú
UFO22THzgeneration.ppt
paru. Pokiaľ sa uvedených
2. K. Reimann, Rep. Prog. Phys. 70,
štruktúr chceme zbaviť, stačí
1597, (2007).
THz časť aparatúry uzavrieť
Obr. 3a Časový priebeh THz signálu v THz-TDS
3. H. G. Roskos, et. al., Laser Photon.
a buď evakuovať alebo naopak plniť dusíkom alebo suRev. 1, 349 (2007).
chým vzduchom. Spektrum
4. P. B. Petersen, A. Tokmakoff, Opt.
samotné charakterizuje poLett. 35, 1962 (2010).
merne vysoký pomer signál/
šum (SNR) na úrovni 105
Poďakovanie
a využiteľný spektrálny rozTáto publikácia
bola vytvoresah 0,1 - 3 THz. Za pozornosť
ná realizáciou projektu „meta-QUTE:
stojí, že v súčasnosti je možné
Centrum excelentnosti kvantových
v optimalizovaných experitechnológií“, na základe podpory opementoch získať spektrá s rozračného programu Výskum a vývoj
sahom 100 THz a viac [4].
financovaného z Európskeho fondu reObr. 4 demonštruje kvality
gionálneho rozvoja.
techniky THz-TDS pri simultánnom stanovení spektrálnej
Obr. 3b Spektrum THz signálu, a – f – absorpčné
závislosti absorpčprechody v molekulách vodnej pary.
ného koeficientu
a indexu lomu acetonitrilTypická experimentálna zostava pre
butadién-styrénu
(ABS).
THz-TDS využívajúca plazmu ako
Nešlo pritom o štandardnú
zdroj je znázornená na Obr. 2. Zväzok
vzorku ale o plastový kryt
na výstupe z laserového zosilňovača je
mobilného telefónu, pričom
rozdelený na dve časti. Kým výkonová
vzorka nebola nijako dodačasť (99%) zväzku metódou zmiešavatočne upravená. Údaje boli
nia fundamentálnej a druhej harmoniczískané v experimentálnom
kej v plazme [3] generuje THz žiarenie,
usporiadaní odlišnom od zozvyšná časť postupuje oneskorovacou
stavy z Obr. 2 a efektívny
linkou a následne je prostredníctvom
frekvenčný rozsah bol dodeliča BS naviazaná späť a prekrytá
stupným SNR obmedzený na
s THz zväzkom. THz signál je následne
interval 0,1-1,5 THz. Ako vi- Obr. 4 Acetonitril-butadién-styrén: spektrálny priebeh
detegovaný nepriamo metódou EO dedieť, index lomu je v uvede- absorpčného koeficientu (sivá) a indexu lomu (čierna)
tekcie. Výhodou uvedenej schémy je
nom rozsahu prakticky konmožnosť generácie širokopásmového
štantný s celkovou zmenou na úrovni
THz žiarenia (∆v ~ desiatky THz) s vy0,1. Naopak absorpčný koeficient presokými amplitúdami poľa na úrovni
javuje v sledovanom intervale rastúcu
stoviek kV/cm. Podstatnou nevýhodou
tendenciu a pri frekvencii 1,5 THz doje potreba použitia zosilneného laserosahuje hodnotu 37 cm-1, čo z ABS robí
vého systému, čo robí schému nákladmateriál so silnou absorpciou v THz
nou a veľmi ťažko použiteľnou mimo
oblasti.
priestorov laboratória.
THz-TDS je perspektívnou koherentTypický priebeh referenčného (bez
nou metódou ktorá pokrýva spektrálnu
vzorky) THz signálu získaný v uvedeoblasť 0.1 – 100 THz a okrem absornom experimentálnom usporiadaní je
pčných umožňuje simultánne získať
zobrazený na Obr. 3a. Za pozornosť
informáciu o disperzných vlastnosstojí skutočnosť, že dominantnú časť
tiach vzorky. Oblasť 50 – 100 THz je
signálu tvorí monoimpulz, t.j. jediný
pokrytá komerčne dostupnými FTIR
prekmit vektora intenizity elektrického
spektrometrami, ktoré ale okrem absorpoľa E. Priamou Fourrierovou transpčných vlastností neposkytujú žiadnu
formáciou časového signálu z Obr. 3a
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Molekulové organické materiály
pre opto/elektroniku
Martin Putala
Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

D

nešný život si už ani nevieme predstaviť bez klasického použitia organických materiálov – spravidla
makromolekulových organických látok:
plastov a plastových ochranných a izolačných vrstiev, umelých tkanív, farbív
a iných. Tieto aplikácie využívajú makroskopické vlastnosti súboru ich veľkých molekúl ako celku (napr. pružnosť
alebo naopak tvrdosť, odolnosť, nízku
hustotu a pod.)
Do nášho každodenného života vstupujú technológie, ktoré využívajú individuálne vlastnosti organických molekúl
(ako „malých“ tak aj „veľkých“), ich
schopnosť vhodne interagovať napr. so
svetlom, elektromagnetickým poľom
alebo elektrickým prúdom. Medzi takéto
aplikácie organických zlúčenín patria:
● svetlocitlivé (fotochrómne) šošovky
alebo sklá vratne tmavnúce na svetle,
● solárne články premieňajúce svetlo
na elektrickú energiu,
● displeje a obrazovky na báze kvapalných kryštálov (LC),
● veľmi úsporné zdroje svetla a obrazovky na báze organických
svetlovyžarujúcich diód (OLED),
● ohybné a ultratenké organické tenkovrstvové tranzistory (TFT) a iné.
Osobitne sa očakáva výrazný príspevok organických zlúčenín do ďalšej
miniaturizácie a zvýšenia výkonnosti či
kapacity výpočtovej techniky a pamäťových médií práve na využití individuálnych vlastností organických molekúl, schopných sa správať ako vodiče,
polovodiče, prepínať sa do stavov so
zmenenými vlastnosťami, či dokonca
meniť svoje priestorové usporiadanie
(vykonávať pohyb). Využitie individuálnych vlastností organických molekúl
umožňuje miniaturizáciu funkčných
súčiastok zariadení až do úrovne niekoľkých molekúl, resp. niekoľko molekulových vrstiev, teda do oblasti rádovo
10-100 nm. V takom prípade hovoríme
o nanotechnológiách.
1. Organické zlúčeniny pre elektroniku
Organické zlúčeniny sú spravidla nepolárne alebo málo polárne a správajú
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sa preto ako nevodiče. Zistilo sa však,
že organické zlúčeniny s vhodnou štruktúrou a usporiadaním molekúl môžu za
určitých okolností viesť elektrický prúd
a svojimi vlastnosťami tak konkurovať klasickým materiálom používaným
v elektronike.
Vodiče
Lineárne, veľmi dobre konjugované
lineárne reťazce vykazujú v smere reťazca vodivosť porovnateľnú s kovovými vodičmi. Za tento objav a rozvoj
konjugovaných polymérov („organických kovov“) bola udelená Nobelova
cena za chémiu v r. 2000. Na obr.
1 je ukážka tenkého vodivého filmu
poly(etyléndioxytiofenylénu) (PEDOT)
naneseného na transparentnú ohybnú
fóliu. Výhodou takýchto vodičov na
rozdiel od medených či hliníkových je,
že sú ohybnejšie a priehľadné (elektrické obvody z takýchto vodičov sa
dajú umiestniť aj do dráhy svetla pri
konštrukcii obrazovky).

organické zlúčeniny, pozostávajúce
z donora (D) a akceptora (A), prepojených nevodivým mostíkom (len so
σ–väzbami). Tieto molekuly budú viesť
elektrický prúd len v smere od akceptora
na donor, v súlade so schémou na obr.
2, pretože tok elektrónov je možný len
v smere klesajúcej energie. K prenosu
elektrónov sa využívajú energeticky
najnižšie položený neobsadený orbitál
(LUMO lowest unoccupied molecular
orbital) akceptora a najvyššie položený
obsadený orbitál (HOMO highiest occupied molecular orbital) donora.

a)

b)

a)

b)
Obr. 1 Vodivý konjugovaný polymér: a) štruktúrny vzorec poly[3,4-(etyléndioxy)tiofén2,5-diylu], b) jeho tenký vodivý film nanesený na ohybný podklad.

Polovodičové diódy
(usmerňovače prúdu)
Klasické polovodičové diódy pozostávajú z rozhrania dvoch polovodičov:
typu n a typu p (podľa prímesi v kremíku alebo germániu). Sú schopné viesť
elektrický prúd len v jednom smere.
Takto sa môžu správať aj individuálne

Obr. 2 Polovodičová dióda na báze organickej zlúčeniny: a) energetický diagram
a schéma toku elektrónov, príklad zlúčeniny, b) voltampérová charakteristika.

Polovodičové tranzistory
(zosilňovače napätia)
Polovodičové tranzistory (zosilňovače) sú súčiastky, ktoré vedú elektrický prúd v závislosti od veľkosti
riadiaceho napätia (FET, field effect
transistor). S použitím organických zlúčenín ako polovodičového materiálu
sa dajú vyrobiť takéto súčiastky s rozmermi rádovo dokonca len 100 nm.
Elektrónovo bohaté zlúčeniny sa budú
správať ako polovodiče typu p (obr. 3,
vedú elektrónové diery), elektrónovo
chudobné ako polovodiče typu n (vedú
elektróny). Typ polovodiča rozhoduje
o polarite prúdu, ktorý budú viesť. FET
na báze organických zlúčenín vykazujú
lepšie funkčné vlastnosti ako klasické.
Ich výhodou je jednoduchšia výroba,
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keďže ich tenká vrstva na povrchu sa
dá vytvoriť napr. nanesením roztoku
a odparením rozpúšťadla.

rením rozpúšťadla). Vznikne tak tenká
vrstva tranzistorov (TFT, obr. 4).
2. Organické zlúčeniny pre fotoniku

a)

b)

Kvapalné kryštály (LC)
Kvapalné kryštály sú osobitným skupenským stavom látok medzi kvapalným a kryštalickým stavom, kde sa molekuly môžu obmedzene hýbať (pozdĺž
alebo okolo niektorej osi), ale ešte stále
si uchovávajú čiastočne usporiadaný
stav. Schopnosť vytvárať kvapalnokryštalický stav majú najmä molekuly s tyčinkovitou geometriou. Pre aplikáciu
v obrazovkách je významná chirálna
smektická fáza C, kde sú pod vplyvom
chirálnej prímesi natočené pozdĺžne osi
molekúl tak, že normály (kolmice) k
smerom natočenia jednotlivých vrstiev
vytvárajú (obr. 5).

c)

cez polarizačný filter, kvapalný kryštál,
polarizačný a nakoniec cez červený,
zelený alebo modrý filter (3 základné
farby) a vytvorí tak výsledné sfarbenie
pixelu. Nevýhodou najmä starších LC
obrazoviek je, že svetlo má priamy
smer a obraz vidieť len v obmedzenom
zornom uhle.
Organické svetlovyžarujúce diódy
(OLED)
Niektoré organické zlúčeniny pri prechode elektrického prúdu cez ne vyžarujú svetlo. Tento jav sa nazýva elektroluminiscencia. Jej podstatou je, že
elektrón z katódy preskočí do LUMO
orbitálu zlúčeniny a elektrón z HOMO
orbitálu zlúčeniny na anódu (obr. 7b).
Molekula v excitovanom stave sa vracia
do základného stavu presunom elektrónu do HOMO orbitálu s vyžiarením energetického rozdielu vo forme
svetla.

Obr. 3: FET na báze tetracénového diolu
ako polovodiča typu n: a) ukotvenie diolu,
b) schéma FET; c) voltampérová charakteristika (Vg – riadiace napätie, V – napätia
zdroja).

a)
TFT technológia
Ako TFT (thin layer transistor) sú označované obvody polovodičových súčiastok
(napr. napájajúcich jednotlivé pixely obrazovky na báze LC v notebookoch). Pri
výrobe TFT sa na podložku sa najskôr
vytvoria elektrické obvody, napr. metódou laserovej tlače alebo mikropečiatkovania. Potom sa na vytvorené obvody
nanesie polovodičový materiál, napr.
metódou atramentovej tlače (riadeným
rozprášením kvapiek roztoku s organickým polovodičom a následným odpa-

b)
a)

Obr. 5 a) Usporiadanie molekúl a smerovanie normály k ich smeru v chirálnej
smektickej fáze C.
b) Príklad tyčinkovitej molekuly.

Ak cez takúto chirálnu vrstvu LC
prechádza polarizované svetlo, svetlo
vychádzajúce z nej bude natočené
a bude schopné prejsť cez pootočený
polarizačný filter (obr. 6a). Ak však na
kvapalný kryštál aplikujeme vonkajšie
elektrické pole, polárne molekuly sa
všetky natočia jedným smerom tak, aby
svoj dipól zorientovali proti polarite
pôsobiaceho elektrického poľa a preto
nepootočia prechádzajúce svetlo, ktoré
potom neprejde cez filter (obr. 6b).

b)
Obr. 7 a) Prierez štruktúrou tranzistorového
OLED. b) Energetický diagram procesov
prenosu elektrónov pri elektroluminiscencii: prenos elektrónu (e-), prenos elektrónovej diery (h+) a elektroluminiscencia (EL).

a)
Obr. 6 Prechod svetla cez kvapalný kryštál
a sériu polarizačných filtrov
a) pri vypnutom elektrickom poli,
b) pri zapnutom elektrickom poli.

b)
Obr. 4: Organické tenkovrstvové tranzistory
(TFT): a) TFT s dĺžkou kanálikov 20 μm,
b) TFT na polymérnej fólii.

V konštrukcii LC obrazovky svetlo
zo zadnej časti obrazovky prechádza

Obr. 8: Príklad nízkomolekulových zlúčenín
s elektroluminiscenciou troch základných
farieb.
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Odborný článok
Farba vyžiareného svetla závisí
od energetického rozdielu HOMO
a LUMO orbitálov zlúčeniny. Pre farebné obrazovky je potrebná kombinácia troch základných farieb (modrá,
červená a zelená). Výhodou OLED
obrazoviek sú ešte kvalitnejšie farby,
veľmi nízka spotreba (všetko svetelné
žiarenie vidíme ako obraz) a široký
zorný uhol, z ktorého môžeme obraz
pozorovať (bodové zdroje svetla na
povrchu obrazovky).
Solárne články
Slnečnej energie máme dostatok.
Preto sa veľká pozornosť venuje možnosti využitiu slnečnej energie pre
krytie energetických potrieb ľudskej
civilizácie: či na produkciu elektrickej
energie alebo palív.
Pri absorpcii svetla sa táto molekula
dostáva do excitovaného stavu: elektrón z HOMO sa dostane do LUMO.
Molekula sa spravidla vráti do pôvodného základného stavu a nadbytočnú
energiu buď odovzdá prostrediu (ako
tepelnú energiu) alebo ju vyžiari (fluorescencia). Pre aplikácie v optoelektronike sú zaujímavé také zlúčeniny,
ktoré vo svojich molekulách okrem
takejto svetlom excitovateľnej, elektrónovobohatej časti (P) obsahujú elektrónovochudobné časti (A), pripojené
cez mostík (obr. 9). Vtedy sa môže
excitovaný elektrón odviesť z LUMO
časti P cez mostík do LUMO časti A
(vnútromolekulový prenos elektrónu).
Aj takýto elektrón bude mať tendenciu

a)

b)
Obr. 9 Systém P-A1-A2:
a) energetický diagram procesov prenosu
elektrónu (1 – absorpcia svetla, 2,3 – vnútromolekulový prenos elektrónu, 4,5,6 – rekombinácia náboja),
b) schéma procesov prenosu elektrónu systému ukotveného na elektródu.
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sa vrátiť naspäť do základného stavu
– do HOMO časti P (rekombinácia náboja). Ak je však proces rekombinácie
pomalý (s polčasom života rádovo 10
ms), rekombinácii môže konkurovať
proces odvedenia excitovaného elektrón z LUMO časti A na elektródu, ktorá
sa nabíja záporným nábojom. Elektrón
sa do fotoaktívnej časti molekuly P dopĺňa z druhej elektródy, ktorá sa nabíja
kladným nábojom. Tým sa generuje
elektrické napätie.
Na podobnom princípe funguje aj fotosyntéza v rastlinách. Odvedený elektrón sa však využije na redukciu oxidu
uhličitého na sacharidy: organizmus
získava energiu vo forme chemického
paliva. Elektrón do fotoaktívnej časti
systému sa dopĺňa oxidáciou vody na
molekulový kyslík, ktorý fotosyntetizujúce rastliny uvoľňujú. Vedci sa snažia
vyvíjať tiež systémy, ktoré by imitovali
fotosyntetický systém zelených rastlín,
avšak odvedený elektrón by sa využil
na redukciu protónov na molekulový
vodík, ktorý by slúžil ako chemické
palivo (obr. 10).

zmení polarita molekuly takejto zlúčeniny. Výsledkom interakcie je podľa
usporiadania modifikácia fázy alebo
frekvencie (a tým aj vlnovej dĺžky) laserového žiarenia. Jednoduchým príkladom takejto zlúčeniny je substituovaný
stilbén (obr. 11).

Obr. 11 Energetický diagram a vzorec derivátu stilbénu.

Literatúra
1. V. Balzani, M. Venturi, A. Credi:
Molecular Devices and Machines
(A Journey into the Nanoworld),
Wiley-VCH Weinheim, 2003.
2. Pôvodné a prehľadné články z odbornej literatúry.

Táto publikácia bola vytvorená realiObr. 10 Schéma systému umožňujúceho
premenu slnečnej energie na chemické
palivo

záciou projektu „Centrum excelentnosti
pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku

Laserové technológie
Laserové žiarenie je monochromatické svetlo s veľmi vysokou intenzitou. Využíva sa v chirurgii, moderných
telekomunikáciách, pri optickom spracovaní dát, ultrarýchlom spracovaní obrazu, holografii a pod. Pre niektoré aplikácie je potrebné modifikovať laserové
žiarenie, napr. jeho frekvenciu. To je
možné vďaka interakcii tohto žiarenia s
polárnymi zlúčeninami, ktoré majú „nelineárne optické vlastnosti“. Zlúčeniny
s takýmito vlastnosťami sa vyznačujú
štruktúrou typu donor (D) – konjugovaný mostík – akceptor (A). Pri interakcii s intenzívnym svetlom dochádza
k vnútromolekulovému prenosu elektrónu z HOMO donora cez konjugovaný
mostík na LUMO akceptora. Pritom sa

(NanoNet)”, na základe podpory operačného program Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.”
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Čo sú biobatérie
a aká je ich budúcnosť?
Ján Tkáč a Peter Gemeiner
Oddelenie Glykobiotechnológie, Chemický ústav SAV
(Jan.Tkac@savba.sk, 02/5941 0263)

TRVALE UDRŽATEĽNÉ ZDROJE
ELEKTRICKEJ ENERGIE
V súčasnosti je veľký záujem o trvale
udržateľné technológie, ktoré by nám
umožňovali rozvoj spoločnosti s využitím
hlavne obnoviteľných zdrojov. Jednou
z týchto oblastí je aj výroba elektrickej
energie bez dodatočného uvoľňovania
skleníkových plynov ako napr. oxidu
uhličitého. Porovnanie výkonu troch „zelených“ technológií výroby elektrickej
energie na báze fotovoltaických článkov (slnečných kolektorov), palivových
článkov prípadne biopalivových článkov
(biobatérií) je znázornené na Obrázku
1. Palivové články sú schopné priamym
spôsobom premeniť chemickú energiu
paliva (napr. metanol) na elektrickú energiu. Celkovo ide o proces porovnateľný
so spaľovaním, je tu však jeden značný
rozdiel – v prípade palivového článku
proces oxidácie paliva prebieha na jednej
elektróde (anóde) a na druhej elektróde
dochádza k spotrebe kyslíka (katóda),
proces „horenia“ paliva je tak rozdelený na 2 čiastkové procesy (Obrázok 2).
V porovnaní s klasickým spaľovaním nedochádza teda prednostne k uvoľňovaniu
tepla, ktoré môže byť následne využité
na produkciu elektrickej energie (tepelné
elektrárne), ale k jednokrokovému procesu výroby elektrickej energie. Hlavnou
výhodou palivových článkov je, že tento
proces prebieha s vyššou účinnosťou a pri
nižšej teplote v porovnaní s klasickým
spaľovacím motorom. Nevýhodou palivových článkov je vysoká náročnosť na
čistotu paliva a limitovaná paleta látok,
ktoré môžu byť ako palivo využité. Okrem
toho i nízka selektivita procesu oxidácie
paliva vyžaduje konštrukciu zariadenia
s dvomi kompartmentmi (Obrázok 2).
Biopalivový článok na oxidáciu paliva
využíva biokatalyzátory (enzýmy alebo
mikrobiálne bunky), čím sa paleta využiteľných látok ako paliva výrazne zvýši
a ako palivo môže byť využitá prakticky
akákoľvek organická látka vrátane odpadu [1]. Okrem toho využitie biokatalyzátorov je lacnejšie a z ekologického
hľadiska akceptovateľnejšie v porovnaní s katalyzátormi využívanými pri
konštrukcii palivových článkov. Proces
prebieha pri nižšej teplote v porovnaní
s palivovým článkom a ak je celková

konfigurácia biopalivového článku optimálna, celé zariadenie môže byť miniaturizované. Jeho nevýhodou je však stále
nízky výkon (Obrázok 1).

Obr. 1 Porovnanie výkonu troch trvalo udržateľných technológií na výrobu elektrickej
energie (W m-2) [2]

Biobatérie (biopalivové články)
Reálny potenciál biopalivových článkov pri výrobe elektrickej energie na napájanie malých elektrických spotrebičov
môže byť dokumentovaný investíciou
firmy SONY do vývoja tejto technológie.
V roku 2008 firma predviedla využitie
série biopalivových článkov na napájanie
Walkmanu a v roku 2009 boli biobatérie
testované pri napájaní modelu autíčka na
diaľkové ovládanie [3,4]. Technológia
využíva enzým schopný oxidovať cukor glukózu (glukóza dehydrogenáza) na
kyselinu glukónovú – enzýmový biopalivový článok. Tento systém má však svoje
nevýhody ako napríklad nutnosť použiť

Obr. 2 Schématické znázornenie
(bio)palivového článku s 2 elektródami
a 2 komorami oddelenými membránou

dva rozličné mediátory (látky schopné
sprostredkovať efektívnu elektrochemickú výmenu elektrónov medzi enzýmom a elektródou). Biopalivové články
sú v drvivej väčšine konštruované s využitím vo vode rozpustných enzýmov,
čo môže mierne komplikovať ich imobi-

lizáciu a efektivitu využitia (bio)paliva.
Veľmi sľubným sa javí využitie membránových enzýmov ako napr. fruktóza dehydrogenáza (FDH) izolovaná z baktérie
Gluconobacter sp. Vo vode nerozpustný
enzým je veľmi silne adsorbovaný na
povrch elektródy z uhlíka, čo na jednej
strane umožňuje stabilnú a jednoduchú
imobilizáciu enzýmu a na druhej strane
efektívnu elektrochemickú výmenu elektrónov medzi enzýmom a elektródou bez
nutnosti použiť mediátory s vysokou
efektivitou celého procesu. Navyše je
konštrukcia biopalivového článku oveľa
jednoduchšia, keď nie je nutné použiť
membránu na separáciu kompartmentov anódy a katódy. Pri príprave biopalivového článku s využitím FDH bol
dosiahnutý veľmi sľubný výkon 0,85
mW cm-2 [5]. Nevýhodou membránovo
viazaných enzýmov je ich nízka stabilita
a nevyhnutnosť zvyšovať ich stabilitu prídavkom povrchovo aktívnych látok; ako
aj nízka špecifická aktivita izolovaného
enzýmu (jediným komerčne dostupným
membránovo viazaným redoxným enzýmom je spomínaná FDH) [6].
Alternatívne biokomponenty
biopalivových článkov
Veľmi pekne sa dajú nevýhody systémov na báze izolovaných membránových enzýmov obísť využitím buniek
Gluconobacter sp. obsahujúcich širokú
paletu týchto membránovo viazaných enzýmov (vrátane FDH). Využitie buniek
Gluconobacter sp. má tú výhodu, že enzýmy sa nachádzajú priamo v membráne
buniek, ktorá zabezpečuje stabilitu enzýmov. Okrem toho membránové štruktúry
obsahujú široké spektrum membránovo
viazaných dehydrogenáz, pričom každý
z enzýmov je schopný oxidovať niekoľko štrukturálne odlišných látok s veľkou rýchlosťou a efektivitou. Efektívna
aktivita a rýchlosť oxidácie enzýmami
lokalizovanými v membráne baktérií
Gluconobacter sp. je rovnaká ako v prípade rozpustených enzýmov, čo je veľmi
dôležité pre vysokú prúdovú hustotu
biopalivových článkov pripravených na
báze G. oxydans. Ďalšou výhodou buniek Gluconobacter sp. je ich schopnosť
oxidatívne detoxikovať nebezpečné látky
organického pôvodu (napr. aromatické
aldehydy prítomné v odpade z papierenského priemyslu) čo je ďalším dôvodom
pre využitie Gluconobacter sp. pri príprave biopalivových článkov schopných
veľmi účinne previesť chemickú energiu
odpadu na elektrickú energiu.
Súčasné výzvy
Zvýšenie výkonu biopalivových článkov je možné dvomi spôsobmi. Prvým
z nich je enzýmové inžinierstvo (zvýše-
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nie afinity enzýmu voči palivu, vyššia
katalytická účinnosť atď.) a druhým je
materiálové inžinierstvo s cieľom zvýšiť
hustotu biokatalyzátorov na povrchu, ich
stabilitu a umožniť efektívnejšiu elektrónovú výmenu medzi biokatalyzátorom
a elektródou. V súčasnosti sa kladnie
dôraz hlavne na druhý aspekt s využitím
nanotechnológií, keďže nanoštruktúry sa
vyznačujú širokou škálou vynikajúcich
fyzikálno-chemických charakteristík.
Nanoštrukturované filmy sa s obľubou
využívajú vo viacerých aplikáciách,
pretože vytvoria vhodné rozhranie na
efektívnu imobilizáciu a vhodnú orientáciu enzýmov. Hlavným predstaviteľom
nanoštruktúr sú uhlíkové nanorúrky, čo
sú vlastne „nano makaróny“ s priemerom v nanometroch (1 nm je 70 000x
menší ako priemer ľudského vlasu) a s
dĺžkou 50 - 100 000 násobku ich priemeru. Hlavným problémom pri využití
uhlíkových nanorúrok je ich extrémne
nízka rozpustnosť vo vode i rozličných
rozpúšťadlách a je preto nutné ich modifikovať. V našej skupine sa intenzívne
venujeme využitiu biopolymérov na báze
sacharidov, ktoré nielen prispievajú k re-

produkovateľnejšej práci s uhlíkovými
nanorúrkami, ale aj zvýšia ich biokompatibilitu a teda aj stabilitu biokatalyzátorov. Okrem toho tieto biopolyméry môžu
slúžiť aj na ďalšie modifikácie, ktoré výrazným spôsobom môžu zvýšiť efektivitu
práce biopalivových článkov.
Praktické aplikácie
Aj keď sa očakáva, že nanotechnológie
a proteínové inžinierstvo zvýšia výkon
biopalivových článkov, predpokladá sa, že
cieľovou aplikáciou biopalivových článkov bude ich využitie pre napájanie siete
bezdrôtových senzorov [7]. Alternatívne
je možné biopalivové články využívať
v implantovateľných senzoroch, ktoré sa
taktiež vyznačujú nízkou spotrebou elektrickej energie [8]. Ďalšou oblasťou je už
skôr zmienená aplikácia biopalivových
článkov pri napájaní menších elektronických zariadení ako Walkmanu atď.
Príspevok bol vytvorený realizáciou
projektu Centrum pre Materiály, vrstvy
a systémy pre Aplikácie a ChemIcké
procesy v extrémNych podmienkAch na
základe podpory operačného programu
Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Microarray – od genomiky ku sladkým škvrnám
Jaroslav Katrlík a Peter Gemeiner
Oddelenie Glykobiotechnológie, Chemický ústav SAV

H

istória bioanalytických stanovení pomocou microarray
je pomerne krátka. Napriek
tomu táto technika dosiahla
v mnohých oblastiach ako molekulárna
biológia, medicína, genomika, genetika,
farmakológia či potravinárstvo obrovský
úspech a široké rozšírenie. Prvé využitie microarray pre profilovanie génovej
expresie bolo opísané iba v roku 1995,
a v súčasnosti sú už takéto analýzy celosvetovo rutinnou praktikou a v podstate
štandardom. Tento obrovský skok v oblasti microarray sa udial v priebehu len
15 rokov. Súčasné využitie microarray
je zamerané najmä na analýzu DNA,
resp. RNA (analýza jedno nukleotidového polymorfizmu, Single Nucleotide
Polymorhphisms - SNP a porovnávacia
genomická hybridizácia, Comparative
genomic hybridization - CGH) a na spomínané expresné diferenciálne profilovanie génovej expresie. Pestrosť variácií na
microarray techniky a aplikácie je veľmi
vysoká a výskum v tejto oblasti zatiaľ
plató ani zďaleka nedosiahol.
Čo je to vlastne?
V skratke, mic- Fluorescenčne
roarray je systém oskenovaný
microarray biočip
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pre simultánne vysoko-výkonné stanovenie vzájomnej interakcie veľkého súboru
molekúl. Microarray je tvorené poľom
škvŕn (spots) mikroskopických rozmerov
tvorených biorozpoznávajúcimi elementami ako DNA, RNA, proteín, glykán a
pod. alebo skúmaným biologickým materiálom, napr. bunkový lyzát, bunky, tkanivo. Tieto škvrny sú nanesené spotovaním
s vysokou hustotou od niekoľko desiatok
až po viac ako milión škvŕn na ploche
zhruba 15 cm2 a definovane na pevný
substrát formátu mikroskopického sklíčka.
Množstvo biorozpoznávacieho materiálu
v rámci jednej škvrny je v pikomolárnom
rozsahu. Medzi hlavné výhody microarray stanovení patrí možnosť simultánneho
sledovania až tisícov interakcií, tzv. vysoko-výkonná (high through-put) analýza
a potreba minimálnych množstiev reagencií a vzorky. Pre stanovenie subnanomolárnych koncentrácií postačujú napríklad
len mikrolitrové objemy vzorky. Medzi
ďalšie výhody patrí možnosť prepojenia
s MALDI-TOF hmotnostnou spektroskopiou, široká použiteľnosť, od nukleových
kyselín cez aptaméry, proteíny, bunky až
tkanivá, a získanie veľkého množstva výstupných dát.

Biočip a postup pri microarray
analýze
Pri microarray biočipoch je materiálom pre základný substrát obvykle sklo,
ale môže ním byť napríklad aj keramika
(ZrO2), polydimetylsiloxán alebo zlato.
V prípade skenovania vysoko citlivou
evanescent-field fluorescenčnou technikou je tento substrát navyše pokrytý
nanoškálovanou tenkou submikrónovou
dielektrickou vrstvou tvorenou oxidom
kovu. Základný substrát je povrchovo
upravený tak, aby umožňoval jednoduché a stabilné naviazanie škvŕn, napr.
nitrocelulózou, epoxidom, aldehydom,
N-hydroxysulfoimidom kyseliny jantárovej, hydrazidom, tiolom alebo biotínom/
streptavidínom. V prípade proteínových
microarray sa využíva aj 3-D polymérna
matrica umiestnená medzi povrchom
substrátu a modifikátorom. Po naspotovaní kontaktnými alebo bezkontaktnými
printermi, prípadne fotolitograficky, je
microarray biočip pripravený na reakciu
so vzorkou, tzv. inkubáciu. Vzorka je
obvykle značená fluorescenčnou značkou
a analytický signál sa po inkubácii získa
skenovaním pomocou fluorescenčného
skenera.

Krátky článok
DNA a proteínové microarray
V súčasnosti dominujú microarray založené na DNA a RNA interakciách.
Význam ďalších typov microarray ako
sú napríklad proteínové, lektínové a glykánové však neustále narastá. Samotná
microarray technika je v podstate produktom výskumu a vývoja miniaturizovaného multianalytového stanovenia,
ktorý vychádzal z imunostanovení ako
RIA a ELISA (rádionuklidom resp. enzýmom značené imunostanovenia), a ktorý
bol zameraný na proteíny a protilátky.
Masívny pokrok v genomike a v záujmu
o ňu v priebehu posledných desaťročí avšak nakoniec určil DNA microarray ako
prvú vyvolenú platformu pre všeobecné
využitie a komercionalizáciu. Tento záujem bol vyjadrený aj masívnymi investíciami v tejto oblasti ústiacimi do
viacerých projektov ako Human Genome
Project alebo Genosensor Consortium. V
poslednej dobe sa však opätovne dostáva
do popredia výskum, vývoj a aplikácie proteínových microarray. Súvisí to
s významným progresom v proteomike
(projekt mapovania ľudského proteómu,
Human Proteome Project) a dôležitosťou proteínových microarray pri určovaní
a diagnostike biomarkerov. Proteínové
microarray sa popri detekcii biomarkerov využívajú najmä pre miniaturizované
imunostanovenia pomocou protilátok,
teda v oblasti, pre ktorú bola microarray
technika vyvíjaná pôvodne.
Využitie v glykomike
Ďalšou významnou oblasťou použitia
microarray, popri genomickej a proteomickej analýze, je analýza glykomická.
[1] Táto relatívne nová -omika je zameraná na cukrové štruktúry, glykoštruktúry, obsiahnuté v živých organizmoch.
Skúma ich vzťah k rôznym biologickým
štruktúram a prejavy týchto interakcií
na všetkých úrovniach, od molekulárnej
cez bunkovú na úroveň vzťahov organizmus-organizmus. Je to oblasť, ktorej ešte
len začíname rozumieť, a ktorá zatiaľ
stále patrí skôr do výskumných laboratórií ako do sveta biznisu. Komunikácia
mediovaná cukrami, ktorá je zahrnutá v
prakticky všetkých biologických procesoch, je nazývaná glykokód. Formovanie
a realizácia viacerých významných glykomických projektov smerujúcich k dešifrovaniu glykokódu však nasvedčuje, že
glykomika už ani zďaleka nie je spiacou
Ruženkou. Je to aj vďaka mnohým novým objavom na poli glykoproteínov,
receptorových proteínov a interakcií povrchov buniek. Už sa vie, že glykoproteíny majú kľúčovú úlohu vo väčšine
biologických procesov založených na
bunkovom rozpoznávaní ako sú regulácia
vývoja, bunková diferenciácia, imunitná
odpoveď, zápaly, oplodnenie, interakcie

patogén – hostiteľ a ďalšie. Vie sa, že
zmeny v glykozylácii proteínov súvisia
s vývojom mnohých ochorení vrátane rakoviny, čím sa stáva významnou detekcia
glykoproteínov ako glykobiomarkerov.
Vie sa, že väčšina proteínov v organizme
je glykozylovaných. Potrebnými a žiadanými sa tak stali systémy umožňujúce
detegovať glykoproteíny, iné biologické
glykoštruktúry a ich interakcie, a medzi
takéto systémy patria práve lektínové a
glykánove microarray. [2]
Lektínové a glykánové microarray
Lektíny, na ktorých sú založené lektínové microarray, sú proteíny špecificky viažúce príslušné cukrové štruktúry. Určené sú na sledovanie glykozylácie proteínov, tzv. glykoprofilovanie.
Používajú sa zväčša lektíny rastlinného
pôvodu. Hoci ich funkcia v rastlinnej
ríši nie je doteraz s určitosťou objasnená, spoľahlivo slúžia pri biorozpoznávaní v ríši živočíšnej. Lektíny majú
vo všeobecnosti nižšiu špecificitu ako
protilátky a väzba lektín – glykokonjugát
je slabšia ako protilátka – antigén. To
pri ich bioanalytickom využití umožňuje
stanovenie väčšieho počtu analytov metódou „odtlačku prsta“ s menším počtom
biorozpoznávacích molekúl a súčasne
vyššiu pravdepodobnosť zachytenia hľadaných štruktúr. Glykánové microarray
ako biorozpoznávací element využívajú
rôzne glykánové štruktúry, ktoré su buď
izolované z prírodných zdrojov, alebo
sú pripravené synteticky. V literatúre sa
niekedy nazývajú aj sladké škvrny (sweet

Bioanalytické stanovenie proteínovým microarray. Obdobne sa postupuje aj pri ostatných typoch microarray (napr. DNA, lektínové, glykánové). Obrázok je prevzatý z webu spoločnosti
MicroBioChips a upravený.

spots). Lektínové a glykánové microarray
boli úspešne použité vo viacerých oblastiach.[3] Patrí medzi ne detekcia patogénnych mikroorganizmov, napr. baktérie
E. coli, Salmonella, Burkholderia pseudomallei, Bacillus anthracis, Francisella
tularensis, vírus vtáčej chrípky a vírus

prasacej chrípky. Využívajú sa pri vývoji
vakcín a biofarmaceutík, kde tieto microarray systémy umožňujú charakterizáciu sacharidových antigénov a predpovedanie imunitnej odpovede kanditátov
na vakcíny a biofarmaká. Pri sledovaní
zmien glykozylácie v bunkových líniách
boli porovnávané normálne a nádorové
línie. V diagnostike sa podarilo rozlíšiť
zdravé a zhubné tkanivo pacientov s glioblastómom, s rakovinou hrubého čreva
a rakovinou žalúdka, rozlíšiť rakovinu
pečene od nezhubného ochorenia pečene,
a aplikovať predoperatívnu diagnostiku
voľných rakovinových buniek v podbrušnici pri pokročilej rakovine žalúdka.
V oblasti glykobiomarkerov bola sledovaná rakovina pankreasu (odlíšenie od
chronickej pankreatídy), rakovina hrubého
čreva, ústnej dutiny, prostaty, pečene a iné.
Dôležitou oblasťou použitia je aj medicínsky výskum, kde bola prevedená napr.
detailná analýza glykómu vírusu HIV a
jeho porovnanie s mikrovezikulami.
Na našom pracovisku sa tejto horúcej,
zaujímavej a multidisciplinárnej problematike, akou je výskum a vývoj v oblasti
lektínových a glykánových microarray,
ich glykomickým a medicínskym aplikáciám a príprave mikro- a nanoštruktúrovaných microarray povrchov môžeme
venovať vďaka získaniu prostriedkov na
nákup potrebných špičkových zariadení.
Patria medzi ne proteínový microarray
spotter a microarray reader, ako aj prístroj pre povrchovú plazmónovú rezonanciu (SPR) umožňujúci vykonávanie
glykoproteomických analýz iným, k microarray doplnkovým spôsobom.
Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu „Centrum pre Materiály,
vrstvy a systémy pre Aplikácie a
CHemIcké procesy v extrémNych
podmienkAch – Etapa II“, na základe
podpory operačného programu Výskum
a vývoj financovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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Náš
časopis
ChemZi oslavuje
5 rokov

Bulletin už od roku 1970, hneď ako
Chemické zvesti prešli na vedecký obsah, jedenkrát a potom od roku 1988
dvakrát ročne informoval o živote
SCHS. Treba podotknúť, že Bulletin
bol však čierno-biely zošit a bol zasielaný najmä členom SCHS, bez širšieho
impaktu na celú chemickú komunitu.
Uvoľnený a vlastne zanedbaný priestor
pre staro-nový časopis bol zreteľný,
avšak nie celkom triviálne uchopiteľný.
V podstate od roku 1993, po rozdelení
Československa a istom oslabení opory
zo strany českých Chemických listov,
sa viedli diskusie ako pretransformovať
Bulettin SCHS do formy časopiseckej.
Motiváciou bola aj zmluva Chemického
ústavu SAV s nakladateľstvom Springer,
ktorou sa z názvu Chemical Papers
– Chemické zvesti vyčiarkol názov
Chemické zvesti, čím sa necitlivo prepísala história tohto časopisu a ukončila
tradícia tohto názvu. Odpoveďou SCHS
bolo založenie časopisu ChemZi, ktorý

roku 1929 boli položené
základy Slovenskej chemickej spoločnosti, ale
historický priestor pre
vytvorenie slovenského časopisu pre
chemikov vznikol až v roku 1947, bol
ním časopis Chemické zvesti. Tento

kde väčšina členov redakčnej rady bola
členmi SCHS, ale aj historická kontinuita, nakoľko Slovenská chemická spoločnosť je následníckou organizáciou,
ktorá v roku 1947 Chemické zvesti
založila. Časopis dostal v roku 1969 aj
anglický podnázov Chemical Papers,

Šéfredaktor ChemZi Dušan Velič krája
slávnostnú tortu

Redakcia časopisu ChemZi, zľava M. Omastová, Z. Hloušková, M. Uher, M. Jerigová,
A. Murárová, D. Gyepesová, M. Sališová, M. Drábik, v popredí D. Velič

časopis spolu s aktivitami Slovenskej
chemickej spoločnosti, SCHS, vstúpil
v roku 1951 do vzťahu so Slovenskou
akadémiou vied a umení. Od roku 1953
bol časopis vydávaný Slovenskou akadémiou vied, SAV, prostredníctvom najskôr Ústavu anoragnickej chémie SAV,
neskôr Chemického ústavu SAV, ale
vždy spolu so Slovenskou chemickou
spoločnosťou ako spoluvydavateľom.
Dôvodom bol nielen aktívny prístup,

ktorý sa od roku 1985 stal jeho hlavným názvom. Názov Chemické zvesti
ostáva už len ako vedľajší názov. So
zmenami názvu došlo i k zmene smerovania, kedy sa časopis profiloval na
odborný časopis a informácie pre komunitu chemikov na Slovensku z časopisu zmizli. Logicky zanikol priestor
pre správy SCHS, čo bolo čiastočne
kompenzované Bulettinom SCHS a časopisom Chemické listy, ktorý vydávala
a vydáva Česká chemická spoločnosť.
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tak v názve dostal do vienka pokračovanie tradície časopisu Chemické zvesti,
kde aj názov ChemZi je odvodený
práve z tohto názvu CHEMické ZvestI.
Časopis ChemZi bol prvýkrát vydaný v roku 2005 s veľkou podporou vtedajšieho predsedníctva SCHS a
priemyselných partnerov. Ako zakladajúci šéfredaktor by som pri príležitosti
tohto malého výročia rád poďakoval
všetkým, ktorí stáli pri zrode časopisu
ChemZi a zrekapituloval situáciu, ktorá

Aktuality SCHS
tomu predchádzala. Časopis vznikol v
tomto konkrétom čase najmä v súčinnosti s organizovaním Zjazdu chemikov vo Vysokých Tatrách. Tradične sa
abstrakty z našich spoločných slovensko-českých zjazdov tlačili v českých

že komplex SAV v Starej Lesnej je
primalý, voľba padla na hotel Hutník v
Tatranských Matliaroch. Veľmi pekne
ďakujem Marte a Zuzke, že mi verili, že
to zvládneme, o to viac, keď mi odpadlo
koleso na mojej nezničiteľnej Honde.

Edičná rada ChemZi, zľava J. Kollár, M. Revús, Š. Petkanič, J. Čižmárik, V. Milata, V. Iro

Chemických listoch, bez ohľadu, kde
sa konal zjazd. Časopis ChemZi tak
nastúpil na scénu koordinovane s touto
akciou a stal sa tak v tomto ohľade
rovnocenným partnerom pre Chemické
listy. Odvtedy, keď sa zjazd chemikov
koná v Čechách alebo na Morave, abstrakty ako zjazdový zborník vychádzajú v Chemických listoch, keď sa
zjazd chemikov koná na Slovensku,
abstrakty ako zjazdový zborník vychádzajú v ChemZi. Táto parita je logická
a aj dôležitá a toto je jedna z funkcií ChemZi, ktorú náš predchádzajúci
Bulletin SCHS nemohol nikdy plniť.
Odhodlanie urobiť po dlhom čase
náš spoločný Zjazd chemikov opäť vo
Vysokých Tatrách, prinieslo zmeny nielen v organizovaní zjazdov na Slovensku
smerom k vyššej kvalite, ale aj prinieslo
správny čas pre vznik staro-nového časopisu ChemZi. Zjazd vytvoril finančné
podmienky na odštartovanie vydávania
časopisu a časopis ChemZi zasa vytvoril dôstojný formát ako zborník pre
abstrakty spoločného zjazdu. Zjazd sa
rozbiehal samotným hľadaním lokality v Tatrách a keď Marte Sališovej,
Zuzke Hlouškovej a mne bolo jasné,

Napojenie na dobrých priemyselných
partnerov, v tomto prípade Slovnaft a
Zväz chemického a farmaceutického
priemyslu, bolo tiež kritické pre založenie ChemZi, kde nám pomohla neúnavnosť Miloša Revúsa, ktorému spolu s
prof. Jambrichom patrí moja vďaka.
Vďaka patrí aj prof. Uherovi, nielen za
adopciu ChemZi namiesto svojho skoro
35 ročného dieťa – Bulletinu SCHS,
ale aj za jeho osobnú podporu. Pravou
hybnou rukou prof. Uhera bol Viktor
Milata, ktorý tak efektívne komunikoval
medzi prof. Uherom a našou tajomníčkou Dalmou Gyepesovou, obom patrí
vďaka. Najaktívnejšie nakoniec, poďakovanie patrí Monike AranyosiovejJerigovej, ktorá bez akejkoľvek pochybnosti o úspechu zjazdu aj ChemZi spolu
so mnou bojovala od Tatier k Dunaju,
od prípravy obálky ChemZi, cez ISSN
číslo na ministerstve kultúry, až po
samotnú tlač. Nezabudnem poďakovať
ani Mirke Svrbíkovej z Trenčína, ktorá
graficky pre nás odladila logo ChemZi,
ani Mirovi Michalkovi za foto prvej
obálky ChemZi a ani Rasťovi Žilavému
za bezchybnú tlač prvého čísla.
Naše ChemZi má 5 rokov, čo nie je

veľa, ale ako všetci veríme, úspešná
budúcnosť je pred ním, keď zoberieme
do úvahy tradíciu Chemických zvestí z
roku 1947 a tiež Bulletinu z roku 1970.
Piate narodeniny, kedy deti už pomaly
začínajú čítať, sú povzbudivé v tom,
že naše dieťa ChemZi sa bude čítať
viac a viac. Na záver by som ešte rád
poďakoval súčasnej redakčnej rade, bez
ktorej by ChemZi nebolo, čo sú menovite Monika Aranyosiová-Jerigová,
Dalma Gyepesová, Marta Sališová,
Viktor Milata, Zuzana Hloušková,
Mária Omastová, Jozef Tatiersky, Anna
Murárová, a Michal Uher. Meniac každých päť rokov edičnú radu, by som rád
ukázal gesto vďaky aj odchádzajúcej
edičnej rade, čo sú menovite Milan
Drábik, Slovenská chemická spoločnosť; Jozef Kollár, Asociácia slovenských chemických a farmaceutických
spoločností; Ivan Chodák, Slovenská
akadémia vied; Roman Karlubík a
Štefan Petkanič, Zväz chemického a
farmaceutického priemyslu SR; Miloš
Revús, Slovenská spoločnosť pre
priemyselnú chémiu; Jozef Čižmárik,
Slovenská farmaceutická spoločnosť;
Jozef Markoš, Slovenská spoločnosť
chemického inžinierstva; Ján Turňa,
Slovenská spoločnosť pre biochémiu
a molekulárnu biológiu; Vendelín Iro,
Spoločnosť údržby, výroby a montáží
podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu; Edita
Nováková, Ministerstvo hospodárstva
SR; Jozef Mikulec, Slovnaft VÚRUP;
Dušan Bakoš, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU; a Ján
Lešinský, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Verím, že sa
s mnohými stretneme v novej edičnej
rade. Neodmysliteľnou podporou nám
boli a sú naši partnerti a to menovite
Anton Molnár, Slovnaft člen skupiny
MOL; Daniela Dörnerová, SigmaAldrich; Alexander Černák, Zentiva;
Róbert Nádaskay, Merck; a Jaromír
Mlynár, Shimadzu.
A na úplný záver by som rád poďakoval Vám, našim čitateľom, že nám zachovávate priazeň, prosím OSTAŇTE
S NAMI.
D. Velič
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SCHS je už členom ChemPubSoc

P

ublikačná činnosť patrí nezapočalo niekedy v období 1994-1997.
preferenčne v anglickom jazyku, ktorý
odlučiteľne k akademickému
Chemické spoločnosti z celej Európy
by potom zanikol a splynul s jednotiavýskumu, a aj v chémii.
boli vyzvané participovať na tomto, pricim časopisom na Európskej úrovni.
Periodík alebo časopisov,
znajme, historickom projekte. Rovnako
Druhým spôsobom integrácie bol finanktoré sa venujú problematike chémie
tak i naša Slovenská chemická spoloččný vstup do konzorcia ChemPubSoc,
je obrovské množstvo. Dôležitým panosť. Filozofiou tvorby nových časopikeďže tento projekt bol, ako bolo sporametrom je ich kvalita hodnotená vo
sov pod hlavičkou ChemPubSoc bolo
menuté, a aj je komerčne zaujímavý.
forme impakt faktora. Veľmi zjednointegrovať kapacity jednotlivých krajín
Z pohľadu Slovenskej chemickej
dušene, v chémii hrajú prím ohľadom
smerom ku tvorbe kvalitných časopispoločnosti môžeme smutne konštatokvality v súčasnosti tri vydavateľstvá
sov. Jeden spôsob integrácie bolo vzdavať, že naša spoločnosť v tom období
a ich časopisy
nie sa vlastného odborného časopisu,
nezareagovala ani na jeden z integrač● tradične
ACS,
American Chemical
Society, vydavateľFirst
r*
r*
r*
Impact Facto
Impact Facto
Impact Facto
r*
stvo Americkej cheImpact Facto
4.373
5.382
11.829
.767
4
mickej spoločnosti
● potom jej bratská
RSC, Royal Society of
Chemistry, vydavateľstvo Kráľovskej chemickej spoločnosti
● a relatívne nové konzorcium ChemPubSoc
www.angewandte.org
www.chemasianj.org
www.chemeurj.org
www.chemsuschem.org
Europe, Chemistry publishing society, vydavateľstvo Európskych
chemických spoločností
prostredníctvom naklar*
r*
r*
N EW
Impact Facto
Impact Facto
Impact Facto
3.453
dateľstva Wiley-VCH.
3.232
3.824
Journal

For the Best in Chemistry

V minulých rokoch bolo
v podstate klasikou prezentovať kvalitné výsledky
svojej vedeckej práce na
stránkach časopisov ACS
alebo RSC, ktoré boli a sú
zárukou kvality. Logickou
protiváhou boli tak snahy
najmä Nemeckej chemickej spoločnosti a Francúzskej chemickej spoločnosti
vytvoriť kontinentálne
Európske vydavateľstvo.
A to nielen z pohľadu parity, ale najmä z dôvodu,
že veľká časť publikácií
v časopisoch ACS a RSC
boli pôvodom z kontinentálnej Európy. Išlo teda
o paritu a tiež biznis,
keďže publikačná činnosť
z roka na rok narastá.
Formovanie ChemPubSoc
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Aktuality SCHS
ných postupov. Nejedná sa o žiadne
vyvodzovanie osobnej zodpovednosti,
hoci je triviálne pozrieť (ChemZi 4/8,
strana 60), kto bol v období 19941997 predsedom, ide skôr o vyjadrenie
ľútosti, že sa neprejavila vizionárska
odvaha. A to najmä preto, že finančný
príspevok z roku 1997, ako jeden z integračných krokov pre vstup do konzorcia ChemPubSoc, kozmicky vzrástol.
Konzorcium po roku 1997 bolo stabilizované a nových členov prijímalo
za nových podmienok. Bolo potrebné
vynaložiť omnoho väčšie úsilie pre
vstup do ChemPubSoc konzorcia, ako
by to bolo potrebné pri jeho zakladaní.
Slovenskej chemickej spoločnosti sa
nakoniec podarilo stať asociovaným
členom ChemPubSoc v roku 2009. V
súčasnosti prebiehajú rokovania o plnom členstve spôsobom financovania,
kde výška finančného vstupu vzrástla
približne 100 krát. Druhým možným
integračným krokom bolo vzdanie sa
vlastného odborného časopisu, čo sa
skutočne mohlo zdať v roku 1997 neprezieravé. Iróniou potom ale ostáva,
že Slovenská chemická spoločnosť bola
vyčiarknutá ako spoluvydavateľ časopisu Chemical Papers-Chemické Zvesti
a to svojvoľne Chemickým ústavom
SAV. Tým vlastne Slovenská chemická
spoločnosť tento časopis do veľkej
miery stratila.
ChemPubSoc v súčasnosti tvorí 16
Európskych chemických spoločností,
spolu s 2 podporujúcimi, viď tabuľka.

A toto konzorcium vydáva 8 časopisov
s impozantnými impakt faktormi, viď
obrázok. Účasť Slovenskej chemickej
spoločnosti pokladáme za úspech, ale aj
záväzok. Úspech v tom, že sme na jednej úrovni s poprednými Európskymi
chemickými spoločnosťami a vlastne
sa pomaly stávame vlastníkom vydávaných časopisov. Tento proces je vlastne
logický, keďže SCHS má určite najbližie ku kontinentálnym chemickým
aktivitám v Európe v porovnaní s ACS
alebo RSC. Ako chemická spoločnosť
máme reálny priestor v kontinentálnej
Európe a teda naše vzťahy sa definovali a definujú spolu s ChemPubSoc.
Je pochopiteľné, že v slobodnom svete
nikto nemôže a teda ani nechce diktovať nikomu, kde má publikovať svoje
práce a toto rozhodnutie vždy ostane
na samotnom autorovi. Avšak z pohľadu SCHS je náš postoj jasný a súvisí
so spomínaným úspechom i záväzkom.
Podporou ChemPubSoc vyjadrujeme
aj istú publikačnú loajalitu, kedy by
sme radi vyzvali chemickú komunitu
na Slovensku a najmä našich členov
SCHS, aby SILNE zvážili publikovanie
svojich kvalitných prác v časopisoch
ChemPubSoc. A ja sa pokúsim zhrnúť
kľúčové dôvody prečo tak urobiť.
1. Časopisy ChemPubSoc majú jedni
z najvyšších impakt faktorov, čo
svedčí o ich kvalite a záruke, že
publikujete v kvalitných časopisoch.

Participating Societies
Société Royale de Chimie (SRC), Belgium
Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV), Belgium
Česká Společnost Chemická (ČSCH), Czech Republic
Société Chimique de France (SCF), France
Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Germany
Association of Greek Chemists (EEX), Greece
Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE), Hungary
Società Chimica Italiana (SCI), Italy
Koninklijke Nederlandsche Chemische Vereeniging (KNCV), The Netherlands
Polskie Towarzystwo Chemicznego (PTC), Poland
Sociedade Portuguesa de Química (SPQ), Portugal
Real Sociedad Española de Química (RSEQ), Spain
Svenska Kemistsamfundet (SK), Sweden
EurJOC and EurJIC are owned and supported by SRC, KVCV, SCF, GDCh, EEX, SCI, KNCV, PTC, SPQ,
RSEQ, MTA, and their associates GÖCH, ČSCH, and SK.
ChemPhysChem is co-owned and supported by SCF, GDCh, KVCV, SRC, ČSCH, MKE, GÖCH, SPQ,
and EEX.
Supporting Societies, Co-Owners of ChemCatChem
Schweizerische Chemische Gesellschaft (SCG), Switzerland
Slovenská Chemická Spoločnosť (SCHS), Slovakia

2. Publikovaním
v
časopisoch
ChemPubSoc podporujete kontinentálnu komunitu chemikov.
3. Podporou Európskej chemickej
komunity podporujete aj seba,
napríklad z pohľadu financovania
Európskej vedy.
4. Publikovaním
v
časopisoch
ChemPubSoc podporujete aj SCHS,
ktorá je súčasťou ChemPubSoc.
5. Podporou SCHS podporujete aj
seba, keďže ak sa SCHS etabluje
na úrovni ChemPubSoc, SCHS
môže pomôcť sa etablovať Vám,
povedzme do komisií EuChemS
alebo do redakčných rád časopisov
ChemPubSoc.
6. V neposlednej rade, publikovaním
v časopisoch ChemPubSoc ekonomicky podporíte ChemPubSoc,
proporčne tomu aj SCHS, ktorá tak
môže ďalej zvyšovať kvalitu svojich akcií, ako je napríklad Zjazd
chemikov v Tatrách.
Verím, že sa mi podarilo načrtnúť
rámec činnosti ChemPubSoc, rovnako
tak i úlohu SCHS v ňom, a predložiť
pádne argumenty, aby ste zvážili publikovanie Vašich špičkových prác práve
v časopisoch ChemPubSoc. V každom
prípade Vám prajem zaujímavé čítanie
stránok časopisov ChemPubSoc a to
aj pomocou najnovších internetových
služieb na
http://www.chempubsoc.eu/chempubsoc-eu.html
P.S.: Keď som prvýkrát listoval v novom časopise ChemPhysChem z vydavateľstva ChemPubSoc, čo bolo asi
v roku 2000, bol som konšternovaný,
že na obálke bola celá plejáda znakov
Európskych chemických spoločností
a naša SCHS chýbala. Pripadalo mi
triviálne ju tam dodať a nadával som
na našu lajdáckosť. A to bol, možno aj
dôvod, prečo som mal motiváciu stať sa
predsedom SCHS na roky 2005-2006.
Ako sa ukázalo, tá lajdáckosť a povrchnosť tam bola, ale dostať tam naše logo
také triviálne nebolo. Mementá ostávajú dve, jedno, že ak sa niečo pokazí,
dosť ťažko sa to opravuje a druhé, ak si
myslíte, že je niečo triviálne urobiť, tak
prídite a urobte to.
D. Velič
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Čo a načo je
IMPAKT
FAKTOR?

P

ublikačná
činnosť
patrí
neodlučiteľne k akademickému
ale aj priemyselnému výskumu
a vývoju, a aj v chémii. Periodík
alebo časopisov, ktoré sa venujú problematike chémie je obrovské množstvo
a nemá zmysel ich deliť na zamerania,
ktoré sú skoro nespočetné. Čo má význam diskutovať, je ich kvalita, teda
inými slovami kvalita článkov a teda
výsledkov opublikovaných v nich.
Diskusia o kvalite vedeckej práce
sa vedie a bude viesť donekonečna.
Diskutujú o nej tí, ktorým úprimne leží
na srdci kvalita publikácií, teda kvalita
výskumu a teda aj kvalita univerzitného
vzdelávania. Ale diskutujú o nej aj tí,
ktorí chcú zbagatelizovať pojem kvality vo vedeckých publikáciách a pokojne prežívať v podpriemere a pokojne
odjedať z vedeckého krajca, už i tak
malého a nedostatočného. Kvalita môže
byť chápaná ako parameter istej práce,
ktorú niekto ocení. V prenesenom slova
zmysle, v bežnom živote je mierou
ocenenia platidlo, ak je vec kupovaná
mnohými, ešte nemusí byť kvalitná,
len lacná, zasa ale ak je vec luxusná,
môže byť kvalitná. V ekonomike sa
teda stretáva kvalita s cenou, čo je pre
príklad vedy skresľujúce, práve pre
tento stret dvoch parametrov. Výsledky
vedy sú však zadarmo distribuované
v časopisoch a v tom je rozdiel. Teda
mierou ocenenia vedy môže byť len
jeden parameter, nijaký stret, a tým je
kreativita, inými slovami dobrý nápad.
Ak má niekto dobrý nápad, opublikuje
ho a tí ostatní v danej oblasti sa ho
snažia použiť a rozvinúť. Nekupujú ho,
ani nekradnú, len ho použijú a priznajú
pôvodný zdroj, to sa volá referencia
alebo citácia. Takže čím je vedecký
výsledok kvalitnejší, teda čím je
kreatívnejší, tým zaujme viac ľudí a tí sa
ho snažia ďalej rozvíjať. Oni ho citujú
a teda, čím je článok viac citovaný,
tým je kvalitnejší. Táto logika nepustí,
hoci ako som spomínal, špekulatívne
pohľady sú. Počet citácií daného článku
hovorí o jeho istej kvalite. Počet citácií daného periodika alebo časopisu
hovorí o kvalite časopisu. Ak sa toto
číslo citácií vyjadrí pre nejaký počet
článkov a nejaký čas, definuje sa ním
impakt faktor časopisu. Impakt faktor
je vlastne zjednodušene číslo, alebo
počet citácií, ktoré môže daný článok
priemerne ročne získať, ak bude opublikovaný práve v danom časopise.
Impakt faktory časopisov sú od 0,1, čo
je prípad malých národných, hoci karentovaných ale nevýznamných časopisov,
impakt faktor pod 1,0 je podpriemer,
impakt okolo 2,0 je veľmi dobré číslo,
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okolo 4,0 je to vysoká kvalita a tých
približne 30,0 je chemický raj v podobe
Science alebo Nature. Len pre ilustráciu
pre tých, čo tvrdia, že je publikácia
ako publikácia. Ak niekto opublikuje
svoju prácu v časopise spriazneného
kamaráta s impaktom 0,1 a jeho kolega si dá tu námahu a dostane svoju
prácu do časopisu s impaktom 2,0, na
to, aby bola ich výkonnostná kvalitatívno-kvantitatívna hodnota rovnaká,
ten prvý musí takých svojich článkov
vygenerovať rovných 20 kusov.
Odkazom chce byť memento snahy
publikovať veci kvalitné. V dnešnej
dobe, kedy už pomaly každý píše a už
skoro nikto nečíta, a to myslím hlavne na
nevedeckú literatúru, by mal ostať imperatív na kvalite. Dnes nie je problém
opublikovať skoro hocičo v nejakom
chemickom časopise, otázkou je, kto to
bude čítať a či to vôbec niekto využije.
Ak publikácia nemá dlhodobo žiadnu citáciu, znamená to, že ju pravdepodobne
asi nikto okrem autorov a recenzenta
nečítal, v lepšom prípade to znamená,
že ju niekto čítal, ale v nej nenašiel ani
minimálnu mieru kreativity, pre ktorú
by ju citoval. Táto pomerne jasná definícia kvality pomerne jasne nabáda,
že publikácia pre publikáciu je nezmysel. Samozrejme, nie všetci sú schopní
publikovať v Science a samozrejme nie
všetky práce majú vždy najvyššiu kvalitu, ale to ešte neznamená vzdať sa pri
výskume snahy o kvalitný výsledok.
Veď veda má byť o kreativite.
D. Velič

Noví členovia SCHS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RNDr. Iveta Uhliariková
Mgr. Jozef Magura
Mgr. Peter Vranec
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Doc. Ing. Ladislav Stibrányi
Doc. Ing. Pavel Timár, PhD.
Mgr. Jana Csizmadiová
Ing. Jana Medvecká
Mgr. Michaela Mešková
Mgr. Kvetoslava Pomikalová
Mgr. Ján Elečko
Ing. Zuzana Barbieriková
Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
Ing. Lucia Husáriková
Ing. Andras Peller
Bc. Soňa Halászová
Ing. Beáta Fióová
Doc. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Ing. Vendel Šmahovský
Mgr. Juraj Filo
Ing. Ivona Paveleková, CSc.
Mgr. Pavol Rohárik
Ing. Miroslava Revťáková
Prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Ing. Juraj Krajči

Rozlúčili sme sa

Ing. Mária Proškovcová, (1925 – 2009)
Prof. PhDr. Ján Kandráč, CSc. (1935
– 2010)
Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc.,
(1946 – 2010)

Jubilanti SCHS
v II. polroku 2010
85 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Kamil Antoš, CSc. – 9. 10.
● Ing. Alexander Szokolay, DrSc.
– 15. 7.
80 – ROČNÍ
● Dipl. Ing. Helmut Bömches – 18. 7.
● Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc.
– 3. 7.
● Prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.
– 29. 8.
75 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
– 18. 7.
● Ing. Emanuel Beška, CSc. – 25. 12.
● Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
– 30. 7.
● Doc. RNDr. Pavol Elečko, CSc.
– 26. 10.
● Ing. Július Forsthoffer, PhD. – 8. 11.
● Prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc.
– 8. 8.
● Ing. Ernest Gréser – 6. 10.
● Doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc.
– 26. 12.
● Ing. Marta Mitrová – 2. 9.
● Prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.
– 13. 9.
● Doc. Ing. Oľga Švajlenová, CSc.
– 6. 11.
● RNDr. Eva Vikárová – 17. 10.
70 – ROČNÍ
● Prof. RNDr. Ľubica Adamčíková,
DrSc. – 30. 8.
● PaeDr. Ivan Hnát - 9. 10.
● Ing. Ján Hrouzek, CSc. – 18. 8.
● Ing. Mária Jacková – 1. 12.
● Elena Kubaská – 27. 12.
● Prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
– 20. 10.
● Prof. RNDr. Peter Schwendt, DrSc.
- 3. 7.
● Ing. Marta Veningerová, CSc. – 5. 11.
65 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
– 27. 10.
● Mgr. Eva Kanderová – 20. 11.
● Ing. Juraj Komárek – 23. 9.
● Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
– 7. 12.
● RNDr. Elena Tittlová, CSc. – 23. 10.
60 – ROČNÍ
● Ing. Ján Bolcha, CSc. – 18. 11.
● Ing. Štefan Chmela, PhD. – 9. 9.
● Doc. RNDr. Agáta Fargašová,
DrSc. - 13. 9.
● RNDr. Anna Futóová – 22. 9.
● Ing. Miroslav Kavala, CSc. – 13. 7.
● Mgr. Nadežda Kvetňanská – 7. 12.
● Ing. Anna Malíková – 13. 7.
● RNDr. Anna Olexová, CSc. – 11. 8.
● Ing. Mária Opačitá – 30. 10.
● PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.
– 28. 11.
● Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
- 14. 10.
● Doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
– 30. 12.

Aktuality SCHS

40 rokov
Odbornej
skupiny
Polyméry
SCHS

R

Účastníci medzinárodnej konferencie v Starej Lesnej
v roku 2003

ok 1968 sa spája so založením Odbornej skupiny (OS)
Polyméry SCHS. Táto myšlienka sa realizovala v roku
1970, keď ma riaditeľ Ústavu polymérov
(ÚPo) SAV Ing. Milan Lazár, DrSc.
poveril predložiť zodpovedajúci návrh
Predsedníctvu SCHS, predsedom bol Prof.
Jozef Tomko. Po ustanovení OS stal som
sa jej prvým predsedom. Tento spontánny
postup bol výsledkom nadšenia, ktoré
vzniklo v priebehu a po úspešnej medzinárodnej konferencii Chemické premeny
polymérov (Chemical Transformation of
Polymers), ktorá sa konala v Bratislave v
priestoroch Strojníckej fakulty STU pod
sponzorstvom IUPAC, 25.-27. júna 1968.
Vzhľadom na to, že to bola výnimočná
vedecká i spoločenská udalosť, dovolíme
si pripomenúť niektoré údaje o tomto
stretnutí. Na konferencii sa zúčastnilo
celkovo 223 odborníkov, z toho 46 zo
západnej Európy, 69 z východnej Európy
a 113 z Československa. Hoci aj počet
účastníkov bol enormný v porovnaní s neskôr organizovanými konferenciami tohto
typu, výnimočná bola aj účasť vtedajších
osobností polymérovej vedy ako napr. G.
Smets (B), F. Tüdős (H), A. A. Berlin (R),
H. J. Cantow (D), D. Braun, R. C. Schulz
a M. Rätzsch (D), O. Vogl, M. Dole a F.
Karas (USA), A. Chapiro (F), G. Scott a
C.H. Bamford (GB) , M. Pegoraro a F.
Severini (I), a M. Inagaki (JAP). Takúto
vysokú účasť na konferencii zameranej
na chemické premeny polymérov sa
nikdy predtým a ani doteraz nepodarilo
zabezpečiť. Bohatá účasť nebola však
len dôsledkom pomerne rozsiahlych kontaktov pracovníkov Ústavu polymérov
v zahraničí, ktoré by lákali vynikajúce
osobnosti vedy o polyméroch aby prišli
za „železnú oponu“ do Bratislavy predniesť svoje prednášky. Bol to aj prejav
sympatií k politickým zmenam, ktoré v
tom čase prebiehali v Československu.
Odrazilo sa to aj v kuloárnych diskusiách, v ktorých sa okrem vedeckých tém
stretávali rozdielne názory na vtedajší
politický vývoj v našej krajine. Naproti
tomu, tieto diskusie mali však priaznivý
ohlas u účastníkov konferencie. Na organizovní tejto konferencie sa zúčastnili okrem pracovníkov ÚPo SAV (M.
Lazár, Z. Maňásek, D. Berek, P. Hrdlovič,

J. Bartoň, J. Pavlinec) tiež pracovníci
CHTF, z Katedier chemickej technológie
polymérov J. Beniska, D. Mikulášová,
E. Štaudner, I. Šimek, z Katedry fyzikálnej chémie J. Vávra a M. Lisý a z
Ústavu káblov a izolantov I. Gömöry a D.
Šimunková. Pri tomto vymenovávaní si s
úctou pripomíname aj tých kolegov, ktorí
nás medzičasom opustili.
Aby sme sa vrátili k stručnému opisu
činnosti OS Polyméry, treba poznamenať, že spomínané podujatie odštartovalo sériu Bratislavských konferencií o
polyméroch (dosiaľ ich bolo 20), pričom
každá z nich vo svojom názve niesla
aj užšie zameranie konferencie. Tiež
miesto konania konferencií nebolo vždy
v Bratislave, aj keď sa názov nášho hlavného mesta udomácnil v ich názvoch.
Okrem známeho kongresového centra
SUZA na Búdkovej ceste v Bratislave
sa využívalo aj veľmi dobre vybavené
kongresové centrum SAV v Starej Lesnej
a raz aj Hotel Fis vo Vysokých Tatrách.
Pri organizovaní týchto konferencií s
frekvenciou približne každé 2-3 roky,
bola vždy snaha zabezpečiť významných hlavných prednášateľov z daného
odboru, čo sa organizátorom darilo a
priebeh konferencií mal solídnu medzinárodnú úroveň a popularitu. Možno povedať, že na týchto konferenciách sa takmer pravidelne zúčastňovali aj odborníci
z mimoeurópskych krajín najmä z Ázie a
Ameriky. Nie každá konferencia bola organizovaná pod hlavičkou OS Polyméry,
ale zachovávala jej poradie a hlavný názov konferencie. Niekoľko konferencií
sa organizovalo pod sponzorom IUPAC
(r. 1968, 1997) a tiež pod sponzorstvom
European Polymer Federation (1997,
1999, 2003). Bratislavské konferencie
o polyméroch patrili k najvýznamnejším podujatiam, organizovaným OS
Polyméry SCHS. Možno povedať, že sa
stali známym a pravidelne navštevovaným stretnutím vedecko-výskumných
pracovníkov pracujúcich najmä v oblasti
modifikácie, stabilizácie a charakterizácie polymérov. Potvrdzujú to aj opakované účasti viacerých zahraničných
účastníkov. K tým menším, ale častejším a pravidelnejším aktivitám patrilo
a patrí organizovanie odborných prednášok, obyčajne využitím prítomnosti

zahraničných hostí ústavu. Túto činnosť
sa pod hlavičkou OS Polyméry darí
udržovať prakticky výhradne na ÚPo
SAV s frekvenciou 7 až 10 prednášok v
priebehu roka. OS Polyméry sa podieľa
pri organizovaní Zjazdov českých a slovenských chemických spoločností menovaním svojho garanta pre zostavenie
programu a vedenia sekcie polymérov.
Za OS Polyméry sa tejto funkcie sa v
posledných rokoch veľmi zodpovedne
zhostila M. Omastová.
OS Polyméry je členom European
Polymer Federation (EPF), na činnosti
ktorej sa zúčastňuje od r. 1994. V súčasnosti nás v EPF zastupuje M. Omastová,
do 2006 E. Borsig. EPF pravidelne v
dvojročných intervaloch organizuje v rôznych štátoch Európy veľké medzinárodné
sympóziá. Posledné z nich bolo v roku
2009 v Grazi, najbližšie bude v júni 2011
v španielskej Granade. OS Polyméry má
svoje zastúpenie aj v Polymer Division,
IUPAC v osobe D. Bereka, ktorý je aktívnym členom tejto významnej celosvetovej
organizácie od roku 1994.
K činnosti OS Polyméry možno zodpovedne konštatovať, že pravidelne organizované medzinárodné Bratislavské konferencie o polyméroch prispeli k zviditeľneniu
slovenskej vedy o makromolekulách. Za
túto činnosť sa treba poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na ich príprave bez
ohľadu na to, s akou organizáciou pritom
spolupracovali. Pri tejto príležitosti možno
dodať, že aj podľa hodnotení práce OS výborom SCHS, všetci doterajší predsedovia
našej OS: R. Rado, D. Berek, L. Rychlá a
M. Omastová aktívne viedli OS Polyméry
a výrazne sa podieľali na jej činnosti.
Z praktického dôvodu pre záujemcov
pripájame súčasný zoznam členov výboru
OS:
Mária Omastová, Ing., PhD. – predsedníčka OS, Eberhard Borsig, Prof., Ing.,
DrSc. - 1. podpredseda, Martin Danko,
Mgr. PhD. – 2. podpredseda, Danica
Červinková, Ing. – referentka pre kontakty
s priemyslom, Dušan Berek, Doc., Ing.,
DrSc. – zástupca Slovenska v IUPAC,
Agnesa Fiedlerová, RNDr. – tajomníčka,
Anna Malíková, Ing., Ludmila Černáková,
Doc., Ing., PhD., Viera Chrástová, Doc.,
Ing., PhD., Štefan Chmela, PhD., Michal
Krištofič, Doc., Ing., CSc.
Z hľadiska budúcnosti má OS Polyméry
perspektívu úspešného pokračovania vedecko-organizačného života. Štafetu postupne prevezme nová generácia vedcov
v odbore vedy o makromolekulách, ktorí
majú už aj bohaté medzinárodné skúsenosti. Organizujú sa v Rade mladých
vedcov pri ÚPo SAV a zorganizovali
už aj niekoľko medzinárodných podujatí vo forme Workshopov s názvom
BYPOS Workshop - Bratislava Young
Polymer Scientists Workshop. Tento aj
keď stručný výpočet aktivít by mal byť
prísľubom do budúcnosti OS Polyméry.
M. Omastová, D. Berek, E. Borsig
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Chemické horizonty

Chemické horizonty
– jarný cyklus 2010

P

rednáškový cyklus Chemických
horizontov funguje už piaty
rok. Pravidelne v jarnom a v
jesennom cykle odznejú tri prezentácie, pričom organizátori sa snažia
osloviť zaujímavé osobnosti z radov slovenských chemikov zo širokého spektra
chemickej vedy.

Obr. 1 Diskusia s doc. T. Liptajom CSc.,
v aule Prof. Gašperíka, FChPT STU

V jarnom cykle Chemických horizontov v roku 2010 bola prvá téma „Nové
NMR metódy a ich praktické aplikácie”, ktorú prezentoval doc. Tibor Liptaj,
CSc., vedúci Oddelenia NMR a hmotnostnej spektrometrie, ÚACH, FCHPT
STU. Hoci NMR metóda je jednou z
najmladších spektroskopických metód,
zažíva v posledných desaťročiach búrlivý
rozvoj. O jej významnosti svedčí aj udelenie niekoľkých Nobelových cien. Prvá
Nobelova cena za NMR v odbore fyziky
bola udelená v roku 1952, Felix Bloch
(Univerzita v Stanforde) a Edward Millsa
Purcella (Univerzita v Harvarde) ju získali
za objav správania sa atómových jadier v
silnom magnetickom poli. Ďalší bol Dr.
Richard R. Ernst, zo Švajčiarskeho federálneho ústavu pre technológiu v Zürichu,
ktorý získal Nobelovu cenu za chémiu v
roku 1991 za svoje práce v NMR. Rozvoj
NMR bol inicializovaný v 70-tych a
80–tych rokoch technickým pokrokom v
oblasti výpočtovej techniky, konštrukcie
supravodivých magnetov a digitálnej rádiotechniky. Využili sa špecifické vlastnosti
NMR, ktoré umožňujú vykonávať komplikované NMR spektroskopické experimenty, pri ktorých sa vhodným spôsobom
manipuluje so vzorkou, tak aby sa získali
žiadané spektrálne informácie. NMR sa
v súčasnosti využíva prakticky v celej
oblasti prírodných vied – od geológie,
fyziky, chémie, biológie až po medicínu.
NMR sa stala jedným z najuniverzálnejších a najefektívnejších prostriedkov
výskumu v oblasti prírodných vied. Tomu
zodpovedá aj prudké rozšírenie NMR prístrojovej infraštruktúry vo vyspelých krajinách. Doc. Liptaj oboznámil poslucháčov so súčasným stavom rozvoja NMR a
informoval o najnovších trendoch rozvoja
NMR, vrátane možnosti merania vzoriek
v tuhej fáze. V súvislosti s budovaním
NMR infraštruktúry na Slovensku informoval o vzniku Národného centra NMR.
Národné centrum spája NMR laboratóriá
na celom Slovensku s cieľom poskytnúť
informácie o možnostiach NMR, spropa-
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govať služby a vzdelávanie čo najširšej
vedeckej komunite. Plné auditórim auly
Prof. Gašperíka, kde sa prednáška konala
určite zaujala, o čom svedčala aj obsiahla
diskusia o najnovších trendoch a poznatkoch. (Obr. 1).
3. marca 2010 sa prezentovalo
Oddelenie
glykobiotechnológie
Chemického Ústavu, SAV Bratislava vedené Ing. Petrom Gemeinerom, DrSc.
Prednášku s názvom “Lektínové a glykánové mikroarrays pre glykomiku a medicínu“ predniesol Ing. Jaroslav Katrlík,
PhD. Poslucháči sa dozvedeli o dôležitosti
dešifrovania glykokódu, teda určenia glykozylácie a glykánmi sprostredkovaných
biointerakcií, ktoré je dôležité pre odhalenie a objasnenie mnohých biologických
procesov. Obrovský význam má pri hľadaní biomarkerov, výskume mechanizmu
rôznych ochorení, sledovaní prítomnosti
patogénov či kontrole biofarmaceutík.
Pre takéto glykoproteomické analýzy sú
nevyhnutné citlivé a vysoko výkonné
bioanalytické systémy, medzi ktorými sa
číslom jeden stávajú lektínové, glykoproteínové a glykánové microarray. Po objasnení proteínových microarray, ktoré sa
používajú zväčša pri imunochemických
stanoveniach, sme sa tiež oboznámili so
základnými aspektami lektínovej a glykánovej microarray technológie. Ing. Katrlík
nám predstavil experimentálne zariadenia,
spôsoby prípravy a detekčné platformy,
ktoré sú využiteľné na praktické aplikácie
najmä v medicíne. Táto zaujímavá oblasť
sa intenzívne rozvíja a Slovenský výskum
má v nej svoje miesto. (Obr. 2).
Zaujímavá bola aj prezentácia doc. Ing.
Ladislava Štibrányiho, CSc. a doc. Ing.
Pavla Timára, PhD. s názvom „Niektoré
kvapalné odpady a možnosti ich využitia“, ktorá odznela 7. apríla 2010. (Obr.
3). Doc. L. Štibrányi je autorom alebo
spoluautorom 42 patentov, z ktorých viaceré boli použité v priemyselnej praxi,
napr. pri výrobe liečiva Agapaurínu, ďalej
pri originálnej technológii výroby teobromínu, technológii výroby nízkotuhnúceho oleja pre chladničkové motory a
konštrukcií špeciálnych fotoreaktorov. Vo
vedecko-výskumnej činnosti publikoval
práce venované štúdiu heterocyklov. V
rokoch 1996 až 2002 riadil rekonštrukciu Bratislavskej spaľovne komunálneho
odpadu. Doc. P. Timár, PhD. sa venoval

Obr. 2 Ing. Peter Gemeiner, DrSc. a Ing.
Jaroslav Katrlík, PhD. po prednáške

problematike šetrenia energie v priemyselných podnikoch. Bol autorom a spoluautorom desiatok energetických auditov,
ktorých výsledkom boli konkrétne návrhy
a riešenia vedúce k významným úsporám
energií a racionalizácii technologických
procesov. V súčasnosti sa venuje problematike chemicko-inžinierskeho výskumu
v oblasti materiálového zhodnocovania
kvapalných odpadov, konkrétne matematickému a experimentálnemu modelovaniu prenosu hybnosti, energie a látky v
tenkých kvapalných filmoch. Prednáška
bola zameraná na chemický a technologický výskum kvapalných odpadov z
oblasti odpadových olejov. V prednáške
sa zosumarizovali potenciálne zdroje odpadových olejov a aj technológie, ktoré
sa používajú na ich spracovanie. Doc.
Štibrányi predstavil aparatúru na ich destiláciu a aj jej dlhodobý vývoj, ktorý
sa už dostal do praxe, stavia sa destilačná jednotka. Prednáška bola ukážkou
spolupráce Ústavu organickej chémie,
katalýzy a petrochémie FCHPT STU a
Ústavu chemického a environmentálneho
inžinierstva FCHPT STU, kde obaja autori pôsobia a dlhodobo spolupracujú na
základnom a aplikovanom výskume a
prinášajúcim úspešné riešenia v podobe
technológií realizovaných už v praxi.

Obr. 3 Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.
a doc. Ing. Pavel Timár, CSc. pred
prezentáciou svojich výsledkov

Prednáška predstavila informácie o aspektoch laboratórneho chemického a
chemicko-inžinierskeho výskumu, ktorý
je nevyhnutný pre návrh priemyselne
použiteľných zariadení. Ďalšou časťou
prednášky bolo predstavenie unikátneho
spôsobu možného energetického zhodnotenia G- fázy vznikajúcej pri výrobe bionafty. Poslucháči určite ocenili aj praktickú ukážku, veď nie tak často sa stáva,
že v posluchárni horí.
V jesennom cykle Chemických
horizontov v roku 2010 sú naplánované ďalšie tri zaujímavé témy.
Tento cyklus začneme 13.10.2010
prednáškou prof. Miroslava Prokša.
V novembri by mala odznieť prednáška organizovaná v spolupráci
so Slovenskou spektroskopickou
spoločnosťou, prof. Dr. Marcel
Miglierini pripravuje prednášku na
tému Žiarenie v medicíne. V decembri sa budeme tešiť na novinky z oblasti chromatografie, ktoré prednesie Dr. Roman Szűcs z Pfizer Global
R&D, UK.
M. Omastová

Konferencie

XI. medzinárodná konferencia

SÚČASNÝ STAV
A PERSPEKTÍVY
ANALYTICKEJ CHÉMIE
V PRAXI ACP 2010

Ú

stav analytickej chémie
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave v spolupráci s Katedrou analytické chemie, Přírodovědecké fakulty UK v
Prahe, Odbornou skupinou pre analytickú chémiu Slovenskej chemickej
spoločnosti a České společnosti chemické organizoval v dňoch 9. - 12.
mája 2010 v Bratislave XI. medzinárodnú konferenciu SÚČASNÝ STAV
A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ
CHÉMIE V PRAXI. Konferencia
spätá s analytickou chémiou v praxi
si vybudovala na fakulte od roku 1973
dlhoročnú tradíciu.

Otvorenie konferencie ACP 2010

sektora, ale aj príspevky účastníkov
priamo z praxe. Pracovníci akreditovaných aj neakreditovaných skúšobných
laboratórií tak získali prístup k aktuálnym a objektívnym informáciám v
rámci zvyšovania kvalifikačnej úrovne
a pracovníci školstva a výskumu potrebnú spätnú väzbu k súčasným požiadavkám praxe. Odborníci predniesli
príspevky a diskutovali v nasledovných 6 sekciách:
● zabezpečenie kvality skúšok
● environmentálna a toxikologická
analýza
● metodický vývoj v analytickej chémii
● bioanalytická a forenzná analýza
● potravinárska analýza
● analýza v chémii.

Účastníci konferencie ACP 2010

Vedecký program konferencie ACP
2010 bol venovaný moderným metódam analytickej chémie a chemickej analýzy, ich súčasnej realizácii v
priemyselnej a skúšobníckej praxi a
smerovaniu vývoja v oblastiach analytickej kontroly, zabezpečenia kvality
a informačnej obsažnosti analytických
výsledkov. ACP 2010 predstavovala
vedecké a odborné stretnutie špecialistov z rôznych oblastí chemickej výrobnej a kontrolnej praxe, chemického výskumu, školstva a firiem dodávajúcich
analytickú techniku. Pozitívom konferencie bolo to, že v rámci rokovaní odzneli príspevky nielen z akademického

Aktívne sa konferencie zúčastnilo
140 účastníkov, z toho 114 bolo zo
Slovenska, ďalší účastníci boli z Čiech,
Poľska, Ukrajiny a Ruska. Odznelo 42
prednášok, bohato bola zastúpená sekcia posterov, kde sa prezentovalo 67
prác. Kladné ohlasy boli na výstavu 19
firemných partnerov, z ktorých 8 prispelo aj odborným vystúpením priamo
v prednáškovom pro-grame; mnohé
výstavky prezentovali aj demonštrácie
prístrojovej techniky. Účastníci sa mali
priestor kontaktovať so zástupcami
firiem, zorientovať sa v ponúkaných
technických novinkách a inšpirovať sa
pre ďalšie rozširovanie experimentál-

neho vybavenia a výskumu. Príspevky,
ktoré na konferencii odzneli, sú publikované v konferenčnom elektronickom
vydaní časopisu Chemické listy http://
www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_16-volume_104-year_2010.
html.

Posterová sekcia

Na otvorení konferencie sa k účastníkom prihovorili prodekan FCHPT STU
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
Slovenskej chemickej spoločnosti doc.
RNDr. Milan Drábik, PhD. a predstavitelia významných inštitúcií z praxe. Prvú
pozvanú prednášku predniesol Ing. Jozef
Obernauer, riaditeľ Slovenskej národnej
akreditačnej služby.
Podľa vyjadrení účastníkov a hostí
mala konferencia ACP 2010 vysokú
odbornú aj spoločenskú úroveň.
Miestom na neformálne a pracovné
stretnutia boli príjemné priestory konania podujatia a spoločenský večer
na lodi Marina priamo na Dunaji s
výhľadom na historické dominanty v
centre Bratislavy. Pre odborníkov z
oblasti analytickej chémie bola konferencia ACP 2010 príležitosťou pre získanie poznatkov, výmenu najnovších
odborných informácií a skúseností,
osobné a pracovné kontakty, oficiálne
aj neoficiálne rokovania a stretnutia.
Ústav analytickej chémie sa v jubilejnom roku FCHPT STU prezentoval
úspešným podujatím. Vďaka vysokej
odbornej kvalite sa konferencia zaradila k významným akciám Odbornej
skupiny pre analytickú chémiu SCHS
a ČSCH.
J. Labuda, S. Hrouzková
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Annual Florida Heterocyclic and Synthetic
Conference (FloHet-11)

A

RKAT USA, Inc. je nadácia
založená v roku 2000 prostredníctvom osobného daru
Alana a Lindy Katritzkých.
Správne je registrovaná ako charitatívna organizácia.
ARKAT USA, Inc. je nezárobková
právnická osoba založená na podporu
chemického výskumu vo svete pre
podporu výskumníkov, študentov,
komerčných a nekomerčných pod-

V. Milata s podporovateľmi a zakladateľmi
nadácie ARKAT USA,
Inc. A. a L. Katritzkými

nikov ako aj humatity vo všeobecnosti
zvýšením možností a efektívnosti
redukovaním plytvania materiálom,
časom a námahou. Je orientovaná aj
na rozvíjajúce sa krajiny. Jeho hlavnou

súčasťou je ARKIVOC a FLOHET.
ARKIVOC je medzinárodný celosvetový časopis pre organickú chémiu s
bezplatným elektronickým prístupom: bez
poplatkov za sťahovanie publikácií resp.
publikovanie v ňom.
Štatistika za rok 2010 napr. uvádza,
že k 1. aprílu bolo z 270 obdržaných rukopisov 91 prijatých na publikovanie,
20 publikovaných a 81 odmietnutých.
Do toho dátumu stránky časopisu
navštívilo 572 216 návštevníkov ktorí
si stiahli 95 213 článkov v pdf formáte, celková štatistika hovorí o 2 348
919 návštevách a 344 676 stiahnutých
článkoch.
Každoročná (tohto roku jedenásta)
Annual Florida Heterocyclic and
Synthetic Conference (FloHet-11) sa
konala na University of Florida v
Gainesville v dňoch 7.-10. marca 2010.
Bolo prednesených 11 plenárnych
prednášok, 37 pozvaných prednášok,
prezentovaných 50 posterov, 5 kurzov,
ktoré sumarizovali poznatky vo vybraných oblastiach: Azíny – reakcie a
syntézy kruhu; Nekovalentné interakcie aromátov a heteroaromátov v chemickom a biologickom rozpoznávaní;
Osemčlenné kruhy z dvoma heteroatómami: chémia a syntéza kruhu;
Aplikácia lítia, paládia, horčíka, zlata

Prednáška Prof. V. Milatu

a medi v heterocyklickej chémii ;
Hypervalentné reagenty jódu v organickej syntéze, ktoré predniesli takí
profesori ako napr. Joule, Zhdankin,
Gribble, Cirrincione a Castellano. Na
prezentácii podnikov sa zúčastnili
viacerí vystavovatelia, sponzori a
inzerenti, ako napr.: AlfaAesar, BristolMyers Squibb, CEM, Elsevier, Georg
Thieme Verlag KG, IUPAC, MolCode,
Oakwood Products, Royal Society
of Chemistry, SigmaAldrich, Strem,
Synthonix, Taylor & Francis, Vertellus
a The Alachua County Visitors and
Convention Bureau. Účasť autora bola
sponzorovaná IUPAC a podporená
Literárnym fondom.
V. Milata

Slovenský národný komitét Medzinárodnej mechanochemickej asociácie v Košiciach

Výročná správa za rok 2009

Č

lenovia MMA sú sústredení na dvoch pracoviskách
v Košiciach: v Ústave geotechniky SAV a na Katedre
environmentalistiky Stavebnej fakulty
TU. V Slovenskej chemickej spoločnosti pôsobia v rámci skupiny „Chémia
tuhých látok a mechanochémie.“ OS
na Stavebnej fakulte pripravuje konferenciu s medzinárodnou účasťou
„Partikulárne látky“. Odborné stretnutia
sa uskutočňujú aj v rámci predobhajoby
doktorandov a prednášok zameraných
na aktuálne problémy aplikácie mechanochémie v nanotechnológii a na
problémy mechanochemickej korózie
stavebných materiálov.
Významnou aktivitou uplynulých rokov bolo aj zavedenie prednášok „Chémia tuhých látok“ na
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a vydanie učebnej pomôcky „Úvod do chémie
tuhých látok“ autorov Kláry Tkáčovej
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a Juraja Černáka.
Z hľadiska medzinárodnej spolupráce považujeme za najvýznamnejšiu
akciu roku 2009 seminár „Spolupráca
ÚGt SAV s TU Braunschweig“, ktorý
sa uskutočnil 18.02.2009 za účasti prodekana pre výskum tamojšej univerzity, riešiteľov a doktorandov vedených
naším členom prof. Šepelákom, pôsobiacim na spomínanej škole. Zo slovenskej strany informovali pracovníci
ÚGT SAV o výsledkoch dlhodobých
pracovných pobytov, ktoré absolvovali na univerzite v Braunschweigu.
Vedecký ohlas seminára bol podnetom
pre jeho opakovanie v tomto roku.
Seminár sa konal v I. štvťroku 2010
v hoteli Academia v Starej Lesnej.
Početná účasť vedeckých pracovníkov z TU Braunschweig a Klausthál,
ktorí pod vedením nášho člena prof.
Šepeláka riešia prevažne problémy z
oblasti nano-mechanochémie svedčia

o.i. o medzinárodnom ohlase slovenskej mechanochemickej školy. Plošná
slovensko-nemecká vedecká spolupráca
bola ocenená aj plaketou SAV „Za
podporu vedy“, ktorú bola udelená
v r. 2010 prof. Dr. Beckerovi z TU
Braunschweig.
Finančné prostriedky NK MMA
predstavujú zvyšok položky, ktorú asociácia získala v r. 2000 ako spoluorganizátor konferencie Solid State chemistry v Prahe. Obnos vo výške 232,534
Euro je uložený na účte 2043-542/0200.
Pokladničná hotovosť je 0853 Euro.
Možnosť financovania rozsiahlejších
vedecko-organizačných aktivít, ako je
napr. účasť doktorandov na vedeckých
podujatiach by si vyžiadala úhradu kolektívneho členstva Ústavu geotechniky
SAV a TU Košice. Pre tento účel by
sme uvítali aktivitu zo strany PSAV ako
aj vedenia TU Košice.
K. Tkáčová, N. Števulová

Konferencie

Zjazd slovenských a českých chemikov
v Pardubiciach

P

ardubice hostili od 28. júna do
1. júla vyše 400 chemikov počas
62. zjazdu asociácií českých a
slovenských chemických spoločností. Ide o dlhodobú tradíciu.
Chémia má na oboch brehoch rieky
Moravy svoju tradíciu a nezastupiteľné
miesto vo vzdelávaní, výskume, priemysle a jeho produktoch, proste v živote nielen chemikov, ale v živote celej
spoločnosti. Udržať si toto miesto na
úrovni nie je jednoduché a spoločné
zjazdy prispievajú k tomu, akú pozíciu
a obraz má chémia v oboch našich
krajinách. Zjazdy nie sú a nemôžu byť
jediným takýmto príspevkom, ale sú
významným jednotiacim elementom.
Tieto každoročné zjazdy s dlhodobou
tradíciou striedavo garantujú Česká
společnost chemická a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.

Slávnostné zahájenie zjazdu

Plenárny prednášateľ
Prof. Dr. Michael Graetzel

Organizáciu tohtoročného zjazdu
mali chemici z jubilujúcej (60-ročnej) Fakulty chemicko-technologickej
Univerzity Pardubice. Svoju úlohu
zvládli a účastníci využili vedecké
prednášky, postrové sekcie, ako aj širokú možnosť diskusií ako impulzy do
budúcej práce, ale aj ako argumentačnú
bázu o reálnom celospoločenskom význame chémie. Rokovanie 62. zjazdu
chemikov bolo tiež prípravou na rok
2011, ktorý UNESCO a IUPAC vyhlásili
za Medzinárodný rok chémie, pričom
Česká společnost chemická, Asociácia
slovenských chemických a farmaceutic-

kých spoločností i Slovenská
chemická spoločnosť pri SAV
a ich členovia pripravujú série aktivít, ktorými chcú priblížiť a popularizovať chémiu
aj v širokej verejnosti (viac na
http://www.chemistry2011.org/
a http://www.schems.sk/.
Organizátori zjazdu pozvali
päť plenárnych prednášateľov zo zahraničia, ktorí dokumentovali špičkové smery
a výsledky chemického vý- Slávnostný večer, perníková periodická tabuľka prvkov
skumu v európskom kontexte. Rokovanie zjazdu prebiehalo v
12 odborných sekciách (Anorganická
chémia, Organická chémia, Analytická
chémia, Fyzikálna, teoretická a počítačová chémia, Anorganické, kompozitné
a polymérne materiály, Prírodné látky,
Chemické vzdelávanie, história a popularizácia chémie, Priemyslová
chémia, Potravinárska chémia,
Nanotechnológie, Termická
analýza
a
kalorimetria,
Environmentálne inžinierstvo).
S potešením a vďakou môžeme
konštatovať, že slovenskí chemici a členovia SCHS, hojne
zastúpení v programe zjazdu
Posterová sekcia
garantovaním sekcií, pozvanými prednáškami, prednáš● Júlia Kalafutová, z Oddelenia dikami a postrami v sekciách,
daktiky chémie PRIF UPJŠ Košice,
nepochybne významne prisza poster „Nové a obnoviteľné
peli k úspešnosti priebehu a k
zdroje energie v projektovom vyobsahu tohto zjazdu chemiučovaní“ prezentovaný v sekcii
kov. Viacej o obsahu všetkých
Chemické vzdelávanie, história a
sekcií zjazdu nájdete na http://
popularizácia chémie.
www.upce.cz/cmv/sjezd/uvodni.html.
● Michaela Mešková, z Katedry orgaUž niekoľko rokov firma Shimadzu,
nickej chémie PRIF UK Bratislava,
Česká společnost chemická a Slovenská
za poster „Syntéza a využitie objemchemická spoločnosť pri SAV spoločne
ných fosfánových ligandov na báze
vyhlasujú a organizujú pre mladých chebinaftylu“ prezentovaný v sekcii
mikov súťaž o Cenu Shimadzu. Jej
Organická chémia.
finále sa stalo súčasťou rokovania zjazdu
Všetkým oceneným kolegyniam,
chemikov aj tohto roku. Dve mladé
ale aj ostatným súťažiacim, menom
slovenské chemičky z Prírodovedeckej
Predsedníctva SCHS blahoželáme a prafakulty UK v Bratislave získali v súťaži
jeme veľa entuziazmu v ich ďalšej práci.
● 1. miesto: Miroslava Halašiová,
V mene Asociácie slovenských cheza prácu „Automatizovaná analýza
mických a farmaceutických spoločností
v spájaní izotachoforéza-zónová
a Predsedníctva Slovenskej chemickej
elektroforéza v kapilárach“ auspoločnosti pri SAV boli účastníci 62.
torského kolektívu M. Halašiová,
zjazdu a ďalší záujemcovia pozvaní
R. Bodor, D. Kaniansky.
na 63. zjazd chemikov v septembri
● 2. miesto: Monika Stupavská, za
2011 do Vysokých Tatier (pozvánku
prácu „Úloha matrice pri analýze
nájdete na inom mieste aj v tomto čísle
organických látok v hmotnostnej
ChemZi). Asociácie slovenských chespektrometrii sekundárnych iónov“
mických a farmaceutických spoločností
autorského kolektívu M. Stupavská,
a Slovenská chemická spoločnosť pri
M. Aranyosiová, D. Velič.
SAV plánujú tento zjazd pripraviť nieO svojich dojmoch píšu na inom mieste
len ako fórum pre prezentácie a diskuv tomto čísle ChemZi. Ďalšie tri mladé
sie chemikov o aktuálnych poznatkoch
kolegyne získali na 62. zjazde chemikov
v oblasti chémie, ale aj ako vyvrcholeceny v súťaži postrových sekcií:
nie Medzinárodného roku chémie 2011
● Jana Jurišová, z Ústavu anorgav oboch našich republikách - dôstojne
nickej chémie, technológie a matepriblížiť chémiu, jej výsledky a výriálov FCHPT STU, Bratislava, za
znam širokej verejnosti práve v duchu
poster „Príprava hydroxidu horečcelosvetovo prijatého motta – „Chémia
natého ako plniva do polymérov“
– náš život, naša budúcnosť“.
prezentovaný v sekcii Anorganické,
M. Drábik
kompozitné a polymérne materiály.
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Cena Shimadzu 2010

N

a 62. zjazde českých a slovenských chemikov v Pardubiciach sa aj tento rok už
tradične konala súťaž pre
mladých chemikov, ktorú vyhlasuje
Firma Shimadzu. Cena je určená pre
mladých chemikov do 30 rokov a podmienkou pre prihlásenie bolo použitie
ľubovolnej analytickej metódy vo svojej
práci. Z prihlásených mladých vedeckých pracovníkov zo Slovenska a Čiech
vybrala odborná porota do súťaže 10
finalistov, ktorým firma Shimadzu aj
hradila vložné na konferenciu.

Monika Stupavská
Úloha matrice pri analýze organických látok v hmotnostnej spektrometrii
sekundárnych iónov
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava

Monika Stupavská s diplomom za 2. miesto
spolu s prof. Vilímom Šimánkom
a zástupcom firmy Shimadzu za Českú
republiku Theodorom Petříkom

s indukčně vázaným plazmatem
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Adéla Pankrácová
Multimarkerový screening tělních
tekutin pro stanovení nemocí oxidativního stresu
Ústav organické technologie, Vysoká
škola chemicko-technologická, Praha
Víťazka Ceny Shimadzu 2010 Miroslava
Halašiová v spoločnosti japonského
veľvyslanca a zástupcu firmy Shimadzu za
Českú republiku Theodora Petříka

Finalisti súťaže Ceny Shimadzu
2010
Markéta Procházková
Separace metaloproteinů v nativním
stavu metodou RP-HPLC se stacionární
fází na bázi monolitu
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Hana Vlčková
Vývoj metody UHPLC-MS/MS a
mikroextrakce na tuhé fázi pro stanovení atorvastatinu a jeho derivátů v
biologickém materiálu
Katedra
analytické
chemie,
Farmaceutická fakulta, Univerzita
Karlova, Hradec Králové
Pavla Jungová
Analýza biologických vzorků pomocí
laserové desorpce za účasti substrátu
ve spojení s hmotnostní spektrometrií
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Petra Pavlíková
Analýza silic v bylinných nápojích
s využitím techniky mikroextrakce
Katedra analytické chemie, Fakulta
chemicko-technologická, Univerzita
Pardubice
Súťaž prebiehala v sekcii analytickej chémie za účasti odbornej poroty,
ktorá mala za úlohu určiť víťazov.
Víťazov, teda tentokrát víťazky, vyhlásil na slávnostom večere predstaviteľ
firmy Shimadzu Ing. Theodor Petřík,
CSc. spolu s predsedom SCHS doc.
Milanom Drábikom, ktorí boli zároveň
aj členmi komisie.
Konečné poradie je nasledovné:
1. miesto Miroslava Halašiová
2. miesto Monika Stupavská
3. miesto Adéla Pankrácová

Kateřina Šimková
Příprava magnetických částic pro separaci biomarkerů z tělních tekutin
Ústav organické technologie, Vysoká
škola chemicko-technologická, Praha
Michal Horčičiak
Elektroforetické stanovenie dusičnanov a dusitanov v mozgovomiechovom
moku na čipe s vodivostnou detekciou
Katedra
analytickej
chémie,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava
Miroslava Halašiová
Automatizovaná analýza v spájaní
izotachoforéza-zónová elektroforéza
v kapilárach
Katedra
analytickej
chémie,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava
Aleš Daňhel
Nové typy stříbrných amalgamových
elektrod a jejich využití
Katedra
analytické
chemie,
Přírodovědecká fakulta,Univerzita
Karlova, Praha

Adéla Pankrácová pri odovzdávaní diplomu
za 3. miesto s predsedom SCHS Milanom
Drábikom a zástupcom firmy Shimadzu za
Českú republiku Theodorom Petříkom

Víťazky si od firmy Shimadzu aj
tentokrát odniesli štedré ocenenia vo
forme finančnej odmeny. Srdečne mladým a perspektívnym vedkyniam gratulujeme a veríme, že na budúci rok sa
opäť stretneme vo Vysokých Tatrách
na 63. zjazde chemikov a aj na Cene
Shimadzu 2011.
M. Jerigová

Konferencie

Ako som vyhrala prvé miesto v súťaži
„Cena Shimadzu 2010“ na 62. zjazde
chemických spoločností, ktorá sa konala
v Pardubiciach v dňoch 28. - 30. júna 2010

O

súťaži „cena Shimadzu 2010“
som sa dozvedela v januári
od svojho školiteľa prof.
RNDr. Dušana Kanianskeho,
DrSc., ktorý mi navrhol zúčastniť sa tejto
súťaže. Keďže za účasť na konferenciách máme motivujúci počet kreditov,
súhlasila som. Až neskôr som sa dozvedela o možnosti vyhrať aj jednu z 3 zaujímavých finančných cien. Samozrejme,
môj cieľ bol od začiatku jasne stanovený. Čo najlepšie reprezentovať naše
pracovisko – Katedru analytickej chémie
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, naše výsledky
a samozrejme seba samú. Nebudem
klamať, že som veľmi chcela vyhrať prvú
cenu ohodnotenú finančnou sumou 1000
eur, aj keď aj účasť na tomto podujatí
by mi priniesla pekné zážitky, kopec
nových poznatkov aj z iných vedných
disciplín než je tá, ktorej sa venujem
– štúdium moderných elektroseparačných
metód. Nové priateľstvá, nové skúsenosti
a ďalšie zážitky by obohatili môj profesný ale aj osobný život.
Na začiatok bolo treba poslať abstrakt prezentujúci našu prácu a čo
najefektívnejšie podať stručný opis
a charakteristiku sledovaného problému. Prihlásených účastníkov bolo
skoro 60 a len desať prác sa dostalo
cez objektívny výber do užšieho kola.
Usmialo sa na mňa šťastie a moja
práca bola vybraná ako jedna z desiatich na prezentáciu pred komisiu, tvorenú piatimi špičkovými odborníkmi
v daných chemických oblastiach.
Musím sa priznať, že som nečakala
postup do užšieho kola, preto keď som
sa tam dostala, povedala som si, že sa
posnažím podať čo najlepší výkon.
Zatiaľ som si pripravovala prezentáciu, konzultovala so školiteľmi, vybavila ubytovanie a pomaly sa chystala
na konferenciu 62. zjazdu chemických
spoločností, ktorá sa konala v Pardubiciach v dňoch 28.-30.júna 2010.

Deň odchodu bol tu. Vycestovala
som vlakom a počas sedenia vo vlaku
som si v hlave prechádzala prezentáciu, zvažovala možné otázky a pripravovala odpovede na ne. V Pardubiciach
som sa ubytovala a zaregistrovala.
Konferencia bola dosť obšírna, každý
človek si mohol vybrať z množstva
sekcií. Na druhý deň som mala mať
prezentáciu, preto som si ju ešte na
poslednú chvílu niekoľkokrát prešla na
počítači. Medzitým som však sedela
na sekcii a počúvala prednášateľov.
Pred začiatkom našej sekcie mladých chemikov o „cenu Shimadzu“
sme si prezentácie nahrali do počítača,
pomaly sa spoznávali s konkurentami,
pričom musím povedať, že všetky prezentácie ma veľmi zaujali, boli vysoko
vedecké, pekne spracované a podané.
Kým prezentovali ostatní súťažiaci,
nepociťovala som bolenie v žalúdku
či úzkosť, sucho v ústach, ale keď
povedali moje meno a mala som začať, nejako sa mi zo začiatku ťažko
rozprávalo. No keďže mám za sebou
už relatívne veľa rôznych prezentácií
a oblasť, ktorej sa venujem mám preštudovanú, po čase som si neuvedomovala nijaký stres a cítila som sa sebou
istá. Musím povedať, že publikum bolo
skvelé a otázky komisie exaktné a zároveň veľmi prívetivé. Najviac som sa
asi bála otázok „po“ prezentácii, lebo
čím sa človek viac učí, tým viac si
uvedomuje to, čo ešte nevie. Ale ako
som povedala, komisia sa pýtala iba
na to čo robím a s čím prichádzam do
kontaktu každý deň, takže to bolo naozaj v poriadku. Po skončení prezentácie som si vydýchla a povzbudzovala
ďalších kolegov. Pomaly ale iste som
prestala dúfať v prvé miesto, no dúfala
som aspoň v tretie. Šanca vyhrať bola
1:10, no konkurencia podala naozaj
skvelý výkon, tak som nedúfala, aby
som nebola sklamaná.

Víťazov vyhlasovali až večer. Po
celom dni sme boli unavení a čupeli
sme niekde na okraji s kolegyňou.
Nejako často nás fotografovali, tak
sme sa nakoniec postavili. Všetkých
zúčastnených predstavili a odovzdali
im poďakovanie za účasť. Začalo sa
vyhlasovanie, tretie miesto vyhrala
kolegyňa Adéla Pankrácová z Ústavu
organickej technológie z Čiech, druhé
kolegyňa Monika Stupavská od nás
z fakulty, z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie a po týchto dvoch dievčatách som vobec nedúfala, že by som
mohla vyhrať. Neverila som tomu,
že na českej pôde by mohli vyhrať
dve Slovenky, no v kútiku duše som
stále dúfala, nádej umiera posledná.
Nakoniec povedali moje meno a ja
som nemohla uveriť, že som to naozaj
vyhrala. Všetci naokolo mi gratulovali, prevzala som si diplom a finančný obnos a bola som veľmi šťastná.
Pociťovala som to ako osobnú výhru
a aj ako výhru nášho pracoviska a kolektívu Laboratória elektroseparačných
metód katedry analytickej chémie PriF
UK, RNDr. Róberta Bodora, PhD.
a prof. RNDr. Dušana Kanianskeho,
DrSc., ktorý sa tohto víťazstva bohužiaľ nedožil, česť jeho pamiatke.
Potom sme sa občerstvili, debatovali
o mnohých problémoch, pracovných aj
osobných a nakoniec išli domov.
Na druhý deň som sa zúčastnila ešte
niekoľkých prednášok a odcestovala
som domov s dobrým pocitom. Doma
ma čakali gratulácie a blahoželania.
Som rada, že mladí chemici majú
možnosť niekde sa prejaviť a dokonca
získať motivujúcu výhru. Takýchto podujatí by mohlo byť viac, aby sa naša
chemická spoločnosť neustále rozrastala o nových členov. Odporúčam mladým chemikom zúčastniť sa a nech
neváhajú, lebo nikdy nevedia, kedy sa
na nich usmeje šťastie...
M. Halašiová
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ri príležitosti osláv 10 rokov existencie časopisov
CHEMPHYSCHEM
a CHEM-BIOCHEM, európskych časopisov pre chemickú biológiu
a chemickú fyziku vydavateľstva Wiley
sa konalo v sídle Societé Chimique de
France v Maison de la Chimie Paríži
21. mája 2010 jednodňové sympósium
Frontiers of Chemistry: From Molecules
to Systems za účasti popredných vedcov z celého sveta, ktorí prezentovali
svoje výsledky a smery výskumu formou prednášok a výveskových ozná-
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mickej vedy, ktorá preniká do nanomení. Účasti dominovali štyria nositepriestoru a nanočasu a stáva sa
lia Nobelovej ceny: Jean-Marie Lehn
vysokosofistikovanou materálovou
(organizátor podujatia, Nobelova cena
vedou. Treba podotknúť, že jubiluv roku 1987 „for their development
júce časopisy sú súčasťou konzorcia
and use of molecules with structureChemSocPub, do ktorého sa dlhodobo
specific interactions of high selectivusiluje Slovenská chemická spoločnosť
ity“), Gerhard Ertl (2007 – krátko po
vstúpiť a vedie negociačné rokovania
prenáške na našom zjazde chemikov,
zastúpená bývalým predsedom, predse„for his studies of chemical processes on
dom Redakčnej rady ChemZi doc. Ing.
solid surfaces“), Roger Y. Tsien (2008,
Dušanom Veličom, PhD. Naše úsilie
„for the discovery and development of
bolo doteraz korunované inkorporothe green fluorescent protein, GFP“)
vaním do časopisu CHEMCATCHEM.
a najčerstvejšia nositeľka v roku 2009
V. Milata
Ada Yonath („for studies of the structure and function
of the ribosome“).
Po obede bolo zorganizované podpisovanie nositeľov
Nobelových cien
a tak na našom sekretariáte budeme
prezentovať podpisy
týchto svetových
vedcov, z ktorých
dvaja navštívili
Slovensko s prednáškami aj viackrát. Sympózium
prinieslo zaujímavé
pohľady Spoločná fotka účastníkov sympózia, v prvej rade zľava nositena súčasný stav lia Nobelových cien za chémiu, Roger Y. Tsien, Jean Marie Lehn,
Gerhard Ertl a Ada Yonath
a rozvoj
che-

EMICKÁ S
CH
PO
L

O
ČN

TY

Ť
OS

SLO
V

Á
SK

SL
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April 14th - 17th 2010,
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minulom čísle nášho časopisu sme informovali o
vzniku nového vzdelávacieho združenia - European
Chemistry and Chemical Engineering
Education Network (EC2E2N). Toto
združenie spája v súčasnosti viac ako
120 partnerov z 27 európskych krajín, vrátane Slovenskej chemickej
spoločnosti a Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.

sa konferencie zúčastnili
Viktor Milata a Radovan
Šebesta, PRIF UK zastupovali Martin Putala a
Marta Sališová.
Plenárne prednášky
boli zamerané na koncepty
obnoviteľných
zdrojov energie (biomasa
a pod.) a jadrovú energiu.
Značná časť diskusií bola
venovaná prepojeniu
univerzitného chemického vzdelávania
a chemického inžinierstva. Podstatná Pohľad do konferenčnej miestnosti
časť rokovaní sa konala v pracovných
skupinách, kde sa diskutovalo o
Euromaster, využívania EChemTest-ov
rôznych aspektoch a problémoch
a testovacích centier, a stavu financochémie týkajúcich sa študentských
vania asociácie. Jedným bodom progaktivít, transparentnosti, zamestramu boli voľby do „Label committee“.
nateľnosti, atraktívnosti, previazaNášmu nominantovi Viktorovi Milatovi
nosti chemického a inžinierskeho
sa ušlo miesto náhradníka. Už v júni sa
vzdelánia, chemických testov a
aktívne zúčastnil zasadnutia tohto výtestovacích centier, ale aj o linboru v Prahe ako prizvaný hosť.
Prof. Koroniak, prezident ECTNA
gvistických problémoch. Keďže
Býva dobrým zvykom, že pred skonsa jednalo v paralelných sekciách,
čením výročnej konferencie sa predstaví
V rámci výročnej konferencie, ktorá
vedúci pracovných skupín v krátkosti
organizátor ďalšieho ročníka. Tentoraz
sa konala v dňoch 14. – 17. apríla 2010
informovali plénum o výsledkoch a
sme prezentovali Bratislavu, z čoho vyv Montpellier sa stretlo viac ako 180
záveroch z diskusie svojej pracovnej
plýva, že výročná konferencia sa bude
kolegov z európskych univerzít, cheskupiny. Príjemným prekvapením boli
konať v rámci „Medzinárodného roka
mických spoločností a ďalších zdruprezentácie rakúskych stredoškolských
chémie“ na Prírodovedeckej fakulte
žení (EuCheMS, CEFIC, ASIIN), ale
študentov, ktorí praxovali pod vedeUniverzity Komenského v Bratislave
aj kolegov z chemického priemyslu.
ním profesora Fröhlicha na Technickej
v dňoch 19.-22. mája 2011. Všetkých
Za Slovenskú chemickú spoločnosť
univerzite vo Viedni. Z perfektnej odVás srdečne pozývame k spolupráci.
bornej prezentácie v anSledujte našu webovú stránku. http://
glickom jazyku bolo cítiť
www.schems.sk
potešenie z práce a dosiahnutých výsledkov oboch
ECTN Annual Conference &
– študentov i tútorov.
ECTN Association Meeting 2011
V rámci výročnej konferencie sa konalo aj Valné
May 19th – 22nd, 2011
zhromaždenie ECTN asociácie, ktorému predseCOMENIUS UNIVERSITY
dal jeho prezident – proIN BRATISLAVA, FACULTY
fesor Henryk Koroniak.
OF NATURAL SCIENCES
Prejednávali sa predovšetand SLOVAK CHEMICAL
kým otázky týkajúce sa
SOCIETY
žiadostí o udelenie oznaHlavný organizátor – prof. Gérard Bauduin, ENSCM
čenia Eurobachelor a
Montpellier
M. Sališová
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70 rokov Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU

V

tomto roku si pripomíname
70 rokov od začiatku univerzitného vzdelávania na
terajšej Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU. Pri
tejto príležitosti sa 29. septembra 2010
o 10:00 uskutoční slávnostné zasadnutie akademickej obce v Aule Aurela
Stodolu. Zároveň v týchto dňoch vychádza pamätnica Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie 1940
- 2010 v ktorej sú okrem histórie uvedené aj ústavy, samostatné oddelenia,
akademickí funkcionári, profesori a
súčasní pracovníci fakulty.

Veda a výskum

Výskum a vedecká práca má na
Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie významné postavenie a
dlhoročnú tradíciu. Výučba chémie,
chemickej technológie a potravinárstva
bola vždy úzko prepojená na výskumnú
činnosť. Učitelia získavali rešpekt a
uznanie nielen na základe ich pedagogického majstrovstva, ale aj výsledkov
vlastnej bádateľskej práce. Fakulta sa
môže aj dnes pýšiť najväčším zastúpením doktorov vied v univerzitnej
akademickej obci a dobré meno fakulty
sa šíri aj prostredníctvom kvalitných
vedeckých prác publikovaných v renomovaných časopisoch.
Tradične veľmi dobrú úroveň má vedecká práca v oblasti koordinačnej chémie v štúdiu štruktúry látok a jej vzťahu
k biologickým účinkom, štúdium voľných radikálov a ich vplyv na vlastnosti matríc rôzneho typu. Významné,
medzinárodne akceptovateľné výsledky
sa dosiahli aj pri špeciálnych stereoselektívnych syntézach a analýze enantiomérov i katalyzovaných oxidáciách organických látok. Na FCHPT sú tvorivé
tímy, ktoré sa na vysokej úrovni zaobe-
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rajú elektrochémiou a magnetochémiou
nielen z teoretického hľadiska, ale aj
so zreteľom na možné aplikácie získaných poznatkov. Tradične silné zázemie
má na fakulte štúdium polymérnych
materiálov s rastúcim dôrazom na riadenú rozložiteľnosť a biokompatibilitu.
Prírodné polyméry sú objektom záujmu
z pohľadu ochrany informačnej i kultúrnej hodnoty tradičných písomností.
Na fakulte sa úspešne rozvíja vedecká
škola chemického, bezpečnostného a
environmentálneho inžinierstva, ktorá
okrem vynikajúcich vedeckých výsledkov úzko spolupracuje s praxou. Búrlivý
rozvoj informačných a komunikačných
technológií a ich aplikácia v regulácii a
automatizácii chemických a potravinárskych výrob sa prejavil v rastúcom počte
kvalitných vedeckých výstupov našich
pracovníkov. Integrálnou súčasťou vedy
a výskumu na FCHPT je oblasť biochémie, mikrobiológie, biotechnológie a
potravinárstva. Veľmi dobré výsledky
sa dosiahli pri štúdiu a regulácii nadprodukcie metabolitov, ich fermentačnej
príprave a separácii. Boli publikované
významné práce zamerané na biologickú
bezpečnosť potravín, objektívne hodnotenie akosti a ich výživové funkcie.
V roku 2008, keď sa fakulta ako
súčasť Slovenskej technickej univerzity podrobila komplexnej akreditácii,
pracovníci fakulty uverejnili v časopisoch registrovaných v databáze Current
Contents 228 pôvodných vedeckých
prác. V tom istom roku ich tvorivé výstupy citovalo viac ako 1600 domácich
i zahraničných autorov. Akreditačná
komisia SR pri hodnotení vedeckovýskumnej úrovne fakulty v dvoch z
troch hodnotených oblastí výskumnej
činnosti fakulte priznala hodnotenie A,
čo je špičková medzinárodná kvalita.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v rámci vedeckých
a vedecko-pedagogických projektov
úspešne spolupracuje so zahraničnými
univerzitami. V roku 2009 sa podieľala
na riešení 157 výskumných projektov z toho 19 medzinárodných projektov a 6 centrálnych rozvojových úloh
Ministerstva školstva SR. Z rôznych
grantových schém fakulta získala v
uplynulom roku viac ako tri milióny
190 tisíc Eur. Dôležitú úlohu zohráva
spolupráca s priemyslom, pre ktorý
FCHPT rieši predovšetkým projekty zamerané na inováciu výrobných programov. Partnerstvo s výrobnými podnikmi
má okrem výskumnej činnosti ešte jeden významný benefit. Vytvára spätnú
väzbu pre našich učiteľov a výskumníkov, ktorých výstupy sú konfrontované

nielen s akademickou komunitou, ale s
praktickými potrebami praxe.
Rozsah a kvalita vedeckej činnosti,
hodnotená nezávislými agentúrami aj v
roku 2008, ukázala, že fakulta si v technických odboroch dlhodobo udržuje
prvé miesto nielen v rámci STU ale aj
v SR. Ratingová a rankinková agentúra
ARRA, ktorá z verejne dostupných
informačných zdrojov pravidelne hodnotí vysoké školy na Slovensku vo
svojej tlačovej správe z 4. 12. 2008
uvádza : „ Ako pozitívny príklad treba
uviesť Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá o viac
ako tretinu predstihuje najlepšiu českú
technickú fakultu v obzvlášť dôležitom
kritériu citácií na tvorivého pracovníka.
Všetky ostatné zaostávajú“.
Na to, aby sa udržal vysoký štandard tvorivej vedeckej práce na FCHPT
je potrebná zásadná modernizácia prístrojového vybavenia fakulty. Moderná
veda sa nedá robiť na zastaraných prístrojoch. V tomto smere očakáva fakulta zlepšenie situácie najmä využitím
štrukturálnych fondov EU, ktoré môžu
hroziace zaostávanie na čas odvrátiť.
Systémovým riešením by bola realizácia komplexného projektu budovania
vedomostnej spoločnosti založenej na
podpore tvorivosti, vedy a vzdelávania. Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie je pripravená v kooperácii s
partnermi doma i v zahraničí na riešenie
aj tých najnáročnejších úloh. Na ich
splnenie však potrebuje podporu decíznej sféry a výrobnej praxe.

Vzdelávanie

Za posledných 10 rokov prešla výchovnovzdelávacia činnosť na Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie
významnými zmenami. Kvalita výučby
bola pravidelne preverovaná pracovnými skupinami Akreditačnej komisie
vlády SR. Za uplynulé desaťročie prešla
fakulta tromi akreditáciami.
Prvá akreditácia na začiatku r. 2001
potvrdila doterajší spôsob výučby a
opätovne priznala fakulte práva konať
štátne skúšky v dvoch študijných odboroch bakalárskeho štúdia a v deviatich
študijných odboroch inžinierskeho štúdia. Vzdelávanie doktorandov sa realizovalo v rámci vedných odborov.
Zásadné zmeny do výchovnovzdelávacej sústavy celej SR priniesol nový
zákon o vysokých školách č. 131/2002
Z.z. Podľa neho sa vytvoril nový súbor študijných odborov so základnou
špecifikáciou ich náplne, na pôdoryse
ktorých si museli fakulty vytvoriť nové
študijné programy (ŠP). Zákonom bolo

STU
zadefinované trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie, v ktorom sa výchova
doktorandov začala realizovať ako tretí
stupeň vysokoškolského vzdelávania.
Na vzniknutú situáciu musela reagovať aj fakulta a prakticky od základu
prebudovať svoj vzdelávací systém.
Znamenalo to predovšetkým definovať
študijné programy v každom type vysokoškolského vzdelávania, ustanoviť ich
garantov, určiť garantov všetkých predmetov vyučovaných na fakulte, koncipovať spolu s nimi ich nové sylaby a s
pedagogickými radami jednotlivých ŠP
vytvoriť nové učebné plány.

Príhovor dekana FCHPT D. Bakoša

V období rokov 2002 – 2004 sa
v bakalárskom štúdiu vyprofilovalo 8
nových študijných programov (ŠP), na
ktoré nadväzovalo 12 inžinierskych študijných programov. Na doktorandskom
štúdiu sa pripravilo 20 nových študijných programov.
Takto pripravené materiály boli pre
každý ŠP spracované do akreditačných
spisov, ktoré boli v r. 2004 predložené
na akreditáciu. Všetky fakultou predložené ŠP boli zakreditované a v ak. roku
2005/2006 sa prvýkrát zaviedlo do výučby 8 nových bakalárskych ŠP. Tieto
ŠP mali za cieľ zefektívniť a spriechodniť zvládnutie požiadaviek na znalosti
v základných prírodovedných predmetoch a presunúť výučbu technologických predmetov do nižších ročníkov. Aj
pomerne veľký počet bakalárskych ŠP
vychádzal zo snahy umožniť študentom
už od začiatku štúdia špecializovať sa
na vybranú technologickú oblasť.
V inžinierskom štúdiu až do ak. roka
2008/2009 prebiehala výučba podľa ŠP,
ktorých náplň bola zakreditovaná v r.
2001, pretože študenti, ktorí začali bakalárske štúdium v ak. roku 2004/2005
museli dokončiť inžinierske štúdium
podľa pôvodných študijných plánov.
Prví bakalári, ktorých výučba bola realizovaná podľa novoakreditovaných ŠP,
skončili v ak. roku 2007/2008, takže až v
ak. roku 2008/2009 sa uviedli do výučby
inžinierske ŠP zakreditované v r. 2004.
Rovnako od ak. r. 2005/2006 sa v
doktorandskom štúdiu začala výučba
podľa nových trojročných študijných
programov, ktoré sa však postupne
všetky v r. 2006 preakreditovali na

štvorročné z dôvodu zvýšenia kvality
štúdia a najmä zvýšenie úrovne dizertačných prác.
Od. r. 2001 prichádzali na fakultu významné signály z priemyselnej sféry o
nutnosti vzdelávať zamestnancov priemyselných podnikov v externej forme
štúdia. Po komplexnom monitoringu záujmu verejnosti o tento typ štúdia bolo
v ak. roku 2001/2002 otvorené externé
štúdium v Bratislave a neskôr v Šali.
Obdobného charakteru boli požiadavky
verejnosti z východného Slovenska,
odkiaľ v minulosti prichádzali na fakultu výborne pripravení stredoškolskí
študenti. Iniciátorom bola aj chemická
priemyselná škola v Humennom, pridala sa významná priemyselná verejnosť
tohto okresu, ako aj samospráva mesta
Humenné, a tak bolo od ak. r. 2005/2006
otvorené Výučbové centrum FCHPT v
Humennom, ktoré ponúkalo dva študijné
programy v dennom aj v externom
štúdiu. Boli to ŠP: Automatizácia, inorfmatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (AIM) a ŠP Potravinárstvo.
Prví absolventi tamojšieho bakalárskeho
štúdia promovali v r. 2008.
V priebehu ostatných rokov záujem o externé štúdium značne poklesol, takže sa uzatvorilo pracovisko v Šali a v Bratislave sa otvárajú len 2 ŠP (Chemické technológie
a Potravinárstvo). Rovnako z dôvodu
nižšieho záujmu študentov sa aj na VŠC
v Humennom v dennom aj v externom
štúdium už od ak. r. 2007/2008 otvára
len jeden ŠP (AIM).

Krst pamätnej knihy tekutým dusíkom

Treťou akreditáciou bola akreditácia
FCHPT v rámci komplexnej akreditácie
STU, ktorá prebehla v rokoch 2008 a
2009. V rámci tohto procesu mohli fakulty na akreditáciu predložiť aktuálne
ŠP, resp. fakulta mohla niektoré ŠP zrušiť, alebo nové zaviesť. FCHPT si preto
najskôr nechala v bakalárskom štúdiu
preakreditovať súčasne bežiace ŠP tak,
aby študenti, ktorí v nich začali ich
mohli aj dokončiť (Pozn.: Zo zákona
č. 131/2002 Z.z. totiž vyplýva, že komplexnou akreditáciou sa ruší platnosť
predtým udelených akreditácií).
Po trojročnom cykle výučby v bakalárskom štúdiu podľa ôsmich ŠP došla
však fakulta k názoru, že takéto štúdium

je príliš roztrieštené, veľmi ťažko organizačne zvládnuteľné a neumožňuje v
plnej miere naplniť výučbu v takých
ŠP, ktoré síce vyžaduje priemyselná
sféra, ale ktoré z hľadiska informovanosti stredoškolských študentov stojí
na okraji ich záujmu. Došlo preto k redukcii a do komplexnej akreditácie bolo
predložených len 5 bakalárskych ŠP,
s výučbou ktorých sa začne od ak. r.:
2010/20110. Sú to nasledovné ŠP: Typ
5A: Automatizácia, informatizácia a
manažment v chémii a potravinárstve;
Chemické inžinierstvo; Chémia, medicínska chémia a chemické materiály;
Biotechnológia a potravinárska technológia a Typ 5B :Výživa, kozmetika a
ochrana zdravia.
V inžinierskom štúdiu bola preakreditovaná väčšina ŠP, s výučbou ktorých sa začalo v ak. roku 2008/2009,
boli pridané 2 nové ŠP, ktoré sa začali
realizovať od ak. r.: 2009/2010 a medziodborový ŠP medzi Sjf a FCHPT
fakulta zastavila. V súčasnej dobe má
FCHPT v inžinierskom štúdiu akreditovaných 11 ŠP, niektoré s viacerými
modulmi: Technická chémia (moduly:
Anorganická chémia; Organická chémia;
Fyzikálna chémia; Analytická chémia),
Automatizácia a informatizácia v chémii
a potravinárstve, Chemické inžinierstvo,
Chemické technológie, Prírodné a syntetické polyméry (moduly: Vlákna a
textil; Plasty, kaučuk, guma; Polygrafia
a fotografia; Drevo, celulóza a papier);
Ochrana materiálov a objektov dedičstva;
Environmentálna chémia a technológia;
Potraviny, hygiena, kozmetika; Výživa
a ochrana zdravia; Biotechnológia (moduly: Biotechnológia, Medicínska chémia), Riadenie technológií v chémii a
potravinárstve.
V doktorandskom štúdiu bola v
komplexnej akreditácii potvrdená spôsobilosť pätnástim štvorročným študijným programom: Chemická fyzika,
Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna
chémia, Makromolekulová chémia,
Teoretická a počítačová chémia,
Biochémia, Environmentálne inžinierstvo, Riadenie procesov, Chemické
inžinierstvo, Anorganická technológia
a materiály, Organická technológia a
technológia palív, Technológia polymérnych materiálov, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia.
Po komplexnej akreditácii STU má
fakulta vyvážený a ucelený systém
vzdelávania vo všetkých troch stupňoch
vysokoškolského štúdia, vychádzajúci
zo súčasných orientácií a najnovších
poznatkov prednášaných vedných disciplín a pokrývajúci najnovšie požiadavky priemyselnej praxe SR aj EU.
D. Bakoš, J. Šajbidor, P. Kovařík
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Pedagogika

Kurz Náterové látky

V

rámci dohody o spolupráci medzi ZCHFP SR a FCHPT STU
podpísanej prezidentom Zväzu Ing.
Romanom Karlubíkom, MBA a dekanom Fakulty prof. Ing. Dušanom Bakošom,
DrSc., uskutočnil sa v priebehu novembra
2009 až januára 2010 kurz Náterové látky.
Kurz sa realizoval na základe požiadavky
členských organizácií Sekcie náterových látok pri ZCHFP SR. Komplexné organizačné
a technické zabezpečenie kurzu pripravili
a uskutočnili pracovníci Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave
pod vedením jeho riaditeľa, prof. Ing. Ivana
Hudeca, PhD., ktorý bol garantom kurzu.
Všetci prednášajúci sú profesori resp. docenti FCHPT STU. Kurz Náterové látky je
riadne akreditovaný Ministerstvom školstva
SR pod číslom 0473/2009/562/1. Akreditácia
je zárukou vysokej odbornej úrovne kurzu,
certifikát o absolvovaní má pre absolventov
hodnotu oficiálneho dokumentu o zvýšení
kvalifikácie.

Základy kolorimetrie
● interakcia svetla s hmotou, farba
● farebný vnem, vznik a vlastnosti
● princípy merania farby
● farebné priestory
● hodnotenie farebných rozdielov
Základy reológie farebných systémov
● základné pojmy reológie polymérov
(šmykové napätie, šmyková deformácia, šmyková rýchlosť), definícia viskozity
● rozdelenie kvapalín z hľadiska charakteru toku
● tokové krivky a ich popis
● faktory ovplyvňujúce viskozitu
● tok polymérov, normálové napätia
● reometria, základné typy reometrov, princípy merania reologických veličín (kapilárna, rotačná a oscilačná reometria)
Fyzikálne a fyzikálno-chemické aspekty
dispergácie a tvorby náterových filmov
● klasifikácia pigmentových častíc a
procesy dispergácie
● dispergácia v systémoch s nízkym obsahom spojiva
● dispergačné prísady a stabilizácia disperzií pigmentov
● princípy formulácie náterových látok
● objemová a kritická objemová koncentrácia pigmentu
● význam prísad pri formulácii náterových látok
● fyzikálna podstata a mechanizmus
tvorby náterového filmu

Zahájenie

Kurzu sa zúčastnilo celkom 17 frekventantov, z toho 14 z členských organizácií Sekcie náterových látok pri ZCHFP
SR (COLOR COMPANY s.r.o. Dubnica
nad Váhom, CHEMOLAK a.s. Smolenice,
NOVOCHEMA družstvo Levice, PAMak s.r.o. Chorvátsky Grob, PRIMALEX
SLOVAKIA s.r.o. Dolný Kubín) a 3 z
nečlenských organizácií (FARBOL s.r.o.
Bratislava, KORA a.s. Trenčín a VÚD a.s.
Žilina). Frekventanti kurzu sú absolventi
stredných alebo vysokých škôl a pracujú
vo svojich materských firmách na rôznych
pozíciách v oblasti výskumu a vývoja,
technológie a riadenia výroby, skúšania
kvality, marketingu a predaja a i.
Kurz sa uskutočnil formou dvojdňových
sústredení (piatok popoludní a sobota) v celkovom rozsahu 50 hodín, z toho 40 hodín
predstavovala teoretická výučba a 10 hodín
praktické prezentácie. Teoretická výučba sa
uskutočnila v priestoroch Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave,
prax v rámci exkurzií v laboratóriách spoločností CHEMOLAK a.s., PRIMALEX
SLOVAKIA s.r.o. a VÚD a.s.. Učebné osnovy boli zamerané na nasledovné oblasti
teórie a praxe.
Náterové látky – úvod do problematiky,
zložky náterových látok
● základné pojmy, názvoslovie, rozdelenie a označovanie náterových látok
● filmotvorné zložky (prírodné suroviny,
epoxidové živice, epoxiesterové živice,
polyuretány, alkydové živice, silikóny,
melamínformaldehydové a močovinoformaldehydové živice)
● pigmenty, farbivá, plnivá
● prchavé zložky náterových látok (rozpúšťadlá, riedidlá)
● ostatné prísady
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Slávnostné odovzdanie certifikátov

Teoretické základy korózie a protikorózna ochrana materiálov
● základné princípy koróznych procesov
a protikoróznych ochrán
● prejavy korózneho napadnutia
● mechanizmy korózie
● pasívny stav kovov
● hlavné faktory korózie v atmosfére
● základy protikoróznej ochrany, najmä
pomocou ochranných povlakov a elektrochemickej ochrany
Technológie úprav povrchov a nanášania
náterových látok
● vplyv typu podkladu na formuláciu
náterových látok a úprava náterových
látok pred nanášaním
● náterové látky na drevo a technológie
úprav povrchov
● nátery na kovy a metódy prípravy povrchu kovových materiálov
● náterové látky na plasty a technológie
ich povrchových úprav
● náterové látky na povrchovú úpravu
silikátových materiálov v stavebníctve
(vplyv typu podkladu, druhy náterových látok na fasády, antigraffiti nátery)
● technológie nanášania a legislatíva

● možnosti zníženia obsahu VOC v náterových látkach
● spôsoby nanášania náterových látok s
nízkym obsahom prchavých zložiek
Degradácia polymérov a ochrana náterov z polymérov proti starnutiu
● princípy a mechanizmy degradácie polymérov (termooxidačná degradácia,
degradácia pôsobením žiarenia, chemická degradácia)
● ochrana polymérov proti pôsobeniu
faktorov starnutia (tepelné stabilizátory, antioxidanty, svetelné stabilizátory, antiozonanty, retardéry horenia)
Metódy skúšania náterových látok a náterov
Prednášky:
● skúšanie náterových látok v kvapalnom stave
● skúšanie náterových látok vo fáze premeny na nátery
● stanovenie fyzikálno-mechanických
vlastností náterových filmov po zaschnutí
● stanovenie ochranných vlastností náterov a náterových filmov
Cvičenia:
● praktická realizácia skúšok hodnotenia
vlastností náterových látok a vytvrdených náterových filmov v laboratóriách FCHPT STU (hustota, viskozita,
obsah prchavých a neprchavých podielov, hodnotenie farebných odtieňov,
IČ spektroskopia vrstiev a povrchov,
stanovenie lesku pri rôznych uhloch,
adhézia náterových látok, oder, mikro
a nano-štruktúra, poruchy náterov)
● ukážka možností hodnotenia vlastností
náterov demonštráciou aplikovateľných skúšobných zariadení
● demonštrácia realizácie vybraných
skúšok náterových látok a náterov v
laboratóriách výrobných podnikov.
Záverečné skúšky a nadväzne slávnostné
odovzdanie certifikátov o absolvovaní
kurzu sa uskutočnili dňa 29. januára 2010
na FCHPT STU v Bratislave. Akt odovzdania certifikátov sa uskutočnil za prítomnosti
prof. Ing. Dušana Bakoša, DrSc., dekana
FCHPT STU, prof. Ing. Ivana Hudeca,
PhD., riaditeľa Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU, Ing. Romana Šusteka,
riaditeľa CHEMOLAK a.s. Smolenice
a predsedu Sekcie náterových látok pri
ZCHFP SR a Ing. Štefana Petkaniča, generálneho sekretára ZCHFP SR a konateľa
spoločnosti REACH Centrum Slovakia
s.r.o., ktorá bola nápomocná pri organizačnom zabezpečení realizácie kurzu.
O všestranne vysokej odbornej úrovni
kurzu svedčia pochvalné vyjadrenia všetkých jeho absolventov. Ako jedno za všetky
citujem časť e-mailu Ing. Milana Zošáka,
vedúceho výrobno-technického oddelenia
spoločnosti PRIMALEX SLOVAKIA s.r.o.
Dolný Kubín: „Touto cestou by som chcel
aj za svojich kolegov poďakovať za prípravu a priebeh celého školenia prof. Ing.
Ivanovi Hudecovi PhD, ktorý bol súčasne
aj našim vedúcim celej skupiny študentov
a aj najlepším učiteľom ochotným vysvetliť
akýkoľvek problém v danej oblasti. Chcem
tiež poďakovať dekanovi Dr.h.c. prof. Ing.
Dušanovi Bakošovi a rektorovi prof. Ing.
Vladimírovi Bálešovi, DrSc. a celému tímu
prednášajúcich učiteľov za ich prácu a
spoluprácu s organizáciami zaoberajúcimi
sa výrobou alebo distribúciou náterových
látok a za realizáciu tohto pre nás prínosného projektu“.
I. Denkocy

Pedagogika

Poďme experimentovať...v chémii

70.

výročie
vzniku
Prírodovedeckej
fakulty si pripomenuli aj účastníci „3. Laboratórneho sústredenia
– Workshopu“ na PRIF UK v dňoch
21.6. – 25.6.2010. Toto sústredenie
sa mohlo uskutočniť a žiaci si mohli
overiť svoju experimentálnu zručnosť
aj vďaka projektu APVV-LPP-0063-07,
ktorý podporuje stredoškolákov zaujímajúcich
sa o štúdium prírodných
vied
(predovšetkým
chémie a molekulovej
biológie). Je trochu na
škodu, že sa chemického workshopu mohlo
zúčastniť len 12 žiakov zo 60 prihlásených
z celého Slovenska.
Najhlavnejším kritériom
pri výbere bolo pokrytie
čo najväčšieho počtu
gymnázií z čo najviac
krajov Slovenska.
Sústredenia sa tohto
roku zúčastnii nasledovní žiaci: Matúš
Richnavský z Gymnázia Obálky kníh
v Krompachoch, Mária
Hudáková z Cirkevnej spojenej školy v Snine, Lucia Bučková
z Gymnázia v Piešťanoch, Martina
Mišútová z Gymnázia J. Hronca v
Bratislave, Anna Rosiarová z Gymnázia
v Rimavskej Sobote, Michal Záhorák
z Gymnázia v Nových Zámkoch, Peter
Horváth z Gymnázia v Brezne, Eduard
Kutaš z Gymnázia v Sučanoch, Magda
Marečková z Gymnázia v Myjave,
Barbora Králiková z Gymnázia v Žiline,
Júlia Balážová z Gymnázia v Sučanoch,
Miroslava Gabrišová z Bytče a panie
učiteľky: PharmDr. Iveta Záhoráková z
Nových Zámkov, Mgr. Mária Vrbovská
z Brezna, Mgr. Bibiána Holíková zo
Sučian, RNDr. Eva Černáková z Myjavy
a PaedDr. Lenka Jandušíková z Bytče.

Veríme, že tak študenti ako aj učitelia si
zo sústredenia odniesli pekné spomienky
– okrem možnosti experimentovania aj
nové priateľstvá, a že budú na svojich
školách propagovať prírodovedné vzdelávanie.
Tu by sme znova chceli upozorniť,
že vďaka mnohým reformám sa experiment zo základných a stredných škôl
vytráca – a tak si mnohí nadaní žiaci

nemajú možnosť overiť svoje experimentálne zručnosti. Na druhej strane
by práve možnosť experimentovania už
na základnej či strednej škole mohla
pomôcť objaviť záujem žiaka o prírodné
vedy a následné rozširovanie si teoretických vedomostí. V mnohých prípadoch
je len na učiteľovi, či dokáže svojich
telentovaných žiakov podporiť a venovať sa im aj mimo vyučovacích hodín.
Nadaní žiaci sa tak dostanú do laboratória na niektorých stredných školách
v rámci riešenia problémov chemickej
olympiády alebo v rámci Letnej školy. Na
letnej škole sa žiaci stretávajú aj s vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sa s mladšími
kolegami radi podelia o nové poznatky vo

svojom odbore. Sústredenie v laboratóriách a posluchárňach vysokej školy má
však ďalšie špecifiká. Žiaci sa stretnú aj
s prácou na rôznych chemických prístrojoch, ktoré nemajú možnosť vidieť či
využívať na strednej škole, alebo si vypočuť prednášky renomovaných expertov
v danom odbore. Napriek týmto prednostiam vlastné experimentovanie lákalo
žiakov najviac a najviac sa dokázali tešiť
z úspešného experimentu – napr. keď
vyextrahovali z rumančeka chamazulén,
alebo boli celí žltí od fluoresceínu.
K rozširovaniu teoretických vedomostí
a experimentálnych zručností žiakov
môže pomôcť aj doplnené vydanie knihy,
ktorú si žiaci odniesli domov: „Poďme
experimentovať...v chémii“ a „Poďme
experimentovať...v biológii“. V knihe sa
žiaci stretnú s históriou objavu niektorých zlúčenín, s možnosťou ich syntézy, s
metódami na potvrdenie štruktúry vybraných zlúčenín, s možnosťami izolácie
rôznych zlúčenín z prírodného materiálu,
s výpočtami rôznych fyzikálno-chemických problémov a podobne. Navyše sú
v knihe uvedené aj jednoduché experimenty, ktoré môžu žiaci uskutočniť aj
v školskom laboratóriu. Pre záujemcov
plánujú organizátori vydať spomenutú
publikáciu na CD nosiči – navyše to bude
„vo farbe“.
Ak vás zaujala obálka
knihy,
porozmýšľajte
prečo domino – aký súvis
to môže mať s chémiou či
biológiou – ak odpoveď
nenájdete priamo v knihe,
hľadajte „domino reakcie“ na internete. Na záver
možno konštatovať, že
bez dobrých chemikov by
sme nemali účinné lieky,
ochranné prostriedky proti
rôznym škodcom, či nové
odolné polyméry schopné
nahradiť kovové materiály a podobne. Preto je
veľmi potrebné, aby sme
si svojich nástupcov hľadali dostatočne zavčasu.
Patrí sa teda poďakovať koordinátorovi spomenutého projektu prof. Ľ.
Tomáškovi z Katedry genetiky za vedenie celého projektu, doc. A. Boháčovi z
Katedry organickej chémie za organizáciu sústredenia, doc. J. Benkovi z Katedry
fyzikálnej chémie za sériu rozprávok s
fyzikálno-chemickým podtextom a doc.
I. Valentovi z Katedry fyzikálnej chémie,
doc. M. Mečiarovej, doc. P. Magdolenovi,
Dr. V. Poláčkovej a Dr. I. Sigmundovej z
Katedry organickej chémie PRIF za ich
ochotu pri príprave jednotlivých kapitol
do uvedenej knihy, za prípravu a realizáciu experimentov a trpezlivé odpovedanie
na otázky študentov.
M. Sališová
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Prístrojové vybavenie
Centra excelentnosti MACHINA

V

minulom čísle ChemZi sme
uverejnili prvú informáciu o
vzniku a začiatkoch činnosti
Centra pre Materiály, vrstvy
a systémy pre Aplikácie a Chemické
procesy v extrémnych podmienkach
– MACHINA, ktoré v rámci výzvy
4.1. vyhlásenej v roku 2008 Podpora
sietí excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
v Bratislavskom kraji, vzniklo dňa
14.05.2009. Centrum združuje štyri
inštitúcie: Ústav anorganickej chémie
SAV (žiadateľ), Ústav polymérov SAV,
Chemický ústav SAV a Slovenskú technickú univerzitu (Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie - FCHPT).
Jedným z prioritných cieľov centra
je zvýšenie potenciálu excelentného
výskumu a vývoja v Bratislavskom
kraji (BSK) v oblasti materiálov, vrstiev
a systémov pre aplikácie a chemické
procesy v extrémnych podmienkach.
Hlavná aktivita Centra excelentnosti
(CE) MACHINA sa preto začala intenzívne rozvíjať a súvisí s vybavením
CE špičkovými prístrojmi potrebnými
pre realizáciu prebiehajúcich a pripravovaných projektov. Vytvorili sa tri
laboratóriá:
- laboratórium pre vývoj anorganických materiálov pre aplikácie v
extrémnych podmienkach
- laboratórium pre vývoj materiálov
na báze polymérov pre progresívne
aplikácie
- laboratórium pre prípravu biopalivových článkov založených na využití nanoštruktúr.
V tomto článku vám podrobne predstavíme nové prístroje, ktoré v CE
už začali fungovať a prinášajú prvé
výsledky. Laboratórium pre vývoj
anorganických materiálov pre aplikácie v extrémnych podmienkach sa
zaoberá najmä výskumom anorganických keramických (nano-) kompozitov, prírodných nanomateriálov na
báze vrstevnatých kremičitanov, a tiež
koróziou špeciálnych anorganických
materiálov. Vývoj nových progresívnych keramických materiálov, ktoré
by vyhovovali aplikáciám v oblasti
elektrotechniky, strojárenstva (predovšetkým automobilový priemysel),
posilnil špeciálny obrábací stroj na
rezanie a zbrusovanie s diamantovými nástrojmi – diamantová fréza
JUNG JE 525 P (K. Jung GmbH,
Nemecko).
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Pre nové materiály je potrebné získať
základnú informáciu o prvkovom zložení študovaných sústav. Pre tieto účely
sa zakúpil vlnovo disperzný röntgenový flurescenčný spektrometer - ARL
Advant’X Intellipower 3600 XRF
(Thermo Fisher Scientific, USA), ktorý
je na Obr. 1. Týmto prístrojom je možné
zistiť až 84 prvkov periodickej tabuľky
prvkov. Oblasť využitia je v kvalitatívnej a kvantitatívnej prvkovej analýze
materiálov v tuhom a kvapalnom stave.

ako sa predpokladá, vznikajú v okolí
kontajneru s rádioaktívnym odpadom
(RAO) a pri kontakte bentonitov s
kyslými alebo alkalickými roztokmi. Z
prostriedkov tohto projektu sa zakúpili
špeciálne spektrálne cely pre merania
infračervených spektier, umožňujúce
in situ analýzu vzoriek pri zvýšených
teplotách a v agresívnych roztokoch,
tiež komponenty pre merania v ďalekej
infračervenej oblasti, ktoré umožňujú
sledovať väzby niektorých kovov viazaných v bentonite pôsobením teploty a
roztokov, ktoré sa do kontaktu s bentonitom v úložisku RAO môžu dostať.

Obr. 1 Vlnovo disperzný röntgenový
flurescenčný spektrometer - ARL
Advant’X Intellipower 3600 XRF
Obr. 2 Korózna komora SKB 400 A-TR
Analyzované materiály môžu byť ako
anorganického, tak aj organického pôvodu, takže využitie prístroja sa dotýka širokej oblasti vedeckých smerov.
Výhoda tohto prístroja oproti iným analytickým technikám tkvie v ľahkej príprave vzoriek, rýchlej analýze, vysokej
stabilite a presnosti merania, no najmä
v širokom dynamickom rozmedzí analýzy, kde môžeme získať analýzu prvkov v obsahu rádovo od ppm hladín
až do 100%. Tento široký dynamický
rozsah je maximálne vhodný pre štúdium korózie špeciálnych materiálov v
taveninách, kde sa práve pohybujeme v
takomto širokom rozmedzí. Unikátnou
schopnosťou prístroja je možnosť merať kvantitatívne zloženie prvkov s relatívne nízkou atómovou hmotnosťou
ako sú dusík, kyslík a fluór. Tieto prvky
sa extrémne ťažko stanovujú hlavne v
nerozpustných tuhých vzorkách. Tento
prístroj ako jediný poskytuje dostatočné
rozlíšenie pre skúmané aktivity pri prijateľnej cene a nízkych prevádzkových
nákladoch.
Výskum vrstevnatých prírodných nanomateriálov si vyžaduje in situ meranie vzoriek pri zvýšených teplotách
a v agresívnych roztokoch. Takéto zariadenia poskytujú presnejšiu charakterizáciu štruktúrnych zmien prebiehajúcich pri vyšších teplotách, ktoré,

Novými zariadeniami sa dovybavil aj
parter, FCHPT. Na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov
nová korózna komora SKB 400 A-TR
(Liebisch, Nemecko) slúži na skúmanie predovšetkým odolnosti materiálu
v extrémnych podmienkach (Obr. 2).
V kompozitných materiáloch medzi
matricou a disperznou fázou môže dochádzať k rozpúšťaniu, miešaniu, difúzii či chemickej reakcii v závislosti
od teploty spracovania pripraveného
typu povlaku. Na sledovanie získanej
kvality povrchu materiálu slúži tester povrchov Spectro-Guide45/0 Gloss
(Byk Gardner, Nemecko). Na prípravu
vrstiev s nanoštruktúrou je možné v
súčasnosti použiť impulzový zdroj
Power Pulse pe861DA-50-27-60-5/GD
(Plating electronic GmbH, Nemecko),
ktorý dosahuje vysoké píkové prúdy a
vysoké napätia (60 V). Tento prístroj je
priamo odporúčaný na prípravu nanoštruktúr elektrochemickým spôsobom.
Kľúčové problematiky, ktoré sa v
rámci novovybudovaného laboratória
pre vývoj materiálov na báze polymérov pre progresívne aplikácie budú
riešiť sú nasledovné: príprava a štúdium
viacfázových systémov s polymérovou
matricou, rozvoj nových trendov v charakterizácii a modelovaní špeciálnych
polymérnych materiálov, štúdium de-

SAV
gradácie a následnej stabilizácie syntetických, ako aj prírodných polymérov a
využitie polymérov v liečbe civilizačných chorôb.
Príprava nových typov kompozitných
materiálov s polymérnou matricou a
nanoplnivami zvýši potenciál využitia takýchto materiálov v aplikáciách,
kde sa vyžadujú materiály so zvýšenou
pevnosťou, zlepšenými bariérovými
vlastnosťami (zníženie priepustnosti
pre plyny), ako aj zníženou horľavosťou. V prípade použitia plnív na báze
uhlíka či kovu sa zase predpokladá dosiahnutie zvýšenej elektrickej a tepelnej
vodivosti materiálov. Ak sa pri príprave
kompozitov použijú nanoplnivá, napr.
uhlíkové nanotrubičky alebo íly, alebo
špeciálne modifikované nanoplnivá,
obyčajne je k dispozícii obmedzené
množstvo nanoplniva na dispergáciu v
polymérnej matrici. Mikromiešač DSM
Xplore 15 Micro Compounder (DSM,
Holandsko), inštalovaný vo februári
2010 na Ústave polymérov SAV, je
miešacie zariadenie na prípravu polymérnych zmesí, kompozitov a nanokompozitov pracujúce v kontinuálnom
režime pri teplotách až do 400 °C a
rôznych šmykových silách.
Jeho hlavnou výhodou je, že umožňuje spracovávať veľmi malé množstvá
vzorky, približne 15 cm3 v jednom
spracovateľskom kroku, čo dokáže minimalizovať náklady na prípravu vzoriek, najmä v prípade veľmi drahých
materiálov.
Ďaľším významným posilnením prístrojovej techniky bude nanoindenter
TI-750 (Hysitron, USA), ktorý predstavuje najmodernejše súčasné zariadenie
na charakterizáciu mechanických vlastností povrchov a tenkých vrstiev. Daný
prístroj má viacero modulov, akými sú
nano/ mikro indentation modul, nano/
mikro-impact modul and scratch mo-

Obr. 3 FTIR prístroj Nicolet 8700
dul. Prístroj môže po doplnení pracovať ako AFM (mikroskopia atómových
síl). Všetky merania môžu byť – v
závislosti od typu prístroja vykonávané
aj pri zvýšenej teplote. Bežným výstupom sú experimentálne parametere

tenkých vrstiev a filmov, ako napríklad tvrdosť, pevnosť, Youngov modul
pružnosti, odolnosť voči poškrabaniu,
húževnatosť, kríp a podobne. Takýmto
spôsobom je možné charakterizovať
tenké vrstvy od hrúbky 10 nanometrov.
Prístroj Nicolet 8700 (Thermo Fisher
Scientific, USA) na Obr. 3 predstavuje
špičku alebo “zlatý” štandard medzi
FTIR prístrojmi. Spektrálna oblasť jeho
detekcie je v strednej a blízkej infračervenej oblasti (MIR, NIR) teda 12
000 – 350 cm-1. Najmä stredná (MIR)
oblasť je vhodná na špeciálnu charakteristiku polymérov v oblasti “odtlačkov
prstov” (1500 - 400 cm-1), čo v kombinácii s NIR oblasťou významne dopĺňa
informáciu získanú analýzou polymérnych látok. K jeho príslušenstvu patrí
ATR nástavec so ZnSe a Ge kryštálom, nástavec „spekulárnej reflexie“,
vhodný na meranie sub-mikrónových
tenkých filmov nanesených na kovovej
podložke, fotoakustická cela umožňuje
meranie IČ spektier tmavých vzoriek
a vrstevnatých materiálov, vyhrievaná
cela s NaCl oknami umožňuje meranie
kinetiky reakcií prebiehajúcich v bezvodných podmienkach. Súčasťou tohto
prístroja je continuum mikroskop ATR
konfigurácia s Ge kryštálom pre ATR
objektív s hĺbkou penetrácie 0,4 μm pri
2000 cm-1 s integrovanou elektronikou
a bezpečnostnými čidlami dotyku ATR
objektívu. Umožňuje mapovanie vzoriek a zobrazovanie IČ spektier z definovaných bodov. Zariadenie je určené
na mapovanie povrchu najmä polymérnych kompozitov a povrchov rôzne
upravených fólií.
Obmedzením mikroskopu je rozlíšenie, ktoré je limitované na 1 mikrometer použitým zdrojom excitujúceho žiarenia. V neposlednom rade,
veľmi významným je mikroskopické
modelovanie polymérov využitím
novo vybudovanej hardwarovej základne použitím počítačového klastra
Silicon Graphics ALTIX (Advanced
Information Systems, USA), ktorým sa
otvoria možnosti MD simulácií kondenzovaných systémov.
Laboratórium pre prípravu biopalivových článkov založených na využití nanoštruktúr rozvíja dve kľúčové
oblasti, prvou z nich je príprava nanoštrukturovaných filmov a druhou
efektívna integrácia nanoštrukturovaných filmov s redoxnými systémami
(biokomponentmi) pri príprave biopalivových článkov. Analýza efektívnosti
integrácie nanoštrukturovaných filmov
s biomolekulami bude prevedená biosenzormi, ktoré sú schopné veľmi efek-

tívnym spôsobom odhaliť silné a slabé
stránky jednotlivých konštrukčných
riešení a poskytnúť informáciu o tom,
ktorý prvok konštrukčného riešenia je
limitujúcim faktorom. Prístrojové vybavenie tohto laboratória bolo posilnené
o potenciostat Autolab PGSTAT 128N
(EcoChemie, Utrecht, Holandsko), spin
coater - odstredivý nanášač povlakov
POLOS ACD200-NPP (S.P.S. Vertriebs
GmbH, Ingolstadt, Nemecko) na Obr. 4,

Obr. 4 Odstredivý nanášač povlakov
POLOS ACD200-NPP
špeciálny ink printer na nanoštruktúry
PROTON mini (Servis Centrum a.s.,
Brno, ČR) a film applicator - nanášač
vrstiev Coatmaster 509 MC (Erichsen
GmbH & Co. KG, Hemer, Nemecko).
Všetky prístroje sa používajú pri riešení komplexných úloh prípravy účinných biopalivových článkov, ako i pri
komplementárnych aktivitách skupiny
– prípravy bionanokompozitov využiteľných pri príprave citlivých biosenzorov. Obstaranie prístrojov umožnilo
flexibilné riešenie aktivity v nových
dimenziách.
Integráciou vedeckých tímov do centra excelentnosti sa vytvorili tri laboratóriá, ktoré sa zaoberajú vývojom a charakterizáciou materiálov pre aplikácie
v extrémnych podmienkach. Získané
nové prístrojové vybavenie spolu s
invenciou vedeckých pracovníkov zo
všetkých zapojených pracovísk určite
prinesie svoje výsledky aj vo forme nových materiálov, postupov a technológií
a vyústi do formy nových projektov
a najmä spoluprác s firmami najmä v
Bratislavskom samosprávnom kraji.
Ďalšie informácie o CE MACHINA
je možné nájsť na adrese www.machina.sk.
Príspevok bol vytvorený realizáciou
projektu Centrum pre Materiály, vrstvy
a systémy pre Aplikácie a Chemické
procesy v extrémnych podmienkAch
na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
M. Omastová
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ZSVTS

20 ROKOV ZSVTS
1990 - 2010

Č

zentáciu poznatkov
z oblastí odborného
zamerania jednotlivých členských
organizácií a tiež
priestor na výmenu
skúseností a námetov v spolkovej
činnosti. Podujatie
má za cieľ posil- Členovia čestného predsedníctva akadémie zľava: p. Daniel
ňovať vnútrozvä- Hanus, predseda ČSVTS, p. Milan Klubal, viceprezident ZSVTS,
zový život, čo sa p. Ján Lešinský, prezident ZSVTS, p. Jozef Kollár, prvý predseda
aj úspešne darí. ZSVTS, p. Ladislav Sloboda, riaditeľ sekretariátu ZSVTS
Súčasťou FÓRA
bolo odovzdávanie
20. výročia vzniku ZSVTS:
zväzových ocenení, ktorými sú: Zlatá
I. Členským organizáciam ZSVTS,
medaila ZSVTS, Strieborná medaila
ktoré sa umiestnili za posledných 5
ZSVTS, Čestné uznanie ZSVTS.
rokov na prvých 3 miestach v súťaži
„Zlatá medaila ZSVTS“:
ZSVTS (hodnotenie odborných aktiIng. Pavol Kyman, Ing. Anton
vít):
Novotný, Ing. Alojz Jajcay, Ing. Mojmír
Slovenská spoločnosť pre techniku
Šeliga, Ing. Roland Gindl
prostredia
„Strieborná medaila ZSVTS“:
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Ing. Darina Matyášová, doc. Ing.
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Božena
Slovenská zváračská spoločnosť
Tušová, Ing. Ivan Ševčík, Ing. Dušan
Slovenská spoločnosť priemyselnej
Belko, doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.,
chémie
doc. Ing. Miloš
II. Nečlenom ZSVTS, s ktorými
Mičian, PhD., Ing.
ZSVTS dlhodobo spolupracuje:
František Kolenič,
Základná umelecká škola Ľudovíta
PhD., doc. Ing.
Rajtera v Bratislave
Ondrej Híreš, CSc.,
Centrum voľného času I. v Bratislave
Ing. Karol Badlík,
III. Zahraničnému hosťovi:
prof. Ing. Karol
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR
Kostúr, CSc., prof.
ING – predseda ČSVTS
Ing. Štefan Hudák,
IV. Predsedom ZSVTS:
CSc.
RNDr. Jozef Kollár, akad. Ivan Plander,
„Čestné uznanie
DrSc.,prof. Ing. Dušan Petráš, CSc.,
ZSVTS“
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
p.
Zuzana
V. Významným členom ZSVTS:
Bobáková,
Ing.
doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc.,RNDr.
Silvia Karvanská,
Magda Irová, Ing. Hedvika Ivančenková,
PhD., prof. RNDr.
Ing. Eva Smrčková, PhD., Ing. Ján
Valerie Novitzká,
Lichý, prof. Ing. Ivan Malíček, CSc.,
PhD., doc. Ing. Ján
Ing. Viliam Daubner in mem. , Ing.
Račko, CSc., doc.
Stanislav Martinický, CSc., Ing. Alojz
Ing. Július Hudák,
Prijatie delegácie ZSVTS u prezidenta SR:
Medvec, Ing. Ľubomír Mravec, Ing.
PhD., prof. Ing. Ján
zľava: pp. Sloboda, Tušová, Lešinský, J.E. p. Gašparovič, Smola
Vladimír Murín, Ing. Eduard Müncner,
Kollár, CSc., Ing.
prof. Ing. Alfonz Smola, CSc., Ing.
Igor Barényi, PhD.,
Ladislav Šimončič, doc. Ing. Marián
vedúci odboru vedy a techniky ZSVTS
Ing. Pavol Radič, MVDr. Ing. Ján
Tolnay, CSc., Ing. Karol Tomášek,
Témami rozhovoru za účasti pp.
Buleca, Ing. Štefan Zelenák, PhD.
CSc., doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.
Gašparoviča, Sopyru a Parkányiho boli
Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
V závere akadémie sa uskutočnilo
otázky vedy a techniky, školstva, po20. výročia vzniku (17.3.1990) modediskusné fórum k otázkam, námepularizácie aktivít ZSVTS, vzájomnej
roval prezident ZSVTS pán doc. Ing.
tom, spomienkam a aktivitám spojespolupáce so SAV, pomoci pri možnej
Ján Lešinský, CSc., ktorý aj predniesol
ným s pripomenutím si nášho výročia.
spolupráci s rezortami v SR. Prezident
svoj pohľad na uplynulé roky v žiČlenovia Zväzu i prítomní hostia sa veZSVTS na tomto stretnutí odovzdal
vote ZSVTS. Tento významný medzník
čer zúčastnili divadelného predstavenia
prezidentovi SR pamätnú plaketu k 20.
v našej histórii pozdravil pán doc. Ing.
v novej budove SND.
výročiu vzniku ZSVTS.
Daniel Hanus, CSc., EUR ING - predJ. Lešinský
Diskusné stretnutie zástupcov členseda Českého svazu vědeckotechnicských organizácií - „FÓRUM ZSVTS
kých společností. Súčasťou podujatia
2010“ poskytlo širšiu platformu na prebolo udelenie ocenení pri príležitosti
lenovia
Zväzu
slovenských
vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)
a širšia odborná komunita
na Slovensku i v Čechách si na jar
t.r. pripomenuli 20 rokov od založenia
ZSVTS. Konali sa tri významné podujatia: návšteva prezidenta SR, diskusné
stretnutie zástupcov členských organizácií pod názvom „FÓRUM ZSVTS
2010“, „Slávnostná akadémia“.
Dňa 23. marca 2010 o 11.00 hod., tesne
pred oslami 20. výročia vzniku ZSVTS,
v Prezidentskom paláci prijal prezident Slovenskej republiky J. E. p. Ivan
Gašparovič delegáciu Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
v zložení:
1. doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
prezident ZSVTS
2. Ing. Božena Tušová
člen Predsedníctva ZSVTS
3. prof. Ing. Alfonz Smola, CSc.
člen Predsedníctva ZSVTS
4. Ing. Ladislav Sloboda
riaditeľ ZSVTS
5. Ing. Jozef Krajčovič, CSc.
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Chemická olympiáda

Celoštátne kolo
chemickej olympiády
– 46. ročník

V

dňoch 28. februára 3. marca 2010 sa na
Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v
Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo
46. ročníka chemickej olympiády.
Táto súťaž mladého chemického dorastu sa zaradila medzi prvé akcie,
ktoré v tomto roku poriada jubilujúca Prírodovedecká fakulta. Súťaž už
tradične zorganizovala IUVENTA
V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka
gymnázií) sa stretlo 24 žiakov zo
17 gymnázií. (G. Mierová 5, Levice;
ŠMNDaG Teplická 7, Bratislava; G.
Exnárova 10, Košice; G. Matice slovenskej 16, Prievidza; G. Komenského
4, Humenné; G. Mudroňova, Prešov;
G. Duklianska 16, Prešov; G. Štúrova
13, Brezno; G. Jiráskova 12, Bardejov;
G. Školská 2, Dubnica nad Váhom; G.
Golianova 68, Nitra; G. Š. Moyzesa 21,
Ružomberok, G. Nám. SNP 9, Piešťany;
G. Komenského 13, Hlohovec; G.
Masarykova 1, Michalovce; Spojená
škola Tilgnerova 14, Bratislava; G.
Novohradská 3, Bratislava). Súťaž bola
tradične rozdelená na dve časti – teoretickú, kde žiaci riešili úlohy z analytic-

analytickej a organickej chémie, kde
museli preukázať,
nakoľko sú schopní
pracovať rýchlo a
presne. Aj tu sa Dominik Štefanko a Ladislav Hovan sústredení na titráciu
museli spoľahnúť
na vlastné rozhodnutie, ktorú úlohu budú riešiť ako prvú,
aby v predpísanom časovom limite 5
hodín dokázali úspešne vyriešiť obe
úlohy.
Žiaci zo stredných škôl s chemickým zameraním súťažili v kategórii
EF, ktorí okrem všeobecnej a fyzikálnej chémie riešili úlohy z analytickej a organickej chémie plus úlohy
z technologických výpočtov. V tejto
Súťažiaci kategórie A pri riešení
súťaži sa stretli 22 súťažiaci zo šiesteoretických problémov
tich škôl (Spojená škola, Slančíkovej
Okrem medailí dostali súťažiaci aj fi2, Nitra; SOŠ T. Vansovej 1054/45,
nančnú odmenu, ktorú poskytuje okrem
Púchov: Spojená škola Račianska 79,
Ministerstva školstva SR už tradične
Bratislava; SOŠ Rastislavova 332,
Zväz chemického a farmaceutického
Nováky; SOŠ Štefánikova 39, Svit;
priemyslu.
SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica)
Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty
z čoho vyplýva, že chemické priemyzískal Peter Horváth z Brezna.
slovky pomaly zanikajú. (Budú absolPočas slávnostného vyhlásenia výventov chemických priemysloviek v busledkov v Kongresovom centre Družba
dúcnosti nahrádzať bakalári? Aká bude
sa žiakom prihovorili aj vzácni hostia
ich náplň práce?
– v prvom rade dekan Prírodovedeckej
Obsluha unikátnych
fakulty Univerzity Komenského v
prístrojov? Kto o
Bratislave, profesor – Anton Gáplovský,
tom rozhodne?)
dekan Fakulty chemickej a potraviNapriek mnohým
nárskej technológie STU v Bratislave
nejasnostiam mô– profesor Dušan Bakoš, predseda
žeme konštatovať,
Slovenskej chemickej spoločnosti – dože ešte stále máme
cent Milan Drábik, generálny sekretár
na Slovensku dosť
Zväzu chemického a farmaceutického
entuziastov, ktopriemyslu SR – inžinier Štefan Petkanič.
rých chémia baví,
Vecné dary do súťaže venovala spoločba zaraďujú ju menosť Slovnaft, a.s., ktoré súťažiacim
dzi svoje koníčky.
odovzdala zástupkyňa kancelárie ľudV tomto ročských zdrojov, p. Hana Hučková.
níku sa najviac daNakoniec treba spomenúť, že žiaci si
rilo najmladšiemu
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov celoštátneho kola 46. ročníka účastníkovi kategópochvaľovali aj zaujímavú prehliadku
CHO. Žiakom sa prihovorili: zľava: Š. Petkanič, D. Bakoš,
starého mesta a návštevu Centra verie A, Dominikovi
A. Sirota, M. Drábik a A. Gáplovský
decko-technických informácií SR.
Štefankovi z Levíc,
Veríme, že tak súťaž ako aj kultúrnoktorému prvýkrát
poznávacie aktivity v Bratislave boli
kej, anorganickej, fyzikálnej, organickej
zavesili na krk zlatú medailu CHO.
pre žiakov zaujímavé, že si našli nochémie a biochémie. Súťažiaci mali na
Striebornú medailu získal Marek
vých priateľov, nové chemické témy
riešenie úloh 5 hodín a sami si museli
Buchman z Bratislavy a bronzovú si
na rozmýšľanie a chemické problémy
zvoliť stratégiu a rozhodúť sa, ktorú
odniesol Ladislav Hovan z Košíc.
na riešenie. Už teraz sa tešíme na
úlohu budú riešiť prvú, druhú, prípadne
V kategórii EF bola najúspešnejšia
nové stretnutia s budúcimi študentmi
poslednú. Ako je už dobrým zvykom,
Pavlína Gregorová z Nitry, ktorá tiež
v posluchárňach a laboratóriách
obtiažnosť úloh bola aj tentoraz zhruba
získala zlatú medailu, strieborný bol
Prírodovedeckej fakulty Univerzity
na úrovni druhého až tretieho ročníka
Ferdinand Vavrík z Púchova a bronKomenského v Bratislave.
vysokej školy.
zovú medailu získal Mário Markuliak
M. Sališová
V praktickej časti žiaci riešili úlohy z
z Bratislavy.
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Legislatíva

Máte aktuálny
Prevádzkový poriadok laboratória?
Mária PORUBSKÁ
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku l, 949 74 Nitra
mporubska@ukf.sk

V

každom chemickom laboratóriu
sa pracuje s chemikáliami klasifikovanými ako nebezpečné
chemické faktory. Takéto
pracovisko musí mať vypracovaný
a príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva (RÚVZ) schválený prevádzkový poriadok. Vyžaduje
to zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v §52 ods.1, písm. e. Nesplnenie
tejto povinnosti je klasifikované ako
správny delikt na úseku verejného zdravotníctva. Uvedená povinnosť platí pre
podnikateľské a neziskové subjekty ako
aj štátne zariadenia, teda aj pre stredné
školy, univerzity a pracoviská SAV.
Každé pracovisko manipulujúce s toxickými (T) a veľmi toxickými (T+) látkami a zmesami, vrátane karcinogénov
a mutagénov, musí mať na to súhlas
RÚVZ. Rozdiel oproti minulosti je ten,
že výskumné a univerzitné pracoviská z
tejto povinnosti už nie sú vyňaté. Navyše,
príslušní pracovníci musia mať na manipuláciu s toxickými a veľmi toxickými látkami osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(zákon č.355/2007 Z.z.). Možno je zaujímavé, že takéto osvedčenie musí mať
aj vysokoškolský profesor v chemickom
odbore, ak s uvedenými látkami pracuje
alebo prácu s nimi riadi. Podmienky na
získanie osvedčenia sú však v zákone
diferencované.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
popisuje súhrn opatrení na ochranu
zdravia zamestnancov na pracovisku,
v ktorom existuje riziko. V laboratóriu
je rizikom poškodenie zdravia nechráneným kontaktom a nadmerná expozícia pracovníkov nebezpečným účinkom
chemikálií. Podľa Nariadenia vlády SR
č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
dokument musí obsahovať posudok o
riziku, popis dispozičného riešenia predmetného laboratória vrátane skladových
priestorov chemikálií, zoznam používaných chemikálií a ich klasifikáciu,
bezpečné pracovné postupy manipulácie s chemikáliami a zneškodňovania
chemického odpadu, ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo
zníženie rizika, havarijný plán, pokyny a
vybavenie pre prvú pomoc s ohľadom na
charakter činnosti laboratória a spôsob a
frekvenciu školení pracovníkov.
Posudok o riziku
vypracúva zamestnávateľ v spolupráci so zmluvne dohodnutou pracovnou zdravotnou službou. Zamestnávateľ
poskytne údaje: identifikáciu nebezpečných vlastností používaných chemikálií
(získajú sa z kariet bezpečnostných
údajov), úroveň, druh a trvanie expo-
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zície a konkrétne pracovné podmienky.
Na základe popisu činnosti pracovníkov lekár pracovnej zdravotnej služby
vystaví tzv. kartu pracovného miesta,
kde sú vyznačené odporúčania na druh
a frekvenciu zdravotných prehliadok
jednotlivých pracovníkov na ich pracovných pozíciách. Závery z vykonaného zdravotného dohľadu sú podkladom pre charakterizáciu rizika pre
pracovníkov a z toho odvodeného plánu
riadenia rizika. Vyhodnotenie posúdenia rizika signalizuje, či zamestnávateľ
musí alebo nemusí prijať iné ochranné
opatrenia okrem už existujúcich.
Problematické môže byť zistenie
skutočnej expozície jednotlivými nebezpečnými chemickými faktormi
(NCHF) na jej porovnanie s najvyššími prípustnými expozičnými limitmi
(NPEL). NPEL pre niektoré NCHF
uvádza príloha č.1 vyššie uvedeného
nariadenia vlády. RÚVZ pravidelne
kontrolujú úroveň vybraných faktorov
na pracoviskách s ich obvyklým výskytom (napr. prevádzky vo fabrikách).
Ale ak zamestnávateľ nepozná túto
úroveň (napr. priemernú koncentráciu
pár používaného organického rozpúšťadla s určeným NPEL), je povinný ju
zistiť. Meranie si môže vykonať sám,
alebo objednať na RÚVZ či u iného
kompetentného akreditovaného laboratória. Namerané údaje sú podkladom
pre hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu práce.
Podľa úrovne a charakteru práce
a pracovného prostredia, ktoré môže
ovplyvniť zdravie pracovníkov, sa práce
zaraďujú do štyroch kategórií: v prvej kategórii nie je zdravotné riziko,
v druhej kategórii nie je riziko ak sa
neprekračujú NPEL, pri tretej kategórii
sa úroveň NPEL dodržiava za použitia
špecifických opatrení a pri sústavnom
používaní ochranných pomôcok a do
štvrtej kategórie patria práce, pri ktorých
sa neprekročenie NPEL nedá zabezpečiť
ani špecifickými opatreniami. Na takúto
prácu môže byť pracovník zaradený
najviac na 1 rok. Za rizikovú prácu sa
považuje tretia a štvrtá kategória. Z
uvedeného vyplýva, že práca vo väčšine
chemických laboratórií je zaradená do
druhej kategórie. Avšak je v spoločnom
záujme pracovníkov aj zamestnávateľa,
aby bolo pracovné prostredie kontrolované a NPEL neboli prekračované.
Zvláštna pozornosť je venovaná práci
s chemikáliami klasifikovanými ako
karcinogén 1. alebo 2. kategórie a mutagén 1. alebo 2. kategórie (klasifikácia
ako T alebo T+). Nariadenie vlády SR
356/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci zakazuje prácu s týmito
látkami osobám mladším ako 18 rokov,
tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám. Čo si treba zvlášť všimnúť je, že
karcinogény a mutagény sa nesmú používať pri výučbe v základných školách
a stredných školách. Z toho vyplýva, že
napr. bichromátometria sa na chemicky

orientovaných stredných školách vôbec
nemôže v laboratóriu cvičiť, dokonca
takéto striktné ustanovenie vylučuje
aj demonštračné bichromátometrické
titrácie či stanovenie chemickej spotreby kyslíka metódou dichrómanu pri
analýze vôd. Na vysokých školách a
výskumných pracoviskách sa karcinogény a mutagény môžu používať iba
na základe schválenia RÚVZ, ako bolo
spomenuté v úvode.
Zamestnávatelia sú povinní, všade tam
kde je to možné, nahradiť karcinogény a
mutagény menej nebezpečnými chemikáliami. Je samozrejmé, že čím je väčšie
riziko z expozície, tým dôkladnejšie preventívne opatrenia musia byť prijaté.
Bezpečné pracovné postupy
manipulácie s chemikáliami a zneškodňovania chemického odpadu majú
byť popísané tak, aby ich realizácia v
praxi bola preukázateľná. Spôsob skladovania chemikálií musí spĺňať nielen
toxikologické požiadavky (uvedené v
NV č.355/2006 Z.z.), ale aj požiarnobezpečnostné. Používané ochranné pomôcky (Nariadenie vlády SR č.395/2006
Z.z. o minimálnych požiadavkách na
poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov)
musia zodpovedať povahe práce a byť
náležite udržiavané.
Zneškodňovať nebezpečný odpad z
chemikálií môže iba firma autorizovaná
Ministerstvom životného prostredia SR.
Pri kontrole orgánom na ochranu verejného zdravia musí zamestnávateľ predložiť príslušnú zmluvu s takouto organizáciou a preukázať jej reálne napĺňanie.
Preventívne opatrenia
majú popisovať povinnosti zamestnávateľa a pracovníkov, smerujúce k
eliminácii rizika. Jedným z dôležitých
opatrení je vybavenie pracoviska symbolmi, upozorňujúcimi na výskyt rizikových faktorov. Symboly sa riadia
Nariadením vlády SR č.444/2001 Z.z. o
požiadavkách na používanie symbolov
a signálov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.
Preventívnym opatrením je aj účelné
usporiadanie pracoviska, jeho primeraná hygienická výbava a dostupnosť
kariet bezpečnostných údajov.
Havarijný plán a prvá pomoc
majú byť zosúladené s ostatnými
zložkami organizácie a majú reflektovať charakter rizika. Udržiavaná požiarna signalizácia, hasiace prostriedky
a funkčné lekárničky prvej pomoci
majú byť samozrejmosťou. Na viditeľných miestach majú byť umiestnené
núdzové telefónne čísla.
Školenie personálu
má byť pravidelné s primeranou
frekvenciou, zamerané na účinky používaných chemikálií na zdravie a
bezpečnosť pracovníkov, prvú pomoc,
požiarnu ochranu, prácu s elektrickými
zariadeniami, prípadne ďalšie aktuálne
témy.

Jubilanti

Prof. Ing. Vasil Koprda,
DrSc. - sedemdesiatročný
Koprda
Vasil,
*
6.3.1940
v
Považskej Bystrici.
Vysokoškolské štúdium
ukončil na Fakulte
technickej a jadrovej
fyziky ČVUT (dnes
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) v Prahe v r. 1962, odbor Jadrová chémia. Po ukončení štúdia
pracoval do roku 1975 na Výskumnom
ústave hygieny práce a chorôb z povolania v Bratislave na odbore Radiačnej
hygieny.
V rokoch 1975 - 1994 pracoval na
Ústave experimentálnej farmakológie
SAV a od r. 1995 na Katedre životného
prostredia Chemicko-technologickej fakulty STU, premenovanej v r. 1999
na FChPT STU (Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie) v Bratislave
(od r. 2003 na Katedre environmentálneho inžinierstva, od r. 2006 na Ústave
chemického a environmentálneho inžinierstva). Hodnosť kandidáta vied získal
v roku 1969 v odbore jadrová chémia,
doktora vied v roku 1989 v odbore jadrová chémia a radiačná hygiena, docenta
v roku 1993 v odbore Jadrová chémia a
chémia životného prostredia a profesora
v roku 1998 v odbore Chémia životného
prostredia.
Na FChPT prednášal predmety
Radiačná chémia, Rádioaktívne zamorenie biosféry a problémy ochrany,
Rádioekológia, Jadrová chémia a technológia, Hodnotenie vplyvov technológií na životné prostredie a legislatíva
životného prostredia, Technológia životného prostredia a Zneškodňovanie a
zužitkovanie odpadov. Podieľa sa aktívne na výučbe v bakalárskom, inžinierskom, doktorandskom a postgraduálnom
štúdiu.
Z pohľadu vedeckého profilu v rokoch 1963-1974 menovaný bol angažovaný predovšetkým v teoretickom
a experimentálnom výskume hygieny
jadrovo-energetických komplexov, v
rokoch 1975-1994 sa prevažne venoval problematike radiačného ohrozenia
veľkochovov hospodárskych zvierat
a farmaceuticko - farmakologickej
problematike vývoja nových foriem
liečiv a od roku 1995 prednostne pedagogickej problematike v oblasti životného
prostredia.
Viedol rozsiahle riešiteľské kolektívy
domácich a zahraničných grantov. Riešil
50 výskumných úloh, z toho 17 ako zodpovedný riešiteľ. Vychovával ašpirantov

a doktorandov v odboroch Jadrová chémia a Chémia a technológia životného
prostredia. Je predsedom komisií pre
obhajoby dizertačných, habilitačných,
doktorandských (PhD) a doktorských
prác (DrSc., do r. 2006) v odboroch
Jadrová chémia a Chémia a technológia životného prostredia (FChPT STU,
Biochemické a chemické technológie,
1997-doteraz) a členom doktorandských
komisií v odboroch Ekológia a environmentalistika (UMB), Jadrová chémia
(PF UK) a Jadrová energetika (FEI
STU). Do r. 2005 bol odborným garantom interného i externého, bakalárskeho,
inžinierskeho a postgraduálneho štúdia v
odbore Chémia a technológia životného
prostredia na FChPT STU v Bratislave.
Medzi ústredné tematické okruhy
vedeckej činnosti menovaného patria:
separácia a stanovenie rádionuklidov na
vymieňačoch iónov, s použitím extrakčnej chémie a extrakčnej chromatografie,
príprava nových diagnostických rádiofarmák, štúdium foriem rádionuklidov v
krvi a ich väzba na bielkoviny, príprava
protrahovaných foriem liečiv s využitím zmesných metakrylátov a výskum
a vývoj transdermálnych terapeutických
systémov.
Medzinárodným uznaním jeho vedeckej činnosti boli zahraničné stáže
a pozvania na významné pracoviská
vo Veľkej Británii (Cardiff, School of
Pharmacy, 1992), Francúzsku (Lyon
Univ. Claude Bernard, visiting professor,
1993) a USA (San Francisco, UC Med.
Center, 1993). Celý rad zahraničných
pobytov absolvoval vo výskumných
laboratóriách v Uppsale (Biochemické
centrum, 1980), v Moskve (VNII GTP
Farmakológii, 1982), Zagrebe (Ruder
Boškovič, 1974), Rheinsberg (JE, 1970),
Waršawa – Swierk (JE, 1973) ai.
Celkový počet vedeckých prác zverejnených vo vedeckých časopisoch a
na domácich a medzinárodných konferenciách presiahol počet 220. Napísal
ojedinelú špecializovanú monografiu:
Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi
látkami, ktorá bola prvou systematickou a komplexnou prácou v tomto odbore (Kniha roka, vyd. SAV, 1986).
Je autorom a spoluautorom 2 skrípt,
slovníka a 6 knižných kapitol. Viedol 9
doktorandov, 5 diplomantov a 7 bakalárskych projektov. Ako vedúci katedry v r.
1995-2002 má zásluhy na rozvoji pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti
katedry a skvalitnení prípravy inžinierov
pre oblasť ochrany životného prostredia.
V r. 2004 odišiel do dôchodku a odvtedy
pôsobil do roku 2009 na FChPT na
zmluvnej báze.

Dlhé roky (1969-1976) bol členom
Rady pre jadrovú techniku SVTS a
členom poradných zborov Hlavného
hygienika SR (1969-1977). Je členom
Rady pre jadrovú bezpečnosť predsedu
Úradu jadrového dozoru SR a je delegátom SChS v sekcii pre environmentálnu
chémiu Federácie európskych chemických spoločnosti (FECS, DCE), ako aj
predsedom sekcie životného prostredia
Akademickej rady SNUS.
Rozsiahle a významné výsledky v
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti potvrdzujú, že Prof. Koprda je
osobnosťou, ktorá požíva veľkú úctu
a autoritu. Aj v súčasnosti sa podieľa
intenzívne na vedeckej činnosti v 2 projektoch VEGA (FChPT SVŠT a ÚEF
SAV). Vedecká rada STU rozhodla a
rektor STU udelil Vasilovi Koprdovi
čestný titul „ profesor emeritus“ s účinnosťou od 30.11.2009.
Vážený pán profesor, akademická
obec Ti ďakuje za Tvoju neúnavnú pedagogicko vedeckú prácu a do ďalších
rokov želá pevné zdravie, napredovanie
v Tvojej tvorivej práci a veľa dobrých
priateľov.
J. Tolgyessy, M. Revús

Prof. Ing. Václav Koman,
DrSc. – významný
absolvent SVŠT
z prvej dekády
Emeritný profesor
Chemicko-technologickej fakulty pre odbor Chémia a technológia tukov, prof. Ing.
Václav Koman, DrSc.
sa narodil 03.11.1927.
Jubilanta viedla jeho životná cesta z
Nového Mesta nad Váhom, kde ukončil
gymnaziálne štúdiá, do Bratislavy na
Chemickotechnologickú fakultu SVŠT.
Po skončení vysokoškolského štúdia a
pôsobení v Považských tukových závodoch v Novom Meste nad Váhom sa
vrátil na CHTF ako asistent. Pod vedením zakladateľa tukovej chémie a technológie na Slovensku, Ing. Ladislava
Ullricha, začal rozvíjať študijný smer
zameraný na chémiu a technológiu jedlých a technických tukov, chémiu tenzidov a technológiu detergentov, ako
aj kozmetológiu. V roku 1963 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na
tému “Štúdium vyšších nenasýtených
mastných kyselín a ich izomérov” a o
štyri roky neskôr úspešne habilitoval
s prácou “Lipidy – príspevok k štúdiu
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Jubilanti
ich prírodných zmesí a štruktúr”. V
sedemdesiatych rokoch a v prvej polovici osemdesiatych rokov riešil viacero
štátnych výskumných úloh z oblasti
štruktúr triacylglycerolov. Súčasne
úzko spolupracoval s tukovým priemyslom na Slovensku, pričom najmä
v Palme Bratislava a Nové Mesto nad
Váhom pomohol pri zavádzaní v tom
čase špičkových technologických uzlov
výroby jedlých olejov a tukov, resp.
technických tukov a detergentov. Svoje
cenné výsledky na poli základného a
orientovaného výskumu zhrnul vo svojej doktorskej práci “Štruktúry lipidov
vo vzťahu k ich biologickej hodnote a
technologickej kvalite”, ktorú obhájil
na VŠCHT v Prahe roku 1984. Od roku
1985 pôsobil päť rokov ako vedeckopedagogický expert a neskôr ako profesor na univerzite v Tlemcene v Alžírsku,
kde zaviedol chromatografickú analýzu
éterických olejov izolovaných z púštnych rastlín, najmä jojoby. Po návrate v
roku 1990 pôsobil opäť ako docent a od
roku 1994 ako profesor na CHTF-STU.
Na základe publikácií menovaný bol
pozývaný aj do ďalších štátov, ale z
ponúk sa realizoval iba polročný pobyt na Ecole Polytechnique v Paríži,
kde rozvíjal analýzu lipidov pomocou
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. V posledných rokoch sa stal ako
prvý Slovák členom spoločnosti pre US
chemikov pre oleje a tuky (AOCS) a
výboru pre chémiu Švédskej kráľovskej
akadémie vied, ako konzultant.
Náplňou celoživotnej vedeckovýskumnej práce menovaného zostáva
teoretické a praktické riešenie problematiky minimalizácie zdravotne polemických trans-izomérov nenasýtených mastných kyselín, či už v procese
parciálnej katalytickej hydrogenácie
rastlinných olejov alebo v kombinácii
stužovania a preesterifikácie jedlých
tukov a olejov. S tým zákonite súvisí potreba komplexného definovania
štruktúr triacylglycerolových molekúl a
ich vlastností, čo vyžaduje mimoriadne
náročné postupy enzýmovej a chromatografickej analýzy. Túto doplnil o
matematické spracovanie výsledkov
výpočtovou technikou a vypracovaním
vlastných výpočtových programov.
Výsledkom celoživotnej práce profesora Komana je viac ako 130 vychovaných odborníkov v chémii, analýze a
technológii tukov a detergentov, pričom
ako školiteľ viedol 12 dizertačných
prác. Menovaný uverejnil viac ako 150
vedeckých a odborných publikácií, a 70
prednášok na vedeckých konferenciách
doma i v zahraničí, 5 vysokoškolských
učebných skrípt, 5 autorských osvedčení
a tiež monografiu s názvom “Štruktúry
lipidov”, ako aj celý rad vedecko-po-
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pulárnych a osvetových článkov. Popri
vedeckej a pedagogickej práci aktívne
pracoval vo vedeckých spoločnostiach,
najmä v SVTS a Slovenskej spoločnosti
pre vedy poľnohospodárske, lesnícke a
potravinárske pri SAV. Za jeho zásluhy
obdržal najvyššie vyznamenanie tejto
spoločnosti Fándlyho medailu. Pôsobil
desať rokov ako predseda hodnotiteľskej komisie pre kvalitu tukov a tukových výrobkov v Čs. inšpekcii akosti a
bol členom redakcií viacerých odborných časopisov. Je nositeľom viacerých
vyznamenaní. Za aktívnu činnosť v
SNP mu udelili dve pamätné medaily,
za dlhoročnú vedecko-pedagogickú
prácu bol vyznamenaný Zlatou medailou SVŠT. Zásluhy jubilanta boli
uznané aj praxou, odborový podnik
Palma mu udelil exkluzívne vyznamenanie „Najlepší pracovník 1987“.
Menovaný ešte aj po 80-tinách aktívne spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ktoré majú záujem využiť jeho
bohaté odborné vedomosti a životnú vitalitu. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých
konferencií (Laboralim, Cudzorodé
látky v potravinách a pod.).
Vždy sme obdivovali jeho vedeckú
zanietenosť a nadšenie pre pokrok a
netradičné novátorské postupy, charakteristickú húževnatosť, až neoblomnosť
pri presadzovaní svojich vedeckých
cieľov. Možno právom povedať, že sa
najviac zaslúžil o zavedenie chromatografických metód pri analýze lipidových látok a látok sprevádzajúcich jedlé
tuky a oleje.
Záverom možno konštatovať, že profesor Koman splnil svoje pedagogické aj
vedecké poslanie v miere vrchovatej.
V mene spolupracovníkov a kolegov
mu prajeme pevné zdravie, spokojnosť
a pohodu do ďalších rokov života.
A. Szokolay, Š. Schmidt

Významné jubileá na FPV
UCM v Trnave
Katedra chémie je jednou zo štyroch
katedier na Fakulte prírodných vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
UCM v Trnave je verejnou vysokou
školou, ktorá vznikla zákonom NR SR
č. 201/1997 Z. z. o zriadení Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave zo dňa
27. júna 1997. Zastrešuje tri fakulty:
Fakultu prírodných vied, Filozofickú
fakultu, Fakultu masmediálnej komunikácie a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch. Poslaním výchovno - vzdelávacej činnosti Fakulty
prírodných vied UCM je výchova
absolventov s prírodovedným zamer-

aním so širším rozhľadom, schopných
kvalifikovane prispieť k riešeniu odborných a špecifických problémov
rozvoja spoločnosti. Vedecko - výskumná činnosť fakulty na národnej i
medzinárodnej úrovni je orientovaná v
úplnom súlade s výchovno - vzdelávacím procesom. Katedra chémie začala
svoju činnosť bezprostredne po založení
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
a zabezpečovala výučbu všetkých
základných chemických predmetov.
V apríli 1999 AK MŠ
SR akreditovala magisterské štúdium v odbore
Chémia. V januári 2000
sa stala vedúcou katedry a garantkou odboru
Chémia prof. Ing. Alžbeta Krutošíková,
DrSc.. Výskumná činnosť katedry sa
zamerala na organickú chémiu heterocyklických zlúčenín, ktoré sa využívajú
na prípravu koordinačných zlúčenín s
prechodnými kovmi. Dňa 4. 4. 2009
prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.
dosiahla krásne životné jubileum. Ako
prvej pracovníčke Fakulty prírodných
vied UCM jej bol priznaný titul Emeritus
profesor.
V roku 2005 sa garantom
študijného
programu 1. stupňa
vysokoškolského štúdia
Chémia a aplikovaná
chémia stal doc. RNDr.
Ján Halgaš, CSc., významný odborník v organickej chémii. Dňa 8. 12. 2008 doc.
RNDr. Ján Halgaš, CSc. dosiahol významné životné jubileum.
V júli 2005 sa prof.
Ing. Ján Mocák, DrSc.
stal vedúcim katedry
a postupne garantom
študijného programu 2.
stupňa vysokoškolského
štúdia
Aplikovaná
chémia a biotechnológie a 3. stupňa vysokoškolského štúdia
Aplikovaná analytická a bioanalytická
chémia. Jeho príchodom sa výskumná
činnosť katedry rozšírila o aplikácie chemometrie v klinickej chémii, farmácii
a potravinárstve. Dňa 24. 2. 2010 prof.
Ing. Ján Mocák, DrSc. dosiahol významné životné jubileum.
V roku 2009 na Katedre chémie
FPVUCM bola založená odborná skupina SCHS Aplikovaná chémia a biotechnológie. Všetci uvedení jubilanti
sú tiež členmi Slovenskej chemickej
spoločnosti. Preto aj touto cestou im
chcem v mene členov odbornej skupiny
ako aj v mene pracovníkov FPV UCM
popriať veľa úspechov a radosti z dosiahnutých výsledkov, dobré zdravie,
šťastie a spokojnosť v osobnom živote.
B. Vranovičová

Jubilanti

K životnímu jubileu
Ing. Slavomila Ďuroviče,
CSc.
Od roku 2004,
kdy bylo v Bulletine
SCHS věnováno laudatio významnému
životnímu jubileu ing.
Slavomila Ďuroviče,
uběhlo dalších pět let.
Jak stárneme, všichni si považujeme
každého dalšího roku, ale podvědomě je
naše chápání běhu času nějak potlačeno
a zdá se nám, že čas běží rychleji. A tak
jsme podobnými výročími překvapeni,
třebaže jako příslušníci vědecké obce
bychom mohli vědět, že dnes čas běží
stejně rychle jako za časů Říma nebo
První republiky.
Teď už Slavův věk dosáhl oné úctyhodné osmdesátky, což se ve vzletné
angličtině označuje neobvyklým označením “four scores“ a vlastně lze vzpomínat už i na příhody u příležitosti
jeho minulých kulatin. Připomeňme
si jednu, dvacet let starou a v mnohém i symbolickou. V dnešní době se
v média často vracejí k podzimu 1989,
kdy se moc v zemích socialistického
tábora rozpadala v jedné za druhou, kdy
občané NDR zaplňovali vlaky, které je
přes naše území odvážely do vytoužené
SRN a kdy Praha byla plná zamknutých, leč natrvalo opuštěných Trabantů.
Do této přelomové doby se v Bratislavě
sešli krystalografové na 197. rozhovory
k uctění Slavových šedesátin. Datum
padlo na rovnodennost 21. září 1989,
zhruba dva měsíce po skutečných narozeninách, aby účast neutrpěla díky
dovoleným. Jeden z referujících zmiňoval rozdělení pevných látek na krystalické (mají uspořádanou první koordinační sféru a pořádek drží i na dlouhou
vzdálenost), na skla (uspořádaná jen
první koordinační sféra) a na anti-skla
(neuspořádaná první koordinační sféra,
ale pořádek na dlouhou vzdálenost).
Anti-sklo byl pojem řadě přítomných
neznámý a rozběhla se kolem něj diskuze, protože něco podobného je intuitivně proti srsti. Ale diskuze nějak
nespěla ke konci a oslavenec stav věcí
shrnul pozoruhodnou analogií „To je
ako s tým naším dnešným socializmom.
Vieme presne, čo bude za desať rokov,
no nevieme, čo bude zajtra.“ Snadno
spočítáme, kolik času zbývalo do velkých změn u nás. Od té doby asi řada

účastníků semináře bere Slavovy společensko-politické věštby zcela vážně
a nejen to: také si od té doby všichni
pamatujeme, jak je to se strukturou
anti-skla.
Ale Slavo Ďurovič netrávil čas od
posledních významných narozenin
pouze politologickými rozvahami, ale
docházel do Ústavu anorganickej chémie pracovat (pravda, už bez nároku na
plat), díky chvályhodné osobní politice
vedení ústavu. Sice už nemohl pokračovat ve spolupráci s předčasně zesnulým
Zdeňkem Weissem, ale pokračoval s
Japoncem Toshihiro Kogurem na cronstedtitu (vrstevný silikát blízký kaolinitu a antigoritu), či Italem Massimem
Nespolem na dvojčatění a na vrstevných
silikátech. Z geograficky bližších spolupracovníků zmiňme jednoho ze spoluautorů (J.H.), tématem byly cronstedtit
a kettnerit CaBi(CO3)OF, nazvaný po
akademiku Radimu Kettnerovi. Na příkladu cronstedtitu-1T (toho nejjednoduššího polytypu fylosilikátu vůbec) se
celkem úspěšně pokusil kvantifikovat,
jak ovlivňuje různý podíl posunutých
domén intenzitu charakteristických
polytypových reflexí. Jejich snížená
intenzita vede ke vzniku „duchů“ na
Fourierově mapě, což známe jako
Ďurovičův jev. Všechny tyto spolupráce navazovaly na teorii OD struktur,
kterou Slavo Ďurovič obohatil zavedením OD paketů pro OD struktury
s více typy OD vrstev. Polytypy pak lze
pohodlně odvozovat kladením paketů
namísto vrstev.
Časový režim badatele na odpočinku
je o něco volnější nežli plně zaměstnaného, který se honí od podávání
grantových přihlášek přes roční hlášení
k závěrečným a čas mezitím vyplňuje
ovládáním stárnoucího přístrojového
vybavení, vlastním výzkumem a posléze
psaním publikací. Proto se v posledním
čase Slavo mohl věnovat větší měrou
oné nevděčné úloze recenzenta, a to
nejenom článků, ale i celých knih. K
tomu, že tyto úlohy zvládnul a zvládá,
velmi přispěla jeho pověstná systematičnost a organizovanost spojená
s pečlivostí, trpělivostí a důkladností
– přesně takové lidi redakce časopisů
vyhledávají a oceňují. Bohužel, když
takového dobrovolníka najdou, jsou ho
někdy ochotny zcela zavalit recenzováním, neboť doba si žádá rychlost a
co nejvyšší počty publikací a tak se k
tisku předkládají díla různého stupně
dokonalosti (řečeno mírně), jejichž

autoři očekávají, že redakce zařídí, aby
recenzenti tato díla nejen ,,učesali“, ale
div ne dopsali. Teprve kdo viděl Slavův
rozsáhlý poznámkový aparát k recenzi
knihy „Crystallography of Modular
Materials“ od Giovanniho Ferrarise,
Emila Makovického a Stefana Merlina,
může mít přiměřenou představu o
tom, jaká práce to je – pro úplnost
dodejme, že šlo o recenzi pro Acta
Crystallographica po vyjítí knihy.
Vzdor naplněnému životu (jak říkají
životopisci), má Slavo stále další plány.
Stále ještě čeká na důkladný rozbor, z
hlediska OD, přirozeně, struktura kermesitu (přírodního Sb2S2O). A dalším
uvažovaným projektem je modelace
možných domén polytypů cronstedtitu
subfamile D a jejich vlivu na difrakční
obraz. Oproti cronstedtitu-1T je zde
situace komplikovanější - musíme
uvažovat nejméně dva polytypy (2H1
a 2H2, jak nám potvrdil náš japonský
spolupracovník pomocí HRTEM), přičemž každý z nich může tvořit samostatné domény - celkem by jich mělo
být, pokud dobře počítáme, devět.
Ti, kdož Ing. Slavo Ďuroviče znají
jen zběžně, možná si vzpomenou, že
v dobách minulého režimu patřil mezi
nevyčerpatelné zdroje vtipů, kterých
tehdy našimi národy kolovalo velké
množství. Ale kdybychom vzpomínali
jen na vtipy (mimochodem překryv
v jeho repertoáru mezi jednotlivými
setkáními byl obdivuhodně malý),
unikla by nám hlubší souvislost. Ve
vtipu se vlastně ve zkrácené podobě
odbývá to, co ve výzkumu, který po
fázi, během níž se shromažďují data,
dospívá k novému zjištění či překvapivému závěru. Stejná gradace, podobná
kulminace. Skoro by se to dalo obrátit
v konstatování, že s člověkem, který
nemá smysl pro humor, je lépe se do
žádné spolupráce nepouštět, neboť ho
nemůže nic napadnout.
Popřejme tedy Slavovi do dalších
roků stejnou bystrost, dobrou náladu,
další spolupráce (i další recenze) a
hlavně: pevné zdraví.
M. Rieder, J. Hybler
Poznámka: Redakcia ChemZi je
vďačná autorom za výstižnú charakteristiku osobnosti jubilanta. Za záslužnú
prácu, ktorú vykonal aj v prospech
Slovenskej chemickej spoločnosti mu
bola udelená Medaila SCHS (2005).
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Spomienka

Rozlúčili sme sa s
Ing. Máriou Proškvorcovou
(1925 – 2009),
vzácnou spolupracovníčkou
z podniku Slovlik, Trenčín
Ing. Mária Proškvorcová patrila do
skupiny absolventov Chemickej priemyslovky v Banskej Štiavnici, ktorí po ukončení 2. svetovej vojny štartovali zničený
fermentačno - potravinársky priemysel
(konkrétne to bola výroba pekárskeho
droždia a pokrmových tukov i destilátov
v Trenčíne) a prispievali k jeho povzneseniu v rokoch 1950 až 1980.
Rozlúčili sme sa s ňou v roku 80.
narodenín SCHS. Členkou SCHS bola
od r. 1963.
J. Forsthoffer

Prof. PhDr. Ján KANDRÁČ, CSc.
In Memoriam (1934-2010)
Dňa 25.5.2010, nás po dlhoročnom
boji so zákernou chorobou opustil náš
priateľ, kolega a učiteľ Ján Kandráč.
Prof. PhDr. Ján Kandráč, CSc. sa
narodil 23.1.1934 v Moravanoch, okres
Michalovce ako jedno z piatich detí. V r.
1953 absolvoval na gymnáziu v Michalovciach. VŠ (1953-1957) v kombinácii
fyzika-chémia absolvoval na Fakulte
prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave v roku 195, kde
nastúpil aj na miesto asistenta.
Na SŠ (Dubová ul.) v Bratislave učil
v rokoch 1958-1961. Potom v celom
svojom aktívnom živote účinkoval ako
vysokoškolský učiteľ, od roku 1961 na
Katedre chémie Pedagogickej fakulty
UK v Trnave. Titul PhDr. získal v
roku 1968 a CSc. v roku 1973. Dlho
pracoval v oblasti prípravy a štúdia
nových heterocyklických azofarbív majúcich výhodné analyticky využiteľné
vlastnosti ako acidobázické indikátory,
metalochrómne indikátory a spektrofotometrické a extrakčné činidlá, ktorých
pripravil a systematicky študoval viac
ako 60 v rámci štátnych výskumných
úloh. Z tejto oblasti aj habilitoval a od
roku 1976 pôsobil ako docent do roku
1982, keď bol menovaný profesorom
analytickej chémie. Na PRIF UK pôsobil prof. Kandráč od 1.9.1981 na
Katedre analytickej chémie, ktorú zodpovedne viedol 8 rokov (1981 – 1989).
Do roku 2000 pôsobil ako profesor
tejto katedry, V rámci inovovanej pedagogickej činnosti sa prof. Kandráč
orientoval na prednášky a semináre
z Analytickej chémie a Separačných
metód. Významným vkladom bola jeho
vysokoškolská učebnica „Základy analytickej chémie“, ktorú vydal v spoluautorstve v r. 1978. Z didaktických publikácii je autorom alebo spoluautorom
mnohých vysokoškolských učebných
textov, monografickej práce a piatich
stredoškolských príručiek. V poslednom
období sa vo výskume orientoval na
HPLC analýzu cudzorodých látok v pôdach a na analytické štúdium humínových látok. Prof. Kandráč úspešne vie-
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dol ašpirantov a doktorandov a veľký
počet diplomantov, ktorým odovzdával
svoju životnú múdrosť a porozumenie.
Na PriF UK pôsobil ako predseda Rady
garantov z odboru Teória vyučovania
chémie, ako člen SOK Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, a aj ako
člen Rigoróznej komisie v špecializácii Analytická chémia. Na FarmF UK
pôsobil ako člen spoločnej odbornej
komisie Kontrola chemických liečív.
Výsledky svojej vedeckovýskumnej
činnosti zverejnil v svojich kvalifikačných pracách, v mnohých publikáciach
v zahraničných a domácich časopisoch
a vedeckých zborníkoch.
Ceníme si čas keď sme spolu kráčali našimi profesionálnymi cestami, a aj
čas, ktorý nás prof. Kandráč obohacoval
pozornosťou, vľúdnosťou, svojimi odbornými názormi a túžbou po dobrých
vzťahoch.
Česť jeho pamiatke
M. Hutta

Prof. RNDr. Dušan Kaniansky,
DrSc. In Memoriam
(1946-2010)
Dňa 6. júna 2010,
nás po náhlej chorobe
opustil náš priateľ, kolega a učiteľ Dušan
Kaniansky.
Prof. RNDr. Dušan
Kaniansky,
DrSc.,
sa narodil 8.12.1946
v Ráztočne, kde vyštudoval ZŠ a zahorel pre chémiu. SPŠCh
v Bratislave, odbor Analytická chémia,
ukončil v roku 1966.
V rokoch 1966-1971 bol študentom Prírodovedeckej fakulty UK, odboru Chémia, špecializácie Analytická
chémia. V rokoch 1971-1990 pracoval na Oddelení analytickej chémie
Chemického ústavu UK a neskôr PriF
UK, kde našiel podporu a zázemie pre
svoju prácu a ako s úsmevom hovorieval
pre svojho hlavného a možno aj jediného
koníčka – vývoj izotachoforetického
analyzátora. Koncom roku 1989 sme si
Dušana Kanianskeho zvolili za vedúceho
katedry a od roku 1990 doteraz pracoval
na Katedre analytickej chémie PriF UK
(KACH). V rokoch 1990 - 1997 a od
roku 2003 do svojho skonu pracoval
ako vedúci KACH, kde výraznou mierou prispel, prispieva a svojimi názormi
a námetmi bude ešte dlho prispievať ku
skvalitneniu vedy, a vzdelávania mnohých generácií analytických chemikov.
Vďaka svojej vrodenej húževnatosti,
mimoriadnej inteligencii, nadaniu pre to,
čo robil svojim nadpriemerným výkonom
vedeckej práce zvyšoval a ešte bude
zvyšovať kredit katedry a cez mnohé
aktivity v spolupráci s mimouniverzitnými a medzinárodnými pracoviskami
zlepšuje aj kredit PriFUK a UK ako
celku. Prof. Kaniansky je významným
zakladateľom slovenskej vedeckej školy
v oblasti elektromigračných separačných
metód a svojou vedecko-pedagogickou a
organizačnou prácou ako pracovník UK
ovplyvnil širokú odbornú domácu aj za-

hraničnú obec. Počet prítomných aj tu, pri
tejto smutnej udalosti, o tom tiež svedčí.
Prof. Kaniansky je autorom viac
ako stodesať vedeckých publikácií, a
z mnoho desiatok prednášok a stoviek
iných odborných príležitostí ho osobne
poznajú stovky kolegov doma a v zahraničí, ktorí rôznou formou a z celého
sveta už vyjadrili svoj smútok a sústrasť nad jeho náhlou stratou. Svojou
vedeckou prácou ovplyvnil tisíce odborníkov po celom svete. Celkove boli
jeho práce citované viac ako 2000 krát,
čo ho zarailo podľa ISI na svetovú
úroveň v chémii. Najvyššie ocenenie
Vedec roka SR 2001 získal ešte ako
doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc.,
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Prof. Kaniansky, náš Dušan, založil
výraznú vedeckú školu - v oblasti elektroseparačných metód vychoval množstvo doktorandov, diplomantov, študentov. Mnohí sa hrdo hlásime k jeho škole
a odkazu pre nás. Dušan bol organizátorom mnohých vzdelávacích kurzov pre
pracovníkov praxe v rámci programov
celoživotného vzdelávania, okruh ľudí
ktorí ho rešpektovali, uznávali a mali
ho radi je skutočne veľký.
Aktívne sa podieľal s mnohými spolupracovníkmi na vývoji a aj na realizácii pokročilej inštrumentácie pre
elektroseparačné techniky, pričom spoluvytváral mnohé nové trendy, napríklad v oblasti vývoja, dizajnu a realizácie
elektroseparácií na čipe. Na základe
jeho dlhodobej sústredenej a tvorivej
práce bolo za obdobie rokov 1982 –
2010 vyprodukovaných v spolupráci
s domácimi a zahraničnými firmami
viac ako 800 pokročilých analyzátorov,
ktoré slúžia pre potreby klinických, environmentálnych, vodohospodárskych
a iných pracovísk, kde sú zamestnaní
vo vysokej miere aj absolventi UK.
Na UK bol aktívne a nadšene zapojený do zlepšovateľských aktivít a dnes
je autorom a spoluautorom viac ako
dvadsať patentov, z toho niekoľko s celosvetovou ochranou a tiež spoluautorom slovenských technických noriem.
Izotachoforetický analyzátor, ktorého
bol duchovným otcom a spolutvorcom bol
viackrát ocenený doma aj v zahraničí.
Ocenenie Prof. RNDr. Dušana
Kanianskeho, DrSc. Zlatou medailou
Univerzity Komenského pri príležitosti
jeho 60. narodenín bolo uznaním jeho
plodnej práce v prospech Univerzity
Komenského, ktorej rozsah, kvalita
a dosah mnohonásobne prekračuje
bežné kritériá a tiež ocenením jeho viac
ako 40 ročného mimoriadne aktívneho,
plodného a pozitívneho pôsobenia na
Prírodovedeckej fakulte UK.
Prof. Dušan Kaniansky, bol mnohostrannou osobnosťou. Svojim priateľským
priamym konaním a náročnosťou; premysleným, zodpovedným a sústredeným
prístupom k vedeckej práci, vzdelávaniu
a radostným postojom k mimopracovným záľubám, ktorými bola zase vedecká
práca, je príkladom pre nás všetkých,
a tiež zdrojom osobného ponaučenia.
Česť jeho pamiatke...
M. Hutta

Merck Chemicals pre Bioscience. Výskum je úspešný, ked má
možnosť využiť inovácie a výhody, ktoré súčasná veda prináša,
tak ako výskum pod hlavičkou Merck Chemicals. Každý rok
uvádzame stovky nových produktov pre Bioscience. Náš ciel?

Breakthrough in HPLC performance!
Ascentis Express Fused-Core™ HPLC columns
Based on Fused-Core™ particle technology, Ascentis Express provides the beneﬁts of high speed and
high eﬃciencies of sub-2 μm particles at much lower backpressures. Due to the high eﬃciencies at
low backpressures, Ascentis Express can beneﬁt both conventional HPLC users as well as UHPLC™ or
other ultra pressure system users.
Ascentis Express Extreme Performance beneﬁts include:

Pomôcť vám byt lepšími medzi najlepšími. Podporujeme výskum
produktami prémiovej kvality. Ako najlepší z najlepších myslíme
dopredu a novými technológiami dláždime cestu pre vás.
www.merck-chemicals.com

Ako Merck Chemicals podporuje úspech Bioscience?

Je to jednoduché.
Naše inovatívne technológie,
prémiové produkty a profesionálna
technická podpora vás dovedú
k prelomovým riešeniam
na svetovej úrovni.

 z Double the eﬃciencies of conventional 3 μm particles
That’s what’s in it for you. Merck Chemicals

 z Equal eﬃciencies of sub-2 μm columns at half of the backpressure
 z Rugged design capable of high pressure operation
 z Reduced solvent consumption

https://www.sigmaaldrich.com/express
Sigma-Aldrich spol. s r.o.
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