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TERMODYNAMICKÉ VLASTNOSTI TUHÝCH LÁTEK

A FÁZOVÉ ROVNOVÁHY V SUBSOLIDUSOVÉ OBLASTI

V SYSTÉMU Y-Cu-O

Matouš Mrověc a Jindřich Leitner

Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

Na základě podrobné analýzy dostupných experimentálních dat byla pomocí programu

OPTIM určena sada otimálních hodnot termodynamických veličin pro směsné oxidy

Y 2 Cu 2 0 5 a YCuO2 (viz. tabulka). Konstanty teplotní závislosti C p m byly v případě Y 2 Cu 2 0 5

určeny z experimentálních hodnot C p m měřených v oboru teplot 298,15 - 1200 K, v případě

YCuO2 byly odhadnuty na základě Neumannova-Koppova pravidla. Hodnoty standardních

slučovacích entalpií (AH?(298,15 K)) a standardních molárních entropií (S£(298,15 K)) byly

získány na základě výsledků kalorimetrických i rovnovážných měření. Při optimalizaci byly

uvažovány všechny experimentální údaje, přičemž každé hodnotě byla přiřazena určitá váha

na základě těchto obecných kritérií:

a) obvyklá přesnost dané experimentální metody,

b) chyba daného měření uváděná autory,

c) kvalita měřených vzorků (fázová analýza, stechiometrie, čistota),

d) citlivost dané experimentální veličiny na hodnoty optimalizovaných parametrů při zpětném

výpočtu.

C-P7

Látka

Y2Cu205

YCuO2

AH°f(298,15 K)
(kJ/mol)

-2220,4

-1040,9

S °(298,15 K)
(J/K.mol)

197,6

92,8

C p m = A + B.T + C/T2 (J/K.mol)

A

210,712

90,648

B

29,552E-3

14.956E-3

C

-2,923E6

-1.073E6

Obor teplot
(K)

298-1300

298-1300

Takto získané hodnoty byly dále užity pro posouzení termodynamické stability tuhých

podvojných oxidů Y 2 Cu 2 0 5 a YCuO2 a pro výpočet a konstrukci ternárních fázových

diagramů systému Y-Cu-0 v subsolidusové oblasti. Teplotní závislost změny Gibbsovy

energie doprovázející reakci

Y2O3(s) + 2 CuO(s) = Y2Cu205(s)



lze na základě optimalizovaných hodnot termodynamických funkcí Y 2 Cu 2 0 5 vyjádřit ve tvaru

AG? = 10913,3 - 11,388.T(J)

Z tohoto vztahu vyplývá, že směsný oxid Y 2 Cu 2 0 5 je termodynamicky stabilní vzhledem

k jednoduchým oxidům Y2O3 a CuO při teplotách nad 958 K. Fázový diagram systému

Y-Cu-0 pro teplotu 1200 K vypočtený a zkonstruovaný pomocí programu TERNARY, který

je součástí integrovaného systému MSE-THERMO1, je uveden na obrázku.

Tato práce vznikla za financí podpory grantu 106/93/0298 GAČR.

Literatura:

1. Leitner J., Chuchvalec P., Voňka P.: High Temp. Sci. (v tisku).
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TERMODYNAMICKÁ DATA PRO POSOUZENÍ STABILITY VYBRANÝCH

PODVOJNÝCH OXIDŮ

Pavel Chuchvalec*, Jindřich Leitnerb, Roman Šišma*

a/ Ústav fyzikální chemie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
b/ Ústav inženýrství pevných látek VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

Objev supravodivých látek v systému BijOj-SrO-CaO-CuO se stal podnětem k

hlubšímu studiu nejen tohoto komplexního systému, ale i pseudobinámích systémů: SrO-CuO,

Bi^-CaO, CaO-CuO, Bi^-CuO, Bi^-SrO, SrO-CaO. Při studiu uvedených

pseudobinámích systémů byla popsána řada podvojných oxidů, které zde mohou vznikat a

prováděna měření jejich některých termodynamických vlastností. Experimentální data

byla převážně získávána nízkoteplotním kalorimetrickým měřením tepelných kapacit a z

rovnovážných měření.

Cílem této práce bylo využít vyhledaných experimentálních informací a v kombinaci s

odhadovými metodami získat konzistentní termodynamické údaje pro vybranou skupinu

oxidů. Tato data doplnila chybějící termodynamické veličiny ve stávající databázi

MSE-DATA, která byla vyvinuta na našich pracovištích. Jako prostředí pro vývoj

programového vybavení zajišťujícího požadované funkce byl zvolen relační databázový

systém FoxPro for DOS, který umožnil vhodnou modularitu jednotlivých programových

segmentů a efektivní propojení se základní bází termodynamických údajů.

V komplexním systému BijOj-SrO-CaO-CuO bylo nalezeno celkem dvacet jedna

podvojných oxidů v pěti různých pseudobinámích systémech, na které lze tento systém

rozdělit. Pro devět z těchto oxidů (Bi6Ca7016, Bi10Ca7O22, BijCaO,,, Bi14Ca3026, CajCuOj,

Ca0 jQgCuO! 9}, SrCujOj, Sr2Cu03, SrCuO2) byly v literatuře nalezeny údaje, které umožnily

provést vyhodnocení standardního slučovacího tepla a molární entropie těchto látek pomocí
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optimalizačního programu. Konstanty (A, B, C) teplotní závislosti Cp=A+BT+CT"2 byly

odhadnuty použitím Neumannova-Koppova pravidla. Pro zbývajících dvanáct podvojných

oxidů nebyla nalezena žádná termodynamické data. K určení standardního slučovacího tepla a

molární entropie byly v těchto případech použity odhadové metody. Získaná data byla

následně využita pro posouzení stability jednotlivých podvojných oxidů za různých

podmínek [T, p(O2)].

Tato práce vznikla za finanční podpory grantu č. 104/95/0868 GAČR
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CHÉMIA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE

V. ROMANČÍK, T. DANEČKOVÁ

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

Životné prostredie je zložitý systém, v ktorom sa realizuje a vyvíja život spoločnosti.
Existencia a vývoj živých organizmov je ovplyvnená aj neživým prostredím; vzájomným
pôsobením faktorov sa vytvárajú ekosystémy. Existencia ekosystémov a ich vývoj sú podmienené
vhodným zoskupením faktorov alebo ich zmenou v takej miere, že sa im žŕvé organizmy môžu aj
nemôžu plynule prispôsobovať. Harmóniu zoskupení porušuje najvýraznejšie ľudská spoločnosť.
Vývoj spoločnosti v poslednom období je charakterizovaný rastúcou ekonomickou aktivitou,
rozvojom energetiky, priemyslu, chémie, poľnohospodárstva a ďalších odvetví národného
hospodárstva nesúc so sebou rastúce nároky na prírodné zdroje, ktorých neúmerné využívanie by
mohlo viesť k vážnym konfliktom medzi spoločnosťou a prostredím, v ktorom bude žiť. Aby bol
súlad nezbytného rastu ekonomiky spoločnosti so zdravým životným prostredím, stojí pred vedou
veľká úloha hľadať spoločné cesty na zachovanie rovnováhy ekosystémov. Významná úloha
pripadá lekárskym a biologickým vedám, lebo problematika životného prostredia je široká a je
nutné riešiť ju komplexne.

UNESCO prijalo už v roku 1967 definíciu nórskeho profesora S. Wike-ho, podľa ktorého je
životné prostredie tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení (interakcii), t.j. ktorú
používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.

Človek ako druh sa vyvíjal nielen po celú dobu svojich dejín, ale po mnohé generácie
predtým za prirodzených podmienok na zemi. Tieto podmienky determinovali jeho utvárania po
stránke telesnej, duševnej, spoločenskej a preto tvorí človek so svojim prostredím jednotu. Toto
prostredie pôsobí na človeka pozitívne alebo negatívne na jeho pracovisku, v byte, vo verejných
priestoroch, v rekreačných zariadeniach i vo voľnej krajine. Tento vplyv je neustály a dynamický.
Na hmotnom prostredí je človek závislý predovšetkým svojou biologickou potrebou. Odhaduje sa,
že človek za 24 hodín života približne "spotrbuje" 20 m3 vzduchu, 2 - 3 litre vody a 0.7 kg
potravín. Bez potravy môže žiť 5 týždňov, bez vody, 5 dní a bez vzduchu len asi 5 minút.

Človek závisí na prírode i prostredníctvom pracovného procesu, ktorého úroveň určuje
stupeň jeho ekonomickej aktivity. Pracovný proces je podmienený existenciou zdrojov biosféry a
možnosti jej využívania k uspokojovaniu potrieb spoločnosti. Bez využiteľných zdrojov biosféry
by nemohol človek existovať; poškodzovanie týchto zdrojov môže mať negatívny vplyv na ďalší
rozvoj spoločnosti. Preto sa aj skúma vzťah organizmu a prostredia s cieľom jeho optimalizácie,
zabezpečovania zachovania zdravia a prispievať tak k jeho upevneniu. Nové okruhy problémov
priniesla technizacia prostredia, zintenzívňovanie civilizačných procesov. Chemizácia prostredia
spôsobuje, že obrovské množstvo chemických látok, ktoré ovplyvňujú prostredie, sa dostáva do
ovzdušia, vody aj potravín. Ďalej sa človek svojou aktivitou dostáva do styku s množstvom
novodobých podnetov fyzikálnych, chemických, biologických, s ktorými sa zatiaľ ani čo do
množstva ani kvality nedostal do styku. Reakcia človeka na tieto podnety nie je známa. Rozvoj
civilizácie tak zvýšil podiel faktorov v životnom prostredí.

Podmienky prirodzeného prírodného prostredia sa stávajú stále významnejším faktorom v
procese reprodukcie síl človeka, pri rozvíjaní jeho fyzických i duševných schopností. Lekárske
vedy dokazujú, že účinok neporušenej prírody na psychické zdravie a regeneráciu síl obyvateľov
veľkých miest a priemyselných centier nie je možné ničím nahradiť. Keď sledujeme vzájomnú
väzbu systému "človek - prostredie" je zrejmé, že ide o obojstrannú interakciu v kladnom aj v
zápornom zmysle. Prostredie, ktoré človek vytváral po dobu svojej existencie, ho začalo s
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neúprosnou logikou formovať. Vtláča mu iný spôsob a rytmus života a v niektorých prípadoch ho
deformuje. V týchto súvislostiach sa hľadajú príčiny výskytu a veľkého rozšírenia tzv.
"civilizačných ochorení", ktoré spočívajú väčšinou v poruche regulácie organizmu. Sem sa
zaraďujú choroby srdca a ciev, choroby nervového systému, choroby mozgového systému,
choroby pôvodu rakovinového, choroby dýchacieho systému, zažívacieho systému, ale aj
spontánne potraty a genetické zmeny u detí. Ich výskyt je spôsobený jednak zmenou životného
štýlu jedinca a jednak rodiny; ďalej niekoľkonásobnou zvýšenou intenzitou umelých faktorov
prostredia, ktoré môžu pôsobiť nepriaznivo najmä na citlivých jedincov (chemické látky v strave,
vode, ovzduší; hluk, elektromagnetické vlny a pod.), ďalej tiež zvýšeným priemernýn vekom
populácie a tým aj vyšším výskytom chorôb asociovaných vekom ,ale aj zmenou populačnej
rovnováhy.

Na človeka v mestskom prostredí majú nepriaznivý účinok aj škodliviny v ovzduší, ktoré
pôsobia priamo ako činiteľ dráždivý, škodlivý až toxický a nepriamo tým, že oslabuje prirodzenú
odolnosť človeka.

Škodliviny pôsobia na človeka jednak lokálne (v dýchacom trakte, zažívacom systéme, na
koži, na očnej spojivke), jednak po resorbcii vo vnútri organizmu na jeho základné životné
pochody. So znečistením ovzdušia sú spájané na prvom mieste ochorenia dýchacích ciest.
Štúdium týchto vplyvov komplikuje však fajčiarstvo a aj ďalšie faktory mestského prostredia.

Z mnohých látok, ktoré sa v znečistenom ovzduší vyskytujú a je o nich známe, že spôsobujú
akútne alebo chronické poškodenie organizmu, treba uviesť oxidy síry, anorganické častice prachu,
popola, sadzí, organické častice, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ozón, sírovodík, sírouhlík, organické
oxidanty, arzén, berýlium, fluór, olovo, azbest, voľný oxid kremičitý, uhľovodíky (najmä
aromatické) a pod. Niektoré z uvedených látok majú karcinogénny účinok samé o sebe, alebo v
kombináciách. Doterajšie lekárske výskumy potvrdzujú vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie
človeka.

Závažným a známym problémom je znečisťovanie pôdy a povrchovej i podzemnej vody.
Znečisťovanie vzniká najmä odpadovými vodami zo sídlisk a chemickými látkami. Vzniká tiež
nebezpečie kontaminácie pitnej vody choroboplodnými zárodkami infekčných chorôb a
chemickými látkami, ľudskému zdraviu nebezpečnými. Sú to odpady z priemyslu, z
poľnohospodárstva, čistiace prostriedky a pod.

I keď mnohí vedci a myslitelia predpovedali začiatkom nášho storočia našej civilizácii veľkú
a krásnu budúcnosť, napriek mnohým sľubným začiatkom musíme dnes mnohé prognózy (ako
napr.,že postupnou industrializáciou sa zvýši blahobyt a zlepšia sa podmienky života človeka na
zemi) revidovať. Situácia sa zmenila. Niekde majú problémy s pitnou vodou, do potravinového
reťazca sa dostali nežiadúce látky - ťažké kovy, pesticídy - cudzorodé látky, i jedy; kyslíkový
deficit v našom ovzduší rastie takým tempom, že v mnohých veľkomestách čoraz častejšie
vyhlasujú poplachy z dôvodov nadmerného znečistenia ovzdušia škodlivými exhalátmi závodov a
automobilov. Naša civilizácia sa dostala dnes na rázcestie aj v oblasti životného prostredia človeka.
Práve naša generácia má významnú zodpovednosť vybrať správnu cestu, ktorá by viedla k
ďalšiemu plnému a integrovanému rozvoju človeka a aj jeho obklopujúcej prírody. Človek je dnes
schopný vyrobiť plazmatické teplo, spracovať na počítačoch doteraz nespracovateľné číselné
vektory a skonštruovať fantastické dopravné prostriedky, ale predsa - čo je paradoxné - vedieme
proti sebe denne akýsi druh biologicko-chemickej vojny, ktorej dôsledky nepociťuje už iba príroda
a človek, ale aj jeho deti.

Rýchly rast priemyslu na európskom kontinente a najmä koncentrácie niektorých závažných
druhov výroby - metalurgia, energetika, chémia a pod., - spôsobujú narastanie aktivity faktorov,
ktoré potenciálne ohrozujú životné prostredie v dôsledku znečisťovania jednotlivých jeho
elementov, najmä ovzdušia, vody, pôdy; sekundárne možno ešte pridať hluk, vibrácie a
znehodnocovanie potravín.
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Pokiaľ sa týka ovzdušia, musíme na Slovensku riešiť prakticky tie isté problémy ako iné
vyspelé priemyselné krajiny. Okrem spádu pevných častíc a oxidov síry sú bežnou súčasťou
ovzdušia našich miest tiež oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a uhličitý a mnoho ďalších už spomínaných
škodlivých látok, ktoré dráždia ľudský organizmus. Niektoré z nich majú tzv. alergizujúce, toxické,
kancerogénne, resp. neurotoxické dôsledky. Negatívne pôsobenie týchto látok je nielen na faunu a
flóru, ale tiež ničí historický fond a kultúrne dedičstvo našej vlasti. Dnes nemožno odhadnúť
dôsledky chronického psychického zaťažovania obyvateľstva v mestských a priemyselných
aglomeráciách, ani materiálne vyčísliť zníženie rezistencie k respiračným nákazám obyvateľstva v
tak zadymených oblastiach. Koncentrácie škodlivín v atmosfére majú negatívny vplyv aj na rast
detí, mení sa - podľa výskumu - krvný obraz a oneskoruje sa dospievanie detí, zvýšil sa počet
detských astmatických ochorení. So znečistením prostredia nesporne súvisí aj rad ďalších chorôb.
V nadväznosti na choroby dýchacích ciest sa zvýšil počet chorôb kardiovaskulárnych. Zadymené
oblasti však pôsobia na zdravie človeka aj nepriamo. Priemyselná činnosť devastuje prírodu,
znižuje rekreačné možnosti a aj vo Vysokých Tatrách sú problémy s výfukovými plynmi
motorových vozidiel.

Človek si však neznečisťuje len vzduch. Nevhodným manipulovaním s kanálovými výkalmi a
splaškami, odpadmi z výrobných závodov si ničí aj vodu. Keďže veľká časť obyvateľstva sa
zásobuje vodovodnou vodou nielen pramenitou, ale aj vodou prepájanou s upravovanou
povrchovou, jej znečistenie sa odrazí vo zvýšenej chorobnosti obyvateľstva na črevné ochorenia a
iné infekcie.

Znečisťovanie prostredia sa stáva medzinárodným nebezpečným javom. Preto aj činnosť
UNESCA sa orientuje na výskum biosféry a vzťah človeka k prostrediu, WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia) sa už viac rokov zaoberá vplyvom znečistenia prostredia na ľudské
zdravie a pod.

Tri zložky prostredia - ovzdušie, voda a pôda - sú pre človeka elementárnym zdrojom sily
pre jeho najjednoduchšie ale najdôležitejšie životné pochody. Zároveň sú tiež prostriedkom
znečisťovania. Životné prostredie nám znepríjemňujú zásadné známe a klasifikované faktory. Sú to
predovšetkým závody, teplárne, elektrárne, no tiež chemizácia poľnohospodárstva, obalová
technika, tovary životnej spotreby (ako saponáty) a pod.

Máme predstavu určitého želateľného prostredia človeka na zdravie. Vo svete už existuje
veľa technológií umožňujúcich zachytávať oxid uhličitý, likvidovať vo vodách mnohoraké odpady;
resp. rekultivovať znečistenú pôdu.

Spoločným menovateľom a zároveň výsledným cieľom nášho snaženia nemôže byť nič iné
ako človek, dôsledná ochrana jeho integrovaných hodnôt a jeho vzťah vzájomnosti k okolitej
prírode.
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GLOBÁLNE ZNEČISTENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOVMI

Agáta FARGASOVÁ

Katedra životného prostredia CHTF STU, Radlinského 9,

812 37 Bratislava

V modernej bohatej spoločnosti je vela tovaru a služieb

kupovaných na základe reklamy a módy nielen pre spotrebu.

S tým súvisí aj časté odhadzovanie a nahrádzanie tovarov.

Spoliehanie sa na energeticky nevýkonné systémy a fosílne

palivá, nehospodárnosť v tradičných výrobných technológiách

a spoločenská krátkodobosť tovarov a servisov, vedie v záve-

re k tomu, že veľká časť zdrojov Zeme sa spotrebováva na

tvorbu toxických kovových odpadov. Výsledkom je potom zabudo-

vávanie sa toxických kovov do potravných reťazcov.Dnes je už

kontaminácia životného prostredia považovaná za globálny jav.

Kovy sa dostávajú do vzduchu, vody a pôdy z rozmani-

tých prírodných a priemyselných zdrojov. Stanovenie presných

globálnych emisii je prakticky nemožné, nakoľko nie sú pres-

ne známe ani údaje o obsahoch kovov v prírodných materiáloch

ani spoľahlivé údaje o globálnej distribúcii zdrojov najmä v

rozvojových krajinách. Aj napriek tomu však publikované, aj

ked hrubé odhady globálneho znečistenia, nedovoľujú pochybo-

vať o veľkých nárazoch priemyselných činností ako na

oblastné tak aj globálne cyklovanie stopových kovov.

Zdroje emisii stopových kovov z primárnych prírodných

zdrojov môžu byť nasledovné:

1. vetrom unášané č.as.tic.e.._|>Ô..dy - obsahujú viac ako 50 %

Mn, Cr a Va a od 30-50 % Sb, Ni, Mo a Zn
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2. sopečná činnosť - viac ako 60 % Cd, 40-50 % Hg a Ni a

• 30-40 % As, Cr a Cu

3. biogénnezdroje - v ktorých dominujú Mn, Zn a Se

4. lesnépožiare - v ktorých dominujú najmä Mn, menej Zn

a Cu

5. rtiorská soľ - rozprašuje všeobecne množstvo menšie ako

15 % z celkových prírodných emisií každého prvku

Existujú tri hlavné priemyselné zdroje atmosferických

kovových polutantov:

1 . banictyo., bytníctyp a čistenie kovov

2. spaľovanie fosílnych palív

3 . produkcia a používanie. ..kpypyýc h obe hodných produktov

Antropogénne emisie Pb, Cd, Va a Zn prekračujú toky z

prírodných zdrojov 28-, 6-, 3- a 3-násobne.

Priemyselné príspevky As, cu, Hg, Ni a Sb predstavujú 100 až

200 % -né množstvá emisií z prírodných zdrojov.

V mnohých mestských oblastiach a v okolí niektorých bodových

zdrojov sú pri r od n é_...e mis i e be z.y ý z na. mné y porovnaní s.... antr o -

PP.g.é.n_n.yiP..i._..z...ájĽ.a.ž.aml_ k o v m i .

Veľké množstvá rôznych kovy obsahujúcich odpadov, kto-

ré produkuje moderná spoločnosť sú ukladané priamo do kraji-

ny. Uhoľný a drevený popol, priemyselné zariadenia a obchod-

né produkty, ktoré sa rozkladajú priamo na zemi predstavujú

spoločne asi 55 až 88 % kovového znečistenia pôdy. Záťaž pôd

stopovými kovmi spôsobujú aj veľké objemy odpadov spojené s

chovom dobytka, vyrubavaním lesov, poľnohospodárskou činnos-

ťou a produkciou poživatin. Poľnohospodárske pôdy všeobecne

prijímajú /väčšinu svojich stopových kovových polutantov z

atmosféry, hnojív a pesticídov. Ako komunálne tak aj priemy-
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selné odpady sú pre ich veľmi vysoký obsah stopových kovov

považované za nebezpečné pri ich deponovaní na povrchové

skládky a jasne predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov

stopovej kovovej kontaminácie v miestnych pôdach.

Pri porovnaní celkového antropogénneho uvoľňovania

stopových kovov do biosféry s množstvami v akých sa tieto

kovy uvoľňujú z prirodzených zdrojov, nemôže byť pochybnosti,

že ľudstvo sa stáva kľúčovým činiteľom v globálnej redistri-

búcii stopových kovov v biosfére.Najväčšie priemyselné úniky

sa objavili na severnej pologuli.

Globálna di stribúcia

Pri posudzovaní globál ne j. d i s.t r i bú c..i e t o x i c k ý c. h_ k o v o y

do životného prostredia, by som svoju pozornosť sústredila

na jeho základné zložky:

1. OVZDUŠIE - mestské aglomerácie

- diaľkový transport (Arktická hmla - najroz-

siahlejší známy vzdušný polutantný systém)

2. VODNÉ PROSTREDIE - sladkovodné ekosystémy

Sladkovodné zdro.ie sd vo vzťahu k toxickým kovovým polutantom

považované za ^kUÉ

-oceánske ekosystémy

Pb - zmena v izotopovej skladbe, 15-násobné zvýšenie obsahu

v rastových vrstvách koralov a prenikavé zvýšenie v sedimen-

toch Atlantického oceánu

3. PÔDY - konečné výlevky stopových kovov

K.o_D_t.«M.i.D.á.cia pôd.: atmosferický transport; hnojivá, poľ-

nohospodárske chemikálie; tekuté a pevné odpady

- pôdy mestských aglomerácií - zdvojnásobenie
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hladiny väčšiny stopových kovov za 2-10 rokov v závislosti

od základného množstva obsiahnutých kovov

Zvýšené hladiny a rôzne chemické formy stopových prvkov

robia pôdy v mestských oblastiach jedinečnými a nepodobnými

ničomu vytvorenému prírodnými poveternostnými pomermi.

— poľnohospodárske pôdy - veľmi vysoké koncentrá-

cie kovov v poľnohospodárskych pôdach môžu viesť k ich vyčle-

neniy z pôdnych fondov vhodných pre poľnohospodársku výrobu

- Japonsko vyčlenilo 9,5 % pôd ryžových polí (Itai-itai)

- v Belgicku sa odhaduje kontaminácia pôd kovmi z hnojív a

atmosféry v priemere g.ha~ : .rok"1 :

As - 16, Cd - 20, Pb - 260, Zn - 3800

Glo bál ne ú č i nky

1 . priame poš kóde. nie lucls kého z.d r a via

2. nepriame účinky na životné prostredie zasahovaním do

celistvosti a vitality životpodporujúcich systémov

a/ akútne účinky - Itai-itai, Minamata

b/ chronické účinky - .nevenuje sa im y súčasnosti

d.ostatpč.n.á pozornosť

Pb - metabolické poruchy a neuropsychlogické problémy najmä

u detí; v USA 9-25 % detí predškolského veku je vystavených

poškodeniu zdravia olovom zo životného prostredia; asi 1/3

svetovej mestskej populácie je vystavená okrajovým alebo

neprijateľným koncentráciám vzdušného Pb a počet o s ô b s o

z v ý š e n ý m i h l a d i n a m i P b y krvi sa odhaduje na 130-200

miliónov - .c..hrpnick.á .otrava pp je označovaná za .jeden z na.j-

rožžírene.ižlch zdravotných problémov našej doby

Cd - 250. .0.0.0 - 50.0 .0.0.0 osôb tr.p.í di..sfun.kčnpsťou. obličiek
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Hg - 40 .000...-;. 80 00.0 osôb....t r pi otravou H.g y dôsledky konzy-

. má cle konta minovaných m o r s k .ý..c.h poži y a t i n

As - 25.0 .000 osôb tr.pl na rakovinu kože y dôsle.dk.u P_trayy..As

Vystavenie polutantom stopových kovov - kardiovaskulárne

ochorenia. reprodukčné neúspešnosti. dermatídv. alergie a

niektoré rakoviny ,.

ČLOVEK NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE JEDINÝM ORGANIZMOM, KTORÝ JE

V NEBEZPEČÍ

y, ...y e nos ti

- rast populácie

- neplánovaný rast miest - zvýšená doprava, spotreba

energie, nežiaduce umiestnenie priemyslu

- ekonomické tlaky - zakladanie "špinavých vyrob".

zahraničné dlhy, drancovanie prírodných zdrojov

pre krátkodobé ekonomické prospechy

- neúčinné kontroly životného prostredia

- zlý zdravotný stav obyvateľstva

Literatúra:

Nriagu, J. 0.: Environment 32: 7 (1990).

Anonymus: Development and the Environment. World Development

Report 1992, Published for the World Bank, Oxford Univei—

sity Press, 308 p. (1992).

Anonymus: Environmental Action Programme for Central and

Eastern Europe. Document submitted to the Ministerial

Conference Lucerne, Switzerland 28-30 April 1993.

Hertzman, C., Ayres, W.: Environment and Health in Central

and Eastern Europe. Environmental Action Programme for

Central and Eastern Europe. (1993).
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SK99K0101

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Jiří Matoušek

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně,
Veslařská 230 637 00 Brno

Chemie, chemické technologie a jejich produkty zasahují do

všech lidských aktivit a pozitivně ovlivňují rozvoj moderní indus-

triálni společnosti, současně však znamenají značný rizikový po-

tenciál .

Strategie trvale udržitelného rozvoje, který představuje dy-

namickou rovnováhu a harmonii mezi přírodou a společností, zdroji

a jejich užitím, výrobou a spotřebou", globální mír a odzbrojení,

spravedlivý ekonomický řád a sociální spravedlnost, klade nové

úkoly na chemické technologie, kompatibilní s nároky na zdraví

člověka a lidské společnosti a zachování zdravého životního pro-

středí, jakož i na reparaci a sanaci již narušené části životního

prostředí.

Jsou rozebrány současné tendence rozvoje chemie a chemických

technologií k snížení imisí do hlavních kompartmentů životního

prostředí a zastavení globálních^negativních procesů, ovlivněných

chemikáliemi - skleníkového efektu, kyselých deš£ů, deficitu stra-

tosférického ozonu, kontaminaci přízemní vrstvy atmosféry, půdy,

vodních toků, oceánů a potravinového řetězce.

Jsou definovány současné potřeby rozvoje chemických technolo-

gií Jc\ochraně životního prostředí, zejména k ochraně a očistě vody,

ochrane ovzduší, dekontaminaci a sanaci půdy, likvidaci a zpraco-

vání odpadů a druhotných surovin, prevenci a likvidaci chemických

havárií a\ environmentálni analýze a monitorování.
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SK99K0102

OXIDACE PERSISTENTNÍCH SLOUČENIN
V KYSLÍKO-VODÍKOVÉM PLAZMATU

Vlastimil Brožek \ Martin Novák \ Petr Vonka2,

Vladimír Kopecký3, Milan Hrabovský3

1 Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
2 Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
3 Ústav fyziky plazmatu A V ČR, Za Slovankou 3, 182 11 Praha 8

Účinnost plazmochemického rozkladu persistentních halogenovaných

uhlovodíků (CC14, CF2C12, CF3C13 a C6C16) byla sledována analýzou výstupních

produktů v závislosti na následujících parametrech plazmochemického

reaktoru:

- příkonu plazmatronu

- geometrii plazmového kužele

- rychlosti průtoku plynů reakční komorou

- stechiometrii poměrů kyslík-vzduch-voda

Plazmochemický reaktor byl zkonstruován z vodou stabilizovaného

plazmatronu typu PAL-160, místo rotační anody byla vyvinuta nová konstrukce

magnetické rotační ochrany výstupní trysky plazmatronu, což umožnilo

technicky nutnou hermetizaci celého zařízení. Ačkoliv v reaktoru je dosahováno

teploty až 30 000 K, je nutno z konstrukčních a materiálových důvodů regulovat

přívod rozkládaných látek tak, aby došlo k celkovému snížení teploty

plazmatu na cca 6 000 K a následnému rychlému ochlazení zplodin reakcí tak,

aby se zabránilo rekombinaci plazmově rozštěpených fragmentů a aby

produkty mohly být odvedeny do sekundárního chladicího a neutralizačního

okruhu, aniž by došlo k tepelné destrukci konstrukce reaktoru. Vzhledem

k vysokým výtokovým rychlostem plazmatu ( M 0,6 ) nelze v pravém slova
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smyslu vyhovět stávající normě platné pro spalování toxických látek, t.j.

zdržení spalin při teplotě 1200° C minimálně 2 sekundy bez přídavné

konstrukce jinak vyhřívané sekundárně připojené reakční-spalovací komory.

Proto bylo sledování účinnosti plazmochemického rozkladu a následné oxidace

štěpných fragmentů zaměřeno na prokázání efektivnosti při teplotách 2 000 K

až 6 000 K s příslušným zkrácením reakční doby na milisekundy. Díky nové

konstrukci magneticky chráněné výstupní trysky plazmatronuje možná nejen

hermetizace vstupní části reaktoru, ale po ochlazení spalin pod 100°C je

možno pracovat ve zcela uzavřeném cyklu, včetně alkalických vypírek

a ekonomického dávkování nadstechiometrického kyslíku.

Literatura:

1. Hrabovský M., Kopecký V., Sember V., Water stabilized arc as source of

thermal plasma. Proc.Int.Symp. on Heat &Mass Transfer under Plasma

Conditions, Cesme, Izmir, July 4-8,1994

2. ChráskaP., Hrabovský M., An overview of water stabilized plasma guns

and their applications. Int.Thermal Spray Conf., Orlando, Florida, May 28 -

June 5,1992, p.81-85

3. Brožek V., Kopecký V., Neufuss K., Zelinka T.,

Oxidation of the persistent compounds in water stabilized plasma torch;

Zborník Priemyselná toxikológia' 94, Bratislava 21.6.1994, p.97

4. Brožek V., Novák M., Kopecký V., Hrabovský M.,

Rozklad a oxidace freonů ve vodou stabilizovaném plazmatu.

OVZDUŠÍ '95, Milovy 26.-29.3.1995, s. 199

Sledování fyzikálních a chemických procesů při rozkladu látek v plazmatu

je součástí projektu 104/94/0471 podporovaného GA ČR.
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Znečistenie prostredia a dýchacie cesty

J. Foltinová Ä, V. Žilínek to, G. Lubec °, A. Kapellerová to

a/ Ústav histológie a embryológie, LFUK Bratislava,
Sasinkova 4, SK-81108 Bratislava

b/ Detská fakultná nemocnica, Klinika pediatrie I
Limbová 1, SK-83308 Bratislava

c/ AKH Kinderklinik Wien,
Währinger-Giirtel Str . 18, A-1090 Wien

Životné prostredie, životné podmienky, spôsob života v
rôznych súvislostiach majú kľúčový význam pre zdravie,

ale i pre vznik ochorenia.
Naliehavá je potreba stanoviť význam rizík pre zdravie človeka
pri . dlhodobých expozíciách biologickým faktorom, fyzikálnym
faktorom a chemickým látkam v rozmanitých kombináciách pôsobenia.
Identifikovanie takýchto rizikových faktorov v predklinickom
štádiu ochorenia umožní objasniť etiológiu vzniku tohoto poško-
denia. Dôležitú úlohu tu má monitorovanie toxických rizík
životného prostredia na úrovni buniek, keďže každé ochorenie
vzniká zmenou ich mikroštruktúry.

Najvýznamnejšou bránou vstupu pre emisie zo životného
prostredia sú dýchacie cesty. Tieto spolu s pľúcami tvoria
najväčšiu plochu styku organizmu s prostredím. Stúpajúci výskyt
respiračných ochorení v znečistených oblastiach sa stal
celosvetovým problémom. Poukazovali na to i práce prednesené na
kongrese vo Freiburgu /Monaldi, Arch. Chest Dis., vol.50, No.l/.
Dýchacie cesty môžu byť poškodené i spôsobom ožiarenia organizmu,
o čom- pojednáva práca " prednesená vo Philadelphii /J.Foltinová
a spol., Veterinary radiology ultr.1994, 35, 255/.

Naša práca je súčasťou bioindikačnej štúdie vplyvu životného
prostredia na dýchací systém. Poukazuje na zmeny slizničného
reliéfu priedušnice, ktoré boli študované vo svetelnom mikroskope
a rastrovacom elektrónovom mikroskope /Tesla Brno, BS 300/
u experimentálnych zvierat:
a: ktoré žili v prostredí s ovzduším znečisteným emisiami

vznikajúcimi pri výrobe Hg,
b: ktoré boli jednorázovo ožiarené dávkou 6 Gy.

Materiál a metodika

Ako experimentálne zvieratá bolo použitých v časti a: 20
samcov králika Viedenský šedý o priemernej váhe 1500 g. Zvieratá
boli po dobu 6 mesiacov inhalačné exponované v terénnej
bioindikačnej stanici na školskom dvore v Rudňanoch.V časti b:
bolo použitých 16 myší samičiek BALB/c priemernej váhy 20,2
g a priemerného veku 8 týždňov. Zvieratá boli celotelovo ožiarené
jednorázovo dávkou 6 Gy. Spôsob spracovania odobraných excízií je
bližšie opísaný v práci: J. Foltinová a spol. Amino Acids, 1994,
7, 211-222.

Výsledky pre prax.

V časti a: chronické dráždenie spôsobené emisiami vyvolá
zmeny na apikálnom povrchu buniek, ktoré tvoria slizničnú
epiteliálnu výstelku a výraznou mierou sa podielajú na
samoočisťovaní dýchacích ciest. Je to obranná funkcia, ktorá sa
vyvinula ako nevyhnutnosť pre organizmus počas fylogenetického
vývoja. Zistené mikroskopické 2meny, napríklad parciálne chýbanie
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riasiniek, pôsobia ako spúšťací mechanizmus pre vznik ochorenia.
V časti b: sme zaznamenali defekty v integrite epiteliálnej
výstelky trachey.

Záver

V oboch častiach poukazujeme na to, ako môže životné prostredie
nemalou mierou poškodiť integritu štruktúr organizmu a dať podnet
k vzniku ochorenia.
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VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA CHEMICKÉ FAKULTĚ

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Jiří Matoušek

Ostav chemie a technologie ochrany životního prostředí CHF VUT
v Brně, Veslařská 230 637 00 Brno

Chemická fakulta VUT v Brně, založená v r. 1911, byla po

přetržce několika desetiletí obnovena v roce 1992 pro studium

v oborech: - Chemie materiálů,

- Chemie a technologie ochrany životního prostředí,

- Chemie potravin a biotechnologie,

.- Spotřební chemie,

- Technologie tisku a aplikovaná fotografie.

Výchova k ochraně životního prostředí je od obnovení budo-

vána jako dvoustupňový systém. Prvý stupeň je začleněn do společ-

né výuky všech oborů (1.-5. semestr) a je zaměřen na cílevědomé

vytváření ekologického vědomí u všech budoucích inženýrů chemie

k odpovědnosti za kompatibilitu technologických aktivit s pojetím

trvale udržitelného rozvoje. Toho je dosaženo souborem předmětů

a jejich obsahem: Obecná biologie, Mineralogie a základy geoche-

mie, Ekologie, Obecná toxikologie, Chemie životního prostředí I

a Biochemie). Druhý stupeň se promítá zejména do specializované

výuky v oboru "Chemie a technologie ochrany životního prostředí"

a je v potřebné míře zahrnut do výuky ve všech oborech, kde je

zaměřen zejména na řešení problematiky odpadů, šetrné resp. bez-

odpadové technologie a recyklační technologie, s tím, že v něk-

terých oborech (biotechnologie) je vztah užší.

Těžiště výchovy v ochraně životního prostředí je soustředěno

do oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí, který

v sobě vyučovanými disciplinami inkorporuje specializace:
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- Chemie a technologie úpravy pitných vod a čištění odpadních vod,

- Technologie nakládání s odpady,

- Chemie a technologie ochrany ovzduší,

- Technologie dekontaminace a remedikace půdy,

- Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie,

- Prevence a likvidace chemických havárií,

- Environmentálni analýza a monitorování.

V 6.-9. semestru (10. semestr je vyhrazen pro diplomovou

práci) je do učebního programu zahrnuto 22 (povinných a výběro-

vých) předmětů ( z toho 12 s laboratorní a praktickou výukou):

Chemie životního prostředí II, Technická mikrobiologie, Jaderná

chemie, Detekce a měření ionizujícího záření, Hydrochemie, Hydro-

biologie, Průmyslová toxikologie a radiotoxikologie, Ekotoxikolo-

gie, Technologie úpravy pitných vod, Speciální technologie úpravy

vod, Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny, Technologie čiš-

tění odpadních vod, Speciální technologie čištění odpadních vod,

Technologie nakládání s odpady, Technologie ochrany ovzduší, En-

vironmentálni analýza I, Environmentálni analýza II a monitorová-

ní, Analýza a hodnocení rizik, Informační systémy o nebezpečných

látkách, Prevence a likvidace chemických havárií, Dekontaminace

a remedikace půdy, Legislativa v ochraně životního prostředí.

S výchovněvzdělávacím procesem úzce souvisejí vědeckovýzkum-

né a ostatní odborné aktivity fakulty jako celku, kde problemati-

ka ochrany životního prostředí je kromě činnosti příslušného

ústavu, zajištujícího uvedený obor, integrujícím činitelem v

celofakultních aktivitách.
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EPR STUDIUM PLASMOCHEMICKY GENEROVANÝCH RADIKÁLU NA

LIGNITU

Lubomír Lapčík, Jr., Barbora Mikulášková, Jitka Hrabovská, Lubomír Lapčík

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně,

Veslařská 230, CZ-637 00 Brno

V době zvýšeného zájmu společnosti o ekologické dopady moderních

technologických procesu se jeví zajímavým studium přípravy materiálů na bázi

lignitu s přesně definovanými chemisorpčními a fyzikálně pevnostními

vlastnostmi. Pro aktivaci povrchů materiálů na bázi lignitu jsme zvolili

povrchovou úpravu účinkem vysokoteplotního plazmatu. Ten má za následek

rozrušení povrchové struktury kulovitých lignitových částic a tím i jejich různou

povrchovou aktivaci. Intenzita účinku plazmatu na tvorbu volných radikálů se

dá charakterizovat měřením elektronových paramagnetických rezonančních

spekter (EPR). Původní neopracovaný vzorek nevykazuje žádný EPR signál. Po

opracování vzorku dochází ke vzniku singletového EPR spektra s hodnotou g-

faktoru 2.0023 charakteristickou pro volné radikály, v našem případě

centrovanými na atomu uhlíku. Tyto radikály vykazují dlouhodobou životnost,

až několik týdnů. V naměřených EPR spektrech se nacházejí také EPR pásy

příslušející železitým iontům (g-faktor 4.1735, přítomnými v tetragonální

prostorové konfiguraci; g-faktor 6.9172 v oktaedrické prostorové konfiguraci).

Naměřený signál v oblasti g-faktoru 2.3791 s náznakem hyperjemné dubletové

struktury paralelní složky jsme přiřadili přítomným Cu2+ iontům. Na obr. 1 jsou

znázorněna příslušná EPR spektra.
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Obr. 1. Elektronové paramagnetické spektrum lignitu:

A - původního;

B - plasmochemicky opracovaného, frakce cyklon 1;

C - plasmochemicky opracovaného, frakce cyklon 2.
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VOĽNOOBJEMOVÁ MIKROŠTRUKTÚRA AMORFNÝCH POLYMÉROV PRI T

Josef Bartoš

Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9,
842 36 Bratislava

Štruktúra amorfného stavu a podstata sklovitého

prechodu sú centrálnymi problémami fyziky a chémie

polymérov. Fenomén spočiva v solidifikácii kvapaliny do

sklovitého stavu, ktorá nie je spojená so zmenou štruktúry,

ale s dramatickou zmenou mobility častíc.

Jeden z pseudomolekulových prístupov k týmto problémom

je založený na koncepčne jednoduchej a intuitívne

prijateľnej predstave o vztahu medzi tzv. volným objemom

a molekulovou mobilitou1. V poslednom obdobi je možno z dôb

života f 3 a relatívnej intenzity I 3 ortho- pozitrónia

z pozitronovéj anihilačnej spektroskopie (PALS) priamo

charakterizovat volnoobjemovú mikroštruktúru pomocou

strednej velkosti volnoobjemových entít v n

2 a frakčného

volného objemu f^3-

Analýza PALS dát pri konvenčných teplotách sklovitého

prechodu T , napr. z DSC meraní, bola prevedená v sérii 13

amorfných polymérov, (diénové elastoméry, vinylové

elastoméry a termoplasty , aromatické termoplasty) a

odhalila empirické korelácie dané rovnicami:

fV3 = 4.13 X 10~ 3 T + 0.736 (1)

f h g = 7.66 X 10" 4 T + 0.018 (2)
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Z rovn. (1) a (2) plynie, že väčší frakčný volný objem pri

vyššom T_ sa realizuje cez väčšie diery v rozmedzí od

R = 2.2 Á v cis-l,4-PBD po 3.4 Á v TMPC. Trend úzko

súvisí s chémiou polymérov tj. geometriou väzieb a

flexibilitou retazcov. Čím flexibilnejšie sú diénové a

vinylové polyméry, tým efektívnejšie je uloženie ich

retazcov. Na druhej strane, u aromatických polymérov s

dlhými rigidnými väzbami je usporiadanie retazcov menej

efektívne napriek vyššej flexibilite v porovnaní s diénmi.

Toto rezultuje vo väčšom frakčnom volnom objeme tvoreného

väčšími entitami.

Konečne, podlá strednej velkosti dier pri T a po

normalizácii van der Waalsovým objemom monomérnej jednotky

možno rozlišit 3 skupiny polymérov s ^hg/V^mon ~~- 1/2

u polykarbonátov, ~ 3/4 u dienoy a ~ 1-2 u vinylových

polymérov. Toto naznačuje, že kritický pohybový mód

zodpovedný za fenomén sklovatenia súvisí so segmentálnym

pohybom spojeným s rotačnou reorientáciou štrukturálnej

jednotky.

Literatúra:

1. Grest G.S., Cohen M.H. Adv. Chem. Phys. 48., 455 (1981)

2. Jean Y.C. Microchem. J. 12., 72 (1990)

3. Krištiak J., Bartoš J., Krištiaková K., Šauša 0.,

Bandžuch P. Phys. Rev. B49. 6601 (1994)
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VPLYVY FYZIKÄLNO-CHEMICKYCH FAKTOROV NA VOĽNOOBJEMOVE

POMERY V POLYMÉROCH

Josef Bartoša, Jozef Krištiakb, Katarína Krištiaková*3,

Ondrej Šaušab, Peter Bandžuchb

aÚstav polymérov SAV,bFyzikálny ústav SAV,

Dúbravská cesta, 842 36 a 842 28 BRATISLAVA

Štruktúra amorfných polymérov a amorfnej fázy semikryš-

talinických polymérov patrí k dlhodobo riešeným problémom

polymérnej vedy. Jeden z užitočných prístupov k pochopeniu

vlastností neusporiadaných systémov je založený na volno-

objemovej koncepcii1. Pozitronová anihilačná spektroskópia

(PALS) umožňuje v súčasnosti z meraní dôb života t 3 a

relatívnej intenzity I 3 orto-pozitrónia určit volnoobjemové

charakteristiky ako sú stredná velkost dier2, frakčný volný

objem a stredná koncentrácia dier3 ako aj velkostná

distribúcia dier4.

V príspevku sú prezentované výsledky PALS štúdií

modelových polymérnych systémov zameraných na vyšetrenie

vplyvu rôznych fyzikálno-chemických faktorov na

volnoobjemovú mikroštruktúru:

1) vplyv retazcovej dynamiky v amorfnom l,4-cis-poly(buta-

dién) e

2) vplyv takticity retazcov na príklade porovnávacieho

štúdia amorfného ataktického a semikryštalinického izo-

taktického poly(propylén)u

3) vplyv fyzikálnej modifikácie na polykarbonát
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4) vplyv chemickej modifikácie na přiklade porovnávacieho

štúdia polykarbonátu a tetrametylpolykarbonátu. Získané vý-

sledky majú značný dopad na pochopenie makroskopických

mechanických ako aj transportných vlastností polymérov.

Literatúra:

1. Fox T.G., Flory P.J. Appl.Phys. 21, 581 (1951)

2. Jean Y.C. Microchem. J. H , 72 (1990)

3. Krištiak J.,Bartoš J.,Krištiaková K., Šauša O., Bandžuch

P.Phys. Rev. B49, 6601 (1994)

4. Gregory R.B. J.Appl.Phys. 7JD, 4665 (1991)
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VOĽNOOBJEMOVÁ MIKROŠTRUKTÚRA A REORIENTÁCIA SPINOVÝCH SOND

V 1,4-CTS-POLY(BUTADIÉN)E

Marta Klimováa, Josef Bartoša, Jozef Lustoňa,

Katarína Krištiakováb, Ondrej Šaušab, Jozef Krištiak*3

aÚstav polymérov SAV, b Fyzikálny ústav SAV,

Dúbravská cesta, 842 36 a 842 28 BRATISLAVA.

Jedným zo stále aktuálnych problémov v oblasti

transportných vlastnosti malých molekúl v kondenzovaných

médiách je štúdium mechanizmu rotačnej reorientácie a jej

súvisu s translačnou difúziou. Vhodnými modelovými mole-

kulami sú tzv. spinové sondy t.j. stabilné radikály na báze

nitroxylov, ktoré sú meratelné ESR metódou. Aspekt

mechanizmu rotačnej reorientácie možno vyšetřit pomocou

velkostného vplyvu t.j•závislosti spektrálnych parametrov

sond od ich objemu alebo/a hmotnosti1'2. Na druhej strane,

ESR charakteristiky sú často interpretované pomocou volno-

objemového modelu3"5.

Cielom tohto príspevku je prezentovat výsledky

kombinovaného volnoobjemovo-mikroštrukturálneho a dynamic-

kého štúdia série spinových sond v l,4-cis-poly(butadién)e

za použitia pozitronovéj anihilačnej spektroskopie (PALS) a

elektrónovej spinovej rezonancie (ESR). Zistilo sa, že

teplotný parameter T 5 0 G ako aj korelačné časy T R vykazujú

saturačnú tendenciu od istého objemu sondy. Táto tendencia

úzko koreluje s volnoobjemovými distribučnými charakte-
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ristikami polymérnej matrice pri príslušných T 5 0 G hodnotách:

menšie sondy vykazujúce relatívne silnú T 5 0 G (vp) závislost

spadajú medzi limity volnoobjemovej distribučnej funkcie

g(V), zatial čo väčšie sondy ležia na hornej hranici alebo

nad ňou. Tieto zistenia naznačujú potenciálny pohybový me-

chanizmus sond: rotačno-translačný v prípade malých sond,

zatial čo u velkých sond ide jednoznačne o čistú rotačnú

difúziu. Porovnanie relaxačných časov tzv. pomalého

segmentálneho pohybu z QENS s korelačnými časmi sond

v oblasti rýchlej reorientácie a následná aplikácia

volnoobjemového modelu vedú k odhadu velkosti kinetických

jednotiek retazcov o 3-4 monomérnych jednotkách, ktorá slabo

závisí od velkosti spinových sond.

Literatúra:

1. Tórmälä P. J.Macromol.Sci.-Rev.Macromol.Chem.C17, 297

(1979)

2. Barashkova I.I., Kovarskii A.L., Vasserman A.M. Vysokomol,

Sojed. A24., 91 (1982)

3. Kusumoto N., Sano S., Zaitsu N., Motozato Y. Polymer 17,

448 (1976)

4. Bullock A.T. , Cameron G.G. , Miles I.S. Polymer .23., 1536

(1982)

5. Bartoš J., Hloušková Z. Polymer 3±, 4570 (1993).
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TESTOVÁNÍ EFEKTU VSTUPNÍCH OKEN KŘEMÍKOVÝCH DETEKTORŮ

IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Josef Kopeštanský, Richard Tykva, Stanislav Staněk
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
Flemingovo nám. 2, CZ - 166 10 Praha 6.

The SIMS method and the technigue of tilting the

detector surface with respect to an incident alpha-particle

beam were used to analyze the input window of nuclear

radiation surface-barrier detector. The fluxes of various

particles ( H*, H "", He*, 1 2 C + , 1 4 N + and 1 6 O * ) in a linear

accelerator also were used in the window studying.

Kremíkové detektory ionizujícího záření1'2 jsou široce

aplikovány v různých oblastech vědy a techniky, na příklad

při stopovacích pracích s látkami značenými radionuklidy, ve

spektrometrií nabitých částic, při monitorování radonu,

v kosmickém výzkumu a v řadě dalších oborů. Jejich významnou

charakteristikou je vstupní okno 3" 5 tj. vrstva, v níž při

průchodu částic dochází k nežádoucím ztrátám energie. Ta se

následně projeví v měřeném energetickém spektru posunem

odpovídajících napěťových píku směrem k nižším hodnotám.

Předmětem tohoto příspěvku je testování vstupních

("předních") a u průletové verze i výstupních ("zadních")

oken u křemíkových detektorů ionizujícího záření

s povrchovou bariérou ( SBSD ). Byl sledován vliv parametrů

základního materiálu a modifikované technologické přípravy3

na velikost a homogenitu oken. Využito bylo metod SIMS, RBS

a techniky různého úhlu dopadu svazku částic alfa 243"Am na
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citlivou oblast detektoru - Hodnoty oken získané pomocí

částic alfa byly korelovány s výsledky získanými při

registrací svazků částic HT, H "", He +, 12C"1", 1 4 N + a 1 6 O *

s energiemi 30 - 250 keV na lineárním urychlovači. Byla

prokázána závislost velikostí oken senzorů na parametrech

výchozího polovodičového materiálu, na způsobu vlastní

technologické přípravy a na typu a energií nabité částice.

Dále bylo zjištěno, že velikost oken se zvyšuje s rostoucím

měrným odporem Si(111) materiálu, klesá s rostoucí dobou

života minoritních nosičů proudu a s rostoucím napětím na

detektoru. Velikostí vstupních oken u SBSD se pohybovaly od

14.7 do 34.6 keV , přičemž nárůst hodnot byl způsoben

nárůstem resistivity Si v odpovídajícím intervalu 3.5 - 25

kft.cm.
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2. R.Tykva : Stanovení rovinného rozložení radioindikátorů
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VÝHODY NOVÉHO PEG 400 TESTU S OHĽADOM NA 51Cr-EDTA TEST PRE
DIAGNOSTIKU PERMEABILITY ČREVA DOJČIAT

Viera Szmerekováa, Dušan Kahanec , Renáta Pokornáa

a Katedra fyzikálnej a analytickej chémie, Prírodovedecká
fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 67 Košice

b Dojčenské oddelenie, detská nemocnica, Moyzesova 9, 041 01
Košice

Pri screeningovom vyšetrení v Detskej nemocnici

v Košiciach hospitalizovaných detí s rôznymi ochoreniami sa

zistilo, že skoro 70 % z nich má zvýšenú permeabilitu čreva.

Zvýšená priepustnosť; sliznice čreva bola zistená u detí

s akútnymi i chronickými zápalovými enteropatiami. Tieto

zápalové ochorenia menia funkciu čreva, včítane jeho schopnosti

efektívnej bariery proti antigénovým makromolekulám. Vzhladom na

uvedené okolnosti je potrebné v klinickej praxi vyselektovať:

spolahlivé, najmä orálně testy intestinálnej permeability, ktoré

by napomáhali svojou kvalitou i špecifickosťou pri

diagnostikovaní uvedených črevných ochorení. Doteraz sa

používali na tento účel rôzne testy medzi inými test

s rádiofarmakom 51Cr-EDTA1. Test s 51Cr-EDTA robili tiež na

dojčenskom oddelení horeuvedenej nemocnice. Na tom istom

pracovisku sme zaviedli i test s PEG 400, doporučený švédskymi

pediatrami2'3.

PEG 400-test sme robili u 120 detí vo veku od 1

mesiaca do 4 rokov, pričom u niektorých detí sme test opakovali

za účelom posúdenia odozvy testu na zmenené klinické stavy detí.

Pred orálnym podaním PEG deti hladovali 3 hodiny a po podaní

ďalšie 3 hodiny. Detom do 6 mesiacov veku sme podávali 1 g, nad

6 mesiacov 2,6 g PEG 400 v 50 ml čaju. Po orálnom podaní PEG

400 sa moč zbieral 6 hodín. Po spracovaní sa obsah PEG 400

v moči stanovoval metódou RP HPLC pomocou metód kalibračnej

krivky, vonkajšieho a vnútorného štandardu.

Výsledky 51Cr-EDTA testov, ktoré dodalo rádiologické

laboratórium FN v Košiciach, korelovali približne s 2-násobkami

hodnôt našich PEG 400 testov robených u tých istých detí.

Najnižšia hodnota z 26 robených 51Cr-EDTA testov bola 2,1 %

a rozpätie hodnôt 2,1 - 10,2 %. Naše rozpätie hodnôt PEG 400

bolo, po vulúčení štatisticky odlahlých výsledkov 5 - 40 %
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a hraničná hodnota bola 5 %, čo je 2-násobok hodnoty 2,5 %,

ktorú uvádza Van der Meer1 pre 51Cr-EDTA test robený na 87

detoch.

Možnost substitúcie rádiofarmakového testu PEG 400

testom sme potvrdili sledovanim klinického stavu deti

v korelácii s hodnotami oboch testov. Porovnanie oboch testov

zahrňuje tabulka:

51Cr.EDTA TEST

Vyššie finančné náklady

Časová obmedzenost použitia
rádiofarmaka (pol.doba rozp.)

Nemožnost dynamického sledo-
vania choroby (1-2 razy/mes.)

Nebezpečie nepriaznivých účin-
ku na organizmus dojčiat

Radiačná zátaž aj personálu
v styku a manipulácii s tes-
tovanými detmi

24 hodinový zber moču

PEG 400 TEST

Rovnako spolahlivý pri nižšich
finančných nákladoch

Možnost uskladňovania vzoriek

Možnost neobmedzene opakovaného
testovania, aj ambulantne

Netoxický, neinvazivny, nemeta-
bolizuje, neovplyvňuje vnútorné
baktérie

Žiadna kontaminácia personálu

6 hodinový zber moču

Výhody PEG 4 00 testu :

2

3

4,

5,

6,

1,

2,

3,

Vhodný ako screeningový test pre rôzne zápalové ochorenia

čriev.

Odráža velkost intestinálneho mukózneho poškodenia.

Možnost dlhodobého monitorovania počas liečby, pri rôznych

dietách.

Včasná odpoveď na liečbu.

Skorá detekcia relapsujúcich pacientov.

Napomáha pri selekcii biopsií a rebiopsii čreva
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SFE - GC ANALÝZA ROPNÝCH OLEJOVÝCH KONTAMINANTOV V ZEMINÁCH

Ivan Ostrovský, Róbert Kubinec, Pavol Kuráň, Ladislav Soják

Chemický ústav PRIFUK, Mlynská dolina CH-2, 84215 Bratislava

Ropné kontaminanty predstavujú najčastejší druh znečistenia životného prostredia.

Pre ich analýzu sa používajú tak, rýchle, skríningové, metódy, akými sú IČ a UV/V1S

spektrofotometria, poskytujúce sumárnu informáciu o organických látkach v analyzovanej

vzorke, ako aj separačné metódy, hlavne plynová chromatografia, ktorá v kombinácii so

selektívnymi detektormi umožňuje i bližšiu charakterizáciu anály- zovaných polutantov.

Úprava vzorky pred analýzou predstavuje v tomto prípade extrakciu ropných

polutantov z pôdnej matrice. Vzhľadom na to, že pôda je najzložitejšou matricou život-

ného prostredia predstavuje exlrakčný krok spravidla najkritickejší stupeň analýzy.

Komplexnosť ropných olejových polutantov z hľadiska typového zloženia i rozsahu

koncentrácií neumožňuje vykonať ich extrakciu s dostatočnou selektivitou.

Klasickým postupom extrakcie ropných látok z pôdy je použitie kvapalinovej ex-

trakcie s pestrým výberom extrakčných činidiel v rôznom usporiadaní: Soxhlet, sonifikácia,

trepanie, použitie mikrovlnnej energie. Tento postup zaručuje dostatočnú výťažnosť

analyzovaných polutantov, ale nie je dostatočne špecifický. Preto je spravidla dopĺňaný

ďalším separačným krokom v ktorom je získaný extrakt ďalej separovaný na silikagéli

pomocou hexánu ako elučného činidla na ne- polárnu časť reprezentujúcu roponé látky a

polárnu časf zachytenú na silikagéli. Samotné použitie kvapalinovej extrakcie predstavuje

dodatočnú záťaž pre životné prostredie, pretože jediná extrakcia znamená spotrebu

niekoľko desiatok až stovák mililitrov organických rozpúšťadiel, ktoré samotné sú
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polutantmi. V celoročnom rozsahu tonolo typu extrakcií len na území SR to predstavuje

tisícky litrov organických polutantov použitých v rámci och- rany životného prostredia.

Alternatívu k tomuto postupu predstavuje dnes superkritická fluidná extrakcia. Pre-

važne využíva netoxický, ľahko odstrániteľný CO 2 , ktorý je svojou povahou nepolárným

extrahovadlom podobným hexánu. Štúdiom možností použitia SFE pre extrakciu olejových

ropných frakcií z pôd a zemín a ich GC stanovenia na úrovni A limitu (50 ppm) sa zistilo,

ze:

pri použití komerčného SFE extraktora (Hewlett-Packard 7680A) sú optimálne pod-

mienky pre extrakciu ropných olejových frakcií, pri ktorých sú výťažnosť a jej

opakovateľnosŕ ( + 80 ± 5 % ) porovnateľné s parametrami kapalinovej extrakcie - hustota

CO2 0.70 g/cm3, tlak 374 kPa, teplota extrakčnej cely 100 °C, veľkosť vzorky 5 g;

- SFE je z hľadiska skupinového delenia polárnych a nepolárných častí organického

podielu v reálnych vzorkách výhodnejšia, pretože nevyžaduje dodatočné použitie

silikagélu pre oddelenie polárnych látok od ropných olejových kontaminantov;

- SFE ako inštrumentálna metóda je aj z pohľadu validácie vhodnejšia ako klasické

extrakčné postupy.

Výsledky štúdia boli aplikované pri analýze 70 vzoriek kontaminovaných zemín z

vojenských priestorov.
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STANOVENIE ROPNÝCH FRAKCIÍ AKO KONTAMINANTOV VO

VODÁCH PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU

Róbert Kubinec, Renáta Mračnová, Pavel Kuráň, Ivan Ostrovský a Ladislav Soják

Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty UK, 842 15 Bratislava

Kontaminácia vôd ropnými frakciami patrí medzi jedno z najčastejších a

najnebezpečnejších znečistení. Podľa klasifikácie IARC z hľadiska karcinogenity sú ropné

látky zaradené do 1. skupiny [1]. Chemické látky, nachádzajúce sa v rope a ropných

derivátoch znehodnocujú vody rôznymi spôsobmi. Je preto veľmi dôležité poznať limitné

hodnoty, charakterizujúce znečistenie vody pre každý jednotlivý polutant.

V tabuľke 1 sú uvedené limitné hodnoty, charakterizujúce znečistenie vody ropnými

kontaminantami, ktoré platia v krajinách Európskeho spoločenstva [2] a limity platné v

Slovenskej republike [3].

Tabuľka 1. Hodnoty limitných obsahov ropných kontaminantov pre vodu (v

Kontaminant

Minerálny olej
Motorové palivo

Nepolárné

uhľovodíky celkom

A
20
10

50

B
200
40

200

C
600

150

1000

Poznámka

Platí v
krajinách ES

Platí v SR

Kategória A - fónové hodnoty, charakterizujúce približne ich prírodné obsahy.

Kategória B - medzné koncentrácie, vyžadujúce prieskumné práce s cieľom vysvetliť pôvod či zdroj

znečistenia.

Kategória C - limitné koncentrácie, ktoré vyžadujú asanačný zásah.

Z tabuľky 1 je zrejmé, že slovenský normatív uvažuje ako ukazovateľ nepolárné

uhľovodíky celkom. Pretože "nepolárné uhľovodíky celkom" nie sú analyticky presne

definované, je problém s výberom štandardu, a tým aj s presnou a správnou kvantifikáciou.

Na druhej strane, norma Európskeho spoločenstva pri hodnotení kontaminácie vôd

ropnými frakciami uvažuje minerálny olej a motorové palivo jednotlivo, pričom limit pre

minerálny olej je 4-násobne vyšší. Význam tohto hodnotenia sa zvyšuje ak uvážime, že

medzi najčastejšie ropné frakcie kontaminujúce vody patrí práve minerálny olej [4].
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Normatív platný v Slovenskej republike vychádza z toho, že v súčasnosti je na

stanovenie ropných kontaminantov vo vodách doporučovaná spektroskopická analýza v IR

oblasti. Pri analýze zložitých uhlovodíkových zmesí sa nemôže uplatniť individualita

spektier čistých látok, čo spôsobuje problémy pri identifikácii. S týmto súvisí i problém

výberu vhodného štandardu, ktorý má velký vplyv na výsledok kvantitatívnej analýzy.

Kapilárnou plynovou chromatografiou je možné rozlíšenie jednotlivých ropných

frakcií ako kontaminantov vo vodách. Preto sa jej použitie pri analýze ropného znečistenia

javí vhodnejšie.

Cieľom tejto práce bolo vypracovanie metodiky stanovenia ropných frakcií ako

kontaminantov vo vodách plynovou chromatografiou na koncentračnej úrovni 10 ppb (A

limit normy Európskeho spoločenstva) s využitím mikroexťrakcie ako predúpravnej

techniky, vychádzajúc z požiadaviek správnej laboratórnej praxe (GLP).

V rámci práce sa zhodnotil systém veľkoobjemového dávkovania a chromatografický

separačný systém, ako aj celý postup analýzy ropných frakcií ako kontaminantov vo

vodách (mikroextrakcia do izohexánu, dávkovací a chromatografický separačný systém) v

zmysle požiadaviek, kladených na validáciu analytickej metódy (presnosť, správnosť,

lineárny dynamický rozsah, detekčný limit metódy).

Vypracovaná metóda analýzy ropných frakcií ako kontaminantov vo vodách

metódou kapilárnej plynovej chromatografie s využitím mikroextrakcie a

veľkoobjemového dávkovania extraktu umožňuje stanovenie plynového oleja a

základového (minerálneho oleja) na úrovni A limitu normy Európskeho spoločenstva s

detekčným limitom 12, resp. 18 ppb s presnosťou 10%.

[1] Vachálková A., kandidátska dizertačná práca, Ústav experimentálnej onkológie
SAV, 1994.

[2] Moen J.E.T., Cornet .T.P., Evers C.W.A., in Assink J.W. and Van den Brinks W.J.
(Editors), Contaminated Soil, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1986, p.441.

[3] Vestník Ministerstva životného prostredia SR, 1994.
[4] Volkman H.J., Holdsworth D.G., Neil G.P., Bavoor H.J., The Science of the Total

Environment, 112 (1992) 203-219.
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#

Mikroštruktúra, fázová analýza, elektrické a magnetické

vlastnosti texturovaných vysokoteplotných supravodičov
Y B a2-x S rx C u3°y (° - v - 1 #°)

G.Plesch1, F.Hanic3, á.Buchta3, A.Rosová4, A.Cigáň5,

V.Zrubec5, J.Manka5, J.Kristín2, Z.Dovalová1 a L.Danielik3

^•Katedra anorganickej chémie a Centrálne laboratórium

elektrónoptických metód, Prírodovedecká fakulta, Univerzita

Komenského, 842 15 Bratislava
3Ústav anorganickej chémie, Elektrotechnický ústav, 5Ústav

teórie merania, Slovenská akadémia vied, 84 2 36 Bratislava

Technikou QMG bola pripravená rada tuhých roztokov

vysokoteplotných supravodičov o zložení YBa2_xSrxCu30y (x =

0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) s rôznym stupňom textúry.

Čiastočná substitúcia Sr za Ba vedie k poklesu hodnôt

kritických teplôt, T c je 92 K pre x = 0 a 82 K pre x = 1.0.

Okrem supravodivéj matrice vzorky obsahujú aj prímesné fázy

identifikované mikroskopiou v polarizovanom svetle a SEM:

CuO, Y2Ba(Sr)CuO5 a fázy s približným zložením Ba(Sr)Cu 1 5O y

a YBa2(Sr)CuPt0>5Oy. Tieto fázy vznikajú čiastočným rozpadom

tuhého roztoku v procese orientovaného rastu supravodivéj

matrice nad peritektickou teplotou. Pri dostatočne jemnej

disperzii hrajú tieto nesupravodivé prímesi dôležitú rolu ako

"pinningové" centrá pri vylepšovaní supravodivých vlastností.

So stúpajúcim obsahom Sr klesá stupeň texturácie supravodivéj

matrice a stúpa porozita vzoriek. Pokles textúry vedie

k zoslabeniu medzizrnových spojení, čo sa prejavuje v znížení

hodnôt kritických prúdových hustôt J c a kritických

magnetických polí H c, zistených z magnetizačných meraní.
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VLIV MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI SUPRAVODIČŮ

Bi-Sr-Ca-Cu-0

Olga Smreková, Dagmar Sýkorová, Kateřina Nováková

Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha, Technická 5. 166 28
Praha 6, Česká republika

Kvalita vysokoteplotních supravodičů je dána kritickými

hodnotami teploty (T c), proudové hustoty (Jc) a magnetického

pole (H c)- Kritické proudové hustoty polykrystalických

supravodivých materiálů jsou omezeny slabými spoji mezi zrny.

Zlepšení kontaktů mezi zrny lze dosáhnout zvýšením lisovacího

tlaku při přípravě nebo opakovaným lisováním během tepelného

zpracování .

Cílem práce bylo prověřit vliv zhutnění mikrostruktury

vzorků na elektrické vlastnosti (Tc, J c) supravodičů složení

B i3,2 P b0,8 S r4 C a5 C u7 OX-

Objemové vzorky připravené standardní reakcí v pevné fázi

z oxidů á uhličitanů kovů obsahovaly převážné vysokoteplotní

fázi 2223 (Tc = 110K). Takto připravené vzorky byly tepelně

mechanicky zpracovány dalším lisováním za studena (p = 0,8 -

1,8 GPa) a žíháním.

Kvalita vzorků byla zjištována určením kritické teploty

z teplotní závislosti odporu, relativního objemu fáze 2223

z magnetické susceptibility a měřením kritických proudových

hustot.

Zhutnění vzorků je doloženo zvýšením objemové hmotnosti

(3,01 - 4,65 g/cm3) v závislosti na tlaku a době lisování.
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Zlepšení kontaktů mezi zrny se projevilo růstem proudových

hustot. Vzorky podrobené dodatečnému lisování tlakem až do

1,1 GPa vykazovaly zvýšení kritické proudové hustoty na

trojnásobek vzorků původních.

Další zvyšování tlaku lisování (1,8 GPa) vedlo k poklesu

J_ v důsledku částečného narušení struktury, které se

nepodařilo odstranit ani dalším žíháním. Hodnoty kritické

teploty se během dodatečného zpracování vzorku nezměnily.

Literatura:

1. Plecháček V.: Cryogenics 32, 1010 (1992)
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VLIV H 20, NaCl(aqj a NaOH ( a qj NA STABILITU SUPRAVODIČŮ

Bi-Sr-Ca-Cu-0

Dagmar Sýkorováa, Olga Smrčkováa, Petr Vašek*5

a/ Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28
Praha 6, Česká republika

b/ Oddělení fyziky rozhraní a povrchu FzÚ AVČR Praha,
Cukrovarnícka 10, 162 00 Praha 6, Česká republika

Chemická stabilita patrí spolu s fyzikálními vlastnostmi

(Tc, J c, H c) k základním charakteristikám vysokoteplotních

supravodičů, důležitým pro jejich možné technické aplikace.

Zatímco u supravodičů Y-Ba-Cu-O (Tc = 90K) dochází při

působení vody1 v rozmezí teplot 30 - 80°C ke snížení objemu

supravodivé fáze a při 100°C supravodivost mizí již po

několika minutách, je systém Bi-Sr-Ca-Cu-0 mnohem

stabilnější.

Působením vody ' po 120 minut při 100°C na vzorky

Bi-ĵ  4Pfc>o 6^r2C'a2<"u3 6^x' obsahující supravodivé fáze 2212 (Tc

= 75K) a 2223 (Tc = 110K) dochází k poklesu jejich

relativních objemů, přičemž rozklad vysokoteplotní fáze 2223

je podstatně rychlejší. RTG analýzou byla v reakčním zbytku

zjištěna přítomnost CuO, CaCO3, SrC03 a CuBi 2O 4, tj. produktů

rozkladu supravodivých fází.

Stabilita vzorků Bi 3 2

p b o 8 S r4 C a5 C u7°x' s obsahem fáze

2223 kolem 90%, byla dále zkoušena ve vodných roztocích NaCl

a NaOH (c = 2 mol/l) při teplotě 20°C. Změny objemu

supravodivé fáze byly zjištovány měřením dc susceptibility

loužených vzorků. Z křivek teplotní závislosti susceptibility
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vyplývá, že objem fáze 2223 klesl po 168 hodinách loužení

v roztoku NaCl na cca 20%, což je úbytek srovnatelný s

působením vody. Menší vliv na stabilitu má působení roztoku

NaOH, kdy po 168 hodinách došlo k cca 50%-nímu poklesu

původního objemu fáze 2223.

Současně byla provedena analýza výluhů (AAS). Do vodného a

NaCl výluhu přecházejí hlavně ionty kovů alkalických zemin

(Sr 2 +- 30%, Ca 2 +- 10%) a jen v minimálním množství ionty Bi,

Cu a Pb. Zvýšení koncentrace OH~ iontů v roztoku NaOH potlačí

vyluhování Sr 2 + a Ca 2 + a naopak urychlí přechod Pb 2 + do

roztoku.

Nižší pokles objemu fáze 2223 po 168 hodinách loužení v

roztoku NaOH ve srovnání s vodou podporuje názor, že

přítomnost olova je důležitá při tvorbě této fáze, ale není

její součástí. Pro strukturu supravodivé fáze jsou dominantní

ionty Bi, Sr, Ca a Cu.

Literatura:

1. Dominec J., Smrčka L., Vašek P., Geurten S., Smrčková O.,

Sýkorová D., Hájek B.: Solid State Commun. 65, 373 (1988).

2. Vašek P., Svoboda P., Smrčková 0., Sýkorová D.: Solid

State Commun. 71, 403 (1989)

3. Smrčková O., Sýkorová D., Svoboda P., Vašek P.: Collect.

Czech. Chexn. Commun. E58., 1548 (1993)
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FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY

PŘÍPRAVY TENKÝCH VRSTEV VYSOKOTEPLOTNÍCH

SUPRAVODIČI) Bi-Sr-Ca-Cu-O METODOU MO VPE

Josef Stejskal"}, Miloš NevřivaJ), Jindřich Leitnerb)

§) Ústav anorganické chemie, b) Ústav inženýrství pevných látek

VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysokoteplotní supravodiče (VTS) na bázi keramických směsných oxidů typu

Bi2Sr2CanCun+106t2n (n = 0 až 3) jsou perspektivní anarganické materiály pro aplikace

v elektronice. Dosažení vysokých kritických parametrů T, > 80 K, Jc > 10fi A. cm'* však

vyžaduje přípravu vysoce orientovaných až monokrystalických tenkovrstvých struktur.

Technologie PVD, např. magnetronové naprašování, laserová ablace a molekulární epitaxe

sice produkují materiály těchto parametrů, jsou však v některých směrech značně limitovány

velikostí podložky, produkční kapacitou a pod. Tato omezení lze minimalizovat aplikací

technologie MO VPE (Metal Organic Vapour Phase Epitaxy). Analogické řešení bylo úspěšně

realizováno v přípravě epitaxních struktur polovodivých materiálů A'"BV resp. A"BVI.

Předkládané sdělení presentuje některé obecné principy a dílčí výsledky řešení

následující problematiky:

- návrh, konstrukce a realizace technologického zařízení MO VPE včetně horizontálního

křemenného nízkotlakého reaktoru,

- výběr vhodných chemických prekurzorů (P-diketonáty) na základě literárních údajů

a vlastních termodynamických výpočtů (tepelná stabilita),

- stanovení optimální sady konzistentních termodynamických dat (slučovací tepla a absolutní

entropie při teplotách 298,15 K a teplotní závislosti molárních tepelných kapacit v oblasti

nad 298,15 K) pro jednoduché a směsné oxidy v systému Bi 20 rSr0-Ca0-Cu0

a posouzení termodynamické stability jednotlivých fází za různých podmínek, tj. teploty

a parciálního tlaku kyslíku v okolní atmosféře.

Tato práce vznikla za finanční podpory grantu č. 104/95/0868 GAČR
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DREVNÉ UHLIE Z MENEJ HODNOTNÝCH RASTLINNÝCH SUROVIN

Igor Šurina, Lujza Mozolová, Radomír Gorčík
Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
Chemickotechnologická fakulta STU, Radlinského 9, 812 37 BRATISLAVA, Slovenská republika

* EKOMONTI, Slezská 4767, 760 05 ZLÍN, Česká republika

V súčasnosti sa z viacerých dôvodov pozoruje prechod v zabezpečovaní energetických
potrieb nielen z nových zdrojov, ale väčšia pozornosť sa opätovne venuje aj obnovujúcim sa
zdrojom energie - rastlinným surovinám. V súvislosti so zmenami, ktoré nastali v našej
spoločnosti v poslednom období, znovu stúpa záujem o spracovanie určitých druhov drevnej
hmoty tradičným spôsobom - aj za účelom výroby drevného uhlia.

Tepelný rozklad dreva slúžil od najstarších čias na získavanie energie a na výrobu
niektorých produktov. Menej hodnotné druhy dreva a niektoré časti drevnej hmoty, odpadajúce
pri spracovaní dreva, iné suroviny rastlinného pôvodu (napr. ovocné kôstky), ale aj drevo ako
také, sa stali predmetom záujmu nových podnikateľských subjektov (vlastníci lesov, drobní
spracovatelia dreva a pod.). Súčasne sa na trhu objavujú aj nové typy zariadení, umožňujúce
vyrábať drevné uhlie z rôznych surovín a za environmentálne akceptovatelných podmienok.

Ukazuje sa potreba charakterizovať podmienky prípravy drevného uhlia na báze menej
hodnotných rastlinných surovín, zabepečujúce kvalitu konečného produktu pri optimálnych
ekonomických nákladoch a pri dodržaní určených nárokov na kvalitu životného prostredia.

Cieľom práce bolo určenie vhodných podmienok na prípravu drevného uhlia z menej
hodnotných rastlinných surovín (zvolila sa netradičná surovina na výrobu drevného uhlia - slivkové
kôstky) a overenie získaných poznatkov na reálnom výrobnom zariadení. Študoval sa vplyv
reakčných podmienok - teploty a doby zuhoľňovania, dopad týchto parametrov na kvalitu
drevného uhlia a jeho výťažok. Na sledovanie týchto parametrov, sa použili vhodné a dostupné
analytické metódy (termická analýza, stanovenie sorpčných parametrov, elementárna analýza, plynová
chromatografia a hmotnostná spektrometri a). Získané poznatky sa overili v prevádzkovom pokuse.
Súčasne sa sledoval dopad takéhoto spracovania drevnej hmoty na životné prostredie - najmä
vzhľadom na ochranu ovzdušia.

VÝSLEDKY JE MOŽNÉ ZHRNÚŤ NASLEDOVNE

AJ C h a r a k t e r i z á c i a vs tupnej suroviny

Elementárnou analýzou sa sledovalo zastúpenie jednotlivých prvkov. Podľa predpokladu,
zloženie sa nelíši podstatne od iných podobných rastlinných materiálov. Použitá surovina mala
pomerne vysokú vlhkosť (cca 38%), čo ovlyvnilo dosiahnutú kvalitu produktu. Termickou
analýzou suroviny sa zistil interval teplôt 200-400°C, pri ktorých dochádza k rozkladu suroviny -
k jej zuhoľňovaniu, s maximálnou rýchlosťou rozkladu pri teplote 318°C. Potvrdil sa nepriaznivý
vplyv vyššej koncentrácie kyslíka. V prítomnosti kyslíka dochádza v ďalšej fáze rozkladu
suroviny (pri teplotách 400-500°C) k termooxidačným reakciám, ktoré spôsobia zníženie
výťažku uhlia.
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B/ L a b o r a t ó r n a p r í p r a v a drevného uhlia

Odskúšal sa vplyv teploty a doby zuhoľňovania na kvalitu a výťažok drevného uhlia. Vplyv
teploty sa overoval v rozpätí od 400 do 600°C a doba zuhoľňovania v 1 až 3 hodinových
experimentoch. Zistilo sa, že už pri 400°C sa získa drevné uhlie v dobrom výťažku, no obsah
fixného uhlíka bol pomerne nízky - cca 70%. Pri teplote 600°C má pripravené drevné uhlie
vynikajúce parametre - obsah uhlíka 90%, no výťažok klesá pri týchto podmienkach na cca 25%.
Optimálne výsledky sa dosiahnu pri teplote 500°C, keď kvalita drevného uhlia je postačujúca
(80% C) a aj výťažok zostáva akceptovateľný - cca 30%. Tieto výsledky podstatne ovplyvní stav
východzej suroviny, najmä jej vlhkosť.

C/ P r í p r a v a drevného uhlia v prevádzkovom pokuse

Porovnaním mechanických vlastností pripraveného drevného uhlia sa zistilo, že v porovnaní
s komerčným drevným uhlím 70% vykazuje dobrú pevnosť a odolnosť voči oteru 92%. Výťažok
uhlia v prevádzkovom pokuse bol 33%, čo je výsledok porovnateľný s bežnými hodnotami.
Obsah fixného uhlíka bol v pripravenom drevnom uhlí na úrovni dosahovaných hodnôt
priemyselnej výroby - vyše 70%.

D/ Zhodnotenie dopadu výroby drevného uhlia na životné p r o s t r e d i e

V laboratórnych experimentoch sa sledoval vznik škodlivých zlúčenín pri výrobe drevného
uhlia a pozornosť sa sústredila na všetky kondenzujúce produkty, ktoré vznikajú pri takomto
spracovaní suroviny. Chromatografickou analýzou sa podarilo separovať zmes produktov, viac
ako 100 chemických indivíduí, ktoré vznikli pri zuhoľňovaní slivkových kôstok, a identifikovalo
sa viac ako 60 zlúčenín. Vzhľadom na výsledky termickej analýzy je možné vylúčiť kondenzáciu
vzniknutých zlúčenín na málo prchavé produkty, nestanoviteľné plynovou chromatografiou.

Zistilo sa, že pri zuhoľňovaní použitej suroviny vznikajú zlúčeniny, ktoré vzhľadom na ich
toxicitu predstavujú vážne nebezpečie pre životné a pracovné prostredie. Medzi produktami
zuhoľňovania sa dokázali zlúčeniny aromatického charakteru - deriváty benzénu a fenolov,
polykondenzované aromatické zlúčeniny, ako benzofurány a bifenyly. Analýzou vzorky sa
nedokázala v produktoch termolýzy prítomnosť chlórovaných zlúčenín, potenciálny zdroj
nebezpečných PCB.

V prevádzkovom pokuse sa pozornosť sústredila na prchavé produkty, ktoré môžu unikať do
atmosféry. Zo zistených výsledkov je možné usúdiť, že zariadenie umožňuje vyrábať drevné
uhlie za environmentálne akceptovatelných podmienok - pri prevádzke nedochádza k úniku
toxických zlúčenín do atmosféry vo vyšších koncentráciách, ako určujú platné predpisy.

L i t e r a t ú r a

1) Mozolová L., Šurina I. : Spôsob výroby aktívnych sorbentov z rastlinných surovín, PV
0150-94, 9. 2. 1994.

2) Šurina I., Jurečka J., Gorčík R. : Odľučovacie zariadenie dymových plynov, ÚPV SR
Bratislava, ÚV 0210-94, 3. 6. 1994.
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K-PL2

FLUOROVANÉ LÁTKY V MEDICÍNĚ NA KONCI 20. STOLETÍ

Oldřich Paleta SK99K0118

Ústav organické chemie, VŠCHT, Technická 5, 16628 Praha 6

Rozvoj medicíny a zdravotnictví je spojen s novými léčivy, medicínskými materiály a s
novými diagnostickými metodami. V mnohých oblastech inovací se uplatňují fluorderiváty
bioaktivních organických látek1'4', resp. fluorované materiály4.
Zastoupení fluorderivátů mezi farmaky se datuje od 50-tých let; z počátku se jednalo o proti-
zánětlivé látky typu steroidních hormonů, nehořlavá inhalační anestetika a protirakovinné
látky představované 5-fluoruracilem a jeho deriváty. V 60-tých a posléze v 70-tých letech začal
narůstat počet fluorovaných farmak spolu s počtem jejich biomedicinských aplikací. Tento
vývoj pokračuje doposud a zdá se, že zatím nedosáhl svého vrcholu.

Fluorované látky pro medicínu a ekonomika

Zavedení fluoru do molekuly5'6 je obvykle nákladné a podstatně zvýší cenu preparátu.
Fluorovaná látka se pak na trhu může uplatnit jen tehdy, jestliže její užitné vlastnosti překonají
nižší cenu nefluorovaných konkurentů.

Výroba fluorovaných farmak a materiálů pro medicínské aplikace je spojena s průmys-
lem fluorové chemie. Jeho roční obrat jen v oblasti fluororganických látek činí podle střízlivých
odhadů7 50mld US dolarů; fluorovaná farmaka v něm zaujímají podstatný podíl (např. jen
Ciprofloxacin (4, Bayer) I mid USD, Fluoxetin (11, Lilly) 1 mid USD atd.).

Fluor a fluorové substituenty - modifikátory vlastností

S ohledem na dosavadní výsledky chemie fluoru lze vyslovit tezi, že fluorové substi-
tuenty (F, CF3, CHF2, OCF3, SCF3 aj.) mají schopnost výrazně modifikovat bioaktivitu orga-
nických látek a v řadě případů jim udělit špičkové vlastnosti. Nezřídka postačí zavést do mole-
kuly jediný atom fluoru, aby se dosáhlo výrazné změny (příkladem mohou být monofluorované
nukleosidy, kortikoidy, chinolony a také kyselina fluoroctová).
Příznivé ovlivnění bioaktivity se využívá nejen v medicine, ale také v oblasti pesticidů a dalších
typech bioaktivních preparátů včetně (bohužel) bojových otravných látek.

Co ie příčinou tak mimořádného vlivu fluorových subtituentů:
- Fluor jako substituent není o mnoho větší než vodík, kdežto atom chloruje výrazně větší (van
der Waalsovy poloměry v pm: H 120, F 135, Cl 180). Z toho důvodu enzymové systémy
nemusejí vždy fluor rozeznávat od vodíku a „propustí" takovou molekulu, která má jiné
chemické vlastnosti v místě původní vazby C-H, do biochemických cyklů. Atom fluoru může
rovněž mimikovat svou velikostí, polaritou vazby a proton-akceptorními vlastnostmi skupinu -
OH; ze stejných důvodů má skupina CF2 předpoklady k zastoupení skupiny C=O ve struktuře.
- Fluor je prvek s nejvyšší elektronegativitou (Paulingovy hodnoty: F 4,0 ; Cl 3,16 ; H 2,20);
z hlediska ovlivnění bioaktivity to znamená, že substituenty F, CF3, OCF3 a další svými substi-
tučními efekty mimořádně ovlivňují vlastnosti sousedních vazeb a tím mění jejich reaktivitu
v biotransformacích, např. se zvýší oxidační stálost, ovlivní eliminace (jak je tomu v biotrans-
formaci kys. fluoroctové, kdy původní metabolit se stane antimetabolitem).
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- Fluorové substituenty rovněž významně ovlivňují bioaktivitu farmak z hlediska lipofility látky
s ohledem na její transport přes lipidní membrány. Atom fluoruje lipofílnější než vodík a sku-
pina CF3 patří mezi výrazné lipofílní substituenty.

Výše uvedené vlivy fluorových substituentů se uplatňují komplexně.

Příklady některých druhů farmak modifikovaných fluorovými substituenty 1-4

- Prolirakovinné látky (antineoplastika): Vývoj pokročil k fluorpyrimidinovým a purinovým
nukleosidům a nukleotidům, které jsou méně toxické a účinnější než původní 5-fluoruracil (1);
např. 5-deoxy-5-fluoruridin (2) je vysoce účinnou protinádorovou látkou, Fludarabin (3) se
používá při léčení některých druhů leukémií.

vzorce 1, 2, 3

- Antibiotika: Fluorderiváty mají zástupce mezi antibakteriálními látkami (4, 5), protivirovými
látkami (6), antimalariky (Mefloquine, 7) i mezi prostředky antifungálními (Fluconazol, 8).
Objev 6-fluorchinolonů (např. Ciprofloxacin, 4) znamenal revoluční pokrok v zásahům proti
resistentním bakteriálním infekcím, Flucloxacillin (5) představuje semisyntetický penicilinový
derivát s úzkým spektrem účinku. Vedle komerčního Trifluridinu (6) projevuje protivirové
účinky řada fluorderivátů pyrimidinových a purinových nukleosidů; nadějné jsou výzkumy
látek proti virům herpex simplex a HIV .

vzorce 4, 5, 6
7, 8

- Psychofarmaka: Je to oblast, kde chemie fluoru přispěla podstatným způsobem k léčení
poruch centrálního nervového systému. Mezi neuroleptiky k léčení schizofrenie se uplatňuje
Fluphenazin (9), známým představitelem hypnotik s anxiolytickými účinky je Flurazepam (10),
fluorderiváty najdeme mezi komečními analgetiky, antidepresivy (Fluoxetine, 11), anti-
convulsivy i mezi kognitivy, která působí proti zhoršování paměti.

vzorce 9, 10, 11

- Protizáněllivé látky: Téměř čtyřicetiletou tradici mají 9-fluorderiváty kortikoidních steroidů
se svým klasickým představitelem Betamethasonem (12). Vedle řady komerčních preparátů
této řady jsou v klinickém testování další deriváty s užším spektrem účinků

vzorce 12, 13, 14

Významné fluorderiváty nalezneme mezi kardiovaskulárními léčivy (např. anti-
arytmikum Flecanide, 13), mezi antidiabetiky, mezi léčivy proti astmatu, proti některým
alergiím, v lécích pro snížení žaludeční sekrece, pro snížení hladiny cholesterolu a rovněž v
preparátech ke snížení chuti k jídlu (anorektikum Fenfluramine, 14).

Domény fluorovaných látek, krevní náhrady1"4'8

Jednoznačnou doménou fluorderivátů jsou těkavá inhalační anestetika1'4. Mezi nejpou-
žívanější v současné době patří Enflurane (15) a Isoflurane (16), obě s atomem chloru v
molekule. Nově se zavádějí Desflurane (17) a Sevoflurane (18).

vzorce 15, 16, 17, 18
Druhou dominantní oblastí fluorovaných látek v medicine jsou krevní náhrady1"3'8, tzv.

„bílá krev". Podstatou této aplikace je vysoká rozpustnost kyslíku a dalších plynů v perfluoro-
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váných sloučeninách, které jsou zároveň biologicky inertní. Mezi používané přenášeče kyslíku
patří perfluordekalin (19), perfluor(tripropylamin) (20) a hit poslední doby - perfluoroktyl-
bromid (Perflubron, 21).

vzorce 19, 20, 21
Tyto přenášeče kyslíku jsou zcela nerozpustné ve vodě a z toho důvodu musejí být aplikovány
ve formě emulsí. S jejich stabilizací a s velikostí mikročástic emulse je pak spojena složitá
problematika bioinertních emulgátorů.

Aplikace emulsí je širší4'8; využívají se k uchovávání orgánů, ke kultivaci buněk a
buněčných tkání (např. při léčení popálenin) a k ochraně povrchu poraněných tkání. Samotné
perfluoro-vané látky 19 a 20 se s výhodou začínají používat v oftalmologii při operacích oční
sítnice.

Protetické a podobné prostředky a materiály

Kontaktní a intraokulární čočky4: Dnes již klasický materiál, poly(hydroxyethyl-
methakrylat) /pHEMA/, má určitou nevýhodu v nedostatečné propustnosti kyslíku k povrchu
oční rohovky, což může vést k zánětům. Podstatně vyšší propustnost kyslíku vykazují silikové
deriváty a polymemí methakryláty připravané z fluorovaných alkoholů, které jsou naopak málo
hydrofilní. Řešení se našlo v kopolymerech HEMA a podobných hydrofilních monomerů
s fluorovanými, resp. silikonovými komonomery.

Hydrofilní gely, které mají blízko k předchozím materiálům, a „husté" emulse fluor-
derivátů pro krevní náhrady (19-21) s dobrou difusí kyslíku nacházejí použití4 při ochraně
otevřených ran jak po poranění, tak v chirurgii při rozsáhlých a dlouhodobých operacích.

V protetice našlo použití také několik fluorovaných polymerů, jež jsou biokompatibilní
a zcela biologicky inertní: Expandovaný Teflon4'8 s dobrou propustností kyslíku je vhodný pro
arteriální protézy, tenké fólie k ochraně popálených tkání a rozsáhlých otevřených ran, různé
prefabrikáty pro zpevňování tkání v ortopedii, zubním lékařství apod.
Poly(vinylidenfluorid) /PVDF/ a jeho fluorované kopolymery4 postupně nacházejí místo jako
různé medicínské „součástky" (např. v ortopedii) a využívá se m.j. piezo- a pyroelektrických
vlastností PVDF pro fóliové srdeční defibrilátory, kde zřejmě nebudou mít konkurenci.

Fluorované látky v diagnostice4'8

Výše zmíněný Perflubron ve formě emulse může být kdekoli injektován do oběhového
systému a přitom lze využít jeho rentgenové nepropustnosti v rentgenové tomografii a získat
detailní snímky např. malých nádorů, propustnosti cév aj. na různých místech lidského těla.

Poslední dobou se začíná rozšiřovat využití positronové emisní tomografie (PET)
založené na rozpadu radionuklidu 1 8F. V současnosti se využívají dva preparáty, 2-fluor-2-
deoxyglukosa (FDG, 22) a 6-fluorDOPA (6-FDOPA, 23).

vzorce 22, 23
Obě látky umožňují farmakokinetické studie a zobrazení distribuce preparátu v organismu.
První látka se m.j.využívá ke sledování metabolismu glukosy, jehož odchylky jsou spojeny s
řadou nemocí a) v neurologii (Mzheimerova choroba, mozkové nádory, epůepsie a. další
poruchy), b) v kardiológii (studie metabolických potřeb nemocného srdce), c) v onkológii
(zjišťování metabolických potřeb nádorů, odezva nádoru na léky, zjišťování metastáz aj.).
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Druhý preparát nachází využití v cerebrální diagnostice a terapii přes zobrazení distribuce
dopaminergických neuronů v mozku (což následně umožňuje sledovat průběh Parkinsonovy
nemoci, pohybových deviací, schizofrenie atd.).

Závěr
V současné době pokračuje zvyšování počtu fluorovaných farmak a dalších

fluorovaných látek v medicine a zdá se, že tento vývoj zatím nedosáhl vrcholu. Celá oblast se
jeví jako značně perspektivní.

Literatura
1 Filler R., Kobayashi Y., Yagupolskii L.M. (edit.): Organofluorine Compounds in Medicinal

Chemistry and Biomedical Applications. Elsevier, Amsterdam 1993.
2 Banks R.E. (edit.): Preparation, Properties and Industrial Applications of Organofluorine

Compounds. Horwood, Chichester 1982.
3 Banks R.E., Smart B.E., Tatlow J.C. (edit.): Organofluorine Chemistry: Principles and

Commercial Applications. Plenum, New York 1994.
4 Sborník konference „Fluorine in Medicine in the 21st Century", Manchester 1994.
5 Welch J.T.: Tetrahedron: 43, 3123 (1987).
6 Mann J.: Chem.Soc.Rev. 16, 381 (1987).
7 Rozen S. v knize: Synthetic Fluorine Chemistry (G.A. Olah, R.D. Chambers, and GKS.

Prakash, edit.), str. 144. Wiley, New York 1992.
8 Filler R., Kobayashi Y. (edit.): Biomedical Aspects of Organofluorine Chemistry. Elsevier,

Amsterdam 1982.

129



HN'

O^

HO* "OH

N H j

HO OH

CO2H

CIPROFLOXACIN

H tí

CO2H

FLUCLOXACILLIN

H N=\

\S>"

TRIFLURICHNE

FLUCONAZOLE

H/ VI

OCXr- 2CI"

(C2H5)2NCH2CH2

FLURAZEPAM 10

FLUOXETINE

CHC6HS

CH2CH2NHCH3

11

HO,

CFjCH2O
CONHCH

CF3CH2O

13

H2CHNHC2HS

CH3

14
FLECAINIOE FENFLURAMINE

130
vzorce Paleta



CHF,OCF,CHFC1

Enflurane 15

CHFjOCHCICF,

Isoflurane , ,
16

CFjCHFOCHF,

Desflurane
17

CFjCHCF,
Sevoflurane

OCH,F 18

19

<C3F7)3N

20 PF08 (PERFLUBRON) 2 1

CH2OH

[18F]-2-FDG
HO

<,0H

18F 22

23

O H t18F]-6-FDOPA

vzorce Paleta

131



K-PL4
MIHMI

SK99K0119

MIKROVLNY V CHEMICKÝCH REAKCÍCH

Milan Hájek
Ústav chemických procesů AV CR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Suchdol

Úvod

V posledních letech došlo ve světě k prudkému rozšíření mikrovlnného

ohřevu do mnoha průmyslových oborů, neboť se prokázalo, že se vyznačuje

výraznými energetickými a ekonomickými úsporami. Američtí vědci

předpověděli, že se 2 1 . století stane věkem mikrovlnné energie a zveřejnili

některé projekty dosahující milionových úspor. V České republice se začalo

mikrovlnného ohřevu využívat k tepelnému zpracování potravin a v chemické

analýze tuhých materiálů.

Využití mikrovlnné energie pro tepelný ohřev bylo objeveno náhodou v r.

1950 v USA při testování magnetronů. V 60. letech se začala konstruovat první

mikrovlnná zařízení, avšak jejich využití naráželo zpočátku na řadu problémů.

Využití mikrovlnného ohřevu se začalo rozvíjet až v 70. letech při tepelném

zpracování potravin a při sušení a zpracování různých materiálů. V 80. letech

začaly mikrovlny pronikat i do chemických procesů, jako je zpracování plastů

(polymerace), vulkanizace gumy, zpracování uhlí a keramických materiálů,

regenerace sorbentů, sušení a aktivace katalyzátorů, detoxifikace nebezpečných

odpadů atd. První chemické syntézy byly provedeny v r.1986, kdy byl také

zaznamenán příznivý vliv mikrovln na urychlení chemických reakcí (až o 3 řády).

Anorganická a organická syntéza

Vliv mikrovln na chemické reakce v pevné fázi i v roztoku nebyl

donedávna plně prozkoumán. Částečně to bylo způsobeno neúplným

vysvětlením mechanismu ohřevu a částečně i jistým konzervativním přístupem k

nekonvenční formě provádění chemických reakcí a problémy s tím spojenými

(bezpečnost práce s hořlavinami, měření teploty a tlaku, význam tvaru a
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velikosti částic, možný výskyt teplotních gradientů v pevných vzorcích ap.). V

anorganických i organických reakcích bylo prokázáno, že lze výhodně využít

některých specifických vlastností mikrovlnného ohřevu, které nejsou možné u

konvenčních způsobů provádění reakcí. Např. jestliže jedna komponenta v

pevné íázi absorbuje mikrovlny, je možné využít této vlastnosti k velmi rychlému

a homogennímu ohřevu reakční směsi a obdržet produkt nejen za kratší dobu,

ale někdy i odlišných vlastností. Pro většinu pevných materiálů absorpce

mikrovln stoupá s teplotou a tím se ohřev stává ještě účinnější. Na rozdíl od

kovových předmětů jemně práškovité kovy mikrovlny neodrážejí, ale absorbuji.

Těchto vlastností mikrovln byto využito v anorganických syntézách při přípravě

kovových sulfidů, selenidů, telurídů, boridů, nitridů, chloridů a dalších

anorganických sloučenin včetně supravodičů1.

I když je využití mikrovlnného ohřevu v organické syntéze v počátečním

stadiu výzkumu, dosavadní publikované výsledky2.3 potvrzují, že značný počet

základních organických reakcí může být prováděn v přítomnosti mikrovlnného

zářeni rychleji a obecně ve vyšších výtěžcích než konvenčními postupy i

přesto, že záření vzhledem k nízké frekvenci nemá dostatečnou energii ke

štepení vazeb a k iniciaci reakcí organických sloučenin. Mikrovlnný ohřev

umožňuje nejen rychlé dosažení reakční teploty v celém objemu reakční směsi,

ale umožňuje, aby se na zahřívání podílely i samotné substráty Či rozpouštědla.

Jsou-li dostatečně polární, absorbují mikrovlnné záření, přičemž dochází k

přeměně mikrovlnné energie na tepelnou. Mikrovlnné záření způsobuje nejen

rychlý ohřev , ale může dojít až k přehřátí reakční směsi, což bývá v mnoha

případech příčinou urychlení reakce. Je např. známo, že body varu rozpouštědel

jsou v mikrovlnném prostředí až o 26 °C vyšší než při klasickém uspořádání

(voda 104 (100) °C, methanol 84 (65) °C, ethanol 103 (78) °C, acetonitril 107

(81) °C, DMF 170 (153) °Cap.)4. Při práci v uzavřených systémech, t.j. za tJaku,
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může být přehřátí mnohem vyšší a tím i vyšší urychlení reakce. Na základě

současných znalostí lze tvrdit, že urychlení chemických reakcí o 1-2 řády může

být přisouzeno tepelnému efektu, tzv. lokálnímu přehřátí, přičemž teplota v

celkovém objemu může být podstatně nižší. Teprve při urychlení vyšším než o 2

řády se může jednat o tzv. specifický mikrovlnný efekt, tj. jev související s

aktivací vazeb. Tento případ je velmi aktuální při provádění reakci bez

rozpouštědla na anorganických nosičích, neboť zde existují příznivé podmínky

pro absorpci mikrovlnného záření jak polárními centry nosiče, tak polárními

skupinami substrátu, a tím i pro aktivaci reakcí na površích ve srovnání s

reakcemi v roztocích. Tímto způsobem lze reakce nejen urychlit, ale provést i

takové, které za klasických podmínek neprobíhají. Výše uvedené poznatky se

mohou významně uplatnit zejména v heterogenně katalyzovaných reakcích.

Katalýza

Výhody mikrovlnného ohřevu v katalýze byly zaznamenány již při

přípravě, resp. při sušení či aktivaci katalyzátorů. Mikrovlnným ohřevem lze

nejen významně zkrátit dobu sušení, ate dosáhnout i dokonalejšího vysušení,

rovnoměrnější distribuce kovových částic na nosiči a vyšší mechanické

odolnosti^, v heterogenně katalyzovaných reakcích je možné nejen zvýšit

reakční rychlost, ale často i selektivitu reakcí. Tyto výhody jsou zřejmě

způsobeny vlastností mikrovln pronikat hluboko do katalyzátoru a interagovat s

kovovými aktivními centry, u nichž při absorpci mikrovnl dochází k lokálnímu

přehřátí aktivních center na povrchu katalyzátoru. To vede k selektivní aktivaci

případně ke štěpeni vazeb adsorbovaného substrátu. Přes omezený počet

publikovaných výsledků byl příznivý vliv mikrovln na zvýšení selektivity

pozorován v některých reakcích jak při ozařování v průběhu reakce, tak

ozářením katalyzátoru před reakcí (ze 40 na 80 % ) 6 .
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O možnostech uplatněni mikrovlnného ohrevu v homogenně

katalyzovaných reakcích komplexy přechodových kovů neni dosud dostatek

údajů. Dosavadní naše výsledky však naznačily, že pozorované zvýšení reakční

rychlosti o 1 řád je zřejmě způsobeno spíše tepelnými efekty při absorpci

mikrovln polárními rozpouštědly než aktivací katalyzátoru či reaktantů

mikrovlnami?.

Zneškodňování toxických látek

Mikrovlny pronikly v posledních letech i do řešení problematiky životního

prostředí v souvislosti s odstraňováním oxidů síry a dusíku z kouřových plynů,

při destrukcí chlorovaných organických látek jako jsou polychlorované bifenyly a

dioxiny a při zneškodňování pevných odpadů obsahujících těžké kovy.

Destrukce oxidu siřičitého a oxidů dusíku v kouřových plynech je

zabžena na jejich adsorbd na aktivním uhlí a následné mikrovlnné destrukci se

současnou redukcí na elementární síru a dusík. O účinnosti procesu autoři8

tvrdí, že dosahuje 98%, zatímco dosavadní mokré postupy odstraňují oxid

siřičitý z 90-95 % a oxidy dusíku z 80-83 %.

O mikrovlnné destrukd toxických chlorovaných organických látek

existuje máb zveřejněných údajů. Z nepublikovaných zdrojů je pouze známo, že

polychforované bifenyly v půdě lze rozbžit mikrovlnami v přítomnosti hydroxidu

sodného v tlakovém reaktoru během 2 minut a dioxiny lze nevratně fixovat na

některých organických látkách např. na antrachinonu.

Pevné odpady obsahující těžké kovy jako jsou kaly, popely a nukleární

odpady lze účinkem mikrovln výhodně inertizovat na snadno skladovatelné

materiály.
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Závory

V současné době se potvrzuje, že přes počáteční obavy mikrovlnná

technika ohřevu zaujala pevné místo v pokrokových, zejména materiálových

technologiích. Průmyslová mikrovlnná zařízení jsou již dostupná na trhu a jejich

počet v provozu ve světě se odhaduje na tisíce. V chemickém průmyslu se

využívají zatím k sušení farmaceutik, k regeneraci sorbentů a k aktivaci

katalyzátorů. V příštích letech lze očekávat rošíření mikrovlnné techniky do

dalších chemických oborů.
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Oxid uhličitý patrí k široko rozšíreným a dostupným

látkam. Jeho zásoby na zemi sú prakticky nevyčerpatelné:

2.6.10 1 2 t sa nachádza v atmosfére, 1.5.1014 t vo vode

oceánov a 5,5.10 " t v podobe uhličitanov v zemskej kôre

Navyše, spaľovaním rôznych palív sa exhaluje do atmosféry zeme

okolo 20 mld t/r oxidu uhličitého, pričom fotosyntézou rast-

lín, drevín ap. sa ho spotrebuje okolo 10 mld t/r. Ak sa niečo

pozoruhodné neudeje', v r. 2020 by ho malo byť v atmosfére až

0,065 obj. %, čo je prakticky dvojnásobok koncentrácie z polo-

vice 20. storočia a hrozí katastrofa "skleníkového" efektu.

Na základe oxidu uhličitého v chemickom priemysle je rea-

lizované viacero procesov. V prvom rade je to velkontonážna

produkcia močoviny (okolo 55 mil t/r), uhličitanov alkalických

kovov, kyseliny salicylovej, alkylénkarbonátov a suchého ladu.

V malom meradle výroba kopolymérov, ako polykarbonatov, kopo-

lymérov so sulfidmi a imínmi, s malými heterocyklami. Konden-

záciou CO2 s rôznymi diamínmi za prítomnosti pyridinu a dife-

nylfosfitu pri teplote 313 K a tlaku 4 MPa vznikajú 2 polymo-

čoviny:
[C6H5N]

H2N-R-NH2 + C0 2 + HOP(OC 6H 5) 2 >~

— NH-4C0-NH-R-NH-]- + (HO)2POC6H5 + HOC 6H 5 (1)

Okrem toho, na základe oxidu uhličitého, za predpokladu

dostatku energií, či vodíka, možno vyrábať cez intermedi-

árny oxid uhoľnatý
C0 2 + H 2 > 2 CO + H 20 (2)

takmer všetky základné organické chemikálie °, prípadne aj

ďalšie významné medziprodukty a produkty v súčasnosti dostupné

len inými náročnými procesmi.

Aktuálny problém využitia oxidu uhličitého sa žiada riešiť
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aspoň v 3 smeroch:

1. Vyšším využitím vo fotosyntéze za súčasne podstatne vyššej

produkcie fytomasy, či už využitím účinných auxínov a ďal-

ších biokatalyzátorov, vypestovaním nových odrôd a pod.

2. Novými spôsobmi aktivácie oxidu uhličitého hlavne pre

organochemické procesy.

3. Využitím energeticky dostupných postupov konverzie oxidu

uhličitého na oxid uhoľnatý alebo syntézny plyn ako

suroviny pre známe a nové procesy na základe CO.

Vzhľadom na najnižšiu energetickú úroveň CO2, jeho in-

zercia do organickej molekuly prichádza do úvahy v miestach

zoslabených väzieb C-H, najmä mezomérnymi a indukčnými účinka-

mi okolitého prostredia takto "acidifikovaných" väzieb. Ďalej

prezentujeme schémy potenciálnych priemyselných procesov (čís-

la rovníc podčiarknuté), ako aj syntéz, ktoré sa môžu stať

zaujímavé po vykonaní ich základného orientovaného výskumu

(nepodčiarknuté čísla rovníc):

CH

+ 4

+ n

+ n H-

+ 3

NH 3 + H 2

2 CO + 2 H 2

C6H6 + 2 CO +

CO + 3 H 2

(R0)2C0 + H2O

1 i

8
CH 4 + 2 H 2O

CnH2n+2« Cn H2n

Cn H2n +l
0 H

CH3OH

n 2n+l 2

H2

alkylén-
karbonáty

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

(8)

(£)

(10)

(11)

(12)
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H 2 + ROOH HCOOR

RNHCOOH

RNHCONHR+ 2 RNH.

CH 3CH 2CH 3 . > CH2=CH2 + CH3CH=CH2

(oxidačná dehydrogenácia)

H"
COOH COOH

(13)

(14)

(15)

(16)

CO (17)

(18)

(19)

(0O2)
co

+ RMgX RCOOMgX

+ Al—CH 2R
2 + 3 HOH

[PhONa]

(COOH)2

+ HOH
RCOOH

R1CH2C00H

R2CH2COOH

R3CH2COOH

(20)

(21)

(22)

CH3COOCH3 .*. CH3O-C—CH 2 C-OCH,
diraetylmalonát

(23)

CH2=CH-CH=CH2

1,3-butadién
•* HOOC-CH=CH-CH=CHCOOH (24)

kyselina mukonová (81 %)

+ CH3COCH3
[PhONa]

-• H00CH2C0CH2C00H (25)
kyselxna ketoglutárová

CH2=CHCu
RC=CH

1 Rv M P ( O E t ) ,
«*» >C=Cf —4-

CH
/ \ H 3 O( + ) / \

, - = C H Cu CHO=CH (COOH
(26)
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-žiarenie

K 2CO 3

(27)?

•COOH (28)

r v » •

-žiarenie
+ (CH3)2C=C(CH3)2 •—ľK 2CO 3

V

+ ROH + H 2

+ RX + H.

+ 02N

2 CH3C=CH

HCOOR + H 2

-HCOOR

CH

(CH 3) 2C-C-(CH 3) 2

75 % (29)

(30)

(31)

CH2COOH (32)

CH CH,
(33)

I!
O 4,6-dimetyl-2-pyrón

+ CH2=CH2 CH3CH2C00H

[KOH]
H -: ±- HOOC

OH

[KOH]

(34)

(35)

COOH

+ C •*- 2 CO

(36)

(37)
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+ 2 CH2=CH-CH=CH2 »- laktóny, nenasýtené (38)

kyseliny, es tery

+ MgO, Mg(OH)2 * Mg(HCO3)2 (39)

+ MgO.CaO —*- MgO + CaCO3 (40)

+ amín.HCl -> CaCl2 (H)

superkritická extrakcia (42)
• — — * » prirodné látky

Autori ilustrujú viaceré uvedené reakčné schémy najdôleži-

tejšími reakčnými podmienkami a aj niektorými dosiahnutými ex-

perimentálnymi výsledkami, najmä v reakcii (6), (32), (40) až

(42).
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BIOLOGICKY AKTIVNÍCH DERIVÁTŮ KYSELINY SKOŘICOVÉ
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Hradec Králové

V souvislosti s vývojem nových antiflogistik byla před řadou let syntetizována série

biologicky aktivních derivátů kyseliny skořicové l l 2. Ve snaze porovnat strukturu

těchto látek s jejich biologickými účinky na molekulární úrovni byl v této práci

studován jejich vliv na dekarboxylasu aromatických aminokyselin (DAAK, EC

4.1.1.28), která katalyzuje v organismu zejména vznik dopaminu a serotoninu.

Inhibice DAAK různými látkami včetně léčiv byla dlouhodobým předmětem zájmu

různých autorů a některé inhibitory DAAK jsou využívány v klinické praxi3.

Některé vztahy mezi strukturou skořicových kyselin a inhibičním účinkem na

DAAK již byly dříve popsány4. Prezentovaná studie navazuje .na naše předchozí

sledování inhibice DAAK potenciálními cytostatiky 5 a antiflogistiky obsahujícími

jeden nebo dva aromáty a karboxylovou skupinu, mezi něž patří mj. i potenciální

antiflogistikum flobufen a jeho metabolit 2',4'-difluorbifenyl-4-acetát6'7.

Zdrojem enzymu byl supernatant 15. OOOxg homogenátu jater potkana. K měření

aktivity DAAK byla použita radiometrická metoda založená na měření aktivity 14CC>2

uvolněného katalyticky z L-3,4-dihydroxyfenylalaninu-l-14C 8. Inhibice DAAK byla

hodnocena v pokusech in vitro na základě stanovení ICso (v mol.1"1) pro jednotlivé

deriváty kyseliny skořicové: 3'-CH3O, 4'-i-C3H7O (3,5xl03); 3'-CH3O, 4'-OH

(2,5xlO'3); 2-C2H5, 4'-CH3O (l,8xlO-3); 4'-i-C3H7O (1,4x10*); 4'-C4H9O (^xlO* 4);

2-CH3, 4'-Br (^xlO- 4); 3'-Cl, 4'-i-C3H7O (4X10"4); 4' -CH2=CHCH2O (2X10"4).
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