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Keramika je nekovový anorganický materiál 
pripravený spekaním práškov. Podľa tejto 
definície patrí do rodiny keramických materiálov 
nielen čínsky porcelán, tehly, ale aj 
technická/pokročilá keramika s mnohými 
užitočnými vlastnosťami. A tak nás keramické 
súčiastky obklopujú stále viac aj v každodennom 
živote. Sú to napríklad substráty pre integrované 
obvody v mobilných telefónoch, alebo keramické 
vodovodné batérie, ako aj keramické nože 
predávané v halách nákupných centier. Jeden z 
predstaviteľov takejto keramiky je aj nitrid 
kremičitý, ktorý sa intenzívne skúma posledných 
takmer 40 rokov. Otázka znie, prečo? 

Pretože nitrid kremičitý (Si3N4) je zaujímavá 
látka, ktorá sa vyznačuje kovalentným 
charakterom chemickej väzby a teda je 
charakterizovaná vysokou tvrdosťou, pevnosťou a 
chemickou stálosťou. Táto láka vo forme 
monokryštálu je ťažko pripraviteľná v rozmeroch 
potrebných na jej praktické využitie. Preto sa 
pripravuje polykryštalická keramika vo forme a 
tvare vhodnej na praktické aplikácie. 
Zaujímavosťou takejto keramiky je rôznorodosť 
jej použitia. Kým sa v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia skúmala predovšetkým s 
ohľadom na jej použitie ako konštrukčného 
materiálu v strojárstve, dnes sa využíva aj ako 
luminofór umožňujúci získať z 
monochromatickej LED diódy „teplé“ biele 
svetlo, a čím ďalej tým viac aj ako bio-inertný 
materiál vhodný na náhradu kostí v ľudskom tele. 

V prednáške budú predstavené spôsoby 
manipulácie štruktúry a mikroštruktúry tejto 
keramiky s ohľadom na jej konečné použitie. 
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S procesy spadajícími do kategorie konverzí 
a skladování energie se setkáváme každý den 
a svůj život si bez nich již prakticky nedokážeme 
představit. Ať již se jedná o baterie/akumulátory 
v mobilních telefonech a automobilech 
usnadňujících náš kažodenní život, nebo 
například v kardiostimulátorech, kde život přímo 
zachraňují. Na masové rozšíření a využívání jsme 
tedy již zcela zvyklí. Možná nás tedy překvapí 
otázka v názvu tohoto příspěvku. Vždyť patříme 
mezi technicky rozvinuté země a využívání těchto 
technologií je u nás zcela srovnatelné se všemi 
sousedy, i se zeměmi vzdálenými.  
Předmětem této přednášky však je problematika 
efektivního využití elektrické energie 
produkované obnovitelnými zdroji. Zdroji 
charakterizovanými variabilitou v čase a obtížně 
regulovaným výkonem. Zdroji, jejichž narůstající 
míra integrace do distribuční sítě energie 
charakterizuje poslední desetiletí a zároveň 
zdroji, které pro přenosovou soustavu celé řady 
zemí představují narůstající nebezpečí. Cílem této 
přednášky bude představit vodíkové technologie 
jako jeden ze systémů nabízejících řešení 
uvedeného problému, jejich vývoji a stavu 
implementace. Velmi zajímavé je z tohto pohledu 
srovnání vnímání celé problematiky z perspektivy 
Evropské unie, zejména pak Německé spolkové 
republiky a Skandinávských zemí, v porovnání 
s Českou a Slovenskou republikou. Zmíněné 
rozdíly ve vnímání se nevztahují pouze na vlastní 
vodíkové technologie, ale na budoucnost 
energetiky jako celku. 


