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Tato kniha je koncipována pøedevším jako uèebnice pro
studenty materiálového in�enýrství, chemického in�enýr-
ství a chemie a jako pøíruèka pro materiálové technology,
kteøí hledají nové materiály. Shrnuje ty èásti chemie, je�

jsou dùle�ité pro racionální výbìr materiálu, jen� by umo�-
òoval dosáhnout po�adované parametry navrhovaného
výrobku. Vysvìtluje zákonitosti, jimi� se øídí interakce
atomù na všech úrovních strukturní hierarchie pevných
látek a zpùsob, jakým tyto zákonitosti ovlivòují odezvu
materiálu na nejrùznìjší podnìty. Kniha má deset kapitol.

Úvodní kapitola pojednává o atomech a o tom, jak
spolu v materiálu dr�í pohromadì. Zdùrazòuje se synte-
tický aspekt materiálového in�enýrství, dùle�itost kinetic-
kých faktorù chemické reakce a jejich vztah k termo-
dynamice.

Druhá kapitola se zabývá podrobnì problematikou
meziatomové vazby. Rozebírá se nìkolik empirických
modelù popisujících rùzné typy vazeb, mezi nimi Miede-
mùv model, Pearsonùv model, model Linnetùv a model
Johnsonùv. Posléze je presentován náèrt universální flogi-
stonové teorie vazby, která by mìla slou�it jako rámec pro
pøedpovídání nových slouèenin a jejich vlastností.

Kapitola tøetí pojednává o nejdùle�itìších aspektech
molekulární anorganické chemie ve vztahu k vlastnos-
tem anorganických slouèenin a jejich syntéze: o výmìnì
elektronù a ligandù v koordinaèních slouèeninách, o
reakcích kovalentních anorganických slouèenin a o anor-
ganických polymerech (polysiloxanech, polyfosfazenech
aj.), které mají èasto lepší mechanické, optické, termické a
chemické vlastnosti ne� polymery organické.

Ètvrtá kapitola je vìnována problematice uspoøádání
atomù v krystalických materiálech, sklech a sklokeramice
a dùsledky, které toto uspoøádání má na vlastnosti pøísluš-
ných materiálù. Popisují se rùzné zpùsoby amorfisace a
mechanismy devitrifikace; mluví se o kvasikrystalech.
Podrobnìji se probírá chemická krystalografie boru a
boridù, karbidù, nitridù, oxidù a intermetalických slouèe-
nin.

V kapitole èíslo 5 se probírají nejdùle�itìjší typy reakcí
v pevné fázi: rozklad pevných látek za souèasného uvol-
òování plynù; pøemìny pevných látek, ke kterým dochází
v dùsledku jejich reakce s plyny; o reakcích tuhé fáze s te-
kutou fází a o reakcích mezi pevnými látkami, pøi kterých
vznikají (pouze) tuhé produkty. Probírá se reakèní kineti-
ka, Johnson-Mehl-Avramiho rovnice a technika kinetic-
kých mìøení. Teoretický výklad je pak ilustrován
podrobným pojednáním o slinování keramiky.

V kapitole 6 se popisuje struktura (mezi-)povrchù a
jejich zvláštnosti v porovnání s pomìry uvnitø pevné látky;
na základì toho se pak vysvìtluje specifika vlastností
povrchù. Probírají se koloidy a (heterogenní) katalysa

jako�to fenomeny úzce vázané na povrchy a dále pak
krystalisace z fáze kapalné a plynné. Ukazuje se, �e
nejdùle�itjší (chemické) procesy v pevných látkách jsou ty,
které probíhají na (mezi-)površích, to jest na topologic-
kých singularitách reálné struktury.

Problematice reálné struktury je vìnována kapitola
sedmá. V ní se zdùrazòuje, �e na vlastnosti a reaktivitu pev-
ných látek má vliv nejen prvkové a fázové slo�ení (mole-
kulární struktura, ideální krystalová struktura), ale i to, jak
velké jsou jejich krystalky, jaký mají tvar, polohové a smì-
rové rozlo�ení a vnitøní defekty (odchylky od ideální krys-
talové struktury). �e vlastnosti a reaktivita látek jsou
ovlivòovány jejich strukturou na všech mìøítkových úrov-
ních. V této souvislosti se podtrhuje význam mìøítkové
symetrie (fraktálnosti) struktury a ukazuje se, jakým zpù-
sobem lze pøi syntéze látek fraktálnost jejich struktury øídit.

Osmá kapitola pojednává o výrobní technologii; o
postupech jakými se anorganické materiály vyrábìjí:reakcí
v pevné fázi, z tekuté fáze a z plynné fáze resp. z plazmy.
Mluví se o výrobì práškù, povlakù, monokrystalù, poly-
krystalických materiálù a skel reakèním slinováním, z
tavenin kovù a solí, roztokù a suspensí, metodami PVD a
CVD, o hydrotermálních procesech, metodì sol-gel, o
rùzných zpùsobech aktivace a j. Jednotlivé postupy jsou
popisovány v kontextu pøehlednì sestaveného a logicky
sevøeného výkladu dílèích technologických koncepcí a
jejich vzájemných souvislostí.

Kapitola 9 shrnuje obecné zásady postupu pøi navrho-
vání (vývoji) nových materiálù a ilustruje je podrobnìj-
ším pojednáním o kompositech a funkèních materiálech;
probírají se zde ku pøíkladu termistory, varistory a aktiv-
ní (inteligentní) materiály.

Poslední, desátá kapitola má vlastnì charakter do-
datku, ve kterém jsou shrnuty nejdùle�itìjší poznatky z
fysikální chemie, nezbytné k pochopení jednotlivých partií
knihy: o termodynamice, difusi a poruchách (ideální) krys-
talové struktury.

Van der Putova kniha je mimoøádná svým transdiscip-
linárním pojetím. Je to kniha o chemickém aspektu anorga-
nické materiálové technologie. Vzácnost a u�iteènost
takového pojednání je dána tím, �e materiáloví techno-
logové, metalurgové, polovodièáøi, silikátníci atd
dùle�itost chemického pøístupu ve svých oborech tradiènì
podceòují, cítíce se býti spíše fysiky, strojaøi, elektroniky èi
keramiky. Chemie se jim zdá cizí, mimobì�ná a tedy
irrelevantní: obvyklé - a politováníhodné - ztoto�nìní
triviálnì chápané materie a ducha chemie, onoho nezmìr-
ného intelektuálního pokladu ideí, který nashromá�dili
chemici na své cestì za poznáním toho "jaký je svìta vnitø-
ní tmel". Van er Put nabízí materiálovým technologùm
"chemické brýle", aby jimi nahlédli svùj pøedmìt bádání
(in�enýrství) s jiného hlediska: aby ho vidìli plastiètìji a
spíše pochopili jeho podstatu... Autor je profesionální
chemik, který léta slou�il materiálovým technologùm,
rozumí dobøe tìm i onìm. A jeho dílo lze proto docela
dobøe chápat také v opaèné poloze: jako chemikova prù-
vodce "materiálovým peklem" (nebo "materiálovým
rájem"?) A� tak èi onak, mù�eme van der Putovu knihu
ètenáøùm vøele doporuèit.

Jaroslav Fiala

� Krystalografická spoleènost

Materials Structure, vol. 7, number 1 (2000) 23


