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I. Rentgenografická laboratoø

1. Podìkování paní profesorce Kochanovské

O tom, �e kabinet fyziky pevných látek zøízený v létì 1960
na Fakultì technické a jaderné fyziky musí mít mikro-
strukturní rentgen, rozhodl poèátkem roku 1961 prof.
Luboš Valenta. Èím se má laboratoø rentgenové difrakce
zabývat, to nechal na prof. Adéle Kochanovské, která u�

tehdy s fakultou úzce spolupracovala. Její návrh - mìøit
møí�kové deformace vyvolané v technicky dùle�itých
polykrystalických kovech a slitinách zbytkovým napìtím -
byl realistický a pøitom (jak se dodnes ukazuje) neobyèejnì
š�astný. Za celých ètyøicet let jsme ani jednou nemuseli
trpìt pocitem, �e dìláme nìco, co vlastnì není potøeba.

2. Pedagogická èinnost v oblasti krystalografie

Pracovníci rentgenografické a neutronografické laboratoøe
zajiš�ují na FJFI výuku krystalografie jak pro posluchaèe
zamìøení in�enýrství pevných látek (pøedmìty stavba a
vlastnosti krystalù, rentgenové difrakèní metody, prakti-
kum ze struktury pevných látek, difrakèní analýza mecha-
nických napìtí, neutronografie v materiálovém výzkumu),
tak pro další zamìøení oborù fyzikálního a jaderného
in�enýrství (vybrané partie z krystalografie a aplikací
difrakèních metod jako souèást pøedmìtu fyzika pevných
látek). Ke všem pøedmìtùm jsou dispozici uèební texty
nebo uèebnice zpracované uèiteli katedry.

� Skripta vydaná na ÈVUT:
I. Kraus, Základy krystalografie (1983);
I. Kraus, Difrakèní metody ve fyzice pevných látek (1984);
I. Kraus, Struktura pevných látek I + II (1992);
I. Kraus + N.Ganev, Difrakèní analýza mechanických
napìtí (1995).
� Uèebnice vydané v nakladatelství Academia:
I. Kraus, Úvod do strukturní rentgenografie (1986);
I. Kraus, Struktura a vlastnosti krystalù (1993) ;
� Samostatné kapitoly ve skriptech ÈVUT:
I. Kraus, Úvod do fyziky kovù (1993) ;
I. Kraus + H.Frank + I.Kratochvílová, Úvod do fyziky
pevných látek (2001).
� Samostatné kapitoly v pøíruèce Difrakcia na
polykryštalických látkách (Ed. L. Smrèok, Vydavatelstvo
R&D Print, Bratislava 1994):
I. Kraus + N. Ganev: Experimentální zaøízení II.
Detektory; Difrakèní analýza makroskopických napìtí.
� Populárnì vìdecká publikace: I.Kraus, W.C.Röntgen –
Dìdic š�astné náhody (Prometheus, Praha 1997).

Z iniciativy rentgenostrukturní laboratoøe byla roku
1995 ve spolupráci s Krystalografickou spoleènosti uspo-
øádána na FJFI první celostátní pøehlídka studentských a
doktorandských prací z krystalografie.

3. Vìdecká èinnost rentgenografické laboratoøe

je zamìøená pøedevším na vyu�ití rentgenové difrakce k
urèení vztahu mezi rùznými technologemi mechanického,
tepelného a tepelnì-chemického opracování technicky
dùle�itých materiálù a odpovídajícími deformacemi krys-
talové møí�ky. Byla provádìna napø. difrakèní analýza
makroskopické zbytkové napjatosti
• slinutých karbidù wolframu s rùzným obsahem pojící

kobaltové fáze,
• výliskù z kovových práškù (nikl, karbonylové �elezo),
• ve vrstvách ZrO2 vznikajících vysokoteplotní oxidací

obalù palivových èlánkù jaderného reaktoru,
• vyvolané nekonvenèními technologiemi dìlení �elez-

ných materiálù (vodním svazkem, laserovým paprskem,
elektroerozivnì),

• povrchu kovù po laserovém zpevnìní nebo ohøevu
elektronovým paprskem,

• povrchu kovù (ocelí, šedé litiny, hliníkových slitin) po
rùzných zpùsobech mechanického opracování (brouše-
ní, leštìní, frézování, kulièkování, váleèkování, hono-
vání, balotinování),

• vyvolané svaøováním slitin na bázi �-Fe nebo �-Fe,
• vyvolané kalením �elezných materiálù,
• v �elezných materiálech po aplikaci nìkterých mecha-

nizmù zpùsobujících relaxaci zbytkové napjatosti
krystalové møí�ky (ohøev, vibrace, plastická deformace),

• v broušené kompaktní korundové keramice,
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• v samonosné korundové keramice,
• v keramických vrstvách zhotovených plazmatickým

nástøikem ocelové podlo�ky.

Zahranièní vysoké školy, s nimi� rentgenostrukturní
laboratoø KIPL FJFI dlouhodobì spolupracuje
• Westsächsische Hochschule Zwickau,
• Siberian Aerospace Academy,Krasnojarsk,
• Sankt-Petersburg State Technical University.

Úspìšnost laboratoøe v grantových soutì�ích
Vìdecká èinnost laboratoøe i její zahranièní styky jsou
témìø zcela závislé na podpoøe grantových agentur.

Od roku 1992 získal kolektiv rentgenáøù 6 grantù ÈVUT
(Strukturní analýza mechanicky opracovaných povrchù
konstrukèní keramiky, Analýza reziduálních deformací
v povrchových vrstvách s pou�itím rentgenové difrakce a
mikroskopické fotogrammetrie, Srovnávací tenzometrická
analýza speciálních technologií øezání, Analýza reziduální
napjatosti ploch obrobených laserem, Aplikace analýzy
zbytkových napìtí ve strojírenské technologii, Aplikace
difrakèní diagnostiky laserovì zpevnìných povrchù), 6
grantù Fondu rozvoje vysokých škol (Obnova tradice
vysokoškolské výuky krystalografie v ÈR, Pøíprava výuky
tenzometrie zamìøené na experimentální analýzu techno-
logických pnutí, Výzkum vnitøních napìtí v materiálech a
konstrukcích, Výuka tenzometrické diagnostiky s vyu�itím
internetu, Praktická výuka experimentální analýzy neho-
mogenních zbytkových napìtí, Inovace výuky experimen-
tální analýzy zbytkových napìtí) a 7 grantù Grantové
agentury ÈR (Rentgenografická difrakèní analýza
zbytkových napìtí v konstrukèní keramice, Rentgenogra-
fický výzkum laserového zpevòování, Zbytková napjatost
povrchových vrstev vyvolaná dìlením materiálù, Vnitøní
pnutí v plazmových nástøicích, Kvalitativní hodnocení
metod analýzy reziduálních napìtí, Tenzometrická diag-
nostika jakosti povrchu kovových výrobkù, Optimalizace
elastických konstant pro tenzometrické aplikace).
Výbìr z publicistické aktivity
� Monografie:
I. Kraus + V.V. Trofimov, Rentgenová tenzometrie
(Acadamia, Praha 1988);
I. Kraus, Rentgenografie nehomogenních napì�ových polí
(Academia, Praha 1990);
N. I. Komiak + I. Kraus + V.V.Trofimov, Rentgenovskij
analiz naprja�enij v materialach i konstrukciach (IAnP
RAN, Sankt Petìrburg 2000).
� Samostatné kapitoly v zahranièních pøíruèkách:
I.Kraus + N.Ganev, X-ray analysis of the inhomogeneous
stress state. In: Defects and Microstructure Analysis by
Diffraction (Ed. R.L. Snyder, J.Fiala and H.J.Bunge),
Oxford University Press Inc., N. York 1999.
I. Kraus + N. Ganev, Residual Stress and Stress Gradients.
In: Industrial Applications of X-ray Diffraction (Ed.
F.H.Chung and D.K.Smith), Marcel Dekker, Inc.,
N.York-Basel 2000.
4. Aplikace vìdeckých výsledkù rentgenografické

laboratoøe v prùmyslu

Poèet tenzometrických problémù øešených na �ádost
našich strojírenských, závodù pøekroèí ještì v letošním
roce první stovku. Pøedstavu o tom, na jaké otázky bylo

tøeba pracovníkùm z prùmyslu odpovídat, mohou dát
názvy nìkterých výzkumných zpráv, které jsme pro naše
zákazníky vypracovali:

Výzkum úèinku vibrací na relaxaci zbytkové napjatos-
ti ve svaøencích, Zbytková napjatost na souèástech letec-
kých podvozkù, Mìøení napìtí na povrchu �eleznièních
kol, Urèení prùbìhu napìtí v povrchové vrstvì váleèkova-
ných náprav motorových lokomotiv, Kontrola úèinnosti
rùzných re�imù �íhání na odstranìní zbytkových napìtí
v trubkách z austenitických ocelí, Tenzometrická analýza
povrchu závitù øezaných rùznými technologiemi, Výzkum
zbytkových napìtí generovaných na povrchu ocelí brou-
šením kotouèi z kubického nitridu boru, Analýza napìtí na
povrchu vlo�ek hydraulického servozaøízení pro nákladní
automobily, Studium vnitøní napjatosti klikových høídelí,
Tenzometrická analýza indukènì zakalené vrstvy ozubené-
ho kola, Mìøení zbytkových makronapìtí na povrchu
kloboukovaných koncù olejáøských trubek, Difrakèní
analýza napjatosti válcovaných ocelových pásù, Analýza
napìtí v otvorech pro teplosmìnné trubky parogenerátoru,
Urèení distribuce zbytkových napìtí v povrchových
vrstvách šroubových pru�in, Stanovení hloubkového
profilu makroskopických zbytkových napìtí na dílech
pøevodovky osobních automobilù ŠKODA.

II. Laboratoø neutronové difrakce

1. Krátce k historii

Vznik laboratoøe se datuje do roku 1967, kdy prof. Ing.
Èestmír Šimánì, DrSc., vedoucí katedry u�ité jaderné
fyziky FJFI, dal podnìt k zalo�ení a vybudování laboratoøe
zamìøené na vyu�ití difrakce tepelných neutronù ve fyzice
pevných látek a v materiálovém výzkumu. Umístìní
laboratoøe u reaktoru LVR-15 (døívìjší oznaèení VVRS-
M) v ÚJV Øe� bylo dáno po�adavkem dostateènì inten-
zivního neutronového toku pro difrakèní experimenty.
Vlastní difraktometr byl zakoupen v Polsku (Instytut badañ
jadrowych, Œwierk), další komponenty difrakèního
zaøízení byly navr�eny a zhotoveny pracovníky laboratoøe
a v tuzemských podnicích (napø. ŠKODA Plzeò). Do
souèasné doby probìhly dvì modernizace zaøízení, a tak je
mo�no konstatovat, �e difraktometr KSN-2 je vybaven
moderním øídícím systémem (øídící poèítaè PCL 9812),
monochromátorem s dvojnásobnou fokusací a poziènì
citlivým detektorem.

2. Výzkumné a pedagogické aktivity

V prùbìhu uplynulých zhruba tøiceti pìti let prošlo
výzkumné zamìøení laboratoøe vývojem, který je v tomto
období soustøedìn na oblast strukturní analýzy technicky
dùle�itých nebo perspektivních materiálù a dále ve smìru
aplikací prùmyslových na kvantitativní texturní analýzu.
Oblasti odborného pùsobení laboratoøe byly samozøejmì
ovlivòovány spolupracemi s tuzemskými a zahranièními
institucemi. Od roku 1979 je laboratoø souèástí katedry
in�enýrství pevných látek a kromì širokých vìdecko-
výzkumných aktivit zajiš�uje výuku a praktická cvièení pro
zamìøení in�enýrství pevných látek i posluchaèe jiných
fakult pre- i post graduálního studia.

Vìdecko-výzkumné aktivity laboratoøe neutronové
difrakce jsou zamìøeny na rozvoj metodik práškové a
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monokrystalové neutronové difrakce jako metodik pro
základní i aplikovaný výzkum, kde je zejména vyu�íváno
pronikavosti neutronù pøevá�nou vìtšinou materiálù a tím
nedestruktivního zpùsobu zkoumání. Aplikace v oblasti
strukturních charakteristik pevných látek pokrývají oblast
od urèování poloh atomù lehkých prvkù a distribuce
kationtù a� po studium magnetického uspoøádání a
fázových pøechodù. Byly zkoumány napø. strukturní
parametry a jejich zmìny pro tyto dùle�ité a technicky
perspektivní materiály: zeolites (types: Na-Y,Na,H-Y, NaX,
kaersutite, chemisorbed: NaX+CH3(resp.CD3) NaY+
CH3(resp. CD3), perovskites Pr1-xAxMnO3, (A = Ca2+, Sr2+,
Ba2+, K+), high temperature superconductors, (types:
YBa2Cu3O7, Bi2(Sr,Ca)3Cu2O8+g ), ionic conductors
(Cs(H,D)SO4, Rb3H(SeO4)2), hexaferrites (BaFe12O19,
BaTi2Co2Fe8O19), quantitative texture analysis: oriented
steel sheets, Zr – alloys.

3. Spolupracující instituce

Spolupráce v tuzemsku probíhala zejména s ústavy AV
ÈR: FzÚ, ÚJF a ÚFCH JH, kdy byla vhodnì spojena
technologická základna jmenovaných ústavù s experi-
mentální technikou zalo�enou na difrakci tepelných
neutronù ke studiím strukturních parametrù a charak-
teristik fázových pøechodù. Zahranièní spolupráce se roz-
víjela pøedevším se Spojeným ústavem jaderných
výzkumù v Dubnì. Pøínosem této spolupráce je zejména
mo�nost kombinace dvou difrakèních technik: první je
spojena se stacionárními reaktory (metoda konstantní
vlnové délky monochromatického svazku neutronù) a
druhá s pulzním zdrojem neutronù – reaktorem IBR-2.
Spoleènými experimenty lze kombinovat pøednosti obou
metodik pro získání kvalitních informací o strukturních
parametrech mìøených materiálù. Mezi další zahranièní
spolupráce patøí ILL Grenoble, Institut for Atomenergi
v Kjelleru nebo Universita v Barcelonì.

4. Grantová úspìšnost

V posledním období je vìdecko-výzkumná èinnost
podporována grantovými projekty, které pracovníci
laboratoøe získali:
7 projektù GA ÈR: Výzkumné centrum s termálními
neutrony, Struktura a vlastnosti perovskitù s ionty Mn3+ a
Mn4+, Laboratoø materiálového výzkumu, Lokalizace
aktivních center, adsorbovaných molekul a jejich frag-
mentù ve struktuøe zeolitických katalyzátorù neutronovou
difrakcí, metodami EXAFS a 13C MAS NMR, Støedisko
základního a aplikovaného výzkumu s termálními neut-
rony (komplexní grantový projekt), Polymerní opticky
aktivní planární vlnovody: chiralita, mikrostruktura,
technologie pøípravy, Studium zeolitù LSX neutronovou
difrakcí a 13C MAS NMR spektroskopií.
6 projektù FRVŠ : Struktura zeolitù s chemisorbovanými
molekulami, Aplikace neutronové difrakce v materiálovém
výzkumu, Vìdecká èinnost postgraduálních studentù v
oblasti materiálového výzkumu, Vìdecká èinnost studentù
v oblasti materiálového výzkumu, Aplikace neutronové
difrakce v materiálovém výzkumu, Vìdecká èinnost
studentù postgraduálního studia v materiálovém výzkumu.

4 projekty IG ÈVUT: Neutronografické urèení struktury
BaCuO2 a texturní analýza materiálù OTN, Strukturní
analýza zeolitù typu X a Y pomocí práškové neutronové
difrakce, Studium vlivu defektní fáze na magnetický mo-
ment v nitridech �eleza, Optické senzory kovových iontù
ve vodních roztocích na bázi optických vláken.
1 projekt zamìøený na mezinárodní spolupráci s Labo-
ratoøí neutronové fyziky SÚJV Dubna: Výzkum struktury
technicky významných materiálù pomocí metodik rozptylu
neutronù.

5. Významnìjší publikace

Vratislav S., Jirák Z., Zajíèek J., Andresen A.F.: Magnetic
Structure of Cubic Spinels MnxCr3-xO4 (x=1.0-1.6), Jour-
nal of Magnetism and Magnetic Materials 5 (1977) 41.

Vratislav S., Jirák Z.: Improved Resolution and Powder Neutron
Diffraction Research on the KSN-2 Neutron
Diffractometer, Czech.J.Phys. B 29 (1979) 846.

Jirák Z., Vratislav S., Bosáèek V.: A Neutron Diffraction Study
of H, Na-Y Zeolites J.Phys. Chem. Solids 41 (1980) 1089.

Vratislav S., Dlouhá M., Kalvoda L., �idek A., Chudìjová E.:
Neutron Diffraction Examination of the Texture of Ori-
ented Transformer Sheets. Metallurgical Journal 43 (1989)
730

Beskrovnyj A.I., Dlouhá M., Jirák Z., Vratislav S., Pollert E.:
Neutron Diffraction Study of the Modulated Structure of
Bi2(Sr,Ca)3Cu2O8+g, Physica C 166 (1990) 79.

Kní�ek K., Jirák Z., Pollert E., Zounová F., Vratislav S.: Struc-
ture and Magnetic Properties of Pr1-xSrxMnO3
Perovskites, Journal of Solid State Chemistry 100 (1992)
292.

Jirák Z., Pollert E., Vratislav S.: The Cooperative Jahn-Teller
Effect in BaFe2.5Mn9.5O19, Physica B 183 (1993) 96.

Hejtmánek J., Jirák Z., Kní�ek K., Dlouhá M., Vratislav S.: Ox-
ygen Content and Superconductivity in
Y0.8Ca0.2Ba2Cu3Oy(y = 6.03 - 6.89) Phys.Rev.B1 (Su-
perconductivity) 54 (1996) 16226 – 13233.

Vratislav S, Dlouhá M., Bosáèek V., and Jirák Z.: A powder
neutron diffraction studies of zeolites, perovskites and
high temperature superconductors, Materials Structure in
Chemistry, Biology, Physics and Technology 4 (1998) 130
– 135.

Vratislav S., Dlouhá M. and Bosáèek V.: A neutron diffraction
study of chemisorbed methyl groups in the structure of Y
zeolite, Physica B 241 - 243 (1998) 400 – 40.

Dlouhá M., Vratislav S., Natkaniec J., Smirnov L.S.:
Issledovanije strukturnych osobennostej fazovych
perechodov v N(H/D)4SCN s pomošèju rassejanija
nejtronov (monoklinnaja faza ), Kristallografija 43 No 2
(1998) 237 –245

Morales M., Mestres L., Dlouhá M., Vratislav S. and
Martinez-Sarrión M.L.: Crystal structure of the mixed
conductors phases Li0,5-xRe0,5+xTi1-3yM3yO3 (M=Mn, Cr;
Re=La) with x=0.133 and y=0.20, J. Mater. Chem. 8
(1998) 2691 – 2694

Vratislav S., Dlouhá M. and Bosáèek V.: Chemisorbed Species
in NaX and NaY Types of Zeolitic Catalysts, Physica B
276 – 278 (2000) 926-931.

� Krystalografická spoleènost

110 250. ROZHOVORY



DIFRAKÈNÉ METÓDY ŠTÚDIA ŠTRUKTÚRY LÁTOK NA ÚEF SAV

Viktor Kaveèanský

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 043 53 Košice, Slovenská republika

Jednou z oblastí fyziky, ktorej je v podmienkach Ústavu
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach venovaná znaèná
vedecká kapacita je popri subjadrovej, kozmickej fyzike a
biofyzike aj fyzika tuhých látok. Historicky, tak ako sa
Ústav postupne vyvíjal to bolo predovšetkým štúdium
magnetických vlastností látok. S rozvojom experimentál-
nej základne sa vyvíjalo štúdium fyzikálnych vlastností
látok v oblasti ve¾mi nízkych teplôt a neskôr, po vzniku
samostatného oddelenia fyziky kovov, aj výskum fyzikál-
nych vlastností kovových materiálov. Poznanie štruktúry
študovaných látok má pre interpretáciu fyzikálnych proce-
sov a javov v látkach prebiehajúcich k¾úèový význam. Aj z
tohoto dôvodu bola na našom pracovisku v�dy snaha
súbe�ne s rozvojom experimentálnych mo�ností v oblasti
štúdia fyzikálnych vlastností látok rozvíja� aj metodiky
zaoberajúce sa sledovaním ich štruktúry. Boli to jednak
laboratória umo�òujúce zvidite¾ni� štruktúru látok mikro-
skopickými metódami - ako napr. svetelná mikroskopia,
metalografia, elektronová mikroskopia, rovnako ako rozví-
janie rôzných spektroskopických metód a termickej
analýzy. Nezastupite¾nú úlohu v tejto oblasti fyziky majú
tie� difrakèné metódy štúdia štruktúry. Z h¾adiska dostup-
nosti experimentálneho zariadenia to bola predovšetkým
prášková rentgenografická difraktografia, ale v poslednej
dobe je to tie� vïaka širokým mo�nostiam spolupráce s
inými laboratóriami aj vyu�itie difrakcie neutrónov.

V období zaèiatkov budovania nášho rtg. pracoviska
bola komunikácia medzi jednotlivými laboratóriami tech-
nicky obmedzená prakticky len na osobné kontakty. V tom
èase zohrala ve¾mi významnú úlohu Odborná skupina
Štúdium štruktúry materiálov ionizaèným �iarením, neskôr
Kryštalografická spoloènos�, ktorá svojimi aktivitami
takéto osobné kontakty pomáhala vytvára�. Boli to jednak
pravidelné tématicky zamerané tý�denné kolokviá, ale aj
kratšie - jednodòové semináre - Rozhovory o aktuálnych
otázkach rentgenovej a neutronovej štruktúrnej analýzy.
Základy týchto stretnutí polo�ila Prof. Kochanovská a
tohto roku sme sa zišli u� na jubilejných 250. takýchto

Rozhovoroch. Z tohoto plodného prostredia vzišla aj
tradícia ka�doroèného usporiadania stretnutí venovaných
predovšetkým problematike vyu�itia práškovej metódy pri
štúdiu štruktúry polykryštalických látok - Regionálnej
konferencie o práškovej difrakcii - RPDK, ktorej prvý
roèník sa uskutoènil v roku 1992 ako 211. Rozhovory v
Liptovskom Mikuláši. Toho roku to bude teda tie� jubilej-
ný - desiaty roèník.

Odborné zameranie nášho rtg. pracoviska bolo a je
urèované vedecko - výskumným programom ústavu, štruk-
túrou poskytnutých grantov a tie� samozrejme experimen-
tálnymi a metodickými mo�nos�ami laboratória. V poèia
toènom období to bolo napr. riešenie niektorých problé-
mov súvisiacich so štruktúrou permanentných magnetov
typu SmCo5 a Sm2Co17 [1]. Rentgenograficky bola študo-
vaná tie� prednostná orientácia kryštalitov Harrisovou
metódou ako tenkých vrstiev [2, 3], tak aj masívnych mate-
riálov. U tenkých vrstiev TiN a Dy bola študovaná kore-
lácia medzi textúrou vrstvy a podmienkami jej prípravy.
V prípade masívnych vzoriek to bolo predovšetkým
urèovanie parametrov prednostnej orientácie plechov pre
elektrotechnický priemysel. Rentgenografickými metó-
dami boli študované štruktúrne vlastnosti ïalších typov
materiálov so zaujímavými fyzikálnymi vlastnos�ami -
amorfné materiály, rýchlochladené metastabilné systémy,
kvazikryštály Al - 4 at. % Mn, intermetalické zlúèeniny
(U,Ce)Ru2Si2 a niektoré iné [4 - 6].

Významným obdobím rtg. laboratória bol koniec
osemdesiatych rokov - nástup a prudký rozvoj poèítaèovej
techniky na báze osobných poèítaèov - jednak z h¾adiska
výrazného rozšírenia mo�ností zpracovania nameraných
dát a získania širšieho spektra kvantitatívnych parametrov
charakterizujúcich kryštálovú štruktúru vzoriek, ale tie� aj
v oblasti komunikácie a vyu�itia poèítaèových sieti.
V oblasti zpracovania experimentálnych dát to bolo
predovšetkým implementovanie Rietveldovej metódy
spresòovania štruktúrneho modelu, èo umo�nilo získa�
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6. Vyu�ití výsledkù výzkumu v prùmyslové praxi

Spolupráce laboratoøe s prùmyslem byla zamìøena zejmé-
na na problematiku textur. Nejrozsáhlejší výzkum se týkal
neutronografického studia pøednostních orientací transfor-
mátorových plechù (urèení vztahu jednotlivých technolo-
gických operací na výslednou texturu) vyrábìných ve
Frýdku-Místku. V koneèném výsledku byly èinìny závìry
ve smìru sní�ení magnetických ztrát v produkovaných
orientovaných ocelích. Obdobná metodika byla vyu�ita i
pro výzkum textur materiálù na bázi zirkonia. Výsledky
strukturní analýzy zeolitù typu X a Y s chemisorbovanými
methylovými grupami nalezly uplatnìní v chemickém prù-
myslu, kde jsou vyu�ívány jako katalyzátory nebo moleku-
lární síta.

7. Závìr

Laboratoø neutronové difrakce je pracovištì vybaveným
pro oblast základního i aplikovaného výzkumu pomocí
metodik difrakce tepelných neutronù. Její nedílnou souèás-
tí je i pedagogické pùsobení v rámci studijních programù
katedry in�enýrství pevných látek FJFI ÈVUT v in�enýr-
ském i doktorském studiu.
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