Charakteristika velikosti částic disperzních systémů, určení
distribuce velikosti nano a mikročástic, určení elektrokinetického
potenciálu částic v disperzním systému metodou DLS (dynamic light
scattering) v rozmezí 0,6 nm - 7 µm (Zeta-sizer Nano, Malvern).
Měření fluorescenčních spekter a fluorescenční mikroskopie
(Olympus), povrchová plazmová rezonance (SensiQ, Nomadics
USA).
Elektrochemické analytické metody: galvanometrie, cyklická voltametrie - elektrochemická pracovní stanice (Autolab, PalmSense).
A mnoho dalšího: Spin coating, měření intenzity magnetického pole,
měření malých hodnot napětí a proudů (přenosné vybavení), měření
parametrů vakuových systémů včetně RGA, měření v oblastech
výbojového plazmatu pomocí hmotnostního spektrometru Hiden EQP
nebo opticky.

Vývoj mikrofluidních zařízení, měření hloubkových profilů a
koncentrace vodíku a kvantitativní měření koncentrace kyslíku ve
vzorcích Zr slitin po teplotních přechodech.
Vývoj nové technologie na bázi dielektrické vrstvy oxidů,
počítačový design nanomateriálů a funkčních nanostruktur – vývoj
nových lékových forem, inovace technologií v oblasti přípravy a
modifikace materiálů ekologicky šetrnými metodami (plazmové
technologie depozic materiálů a modifikací povrchů).
Vývoj nových senzorů pro požární signalizaci, materiálový výzkum
a měření texturních parametrů pro výzkum náhrad kostí i zubních
náhrad.

Nabídka analytických služeb
a smluvního výzkumu
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Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Ústeckého materiálového centra

Zpracování geografických a socio-geografických studií pro orgány
státní správy, obecní úřady, správy chráněných krajinných oblastí,
cestovní kanceláře, atd.
Tvorba kartografických výstupů, mentálních map, geoinformatických analýz a realizace sociologických šetření.
Pořádání kulatých stolů a workshopů za účelem výměny informací
a zkušeností, zapojení studentů formou bakalářských prací, praxí,
stáží a externí spolupráce.
Poradenství a konzultace v oblasti IT, poskytování školení základních počítačových dovedností v rozsahu ECDL, poskytování
pokročilých školení Microsoft office, poskytování specializovaných
školení v oblasti IT, provádění analýz.

Plazmové technologie: Příprava a charakterizace tenkých vrstev
kovů, jejich oxidů, směsných oxidů a polymerních i organických
(barviva) tenkých vrstev na pevných substrátech i na práškových
substrátech ve vznosovém reaktoru.
Chemické technologie: Organické syntézy s využitím mikrovlnné
techniky, supramolekulární chemie: Příprava supramolekulárních
funkčních nanostruktur a biosenzorů.
Počítačový design nanomateriálů: Využití molekulového modelování (empirická silová pole) pro design, predikci struktury a vlastností
supramolekulárních nanokompozitních systémů (nové lékové formy,
senzory, sorbenty).
Charakterizace komplexních materiálů s využitím počítačových
simulací (strukturní, elektrické vlastnosti) kompozity, nanokompozity, složité struktury.

Oslovila Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
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Tel: 475 283 188
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Kdo jsme?
Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem byla slavnostně
založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační
komise Vlády ČR ze dne 14. 9. 2005 na zasedání v Havlíčkově Brodě.

Stanovení kovů (toxických kovů, životně důležitých kovů) v
pevných i kapalných materiálech metodou atomové absorpční
spektrometrie (AAS spektrometr Varian 20+).

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání
v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na
počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku
metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy
fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických
procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí.

Rentgenová difrakční analýza polykrystalických objemových a
práškových vzorků: Identifikace neznámé krystalické fáze, kvalitativní a kvantitativní fázová analýza směsi látek, určení typu a stupně
textury v polykrystalických materiálech, studium strukturních poruch
a pnutí v kovových materiálech.

Analýza chemických vazeb v materiálu technikou IR spektroskopie
(FTIR spektrometr Nicolet 6700 s možností měření jak na průchod
světla, tak i na odraz světla na rozhraní vrstva/podložka) a UV-VIS
spektroskopie.
Zkoumání topologie a morfologie povrchů pomocí elektronového
mikroskopu (SEM). Vzorky mohou být i biologické, pozlacení před
měřením pokud je nutné (SEM - Tescan Vega LSU). Minimální průměr
elektronového svazku je 10 nm.
Určení povrchové morfologie technikou AFM a STM. Topologii
AFM lze vyšetřovat na vzduchu nebo i v kapalině. Měření zahrnuje
určení drsnosti povrchu. Hloubkové rozlišení měření je lepší než 1 nm
(Integra Probe Nano Laboratory, NT-MDT).

Dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a
povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální
analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou
geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy
krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické
chemie.

Co Vám můžeme nabídnout?
Nabízíme analytické služby z následujících oblastí:
rentgenové difrakce
elektronové a AFM mikroskopie
chromatografie
spektroskope IR, UV VIS, XPS a SIMS
bioanalytické a další specifické metody
Nabízíme smluvní výzkum pro firmy, podniky, instituce.
Provádíme výzkum na zakázku.
Spolupracujeme v oblasti informačních technologií.

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí
(HPLC-MS Thermo Surveyor) pro stanovení koncentrace vybraných
látek ve vzorcích respektive k jejich identifikaci pomocí hmotnostní
spektrometrie.
Stanovení a studium elektrokinetického potenciálu (zeta potenciálu) na povrchu pevných látek (prášky, vlákna, planární vzorky) - pro
studium adhezních vlastností a chemie povrchů (SurPASS Anton
Paar).
Stanovení hustoty a indexu lomu kapalin v závislosti na teplotě
(vibrační densimetr DMA 4500 Anton Paar, vibrační densimetr
DX45 Delta Range Mettler Toledo, refraktometr RM40 Mettler
Toledo), případně binárních kapalných směsí.
Stanovení teploty tání látek v rozsahu RT - 400°C (MP90 Mettler
Toledo).

Určování prvkového a chemického složení povrchů XPS (ESCA).
Lze určit kvantitativní složení povrchu včetně chemických vazeb mezi
prvky na povrchu do hloubky maximálně 10 nm. Požadavkem na
vzorek je homogenní složení alespoň na ploše 7 x 7 mm a kompatibilita
s vakuovým prostředím. Vzorky lze také iontovým bombardem
předčistit (SPECS, Tectra).
Analýzy povrchů – SIMS: Určování kvalitativního prvkového složení
povrchů a hloubkového složení povrchů technikou SIMS. Hloubkové
profily lze určovat až do hloubky cca několika mikronů. Kvantitativní
složení vzorků lze určit pomocí standardů. Plocha měření alespoň
několik čtverečních milimetrů. Vzorky mohou být i elektricky nevodivé – sklo, nátěrové systémy na povrchu (Atomika Adida 3000).

