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chemie. Mimoto kniha jistě výborně poslou�í jako zdroj 
informací v�em, kdo se zabývají syntetickou organickou 
chemií, anorganickou chemií a organokovy, a to jak na 
úrovni základního výzkumu, tak v průmyslu. 

Dalimil Dvořák 
 
 

M a r k o  Z l o k a r n i k :  
Scale-up in Chemical Engineering 
Vydal Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim 
2006. Druhé, zcela přepracované a roz�ířené vydání, 
271 stran, 190 literárních citací na původní prameny.  
ISBN: 3-527-31421-0 

 
Druhé, zcela přepracované a roz�ířené vydání této 

monografie (první vydání vy�lo v roce 2002 a bylo rychle 
rozebráno) svědčí o stálé aktuálnosti problému zvět�ování 
měřítka aparátů při přenosu dat, poznatků a zku�eností 
z laboratoře přes pilotní jednotky do průmyslové aplikace. 
Je tedy evidentní, �e text nového vydání této knihy zaujme 
chemické in�enýry, technology, projektanty, kteří velmi 
často hledají odpovědi na rozličné, prakticky významné 
otázky. Jako příklady upoutávek na recenzovanou knihu 
lze uvést: 
− Jak se homogenizují směsi kapalin rozdílné hustoty 

a viskozity? 
− Jak dosáhnout po�adované homogenizace směsi 

s vynalo�ením minimální práce? 
− Na čem závisí zádr� plynu v probublávaných kolo-

nách? 
− Jaké parametry jsou významné pro separaci částic 

v cyklonech? 
− Co ovlivňuje koalescenci v systémech plyn-kapalina? 
− Jak zvět�it měřítko mechanického rozra�eče pěny nebo 

flotačního aparátu? 
− Jak optimalizovat míchání reaktoru s ohledem na ma-

ximální odvod reakčního tepla?  
− Které parametry ovlivňují tabletování prá�ků?  
− Jak zvět�ovat měřítko mísičů sypkých hmot nebo apa-

rátů pro výrobu emulsí? 
− K čemu je u�itečná rozměrová analýza vlivu přenoso-

vých jevů na reagující systémy? 
− Jak rozměrovou analýzou vysvětlit Weissenbergův 

jev? 
− Lze pomocí rozměrové analýzy pochopit mechanické 

procesy s ne-newtonovskými tekutinami?  
Výklad je postaven na 53 prakticky zajímavých ře�e-

ných úlohách, které ukazují velkou zku�enost a odborný 
nadhled autora, který působil 35 let v in�enýrském odděle-
ní společnosti BAYER AG, Leverkusen, Německo a před-
ná�el na různých univerzitách v Německu, Rakousku 
a �výcarsku. 

C h r i s t o p h  E l s c h e n b r o i c h: 
Organometallics 
Vydal Wiley-VCH, Weinheim 
2006. 3. vydání, 804 stran.  
ISBN 3-527-29390-6 
 
Třetí anglické vydání známé 
učebnice organokovové chemie 
Ch. Elschenbroich, A. Salzer: 
�Organometallics A Concise In-

troduction� vychází krátce po pátém německém vydání. 
Autorem je tentokrát vzhledem k tomu, �e Albrecht Salzer 
�přehodnotil své priority�, pouze Christoph Elschenbroich. 
To se zřejmě projevilo na dlouhé době, která uplynula od 
druhého anglického vydání (čtrnáct let). Původní dílo bylo 
kompletně přepracováno a roz�ířeno o více ne� 300 stran, 
přitom koncepce a členění knihy zůstaly zachovány. 

Po úvodních třech kapitolách, věnovaných historické-
mu přehledu, klasifikaci organokovových sloučenin 
a vlastnostem vazby kov-uhlík, následuje osm kapitol vě-
novaných chemii organokovových sloučenin nepřechod-
ných prvků. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny podle skupin 
periodického systému a jsou dále členěny podle jednotli-
vých prvků. U ka�dého prvku je pak diskutována příprava, 
struktura, typy vazeb a reaktivita organokovových slouče-
nin. Tam, kde je to vhodné, je provedena exkurze do spek-
trálních vlastností sloučenin příslu�ného kovu. Rovně� 
členění části věnované organokovovým sloučeninám 
přechodných kovů podle typů ligandu zůstalo zachová-
no. Tato část obsahuje osm kapitol zahrnujících úvod, 
σ-donorové ligandy, σ-donorové/π-akceptorové ligandy, 
σ,π-donorové/π-akceptorové ligandy, vazbu kov-kov 
a klastry). Nově byla zařazena kapitola věnovaná organo-
kovovým sloučeninám lantanoidů a aktinoidů (25 stran). 
Poslední kapitola �Organometallic Catalysis in Synthesis 
and Production� byla kompletně přepracována a roz�ířena. 
Tato kapitola představuje velmi zdařilý přehled součas-
ných katalytických reakcí, které jsou vyu�ívány v organic-
ké syntéze a v průmyslové výrobě. Přitom zdaleka nejde 
o povrchní výčet metod, ale u ka�dé reakce je diskutován 
podrobný mechanismus a opominuto není ani enantio-
selektivní provedení těchto reakcí. Appendix byl nově 
roz�ířen o redoxní činidla pou�ívaná v chemii organokovo-
vých sloučenin. 

Autorovi se velmi zdařilým způsobem podařilo zahr-
nout výsledky, kterých bylo od posledního vydání na poli 
chemie organokovových sloučenin dosa�eno. Navíc jsou 
výběr materiálu a způsob jeho prezentace tradičně vynika-
jící. Kniha je primárně určena jako učebnice organokovo-
vé chemie. Podle autora obsahuje materiál vhodný pro 
roční kurz, který se koná dvakrát týdně. Stává se tak velmi 
u�itečnou pomůckou pro studenty a učitele anorganické, 
organické, organokovové, koordinační a bioanorganické 
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Monografii Zlokarnika není co vytknout, tím spí�e ji 
lze doporučit v�em, kdo se chtějí podrobně seznámit 
s metodikou a mo�nostmi rozměrové analýzy, která před-
stavuje důle�itý stupeň při hledání vztahů mezi parametry 
slo�itých, na první pohled neprůhledných systémů. Pro 
potřeby výuky je text je�tě doplněn 25ti problémy 
k přemý�lení s uvedenými výsledky ře�ení. Lze ji tedy 
jistě doporučit k vyu�ití postgraduálním studentům 
v technologických a chemicko-in�enýrských oborech. 

      Jiří Hanika 
 
 
 

S i e g f r i e d  S t a m p f ,  S o n g - I  H a n ,  (ed.):  
NMR Imaging in Chemical Engineering 
Vydal  Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim 
2006, první vydání, 620 stran, nepřeberné mno�ství 
literárních citací na původní prameny.  
ISBN: 3-527-31234-X 
 

Je asi troufalost psát recenzní hodnocení na monogra-
fii z oblasti NMR člověkem, který v oboru nukleární mag-
netické rezonance aktivně nepůsobí. Nicméně, posuzovaná 
kniha je jedinečná svým zaměřením a představuje velice 
inspirativní čtení, jak lze uvedenou metodou experimentál-
ně a v re�imu on-line pozorovat jevy, obtí�ně posti�itelné 
jinými technikami. Odborná i laická veřejnost si ji� zvykla 
na to, �e metoda NMR není jen výsadou organických či 
analytických chemiků, ostatně příkladů aplikací třeba 
z oblasti medicíny je jistě dnes ji� dostatek. Ov�em je vel-
mi cenné, �e shrnutí poznatků a řady příkladů o mo�nos-
tech vyu�ití uvedené metody v oboru chemicko-

in�enýrského výzkumu najde čtenář v uvedené knize 
přemnoho. Vznikla toti� za přispění úctyhodného po-
čtu 71 autorů ze �pičkových laboratoří USA, Kanady, Vel-
ké Britanie, Německa, Ruska, Brazílie a Nového Zélandu.  

Čtenář se tak dozví, jak s vyu�itím nukleární magne-
tické rezonance studovat v dynamickém re�imu difuzi 
v nano-porézních materiálech, �zviditelňovat� filtrační 
procesy, zkoumat tok tekutin, emulzí, sypkých hmot, hod-
notit kvalitu stavebních materiálů, potravin a zkoumat 
mnoho dal�ích zajímavých systémů. Editoři z vedoucích 
světově respektovaných laboratoří  univerzit v Aachen 
a Santa Barbara vyzvali také některé z autorů ke zpracová-
ní kapitol o aplikaci techniky NMR k výzkumu chování 
reaktorů a reakčních soustav. Za zmínku jistě stojí třeba 
�zviditelňování� toku plynu a kapaliny v reaktoru se zkrá-
pěnou vrstvou katalyzátoru, transportních jevů 
v biofilmech, bioreaktorech a mnoho dal�ích zajímavých  
aplikací. Kniha vyniká mnoha názornými ilustracemi dis-
kutovaných aplikací. 

Recenzovanou monografii nepochybně uvítají v�ichni 
ti, kteří se chtějí podrobně seznámit s nejmoderněj�í expe-
rimentální metodikou a jejích současných mo�nostech. 
K jejímu studiu čtenář vystačí jen se znalostmi bě�né in�e-
nýrské matematiky, v knize se narozdíl od učebnic NMR 
spektroskopie nepou�ívají nástroje kvantové mechaniky. 
Lze ji tedy doporučit k vyu�ití jak zku�eným odborníkům, 
kteří mají přístup k náročné experimentální technice a 
rovně� tak ke studiu zaníceným postgraduálním studentům 
v chemicko-technologických a chemicko-in�enýrských 
oborech, kteří mají vůli překonat tradiční stereotypní pří-
stupy k ře�ení technických problémů. 

      Jiří Hanika 
 
 


