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APLIKACE RADIONUKLIDŮ 2
KÓD PŘEDMĚTU: 15CZVNUK2

Anotace
Počet kreditů: 3
Kurz je věnován aplikacím jaderných metod a radionuklidů především v oblasti
vědeckého výzkumu. První část kurzu se zabývá přípravou a použitím umělých
radionuklidů, značených organických sloučenin a. generátorů krátkodobých radionuklidů.
Další část kurzu je věnována reakcím izotopové výměny a metodám jejich studia.
Následuje výklad termodynamického a kinetického izotopového jevu. Ostatní přednášky
jsou věnovány aplikacím jaderných metod v obecné a fyzikální chemii při studiu kinetiky
a mechanismu chemických reakcí, struktury chemických sloučenin, povrchu tuhých látek,
katalýzy a stanovení fyzikálně-chemických veličin.
Kurz rozšiřuje znalosti posluchače, které získal v kurzu Aplikace radionuklidů 1 a je
orientován především na užití jaderných metod v oblasti výzkumu. Důraz je kladen na
metody využívající izotopovou výměnu a izotopové jevy.
Studenti získají schopnost efektivně používat jaderné metody a radionuklidy ve vědeckém
výzkumu.
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