
Firma Shimadzu, jeden z předních výrobců analytických přístrojů, ve spolupráci 
s Českou společností chemickou a Slovenskou chemickou společností

vyhlašuje patnáctý ročník

CENY SHIMADZU 2012
která si klade za cíl motivovat mladé chemiky v České a  Slovenské republice

Firma SHIMADZU by touto cestou ráda prohloubila povědomí široké vědecké veřejnosti o svých 
výrobcích. SHIMADZU byla v Japonsku, a postupně je na celém světě, zapojena do řešení vědeckých 
problémů již od roku 1875. Z pozice fi rmy, která vždy byla u vědeckého pokroku, chceme podporovat 

vědu v obou republikách.

Kritéria pro účast:
• cena je určena pro mladé chemiky z České a Slovenské republiky, kteří 

v roce 2012 nejsou starší 30ti let
• cena je vypsána obecně pro obor chemie, jedinou podmínkou je, aby se 

v práci použila libovolná instrumentálně-analytická metoda
• práce se přihlašují formou abstraktu dle požadavků 64. Sjezdu chemických společností, 

a to do 15. 3. 2012 na poštovní nebo e-mailové adresy Shimadzu Handels GmbH, 
organizační složka Praha nebo Shimadzu Slovakia

• odborná porota, která bude jmenována ČSCH a SCHS vybere 10 nejlepších prací, které budou následně 
prezentovány v rámci samostatné sekce 64. Sjezdu chemických společností 

ve dnech 25. - 27. června 2012 v Olomouci
• fi rma Shimadzu hradí autorům těchto 10 vybraných  prací účastnický poplatek

 na 64. Sjezdu chemických společností

• Vítězná práce bude odměněna fi nanční částkou
€ 1 000, druhá € 600 a třetí € 300

Podrobná kriteria a další informace o „ CENĚ SHIMADZU 2012 “ 
na www.shimadzu.cz a www.shimadzu.sk

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
předsedkyně ČSCH

Ing. Theodor Petřík, CSc. 
vedoucí Shimadzu Praha

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
předseda SCHS
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Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vás upozornili na práv  probíhající akci W81, která platí do 31.12.2011: 

„KOLONY ASCENTIS EXPRESS s 20 % SLEVOU“ 

Ascentis Express je ada našich kolon, které mají nosi  s neporézním silikovým jádrem. 
Jedná se o technologii ozna ovanou jako „fused-core particle“. Neporézní silikové jádro (core) 
s velikostí 1,7 m je obaleno 0,5 m vrstvou slinutých silikových nano ástic. Kone ná velikost 
ástic je tedy 2,7 m. Povrchová porézní vrstva obsahuje 9 nm póry a její objem je asi 87 % 

celkového objemu ástice. Kolony pln né ásticemi této velikosti mohou být použity v HPLC i 
UHPLC p ístrojích.  

Nespornou výhodou separací na t chto kolonách je malá vzdálenost, jež musí být 
p ekonána difuzí ve stagnantní mobilní fázi uvnit  pór . Není nikdy delší než 0,5 m. Tato 
vzdálenost je pon kud kratší než nap . 0,85 m pro 1,7 m totáln  porézní sub-2 mikrometrové 
a významn  menší než 1,5 m charakterizující vzdálenost v 3,0 m ásticích. To znamená, že 
rozmývání chromatografických zón je omezené, a to se následn  pozitivn  promítá do 
ú innosti. Píky jsou užší a vyšší. Kolona napln ná fused-core ásticemi m že poskytnout t m  
300 000 teoretických pater na metr. Je to o 50 % více než je uvád no pro kolony se sorbenty 
s velikostí ástic 3,5 m fáze a dvojnásobek dostupný pro 5 m fáze.  

Pro více informací shlédn te naše webiná e na  
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/video/brighttalk.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 V sou asné dob  Vám m žeme nabídnout 7 typ  stacionárních fází v r zných rozm rech 
v etn  kapilár (C18, C8, RP-Amide, HILIC, Phenyl-Hexyl, F5 a Peptide ES C18 pro separaci 
peptid  a malých protein .). Více na  http:/www.sigmaaldrich.com/express 

                                           Se srde ným  pozdravem 

             RNDr. Dana Procházková 

S p ípadnými dotazy prosím kontaktujte: 
Danu Procházkovou, tel: 606 723 864, e-mail: dana.prochazkova@sial.com  

Akce s kódem W81: „KOLONY ASCENTIS EXPRESS s 20 % SLEVOU“ platí do 31.12.2011. 

Objednávejte: 
Sigma-Aldrich spol. s r.o., Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8, czeorders@sial.com, tel.: 246 003 200 
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