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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Plazmou asistovaná katalýza v poréznych penách a voštinových katalyzátoroch
Plasma assisted catalysis in porous foams and honeycomb catalysts

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Anotácia / Annotation
Low temperature (non-thermal, cold) atmospheric plasmas generated by electrical discharges at
atmospheric pressure are efficient sources of radicals and reactive species, often coupled with the
effects of electric fields and radiation, and open up many new application opportunities. As a result,
multiple practical applications based on cold plasma discharges are now being developed, such as
gas and water cleaning, bio-decontamination and disinfection, wound healing, and stimulation of
germination of seeds and plant growth. Low temperature plasma generated by atmospheric pressure
discharges used in environmental applications that mainly on air and water treatment and cleaning,
ozone generation or refinement of waste materials. The effect of plasmas can be enhanced when it
is combined with catalyst in a common system. Typical catalyst has a form of pellets, however in
the recent years, other types including porous ceramics and honeycomb monoliths has been often
used as well. The hybrid systems of plasma and catalyst usually posses higher efficiency, better
selectivity and lower energy consumption and optimization of its performance has become a real
challenge.
Low temperature (non-thermal, cold) atmospheric plasmas generated by electrical discharges at
atmospheric pressure are efficient sources of radicals and reactive species, often coupled with the
effects of electric fields and radiation, and open up many new application opportunities. As a result,
multiple practical applications based on cold plasma discharges are now being developed, such as
gas and water cleaning, bio-decontamination and disinfection, wound healing, and stimulation of
germination of seeds and plant growth. Low temperature plasma generated by atmospheric pressure
discharges used in environmental applications that mainly on air and water treatment and cleaning,
ozone generation or refinement of waste materials. The effect of plasmas can be enhanced when it
is combined with catalyst in a common system. Typical catalyst has a form of pellets, however in
the recent years, other types including porous ceramics and honeycomb monoliths has been often
used as well. The hybrid systems of plasma and catalyst usually posses higher efficiency, better
selectivity and lower energy consumption and optimization of its performance has become a real
challenge.

Cieľ / Aim
* electrical and optical measurements of the plasma generated in porous ceramic foams and
honeycomb catalysts depending on catalyst/support composition, geometry, gas composition and
temperature * plasma catalytic removal of various pollutants from car exhaust gases and plasma
cleaning of syngas * evaluation of chemical processes with respect to the catalyst, its chemical and
physical properties
* electrical and optical measurements of the plasma generated in porous ceramic foams and
honeycomb catalysts depending on catalyst/support composition, geometry, gas composition and
temperature * plasma catalytic removal of various pollutants from car exhaust gases and plasma
cleaning of syngas * evaluation of chemical processes with respect to the catalyst, its chemical and
physical properties
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Poznámka / Comment
The potential candidate should be an enthusiastic person with a solid knowledge and experience
in physics of discharges and plasmas, or chemistry. At least basic programming skills are
recommended. The minimal requirements include a completed Master level degree in the intended
area of study or a closely related area.
The potential candidate should be an enthusiastic person with a solid knowledge and experience
in physics of discharges and plasmas, or chemistry. At least basic programming skills are
recommended. The minimal requirements include a completed Master level degree in the intended
area of study or a closely related area.
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Radón v domoch – zdroje, ventilácia, radiačné riziká
Radon in houses – sources, ventilation, radiation risks

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Konzultant / Consultant
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
Radón sa do domov dostáva z rôznych zdrojov, ako je pôda, stavebný materiál, voda. Koncentrácia
radónu v uzavretom priestore závisí jednak od prísunu radónu zo zdroja, ale aj veľkosti ventilačnej
rýchlosti, s ktorou je radón z domu odstraňovaný. Kombináciou týchto dvoch parametrov sa
v domoch prejavujú rôzne variácie radónu. Cieľom dizertačnej práce bude komplexná analýza
vplyvov rôznych veličín na radón v domoch, určovanie zdroja prísunu radónu do domu a stanovenie
ventilačnej rýchlosti. Súčasťou práce bude otestovanie jednoduchého modelu pre popis variácií
radónu v domoch a tiež výpočet radiačného rizika od radónu pre obyvateľov domov.
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Radón v zložkách životného prostredia
Radon in components of the environment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
V súčasnosti je veľká pozornosť venovaná ochrane zdravia obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením.
Najväčší príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva pochádza od inhalovaného 222Rn. Radón je aj
významný stopovač rôznych atmosférických, geodynamických a hydrologických procesov. Úspešne
môže byť tiež aplikovaný pri určovaní emisií, resp. exhalácií skleníkových plynov do atmosféry.
Cieľom práce by malo byť štúdium významných zdrojov radónu v životnom a pracovnom prostredí,
vývoj metód merania radónu, analýza variácií radónu v rôznych prostrediach a testovanie modelov
ich popisu. Súčasťou práce by mohol byť aj odhad efektívnych dávok od radónu na základe rôznych
modelov a prístupov.
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Rádionuklidy zložkách životného prostredia
Radionuclides in components of the environment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
Expozícia obyvateľstva ionizujúcim žiarením je kontinuálnym sprievodným procesom života
na Zemi. Táto expozícia pochádza prevažne od prírodných zdrojov, ale po skúškach jadrových
zbraní v atmosfére, uvádzaní do prevádzky nových blokov jadrových elektrární a ich havárií,
stáva sa aj expozícia od antropogénnych rádionuklidov nezanedbateľná. Slovensko je krajinou
s rozvinutou jadrovou energetikou, pričom sú prípustné limitované výpuste rádionuklidov
z jednotlivých jadrových blokov do životného prostredia. Rovnako územie Slovenska bolo
zasiahnuté spádmi rádionuklidov po havárii Černobyľskej jadrovej elektrárne. Cieľom dizertačnej
práce je preto získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych
rádionuklidov v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci. Prínosom by bola aj
analýza starších dát pre získanie poznatkov o vývoji koncentrácií antropogénnych rádionuklidov
v rôznych prostrediach. Súčasťou práce by mohol byť aj odhad efektívnych dávok od sledovaných
rádionuklidov. Predpokladá sa tiež rozpracovanie nových, moderných metodík analýzy niektorých
rádionuklidov v životnom prostredí.

Cieľ / Aim
Získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych rádionuklidov
v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci.
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Rádiouhlík v životnom prostredí: kozmické, klimatické a antropogénne aspekty
Radiocarbon in the environment: cosmic, climatic and anthropogenic aspects

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Anotácia / Annotation
Rádiouhlík patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie stopovače environmentálnych procesov,
najmä pre jeho schopnosť oddelene študovať kozmické, klimatické a antropogénne vplyvy
na jeho koncentráciu. Je preto dôležitým indikátorom súčasných klimatických zmien, a najmä
umožňuje oddelene hodnotiť príspevky od prírodných (najmä kozmických ako je napr. slnečná
aktivita) a antropogénnych zdrojov (napr. spaľovanie fosílnych palív, dopad jadrovej energetiky
a pod.). Dizertant v spolupráci s pracovníkmi Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, ako aj
v spolupráci s viarerými zahraničnými pracoviskami sa bude podieľať na analýze rádiouhlíka
v environmentálnych vzorkách pomocou urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie, ako aj
na spracovaní dosiahnutých výsledkov a ich interpretácii. Výsledkom práce bude kvantitatívne
ohodnotenie vplyvov prírodných a antropogénnych zdrojov na koncentráciu rádiouhlíka v životnom
prostredí (atmosféra, letokruhy stromov, sedimenty), a ich využitie na hodnotenie pôvodu
klimatických zmien. Súčasťou práce dizertanta bude aj zahraničná stáž na niektorom z významných
pracovísk, využívajúcich urýchľovačovú hmotnostnú spektrometriu. Očakáva sa, že v priebehu
doktorandského štúdia dizertant sa bude tiež podieľať na príprave zahraničných publikácií, a bude
spoluautorom 2-3 prác v karentovaných časopisoch.

Cieľ / Aim
Kvantitatívne ohodnotenie vplyvov prírodných a antropogénnych zdrojov na koncentráciu
rádiouhlíka v životnom prostredí (atmosféra, letokruhy stromov, sedimenty), a ich využitie
na hodnotenie pôvodu klimatických zmien.

Literatúra / Literature
Nucl. Instr. Methods B - Proceedings from accelerator mass spectrometry conferences Články
v časopisoch Radiocarbon, Journal of Environmental Radioactivity, Applied Radiation and Isotopes,
atď.

Poznámka / Comment
Aspoň pasívna znalosť angličtiny je nevyhnutná.

Kľúčové slová / Keywords
radiocarbom, cosmic effects, climate changes, anthropogenic effects
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Využitie akustických efektov pre účely merania intenzity a kinetickej energie dažďa
Using acoustic signals in rainfall intensity and kinetic energy measurements

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
Mgr. Milan Onderka, PhD.

Anotácia / Annotation
Erózia pôdy je považovaná za jeden z hlavných faktorov narušujúcich schopnosť pôdy poskytovať
rastlinám živiny. Napríklad v Európe je najrozšírenejšou formou degradácie pôdy spôsobená
vodnou eróziou. Podľa nedávnych odhadov erózie pôdy v skúmanom regióne v strednej Európy
je 39,65% celkovej poľnohospodárskej plochy (957 173 hektárov) ovplyvnenej vodnou eróziou.
Fyzikálne procesy spojené s eróziou pôdy sú závislé na rýchle zmeny zrážok a sú veľmi nelineárne
vzhľadom na rozloženie objemu kvapiek dažďovej vody. Erozitivita je kombinovaná funkcia
intensity dažďa a zrážkového úhrnu. Kinetická energia dažďa je primárny factor určujúci mieru
vodnej erózie. Pre účely merania kinetickej energie dažďa sa používajú dažďové disdrometre,
ktoré merajú rozloženie veľkostí kvapiek prítomných v daždi pôsobiacich na horizontálnu
rovinnú plochu, a následne za použitia empirických vzťahov sa počíta kinetická energia dažďa.
Alternatívny prístup k disdrometrom, ktorý sú v súčasnosti na trhu, spočíva v určení parametrov
dažďa z akustických vĺn spôsobených nárazmi dažďovej kvapky na vodnú hladinu. Posledné
štúdie ukázali, že existujú viaceré zdroje akustického vlnenia generovaného vodnými kvapkami
dopadajúcimi na povrch kvapaliny, pričom každý takýto zdroj má špecifickú frekvenčnú
charakteristiku. Experimenty zamerané na premenu energie dažďovej kvapky na akustickú
energiu a vlastnosti akustických signálov generovaných nárazom vodnej kvapky dokazujú, že
kinetická energia kvapiek dažďovej kvapky sa premieňa na akustickú energiu v dôsledku vplyvu
priameho dopadu kvapky na povrch vody a zároveň ako product sekundárneho mechanizmu
– roztrieštenia kvapky (”splash”). Zvukové vlny spôsobené trieštením kvapiek je potrebné
eliminovať nakoľko spôsobujú nežiadúci šum v spracúvanom signále. Na účely tejto práce sa kvôli
zníženiu takéhoto šumu budú testovať kvapaliny obsahujúce rôzne povrchovo aktívne látky a oleje
umožňujúce redukciu trieštenia kvapiek, čím sa očakáva podstatná redukcia šumu v akustickom
signále. Výstup dizertačnej práce prispeje k poznaniu ako sa štatistické vlastnosti akustických
signálov produkovaných dažďom dopadajúceho na povrch kvapaliny menia podľa zvolených
charakteristík zrážky a hydrofyzikálnych vlastností kvapalín. Potenciálny kandidát by mal mať
dobré znalosti v oblasti environmentálnej fyziky, meteorológie, hydrológie alebo iných príbuzných
odborov. Minimálne požiadavky na kandidáta zahŕňajú absolvovaný stupeň magisterského štúdia
v zamýšľanej oblasti štúdia.
Soil erosion is considered as one of the major factors disrupting the ability of soil to provide plants
with nutrients. In Europe for example, the most widespread form of soil degradation is caused
by water erosion. According to the recent estimates of soil erosion in the investigated region in
central Europe, some 39.65 % of total area (957 173 hectares) are affected by water erosion.
Physical processes involved in soil erosion are sensitive to rapid variations of rainfall and are
highly non-linear in respect to the distribution of drop size and volume. Erosivity is a combined
function of the rain intensity and of its velocity, so rain kinetic energy flux is the primary control
of soil erosion. Rain disdrometers are instruments that determine the distribution of drop sizes
present in rain measuring the parameters of individual drops as they impact on a horizontal planar
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area or estimate the drop size distribution from empirical relationships. An alternative approach
to disdrometers currently on the market is to determine rain parameters from acoustic waves
generated from raindrop impacts upon a body of water. Several studies have shown that there
are several sources of sound from a water drop falling on a water surface, each with different
temporal character and frequency content. The processes involved in converting energy of a
raindrop to acoustic energy and the properties of acoustic signals generated by the impact of a
water drop on show that the kinetic energy of raindrops is converted to acoustic energy as a result
of the impact on the water surface by a range of mechanisms involving the primary impact and
splash products. The sound waves generated by splash need to be eliminated. For the purposes
of this thesis liquids containing various surfactants and oils will be tested in order to reduce the
noise. The thesis outcomes will contribute to the understanding of how the statistical properties of
acoustic signals produced by raindrops change according to chosen rainfall characteristics and
the hydrophysical properties of liquids. The potential candidate should have a solid knowledge in
environmental physics, meteorology, hydrology or other related fields. The minimal requirements
include a completed Master level degree in the intended area of study.

Cieľ / Aim
Ciele dizertačnej práce sú nasledovné: • analyzovať akustické spektrá merané pomocou hydrofónov
(v rozsahu ~ 1 až 50 kHz) pomocou pokročilých štatistických a spektrálnych metód • analyzovať
účinky rôznych hydrofyzikálnych vlastností kvapalín na vytvorené zvukové vlny • zaoberať sa
praktickými aspektmi merania kinetickej energie zrážok v laboratórnych a polných podmienkach
navrhnutím prototypu zariadenia na meranie zrážok pomocou akustických signálov. • vyvinúť nové
techniky na filtrovanie interferujúcich signálov (šum)
The objectives of the doctoral thesis are the following: • to analyze acoustic spectra measured
by hydrophones (within the ~ 1-50 kHz spectral rage) using advanced statistical and spectral
methods. • to analyze the effects of various hydrophysical properties of liquids on the generated
sound waves • to deal with practical aspects of measuring rainfall kinetic energy in laboratory and
field conditions by designing a prototype of rainfall measurement device using acoustic signals. • to
develop new techniques to filter out interfering signals (noise)

Literatúra / Literature
Salles, C., Poesen, J., (2000). Rain properties controlling soil splash detachment. Hydrol. Processes
14, 271-282. Salles, C., Poesen, J., Sempere-Torres, D.,(2002). Kinetic energy of rain and its
functional relationship with intensity. J. Hydrol. 257, 256-270. Steiner, M., Smith, J. A., (2000).
Reflectivity, rain rate and kinetic energy flux, relationships based on raindrop spectra, J. Appl.
Meteorol. 39(11), 1923-1940. Winder at al. (2011). AN ACOUSTIC DISDROMETER: THE
MEASUREMENT OF RAIN KINETIC ENERGY AND RAIN INTENSITY USING AN
ACOUSTIC DISDROMETER. Measurement Science and Technology
Salles, C., Poesen, J., (2000). Rain properties controlling soil splash detachment. Hydrol. Processes
14, 271-282. Salles, C., Poesen, J., Sempere-Torres, D.,(2002). Kinetic energy of rain and its
functional relationship with intensity. J. Hydrol. 257, 256-270. Steiner, M., Smith, J. A., (2000).
Reflectivity, rain rate and kinetic energy flux, relationships based on raindrop spectra, J. Appl.
Meteorol. 39(11), 1923-1940. Winder at al. (2011). AN ACOUSTIC DISDROMETER: THE
MEASUREMENT OF RAIN KINETIC ENERGY AND RAIN INTENSITY USING AN ACOUSTIC
DISDROMETER. Measurement Science and Technology

Kľúčové slová / Keywords
kinetická energia dažďa, environmentálne signály, akustické vlny
rainfall kinetic energy, environmental signals, acoustic waves
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Výskum expozície populácie od radónu v lokalitách s vysokým pôdnym radónovým potenciálom
Research on population exposure from radon in soil areas with high radon potential

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Konzultant / Consultant
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Konzultant / Consultant
RNDr. Martin Bulko, PhD.

Anotácia / Annotation
Za normálnych podmienok je prírodná radiácia najdôležitejší zdroj radiačnej expozície
obyvateľstva. Externé ožiarenie je spôsobené gama žiarením podložia (najmä 40K, 226Ra,
a 232Th), kozmickým žiarením a v menšej miere gama žiarením atmosférických rádionuklidov.
Hlavným zdrojom internej expozície je 222Rn a jeho produkty premeny cez ich inhaláciu.
V mnohých štátoch sveta bolo uskutočnené mapovanie ich územia s cieľom zistiť efektívne
dávky obyvateľstva na ich území od prírodných rádionuklidov. Na Slovensku nebola zatiaľ
takáto práca zrealizovaná, hoci rozptyl efektívnych dávok obyvateľstva vzhľadom na reliéf
a rozmanité geologické podložie Slovenska môže byť veľmi veľký. Cieľom dizertačnej práce bude
výskum postupov na identifikáciu lokalít s možným zvýšeným ožiarením od radónu. K samotnej
identifikácii lokalít budú využité databázy rádionuklidov, ale bude potrebné uskutočniť aj vlastné
terénne merania. Ďalej v lokalitách s vysokým radónovým potenciálom budú merané objemové
aktivity radónu v predškolských zariadeniach a bude hľadaný ich vzťah ku koncentráciam radónu
v podloží. Výsledkom práce by mali byť mapy potenciálnych efektívnych dávok obyvateľstva, ale
tiež efektívne dávky detí od radónu obdržané počas ich pobytu v predškolských zariadeniach.

Cieľ / Aim
Identifikovať lokality s možným zvýšeným ožiarením od radónu na území SR, zmerať objemové
aktivity radónu v predškolských zariadeniach a stanoviť efektívne dávky detí a populácie od
radónu.

Literatúra / Literature
UNSCEAR 2000, United Nations Scientific Committee on the Effects of Ionizing Radiation.
Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations, New York, 2000. UNSCEAR 1988,
United Nations Scientific Committee on the Effects of Ionizing Radiation. Sources and Effects of
Ionizing Radiation 1988. Annex B: Exposures from natural sources of radiation. United Nations,
New York. Odborná časopisecká literatúra
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu vzoriek
Development and application of PIXE and PIGE methods for the analysis of samples

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Anotácia / Annotation
PIXE a PIGE sú najpoužívanejšie urýchľovačové metódy na určenie prvkového zloženia
environmentálnych vzoriek. Sú často používané aj v rôznych odvetviach od fyzikálnych
a technologických vied cez prírodné vedy až po analýzu umeleckých diel. Ich hlavnou výhodou
je vysoká citlivosť, ako aj fakt, že sa jedná o nedeštruktívnu metódu. Na Katedre jadrovej fyziky
a biofyziky bolo vybudované Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA)
na produkciu a analýzu rôznych typov iónov, pričom jedným z možných využití sú aj PIXE/
PIGE analýzy. V prípade PIXE/PIGE analýz ako zdroj iónov sa bude používať plynový zdroj
iónov produkujúci ióny vodíka a hélia, ktoré budú urýchľované v tandemovom urýchľovači iónov
(Pelletron). Doktorand sa v spolupráci s pracovníkmi CENTA, ako aj v spolupráci s viacerými
zahraničnými pracoviskami bude podieľať na vývoji PIXE/PIGE metód a ich využití na analýzu
rôznych typov environmentálnych vzoriek, napr. aerosolových filtrov, biologických vzoriek a pod.
Doktorand počas práce na dizertácii bude vyslaný na študijný pobyt do zahraničia.
PIXE and PIGE are the most often used accelerators methods for determination of elemental
composition of environmental samples. They are often used also in other sciences, from physics
and technology, through natural sciences to analysis of paintings, etc. Their main advantage
is high sensitivity and the ability to perform nondestructive analyses. Centre for Nuclear and
Accelerator Technologies (CENTA) has been recently build at the Department of Nuclear Physics
and Biophysics for the production and analysis of ions, particularly also for PIXE/PIGE analyses.
Helium and hydrogen will be used in gas ion sources, which will be accelerated in the tandem
accelerator of ions (Pelletron). The PhD student will be together with CENTA colleagues as well
as with foreign collaborators participate on the development of the PIXE/PIGE methods and their
applications for analysis of various environmental samples, e.g. aerosol filters, biological samples,
etc. It is expected that the PhD student will also participate on the joint investigations at a foreign
laboratory.

Cieľ / Aim
Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu environmentálnych vzoriek
Development and applications of PIXE and PIGE methods for analysis of environmental samples

Literatúra / Literature
Články v časopisoch
Papers in journals

Kľúčové slová / Keywords
IBA, PIXE, PIGE, environmentálne vzorky
IBA, PIXE, PIGE, environmental samples



Strana / Page 12

Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov
Development of radon diagnosis methods of buildings

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Konzultant / Consultant
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Anotácia / Annotation
Radón (222Rn) a jeho krátkožijúce produkty premeny nachádzajúce sa v ovzduší budov sú
najvýznamnejším zdrojom ožiarenia obyvateľstva. Radón do budov vstupuje hlavne z podložia
cez trhliny základových konštrukcií, exhalovaný je zo stien budov, ale uvoľňuje sa do ovzdušia
budov aj z používanej vody, či spaľovaného plynu. V rámci regulácie ožiarenia od radónu je
dôležité najprv vyhľadať budovy s vysokou koncentráciou radónu a následne uskutočniť účinné
protiradónové ozdravné opatrenia s cieľom znížiť efektívne dávky od radónu. Posledne zmienený
krok však vyžaduje identifikovať zdroje radónu, zistiť jeho prístupové cesty do budovy a určiť
správne jeho objemové aktivity, t.j. použiť špeciálne postupy, ktoré označujeme ako radónová
diagnostika budov. V súčasnosti žiaden zo slovenských výskumných, či dozorujúcich pracovísk
nedisponuje komplexným súborom metód pre radónovú diagnostiku budov. Cieľom dizertačnej
práce bude vývoj metód umožňujúcich uskutočňovať komplexnú radónovú diagnostiku budov.
Bude sa jednať hlavne o metódy merania exhalačnej rýchlosti radónu zo stien, meranie ventilačnej
rýchlosti budov, metódy identifikácie zdrojov prísunových ciest do ovzdušia budov. Prínosom
by bola aj aplikácia jednoduchších modelov na popis správania sa radónu v ovzduší pobytových
priestorov.

Cieľ / Aim
Vyvinúť adekvátne a dostatočne citlivé metódy pre radónovú diagnostiku budov.

Literatúra / Literature
-Nero, A. V., et al. (1990). Indoor radon and decay products: concentrations, causes and
control strategies. Indoor Environment Program. -Vasilyev, A.V., et al.(2013). Determination
of mechanisms and parameters which affect radon entry into a room. J. of Environmental
Radioactivity, 124, 185-190. -Odborná časopisecká literatúra
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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Štúdium možností čistenia plynných exhalátov v systémoch kde elektrický výboj horí nad hladinou
kvapaliny
Study of the possibility of gaseous exhaust cleaning using the electrical discharge burning above the
liquid level.

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Anotácia / Annotation
S rastom priemyslu, energetiky a dopravy narastá environmentálna záťaž životného prostredia
tvorená exhalátmi z rôznych typov zdrojov. Táto skutočnosť vyvoláva potrebu nájsť čo najlepšie
formy znižovania koncentrácií jednotlivých zložiek exhalátov takou formou aby proces a produkty
boli trvalo udržateľné. Predložený projekt dizertačnej práce nadväzuje na rozsiahly výskum
v minulosti zameraný na čistenie exhalátov zo statických aj dynamických zdrojov exhalátov.
Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch sú exhaláty zaťažené vysokým podielom tuhých
čiastočiek, prípadne vstupnými zložkami resp. medziproduktami, ktoré sú rozpustné vo vode
ukazuje sa účelným použiť elektrický výboj, ktorý horí nad hladinou vody, pričom jedna
elektróda (nízkonapäťová) je v nej ponorená. Za taýchto podmienok bude systém kombináciou
elektrického výboja v plyne medzi VN elektrodou a hladinou a elektrolýzou medzi hladinou
a ponorenou elektródou. V systéme plánujeme skúmať plazmochemické reakcie prebiehajúce
v plynnom skupenstve, produkty v plynnom, kvapalnom aj tuhom skupenstve ako aj prebiehajúce
procesy v dynamickom systéme. Pri analýzach predpokladáme využitie spektroskopických,
mikroskopických, plynovo chromatografických analýz produktov. V dynamickom systéme sústavu
snímačov rôznych parametrov so zberom dát do počítača.

Cieľ / Aim
Cieľom predloženej práce je nájsť optimálny režim elektrického výboja nad hladinou kvapaliny,
ktorý zabezpečí vysokú účinnosť pri čistení jednotlivých zložiek exhalátov. Nevyhnutnou
podmienkou činnosti takéhoto výbojového zariadenia je trvalá udržateľnosť procesov najmä
s ohľadom na prítomnosť čiastočkových emisií typov PM10 a PM2,5, ktoré je potrebné z exhalátov
odlučovať. Súčasne bude potrebné zabezpečiť taký návrh systému, aby bol stabilný pri vibráciách
a zmene polohy, čo má význam najmä pri mobilných zdrojoch exhalátov.

Kľúčové slová / Keywords
elektrický výboj nad hladinou kvapaliny, čistenie exhalátov


