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Študijný program / Study programme:
Environmentálna fyzika / Environmental Physics

Názov / Title
Optimalizácia plynových horákov pre spaľovanie vodíka
Optimization of hydrogen gas burners

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
Mgr. Michal Stano, PhD.

Anotácia / Annotation
Dekarbonizácia energetiky patrí k najväčším výzvam súčasnosti. Obnoviteľné zdroje energie
(OZE) ako fotovoltaika a veterná energia zaznamenali v poslednom desaťročí veľký rozmach,
avšak nestálosť ich výkonu neumožňuje týmto zdrojom v rozhodujúcej miere nahradiť konvenčné
fosílne zdroje elektrickej energie. Za perspektívne riešenie tohto problému sa považuje koncept
Power-to-Gas, v ktorom sa energia z OZE v čase prebytku využije na výrobu syntetického paliva
- vodíka, ktorý možno neskôr využiť rôznymi spôsobmi, napr. na výrobu elektrickej energie, ako
palivo v doprave alebo tiež ako náhradu zemného plynu pri vykurovaní a v malých spotrebičoch
akými sú variče, ohrievače vody a podobne. Je možné očakávať, že pri uplatnení konceptu
Power-to-Gas bude vodík patriť k najdostupnejším palivám. Vlastnosti vodíka ako paliva sa
výrazne líšia od vlastností v súčasnosti rozšírených plynných palív ako zemný plyn a propán,
čo si vyžaduje inú konštrukciu horákov. Plameň vodíka taktiež dosahuje vyššie teploty, čo môže
spôsobovať viac emisií neželaných oxidov dusíka NOx. Navrhovaná práca sa bude zaoberať
návrhom a optimalizáciou horákov na vodík pre malé plynové spotrebiče s cieľom minimalizovať
emisie NOx a vyhovieť požiadavkám na zamedzenie rôznych nestabilít plameňa.

Cieľ / Aim
Cieľom práce bude navrhnúť a optimalizovať horáky pre malé plynové spotrebiče, najmä variče,
na vodík. Požiadavky budú kladené na minimalizáciu emisií oxidov dusíka a na zamedzenie vzniku
rôznych nestabilít plameňa, ako spätné vniknutie plameňa a odtrhnutie plameňa. V prípade varičov
bude kladená požiadavka aj na regulovateľnosť výkonu.

Literatúra / Literature
[1] K.K. Kuo, Principles of Combustion, 2 edition, Wiley-Interscience, Hoboken, NJ, 2005. [2]
C.K. Law, Combustion physics, Cambridge University Press, Cambridge; New York, 2006. [3]
H.R.N. Jones, The application of combustion principles to domestic gas burner design, Taylor &
Francis, London, 2005. [4] M. Skottene, K.E. Rian, A study of NOx formation in hydrogen flames,
Int. J. Hydrog. Energy. 32 (2007) 3572–3585.
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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
anglický / English

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.

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

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
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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
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.

Konzultant / Consultant
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Konzultant / Consultant
RNDr. Martin Bulko, PhD.

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.

Cieľ / Aim
Štúdium správania sa radónu v rôznych zložkách životného prostredia a vývoj metód jeho merania.
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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 areas with high soil 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 domoch a 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 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
Vývoj metód urýchlovačovej hmotnostnej spektrometrie pomocou 3 MV tandemového urýchľovača
Development of accelerator mass spectrometry methods using 3 MV tandem accelerator

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.

Anotácia / Annotation
V súčasnosti je urýchľovačová hmotnostná spektrometria (z angl. Accelerator mass spectrometry
- AMS) najcitlivejšia metóda na meranie dlhožijúcich rádioizotopov. Preto má široké uplatnenie
v rôznych vedných odboroch od environmentálnych vied (sledovanie antropogénnych
a kozmogénnych rádionuklidov v životnom prostredí), cez archeológiu (datovacie metódy),
geologické vedy (pôdna erózia, sedimentácia), bio-medicínsky výskum (stopovače biologických
procesov), až po aplikácie v jadrovej fyzike (účinné prierezy a doby polpremeny pre niektoré
rádioizotopy) a astrofyzike (produkcia rádioizotopov v extraterestriálnych objektoch). Na Katedre
jadrovej fyziky a biofyziky bolo vybudované Centrum pre nukleárne a urýchlovačové technoloógie
(CENTA), ktoré prevádzkuje 3 MV tandemový urýchľovač. Doktorand bude spolu s vedecými
pracovníkmi pracujúcimi v CENTA laboratóriu zapojený do riešení vedeckých úloh, ktoré zahŕňajú
AMS analýzu rádioizotopov v rôznych vzorkách ako napr. datovanie pomocou 14C, stanovenie
izotopov uránu a thória v prírodných vzorkách, analýza 14C, 10Be a 26Al v atmosférických
vzorkách a pod. Súčasťou doktorandského štúdia bude aj študijný pobyt na zahraničnom pracovisku
a príprava publikácií do karentovaných časopisov.
Nowadays is accelerator mass spectrometry (AMS) the most sensitive method for determination
of long-lived radioisotopes. Therefore has many applications in wide range of sciences from
environmental sciences (monitoring of anthropogenic and cosmogenic radioisotopes in
environment), through archaeology (dating techniques), geosciences (soil erosion, sedimentation),
biomedical research (tracers of biological processes), until applications in nuclear physics
(determination of cross-sections and half-life of some radioisotopes) and astrophysics (production
of radioisotopes in extra-terrestrial objects). Centre for Nuclear and Accelerator Technologies,
that operates 3 MV tandem accelerator, was established on Department of Nuclear Physics
and Biophysics. The PhD student will solve, together with scientific researchers from CENTA
laboratory, different scientific thesis, including AMS analysis of radioisotopes in different samples,
i.e. 14C dating, determination of uranium and thorium isotopes in natural samples, analysis of 14C,
10Be and 26Al in atmospheric samples etc. Part of the PhD studies will be fellowship in foreign
laboratory as well as preparation of publications for scientific journals.

Literatúra / Literature
odborné články
scientific papers

Poznámka / Comment
Nutná znalosť anglického jazyka
English required

Kľúčové slová / Keywords
AMS, CENTA, radioizotopy, tandemový urýchľovač
AMS, CENTA, radioisotopes, tandem accelerator


