Tézy pre magisterskú štátnu skúšku
ENVIRONMENTÁLNA CHÉMIA
Vývoj a súčasné zloženie atmosféry Zeme (homosféra a heterosféra). Rozvrstvenie
atmosféry a závislosť fyzikálnych a chemických vlastností atmosféry od nadmorskej výšky.
Energetická bilancia atmosféry a skleníkový efekt. Prírodné a antropogénne zdroje
znečistenia. Atmosferické reakcie a fotochemický smog. Excitované stavy molekúl a
fotochemické reakcie. Acidifikácia prostredia, vznik kyslých dažďov. Vznik, rozdelenie
a vlastnosti aerosólov. Úbytok stratosferického ozónu. Vnútorné znečistenie ovzdušia.
Obeh vody v prírode. Štruktúra, fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vody.
Chemické reakcie a chemické rovnováhy vo vodách. Chemické zloženie vôd. Anorganické
látky vo vodách (kovy a polokovy vo vodách, nekovy vo vodách, pH, neutralizačná a tlmivá
kapacita). Organické látky vo vodách (CHSK, BSK, uhľovodíky, fenoly, humínové látky,
pesticídy, tenzidy a detergenty, nepolárne extrahovateľné látky). Prírodné vody a ich zloženie.
Pitná, úžitková a prevádzková voda. Odpadové vody. Recipient a jeho znečisťovanie.
Biologické čistenie odpadových vôd – rozdelenie metód.
Minerálny podiel pôdy. Organický podiel pôdy. Pôdny roztok a jeho význam. Pôdna
reakcia, acidifikácia a alkalizácia pôd. Kontaminácia pôd rizikovými prvkami v podmienkach
Slovenska a možnosti jej eliminácie.
Klasifikácia tuhých odpadov; kategorizácia a katalóg odpadov. Nebezpečné vlastnosti
odpadov. Metódy zneškodňovania odpadov (rozdelenie metód, dopad na ŽP). Fyzikálnochemické metódy úpravy odpadov (imobilizačné postupy). Chemické metódy zneškodňovania
odpadov. Recyklácia v priemysle (autovraky, pneumatiky, elektroodpad). Minimalizácia
odpadov. Najlepšia dostupná technika nakladania s odpadmi

ENVIRONMENTÁLNA ANALYTICKÁ CHÉMIA
Metódy analýzy kontaminantov životného prostredia - rozdelenie metód, princípy,
inštrumentácia. Spektrálne analytické metódy: Atómová emisná spektrometria. Atómová
absorpčná spektrometria. Molekulová spektrometria v UV, VID a IČ oblasti spektra.
Hmotnostná spektrometria. Elektrochemické metódy: Potenciometria. Konduktometria.
Polarografia. Separačné metódy: Plynová chromatografia. Kvapalinová chromatografia.
Elektromigračné metódy: Izotachoforéza. Elektroforéza. Nukleárne analytické metódy.
Neistoty a chyby merania. Validácia analytických metód.

Vybrané metodiky stanovenia znečisťujúcich látok vo vzorkách životného prostredia
(ovzdušie, voda, pôda).
Stanovenie prachových častíc v ovzduší (PM10, PM2,5). Skupinové stanovenie
organických látok vo vodách (CHSK, BSK). Izotachoforetické stanovenie aniónov vo vodách.
Stanovenia kovov vo vodách metódou AAS vrátane prípravy vzorky. Stanovenie prírodných
rádionuklidov vo vodách (222Rn). Stanovenie polyaromatických uhľovodíkov vo vodách
metódou HPLC. Stanovenie uhlíka v pôde. Stanovenie dusíka v pôde. Stanovenie fosforu
v pôde.

VÝBEROVÉ PREDMETY

Chémia tuhých odpadov
Zneškodňovanie odpadov - skládkovanie (vyber lokality skládky, druhy skládok,
stavebná realizácia a prevádzka skládky, procesy v telese skládky, tvorba skládkového plynu,
uzavretie a rekultivácia telesa skládky). Metódy odberu vzoriek tuhých odpadov, analýza
domového odpadu. Príprava vzorky pre laboratórnu analýzu, spracovanie výluhu. Termické
metódy zneškodňovania odpadov, vlastnosti odpadov určených na spaľovanie, chemizmus
spaľovania, zariadenia na spaľovanie odpadov). Spalné teplo a výhrevnosť odpadu, účinnosť
spaľovacieho zariadenia. Čistenie spalín zo spaľovní odpadov. Zneškodňovanie a využívanie
tuhých odpadov zo spaľovania. Biotechnologické metódy zneškodňovania odpadov
(kompostovanie, anaeróbna stabilizácia, mikrobiálna dekontaminácia). Metanizácia produkcia bioplynu. Recyklácia vybraných druhov odpadov – plasty.

Ochrana ovzdušia
Terminológia v ochrane ovzdušia. Jednotky a prepočtové vzťahy. Vzduchotechnické
parametre odpadových plynov. Meranie stavových veličín, rýchlosti a prietokov plynov a
charakteristík tuhých znečisťujúcich

látok (TZL). Princíp činnosti a varianty riešenia

odlučovania tuhých znečisťujúcich látok. Mechanické odlučovače suché a mokré. Elektrický
princíp odlučovania tuhých znečisťujúcich látok a aerosólov. Elektrické odlučovače. Výber
vhodného odlučovača. Základné spôsoby čistenia plynných znečisťujúcich látok. Absorpcia
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Kondenzácia, oxidácia a redukcia. Odsírovanie. Odstraňovanie oxidov dusíka. Biologické

spôsoby čistenia odpadových plynov. Čistenie odpadových plynov spaľovaním. Legislatíva
v ochrane ovzdušia. Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Procesy čistenia a úpravy vody
Základné poznatky o vode. Potreba vody (zdroje a odber vody, vodojemy
a vodárenské sústavy, zásady výpočtu potreby vody). Úprava vody - rozdelenie
úpravárenských procesov. Úprava pitnej vody (sedimentácia – výpočty, filtrácia, úprava
chemickými činidlami, dezinfekcia). Vybrané fyz. chem. spôsoby úpravy (adsorpcia výpočty, čírenie, ionexy-výpočty). Odpadové vody. Stanovenie organických látok vo vodách,
vzťahy medzi TSK, CHSK, BSK a Corg.. Biologické čistenie OV (rozdelenie procesov,
pravidlá pre posudzovanie biologickej rozložiteľnosti, linka biologického čistenia
odpadových vôd). Rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Kinetika odstraňovania
organických látok. Aktivácia (zmesná kultúra a flokulujúci kal, neflokulujúci kal a napučaný
kal, schéma aktivačného procesu a základné technologické parametre, výpočty). Typy
aktivácie a aktivačné systémy. Nitrifikácia a denitrifikácia. Oxygenačná kapacita a základné
typy aeračných zariadení. Biofiltrácia. Linka zneškodňovania kalu.

