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Úvod

Študentské vedecké konferencie majú na Prírodovedeckej fakulte UK díhú tradíciu.
Konali sa pod tým istým názvom ako dnes už počas mojich študentských čias v
päťdesiatych rokoch a už vtedy mali solídny štandard. Neskôr v nich začal dominovať
prvok súťaže o najlepšiu prácu, až sa napokon takmer úplne transformovali
z vedeckých konferencií na študentské súťaže.

Pred niekoľkými rokmi sa fakulta opäť vrátila ku študentským konferenciám, hoci
spojeným so súťažou o najlepšiu prácu v jednotlivých odboroch a aj so súťažou o
cenu dekana. Podujatie má dnes už jednoznačne ráz vedeckej konferencie, so
všetkými náležitosťami: jednou z nich je zborník abstraktov, ktorý držíte v ruke.

Nepochybujem, že si ho prečítate s rovnakým záujmom a potešením, s akým som si
ho prečítal ja. Je pre mňa svedectvom skutočnosti, že Prírodovedecká fakulta UK má
pojem „veda" nielen vo svojom názve, ale aj vo svojej pedagogickej náplni - že
študentov vedie k vedeckej práci, a táto práca prináša cenné výsledky. Ak by som
nevedel, že ide o abstrakty prác študentov, z ich obsahovej a formálnej úrovne by
som to väčšinou nevytušil.

Mimoriadne ma teší, že študentské vedecké konferencie na našej fakulte sú otvorené
a prístupné pre záujemcov z iných slovenských aj českých prírodovedných fakúlt a
z prírodovedné orientovaných pracovísk SAV a AV ČR. Viem - čiastočne aj
z vlastnej skúsenosti — že na takýchto podujatiach sa často podarí nadviazať
odborné kontakty, ktoré vydržia počas celej ďalšej profesionálnej kariéry, kontakty,
ktoré pomáhajú odstraňovať bariéry medzi jednotlivými vysokými školami, medzi
akadémiou a vysokou školou, medzi štátmi.

V príhovore ku zborníku abstraktov z vlaňajšej ŠVK som vyslovil presvedčenie, že
vlaňajší zborník sa stane prvým zo série podobných zborníkov z konferencií, ktoré sa
na fakulte usporiadajú v budúcich rokoch. Tohoročný zborník je dôkazom, že som sa
nemýlil a že sa môžem tešiť na abstrakty prác zo študentských vedeckých
konferencií v budúcich rokoch.

Vladimír Ferák
dekan Prírodovedeckej fakulty UK
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EFFECT OF METHYLXANTHINES DERIVED FROM

PENTOXIFYLLINE ON P-GLYCOPROTEIN MEDIATED MULTIDRUG

RESISTANCE

I. KUPSÁKOVÁ1, Z. DROBNÁ1, A. BREIER2

institute tór Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 842 33, Bratislava,
Slovak Republic, E-mail: usrdlvku@savba.sk

2lnsfítute of Molecular Physiology and Genetícs, Slovak Academy of Sciences, Viárska S, 833 34,
Bratislava, Slovak Republic

Multidrug resistance (MDR) is a phenomenon when cells become resistant to

a wide spread of drugs with a different chemical structure and a distinct mechanism

of action. To understand the mofecular mechanism of MDR, in vitro study with lines

of neopiastic cells are often used. One of the proteins altered during in vitro

development of resistance to antitumor agents is P-glycoprotein (PGP). It is plasma

membrane glycoprotein extruding drugs out from cells. This process is ATP and Mg2*

dependent. Some of the drugs (especially those that -influence the calcium

homeostasis: calcium channel blockers, calmodufin inhibitors, etc.), called

chemosensitizers, are able to depress the transport activity of PGP. The ability of

pentoxifylline (PTX) to depress resistance mediated by overexpression of PGP in

mouse leucemic cell line L1210/VCR resistant to vincristine (VCR) was described

earlier. PTX depressed the resistance of these cetls in a dose and time dependent

manner. This effect was accompanied by increased level of [3H]-vincristine

accumulation by these cells. The presence of PTX (100 mg/l) in a cultivation medium

caused two-fold decrease of mdri mRNA level (with the maximum reached within 48

hours in comparison to control cells). Other methylxanthines tike caffeine and

teophylline were not able to depress MDR in L1210/VCR cells. PTX, in contrast to

both above methylxanthines, contains the electrophilic carbonyl group on the

aliphatic side chain that can interact with nucleophilic groups of aminoacid residues

like -NH2l -OH or -SH in biomäcromolecules. The methyixanthines with different

length of this aliphatic side chain were synthesized and their capability to depress

MDR was tested. The results indicated that the position of carbonyl group plays a

crucial role for the ability of the derivative to depress MDR of L1210/VCR cells.
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AKTIVITA 5'-DEJ0DÁZY JÓDTYRONÍNU, TYPU I A STATUS

NUKLEÁRNYCH RECEPTOROV PRE KYSELINU ALL-TRANS

RETINOVÚ V KARCINÓMOCH MLIEČNEJ ŽĽAZY SAMÍC POTKANA

SPRAGUE-DAWLEY

D. MACEJOVÁ1, J. LÍŠKA2, J. BRTKO1

1 Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Viárska 3, 833 06, Bratislava, SR, E-mail:
ueenmace@nio.savba.sk

'Ústav histológie a embryológie, LFUK, Bratislava, SR

5'-dejodáza jódtyronínu, typu I (5'-DI) katafyzuje dejodáciu prohormónu L-

tyroxínu na metabolický aktívny hormón 3,5,3'-trijód-L-tyronín. V mliečnej žľaze

potkana dochádza k expresii 5'-DI s enzymatickými vlastnosťami podobnými 5'-Dl,

typu I lokalizovanej v pečeni a obličke potkana. Kyselina retinová má schopnosť

aktivovať proces rediferenciácie niektorých neoplastických tkanív (1). Molekulárny

mechanizmus tohto účinku nevyhnutne vyžaduje prítomnosť funkčných receptorov

pre kyselinu-all-trans retinovú (RAR) a 9-cis retinovú (RXR) lokalizovaných

v bunkových jadrách neoplastických buniek. Nakoľko gén kódujúci 5'-DI obsahuje

v promotórovej oblasti špecifickú sekvenciu nukleotidov, na ktorú sa viaže receptor

pre kyselinu retinovú (RARE), zaujímalo nás, aká je bazálna aktivita 5'-Dl a status

RAR v histologický definovaných rôznych typoch matígnych tkanív mliečnej žľazy

samíc potkana. Za model nádorového ochorenia mliečnej žľazy sme zvolili chemicky

indukovanú karcinogenézu, kde ako karcinogén bola podávaná 1-metyl-1-nitrózo

močovina (MNU), ktorá špecificky indukuje tvorbu rôznych typov malígnych

karcinómov mliečnej žľazy (2). Zistili sme, že aktivita 5'-Dl vo vybraných typoch

nádorov bola štatisticky významne vyššia (p<0,00i) v porovnaní s mliečnou žľažou

kontrolných zvierat, ktorým bol podávaný 0,9 % roztok NaCI. Zároveň, Scatchardova

analýza ukázala nä výrazné rozdiely v maximálnej väzbovej kapacite (Bmax) a

rovnovážnej asociačnej konštanty (Ka) RAR jednotlivých typov karcinómov.

V papifárnom karcinome s výraznou kribriformnou zložkou bola hodnota Bmax 1,5

pmol.mg '1 a Ka 0.0834.109 drrŕ.moľ1, kým v ínvazívnom karcinome s komedovou

zložkou bola Bmax 0,11 pmol.mg "1 a Ka 0,513.10s drrŕ.moľ1 a vinvazfvnom

karcinome s kribriformnou a komedovou zložkou bola Bmax 0,34 pmol.mg "1 a

hodnota Ka 0.6175.109 dm3.moľ1. Obdobne, maligně nádory mliečnej žľazy

exprimujú 5'-DI v oveľa vyššej koncentrácii ako intaktné tkanivo nelaktujúcej mliečnej

' žľazy. Grant VEGA 2/6085/99.

1. Schmutzler C , Brtko J., Winzer R., et al.: Int. J. Cancer, 76: 368-376,1998

2. Líška J., Galbavý Š., Macejová D., et.al.: Endocr. Regúl., 34: 91-96,2000
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PRESUN EXTERNÝCH STEROLOV "DNU" A TRANSPORT
NOVOSYNTETIZOVANÝCH "VON" PREBIEHA V KVASINKÁCH

SACCHAROMYCES CEREVISIAE ODLIŠNÝMI CESTAMI

Lucia HRONSKÁ, Vlasta KLOBUČNIKOVÁ, Ivan HAPALA

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SA V, Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Steroly sú esenciálne pre rast a životaschopnosť takmer všetkých eukaryotických
buniek.. Väčšina volných sterolov {80- 90%) sa nachádza v plazmatickej membráne buniek.
Vo vnútri buniek sa väčšie množstvá sterolov nachádzajú iba vo forme esterov s mastnými
kyselinami, (v lipjdových časticiach). Pre kvasinky Saccharomyces cerevisíae je typickým
sterolom ergosterol. Dostatočné množstvá ergosterolu môžu kvasinkové bunky zabezpečiť
dvomi spôsobmi: endogénnou syntézou v endoplazmatickom retikule (ER) alebo príjmom
sterolov z vonkajšieho prostredia. V anaeróbnych podmienkach syntéza ergosterolu nie je
možná (na jeho syntézu je potrebný hem a molekulárny kyslík) a jediným zdrojom sterolov
pre rast je príjem z prostredia. Vaeróbnych podmienkach je, naopak, takýto príjem
blokovaný, pričom tento blok je závislý na prítomnosti herna V prvom prípade (pri
endogénnej syntéze) musí byť ergosterol efektívne trasnsportovaný z ER do plazmatickej
membrány (transport smerom „von"). Pri externom zdroji sterolu je výrazné množstvo
prijatého sterolu po príjme do plazmatickej membrány esterifikované v ÉR, existuje teda
transport z plazmatickej membrány do ER (transport smerom „dnu"). Mechanizmus ani
jedného z týchto transportov nie je objasnený. Pre príjem externých sterolov bola okrem
inhibície hernom ukázaná jeho závislosť na sterolovej deplécii buniek.

V našich experimentoch sme v kvasinkách S. cemvisiae sledovali závislosť oboch
smerov transportu sterolov na raste, sterolovej deplécii a prítomnosti hemu. Použili sme
kmeň herni sdísrupciou v géne pre syntézu kyseliny 5-aminolevulovej (5 ALA), ktorá
v neprítomnosti externého prídavku 5 ALA spôsobuje deficienciu na hem a zároveň narušuje
syntézu ergosterolu. Špecifickú inhibíciu syntézy ergosterolu pri normálnej syntéze hemu
sme zabezpečili terbinafínom (inhibitor skvalénepoxidázy) v prítomnosti 5 ALA. Transport
ergosterolu do plazmatickej membrány sme sledovali ako citlivosť buniek k permeabilizácii
v prítomnosti nystatínu. Antimykotikum nystatín indukuje tvorbu permeabilltných pórov
v ptazmatlckej membráne závisle na prítomnosti ergosterolu. Permeabilfzáciu sme
zaznamenávali ako farbenie celých buniek fluorescenčnou značkou propídium iodfdom,
alebo ako indukciu lýzy protopiastov. Príjem externého sterolu sme sledovali aj priamo,
meraním Inkorporácie 1*C-cholesteroIu do buniek a jeho esterifikáciu sme použili ako marker
pre internalizáciu sterolu.

Sledovanie inkorporácie externého sterolu do plazmatickej membrány indukciou
senzitivity k nystatínu ukázalo, že tento transport je závislý výiučne na sterolovej deplécii
membrány nezávisle na raste a prítomnosti hemu. Podobne príjem 1itC-cholesterolu bol
závislý primárne na sterolovej deplécii. Intemalizácla cholesterolu (tvorba eserov) bola
prekvapivo signifikantná aj y nerastových podmienkach pri indukcii syntézy hemu. Naopak
transport novosyntetizovaného ergosterolu z ER do plazmatickej membrány počas 5 hodín
bol pozorovateľný iba v rastových podmienkach (už po 1 hodine), pričom samotná syntéza
ergosterolu v oboch prípadoch bežala efektívne (sledovaná inkorporáciou 14C- acetátu do
ergosterolu). Takáto diferenciálna závislosť príjmu externého sterolu a inkorporácie
novosyntetizovaného ergosterolu do plazmatickej membrány na raste naznačuje, že
transport steroiov „von" a transport externých sterolov „dnu" ide v kvasinkách zásadne
rozdielnymi cestami.

Táto práca bola podporená grantom VEGA číslo 2/5046/98.
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MODULÁCIA VNÚTROBUNKOVEJ KONCETRÁCIE VÁPNIKA VO

VZRUŠIVÝCH BUNKÁCH NIEKTORÝMI FARMAKAMI

Peter STANKO1, Jozef ORLICKÝ2

katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského,
Kalinčiakova 10, 832 32, Bratislava, Slovensko, E-mall:doco@post.sk

2Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Vlárska S, 833 34, Bratislava,
Slovensko

Priestorovo - časové zmeny voľnej koncentrácie ionizovaného vápnika

v cytozole bunky, zohrávajú kľúčovú úlohu v regulačných, signalizačných,

proliferačných a degradačných procesoch v rôznych typoch tkanív za fyziologických

alebo patolo- gických podmienok. Doterajšie poznatky potvrdili, že liečivý účinok

mnohých farmák je založený na modulačnom princípe vnútrobunkového vápnika.

Cieľom tejto práce bolo preskúmať účinok nového antibiotika boromycínu, astmatika

chromoglykátu, tapsigargínu (SERCA inhibitoru) a Ca-blokátorov na dynamiku

zmien vnútro-bunkového vápnika (Cai) v nervových zakončeniach, kardiomyocytoch

izolovaných z mozgu a srdca potkana. Na monitorovanie Cai sme použili dvojvlnovú

(340/380nm) excitačnú metódu s vnútrobunkovou fluorescenčnou sondou FÚRA -

2AM s absorb- čným maximom pri 510 nm. Boromycfn v závislosti od koncetrácie (0

- 30uM) indukoval vzostup Caj v nestimulovaných bunkách. Tento vzostup Ca( na

rozdiel od tapsigargínu ( 0 - 1 0 uM) bol výlučne podmienený vtokom Ca z

vonkajšieho prostredia.

Ca-blokátory a chromoglykát (0 - 100uM) ovplyvňovali Cai len

v stimulovaných bunkách depolarizáciou (30mM KCI, veratridínom, ionomycínom,

amínopyridfnom).

Fluorescenčné nálezy porovnávame s výsledkami získanými pomocu

radiometrickej metódy s ^Ca. Dosiahnuté výsledky prispeli pri objasňovaní

molekulárnych mechanizmov účinku liekov pre klinickú prax.

Práca bola finančne podporená GA MŠ a SAV Grant £.2/6054/99
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ÚLOHY Z ANORGANICKEJ CHÉMIE A MODELY USMERŇOVANIA

ICH RIEŠENIA

Pavol DANKO

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko

Hlavným cieľom mojej práce boto vytvoriť zbierku úloh a modelov

usmerňovania ich riešenia z anorganickej chémie, pretože podobná publikácia na

našom „chemickom knižnom trhu„ absentuje. Do celkového súboru úloh som sa

snažil vytvoriť úlohy všetkých druhov, t.j: strukturalizované so širokou odpoveďou

/vypisovacie/, úzke otvorené úlohy, doplňovacie úlohy, priraďovacie úlohy,

porovnávacie úlohy, úlohy s výberom odpovede, a dichotomičké úlohy. Prvá časť

zbierky je zostavená do dvanástich kapitol, podľa skupín periodickej sústavy prvkov:

skupiny I.A, U.A, IÍI.A, IV.A, V.A, VI.A, VILA, VIII.A, skupiny III.B až Víl.B, skupina

VHĹB, skupiny I.B až II.B a posiedná kapitola sú íantanoidy a aktinoidy. Úlohy sú

kontextové, to znamená, že nejde len o výzvu napísať nejakú rovnicu reakcie, či

vlastnosť prvku alebo jeho zlúčeniny, ale Ide o spätosť s konkrétnym prostredím,

alebo s nejakou zaujímavosťou. Na konci kapitoly sú riešenia a samotná kapitola

začína chemickou tajničkou, súvisiacou s niektorým prvkom PSP.

Do druhej časti je zaradených 30 úloh z predchádzajúcich kapitol, ktoré sú

spracované ako modely usmerňovania ich riešenia.

Úlohy sú náročné a sú určené na seminár z chémie, teda pre tých, ktorí sa

chystajú maturovať z chémie a pripravujú sa na prijímacie pohovory z chémie.
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VYUŽITIE LESNÍCKYCH PODKLADOV V GEOEKOLÓGII

Igor GALLAY

Katedra aplikovanej eklôgie, FEE TU vo Zvolene, Kolpašská 9/B, 969 01 Banská Štiavnica,
Slovenská republika

Jednou z metód v krajinnej ekológii a najmä v krajinnom plánovaní (ktorá vedie

k vyčleneniu kvázi homogénnych jednotiek, ktoré majú „rovnaké vlastnosti" a na

základe toho aj rovnakú únosnosť, potenciál a pod.}, aj keď dnes už ustupujúcou a

kritizovanou (pozri Drdoš, 1999), je metóda supperpozície (nakladania) máp. Jej

nevýhodou, okrem iných, je aj to, že jednotlivé tématické mapy, ktoré prekrývame, sú

viac alebo menej generalizované, často nie sú rovnakých mierok, ich hranice sa

takmer nikdy nekryjú - vzniká množstvo veľmi malých areálov, často i nereálnych

kombinácii a podobne. Naproti tomu stojí napríklad metóda vyčleňovania

elementárnych foriem reliéfu a výskum na geografickom bode - výskum stanovišťa

priamo v teréne (Minár,1999). Táto metóda je podstatne presnejšia, aie veľmi

náročná z časového a finančného hľadiska, preto ju možno využiť najmä pri

mapovaní vo veľkých mierkach. Často sa však stáva, že musíme hodnotiť väčšie

územie a za relatívne krátky čas, kde sme nútení použiť metódu superpozície. Na

zmiernenie jej nedostatkov, o ktorých sme písali vyššie, je ju vhodné kombinovať s

využitím lesníckych údajov -najmä typologických máp. Vychádzame z poznatku, že

odrazom vlastností jednotlivých subsystémov krajiny, nahromadenia a tokov hmoty a

energie v nich i vstupov z vonku, je typ rastlinného spločenstva a jeho produkcia.

Kecřže sa vo svojom výskume zameriavame na abiotikú časť prírodnej krajiny,

chceme využiť typ fytocenózy (potenciálnej vegetácie) a jej potenciálnu produkciu

ako idikátora abtotických (stanovištných) podmienok a tokov v krajine (najmä jej

abiotickej časti). Keďže základom lesného typu, ktorý je základnou lesníckou

typologickou jednotkou, je geobiocenologické poňatie prírody, kde jeden typ

fytocenózy je viazaný na určitý typ trvalých ekologických podmienok - existujú tu

viac-menej rovnaké trvalé produkčné podmienky (je produkčným typom), možno

využiť lesný typ ako indikátora stanovištných podmienok. Vo svojom príspevku

poukážeme na niektoré možnosti tohto využitia.
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KVALITA VODY, ZOOPLANKTONU A ZOOBENTOSU V OBLASTECH

TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ

Iva KALLISTOVÁ

Katedra ekologie, zemědělská fakulta, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Studentská 13,
České Budějovice, 37005, ČR, kallisto@zf.jcu.cz

Těžba hnědého uhlí je v České republice soustředěna do oblasti Krušných hor.

Jedním z vedlejších produktu povrchové těžby jsou výsypky, budované

ze skrytého nadložního materiálu. Na těchto výsypkách se započaly již v 50. letech

20. století provádět zemědělské a lesnické rekultivace. Jejich prioritou je ozelenení,

zamezení eroze a vytvoření lesnicky a zemědělsky využitelných ploch.

Velká podkrušnohorská výsypka o ploše okolo 2000 ha se nachází nedaleko města

Sokolov. Nasypaný materiál je tvořen převážně cypřišovými jíly s významným

podílem uhličitanů. Jejich vysoká pufračnf kapacita zajišťuje neutralizaci vod

odtékajících z výsypky. Tyto vody se vyznačují nízkou úživností, vysokými hodnotami

vodivosti (až 16 000 uS.cm*1), vysokými koncentracemi síranů a hydrogenuhličitanů.

Na dvou lokalitách této výsypky byl ověřován vliv chemických parametrů

na druhové složení zooplanktonu a zoobentosu. Ve vodách s extrémními chemickými

parametry byla zjištěna přítomnost typického slanomiiného vířníka Hexarthra fennica

(Rotatoria) a larev z Čeledi Chironomidae a Ceratopogonidae. Abundance a diversita

zooplanktonu této lokality byla v porovnání s běžnými vodami v České republice

o dva řády nižší. Také druhová diversita zoobentosu byla nižší, naopak hodnoty

četnosti v ojedinělých případech překročily počty v.běžných povrchových vodách.

Sledováním lokalit se prokázalo oživení vod s vysokou vodivostí, která je extrémní

nejen v rámci České Republiky, ale i v rámci Velké podkrušnohorské výsypky, proto

úvaha o budování nových mokřadů i na těchto extrémních lokalitách se zdá být

reálna.
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ÚPRAVA VÔD POMOCOU MAGNETICKÝCH NOSIČOV

Slávko KARAS, Miroslava JELEŇOVÁ

Ústav geotechníky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 043 53 Košice, Slovenská republika
E — mail: karas@saske.sk, jelenava@saske.sk

Odstraňovanie ťažkých kovov, rádionuklidov a ropných látok z vôd predstavuje

v súčasnosti jeden z najväčších problémov pre životné prostredie. Procesy úpravy

vôd možno intenzifikovať aplikáciou magnetického poľa, ktoré pôsobí na

feromagnetické materiály. Úprava vôd v magnetickom poli dáva nové možnosti ako

sa s týmito problémami vysporiadať.

Magnetické nosiče sú magnetické častice schopné selektívne sa naviazať na

nemagnetický materiál, ktorý sa takto zmagnetizovaný môže odseparovať pomocou

magnetického rozdružovania. Ich úlohou je zvýšiť magnetickú susceptibilitu

paramagnetických ä diamagnetických látok. Zvýšenie magnetickej susceptibility

paramagnetických a diamagnetických látok je rozhodujúce pre magnetickú úpravu

vôd.

Príspevok sa bude zaoberať fyzikálnymi metódami zvyšovania magnetickej

susceptibility slabomagnetických látok a mechanizmami použitia magnetických

nosičov v úprave vôd. Ďalej budú prezentovane výsledky vyhodnotenia povrchových

a granulometrických vlastností mechanicky aktivovaného magnetitu.

Pri čistení vody znečistenej iónmi Cu bol použitý magnetit mechanicky

aktivovaný v roztoku K4Fe(CN)e. Takýto magnetit bol pridaný do znečistenej vody

v množstve 25 g/l počas intenzívneho miešania. Počiatočná koncentrácia Cu iónov

48,2 ng.ml-1 po magnetickej filtrácii bola znížená na 3,7 ng.ml-1.
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ACIDIFICATION OF MOUNTAIN LAKES í N BYSTRA VALLEY IN LOW

TATRAS

Margaréta MOJŽIŠOVA

Department of Geochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 842 15 Bratislava,
Slovak Republic

The research is aimed at evaluation of chemical composition of water in the

upper and lower mountain lakes which are situated at the end of the Bystrá valley

below the peak of Ďumbier. Chemical composition of precipitation as well as

comparison of its regime with the qualitative regime of water of the mountain lakes is

being studied, individual chemical compounds were selected and their origin from

precipitation or granitoid bedrock was determined. In terms of HenriksenV evaluation

of chemical composition of water, both lakes are on the border between acidified and

nonacidified.



SK01K0256

Študentská vedecké konferencia 2S.-26. apríl 2001

Environmentaiistika - Poster-1

MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA A VYUŽITIA ÚŽITKOVÝCH ZLOŽIEK

Z ENERGETICKÉHO ODPADU - POPOLA

Mária BEŽOVSKÁ

SAV Ústav Geotechniky.Watsonova 45, 04353, Košice, Slovensko, E-mail: bezovska@saske.sk

Príspevok je venovaný problematike jedného zmožných spôsobov

nakladania s energetickým odpadom - popolom z Elektrárne EVO Vojany. Svetová

produkcia popotovín dosahuje asi 100 miliónov ton ročne. Na Slovensku sa ročne

vyprodukuje okolo 1 200 000 ton trosko-popolovej znesi, z toho cca. 5% úletov, t.j.

asi 60 000 ton. Ročne sa skladkuje 1 140 000 ton troskopopolovej zmesí v súlade

s nariadením vlády SR č. 190/1996 Z.z. o nakladaní s odpadmi. Neustále sa

zvyšujúce množstvo tohto odpadu má negatívny vplyv na okolité prostredie

(sekundárna prašnosť, vylúhovanie do podzemných vôd} a má za následok značný

záber, či už poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

Ak sa má zachovať stúpajúci trend vo výrobe energie, je potrebné hľadať

nové a súčasne efektívnejšie spôsoby likvidácie a zúžitkovania odpadov. V príspevku

prezentované spôsoby úpravy popola a výsledky získané v separačných procesoch

(flotácia, mokré nízkointenzitné magnetické rozdružovanie) poukazujú na možnosti

úspešného získavania úžitkových surovín (flotačný koncentrát zvyškov nespáleného

uhlia, magnetitový koncentrát). Zistený bol aj vplyv zrnitostného zloženia na obsahy

týchto úžitkových zložiek v jednotlivých zrnitostých triedach.

Takýto modelový výskum môže slúžiť ako základ pre výber spôsobov

nakladania s hromadným energetickým odpadom - popolom. V súčasnosti je tento

energetický odpad v Elektrárni EVO Vojany o.z. vo forme stabilizátu ukladaný

na zložisko.Teda odpad je zneškodňovaný bez úžitku. Prijatím nových hľadísk

a postupov sa odpad - problém súčasnosti, môže stať surovinou budúcnosti, pričom

vzniká duálny efekt - súčasne zhodnotenie odpadu a minimalizácia záťaže -

pri ukladaní odpadu na zíožisko.
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STUDIUM VLASTNOSTÍ BENTONITŮ VYUŽITELNÝCH PŘI TĚSNĚNÍ

ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

Eva HYNKOVA, Libor ZAPLETAL

Centrum experimentální geotechnlky, Fakulta stavební, ČVUTv Praze, Thákumva 7, 16629, Praha,
Česká republika, e-mail: evi.bednarova@centrunt.cz

Bentonit patří do skupiny jílových hornin. Vlastnosti bentonitů jako bobtnání,

sorpce, plasticita apod. jsou vázány téměř výlučně na montmorílonitovou složku

AI2(SÍ2O5)2(OH)2, která má strukturu trojvrstvy. Pro tyto vlastnosti je hlavní složkou

inženýrských bariér kontaminovaných odpadů. K popisu bentonitů jsou využívány

termická analýza, dehydratace, pH, hustota, specifický povrch, hydratační teplo ...

Předpokládaná teplota u stěny kontejneru s radioaktivním odpadem je 70 -

150 °C. Zatížení těsnícího materiálu teplotou 20 - 1000 °C simulovalo extrémní

případ zvýšení teploty nad tento limit. Hodnota pH suspenze bentonitového vzorku,

který byl teplotně zatěžován, ovlivňuje korozní účinky jílů.

Termická analýza bentonitů poskytuje informace o A) obsahu volné a vázané

vody a B) rozkladu uhličitanů. Ve studovaném teplotním intervalu 20 - 1000 °C je

několik endotermních efektů. Endotermní efekt pod 300 °C odpovídá ztrátě volné

vody. Charakter, velikost a poloha tohoto efektu není spojena s mineralogickým

složením, ale s možností adsorpce vyměnitelných kationů na povrchu bentonitů.

Jednoduchý efekt vykazují Na+, K*, Rb+, Cs+, NH4

+, ale- u Ca2+, H+, Li+, Mg2+ je

pozorován dvojitý efekt. Ztráta vázané vody je spojena s endotermním efektem

v rozmezí 500 - 1000 °C, při kterém nedochází ke změně hmotnosti. Obsah Fe3*

izomorfně zastupující Al3+ je odhadován z polohy endotermního efektu mezi 450 -

750 °C. S rostoucím obsahem Fe3+ klesá teplota vrcholu píku.

Při sušení do 110 °C nedochází k dokonalému odstranění celého obsahu

volné vody a její zbytky jsou pak připisovány vodě vázané. Tepelná dehydratace

umožňuje stanovení volné a vázané vody vedle sebe. Obsah volné vody je 7 - 10

hm, %, dehydroxylace probíhá mezi 500 - 750 °C a činí cca 5 hm. % u českých

bentonitů. U bentonitů obsahujících kalcit se objevuje efekt při 650 - 800 °C, který

odpovídá uvolnění CO2. Dehydratační křivky doplňují informace získané termickou

analýzou.
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VPLYV STABILIZÁTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO VYUŽITIE

AKO MOŽNEJ DRUHOTNEJ SUROVINY

Miroslava JELEŇOVÁ

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 043 53 Košice, Slovenské republika
E - mail: jelenova@saske.sk

Energetické odpady - popoly, vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív

v tepelných elektrárnách, predstavujú záťaž pre životné prostredie. Sú to odpady

s najväčším objemom a hmotnosťou. Produkciou energetických odpadov na

obyvateľa a km2 sa Slovensko zaraďuje do prvej desiatky na svete.

Vo všeobecnosti energetický systém, založený na využívaní uhlia ako paliva,

produkuje väčšie množstvá oxidov síry, oxidov dusíka a tuhých častíc ako v prípade

použitia iných palív. Tuhé zvyškové produkty z výroby tepelnej / elektrickej energie je

potrebné ukladať na zložiská resp. odkaliská. Dôsledkom takého ukladania je

vysychanie popola v povrchových vrstvách, ktorý je veternou eróziou unášaný, čím je

zvýšená prašnosť ovzdušia, ohrozené zdravie obyvateľstva, poškodená vegetácia.

Ďalším negatívnym vplyvom je vylúhovanie popolov.

Ochrana životného prostredia, ako aj súčasná situácia nedostatku prírodných

materiálov, si vynucujú zamýšľať sa nad využívaním netradičných materiálov -

odpadov. Odpady je potrebné považovať za možné druhotné suroviny použiteľné

buď priamo, alebo po vhodných úpravách napr. solidífikáciou odpadu na stabilizát.

Cieľom je upozorniť na pozitívne vlastnosti stabilizátu, vyrobeného

z odpadových materiálov, produkovaných v EVO Vojany a nájsť spôsoby využitia

odpadov ako druhotných surovín v stavebníctve. .
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REVITALIZACE ÚZEMÍ V LOMU MOST

PetrVRÁBLÍK

Katedra informatiky a geolnformatiky, Fakulta životního prostředí, Univerzita J.E. Purkyně - Hoření
č. 13, 400 96 Ústi nad Labem, Česká republika, Vrabtlk@fzp.ujep.cz

Povrchová těžba hnědého uhlí v Severních Čechách způsobuje rozsáhlé

zásahy do svrchní části zemské kůry a vyvolává změny ekologických poměrů území.

V důsledku antropogenní činnosti dochází k destrukci půdního povrchu, ke změnám

morfologie území, mikroklimatu, hydrologického režimu, ovlivnění všech složek

prostředí, geochemické rovnováhy a ke změnám výskytu rostlin a živočichů.

Aby se omezil vývoj těchto negativních faktorů, přistupují důlní společnosti

k řadě opatření technického a organizačního charakteru již v průběhu těžby.

V neposlední řadě je to provedení vlastních sanačních a rekultivačních prací. CÍJem

rekultivačních prací je uvedení území do přírodě blízkého stavu a jeho zapojení do

územních struktur oblasti.

Cílem prezentace je, na konkrétním případě rekultivace lomu Most, zhodnotit

rekultivační postupy, které budou směřovat k zahlazení důsledků těžby uhlí a

povedou k přirozenému začlenění území do okolní krajiny a současně naznačí

možnosti dalšího jeho využití.

Pro řešení lokality lomu Most jsou vedle klasických způsobů biologických

rekultivací - vodohospodářské, lesnické, zemědělské navrženy i netradiční formy. Na

vybraných lokalitách dle konfigurace terénu je ověřována možnost využít pro

revitalizaci části území i netradiční způsob obnovy území po těžbě a to formou tzv.

řízené sukcese. Je ověřována vhodnost navržených travních směsí, průběh

půdotvomého procesu ve vazbě na různé typy navážených substrátů a řešení

dalších dílčích úkolů (vodní režim, eroze, šíje dřevin apod,).

Netradiční forma revitalizace je vhodná pro vybrané lokality lomu Most i z

důvodů, že v části území jsou vymodelovány prvky, které mohou v případě drobných

terénních úprav a při zajištění stability území, vytvořit malebné scenérie s přírodními

prvky v místech budoucí rekreační zóny města Most.
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VLASTNOSTI HORNINOVÉHO PROSTREDIA PRE HLBINNÉ

UKLADANIE RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV

Lucia IVANIČOVÁ1

Ústavgeotechniky SAV, Watsonova 45, 043 S3 Košice, Slovenská republika

E-mall: lvanic@saske.sk

Zaobchádzanie s jadrovým odpadom ako finálnym produktom využívania

energie štiepnej reakcie, je jedným z najnaliehavejších problémov súčasnosti.

Nebezpečenstvom rádioaktívnych odpadov je ich negatívny vplyv na živé organizmy,

ktorý sa v nízkych dávkach neprejavuje okamžite, ale postupom času môže viesť ku

chronickým poškodeniam a vzniku genetických mutácií. Najrozšírenejšou,

medzinárodne všeobecne prijatou metódou zneškodňovania vysokoaktívnych

odpadov je ich hlbinné ukladanie do geologických formácií.

izolovanie odpadu od životného prostredia je zabezpečené multibariérovým

systémom, ktorý využíva spolupôsobenie viacerých fyzických prekážok brániacich

pohybu rádionuklidov. Súhrn vlastností týchto bariér určuje kvalitu celého systému

úFožiska. Geologická lokalita, o ktorej sa uvažuje ako o vhodnej pre hlbinné úložisko,

musí mať súbor špecifických vlastností, pričom jej výber alebo zamietnutie je

založené na výsledkoch geologického, hydrogeologického, geochemického,

geotechnického prieskumu a iných súvisiacich štúdií. Príspevok sa venuje popisu

všeobecných požiadaviek na hostiteľské geoprostredie, ktorými sú vysoká pevnosť

v tlaku, vysoká tepelná vodivosť, nízka tepelná rozťažnosť, nízky stupeň nasýtenia

podzemnou vodou, vysoká sorpčná kapacita, samotesniaca schopnosť horniny

v plastickom stave a minimum chemckých reakcií na rozhraniach homina-podzemná

voda-obal odpadu. V článku sú tiež uvedené výhody a nevýhody jednotlivých

horninových typov a ich výskyt vo svete í na Slovensku.
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PETROGENÉZA TRIASOVÝCH RYOLITOV VYŠŠÍCH PRÍKROVOV

ZÁPADNÝCH KARPÁT.

Martin ONDREJKA

Katedra mineralógie a petrolôgie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina - G, 842 15 Bratislava,
Slovenská republika

Triasové kyslé vulkanity príkrovu Drienka a Muránskeho príkrovu sú súčasťou

najvyššej tektonickej jednotky Západných Karpát, Silicika. Študované horniny boli

definované ako draselné ryolity s vysokým obsahom alkálií, Rb, Zr a Y a naopak

veľmi nfzkym obsahom CaO, TÍO2 a P2O5. Typologické štúdium zirkónu

s dominantnými subtypmi P4, P5 a typom D, teda vysoké hodnoty I.A. I.T. indikujú

relatívne suché, horúce alkalické magmy typické pre extenzný režim postorogénneho

hercýnskeho, resp. predorogénneho alpínskeho štádia.

Vypočítané saturačné teploty zirkónu (Watson, Harrison, 1983) ~820-840°C

korelujú s odhadnutými teplotami ryolitovej magmy z typogramov (800±50°C). Ich

vysokoteplotný charakter indikuje pôvod ryolitových magiem v hlbších častiach

kontinentálnej kôry.

Analýzy zároveň nasvedčujú o blízkom vzťahu ryolitov príkrovu Drienka

s ďalšími výskytmi kyslých vulkanitov v siliciku, (Telgárt, Veľká Stožka - Muránsky

príkrov) ako aj leukogranitov typu Hrončok vo veporiku, ktorých triasový vek bol

potvrdený U-Pb izotopovým datovaním na zirkónoch (Putiš et al. 2000). Ryolity sa

tvorili v prostredí kontinentálnej karbonátovej platformy plytkého epikontinentálneho

mora, cez ktorú prenikol anatexicky roztavený, pravdepodobne spodnokôrdvý acídny

vulkanický materiál. V oblasti tatrika a veporika, kde sa predpokladá bohatý výskyt

acídneho materiálu, bola kôra dostatočne hrubá na to, aby nedošlo k prieniku magmy

na povrch, preto sa vulkanizmus prejavil len v oblastiach z relatívne tenšiou kôrou,

avšak nie natoľko oslabenou, aby došlo k prieniku plášťových bázických magiem a

vzniku oceánskeho typu kôry. Tá sa vytvorila východnejšie v oblasti otvárajúceho sa

meliatsko-hallstattského oceánu.

Literatúra
Putiš M. et. al., 2000: Geol. Carpath., 51, 59-66.
Watson E. B., Harrison T. M., 1983: Earth and Planet Science Letters, 64, 295-304.
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SEDÍMENTÁRNO - PETROGRAFICKÁ ANALÝZA LUKÁČOVSKÝCH
VRSTIEV

Katarína ŠARINOVÁ

Katedra mineralógie a petrológle, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava, Slovenská republika

Sedimenty lukáčovských vrstiev boli študované na odkryvoch v Nitrianskej

pahorkatine. Nachádzajú sa na báze kvartéru. V ich podloží vystupujú neogénne íly

a nadložie tvorí na študovaných odkryvoch spraš, alebo priamo recentná pôda.

Vyznačujú sa červeným sfarbením, pričom sa farba na jednotlivých lokalitách mení

od hnedočervenej po žitočervenú. Charakteristickým litotypom sú nevrstevnaté alebo

nevýrazne laminované piesky, ktoré sú prerezávané plytkými korytami. Zrnitosť

sedimentov sa pohybuje na hranici hrubo- až strednozrnných pieskov s prímesou

štrku. Výplne korýt sú tvorené štrkmi a pieščitými štrkmi. Obliakový materiál je

tvorený spodnotriasovými metapteskovcami, jemnozrnnými nedeformovanými

pieskovcami a slienitými litickými pieskovcami (spolu 44%), kremeňom (27%),

silicitmi (18%), limonitovými konkréciami (9,5%), granitoidmi (2%), vápnitými

konkréciami (2%) a pyroklastikapni (0,5%). Obsah limonitových konkrécii sa pohybuje

v rozsahu 2-42%, v závislosti od zrnitosti sedimentov. Na základe zloženia ľahkej

frakcie patria piesky k litické] až sublitickej skupine. Zrná kremeňa tvoria 37-87%,

živcov 6-20%, sľudy 3-9% a úlomkov hornín 4-26%. Medzi úlomkami hornín sú

zastúpené karbonáty, silicity, limonitové a mangánové zrná a zrná s limonitovým a

mangánovým povlakom. Ťažké minerály sú zastúpené ilmenitom (26%), iimonitom

(16%), rutilom (9%), zirkónom (5,5%), granátom (5%), epidotom (2%), magnetitom

(1%), staurolitom, monazitom, sillimanttom, kyanitom, apatitom a zlatom (do 0,3%).

V ílovitej frakcii bol RTG analýzou doložený smektit, illit, kaolinit, haloyzit a goethit. Z

petrografickej analýzy sedimentov vyplýva, že zdrojová oblasť bola tvorená

kryštalinikom Považského Inovca, jeho obalom a križňanským príkrovom.

Pyroklastiká boli transportované pravdepodobne z pohoria Vtáčnik. Červená farba

sedimentu a zloženie ílovej frakcie indikuje zvetrávanie v subtropickej až tropickej

klíme. Nárast obsahu limonitových konkrécii v hrubozmnejších sedimentoch,

neprítomnosť fosílif a vyššie uvedená interpretácia klímy podporujú teóriu, že išlo o

železorudné jazerá, s tvorbou limonitu v príbrežných zónach a v oblastiach prítokov.

Z terénnych pozorovaní a výsledkov zmitostnej analýzy vyplýva, že lukáčovské

vrstvy sú riečno -jazerné sedimenty pleistocénnej poriečnej rovne.
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MORFOLOGICKÉ TYPY MONAZITU Z VEPORIKA
(ZÁPADNÉ KARPATY)

A. HOLOCSY

Katedra mineralógie a petrológíe PrFUK, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika
E-mait: holocsy@fns.uniba.sk

Monazit je hlavný nositeľ prvkov ľahkých vzácnych zemín (La, Ce, Pr, Ndr Srn,

Eu) v krystaliniku Západných Karpát. Patrí k frekventovaným akcesorickým

minerálom v niektorých typoch magmatitov a metamorfitov. V juhozápadnom

veporiku (oblasť severne od Lučenca) vytvára kontrastné anomálne koncentrácie vo

zvětral inách, v ktorých obsahy niekoľkonásobne prevyšujú bežné obsahy

akcesorického monazitu v horninách. Možno opodstatnene predpokladať, že pôvod

monazitov je spojený s minerogenetickými (pravdepodobne hydrotermálnymi)

procesmi, ktoré umožnili migráciu a koricentrovanie prvkov vzácnych zemín

Minerál monazit je izomorfná zmes, ktorá sa skladá spravidla z troch zložiek:

monazitu (CePO4), huítonitu (ThSiO4) a brabantitu (CaTh(PO4)2). Je monoklinický

(bodová grupa 21m), súmernosť kryštálovej štruktúry je P2i/m.

Morfologické štúdium sme robili na súboroch minimálne 200 monokryštálov

resp. zrastov. Priemerná veľkosť monazitu v koncentrátoch sa pohybuje v rozmedzí

0 , 1 - 2 mm ale nie sú zriedkavé ani 3 - 4 mm kryštály, zrasty dvoch jedincov a

polykryštálové zrastové agregáty.

Kryštály sme zaradili do šiestich morfologických skupín (izometrické,

izometricko - tabuľkovité, tabuľkovité, tabuľkovito - prizmatické, prizmatické,

prizmaticko - izometrické). Prevládajúcim morfologickým typom sú izometrické a

izometricko - tabuľkovité kryštály (60 - 90 %).

Zrasty monazitov sú najčastejšie podľa (100) a (001) a sú pomerne hojné. V

študovaných vzorkách sme našli penetračné zrasty viacerých rôzne veľkých

jedincov, ktoré však vždy tvorili rovnaké farebné variety.

Monazit na študovanom území vystupuje v pomerne širokej škále farieb,

pričom jednotlivé farebné variety sú kvantitatívne nerovnako zastúpené. Vo všetkých

vzorkách prevládajú kryštály žltohnedej farby (v priemere od 53 - 73 %). Zostatok sú

tmavé, zelenkasté a červenkasté monazity.

Podľa výsledkov elektrónových mikroanalýz sú študované monazity blízke

zloženiu (Ceo.33, Lao.17, Ndo.ie, Thaoe, Prom Smo.04, Cao.04, Gdo.02) (P, Sio.02) 04.
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KOMPLEXÁCIA TECHNÉCIA S HUMÍNOVOU KYSELINOU

Peter TKÁČ, Rudolf KOPUNEC

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK,Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
Slovenská republika

Ligandová výmena je jednou z možností prípravy nových komplexov technécia

(Tc). Príprava komplexu Tc s humínovými kyselinami (HK) je už čiastočne

preštudovaná, avšak redukcia technécia {TcCV ) je uskutočnená zväčša pomocou

Sn2 + iónov, ktoré tvoria v prítomnosti HK konkurenčný komplex Sn-HK. Nový spôsob

prípravy komplexu Tc-HK sa uskutočnil ligandovou výmenou použitím vhodného

prekurzoru [Tc(tm)e]3+ (*m s : tiomočovina). Roztok tiomočoviny v HCI sa použil na

redukciu TcCV a kompíexáciu Tc3+. Pri pH >3 dochádza k hydrolýze ÍTc(tm)63
3+ a

komplex sa stáva nestabilným. Prídavkom HK k roztoku íTc(tm)e]3+ (pH=4-6)

dochádza k tvorbe komplexu Tc-HK. Metódou papierovej a gélovej chromatografie

(Whatman No.2, Sephadex G-25) sa sledoval výťažok reakcie. Hydrolýzou

[Tc(tm)6]3+ dochádza k tvorbe TcO2 .xH2O (20-30%), hlavnou chemickou formou

výmennej reakcie je však Tc-HK (~45%).


