
Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov 

 

Zámer cvičenia: Študovať environmentálne aspekty výroby hliníka a bližšie sa oboznámiť s vybraným 

druhom odpadu vznikajúceho pri výrobe Al a možnosťami jeho efektívneho spracovania na hodnotný 

produkt a opätovného využitia vo výrobe bez nadmerného zaťaženia životného prostredia v súlade 

s princípmi cirkulárnej ekonomiky. 

 

Osnova cvičení 

Týždeň Obsahová náplň predmetu 

1. Úvod do predmetu (teoretický postup výroby hliníka z primárnych a sekundárnych 

surovín, diskusia k preberanej problematike). Rozdelenie a zadefinovanie pracovných 

úloh, podmienky udelenia zápočtu 

2. Možnosti spracovania Al sterov. Rozbor preštudovanej vedeckej publikácie a diskusia. 

Charakterizácia odpadu (pôvod, chemické prvkové zloženie, fázové zloženie, zrnitosť, 

hustota a pod.) a popis spôsobu recyklácie. Teória k princípom magnetického separátora 

3. Termodynamické štúdium hydrometalurgického procesu spracovania hliníkových sterov 

– pravdepodobnosť lúhovania zložiek Al sterov. Stechiometrické výpočty na určenie 

spotreby činidiel potrebných na lúhovanie a zrážanie a množstvo produktov 

4. Výpočtové cvičenie – výťažnosť kovov pri lúhovaní, účinnosť zrážania. Výpočty 

environmentálnych aspektov výroby ľahkých kovov  

5. Laboratórne cvičenie - fyzikálno-mechanická úprava odpadu z výroby hliníka 

(možnosti koncentrácie kovového hliníka z vybraného druhu odpadu). Odovzdanie 

vzoriek na chemickú a fázovú analýzu 

6. Fázová (mineralogická) analýza reálnej vzorky odpadu formou rtg difrakčnej fázovej 

analýzy (Panalytical XPert Pro, použité žiarenie CuKα),  

7. Laboratórne cvičenie - Meranie kovového hliníka (Plynometricky). Diskusia 

k protokolom (časť 1) 

8. Kreditná písomka 

9. Seminár – Optimalizácia recyklačných postupov 

10. Výpočtové cvičenie – elektrolytická výroba Al, Oprava kreditnej písomky 

11. Laboratórne cvičenie - Elektrolýza kovov z tavenín. Diskusia k protokolom (časť 2)  

12. Exkurzia (Heneken Melts v Spišských Vlachoch, TUKE), Odovzdanie laboratórneho 

protokolu. 

13. Zápočet  



Náhrada za 

laboratórne 

cvičenie 

Výpočtové cvičenie – výroba oxidu hlinitého 

 

Poznámka: Každé cvičenie v prípade potreby je možné odcvičiť aj v online verzii. V prípade, že dôjde 

k zmene na dištančné štúdium pri praktických cvičeniach bude cvičenie demonštračné bez prítomnosti 

študentov (online). V prípade nemožnosti uskutočniť demonštračný pokus v čase podľa rozvrhu, bude 

cvičenie nahradené podľa priložených alternatívnych možností (buď výpočtovým cvičením, alebo video 

záznamom z experimentu).  

Klasifikácia zápočtu: 

- v súlade so študijným poriadkom FMMR, TU v Košiciach 

 

Počet bodov Protokol 
Kreditná  

písomka 
Zápočet 

maximum 14 16 30 

minimum 7 8 16 

 

Technické zabezpečenie a pomôcky: 

 

- Študenti si nahrajú do svojich domácich PC dostupnú HSC Chemistry verziu programu. 

- V prípade, že študent nemá k dispozícii počítač v domácich podmienkach je potrebné dohodnúť 

iný vhodný spôsob prístupu k PC v prípade online výučby. 

- Vytvorenie Microsoft Team účtu, skontrolovať prístup každého študenta do Moodle 

k príslušnému predmetu 

- Pri prezenčnej výučbe – nutnosť nosiť rúška, zošity, písacie potreby 

- Pri laboratórnom cvičení – nutnosť nosiť plášť, rukavice, rúško, ochranu očí 
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