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Stručná osnova predmetu:  

1. Charakteristika a vlastnosti ľahkých kovov (ĽK). Princípy výroby a použitia ĽK.   

2. Výroba hliníka. Výrobcovia Al v EÚ a vo svete. Cyklus výroby hliníka.  

3. Environmentálne aspekty výroby hliníka – všeobecný prehľad. Legislatívna podpora.   

4. Možnosti a metódy výroby Al2O3 ako prekurzora pre výrobu Al. Odpady pri výrobe oxidu hlinitého a súčasný 
stav nakladania s nimi. Staré environmentálne záťaže (Odkalisko ČK, Žiar nad Hronom).  

5. Elektrolýza Al z fluoridových tavenín. Princíp a popis výroby a materiálov. Konštrukcia elektrolyzéra.   

6. Mapovanie a charakteristika odpadov z elektrolýzy hliníka. Súčasný stav v spracovaní a využití tuhých 
odpadov z výroby Al.  

7. Znižovanie environmentálnych dopadov úpravou jestvujúcej technológie výroby Al. Moderné trendy v 
elektrolýze Al. Inertné anódy a zmáčavé katódy. Alternatívne metódy výroby Al.   

8. Odpady z tavenia a rafinácie hliníka (zliatin). Charakteristika a možnosti ich spracovania. Mechanické 
metódy na úpravu hliníkových sterov a termické metódy spracovania hrubozrnných Al sterov.   

9. Možnosti získavania využiteľných látok z jemnozrnných hliníkových sterov. Hydrometalurgické spôsoby 
spracovania hliníkových sterov.   

10. Odpady vznikajúce pri druhovýrobe - spracovanie hliníka. Charakteristika a možnosti využitia a spracovania 
tuhých odpadov z povrchovej úpravy (kaly).   

11. Sekundárne zdroje hliníka. Spôsoby recyklácie sekundárneho hliníka. Príklady technológií na získavanie 
hliníka z kovových obalov (plechovky). Environmentálne aspekty sekundárnej výroby Al.   

12. Výroba a použitie horčíka. Výroba Mg elektrolýzou a termickou redukciou. Perspektívy výroby horčíka na 
Slovensku. Environmentálne aspekty výroby Mg.  

13. Perspektívy výroby lítia a ostatných ľahkých kovov z odpadov. Progresívne metódy výroby ĽK.  

Ciele predmetu:  Študent bude disponovať prehľadom o výrobe, metódach výroby a spracovania ľahkých kovov (ĽK) a 

environmentálnych aspektoch tejto výroby. Rovnako bude poznať možnosti a techniky na zlepšenie a zefektívnenie 

jednotlivých technologických  procesov výroby ĽK (najmä hliníka, horčíka a lítia) a tým predchádzania vzniku odpadov. 

Študent sa teoreticky aj prakticky oboznámi s charakterom odpadov z výroby, legislatívnymi aspektami, metódami úpravy 

a spracovania plynných, kvapalných a tuhých odpadov z výroby, najmä hliníka. Bude vedieť samostatne navrhovať a 

zlepšovať postupy výroby a spracovania ľahkých kovov a odpadov z tejto výroby a hodnotiť environmentálne vplyvy 

výroby.    
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