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Týždeň Obsah cvičení  

1 
Úvodné cvičenie: školenie o BPP; preambula, základne pojmy, rozdelenie do 

skupín. Výroba Cu (ukážka vzoriek, bloková schéma), úvod do laboratórnych prác  

2 
Výpočtové cvičenie č.1: Úvod do pyrometalurgie neželezných kovov. Výpočet 

racionálneho zloženia rúd, koncentrátov a medziproduktov.  

3 Výpočtové cvičenie č.2: Výpočet stupňa odsírenia pri výrobe medi. 

4 

Výpočtové cvičenie č.3: Výpočet koncentračného tavenia na Cu - kamienok. 

Výpočet množstva a zloženia trosky pri tavení. Teoretická spotreba vzduchu pri 

konvertorovaní Cu kamienka 

5 
Výpočtové cvičenie č.4. Úvod do hydrometalurgie neželezných kovov. 

Termodynamické predpoklady lúhovania.Výpočet a zostrojovanie E-pH diagramov. 

6 
Výpočtové cvičenie č.5: Aplikácia E-pH diagramov pre jednotlivé technologické 

operácie výroby kovov.  

7 
Výpočtové cvičenie č.6: Aplikácia E-pH diagramov pre jednotlivé technologické 

operácie výroby kovov. Využitie softvéru HSC 6.1 a HSC Sim. Opakovanie. 

8 
Laboratórne cvičenie č.1: Hydrometalurgické získavanie medi z oxidických 

surovín. Lúhovanie 

9 Laboratórne cvičenie č.2: Získavanie kovov z roztokov. Sorpcia a iónová výmena. 

10 Laboratórne  cvičenie č.3: Získavanie kovov z roztokov. Cementácia. 

11 Kreditná písomka Opravná kreditná písomka - termín po dohode 

12 Náhradné laboratórne cvičenie 

13 Zápočtový týždeň 


