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1. Fyzikálno-chemické vlastnosti ušľachtilých kovov a ich zliatin. 

Výroba a použitie ušľachtilých kovov, hľadanie zdrojov odpadov ušľachtilých  kovov, 

ekonomické a ekologické hľadisko ich spracovania.  

2. Druhy odpadov ušľachtilých kovov - kvalitatívna charakteristika. 

Triedenie, homogenizácia, chemická analýza odpadov ušľachtilých kovov. 

Spracovanie odpadov s obsahom ušľachtilých kovov pri pyrometalurgickej výrobe Cu 

a Pb. 

3. Odpad z elektrických a elektronických zariadení s obsahom UK.  

Materiálová charakteristika elektroodpadu, ekonomické a ekologické  hľadisko ich 

spracovania. Možnosti získavania ušľachtilých kovov  z elektronického odpadu – 

mechanické, pyrometalurgické  a hydrometalurgické metódy. 

4. Spracovanie opotrebovaných katalyzátorov s obsahom ušľachtilých kovov. 

Druhy katalyzátorov, príklady ich použitia, zloženie. Pyrometalurgické a 

hydrometalurgické spôsoby spracovania. 

5.  Spracovanie fotografických materiálov. 

Odpadné ustaľovacie roztoky, charakteristika, zloženie, ekonomické a ekologické 

hľadisko ich spracovania. Získavanie striebra z opotrebovaných ustaľovacích roztokov 

- chemické zrážanie, cementácia, sorpčné procesy, elektrolýza. 

6. Spracovanie klenotníckeho a dentálneho odpadu. 

Zliatiny používané v klenotníctve a v zubnom lekárstve, ich vlastnosti a zloženie. 

Druhy odpadov a možnosti ich spracovania. 

7. Iné zdroje odpadov ušľachtilých kovov. 

Sklársky priemysel – zdroj odpadov Pt a KPS. Charakteristika odpadov, zloženie, 

možné technológie ich spracovania. Spracovanie opotrebovaných roztokov a 

odpadových vôd s obsahom UK. 

8. Spoločnosti recyklujúce odpady UK a ich technológie. UMICORE, Johnson 

Matthey, SAFINA. 
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