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ÚVOD
Skriptá Hydrometalurgické procesy – Návody na cvičenia sú určené pre
študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe
Spracovanie a recyklácia odpadov.
Tento učebný text vznikol pre potrebu predmetu Hydrometalurgické
procesy, pretože doposiaľ existovala len monografia, ktorá slúžila študentom
na prednáškach a absentovali návody na cvičenia.
Skriptá sú rozdelené do troch častí. V prvej časti sú uvedené príklady
a zároveň výpočty jednotlivých príkladov z termodynamiky, pričom na
začiatku je uvedená kapitola, ktorá sa zaoberá stechiometrickými výpočtami.
Z oblastí termodynamiky sa pozornosť venuje výpočtu rovnovážnej
konštanty, výpočtu pH a výpočtu a konštrukcii E – pH diagramov. Poradie
kapitol je tvorené tak, aby študentov previedlo problematikou postupným
pridávaním informácií systémom „od jednoduchého k zložitému“. Každá
kapitola navyše obsahuje teoretickú podstatu danej témy a tým napomáha
študentovi k pochopeniu riešenia príkladov.
Druhá časť obsahuje návody na laboratórne cvičenia. Obsahom sú
laboratórne cvičenia zamerané na základné kroky v hydrometalurgických
procesoch a to lúhovanie primárnych a druhotných surovín (odpadov),
meranie pH a získavanie kovov (zlúčením) z roztokov. Návod každej úlohy
je spracovaný veľmi dôkladne. Teoretická časť podobne rozoberá podstatu
skúmaného javu, na ktorý má študent zamerať svoju pozornosť. Ďalej
obsahuje zoznam potrebných pomôcok a zariadení, ktorý má slúžiť nielen
poslucháčom ale aj personálu, ktorý pripravuje a zabezpečuje chod
experimentálnych cvičení. V postupe práce sú uvedené podrobné pokyny,
ktorými sa má študent riadiť pri realizovaní experimentov. Na záver každého
laboratórneho cvičenia je uvedený zoznam úloh na ktoré má študent
odpovedať vo svojom protokole z cvičenia.
Tretia časť (Príloha) obsahuje tabuľky termodymanických veličín, ktoré
sú potrebné pri realizovaní výpočtových cvičení. Ďalej obsahuje vzorový
protokol z laboratórneho cvičenia, aby študent vedel ako má vyzerať protokol
z cvičenia a čo všetko sa od neho vyžaduje. V prílohe sú uvedené aj jednotky
sústavy SI, používané predpony jednotiek, rozdelenie neželezných kovov,
periodická tabuľka prvkov a ďalšie časti prílohy. Samostatnú časť prílohy
tvoria zásady bezpečnej práce v laboratóriu.
Autori touto cestou ďakujú všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli ku
tvorbe týchto návodov na cvičenia.

Košice, február 2012
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