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Predhovor 

Mnohé javy ľudskej činnosti vzbudia pozornosť až vtedy, keď začnú 
negatívne pôsobiť na zámery a ciele, ktoré si spoločnosť pred seba postavila 
alebo na niektorý úsek spoločenského života. Nie je to inak ani pri výrobe 
hliníka.  

Hliník je v súčasnosti najviac používaný neželezný kov na svete a do 
roku 2018 sa odhaduje ročná svetová spotreba na viac ako 70 miliónov ton. 
Výroba hliníka je komplikovaný a náročný proces z hľadiska 
technologického, energetického, materiálového aj technického a výsledkom 
je okrem samotného kovu aj vznik množstva rôznych odpadov a vedľajších 
produktov. Mnohé z nich sú škodlivé a pôsobia negatívne na životné 
prostredie, navyše nie sú adekvátne spracované a zároveň nie je využitý ich 
potenciál ako druhotnej suroviny.  

Hliník je relatívne ľahko recyklovateľný kov a preto je výhodné 
spracovávať čo najviac odpadov a vyrábať sekundárny hliník a šetriť tým 
primárne zdroje a hlavne energiu. Na výrobu sekundárneho hliníka sa 
spotrebuje len asi 5 % energie, potrebnej na výrobu primárneho hliníka. 
Materiálový tok ľubovoľnej výroby v samej svojej podstate zahŕňa dobývanie 
suroviny pre výrobu, samotnú výrobu a použitie výrobku. V každom z týchto 
krokov vznikajú straty – odpady a vedľajšie produkty. 

Ideálny materiálový tok predstavuje uzavretý cyklus, kde výstup 
(odpad) z jedného procesu je vstupnou surovinou pre ďalší proces. Len 
dokonalé stopovanie a pochopenie toku materiálu s jeho všetkými vstupmi 
a výstupmi môže pomôcť zvýšiť účinnosť procesu a ponúknuť zlepšenia 
v oblasti výroby, environmentálnej technológie a manažmentu odpadov. 
Preto je potrebné hľadať neustále cesty na zlepšovanie súčasného stavu 
v oblasti nakladania s odpadmi a približovať sa čo najviac k maloodpadovým 
technológiám, kde každý vedľajší produkt výroby bude výlučne druhotnou 
surovinou a nie odpadom – vecou, ktorú nikto nepotrebuje.  

 Predložená monografia je určená najmä poslucháčom bakalárskeho, 
inžinierskeho a doktorandského štúdia v študijnom odbore Environmentálne 
inžinierstvo (4.3.2), v študijnom programe Spracovanie a recyklácia 
odpadov a študijnom odbore Hutníctvo (5.2.39) v študijnom programe 
Hutníctvo neželezných kovov na Hutníckej fakulte Technickej univerzity  
v Košiciach a mala by slúžiť na prehĺbenie znalostí v oblasti výroby, 
spracovania a recyklácie hliníka. Zároveň je však určená aj pre širokú 
odbornú a laickú verejnosť.  

 Monografia má za úlohu priblížiť poslucháčom súčasnú situáciu vo 
výrobe hliníka a jeho zdrojoch. V ôsmich kapitolách prevedie čitateľa od 
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charakteristiky sekundárneho hliníka, vzorkovania, metód separácie a úpravy 
hliníkových odpadov, cez tavenie a ošetrenie taveniny pred odlievaním 
a tvorbou zliatin až k spracovaniu významnej skupiny odpadov – hliníkových 
sterov. Rovnako tiež mapuje odpady, ktoré vznikajú pri tejto sekundárnej 
výrobe hliníka.  

 Súčasťou monografie je aj niekoľko príkladov pre lepšie pochopenie 
problematiky a spätnú väzbu a na konci každej kapitoly je základný súbor 
literatúry, ktorá napomohla pri zostavovaní textu.  

 Ambíciou autorov je poskytnúť materiál na rozšírenie si obzoru 
v oblasti výroby a spracovania hliníka okrem poslucháčov spomínaného 
štúdia aj širšej odbornej verejnosti. 

 Táto monografia vznikla aj za podpory Agentúry pre podporu 
výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu APVV-20-013405. Autori 
zároveň touto cestou vyjadrujú vďaku sponzorom, bez finančnej podpory 
ktorých by monografia nemohla byť vydaná, menovite:   

 Slovalco, a.s. 

 Taval, spol. s r.o.  

Confal a.s. 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Kovohutě Mníšek 

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Fond. R. Kammela, n.f. 
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