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odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z 
lokálních průmyslových zdrojů“.   
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Energosadrovec je priemyselná surovina 
vznikajúca ako vedľajší produkt odsírenia spalín 
zo spaľovania fosílnych palív. Spaliny sú vedené 
do tzv. „práčky“, do ktorej sa vháňa hmla 
z vápencového mlieka. Je to suspenzia  jemne 
mletého ťaženého vápenca a vody, ktorá je 
schopná na seba viazať oxidy síry, pričom vzniká 
energosadrovec CaSO4.2H2O.  
Pred zavedením emisných limitov boli v dôsledku 
vysokej koncentrácie oxidov síry a dusíka 
bežným javom kyslé dažde, ktoré okrem 
negatívnych vplyvov (korózia, erózia pôdy) tiež 
zabezpečovali prísun síry do pôdy. V súčasnosti 
je už potrebné používať hnojivá s obsahom síry, 
napríklad síran amónny (NH4)2SO4, dlhodobo 
pôsobiace dusíkaté hnojivo s významným 
podielom síry.  
Jednou z možností jeho výroby je tzv. konverzná 
reakcia medzi sadrovcom a zmesou CO2 a NH3 
alebo pomocou uhličitanu amónneho (Meserburg 
proces). Kinetika reakcie suspenzie sadrovca 
s roztokom uhličitanu amónneho sa skúmala 
v práci [1]. Autori navrhli model, kde 
predpokladajú chemickú reakciu na povrchu 
nezreagovaného síranu vápenatého, čiže postupné 
prekrývanie častíc sadrovca tuhým uhličitanom 
vápenatým. SEM snímky reakčnej zmesi, v ktorej 
sú jasne vidno samostatné kryštýly sadrovca 
a vápenca, dokazujú, že daný mechanizmus je 
v rozpore s realitou. Na základe toho sme 
vypracovali mechanizmus konverznej reakcie, 
ktorý predpokladá reakciu v kvapalnej fáze medzi 
rozpusteným sadrovcom a uhličitanom amónnym. 

Experimentálne údaje sme použili na určenie 
kinetických parametrov. 
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0217 
(Využitie sadry na hodnotné chemické produkty 
a medziprodukty –EGYVACHEP) a poskytovateľom 
VUCHT a.s.. 

[1] Elkanzi EM and Chalabi MF: Ind. Eng. Chem. 
Res. 30 (1991) 1289-1293.  
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Palivový článek má jako nezávislý zdroj 
elektrické energie pro mobilní aplikace celou 
řadu výhod. Patří mezi ně zejména vysoká 
efektivita a hustota energie na jednotku hmotnosti 
a netoxické odpadní produkty. Výkon palivového 
článku typu PEM je výrazně ovlivňován stavem 
katalyzátoru a vodivostí polymerní membrány. 
Druhý parametr silně závisí na stupni zvlhčení 
vlastní membrány. V případě mobilních aplikací 
je předpokládáno využití okolního vzduchu coby 
oxidačního činidla a zároveň chladícího média. 
Z důvodu špatného přestupu tepla mezi pevnou 
a plynnou fází však vzduch musí být do článku 
dodáván ve vysokém nadbytku, což vede k 
nadměrnému vysoušení membrány.  
Aplikace krátkých zkratů palivového článku vede 
k produkci zvýšeného množství vody, která 
napomáhá homogennímu zvlhčení membrány 
v celém jejím objemu. V průběhu provozu 
dochází na elektrodách palivového článku 
zároveň ke vzniku celé řady nežádoucích 
produktů, které mohou urychlit degradaci 
katalyzátoru. Tyto látky mohou být v některých 
případech odstraněny již v rámci provozu, 
krátkodobým zvýšením proudové zátěže. Krátké 
zkraty aplikované během startu, případně 
vypínání zařízení mohou výrazné zkrátit tuto 
proceduru. 
Jistý problém však mohou představovat 
z hlediska připojených zařízení, kdy periodická, 
krátkodobá přerušení dodávky energie mohou 
způsobit jejich poškození. Z tohto důvodu musí 
být vlastní článek doplněn řídícími 
a vyrovnávacími členy, které tento negativní vliv 
potlačí. 
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Projekt vznikl za podpory Ministerstva vnitra České 
republiky VI2015201901. 
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Hlinikársky priemysel sa dlhodobo zaujíma o 
zlepšenie energetickej účinnosti elektrolýzneho 
procesu výroby hliníka. Inovácia výrobnej 
technológie je založené na využití inertných 
elektródových materiálov a vývoji 
nízkoteplotných elektrolytov. V súčasnosti sa 
pracuje s elektrolytmi, obsahujúcimi ako hlavnú 
zložku kryolit, v ktorých sa nachádzajú prídavky 
oxidu hlinitého, fluoridu hlinitého, fluoridu 
vápenatého, prípadne fluoridu lítneho či 
horečnatého. Elektrolýza prebieha pri teplote 
okolo (950-960) °C a pracuje sa s uhlíkovými 
elektródami, ktoré sú, v prípade anód, v priebehu 
procesu spotrebovávané za vzniku CO2. Použitie 
inertných elektródových materiálov so sebou 
prináša množstvo pozitív. Medzi hlavné výhody 
patrí vznik kyslíka namiesto CO2 na inertných 
(nespotrebovávaných) anódach a práca s 
nízkoteplotnými taveninovými systémami. Jedná 
sa najmä o ekologizáciu výroby, zníženie 
prevádzkových nákladov a zvýšenie energetickej 
účinnosti procesu.  
Vlastnosti nízkoteplotných fluoridových tavenín 
boli doposiaľ premeriavané len v menšej miere. 
Práca je zameraná na štúdium elektrickej 
konduktivity nízkotaviteľných fluoridových 
elektrolytoch. Aparatúra na meranie elektrickej 
konduktivity je založená na rúrkovom type 
meracej cely, pracovalo sa s elektródou s 
konštantnou vzdialenosťou elektród a použil sa 
striedavý sínusový vzruchový signál s malou 
amplitúdou. Ako meracia technika sa použila 
elektrochemická impedančná spektroskopia. 
Namerané údaje elektrických konduktivít v 
nízkotaveninových systémoch v závislosti od 
teploty a rôznych prídavkov boli vyhodnotené a 
spracované do regresných rovníc. 
Táto práca vznikla za podpory Grantovej schémy pre 
Podporu mladých výskumníkov Slovenskej Technickej 
Univerzity v Bratislave.  
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Železany sú zlúčeniny, ktorých roztoky majú 
charakteristickú tmavofialovú až čiernu farbu a 
obsahujú železanový anión [FeO4]2- . Sú menej 
bežnými zlúčeninami železa v oxidačnom stupni 
+6. Základné vlastnosti železanov, ktoré v 
najväčšom meradle ovplyvňujú ich následné 
použitie, sú najmä enormná oxidačná sila, 
nestabilita, rozpustnosť, prípadne ich reaktivita 
[1]. Železany sú nestabilné zlúčeniny, čo je 
spôsobené vysokou elektrónovou afinitou 
šesťmocného železa. Rýchlosť rozkladu závisí od 
hodnoty pH, teploty, od ich počiatočnej 
koncentrácie a od prítomnosti koexistenčných 
iónov. Železany sú stabilné v silne alkalických 
roztokoch s minimálnym obsahom nečistôt, 
stabilite napomáha aj udržiavanie relatívne nízkej 
teploty - okolo 0 ºC. Pri laboratórnej teplote je 
práškový suchý železan stabilný, zahrievaním sa 
však rozkladá za súčasného uvoľňovania 
kyslíka [2]. 
Spôsoby prípravy železanov je možné rozdeliť 
podľa použitého oxidačného činidla na chemické 
(suchá a mokrá oxidácia) a elektrochemické. 
Podľa použitého prostredia môžeme 
elektrochemické procesy deliť na syntézu v 
tavenine a syntézu vo vodných roztokoch. 
V našej práci sme sa zaoberali elektrochemickou 
prípravou železanov v koncentrovaných roztokov 
hydroxidov (NaOH, KOH) v rozsahu pracovných 
teplôt (5 – 80) ºC. Práca nadväzuje na 
predchádzajúci výskum elektrochemickej výroby 
železanov pomocou nových typov 
vysokolegovaných Fe anódových materiálov. 
Experimentálna časť práce sa zaoberá hľadním 
optimálneho pomeru a zastúpenia legúr anód pri 
výrobe Na2FeO4 elektrolýzou v NaOH. 
Predmetom záujmu je vplyv teploty, prúdovej 
hustoty a koncentrácie hydroxidu v anolyte na 
maximálnu koncentráciu vznikajúceho železanu a 
prúdovú účinnosť procesu pre jednotlivé zliatiny 
[3].  

Na základe porovnania výsledkov môžeme 
povedať, že jednoznačne najlepšími anódovými 
materiálmi boli ocele typu 4, 5, 9 a 12 a to aj z 
pohľadu maxima koncentrácie vznikajúceho 


