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Abstract 

 Proposal and realisation of any production process has to follow several general rules and 
steps which can be summarized as follows: 

problem definition 

literature survey and study of the literature sources 

formulation of possible solutions/proposals 

comparison of selected solution/proposal with other possible ones (pros and cons) 

detailed elaboration of selected solution/proposal 

theoretical aspects (thermodynamic calculations, energy balance, economy, diagrams, etc.) 

laboratory experiments and evaluation of their results 

pilot-plant experiments and evaluation of their results 

proposal, construction and optimization of full-scale plant 

full-scale plant operation 

 

 

 The above rules and steps cannot be skipped or interchanged. Maximum attention has to be 
paid to the each step of solution/proposal because any shortcoming will affect the efficiency of final 
solution. 

 One of the first steps in the decision making process is the literature survey and treatment  
(elaboration) of the literature sources. 

 Database system  for effective treatment of scientific/technical information dealing with 
hydrometallurgy of non-ferrous metals (copper is used as an example) is described in this paper. The 
main idea to create such specialized database is based on the fact that hydrometallurgical processes are 
still matter of permanent interest of  the researchers over the world. Consequently, completely new 
ideas or improvement of the already used technological steps appear in the literature. However, 
information are scattered throughout thousand articles and it is laborious and time consuming process 
to elaborate relevant information. The common databases are not very efficient since they describe the 
content of articles too generally. Here is the filed for specialized databases which can and should be 



created such a way as to provide maximum  detailed  and relevant information without need to 
consume the valuable time for extracting the information from original articles. This paper intends to 
add some more light to the problems accompanying creation and maintenance of  such specialized 
databases. 
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Abstrakt 

 Návrh a realizácia vhodného výrobného postupu má svoje pravidlá a postup. Tento možno 
popísať nasledovnými krokmi: 

vytýčenie problému   

zber vedecko - technických informácií o danom probléme a ich triedenie   

formulácia možných variantov riešenia     

porovnanie vybraného variantu riešenia s ostatnými možnými riešeniami   

rozpracovanie vybraného variantu riešenia   

teoretické riešenie (termodynamika, energia, ekonomika, diagramy,....)    

laboratórne experimenty a spracovanie výsledkov riešenia    

poloprevádzkové experimenty a spracovanie výsledkov riešenia   

návrh, realizácia a optimalizácia prevádzky 

prevádzka 

 Návrh a postup pri realizácii výrobného procesu má svoje zákonitosti a postupnosť, ktoré 
nemožno obísť a navzájom zamieňať. Keďže proces výroby kovov má masový charakter, každé 
zefektívnenie v ktoromkoľvek stupni návrhu bude mať za následok ušetrenie množstva finančných 
prostriedkov, čo je v období súčasnej ekonomickej recesie prvotný záujem každého z producentov 
kovov.  

  Každému z uzlov schémy, uvedenej vyššie, je potrebné venovať maximálnu pozornosť, 
pretože pri vnesení akejkoľvek chyby do postupu sa táto bude ďalej šíriť podľa zákona šírenia chýb. 
Samozrejme, každá chyba predraží celý proces a pri zavedení chýb do navrhovania procesu sa môže 
stať, že konečný proces bude taký drahý, že sa ho neoplatí realizovať, hoci pri efektívnom postupe pri 
návrhu by to tak nemuselo byť.   

 V predloženom článku sa popisuje databázový systém efektívneho spracovania vedecko - 
technických informácií  o hydrometalurgii neželezných kovov, najmä medi, ako jedného z 
najdôležitejších neželezných kovov. Hydrometalurgická výroba medi nie je úplne do detailov 
prepracovaná a neustále sa na tomto probléme báda. Myšlienka vytvorenia takejto databázy je založená 
na vyššie uvedenej postupnosti, z ktorej vyplýva, že zefektívniť je potrebné všetky kroky postupne. 
Ako bude ukázané ďalej, aj proces zberu a triedenia vedecko - technických informácií má svoje 
rezervy. Predložená práca by mala napomôcť k riešeniu tohoto problému. 

 

 

1. SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

 Návrh a realizácia každého výrobného procesu bude tým úspešnejší a efektívnejší, čím 
spoľahlivejšie, objektívnejšie a úplnejšie poznatky sa použijú na rozhodovanie k vlastnej realizácii. 
Väčšina potrebných informácií je voľne dostupná a šíriteľná a možno sa k ním pomerne ľahko 
dopracovať. Problémom však je, že množstvo informácií je také rozsiahle, že už dávno spôsobilo ich 
infláciu a bez efektívneho systému nie je možné získať relevantnú informáciu v reálnom čase. Preto je 
nevyhnutné poznať systém, ako potrebnú užitočnú informáciu získať a akým spôsobom ju zatriediť pre 
budúce použitie [1]. 



 Prakticky všetky vedecko - technické informácie sa ukladajú písomne, či už na papier, alebo 
na nejaké magnetické, alebo optické pamäťové médium. Najčastejším spôsobom získavania 
technických informácií je používanie tlačených verejných prameňov vedecko - technických informácií. 
Okolo 80 % všetkých podnetov pochádza z literatúry, t.j. z časopisov, patentov, monografií, učebníc, 
zborníkov z vedeckých konferencií, firemnej literatúry, bulletinov a podobne.  

 Pre hutníctvo existuje viacero foriem literatúry, obsahujúcej vedecko - technické informácie, 
pričom triedenie hutníckej literatúry nemusí byť vždy jednoduché vzhľadom na rozmanitosť záberu 
celej vednej disciplíny. V praxi často nie je jednoduché rozpoznať, ktoré dokumenty sú a ktoré nie sú 
užitočné, pretože hutníctvo nie je základnou disciplínou, ale aplikovanou vedou, využívajúcou 
poznatky základných, aj aplikovaných disciplín. Aj samotná oblasť hutníctva má svoje špecifické 
delenie na hutnícku prvovýrobu a druhovýrobu, alebo na oblasť hutníctva železa a ocele a hutníctva 
neželezných kovov, pričom v ostatnom čase k tomu pristupuje veľká oblasť spracovania a likvidácie 
odpadov z hutníckych výrob.  

 Z uvedeného vyplýva, že vyhľadanie a získanie informácie je namáhavý a zdĺhavý proces, 
hoci na tento účel možno využiť viacero moderných prostriedkov, najčastejšie výpočtovú techniku. 
Toto však zabezpečí len získanie informácie, ale nie jej využitie. Po obstaraní príslušného dokumentu 
nasleduje jeho štúdium. Len vlastná obsahová analýza ukáže, či informácie v ňom obsiahnuté majú 
úžitkovú hodnotu. Zdĺhavosť vyhľadávania spočíva najčastejšie v tom, že potrebná informácia sa získa 
až po preštudovaní viacerých, často aj bezcenných dokumentov. Napriek tomu možno sofistickými 
postupmi a systematickým vyhľadávaním, získavaním a spracovaním literatúry postupne vybudovať a 
využívať užívateľské databázy špecializovanej literatúry. Na Katedre neželezných kovov a spracovania 
odpadov HF TU v Košiciach sa takto postupne vybudovala databáza LITERA [2], obsahujúca fyzicky 
približne 8000 publikácií najmä z oblasti hydrometalurgie neželezných kovov a problematiky, riešenej 
na tomto pracovisku. Na tom istom pracovisku sa prevádzkujú aj ďalšie podobné databázy, ako 
databáza ODPADY [3], zahŕňajúca literatúru venovanú spracovaniu odpadov a databáza vedeckých 
článkov venovaných rtg práškovej difraktometrii [4].  

 Z uvedeného vyplýva najmä nasledovné: 

Komerčné databázy obsahujú obrovské množstvo citácií článkov, často stovky tisíc až niekoľko 
miliónov. Takéto množstvo nie je úzko špecializované a pre užívateľa - špecialistu spôsobuje šum 
vo vyhľadávaní. Dôvodom je to, že databázy majú komerčný charakter a sú stavané pre čo možno 
najširšiu cieľovú skupinu užívateľov. Vyhľadávanie je potom relatívne komplikovanejšie 
vzhľadom na široké spektrum deskriptorov. 

Nekomerčné databázy obsahujú väčšinou pomerne úzky súbor položiek, rádove niekoľko tisíc, ale 
tieto sú veľmi presne špecializované a užívateľovi - špecialistovi poskytnú plnohodnotnú presnú 
informáciu.  Na druhej strane, deskriptory udáva priamo tvorca a pokiaľ nie sú obsiahnuté priamo 
v názvoch článkov, nemusia byť úplne totožné so zaužívaným spôsobom popisu problematiky, 
pretože môžu byť účelovo použité pre ten - ktorý cieľ.     

Všetky databázy vedecko - technických informácií sú v podstate reprezentované názvami, či 
citáciami vedeckých publikácií. Pokiaľ ich užívateľ získa, dozvie sa, kde eventuálne hľadanú 
informáciu nájde, ale potrebnú informáciu ešte stále nemá k dispozícii a nastupuje etapa 
konkrétneho získania konkrétneho článku. Pokiaľ je časopis, či iná publikácia k dispozícii v 
knižnici, alebo inde, je vyhľadávanie ukončené. Vzhľadom na obrovské množstvo časopisov a ich 
rozptyl je však ďaleko pravdepodobnejšie, že dotyčný časopis nie je ľahko k dispozícii. 
Konkrétnym výsledkom teda je, že ešte stále užívateľ nemá k dispozícii tie informácie, ktoré 
potrebuje, iba vie, kde sa eventuálne nachádzajú. Aby ich naozaj získal, musí vynaložiť ďalšiu 
prácu a čas, čo znamená ďalšie finančné prostriedky.  

Samotná práca  s informáciami nastáva až po získaní príslušnej publikácie. Užívateľ musí všetky 
získané publikácie prečítať, zhodnotiť ich, porovnať a analyzovať kritickým prístupom. Pritom 
nikde nie je zaručené, že publikácia, ktorú užívateľ takýmto drahým spôsobom získal, obsahuje 
žiadané, či hodnoverné informácie. Často sa stáva, že publikované informácie nie sú úplne 
relevantné k riešenej problematike a tak vynaložená námaha môže výjsť nazmar a celý cyklus sa 
musí opakovať. Výsledkom je, že sa celá práca predražuje. 

 

 



 Ideálnym riešením by bolo, keby k dispozícii neboli iba primárne informácie, obsiahnuté v 
zdrojových článkoch, ale už spracované informácie jednotným spôsobom podľa vopred zvoleného 
kľúča, či postupu. Takáto databáza by poskytovala žiadané informácie a navyše by tieto bolo možné 
navzájom porovnávať. Pokiaľ by toto bolo k dispozícii, odpadol by celý náročný cyklus vyhľadávania, 
získavania, triedenia a analýzy vedeckých publikácií, čo by celý proces významne urýchlilo a zrejme 
podstatne zlacnelo. Je samozrejmé, že by takáto databáza nemohla mať široký záber, aspoň spočiatku 
nie, ale musela by byť koncentrovaná na istý špeciálny pochod, či proces. Na druhej strane by bola 
priebežne doplňovaná, čím by bola neustále hodnotnejšia.         

 Preto sa za cieľ tejto práce zvolilo vytvorenie databázy vedecko - technických informácií o 
hydrometalurgii neželezných kovov, najmä medi, v ktorej sa budú uvádzať dôležité informácie o 
samotnom experimente a jeho výsledkoch tak, aby táto databáza umožnila okamžité použitie 
jestvujúcich výsledkov a ich vzájomné porovnanie s cieľom nájdenia optimálnych podmienok, alebo 
hraníc experimentu, alebo prevádzky konkrétneho hydrometalurgického pochodu. 

 

 

2. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 Z dostupných prameňov sa nepodarilo zistiť, či podobná databáza niekde existuje. Preto bola 
táto databáza v prvom okamžiku prototypom. Navrhla sa tabuľka údajov, ktoré by mala databáza 
obsahovať. Táto tabuľka vznikla na základe množiny preštudovaných publikácií a ich vyhodnotenia, z 
čoho sa malo ukázať, ktoré údaje sa najčastejšie v takýchto prácach udávajú. V ďalšom nasledovala 
tvorba databázy vo forme kariet s jednotlivými položkami. Po získaní dostatočnej množiny kariet 
databázy nasledovalo ich porovnanie, vyhodnotenie a optimalizácia kvality a kvantity položiek 
jednotlivej karty databázy. V poslednej fáze nasledovalo počítačové spracovanie údajov a návrh 
počítačovej databázy. Databáza bola konštruovaná tak, aby nebola ukončená a aby ju bolo možné v 
každom okamžiku editovať, dopĺňať, či rekonštruovať podľa potreby a podľa aktuálnej situácie. 

 Ako informačný zdroj sa pre navrhovanú databázu vzala databáza LITERA [2], ktorá 
obsahuje štatisticky významný počet publikácií, zameraných na oblasť lúhovania sulfidov neželezných 
kovov. Po preštudovaní istého počtu publikácií, venovaných lúhovaniu sulfidov neželezných kovov a 
na základe ich analýzy sa pripravil návrh tabuľky budúcej databázy, ktorá pozostáva z položiek, ako je 
to uvedené na obr.1. 

 Vytvorená databáza bola prepísaná do počítačovej datovej formy, pričom sa na databázu 
použil komerčný program Microsoft Access. Obsluha je veľmi jednoduchá a databázu je možné 
prevádzkovať na ľubovoľnom osobnom počítači triedy IBM PC, pokiaľ má nainštalovaný programový 
balík MS Office®, alebo minimálne MS Acces. Výhodou je to, že nové údaje možno priamo vpisovať 
do datového formulára MS Office, možno ich priamo editovať, pridávať, či mazať. Navyše, podľa 
potreby možno priamo za chodu editovať, uberať, či pridávať jednotlivé položky formulára a ďalej 
možno vytvárať ľubovoľné množstvo identických kópií databázy, alebo ju umiestniť na nejaký typ 
počítačovej siete a sprístupniť ju  určenej cieľovej skupine. 

Úvodná obrazovka databázy s hlavným menu je zobrazená na obr.2 a tvar formulára počítačovej formy 
databázy je zobrazený na obr.3.  

 

 

 

 
 

 
Fig.1 Proposal of database form sheet for the results of sulfide leaching 

 

 
 

 



Fig.2 The database main menu 

 

 
Fig.3 The computer database form sheet   

 

 

3. ZÁVER 

 Popísaným spôsobom bola vytvorená databáza vedecko – technických informácií, zameraná 
na lúhovanie neželezných kovov z rôznych surovín. V súčasnej dobe je táto databáza implementovaná 
na osobný počítač triedy IBM PC a databáza sa prevádzkuje programovým vybavením Microsfot 
Access. Tento dovoľuje okamžitú editáciu databázy, jej sortovanie, vyhľadávanie v databáze 
a podobne.  

 Výsledná databáza by mala poskytovať informácie o jestvujúcom výskume a optimálnych 
podmienkach experimentovania.  Keďže je pripravovaná v počítačovej forme, bude poskytovať 
budúcim užívateľom primeraný konfort pri vyhľadávaní, prezeraní a porovnávaní jednotlivých 
formulárov.     

 Za najdôležitejší prínos prezentovanej práce možno považovať fakt, že uložené informácie sú 
presne vyberané podľa kritérií výskumu. Užívateľ sa teda dozvedá presné číselné hodnoty konkrétnych 
hľadaných parametrov na rozdiel od doterajších postupov, kedy mal k dispozícii vedecký článok 
a musel tieto údaje pracne abstrahovať a kompilovať. Charakter databázy smeruje k tomu, že po 
dostatočnom množstve uložených údajov bude môcť slúžiť ako základ možného expertného systému  
v oblasti lúhovania surovín neželezných kovov.  

 Futurologická vízia pre databázový systém takéhoto druhu je v tom, že by bol voľne prístupný 
na počítačovej sieti a samotní tvorcovia výskumu by okamžite vkladali svoje namerané údaje do 
databázy, aby boli okamžite prístupné všetkým ďalším záujemcom. Týmto by odpadla dlhá, namáhavá 
a finančne náročná cesta získavania informácií cestou vedeckých časopisov.  
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