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V souladu s úplným zněním zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a platným Statutem 
VŠB-TU Ostrava je výše jmenovanému studentu zadáváno následující téma diplomové 
práce:

Název:

Hydrometalurgická separace zinku ze železité sraženiny
(Hydrometallurgical separation of zinc from iron precipitate)

Zásady pro vypracování:

Osnova:

 Úvod do hydrometalurgie (zpracování a separace kovových směsí, koloidní systémy)
 Literární rešerše na zadané téma
 Experimentální práce se železitou sraženinou obsahující oxid zinečnatý
 Vyhodnocení experimentálních dat
 Zpracování výsledku prostředky MS do publikovatelné podoby

Průběh:

 Samostudium literatury (konsultace)
 Měřící kampaň [leden-březen 2011, vyhodnocení dat]
 Konsultace po dobu sepisování [až do obhajoby dle dohody]



Popis:
Diplomant bude seznámen s teoretickými základy separace kovů hydrometalurgickou 

cestou. Diplomant provede rozsáhlou experimentální kampaň zaměřenou na odstranění 
zbytku oxidu zinečnatého v železité sraženině pomocí kyseliny chlorovodíkové. 

Hlavními výsledky práce by měly být téměř dokonale čistá železitá sraženina pro 
další použití (např. jako pigment, vsázka do vysoké pece apod.) a znovu použití chloridu 
zinečnatého na zbavování plechů rzi. 

Diplomant získá zkušenosti s měřením na atomovém absorpčním spektrometru a 
bude veden k samostatné tvůrčí práci.

Výsledky diplomové práce mohou být, po dohodě, prezentovány na konferenci Odpadové 
fórum 2011
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