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Předložená diplomová práce pojednává o možnostech hydrometalurgického zpracování 

elektroodpadu, zvláště pak se zaměřuje na podmínky recyklace běžných kovů, jako jsou 

zinek, olovo a cín, které jsou v této druhotné surovině významně zastoupeny. Posuzována je 

možnost využití thiomočoviny, jakožto zajímavá a poměrně ekologicky příznivá alternativa 

především ke kyanidovému loužení drahých a vzácných kovů z rud, které se doposud zejména 

z ekonomických důvodů v praxi nejvíce využívá. Práce je členěna do jedenácti kapitol a je 

zpracována v rozsahu 68 stran, včetně seznamů použité literatury, použitých zkratek, 

symbolů, tabulek a obrazových příloh. 

Po úvodu, pojednávajícím stručně a přehledně o současném stavu odpadového 

hospodářství a o jeho nejpalčivějších problémech, následuje na str.4 seznam použitých 

zkratek, veličin a jednotek. Tento seznam by bylo logičtější spíše zařadit jako oddíl 12, za 

seznamy tabulek a obrázků na závěr práce. Autorka zde jako zkratky překvapivě zařazuje i 

značky prvků a vzorce sloučenin, přičemž se dopustila jedné chyby – tzv. „dusnatý aniont 

NO
3-

“ je ve skutečnosti aniont dusičnanový NO3
-
. 

Druhá kapitola se věnuje charakteristice elektroodpadu, včetně metod jeho 

pyrometalurgického a hydrometalurgického zpracování a současnému stavu legislativy, která 

se k tomuto problému vztahuje. Kapitola je napsána výstižně a jasně, nemám zde žádných 

připomínek.   

Následuje třetí kapitola, věnovaná teorii rozpouštěni kovů. Diplomantka zde vhodně 

pojednává o základech elektrochemie a rovnováze mezi kovem a vodným roztokem jeho 

kationtů, která je popsána Nernstovou rovnicí. Námitku lze vznést k definici molární 

koncentrace rozpuštěné látky v roztoku na str.16. Ve vztahu cA = nA/V, je V objem celého 

roztoku, nikoli jen rozpouštědla (ačkoli u velmi zředěných roztoků, jsou obě hodnoty 

prakticky totožné). Poněkud málo jasná je i věta na str.21, popisující vliv pH na samotný 

proces rozpouštění (kap.3.2.). 

V kapitole 4 pojednává autorka o fyzikálně chemických základech procesu loužení, 

včetně jeho kinetiky. Při zpracování tohoto tématu, které je teoreticky dost náročné, vychází 

prakticky jen z jediného, a to internetového zdroje, uvedeného v seznamu literatury pod č. 12. 

Diplomantka přejímá i některé problematické a sporné formulace, např. na straně 23 – 

„Rychlost difuze se zvyšuje přibližně o 2%, při zvýšení teploty o 1%“- k jaké stupnici a 

k jakému základu se zmiňovaná „teplotní procenta“ vztahují??  

V kapitole 5 se diplomantka zabývá vlastnostmi vybraných kovů (Sn, Pb, Zn)  a jejich 

hydrometalurgicky nejvýznamnějšími reakcemi s roztoky kyselin a zásad. Tato část je dále 

doplněna o popis vlastností thiomočoviny, včetně jejích reakcí s výše uvedenými kovy a 

tvorby komplexních kationtů v přítomnosti vhodného oxidačního činidla. V následující 

kapitole 6, jsou pak definovány cíle experimentální části práce. K těmto dvěma kapitolám 

nemám připomínek. 

Kapitola 7 je vlastní experimentální částí práce. Autorka zde prezentuje přípravu vzorků 

jednotlivých kovů (kusové vzorky a piliny), přípravu loužících roztoků a volbu sledovaných 

podmínek procesu. Zařazené obrázky, fotografie laboratorního zařízení a testovaných vzorků, 

jsou velmi ilustrativní a vhodně doplňují text. Tabulky (č.1-9) a grafy (obr.20-23) shrnují 

výsledky loužení kovů za atmosférického tlaku. K prezentovaným výsledkům mám na 

diplomantku několik otázek. 



Jakou analytickou metodou byly stanovovány obsahy kovů ve výluzích? Teplotní 

závislost úbytků hmotností kovového loužence (m – např. v tab.1, str.41) i obsahů 

jednotlivých kovů ve výluzích (např. pro kusový zinek v obr.18, nebo pro Pb z pilin pájky 

v obr.23) vykazuje místy velmi kolísavý průběh. Ze srovnání tabulek 7 a 8 na str.51 vyplývá, 

že jednoznačně nejmenšímu úbytku hmotnosti loužených pilin pájky (50°C) odpovídá 

nejvyšší koncentrace olova ve výluhu. Jak lze vysvětlit tyto skutečnosti? 

Autorka si všímá vyloučené elementární síry, která pokrývá loužené piliny i kusové 

vzorky kovů během vlastního hydrometalurgického procesu a zapříčiňuje tak pasivaci jejich 

povrchu. Uvedený proces je důsledkem oxidační degradace thiomočoviny nejprve na 

formamidin disulfid, posléze až na kyanamid a právě elementární síru, kteréžto chemické 

pochody diplomantka správně uvádí  rovnicemi (21-23) v kapitole 5.4.1. 

Experimentální část je dále doplněná o loužení kusových vzorků Zn, Pb a Sn při 180°C 

a 1,5MPa ve vysokotlakém reaktoru. Dosažené výsledky autorka shrnuje v tabulkách 13-15, 

přičemž v závěru upozorňuje na extrémně nízké výtěžky ve srovnání s loužením za 

normálního tlaku. Námitku lze vznést k obr. 25 na str. 59 a s ním souvisejícímu tvrzení, že 

z uvedených kovů přecházel za zvýšeného tlaku do výluhu nejvíce zinek. Vzhledem ke spodní 

hranici stanovitelnosti olova danou metodou (0,05mg/l, jak z grafu a z tab.15 plyne), není 

možné jednoznačné srovnání s hodnotou koncentrace stanoveného zinku (0,033mg/l). 

V závěru autorka shrnuje a hodnotí dosažené výsledky, stanovuje optimální testované 

podmínky pro maximální dosažené výtěžky kovů ve výluzích. Oprávněně konstatuje, že 

použití této metody je vhodné zvláště pro zinek, probíhá-li loužení za atmosférického tlaku, 

jak vyplývá z obr. 20 (str.49). Navrhuje další experimenty pro olovo a cín s využitím jiného 

loužícího roztoku. Nabízí se otázka - jaký roztok by bylo možno zvolit? Pro zinek doporučuje 

diplomantka provádět další testy s thiomočovinou při vyšším pH. Toto doporučení je však 

problematické, protože thiomočovina je relativně stabilní jen v silně kyselých roztocích (pH 

okolo 1-2 - tato podmínka byla v diplomové práci zhruba splněna) a při navrhované hodnotě 

pH (cca 4) by docházelo k jejímu rychlému oxidačnímu rozkladu.      

Konstatuji, že diplomantka, Bc. Karolína Jiroutová, ač se nevyvarovala některých chyb 

a nepřesností, odevzdala práci zajímavou a kvalitní, splňující nároky, které jsou na 

diplomovou práci kladeny. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě,  9.5. 2012 Ing.Radim Škuta, PhD. 
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