
Posudek vedoucího diplomové práce "Odbarvování odpadních vod pomocí
elektrochemické oxidace"pro Bc. Moniku Cecákovou

Diplomová práce Bc. Moniky Cecákové se zabývá problematikou odbarvování modelových

odpadních vod obsahujících pet vybraných aminoantrachinonových barviv pomocí neprímé

elektrochemické oxidace v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru. Literární rešerše je zamerena

predevším na postupy využívající prímou a neprímou elektrochemickou oxidaci. Zde diplomantka

popisuje mechanismy obou procesu a popisuje vliv materiálu elektrod na prubeh oxidace. Teoretická

práce je ilustrována príklady a doplnena znacným množstvím odkazu.

Experimentální cást práce ve svém úvodu obsahuje stanovení cistoty vybraných

aminoantrachinonových barviv Acid Green 25, Acid Green 27, Acid Blue 62, Acid Blue 129 a Acid Blue

80 a sestavení kalibracních závislostí absorbance na koncentraci barviva. Hlavní težište experimentu

však spocívá v cca 130 kinetických mereních, z nichž byly sestaveny závislosti pozorovaných

rychlostních konstant na elektrickém napetí elektrolyzéru a na množství chloridu sodného,

pridávaného do oxidovaných roztoku barviv. Krome toho byla úcinnost oxidace posouzena

samostatne pro každé barvivo výpoctem celkové proudové úcinnosti a porovnáním spotreby elektrické

energie potrebné pro snížení CHSK o jeden kg konkrétního barviva. Tyto výsledky jsou ve shode se

závery kinetických experimentu. Úcinnost elektrochemické oxidace klesala u barviv v poradí: Acid

Blue 80 > Acid Green 25 > Acid Blue 62> Acid Green 27 » Acid Blue 129

Jako vedoucí diplomové práce ocenuji predevším velké množství kinetických

experimentu a jejich vyhodnocení, které Bc. Monika Cecáková vykonala. Závery, ke kterým

diplomantka ve své práci dospela jsou o to cennejší, že mohou být aplikovatelné v praxi pri

vypracování technologického postupu cištení odpadních vod obsahující

aminoantrachinonová barviva. Diplomová práce splnuje po obsahové stránce zadání, je

sepsána srozumitelnou formou a pres nevelké formální nedostatky, vyhovuje jak po

jazykové, tak grafické stránce. Diplomovou práci doporucuji k obhajobe a

hodnotím 'známkou
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V Pardubicích 18. 5. 2010 Ing. Libor Dušek, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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