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SPIS STOSOWANYCH OZNACZEŃ
A – efektywna powierzchnia membrany, m2


C – średnia globalna

D – stosunek podziału
E – procent ekstrakcji, %
E o – potencjał elektrochemiczny, V
E DD – stopień odzysku kwasu, %

J – strumień kwasu, mol/m2·min

K – stała podziału
M – liczba moli H+, mol
N – liczba elementów próby
N p – liczba elementów populacji

P – efektywność strącania, %
Q D – natężenie przepływu dializatu podczas DD, dm3/min

Q N – natężenie przepływu nadawy podczas DD, dm3/min
R – procent reekstrakcji, %

R M – stopień retencji, %
S X / Y – współczynnik selektywności separacji składnika X w stosunku do składnika Y

U – współczynnik dyfuzji, m/s
V 0 – objętość roztworu przed etapem lub procesem, dm3

V N0 – objętość nadawy przed DD, dm3
V i – objętość roztworu po etapie lub procesie, dm3

V NaOH – objętość titranta zużytego na zmiareczkowanie próbki, dm3
V próbki – objętość próbki, dm3

VDt – objętość dializatu w danym momencie t, dm3
V Nt – objętość nadawy w danym momencie t, dm3

Y – efektywność etapu procesu lub całego procesu, %
c – stężenie po ekstrakcji, g/dm3
0
c Co
– stężenie kobaltu przed etapem lub przed procesem, g/dm3
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c D0 – stężenie H+ w dializacie przed DD, M
c N0 – stężenie H+ w nadawie przed DD, M
i
c Co
– stężenie kobaltu po etapie lub procesie, g/dm3

c Dt – stężenie H+ w dializacie w danym momencie t, M
c Nt – stężenie H+ w nadawie w danym momencie t, M
c H  – stężenie jonów H+, M

ci – pojedynczy pomiar
c NaOH – stężenie titranta, M
c o – stężenie składnika rozpuszczonego w fazie organicznej, g/dm3
c pocz – stężenie przed ekstrakcją, g/dm3

cśr – wartość średnia
c w – stężenie składnika rozpuszczonego w fazie wodnej, g/dm3
c – logarytm średniego stężenia (M) po obu stronach membrany
c pocz , c – błąd bezwzględny (granice przedziałów ufności dla przyjętego poziomu
istotności α = 0,05)
k – liczba eksperymentów

m M 0 – masa metalu w roztworze wyjściowym, g
mo – masa składnika wyekstrahowanego do fazy organicznej, g
moA – masa składnika w postaci związku A w fazie organicznej po ekstrakcji, g
moB – masa składnika w postaci związku B w fazie organicznej po ekstrakcji, g
mo ( E ) – masa składnika wyekstrahowanego do fazy organicznej, g

mS – masa strąconego metalu, g
m w – masa ekstrahowanego składnika w fazie wodnej po ekstrakcji, g
m w ( pocz ) – masa ekstrahowanego składnika w fazie wodnej przed ekstrakcją, g
m w ( pocz ) A – masa składnika w postaci związku A w fazie wodnej przed ekstrakcją, g
m w ( pocz ) B – masa składnika w postaci związku B w fazie wodnej przed ekstrakcją, g
m w( R ) – masa składnika w fazie wodnej po reekstrakcji, g
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r – liczba stopni swobody
s 2 – wariancja
t – czas, s lub min

t – stała krytyczna z tablic t-Studenta

 – długość fali, nm
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WSTĘP
Kobalt stał się obecnie dla przemysłu jednym ze strategicznych surowców,
ze względu na specyficzne właściwości pociągające za sobą szeroką gamę zastosowań.
Coraz większe zainteresowanie ogniwami litowo-jonowymi powoduje gwałtowny
wzrost popytu na ten metal. Jednocześnie, jego ubogie złoża, ulokowane głównie
w niestabilnych politycznie regionach świata, są szybko eksploatowane, co znacząco
wpływa na dostępność i cenę surowca pozyskiwanego z zasobów naturalnych.
Co więcej, większość występującego w przyrodzie kobaltu stanowi jedynie domieszkę
w rudach niklu czy miedzi co znacząco utrudnia pozyskanie czystego surowca,
a wydobycie jest uwarunkowane popytem na te dwa metale. Należy również zaznaczyć,
że kobalt jest metalem stanowiącym potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi,
a trafiając do środowiska w postaci niezagospodarowanych odpadów może negatywnie
wpływać na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.
Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na prawidłową gospodarkę
odpadową i recykling surowców poprzez tworzenie odpowiednich wymagań prawnych.
Stale poszukuje się skutecznych i możliwie tanich metod odzysku kobaltu z surowców
wtórnych, głównie zużytych baterii litowo-jonowych oraz sprzętu elektronicznego,
w tym płytek obwodów drukowanych. Obiecującym, bogatym wtórnym źródłem tego
metalu mogą być odpady stali nierdzewnych oraz specjalnego przeznaczenia, w których
zawartość kobaltu sięga nawet 20%. Elementy te są ługowane stężonymi mocnymi
kwasami w celu przeniesienia jonów metali do roztworu, a następnie rozdzielane
za pomocą odpowiednio dobranych selektywnych metod separacyjnych.
Ze względu na złożony skład roztworów po ługowaniu, które mogą zawierać takie
metale jak kobalt, nikiel, chrom, glin czy żelazo, uzyskanie czystego surowca jest
trudne i czasochłonne. Co więcej, kobalt i nikiel ze względu na zbliżone właściwości
fizykochemiczne są trudne do rozdzielenia większością prostych metod separacyjnych.
Konieczne jest więc zastosowanie wieloetapowego procesu umożliwiającego stopniowe
usuwanie z roztworu jonów poszczególnych metali.
Celem

niniejszej

pracy

jest

zaproponowanie

kilkuetapowego

procesu

umożliwiającego odzysk kobaltu z wieloskładnikowych roztworów otrzymywanych
po ługowaniu odpadów stali samolotowych, wpisujący się w ideę zrównoważonego
rozwoju poprzez realizowanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.
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I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Zasady technologiczne i teoria zrównoważonego rozwoju
Zasady technologiczne obejmują podstawowe wytyczne dotyczące projektowania
procesów technologicznych. Stosując się do zawartych w nich wskazówek, możliwe
jest zaproponowanie procesu, który będzie jednocześnie spełniał podstawowe założenia
teorii zrównoważonego rozwoju, czyli będzie efektywny, opłacalny ekonomicznie oraz
ekologiczny

[1].

dla środowiska,

Przemysł

a jednocześnie

metalurgiczny
niezbędny

jako

dla

kosztochłonny

gospodarki,

i szkodliwy

wymaga

ciągłego

poszukiwania rozwiązań, które w oparciu o najlepsze dostępne technologie (BAT – Best
Available Techniques), będą wpisywać się w zagadnienie zrównoważonego rozwoju.
Istnieje pięć głównych zasad technologicznych:
1. Zasada najlepszego wykorzystania różnicy potencjałów – korzystne jest
prowadzenie procesów w maksymalnym oddaleniu od stanu równowagi, dzięki
czemu zwiększa się szybkość reakcji lub procesu fizycznego, a tym samym
efektywność wykorzystania urządzeń.
2. Zasada najlepszego wykorzystania surowców – spełnienie tej zasady możliwe jest
na przykład przez zastosowanie przeciwprądu materiałowego, który umożliwia
maksymalne wykorzystanie siły napędowej, na przykład gradientu stężeń. Zalicza
się tutaj także zasadę najlepszego wykorzystania produktów ubocznych, których
powstawania nie da się uniknąć. Inną regułą jest zasada regeneracji materiałów.
Zużycie surowca zostaje w ten sposób zmniejszone jedynie do uzupełniania strat
powstałych w procesie technologicznym. Jednakże koszt regeneracji nie może
przewyższać kosztu świeżego surowca.
3. Zasada najlepszego wykorzystania energii – ma podstawowe znaczenie przy ocenie
opłacalności procesu. Jednym z podstawowych sposobów zapewnienia najlepszego
wykorzystania energii jest odzyskiwanie ciepła z jednego etapu procesu do innego,
na przykład do podgrzewania powietrza służącego do spalania paliw w piecu.
Można także zastosować, analogicznie do przeciwprądu materiałowego, regułę
przeciwprądu cieplnego, która umożliwia zachowanie stałego wysokiego gradientu
temperatur pomiędzy układem ogrzewanym a układem chłodzonym. Istotnym
zagadnieniem

jest

także

zastosowanie

odpowiedniej

wielkości

aparatów,

w zależności od zamierzonego celu cieplnego. W przypadku gdy wymiana ciepła
12
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z otoczeniem nie jest pożądana, korzystne jest projektowanie dużych urządzeń,
natomiast gdy dąży się do wymiany ciepła z otoczeniem, aparaty powinny być jak
najmniejsze. W przypadku gdy nie przewiduje się możliwości wielokrotnego
wykorzystania ciepła, pożądane jest prowadzenie operacji jednostkowych
w temperaturze otoczenia, niewymagającej generowania dodatkowych ilości ciepła.
4. Zasada najlepszego wykorzystania aparatury – koszt budowy specjalistycznej
aparatury niekiedy stanowi bardzo dużą część kosztów wytworzenia produktu
końcowego. Najlepsze wykorzystanie aparatury ma za zadanie zredukowanie
kosztów między innymi poprzez odpowiednią organizację pracy eliminującą
zbędne postoje urządzeń. Najkorzystniejsze jest wykorzystywanie urządzenia
zgodnie z zasadą ciągłości pracy. Uzasadnione jest budowanie urządzeń
o odpowiednim rozmiarze, gdyż, na przykład budowa dużego aparatu podczas gdy
jego objętość nie jest całkowicie wykorzystana, generować będzie koszty
energetyczne, co jest niezgodne z trzecią zasadą technologiczną.
5. Zasada

umiaru

technologicznego

–

pogodzenie

wszystkich

wymagań

uwzględnionych w pierwszych czterech zasadach zwykle nie jest możliwe,
zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i fizykochemicznej charakterystyki
zachodzących
narzuconymi

zjawisk.

Istotne

wymaganiami.

jest

poszukiwanie

Opracowanie

kompromisu

bilansów

pomiędzy

materiałowych

i energetycznych, a także znajomość procesu i kosztów pośrednich, stanowi
podstawę

poszukiwania

rozwiązań

mających

zapewnić

efektywność

przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności procesu [2].
Ideą zrównoważonego rozwoju (SD – Sustainable development), wprowadzoną
do powszechnego języka w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ
(WCED – World Commission on Environment and Development) „Nasza Wspólna
Przyszłość” z 1987 roku [3], jest takie wykorzystywanie zasobów, które umożliwi
ciągły rozwój gospodarczy, wzrost jakości życia i zaspokajanie potrzeb zarówno
obecnego społeczeństwa, jak i przyszłych pokoleń. Podstawą SD jest więc racjonalne
gospodarowanie zasobami, między innymi przez ograniczanie zużycia bogactw
naturalnych

czy

maksymalne

wykorzystanie

surowców

i energii

zawartych

w strumieniach odpadowych. W realizacji założeń SD kluczowe jest działanie
w oparciu o wykorzystanie zasad technologicznych.
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W drugiej połowie XX wieku zaczęto obserwować niepokojące zjawiska
związane z nadmiernym eksploatowaniem naszej planety, która mimo dużych zdolności
regeneracyjnych, nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom współczesnego człowieka.
W 2007 roku obliczono, że w krajach rozwiniętych ilość zużywanych zasobów
na jednego mieszkańca znacząco przekracza statystyczną wartość per capita, wynoszącą
w przeliczeniu na powierzchnię użytkową około 1,7 ha. Na przykład statystyczny Polak
eksploatował wówczas 3,7 ha, podczas gdy mieszkaniec USA nawet 10 ha. Ludzkość
zachłyśnięta możliwościami nowych technologii, podążyła drogą nieograniczonego
rozwoju technologicznego, nie bacząc na jego środowiskowe, gospodarcze i społeczne
konsekwencje

[4].

Konieczne

stało

się

więc

wprowadzenie

ograniczeń

racjonalizujących wykorzystanie dostępnych zasobów. Zrównoważony rozwój stał się
podstawą programów polityki międzynarodowej i państwowej. Od 1997 roku zapis
dotyczący kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju znajduje się również
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 5 Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju) [5].
17 celów zrównoważonego rozwoju, ogłoszonych w 2015 roku przez Organizację
Narodów Zjednoczonych zawiera wytyczne mające na celu spełnienie podstawowych
założeń SD: dobrobytu związanego z rozwojem społecznym i gospodarczym,
zapewnienie sprawiedliwości społecznej i wyrównania szans oraz zachowania jakości
środowiska naturalnego [1, 6].
Rozwój technologii, w tym technologii odzysku metali, umożliwia zarówno
stopniową poprawę warunków bytowych, poprzez ograniczenie degradacji środowiska,
jak również bardziej efektywny rozwój, gdyż separacja metali ze źródeł wtórnych
często wiąże się ze znacznie niższymi kosztami produkcji niż przetwarzanie surowców
naturalnych.

Odpowiedzialna

konsumpcja

i produkcja,

będąca

celem

12

zrównoważonego rozwoju, staje się realną możliwością dzięki opracowywaniu
procesów zgodnych z zasadami technologicznymi, umożliwiającymi wykorzystanie
surowców stanowiących dotąd odpady oraz stosowaniu zamkniętych cykli ich
przetwarzania. W te założenia wpisuje się koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym
(GOZ, CE – Circular Economy), która powoli zaczyna zastępować dotychczas
stosowany model gospodarki liniowej (LE – Linear Economy). Wdrażana jest w wielu
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krajach, między innymi Chinach, co ma ogromne znaczenie ze względu na wielkość
tamtejszego rynku, w tym na przykład elektronicznego oraz pojazdów elektrycznych
[7]. Także Unia Europejska od 2012 roku rozpoczęła działania na rzecz transformacji
w kierunku podejścia oszczędzającego zasoby, między innymi przez reindustrializację
europejskiego przemysłu. W 2015 roku Komisja Europejska ogłosiła plan 54 działań
mających na celu wsparcie tej transformacji, a w marcu 2019 roku potwierdziła ich
wykonanie, podkreślając, że przyczynią się one do modernizacji europejskiej
gospodarki i przemysłu, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju [8, 9].
Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie porównanie modelu LE (czarne linie)
i CE (zielone linie), na przykładzie zastosowania kobaltu w sprzęcie elektronicznym.
W modelu gospodarki liniowej, surowiec pozyskany z rudy po zakończeniu życia
produktu, do którego został użyty, trafia wraz z nim do odpadu, skąd nie można go już
odzyskać. W modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, po zakończeniu cyklu życia
zużytego sprzętu elektronicznego, jest on selektywnie zbierany oraz poddawany
odpowiednim metodom recyklingu i odzysku kobaltu, który następnie może ponownie
stanowić surowiec do kolejnych procesów wytwarzania. Dodatkowym elementem CE
jest mała pętla występująca w okresie życia produktu, wydłużająca cykl jego
użytkowania przez naprawianie uszkodzonego sprzętu lub jego ponowne wykorzystanie
przez innych użytkowników. Dzięki takiemu działaniu powstaje mniej odpadów [10].
Idea CE polega na wydłużeniu czasu użytkowania surowca w cyklu
ekonomicznym, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów i poprawia efektywność
wykorzystania zasobów. Obecnie dotyczy ona głównie surowców masowych,
wytwarzanych i zużywanych w dużych ilościach, jednak dąży się do wdrożenia CE
także dla tak zwanych surowców krytycznych (CRM – Critical Raw Materials), które
występują w produktach w małych ilościach, ale ich dostępność w naturalnych
zasobach jest znacznie ograniczona. Wiele CRM, w tym kobalt, pozyskiwane jest jako
produkty uboczne wytwarzania innych surowców, przez co ich rynki silnie zależą od
siebie. Pozyskiwanie surowców ze źródeł wtórnych, częściowo zmniejszyłoby tę
zależność dzięki rozdzieleniu źródeł pochodzenia poszczególnych materiałów. Istotnym
aspektem CE, umożliwiającym późniejsze ponowne wykorzystanie surowców jest
odpowiednie projektowanie wyrobów, które ma umożliwić łatwiejszy recykling ich
składników. Dużym wyzwaniem jest także organizacja odpowiedniej zbiórki produktów
po zakończeniu ich cyklu życia oraz zapewnienie wystarczająco wydajnej metody
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odzysku. Konieczne jest opracowanie metod, które będą opłacalne (na przykład
wymagające

niewielkich

nakładów energetycznych),

a jednocześnie

nie

będą

generować dodatkowego zanieczyszczenia środowiska [11, 12].

Rysunek 1. Schemat gospodarki liniowej (czarne linie) i gospodarki o obiegu zamkniętym
(zielone linie) [10]

Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój branży elektronicznej, skutkujący
ciągłym wprowadzaniem nowych modeli sprzętów, co roku na świecie wyrzuca się
ogromne ilości zużytej elektroniki. W 2016 roku wygenerowano w skali globalnej
ponad 50 milionów ton zużytego sprzętu elektronicznego, bogatego w metale ziem
rzadkich i CRM. Ich pozyskiwanie z tego typu odpadów określane jest często terminem
górnictwa miejskiego (UM – Urban Mining), polegającego na odzyskiwaniu zasobów
ulokowanych w przedmiotach, które straciły wartość użytkową. Zużyty sprzęt można
poddać w ramach CE jednemu z dwóch procesów odzysku materiałów: odzysku energii
(WTE – Waste to Energy) albo odzysku surowców (WTR – Waste to Resources). WTE
wykorzystuje zwykle spalanie, gazyfikację, trawienie lub fermentację. WTR wymaga
większej liczby bardziej złożonych operacji, np. demontażu, mielenia, a następnie
obróbki chemicznej, jednak daje znacznie większe korzyści, gdyż umożliwia
pozyskanie surowców w niezmienionej postaci [10, 13]. W niniejszej pracy podjęto
tematykę GOZ, proponując proces odzysku kobaltu z odpadów, który może znaleźć
potencjalne zastosowanie w WTR.
16
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2. Charakterystyka kobaltu
2.1. Właściwości fizyczne i chemiczne

Kobalt jest srebrzysto-szarym metalem przejściowym o niebieskawym połysku,
znajdującym się w bloku d układu okresowego pierwiastków. Należy do grupy tzw.
metali ciężkich, charakteryzujących się znacznym ciężarem właściwym, podobnie jak
nikiel, złoto czy ołów [14, 15]. Jest ciągliwy i kowalny. Charakteryzuje się silną
ferromagnetycznością, a rozdrobniony ma własności piroforyczne. W tabeli 1
przedstawiono wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kobaltu [16-21].
Tabela 1. Właściwości fizyczne i chemiczne kobaltu [16-21]

Kobalt

Symbol

Co

Numer CAS

7440-48-4

Masa molowa, g/mol

58,93

Liczba atomowa

27

Konfiguracja elektronowa

[Ar]3d74s2

Temperatura topnienia, °C

1495

Temperatura wrzenia, °C

3100

Ciężar właściwy, kg/m3

8850

Potencjał elektrochemiczny, V

-0,277

Główne stopnie utlenienia

+2, +3

Ciepło właściwe, J/kg⸱K

423

Moduł Younga, GPa

204

Kobalt występuje głównie na +2 stopniu utlenienia, który jest najtrwalszy oraz,
w znacznie mniejszym stopniu, na +3 i +4 stopniu utlenienia. Rzadko spotykane są
związki na +5, +6 oraz +1, które są bardzo nietrwałe i nie występują w ogóle
w roztworach wodnych.
Kobalt na +2 stopniu utlenienia w roztworach uwodnionych tworzy różowy
akwakompleks [Co(H2O)6]2+, który łatwo ulega hydrolizie do hydroksykationów
CoOH+ oraz kationów wielordzeniowych, np. Co2OH3+ lub Co4(OH)3+. +3 jest mało

17

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
trwałym stopniem utlenienia i większość soli kobaltu w słabo kwaśnym środowisku
ulega stopniowej redukcji do Co(II) [22].
Znany jest jeden trwały izotop kobaltu –

59

Co oraz 12 izotopów nietrwałych,

w tym radioaktywny 60Co będący źródłem promieniowania gamma wykorzystywanego
w radioterapii i sterylizacji sprzętu medycznego [18].
Kobalt wraz z niklem i żelazem często nazywane są metalami z triady
żelazowców, które charakteryzują się zbliżonymi właściwościami co znacząco wpływa
na możliwość ich rozdziału, a także na zastosowania.

2.2. Zasoby naturalne

Kobalt został odkryty w 1735 roku przez szwedzkiego chemika Georga Brandta,
który udowodnił, że niebieskie zabarwienie szkła jest spowodowane obecnością
związków tego metalu, a nie jak wcześniej sądzono – bizmutu [20, 23]. Szacowana
zawartość kobaltu w skorupie ziemskiej wynosi około 10-30 ppm, co stawia go
na równi z metalami ziem rzadkich (REE – Rare Earth Elements), takimi jak itr czy
neodym [24, 25].
Kobalt w akwenach wodnych nie występuje zwykle w formie rozpuszczonej,
gdyż jest silnie wiązany przez fitoplankton oraz ilaste i wodorotlenkowe osady denne.
Średnie stężenie w wodach oceanicznych wynosi 0,02 ppb. W wodach rzecznych
zawartość tego metalu jest nieco wyższa i wynosi średnio 0,2 ppb, z czego niemal 40%
ocenia się na metal pochodzenia antropogenicznego. Taką tezę potwierdza
podwyższona

zawartość

kobaltu

w osadach

rzecznych

w obszarach

silniej

uprzemysłowionych. Szacuje się także, że około 2% kobaltu wykorzystywanego
w procesach metalurgicznych przedostaje się do środowiska wraz ze ściekami
i zanieczyszcza wody powierzchniowe [26].
W przyrodzie występuje czternaście minerałów kobaltu o zawartości tego metalu
wahającej się od około 5% (chatmanit, smaltyn) do ponad 30% (kobaltyn, erytryn).
Siarczkowy linneit może zawierać nawet do 58% kobaltu [27]. Pierwiastek ten stanowi
również składnik meteorytów. Występowanie rud kobaltowych jest ściśle związane
ze złożami niklu, miedzi oraz żelaza. Można go także znaleźć w konkrecjach
manganowych obecnych na dnie oceanów [20, 27]. Większość kobaltu jest
wydobywana wraz z laterytowymi rudami niklu. Zawartość kobaltu w tych złożach
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wynosi około 0,1-0,2% [28]. Niezależnie od rosnącego zapotrzebowania na kobalt, jego
wydobycie jest więc silnie uzależnione od popytu na nikiel. Na rysunku 2
zaprezentowano dane dotyczące wydobycia kobaltu w latach 2010-2019 [29].

Rysunek 2. Wydobycie kobaltu w latach 2010-2019 [29]

Wiele czynników kształtuje ceny surowców. Obok najbardziej oczywistego
bodźca jakim jest zapotrzebowanie, można wymienić także inne przyczyny, takie jak:
- dostępność i wielkość złóż,
- rozwój technologii,
- rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska,
- ruchy społeczne (np. wojny, strajki),
- sytuacja ekonomiczna regionu,
- poziom rozwoju państw konsumenckich,
- katastrofy naturalne,
- rozwój konkurencji,
- koszty i bezpieczeństwo transportu,
- koszty energii.
Na rysunku 3 przedstawiono ceny kobaltu w latach 2010-2020 [30].
Gwałtowny wzrost ceny widoczny w 2017 i pierwszej połowie 2018 roku
związany jest prawdopodobnie z kilkoma czynnikami. Na okres ten przypada
dynamiczny rozwój pojazdów elektrycznych wielu marek wiodących na rynku
motoryzacyjnym. Wprowadzenie do masowego użytku tego typu urządzeń powoduje
wzrost zapotrzebowania na kobalt, który stanowi ważny element akumulatorów
stosowanych w tych pojazdach.
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Rysunek 3. Ceny kobaltu w latach 2010-2020 [30]

W 2015 roku przez przywódców światowych została przyjęta Agenda ONZ
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Składa się na nią 17 celów zrównoważonego
rozwoju, które dotyczą między innymi poprawy jakości życia i pracy, ochrony planety
przed postępującym wyniszczeniem i racjonalnego gospodarowania zasobami [31, 32].
Komisja Europejska przedstawiła strategię działań związanych z agendą w listopadzie
2016 roku, co mogło wpłynąć na kształtowanie popytu na kobalt na rynku europejskim.
Demokratyczna Republika Konga, będąca największym na świecie producentem
kobaltu, od lat zmaga się z wewnętrznymi niepokojami, które przybrały na sile
pod koniec 2017 roku w związku z wyborami prezydenckimi [33]. Dodatkowo nie
ustają echa o wykorzystywaniu dzieci do pracy w kopalniach kobaltu, co również
odbiło się negatywnie na rynkach państw wysoko rozwiniętych.
Spadek cen niklu i miedzi spowodował zamknięcie niektórych kopalń, przez co
zmniejszyła się ilość dostępnego kobaltu produkowanego jako produkt uboczny
przy wydobyciu tych dwóch surowców [34].
W trzecim kwartale 2019 roku odnotowano nieznaczny wzrost ceny kobaltu,
po którym ustabilizowała się ona na poziomie około 30 USD/kg. Do czerwca 2020 roku
wartość surowca utrzymała się na stałym poziomie, mimo licznych zawirowań
na rynkach światowych, związanych między innymi z pandemią COVID-19, która
znacząco

wpłynęła

na

kondycję wielu

branż

przemysłowych,

na przykład

przez ograniczenia w transporcie wprowadzone w różnych częściach świata.

20

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
2.3. Wydobycie

Na rysunku 4 przedstawiono udział poszczególnych państw w średnim wydobyciu
kobaltu z rud w latach 2001-2005 oraz w roku 2015. Według danych Amerykańskiego
Instytutu Geologicznego (USGS – United States Geological Survey), ilość
pozyskiwanego kobaltu zwiększyła się ponad dwukrotnie – z 57 900 ton metalu w 2005
roku do 126 000 ton w roku 2015 [35-37].
Na

przestrzeni

lat

największym

producentem

niepodzielnie

pozostaje

Demokratyczna Republika Konga, przez co problemy tego regionu mają znaczący
wpływ na kształtowanie cen. Wśród innych krajów, w których wydobycie nie
przekraczało 3% udziału w rynku, można wymienić takie państwa jak: Maroko,
Brazylia czy Chiny (w 2005 roku), a także Filipiny, Madagaskar i Kuba (w 2015 roku).
W 2005 roku szacowano, że wydobywany kobalt jest kierowany do 52 krajów,
z których największym konsumentem były Japonia (około 30%) oraz Chiny (około
18%). W 2015 roku już Chiny były największym nabywcą, będąc także jednocześnie
największym

dostawcą

kobaltu

rafinowanego,

między

innymi

do

Stanów

Zjednoczonych. Niemal 80% kobaltu w Chinach wykorzystano do produkcji różnego
typu baterii, głównie litowo-jonowych.
Na kształtowanie rynku kobaltu, oprócz rosnącego zapotrzebowania, może
wpływać także znaczący monopol w wydobyciu i rafinacji tego metalu, nieetyczne
praktyki w krajach produkujących, w wyniku których sztucznie zawyżana jest cena
surowca. Duże niekorzystne znaczenie ma także długi czas realizacji nowych lokalizacji
wydobywczych. Nie bez wpływu pozostaje także fakt, że kobalt jest głównie
pozyskiwany jako produkt uboczny wydobycia miedzi i niklu. W 2016 udział
Demokratycznej Republiki Konga w wydobyciu kobaltu zwiększył się do 55%.
Na terenie Unii Europejskiej wydobycie miało miejsce tylko w Finlandii i sięgnęło
2 300 ton co stanowi zaledwie około 1,8% światowego wydobycia (126 000 ton).
Szacuje się, że w ciągu dekady zapotrzebowanie na kobalt będzie rosło, w zależności
od regionu, o 7-13% rocznie osiągając 390 000 ton (10 800 ton w UE) w 2030 roku.
Kobalt został uznany za krytyczny surowiec z punktu widzenia znaczenia
ekonomicznego

i wysokiego

ryzyka

podaży

w ramach

oceny

krytyczności

przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2011, 2014 oraz 2017 roku, co pokazuje,
że znaczenie tego surowca jest niezmiennie wysokie [38].
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a)

b)

Rysunek 4. Udział państw w wydobyciu kobaltu: a) średnia wartość w latach 2001-2005,
b) wartość w roku 2015 [35-37]

2.4. Zastosowania

Kobalt, ze względu na swoje właściwości, takie jak na przykład wysokie
przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz ferromagnetyczność, a także znaczna
odporność temperaturowa i mechaniczna, znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle.
Stanowi bardzo ważny dodatek do wielu stali, w tym stali szybkotnących (HSS – High
Speed Steels). Domieszka kobaltu zwiększa twardość, odporność temperaturową (nawet
powyżej 500°C) i wytrzymałość mechaniczną stali. Tego typu stopy wykorzystuje się

22

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
między innymi w narzędziach tnących, turbinach odrzutowych oraz generatorach.
Narzędzia skrawające wykonywane są ze stopów nazywanych stellitami zawierających
35-55% Co.
W lotnictwie wykorzystuje się spoiwo do lutowania twardego na bazie kobaltu.
Skład chemiczny spoiwa oraz zakres temperatur topnienia jest ściśle określony
i opisany w normie PN-EN ISO 17672:2016-12 [39, 40].
Dodatek kobaltu do stali stopowych poprawia ich własności mechaniczne, takie
jak: twardość, wytrzymałość i granica plastyczności oraz w znacznym stopniu wpływa
na żarowytrzymałość. Z tego względu pogarsza podatność na obróbkę plastyczną oraz
takie własności jak wydłużenie, przewężenie i udarność. Bardzo korzystnie wpływa
na odporność na zużycie oraz właściwości magnetyczne takie jak np. przenikalność
magnetyczna.
Kobalt jest też składnikiem specjalnych stopów żelaza o małej rozszerzalności
cieplnej. Są to stopy super inwar (około 5% Co) oraz kowar (około 17% Co)
o współczynniku rozszerzalności cieplnej bliskim zeru. Znajdują one zastosowanie
między innymi w:
 prętach i taśmach do oprzyrządowania geodezyjnego,
 taśmach termostatycznych i bimetalowych,
 wahadłach kompensacyjnych i kołach zamachowych zegarów,
 zaworach i rurach do przechowywania i transportu ciekłych gazów,
 systemach nadprzewodzących przesyłu mocy,
 elementach urządzeń radiowych i elektronicznych,
 elementach

konstrukcyjnych

laserowych

i optycznych

systemów

pomiarowych [41].
Ze względu na możliwość tworzenia twardych i odpornych na utlenianie powłok,
kobalt chętnie wykorzystywany jest w galwanizacji. Od wieków jest znany
i wykorzystywany w produkcji trwałych barwników porcelany, płytek i emalii [20, 42].
Na wygląd oraz jakość powłoki wpływają takie czynniki jak: skład elektrolitu (rodzaj
i stężenie jego składników), rodzaj jonów metalu (jony proste lub kompleksowe), pH,
gęstość prądu, temperatura, obecność dodatkowych składników (zanieczyszczeń
lub modyfikatorów) [43].
Wśród licznych stopów zawierających kobalt, występują również bardzo
wytrzymałe i odporne na zużycie i korozję, biokompatybilne stopy wykorzystywane
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w implantach dentystycznych oraz endoprotezach, na przykład Vitallium zawierające
do 65% kobaltu, 30% chromu i 5% molibdenu [44, 45]. Stop kobaltu z niklem i glinem
(tzw. stop Alnico) wykorzystuje się do produkcji trwałych i silnych magnesów. Są one
stosowane tam gdzie wymagana jest wysoka odporność temperaturowa, której nie
posiadają popularne magnesy neodymowe [46-49].
Na rysunku 5 zaprezentowano procentowy udział poszczególnych zastosowań
w zużyciu kobaltu.

Rysunek 5. Udział zastosowań w rynku kobaltu [34, 38, 42]

Około 20% kobaltu przeznacza się na produkcję stopów, głównie stali
oraz materiałów wykorzystywanych między innymi w przemyśle samolotowym,
turbinach, protetyce. 8% na pokrywanie twardymi powłokami (np. satelity), także 8%
na ceramikę i pigmenty. Inne zastosowania, w tym:
 produkcja biżuterii (sztuczne diamenty),
 katalizatory dla przemysłu petrochemicznego (np. odsiarczanie, proces Fischera-

Tropscha),
 katalizatory dla przemysłu polimerowego (utlenianie w produkcji polimerów

termoplastycznych),
 produkcja opon,
 rolnictwo,
 produkcja magnesów (AlNiCo, SmCO, NdFeB, CoFe),
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obejmują 13% zużycia kobaltu [34, 38, 42].
Oprócz licznych wymienionych wyżej zastosowań, największa ilość kobaltu jest
wykorzystywana w produkcji akumulatorów. Niemal 50% pozyskiwanego metalu
zużywa się do wytwarzania baterii, z czego około 90% stanowią akumulatory litowojonowe. W jednej z trzech możliwych postaci: tlenku litowo-kobaltowego (LCO),
tlenku litowo-niklowo-manganowo-kobaltowego (NMC) lub tlenku litowo-niklowokobaltowo-glinowego (NCA), stanowi od około 10-20% (NMC, NCA) do nawet 60%
(LCO) materiału elektrodowego w tych ogniwach [38, 47, 48, 50, 51].
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkty zawierające kobalt, przede
wszystkim akumulatory, przewiduje się stały wzrost zużycia tego surowca w kolejnych
latach. Zgodnie z prognozami zapotrzebowanie w przemyśle produkcji baterii w 2025
roku będzie aż o 68% wyższe niż w roku 2015 [36].

2.5. Produkcja kobaltu

Limonity oraz rudy laterytowe zawierają znaczne ilości niklu, a także kobalt.
Obecnie stanowią one strategiczne zasoby tych surowców, jednakże szybkie
wyczerpywanie naturalnych złóż stanowi zagrożenie dla środowiska. Ponadto
ze względu na duże znaczenie tych metali w procesach wytwórczych, możliwość ich
odzysku ze źródeł wtórnych wiąże się z dużymi korzyściami dla przemysłu [52]. Złoża
laterytów zwykle położone są dosyć płytko, do 40 m głębokości, dzięki czemu
wydobywane są dość łatwą metodą odkrywkową, jednak w miarę wyczerpywania
zasobów, konieczne będzie stosowanie bardziej skomplikowanych i droższych technik
wydobycia [53].
Naturalne zasoby są wydobywane między innymi w Murrin Murrin (Minara
Resources Ltd., kopalnia w Australii) w postaci laterytów, Ravensthorpe (First
Quantum Minerals Ltd., kopalnia w Australii) również w postaci laterytów oraz
Savannah (Panoramic Resources Ltd., kopalnia w Australii) w postaci siarczkowych
złóż niklu i miedzi.
Kopalnia

siarczku

niklu

Nkomati

w południowej

Afryce

oraz

dwa

przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem platynowców (PGM – Platinum Group
Metals) są największymi producentami kobaltu w tym obszarze. Rustenburg Base
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Metals Refiners Ltd. wytwarza siarczan kobaltu, a Impala Platinum Ltd. – proszek
kobaltowy.
Jak wspomniano w rozdziale I.1.3, największym producentem surowego kobaltu
jest Demokratyczna Republika Konga. Kopalnie oraz rafinerie w tym kraju, na przykład
kopalnia Kamoto oraz rafineria Shituru, pozostają pod kontrolą władz, co znacząco
wpływa na ceny surowca. Jednak w ostatnich latach można zauważyć pewne symptomy
otwierania się na rynki zagraniczne, czego przykładem może być sprzedaż w 2014 roku
pozwolenia na eksploatację również spółce będącej filią chińskiej firmy Zhejiang
Huayou Cobalt Co. Ltd. [36].
Ponad połowa światowej produkcji rafinowanego kobaltu mieści się w Chinach,
co czyni je zdecydowanym liderem w rynku. Produkowany jest on zarówno z kobaltu
wydobytego z rud, jak i z odpadów. Niemal 60% rafinowanego kobaltu w Chinach
wytwarzane jest przez trzy firmy: Jinchuan, Shenzhen Gem High-Tech Co. Ltd. oraz
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd..
Na rysunku 6 przedstawiono schemat otrzymywania metali w instalacji Nkomati.
Roczna produkcja w tej instalacji wynosi 940 ton Co, 16 500 ton Ni oraz 7 100 ton Cu
[54].
Ruda siarczkowa poddawana jest ługowaniu, w wyniku którego otrzymuje się
roztwór zawierający nikiel, kobalt, miedź oraz domieszki żelaza, magnezu i innych
metali. Z naładowanego roztworu po ługowaniu ekstrahuje się miedź z użyciem
ekstrahenta Acorga M5640 umożliwiającego wydzielenie miedzi. Kolejnym etapem jest
usuwanie żelaza oraz wszelkich stałych zanieczyszczeń za pomocą systemu filtrów.
Z roztworu wydziela się kobalt przy zastosowaniu ekstrakcji z użyciem Cyaneksu 272.
Uzyskany

roztwór

kobaltu

zostaje

poddany

oczyszczaniu

z domieszek

współekstrahujących metali przez kilkukrotne przemywanie stężonym roztworem
siarczanu kobaltu.
Pozostałą mieszaninę poddaje się ekstrakcji z użyciem kwasu Versatic 10 w celu
wydzielenia niklu. Roztwór niklu stanowi elektrolit, z którego następnie osadzany jest
metaliczny nikiel w postaci katod [54].
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Rysunek 6. Schemat produkcji metali w instalacji Nkomati [54]

2.6. Odzysk kobaltu

Odzysk kobaltu nie jest możliwy z takich produktów jak ceramika czy farby,
jednakże większość produktów zawierających ten metal, takich jak baterie czy stopy
oraz odpady produkcyjne powstające w procesie ich wytwarzania, charakteryzuje się
wysoką wydajnością odzysku kobaltu, na poziomie od około 75 do nawet 90%, co czyni
jego recykling bardzo korzystnym. Opłacalność recyklingu jest jednak zależna także
od innych czynników, takich jak kosztochłonność stosowanych metod, cena rynkowa
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zanieczyszczonego surowca wtórnego, efektywność zbierania zużytych baterii
i odpadowych urządzeń elektronicznych (urban mining). Te czynniki w istotny sposób
wpływają na kształtowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W 2011 roku
szacowany poziom recyklingu kobaltu wynosił zaledwie około 16%, z czego większość
pochodziła ze zużytego sprzętu elektronicznego. Na terenie Unii Europejskiej
funkcjonuje 10 firm specjalizujących się w recyklingu baterii, głównie litowo-jonowych
(LIBs – Lithium-Ion Batteries) oraz niklowo-wodorkowych (NiMH – Nickel Metal
Hydride). Największa z nich, Valdi (Francja) posiada zdolność przetwórczą
na poziomie około 20 000 ton rocznie. Druga z kolei, Umicore (Belgia) może
przetworzyć rocznie około 7 000 ton baterii. W Austrii zlokalizowana jest Plansee
Group, która na mniejszą skalę zajmuje się przetwarzaniem odpadów elektronicznych.
Schemat procesu stosowanego w Umicore zaprezentowano na rysunku 7 [38, 55].

Rysunek 7. Schemat procesu recyklingu metali ze zużytych baterii w firmie Umicore [38, 55]

Pierwszym etapem jest autorski proces pirometalurgiczny, który umożliwia
wydzielenie z baterii trzech frakcji: gazowej, stopu zawierającego kobalt, nikiel i miedź
oraz żużla, w którym pozostaje lit (w przypadku LIBs) lub metale ziem rzadkich
(w przypadku baterii NiMH). Frakcja gazowa po oczyszczeniu w trakcie procesu UHT
jest uwalniana do atmosfery jako czyste powietrze. Stop poddawany jest procesowi
hydrometalurgicznemu, w którym kobalt, nikiel i miedź są selektywnie wydzielane
i odzyskiwane.

Żużel

może

zostać

przekazany
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konstrukcyjnego lub (co jest bardziej pożądane) poddany wydzielaniu cennych metali,
jednakże nie jest to wykonywane przez Umicore i wymaga współpracy z innymi
przedsiębiorstwami, na przykład firmą Solvay [55].
Baterie litowo-jonowe zawierające kobalt jako składnik materiału elektrodowego
są doskonałym surowcem wtórnym do jego odzysku. Jest to korzystne nie tylko
z punktu widzenia możliwości sprzedania cennego metalu. Obecnie, głównie na
obszarze Unii Europejskiej, funkcjonują restrykcyjne przepisy dotyczące zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – Waste Electrical and Electronic
Equipment), których zadaniem jest zadbanie o środowisko poprzez ograniczenie emisji
odpadów zawierających szkodliwe składniki [56].
W niektórych przeznaczeniach zamiast kobaltu możliwe jest zastosowanie innego
metalu jako zamiennika, głównie niklu (baterie, nadstopy, narzędzia tnące,
katalizatory). Wykorzystanie
właściwości

wytwarzanych

substytutu

powoduje

materiałów,

np.

ich

jednak

często

odporności

na

pogorszenie
uszkodzenia

mechaniczne, trwałości czy pojemności prądowej. Zastosowanie innych materiałów
może również podnieść koszt wytworzenia produktu [38].
Wykorzystywane wcześniej w przemyśle samochodowym ogniwa niezawierające
kobaltu, np. LMO – litowo-manganowe, są wypierane przez ogniwa NMC – niklowomanganowo-kobaltowe, które charakteryzują się wyższą gęstością energii, dzięki czemu
umożliwiają osiąganie dłuższych dystansów na jednym ładowaniu.
Ogniwa LCO używane są w urządzeniach przenośnych takich jak telefony,
laptopy czy kamery. NMC (LiNiMnCoO2) mają niższą pojemność niż LCO, ale są
bezpieczniejsze i mają dłuższą żywotność, dlatego sprawdzają się w bardziej
gabarytowych

rozwiązaniach,

takich

jak

samochody

i rowery

elektryczne,

elektronarzędzia czy sprzęt medyczny [38, 57].
LIBs są powszechnie wykorzystywane w urządzeniach elektronicznych dzięki
swoim doskonałym właściwościom elektrochemicznym, takim jak m.in. duża gęstość
prądu, długa żywotność, niski poziom samorozładowania, małe gabaryty i mała waga.
Szacuje się, że w 2020 roku w Chinach zostanie zutylizowanych 500 tysięcy ton
zużytych LIBs. Spalanie LIBs razem z innymi stałymi odpadami może generować
emisję toksycznych gazów, takich jak fluorowodór. Odzyskiwanie cennych metali
pomoże więc chronić środowisko, a także zapewni korzyści ekonomiczne [42, 58, 59].
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Badacze skupiają się na odzysku metali z katody, gdyż to jej składniki (kobalt
i lit) są najcenniejsze. Katoda składa się z mieszanych tlenków, takich jak np. LiNiO2,
LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4, LiNixCoyMnzO2 i zawiera do 20% kobaltu [59, 60].
W najbliższych latach prognozowane jest powstanie lub rozwinięcie mocy
przerobowej już istniejących instalacji, które utworzą ponad 20 „mega-fabryk” baterii
o mocy wytwórczej przynajmniej 1 GWh każda. 10 z nich zlokalizowane jest lub będzie
w Chinach. Jedna z takich fabryk, LG Chem wytwarzająca baterie do pojazdów
elektrycznych, istniejąca w Polsce od 2016 roku, ma osiągnąć moc produkcyjną
5 GWh [38, 57].
Kobalt można pozyskiwać także z elektrolitu otrzymanego po elektrorafinacji
niklu. Kobalt przechodzi do roztworu wraz z rozpuszczaniem anod niklowych,
a następnie zostaje strącony poprzez utlenianie chlorem i hydrolizę do wodorotlenku
kobaltu. Powstały wodorotlenek praży się, w wyniku czego zamienia się on w tlenek.
Tlenek może stanowić formę handlową, wystarczającą do pewnych zastosowań. Istnieje
także możliwość dalszego przetworzenia do kobaltu elektrolitycznego w procesie
wytapiania z koksem w piecu płomieniowym. Ciekły metal odlewa się w anody, które
następnie rafinuje się w elektrolizerach [43].
Innym potencjalnym źródłem kobaltu są odpady produkcyjne pochodzące
z procesów wytwarzania różnego typu stopów. Spieki żelazne Alnico, zawierające
w swoim składzie od 5 do 24% kobaltu, a także nikiel oraz glin, są wykorzystywane
do produkcji trwałych i silnych magnesów. Odpady wytwarzane w trakcie procesu
mogą więc stanowić interesujące źródło metali. Na rysunku 8 przedstawiono schemat
przerobu odpadów Alnico [61, 62].
Kawałki stopu poddaje się ługowaniu kwasem siarkowym(VI) wspomaganemu
prądem elektrycznym, podczas którego stop ulega rozpuszczeniu. Otrzymany roztwór
zawiera glin, nikiel i kobalt (Al-Ni-Co), a także żelazo stanowiące matrycę stopu.
Żelazo i glin ulegają wytrąceniu i oddzieleniu przez filtrowanie. Pozostały roztwór
poddaje się ekstrakcji z użyciem Cyaneksu 272. Nikiel pozostały w rafinacie można
wytrącić za pomocą sody kalcynowanej do węglanu niklu, natomiast naładowany
jonami kobaltu roztwór ekstrahenta poddaje się kolejno reekstrakcji oraz elektrolizie,
której produktem jest metaliczny kobalt [61, 62].
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Rysunek 8. Schemat przerobu odpadów produkcji stopu Alnico [61, 62]

3. Metody otrzymywania kobaltu
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na kobalt, związane głównie z rozwojem
elektroniki oraz szybkie wyczerpywanie niewielkich naturalnych zasobów, konieczne
staje się sięganie po surowce wtórne. Poszukuje się zatem technik umożliwiających
skuteczny odzysk z odpadów (WTR), do których należą między innymi zużyte
akumulatory, rozebrane konstrukcje stalowe czy zużyte kąpiele pogalwaniczne [63-65].
WEEE stanowi mieszaninę różnych materiałów, z których około 60% stanowią różnego
rodzaju metale, w tym metale szlachetne, nikiel oraz kobalt [66, 67]. Na rysunku 9
zaprezentowano podstawowy podział metod odzysku metali, w tym kobaltu [68, 69].
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Rysunek 9. Podział metod odzysku metali [68, 69]

Przetwarzanie

surowców

wtórnych

wymaga

mniejszych

nakładów

energetycznych niż wydobycie i obróbka naturalnych złóż. Dodatkową korzyścią
związaną z pozyskiwaniem kobaltu z surowców wtórnych jest zredukowanie strumieni
odpadowych kierowanych do środowiska, co spełnia jednocześnie wymogi GOZ [67,
70]. Kobalt należący do grupy metali ciężkich może, w postaci odpadu, stanowić
poważne zagrożenie dla naturalnych ekosystemów.
Techniki pirometalurgiczne umożliwiają uzyskanie bogatego w metale surowca
poprzez wytopienie i konwersję elementów niemetalicznych. Jednakże ta technologia
wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych związanych z uzyskaniem wysokiej
temperatury. Spalanie paliw do ogrzania pieców generuje emisje gazów oraz pyłów [64,
71, 72]. Ponadto wytapianie tworzyw sztucznych wiąże się z niekorzystnymi emisjami
oraz powstawaniem trudnego do zagospodarowania żużla, konieczne jest zatem
wprowadzanie dodatkowych operacji związanych z odseparowaniem elementów
plastikowych. Do żużla przedostają się także pewne ilości tlenków metali, które
odzyskiwane są z użyciem ługowania [67].
W ostatnich latach metody hydrometalurgiczne cieszą się coraz większym
zainteresowaniem jako bardziej przyjazne środowisku od pirometalurgii. Ługowanie
odpadów nie wymaga drogiej aparatury, z wyjątkiem zbiorników z odpowiedniej
jakości

kwasoodpornej

stali,

zapewniając

jednocześnie

efektywność,

nawet

dla procesów prowadzonych w niewielkiej skali.
Obiecującym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie do odzysku metali
mikroorganizmów, które mogą zastąpić wykorzystywane w hydrometalurgii reagenty.
Jednakże metody biologiczne mogą być obecnie skutecznie wykorzystywane wyłącznie
w niewielkiej skali.
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Najnowszą technologią odzysku metali jest tzw. próżniowa technologia
metalurgiczna. Metoda ta umożliwia rozdział i odzysk surowców na przykład poprzez
odparowanie próżniowe, sublimację próżniową, redukcję próżniową lub próżniową
pirolizę [67, 73-75].

3.1. Metody pirometalurgiczne

Metody pirometalurgiczne wykorzystywane są zarówno do pozyskiwania metali
z naturalnych złóż (na przykład rud siarczkowych), jak i odzysku ze źródeł wtórnych
(głównie

WEEE).

Na

rysunku

10

przedstawiono

ogólny

schemat

procesu

pirometalurgicznego przerobu WEEE [67].

Rysunek 10. Schemat pirometalurgicznego przerobu WEEE [67]

Pierwszym etapem procesu pirometalurgicznego jest mechaniczne przygotowanie
odpadów poprzez demontaż, umożliwiający odseparowanie większych elementów
z tworzyw sztucznych oraz różnego typu związków chemicznych takich jak na przykład
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tonery w drukarkach czy czynniki chłodzące w lodówkach. Następnie części są
rozdrabniane lub mielone, gdyż mniejsze fragmenty łatwiej poddają się działaniu
temperatury. Tak przygotowany wsad jest kierowany do pieca gdzie elementy o niższej
temperaturze topnienia, takie jak tworzywa sztuczne oraz osady i zanieczyszczenia
ulegają wytopieniu do żużla. Temperatura wytapiania jest dobierana w zależności
od przerabianego wsadu. W tym etapie traci się pewne ilości cennych metali, które
w wyniku utlenienia również przedostają się do żużla. Istotnym z punktu widzenia
ochrony środowiska produktem ubocznym wytapiania są gazy, w tym SO2 w związku
z zawartością siarki, zwłaszcza w naturalnych złożach. W trakcie wypalania zachodzą
reakcje w fazie gazowej generujące niekiedy szkodliwe związki. Otrzymane metale
kieruje się do kolejnych etapów umożliwiających ich rozdział oraz przetworzenie
do formy umożliwiającej ponowne wykorzystanie.
Wśród zaawansowanych technologii pirometalurgicznych można wymienić
na przykład [67, 76, 77]:
 technologię

Outokumpu

– opracowaną

do przetwarzania

rud miedzi

zawierających siarkę, zaadaptowaną przez INCO do pozyskiwania niklu
i kobaltu ze złóż,
 proces Umicore – umożliwiający odzysk REE, kobaltu, litu, niklu oraz miedzi

(rozdział I.2.6.),
 system Noranda – służący do odzysku metali szlachetnych z WEEE,
 wytapianie ciągłe Mitsubishi – służące do pozyskiwania miedzi.

3.2. Metody hydrometalurgiczne

Techniki hydrometalurgiczne, ze względu na większe bezpieczeństwo związane
z łatwiejszą kontrolą zachodzących reakcji
eksploatacyjne

i mniejsze

zanieczyszczenie,

chemicznych oraz niższe koszty
wypierają

stopniowo

metody

pirometalurgiczne [78]. Proces hydrometalurgiczny składa się z trzech głównych
etapów: ługowania, zatężania i oczyszczania roztworu oraz wydzielenia metali.
Do ługowania można wykorzystać różnego typu związki, takie jak kwasy, nadtlenek
wodoru, woda królewska, tiomocznik, związki jodu oraz cyjanki. W etapie zatężania
i oczyszczania wykorzystywane są metody separacji, takie jak ekstrakcja ciecz-ciecz,
wytrącanie, cementacja, wymiana jonowa, filtracja lub destylacja, w celu wyizolowania
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i zatężenia pożądanego metalu. Etapem izolacji składnika jest zwykle elektroliza,
redukcja gazowa lub wytrącanie [79]. Schemat procesu hydrometalurgicznego
przedstawiono na rysunku 11 [64, 71].

Rysunek 11. Ogólny schemat procesu hydrometalurgicznego [64, 71]

3.3. Metody elektrometalurgiczne

W procesie elektrolitycznego otrzymywania metali stosuje się elektrolizer
składający się z neutralnej anody tytanowej lub ołowiowej oraz katody ze stali
nierdzewnej lub tego samego metalu, który ma być osadzany. Katodę umieszcza się
w wodnym roztworze elektrolitu zawierającym jony osadzanego metalu. Metodą tą
otrzymuje się nikiel, kobalt, cynk, cynę oraz metale szlachetne [80].
Rafinacja metali stanowi modyfikację elektrolitycznego otrzymywania metali.
W tym procesie wykorzystuje się anodę odlaną z metalu poddawanego rafinacji, a jego
jony ulegają rozpuszczeniu i osadzeniu na katodzie. Przy odpowiednim doborze
parametrów procesu, możliwe jest selektywne wydzielenie pożądanego składnika
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podczas gdy inne pozostają w elektrolicie (rozpuszczalne) lub tworzą tzw. szlam
anodowy (nierozpuszczalne) [80].
Metody elektrometalurgiczne stanowią interesującą alternatywę dla metod
hydrometalurgicznych w przypadku odzysku metali z WEEE. Charakteryzują się
wysoką efektywnością energetyczną oraz małym zużyciem reagentów, dzięki czemu nie
generują dodatkowych strumieni odpadowych. Technika ta została wykorzystana
między innymi do ługowania złota oraz miedzi z płytek drukowanych [67].
Kobalt w postaci katody otrzymuje się poprzez opisaną powyżej elektrolizę lub
rafinację. Uzyskana katoda kobaltowa zwykle ma czystość powyżej 98%. Niezależnie
od typu elektrolitu, zachodzą następujące reakcje katodowe:
Co 2   2e   Co

2 H   2e   H 2

E°= -0,277 V

(1)

E°= 0 V

(2)

Powstawanie wodoru jest reakcją konkurencyjną wobec osadzania kobaltu, stanowi
więc reakcję niepożądaną. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich warunków pH
oraz dodatków substancji organicznych lub nieorganicznych, umożliwiających
ukierunkowanie reakcji na osadzanie kobaltu.
Reakcje anodowe są zależne od rodzaju elektrolitu. W roztworze siarczanowym
następuje rozkład wody:
2 H 2 O  O2  2 H   2e 

E°=1,229 V

(3)

Z elektrolitu chlorkowego wydziela się gazowy chlor:
2Cl   Cl 2  2e 

E°=1,36 V

(4)

Wytwarzanie gazów w każdej z reakcji anodowych wymienionych wyżej,
wymaga stosowania odpowiednich wentylowanych cel. Dla zapewnienia odpowiedniej
efektywności osadzania i czystości produktu, konieczne jest wcześniejsze usunięcie
z elektrolitu zanieczyszczeń, takich jak na przykład miedź, magnez, glin, żelazo, cynk
czy mangan [81].
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3.4. Metody biometalurgiczne

Biometalurgia sprawdza się w przypadku przetwarzania rud o bardzo niskiej
zawartości metali. Można tutaj wymienić dwie główne techniki: bioługowanie oraz
biosorpcję.
Bioługowanie można wykorzystać również do różnego typu odpadów, m.in.
lotnych popiołów, szlamów, katalizatorów samochodowych, zużytych baterii, płytek
drukowanych i innego WEEE. Bioługowanie może z powodzeniem zastąpić ługowanie
chemiczne z surowców o niskiej zawartości metalu. Kolejnym etapem procesu jest
zwykle klasyczna ekstrakcja ciecz-ciecz, a następnie elektroliza [82]. Bioługowanie
wiąże się z niższymi kosztami operacyjnymi i wymogami energetycznymi niż
hydrometalurgia i pirometalurgia, jednakże wymaga czasu i odpowiednich warunków
do inkubacji odpowiednich szczepów bakterii [83]. Bakterie kwasolubne (acidofilne),
takie jak na przykład Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans,
Leptospirillum ferrooxidans i Sulfobacillus thermosulfidooxidans wykorzystują żelazo
lub siarkę jako źródło energii i ułatwiają rozpuszczanie metali. Do głównych wad
bioługowania zalicza się długi czas ługowania oraz małą gęstość złoża co wiąże się
bezpośrednio z niską wydajnością procesu [60, 67].
Mäkinen i współpracownicy zbadali możliwość zastosowania bioługowania
do odzysku kobaltu z siarczkowych odpadów górniczych. Jednocześnie wyługowaniu
ulegały inne metale obecne w odpadach – nikiel, cynk, miedź i żelazo. Wykorzystano
w tym celu szczepy bakterii utleniających żelazo i siarkę, ze względu na dużą zawartość
pirytu (67,5%). Autorzy zaproponowali rozwiązanie pracujące w skali minipilotażowej, w którym efektywność ługowania wyniosła 87, 67, 100, 43 oraz 100%,
odpowiednio dla kobaltu, niklu, cynku, miedzi i żelaza [84].
Biosorpcja polega na usuwaniu składników z roztworu, w tym jonów metali
przez martwą lub nieaktywną materię biologiczną, w skład której mogą wchodzić
bakterie, grzyby, algi oraz drożdże. Biosorpcja była dotychczas wykorzystywana
głównie do odzysku złota, a także platyny i palladu [67, 85].
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4. Ługowanie
Ługowanie

jest

jedną

z operacji

początkowych

w procesach

hydrometalurgicznych, polegającą na wymywaniu składników z ciała stałego
i przenoszeniu ich do roztworu za pomocą wodnego ekstrahenta. Ta metoda jest często
wykorzystywana w przerobie rud metali oraz odpadów zawierających metale, takich jak
zużyty sprzęt elektroniczny, materiały konstrukcyjne czy narzędzia. Podobnie jak inne
procesy hydrometalurgiczne, ługowanie prowadzone jest zwykle w temperaturze
otoczenia, co znacznie ogranicza zużycie energii [86, 87].
Ścieki pochodzące z ługowania zawierają od 0,35 do nawet 7,2 g/dm3 siarczanów
lub chlorków, zależnie od zastosowanego środka ługującego oraz od 10-6 do 102 g/dm3
ługowanych metali takich jak miedź, nikiel, glin, metale ziem rzadkich czy platynowce
(PLS – Pregnant Leaching Solution) [88].

4.1. Klasyfikacja metod ługowania

Transport składnika z ciała stałego do roztworu opiera się na jego fizycznym
rozpuszczaniu lub chemicznym roztwarzaniu, podczas którego zachodzi reakcja
z ekstrahentem.

W zależności

od

charakterystyki

pożądanego

produktu

oraz

właściwości przerabianego surowca, dobierany jest odpowiedni czynnik ługujący.
Na rysunku 12 przedstawiono podział metod ługowania [87, 89].
Ługowanie perkolacyjne odbywa się w nieruchomych złożach i charakteryzuje się
laminarnym przepływem czynnika ługującego. Prowadzone jest na trzy sposoby:
w hałdach lub zwałowiskach, bezpośrednio w złożu oraz w kadziach. Stosowane jest
głównie do złóż ubogich i innych surowców, dla których stosowanie innych metod jest
nieekonomiczne. Prowadzone jest w warunkach otoczenia i nie wymaga dodatkowych
nakładów finansowych, ponieważ nie jest konieczne rozdrabnianie surowca. Wadą jest
długi czas trwania – od kilku dni do nawet kilku lat. Główne zastosowanie to
pozyskiwanie miedzi, uranu i złota [87, 89].
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Rysunek 12. Klasyfikacja metod ługowania [87]

Ługowanie z mieszaniem wymaga rozdrobnienia surowca i może być prowadzone
w różnego typu aparatach:
 otwartych lub zamkniętych reaktorach z pneumatycznym lub mechanicznym

mieszaniem (ługowanie w zawiesinie),
 ciśnieniowych

autoklawach

z mechanicznym

lub

parowym

mieszaniem

(ługowanie ciśnieniowe),
 piecach obrotowych w temperaturze około 200°C (spiekanie ługujące).

Ługowanie z mieszaniem stosowane jest do surowców o wyższej zawartości
pożądanego składnika i charakteryzuje się znaczną szybkością – wymywanie kończy się
zwykle po kilku godzinach [87, 89].
Ługowanie znajduje zastosowanie w przetwarzaniu rud metali oraz odpadów
stałych zawierających metale, powstających w procesach produkcyjnych jako produkty
uboczne (ścinki, kawałki materiałów po wykrawaniu) lub odpady (żużel po wytapianiu,
odpady górnicze, osady ściekowe, pozostałości spalania). Metale zawarte w tych
surowcach często należą do grupy substancji toksycznych i mogą stanowić poważne
zagrożenie dla środowiska ze względu na łatwość wymywania, nawet w wyniku
działania deszczu czy erozji wiatrowej. Liu i współpracownicy wykazali w swoich
badaniach wysoką zdolność wymywania takich metali jak kobalt, nikiel, chrom czy
ołów przez modelowy roztwór symulujący wodę deszczową [90].
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4.2. Czynniki ługujące

Podstawowymi typami czynników ługujących są [87]:
- kwasy (H2SO4, HCl, HNO3),
- zasady (NaOH, NH4OH, Na2CO3),
- sole (CuCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3),
- woda.
W zależności od właściwości ługowanego surowca, jego składu chemicznego
i mineralogicznego, dobiera się odpowiedni czynnik ługujący (np. kwas do kwaśnych
złóż metalonośnych), który powinien cechować się możliwie wysoką selektywnością
w stosunku do pożądanego składnika. Szybkość roztwarzania surowca wpływa
na ekonomikę ługowania, podobnie jak koszt i dostępność samego czynnika ługującego.
Łatwość regeneracji czynnika ługującego także znacząco obniża koszty procesu,
a stosowanie substancji nietoksycznych wpływa na aspekt ekologiczny stosowanego
procesu roztwarzania [87].

4.3. Przykłady wykorzystania ługowania w przerobie metali

W skład WEEE wchodzą głównie baterie i akumulatory, płytki drukowane (PCB
– Printed Circuit Boards), twarde dyski, ekrany ciekłokrystaliczne, lampy katodowe,
lodówki i telefony komórkowe. Wszystkie te odpady stanowią doskonałe źródło wtórne
cennych metali, w tym złota, srebra, litu, kobaltu oraz metali ziem rzadkich.
Największym zainteresowaniem badaczy cieszą się LIBs, którym poświęcono dużą
liczbę artykułów naukowych dotyczących zarówno etapu ługowania, jak i ekstrakcji
składników z uzyskanego roztworu wodnego. Jednakże te preferencje nie idą w parze
z rzeczywistością przemysłową. W 2017 roku poddano recyklingowi zaledwie 32%
LIBs. Wynika to między innymi z braku odpowiednich przepisów, złej gospodarki
odpadowej i nieefektywnych metod odzysku metali stosowanych na skalę przemysłową
[91].
Jako czynniki ługujące w procesach przerobu LIBs można zastosować kwasy,
roztwory alkaliczne i/lub reduktory. Najpopularniejsze konwencjonalne czynniki
ługujące stosowane na skalę przemysłową stanowią stężone roztwory kwasu
siarkowego(VI), kwasu chlorowodorowego oraz kwasu azotowego(V), które z dużą
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szybkością roztwarzają odpady niemal w całości. Dzięki temu ługowanie jest wydajne
i efektywne [92]. Niestety ich używanie wiąże się z generowaniem toksycznych gazów,
takich jak odpowiednio SO3, Cl2 i NOx, oraz dużych ilości zanieczyszczonych strumieni
wodnych. Te mocne kwasy wymagają także stosowania odpowiednich aparatów
wykonanych z kosztownych materiałów ze względu na wysoką korozyjność
środowiska. Oszacowano, że recykling jednej tony sproszkowanych LIBs z użyciem
ługowania H2SO4 generuje powstanie ponad 6 ton osadu zanieczyszczonego metalami
ciężkimi. Alternatywę dla konwencjonalnie stosowanych czynników ługujących
stanowią na przykład kwasy organiczne wytwarzane przez mikroorganizmy. Ich główną
zaletą jest biodegradowalność i nietoksyczność, dzięki czemu nie będą stanowić
wtórnego zanieczyszczenia środowiska [91]. Do stosowanych kwasów organicznych
należą między innymi: kwas bursztynowy, cytrynowy, jabłkowy, asparaginowy
i askorbinowy [93-96]. Wśród nich największą efektywnością wykazują się kwas
bursztynowy oraz cytrynowy. Ten ostatni dodatkowo jest najtańszy, a jego koszt jest
porównywalny do ceny kwasów nieorganicznych [91, 93]. W badaniach Chena
i współpracowników wykazano, że kwas cytrynowy umożliwia wyługowanie od 83
do 98% kobaltu oraz od 96 do 99% litu ze zużytych LIBs w zależności
od zastosowanego czynnika redukującego. Co więcej, zużyty kwas cytrynowy
z powodzeniem zregenerowano za pomocą kwasu szczawiowego i użyto w kolejnych
cyklach bez wpływu na wydajność [93].
Pomimo wymienionych wyżej wad kwasów nieorganicznych, są one wciąż
najchętniej stosowanymi czynnikami ługującymi w procesach odzysku metali z LIBs.
Jiang i współpracownicy zaproponowali metodę wykorzystującą ultradźwięki jako
czynnik wspomagający ługowanie za pomocą H2SO4. Pozwoliła ona na zwiększenie
efektywności ługowania z około 80 do ponad 92% (odpowiednio bez i z użyciem
ultradźwięków) zarówno dla litu, jak i kobaltu [92].
W procesie hydrometalurgicznego przerobu rud laterytowych, stosowany jest etap
pośredni wytrącania kobaltu i niklu z roztworu po ługowaniu rudy, w celu oddzielenia
tych metali od nieużytecznych pozostałości. Powstaje siarczkowy (MSP – Mixed Sulfide
Precipitate) lub wodorotlenkowy (MHP – Mixed Hydroxide Precipitate) osad. Proces
tworzenia MSP jest bardziej selektywny, jednakże jest też bardziej skomplikowany
i generuje wysokie koszty ze względu na używanie szkodliwego siarkowodoru. Dlatego
też proces prowadzący do uzyskania MHP jest znacznie częściej stosowany.
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Po oddzieleniu osadu, konieczne jest jego wyługowanie w celu pozyskania kobaltu
i niklu. W tym przypadku, możliwe jest zastosowanie alkalicznego czynnika ługującego
– węglanu amonu, który umożliwia selektywne ługowanie tych metali w obecności
współwystępującego

w MHP

manganu.

Innym

możliwym

do

wykorzystania

czynnikiem ługującym jest kwas siarkowy(VI). Ichlas i współpracownicy w swoich
badaniach z użyciem 1,0 M H2SO4, wyługowali 97% niklu i 96% kobaltu z MHP [97].
Ozer poddał badaniom ługowanie metali z hałd odpadów poflotacyjnych, które
były składowane na powietrzu przez ponad 40 lat. Po tak długim czasie ekspozycji
na warunki atmosferyczne, część związków siarczkowych obecnych w osadzie uległa
transformacji w tlenki, co czyni osad bardziej skomplikowanym pod względem składu
i jednocześnie trudniejszym do przetworzenia. Badany odpad poflotacyjny zawierał
nieznaczne ilości kobaltu, zaledwie około 0,03%, jednakże zważywszy na ogromne jego
ilości (ponad 9,5 miliona ton na Cyprze), może stanowić cenne wtórne źródło kobaltu.
Ługowanie za pomocą kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 10 g/dm3 (0,1 M) umożliwiło
odzysk niecałych 40% kobaltu ze stałego odpadu, a zwiększanie jego stężenia nie
poprawiło efektywności ługowania. Pozostały kobalt występujący w postaci siarczku
nie uległ wydzieleniu, nawet przy zastosowaniu roztworów kwasu o wyższym stężeniu
wynoszącym do 160 g/dm3 (1,6 M). Wprowadzono więc dodatkowy etap
przygotowawczy – prażenie, polegający na utlenieniu minerałów siarczkowych
i przekształceniu kobaltu w formę tlenkową co poprawiło jego wyługowanie do prawie
91% [98].
W badaniach Meshrama i współpracowników ługowano żużel konwertorowy
z huty miedzi za pomocą kwasu szczawiowego lub cytrynowego, analizując dodatkowo
wpływ zawartości substancji stałych w zawiesinie z czynnikiem ługującym, czasu oraz
temperatury ługowania. Wykazano, że wzrost temperatury powyżej warunków
otoczenia nie sprzyja ługowaniu, co jest bardzo korzystne z ekonomicznego punktu
widzenia. Najlepszą efektywność uzyskano poddając surowiec działaniu 2 N kwasu
cytrynowego przez 15 godzin, uzyskując 99% Cu(II), 89,2% Ni(II), 94% Co(II) oraz
99,2% Fe(III) obecnych w żużlu [99].
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5. Dializa dyfuzyjna
Do odzysku kwasu ze strumieni odpadowych powstających w procesie
wykańczania powierzchni metali stosuje się różne metody, na przykład: ekstrakcję
ciecz-ciecz,

wymianę

jonową, krystalizację, wytrącanie

oraz

różne techniki

membranowe – destylację membranową, elektrodializę, dializę dyfuzyjną [100-103].
Zbadano również możliwość zastosowania zintegrowanych procesów składających się
z kilku technik, np. mikrofiltracji, adsorpcji i wymiany jonowej. Za najlepsze dostępne
techniki (BAT – Best Available Techniques) uznaje się jednak elektrodializę oraz
dializę dyfuzyjną [104].
Dializa dyfuzyjna (DD – Diffusion Dialysis) jest membranową metodą separacji
opartą na różnicy stężeń składnika po dwóch stronach nieporowatej membrany
jonowymiennej, która umożliwia permeację niektórych składników roztworu,
zatrzymując jednocześnie pozostałe. W zależności od celu (na przykład separacja kwasu
lub wodorotlenku), stosuje się membrany anionowymienne (AEM – Anion Exchange
Membrane) lub kationowymienne (CEM – Cation Exchange Membrane). Grubość
membrany zwykle wynosi od 100 do 500 μm. Zużycie energii w DD jest bardzo niskie
w porównaniu z innymi technikami membranowymi, w których wymagane jest
doprowadzenie zewnętrznej siły napędowej, np. prądu lub ciśnienia. Metoda ta jest
chętnie stosowana w przemyśle metalurgicznym do odzysku metali oraz kwasów. Wadą
DD jest niska wydajność wynikająca z tego, że dyfuzja zachodzi wolno [104, 105].
Na efektywność DD negatywnie wpływa osmoza wody zachodząca we wszystkich
procesach membranowych. Osmoza polega na przepływie rozpuszczalnika z roztworu
o niższym stężeniu do roztworu bardziej stężonego w celu wyrównania gradientu.
Powoduje to zmniejszanie siły napędowej dializy dyfuzyjnej [106, 107].
DD jest techniką BAT między innymi ze względu na, łatwość operowania,
możliwość pracy w trybie ciągłym, brak dodatkowych reagentów i niskie zużycie
energii. Efektywność DD jest ograniczona przez określoną selektywność i permeację
niepożądanych składników przez komercyjnie dostępne membrany, wciąż poszukuje się
więc nowych materiałów membranowych o lepszych parametrach [100].
Jak wspomniano wyżej, DD mimo swoich licznych zalet ma również
ograniczenia, takie jak niska zdolność procesowa i wydajność. Przykładowo dializer
z membraną AEM o efektywnej powierzchni wynoszącej 500 m2 byłby zdolny
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do przetworzenia 58 m3 odpadowego kwasu na dobę. Stężenie kwasu uzyskanego
w dializacie będzie ograniczone przez równowagę, dlatego też DD może być często
wypierana przez inne techniki takie jak elektrodializa (ED – Electrodialysis)
czy odwrócona osmoza (RO – Reverse Osmosis). Przewaga DD nad ED wynika
głównie z niskiego zużycia energii, ponieważ prąd jest używany tylko do zapewnienia
cyrkulacji faz [108]. Dalsze losy tej techniki zależą głównie od rozwoju dializerów
i membran anionowymiennych poprawiających efektywność rozdziału składników
nadawy.

5.1. Charakterystyka i zastosowanie dializy dyfuzyjnej

Podstawowym zastosowaniem dializy dyfuzyjnej jest odzysk kwasów lub zasad
z roztworów wodnych. Ze względu na wykorzystanie DD w niniejszych badaniach
do odzysku

kwasu,

dalszą

część

rozdziału

poświęcono

temu

zagadnieniu,

z pominięciem innych rozwiązań. Regułę odzysku kwasu za pomocą DD przedstawiono
na rysunku 13 [109].

Rysunek 13. Schemat odzysku kwasu za pomocą DD [109]

Przez membranę anionowymienną o hipotetycznej 100% selektywności, mogą
być transportowane tylko aniony. Dla zachowania elektroobojętności układu, przez
membranę

anionowymienną

transportowana

jest

także

część

kationów.

Uprzywilejowane są jony H+ ze względu na swój mały rozmiar, niewielki ładunek
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i znaczną ruchliwość. W rzeczywistości, ze względu na niedoskonałość obecnie
stosowanych membran, przenoszeniu ulega także część większych kationów, takich jak
jony metali.
DD można opisać za pomocą modelu dyfuzyjnego. Zakłada on, że składniki
roztworu rozpuszczają się w membranie, a następnie dyfundują przez nią w kierunku
mniejszego stężenia. Separacja opiera się więc na różnicy rozpuszczalności składników.
Drugi, dokładniejszy model opiera się na założeniu, że membrana składa się z trzech
warstw – hydrofobowego polimeru (1), obszaru aktywnego (2) oraz obszaru
rozdzielającego dwa pozostałe (3). Wówczas pod wpływem różnicy stężeń aniony
transportowane są przez obszar (2) na zasadzie przeskoków, generując tym samym
konieczność zachowania elektroobojętności po stronie dializatu (którym jest zwykle
woda). Żeby spełnić ten wymóg, jony H+ przenikają przez obszar (3) w kierunku
dializatu [109].
Dializa dyfuzyjna jest szczególnie przydatna w przemyśle przetwarzania stali.
Strumienie odpadowe powstają w procesie wykańczania powierzchni metali na różnych
etapach. Najpierw podczas czyszczenia elementów z tłuszczów oraz innych
zanieczyszczeń powierzchni. Wykorzystuje się do tego m.in. chemiczne odtłuszczanie
oraz trawienie kwasami. Następnie odbywa się płukanie wodą, aby nie dopuścić
do zanieczyszczenia kolejnych kąpieli stosowanymi wcześniej reagentami. Największą
część odpadowych strumieni stanowią zużyte kwaśne kąpiele oraz ogromne ilości wody
wykorzystywanej do płukania między kolejnymi etapami obróbki metali [109].
DD znajduje zastosowanie także w innych obszarach procesów metalurgicznych
oraz galwanotechnice. Od wielu lat jest wykorzystywana do odzysku kwasów
ze ścieków powstających w hydrometalurgii czy przemyśle stalowym, rafinacji metali
oraz galwanotechnice. Głównymi zaletami stosowania tej techniki w przemyśle
metalurgicznym są: mały wpływ na środowisko, łatwość operowania, niskie koszty
instalacji i zużycie energii w porównaniu do innych technik separacji, a także
możliwość prowadzenia w trybie ciągłym lub okresowym zarówno w małej, jak i dużej
skali [110-112]. Ważną cechą tej techniki jest fakt, że nie są w niej wykorzystywane
dodatkowe reagenty. Stosowana jest od wielu lat w rafinacji metali i galwanizerniach
do odzysku kwasów z kwaśnych roztworów odpadowych. Efektywność DD jest
w znacznym

stopniu

uwarunkowana

przez

kompleksów [113].
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Dializę dyfuzyjną można prowadzić w trybie okresowym lub ciągłym. W układzie
okresowym stosuje się dwukomorowy moduł o równych objętościach, rozdzielony
AEM. W jednej komorze umieszcza się nadawę, a w drugim dializat (wodę), które są
mieszane w jednakowy sposób, aby uniknąć polaryzacji stężeń [109]. Dializer
okresowy ma kilka ograniczeń. Jednym z nich jest mała powierzchnia membrany, przez
co transport kwasu jest na dość niskim poziomie, a z czasem dodatkowo maleje.
Przy dłuższych procesach konieczna jest wymiana dializatu co jakiś czas w celu
zachowania gradientu stężeń. Ograniczona powierzchnia membrany skutkuje niską
wydajnością

dializera

okresowego,

przez

co

wykorzystanie

tej

metody

w zastosowaniach przemysłowych staje się niemożliwe. Stosuje się go głównie
w badaniach laboratoryjnych do oceny właściwości membran. Należy jednak pamiętać,
że w takich warunkach erozja i pęcznienie membrany może nie wykazać znacznego
wpływu na proces, jednakże po zwiększeniu skali w procesie ciągłym, stabilność
membrany może się okazać parametrem krytycznym ograniczającym możliwość jej
użycia. W procesie ciągłym dializer składa się z wielu membran rozdzielających
naprzemiennie ułożone komory nadawy i dializatu. Schemat dializera ciągłego
przedstawiono na rysunku 14 [106].

Rysunek 14. Schemat układu do ciągłej dializy dyfuzyjnej [106]

Do układu podawana jest nadawa o odczynie kwaśnym zawierająca jony metali
i kierowana jest do co drugiej komory. Przeciwprądowo podawany jest dializat, zwykle
woda, który trafia do pozostałych komór. Komory rozdzielone są membranami
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anionowymiennymi, przez które permeują aniony reszt kwasowych i kationy
wodorowe. Na dwóch przeciwnych końcach dializera odbierany jest zakwaszony
dializat oraz odkwaszony roztwór wodny. Na efektywność dializy dyfuzyjnej oraz jej
przebieg wpływa szereg parametrów zarówno roztworu, jak i samego procesu.
Jak wspomniano wcześniej, obecnie dostępne membrany nie są całkowicie
selektywne, przez co przenoszeniu ulegają także kationy metali. Innym powodem
zwiększonego ich transportu jest tworzenie anionowych kompleksów, które z łatwością
są permeowane przez membranę AEM. Zdolność do budowania kompleksów jest
zależna od właściwości danego metalu i jest różna przy różnych składach roztworów.
W układzie H2SO4+CuSO4 przez membranę przenoszone są niezdysocjowane
cząsteczki CuSO4, a jony Cu2+ zostają odrzucone. W układzie H2SO4+ZnSO4 powstaje
więcej kompleksów o ujemnym ładunku niż w przypadku CuSO4, które to kompleksy
(Zn(SO4)22–, Zn(SO4)34–, Zn(SO4)46–) są przenoszone przez membranę. W przypadku
gdy w układzie znajdują się tylko metale tworzące dodatnio naładowane kompleksy,
silniej odrzucane będą te o większym rozmiarze. Większe stężenie kwasu w nadawie
również powoduje osłabienie transportu soli.
Innym istotnym parametrem jest rodzaj soli obecnych w roztworze. W układach
H2SO4+siarczany właściwie nie występuje efekt wysalający (stężenie siarczanów nie
wpływa na odzysk kwasu), podczas gdy w układach HCl+chlorki jest on zawsze bardzo
silny.
HCl jest chętnie wykorzystywany do obróbki metali ze względu na szybsze
i czystsze wytrawianie, mniejsze zużycie kwasu skutkujące bezpośrednio mniejszą
ilością roztworów odpadowych oraz uzyskiwanie bardziej jednolitego produktu niż
w przypadku H2SO4. Efekt wysalający w układach chlorkowych poprawia efektywność
odzysku kwasu, ponieważ obecność soli zwiększa permeację HCl, prowadząc
do otrzymania dializatu o nawet wyższym stężeniu kwasu niż w początkowej nadawie.
W układzie HCl+NiCl2 w roztworze występują jony Ni2+ oraz kompleksy NiCl+, które
są słabo transportowane przez membranę, dzięki czemu zarówno odzysk kwasu, jak
i selektywność procesu są wysokie. W układzie HCl+FeCl2 oprócz analogicznych Fe2+
i FeCl+ występuje także neutralny kompleks FeCl2, który może być przenoszony łatwiej
niż kationy. Najwięcej jonów metali przechodzi z układów HCl+ZnCl2, gdzie powstają
ZnCl+, ZnCl2, ZnCl3–, ZnCl42–, przy czym ZnCl3– występuje w największej ilości, więc
będzie łatwo przenoszony przez AEM. W układach chlorkowych stężenie zarówno
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kwasu, jak i soli w nadawie powoduje zwiększenie ich stężenia także w dializacie.
Może to wynikać ze zwiększonego gradientu stężeń po obu stronach membrany.
W przypadku obu kwasów im intensywniejsze mieszanie tym współczynnik
dyfuzji kwasu jest wyższy i transport bardziej efektywny. H2SO4 jest mocniejszym
kwasem niż HCl, przez co jego powinowactwo do membrany oraz wartości
współczynnika dyfuzji są wyższe.
Prowadzenie DD w podwyższonej temperaturze jest korzystne, ponieważ
zwiększa szybkość dyfuzji. Wzrost temperatury z 10 do 30°C może poprawić odzysk
kwasu z 44 do 63%. Jednocześnie zastosowanie takiej temperatury nie wymagałoby
stosowania dodatkowych operacji, gdyż zwykle odpadowy kwas bezpośrednio
po procesie metalurgicznym ma wysoką temperaturę (powyżej 40°C). Należy jednak
mieć na uwadze, że większość AEM charakteryzuje się ograniczoną odpornością
temperaturową i nie jest korzystne ich stosowanie w temperaturze powyżej 25°C.
DD nadaje się też do odzysku organicznych kwasów karboksylowych
stosowanych w przemyśle skórzanym, spożywczym czy farmaceutycznym. Jednakże
wykorzystanie DD w tym celu jest znacznie trudniejsze, ponieważ są to słabe kwasy
i ich dyfuzyjność jest znacząco ograniczona. Na efektywność DD wpływają zatem
właściwości membrany (głównie zawartość wody w membranie i pojemność jonowa),
skład i stężenie nadawy (rodzaj kwasu i kationów) oraz warunki procesu (temperatura,
natężenie przepływu, stosunek objętościowy faz) [109].

Jednym z parametrów charakteryzujących przebieg dializy dyfuzyjnej jest
współczynnik dyfuzji, który na przykład dla jonów H+ oblicza się zgodnie z równaniem
[114, 115]:
U

M
A  t  c

gdzie:
U – współczynnik dyfuzji, m/s,
M – liczba moli H+, mol
A – efektywna powierzchnia membrany, m2,

t – czas, s,
c – logarytm średniego stężenia (M) po obu stronach membrany.

Średnie stężenie oblicza się zgodnie ze wzorem:
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c N0  (c tN  c Dt )
 c0
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 c N  c D 

c 

(6)

gdzie:
c N0 , c Nt – stężenie H+ w nadawie przed DD i w danym momencie t, M,

c Dt – stężenie H+ w dializacie przed DD i w danym momencie t, M.

Istotną wielkością umożliwiającą ocenę efektywności DD w różnych warunkach jest
strumień kwasu określający ilość moli H+ transportowanych przez membranę
w jednostce czasu, zgodnie z równaniem [116]:

J 

VNt
A

 c tN  c N0

t


 c tN
 
 A

 V Nt  VN0

t






(7)

gdzie:

J – strumień kwasu, mol/m2·min,
V N0 , V Nt – objętość nadawy przed DD i w danym momencie t, dm3.

t – czas, min,

Efektywność odzysku kwasu z nadawy określa stosunek jego masy w dializacie
i nadawie, zgodnie z równaniem [114, 116]:

E DD

VDt c Dt
 0 0  100%
VN c N

(8)

gdzie:

E DD – stopień odzysku kwasu, %,
V Dt , V N0 – objętość dializatu w danym momencie t i nadawy przed DD, dm3.

Stopień zatrzymania innych składników występujących w nadawie, na przykład jonów
metali oblicza się za pomocą równania:

RM 

(V N0 c N0  VDt c Dt )

V N0 c N0
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gdzie:
R M – stopień retencji, %.

5.2. Stosowane membrany

Jony H+ są transportowane przez membranę anionowymienną ze względu na swój
mały ładunek, mały promień uwodnienia i znaczną mobilność, dzięki czemu zachowana
zostaje elektroobojętność układu. Cechy, jakie musi posiadać AEM, aby nadawała się
do zastosowania przemysłowego to m.in.:

 odpowiednia zawartość wody,
 wysoka przepuszczalność anionów,
 wysoka stabilność chemiczna i termiczna,
 niski współczynnik pęcznienia,
 wysoka selektywność.
Wyższe efektywności przenoszenia jonów H+ osiągane są w membranach silnie
uwodnionych, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem pęcznienia, niską
selektywnością i słabymi właściwościami mechanicznymi, co znacznie utrudnia ich
praktyczne zastosowanie do odzysku kwasu.
Najbardziej popularne są membrany polistyrenowe i z tlenku polifenylenu,
ponieważ są tanie i łatwo można dodać do ich budowy grupy funkcyjne w wyniku
chlorometylenowania lub bromometylenowania [117]. Membrany anionowymienne
wykorzystywane do odzysku kwasów mogą też być wykonane z termoplastów, takich
jak na przykład polisulfon (PSU), poli(tlenek fenylenu) (PPO), kompozytu styrenowodiwinylobenzenowego (PS-DVB) lub alkoholu poliwinylowego (PVA) [100].
Właściwości anionowymienne uzyskiwane są zwykle przez chlorometylowanie (PSU,
PS-DVB)

lub

bromowanie

i aminowanie

(PPO).

Alternatywnym

materiałem

membranowym jest polianilina, która nie wymaga chlorometylowania za pomocą
rakotwórczego eteru chlorometylometylowego (CMME). W badaniach Prajapati
i współpracowników wytworzono nanoporowatą membranę polianilinową, której
użycie umożliwiło odzyskanie do 40% kwasu z modelowego i rzeczywistego roztworu
odpadowego zawierającego HCl i jony żelaza [118].
W tabeli 2 przedstawiono przykłady komercyjnie dostępnych membran [109].
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Tabela 2. Przykłady komercyjnych membran AEM [109]

Nazwa
handlowa

Neosepta AFN
Neosepta AMH

Neosepta AFX
DF120-I
DF120-III

Materiał membrany

Polistyren, sieciowany
i aminowany
kopolimer polistyrenowodiwinylobenzenowy,
aminowany
kopolimer polistyrenowodiwinylobenzenowy,
aminowany
poli(tlenek fenylenu),
bromowany i aminowany
poli(tlenek fenylenu),
bromowany, aminowany
i sieciowany

Grubość, μm

Pojemność
wymiany jonowej
(IEC), meq/g

150-180

2,0-3,5

260-2250

1,3-1,5

140-170

1,5-2,0

230-320

1,9-2,2

200-230

1,7-1,9

Membrana stanowiąca kluczowy element układu do DD, jest jednocześnie
czynnikiem warunkującym efektywność całego procesu. Żeby membrana mogła być
wykorzystana w przemysłowym procesie odzysku kwasu, oprócz takich właściwości
jak odporność mechaniczna i stabilność chemiczna, w tym przede wszystkim odporność
na działanie silnych kwasów, musi charakteryzować się wysokim współczynnikiem
przenoszenia kwasu. Obecnie stosowane lite membrany otrzymywane są przez
odparowanie roztworu polimeru (membrany homogeniczne) np. polisulfon, polistyren
i PPO lub przez kopolimeryzację monomerów w porach wcześniej przygotowanej
membrany porowatej (membrany heterogeniczne). Zwykle posiadają więc niewielką
ilość mikroporów i charakteryzują się znaczną grubością (od kilkudziesięciu do kilkuset
mikrometrów), co może utrudniać transport jonów przez membranę.
Lin i współpracownicy zbadali możliwość zastosowania porowatych membran
ultrafiltracyjnych do DD w celu poprawy permeacji jonów H+ przez membranę
i porównali uzyskane wyniki z komercyjną membraną DF-120 o grubości 320 μm,
której współczynnik przenoszenia jonów H+ wynosi 0,0085 m/h, a zdolność procesowa
odzysku kwasu około 11,3 dm3/m2⸱d. Membranę ultrafiltracyjną z bromowanego PPO
usieciowano rozpuszczalną w wodzie polietylenoiminą, a następnie czwartorzędowano
trimetyloaminą w wyniku czego otrzymano asymetryczną membranę z nanoporowatą
warstwą zewnętrzną i makroporowatą warstwą nośną. Zbadano proces odzysku HCl
z mieszaniny HCl/FeCl2 i uzyskano współczynnik przenoszenia jonów na poziomie
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nawet 0,063 m/h, a zdolność odzysku kwasu – 83,7 dm3/m2⸱d (w porównaniu do 11,3
dm3/m2⸱d dla membrany komercyjnej) [108].

5.3. Przykłady

wykorzystania

dializy

dyfuzyjnej

do

odzysku

kwasu

z roztworów odpadowych

W tabeli 3 zestawiono przykłady zastosowania DD do odzysku kwasu
z roztworów odpadowych o różnym składzie. Wybrane pozycje opisano bardziej
szczegółowo w dalszej części rozdziału.

Tabela 3. Przykłady wykorzystania dializy dyfuzyjnej do odzysku kwasu z roztworów
odpadowych

Skład roztworu

Stosowana
membrana

- 0,1-3,0 M HCl,
- 50-150 g/dm3
Fe(II)

Fumasep FAD

- 1,9-2,8 M HCl,
- 50-150 g/dm3
Fe(II),
- 5-20 g/dm3 Zn(II)

Fumasep
FAD-PET-75

- 0,5-6,0 M HCl lub
H2SO4 lub
HF+HNO3,
- 5-40 g/dm3 Fe(II),
- 1-20 g/dm3 Zn(II),
- 1-10 g/dm3 Cu(II),
- 1,5-10 g/dm3
Ni(II),
- 3-15 g/dm3 Cr(III)
- 2,6 M H2SO4,
- 14,9 g/dm3 Ni(II)
- 3,3 g/dm3 Al(III)

Warunki DD

- powierzchnia
membrany: 100 cm2,
- natężenie przepływu
0,048 dm3/min,
- VN/VD=1,
- 7-24 h,
- temp. otoczenia
- powierzchnia
membrany: 100 lub
800 cm2,
- natężenie przepływu
0,048 dm3/min,
- VN/VD=1,
- 7 h,
- temp. otoczenia

Neosepta AFN

- powierzchnia
membrany 10 x 201
cm2,
- natężenie przepływu
0,02-0,4 dm3/min,
- VN/VD=1 lub 2,
- 2-3 h,
- 40°C

Neosepta AFN

- powierzchnia
membrany 331 cm2,
- natężenie przepływu
0,001-0,003 dm3/min,
- VN/VD=1,
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Odzysk
kwasu

Lit.

75%

[116]

40%

[119]

90% (HCl)
90% (HNO3) [112]
70% (H2SO4)

72%

[110]
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Skład roztworu

- 3,5 M H2SO4,
- 2,1 g/dm3 V(V),
- 0,02 g/dm3 Al(III),
- 5,8 g/dm3 Fe(III),
- 4,5 g/dm3 Mg(II),
- 6,8 g/dm3 K(I)

Stosowana
membrana

DF120-III

Warunki DD

- temp. otoczenia
- powierzchnia
membrany 20 x 112
cm2 lub 19 x 800 cm2,
- natężenie przepływu
0,004-0,018 dm3/min,
- VN/VD=1,
- 6 h,
- 25°C

Odzysk
kwasu

Lit.

71,1%

[120]

90,2%

[121]

- 0,1-0,3 M H2SO4,
- 4,5 g/dm3 Fe(III),
- 0,24 g/dm3 Cr(III),
- 1,3 g/dm3 Cu(II),
- 0,53 g/dm3 Pb(II),
- 0,02 g/dm3 Ni(II),
- 0,9 g/dm3 Zn(II)

Neosepta
AMX

- 1-3 M HNO3,
- 6,5 g/dm3 NaNO3,
- 0,2 g/dm3
Ba(NO3)2,
- 2 g/dm3 Fe(NO3)3

Hybrydowe
membrany
organicznonieorganiczne
na bazie
organosiloksan
ów
(syntetyzowan
e przez
autorów)

- powierzchnia
membrany 7,1 cm2,
- natężenie przepływu
0,045 dm3/min,
- VN/VD=1,
- 6 h,
- 27°C

90%

[122]

- 4,5 M H2SO4,
- 52 g/dm3 Fe(III),
- 18 g/dm3 Ni(II),
- 0,07 g/dm3 Zn(II),
- 0,06 g/dm3 Ca(II),
- 0,1 g/dm3 Mg(II),
- 0,006 g/dm3
Co(II),
- 0,01 g/dm3 Ti(IV),
- 0,01 g/dm3 Al(III)

- powierzchnia
membrany 3270 cm2,
- natężenie przepływu
Selemion DSV 0,004 dm3/min,
- VN/VD=1,
- 3 h,
- 10-30°C

80%

[103]

78,8% (DD)
74,9%
(DD+ED)

[123]

85,3%

[124]

- 1,35 M HCl,
- 20 g/dm3 AlCl3

DF120

Roztwór 1:
- 0,9 M H2SO4,
- 10,8 g/dm3 Al(III),
- 6,2 g/dm3 Cu(II)
Roztwór 2:

DF120

- powierzchnia
membrany 1 cm2,
- VN/VD=1,
- 14-48 h
- 30°C

- powierzchnia
membrany 1 m2,
- natężenie przepływu
0,004-0,17 dm3/min,
- VN/VD=0,024-1,0,
-3h
- powierzchnia
membrany 40 x 800
cm2,
- natężenie przepływu
0,005-0,008 dm3/min,
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Skład roztworu

Stosowana
membrana

- 2,4 M H2SO4,
- 20,3 g/dm3 Al(III)

- 0,1-2,0 M HCl,
- 10-30 g/dm3 FeCl2

Chlorometylen
owany
polisulfon

Warunki DD

- VN/VD=0,8-1,0,
- 120 h,
- 20°C
- powierzchnia
membrany 12,56 cm2,
- VN/VD=1,
- 8 h,
- 30°C

Odzysk
kwasu

Lit.

47,5%

[125]

Szeroko pojęty przemysł metalurgiczny generuje ogromne ilości odpadowych
kwasów. Na przykład około 120 m3 odpadowego H2SO4 powstaje przy wytworzeniu
1 tony wanadu. Kwas może być do pewnego momentu zawracany, jednak po czasie
akumulacja jonów metali staje się na tyle wysoka, że wpływa na efektywność
na przykład procesu wytrawiania [109]. Balakrishnan i współpracownicy przedstawili
badania dotyczące wykorzystania DD w instalacji pilotażowej do odzysku kwasu
siarkowego z linii platerowania. Przy dobraniu odpowiednich parametrów, między
innymi stosunku natężenia przepływu świeżego i regenerowanego kwasu, poziom
odzysku kwasu osiągał nawet do 86%. Jednakże stężenie uzyskanego kwasu było niższe
niż początkowe, zatem konieczne okazało się zmniejszenie efektywności odzysku
na rzecz poprawy stężenia, zależnie od planowanego zastosowania regenerowanego
kwasu. Poszukiwanie skutecznej metody regeneracji kwasu i oczyszczania wody
z płukania jest bardzo istotne, ponieważ szacuje się, że w samych Indiach działa ponad
300 000 małych i średnich jednostek zajmujących się obróbką metali, podczas gdy
galwanotechnika, ze względu na powstawanie silnie kwasowych strumieni odpadowych
i szlamów zawierających metale ciężkie, została uznana za jeden z najbardziej
zanieczyszczających przemysłów w Indiach [104].

Bendova i Weidlich przeprowadzili badania odzysku kwasu siarkowego
wykorzystywanego do ługowania niklu ze zużytych katalizatorów Raneya, stosując
komercyjną membranę anionowymienną Neosepta-AFN. Uzyskano do 72% odzysku
kwasu, przy czym wartość ta malała wraz ze wzrostem natężenia przepływu faz
do 52%, odpowiednio przy 60 i 150 cm3/h. Stopnie retencji jonów metali
przy analogicznych natężeniach przepływu wynosiły odpowiednio 95 i 98% dla Ni(II)
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oraz 98 i 99% dla Al(III). W obu przypadkach stopień zatrzymania jonów metali
zwiększył się nieznacznie wraz ze wzrostem natężenia przepływu [110].
Zbliżoną efektywność odzysku H2SO4 z roztworu po ługowaniu węgla
kamiennego uzyskali w swoich badaniach Wang i współpracownicy (71,1% przy
natężeniu przepływu faz równym 12 cm3/min). Istotnym aspektem prowadzonych
badań było kontrolowanie osmozy wody przez membranę, które było dla autorów
istotniejsze niż uzyskanie maksymalnego stopnia odzysku kwasu (na poziomie 73,5%
przy natężeniu przepływu faz równym 8 cm3/min) ze względu na przeznaczenie
otrzymanych po DD roztworów – dializat wykorzystywano ponownie jako czynnik
ługujący, a z nadawy odzyskiwano wanad(V). Przy natężeniu przepływu faz
wynoszącym 12 cm3/min, stopień retencji pożądanych w badanym procesie jonów V(V)
wyniósł 95,5% [120].

Proces wytrawiania jest niezwykle istotny w produkcji stali. W trakcie jego
trwania do roztworu kwasu uwalniane są jony żelaza(II), które z czasem zmniejszają
efektywność trawienia i powodują konieczność wymiany kąpieli trawiącej. Gueccia
i współpracownicy zaproponowali metodę odzysku HCl z roztworu modelowego
o wysokiej zawartości FeCl2, symulującego rzeczywistą zużytą kąpiel trawiącą.
Przenoszenie jonów Fe(II) do dializatu było tym większe, im wyższe stężenie tych
jonów w nadawie. Stężenie zmniejszyło się o 2 lub 12 g/dm3, przy stężeniu
początkowym wynoszącym odpowiednio 50 i 150 g/dm3. Jednocześnie obecność jonów
żelaza(II) w nadawie zwiększyła efektywność odzysku kwasu, skutkując wyższym
stężeniem kwasu w końcowym dializacie (około 1,3 M) niż w retentacie (około 0,7 M).
Wynika to z występowania efektu wysalającego związanego z obecnością w układzie
dodatkowych anionów chlorkowych pochodzących z soli żelaza(II) [116].
Kontynuacją badań tych samych autorów było dodanie do nadawy jonów Zn(II)
w postaci soli chlorkowej. Jony cynku(II) w środowisku HCl tworzą ujemne
chlorokompleksy ZnCl3– i ZnCl42–, które mogą z łatwością ulegać przenoszeniu przez
membranę anionowymienną. W przeciwieństwie do Fe(II), obecność Zn(II) zmniejszyła
efektywność odzysku kwasu do około 40%, ze względu na konkurencyjne przenoszenie
anionokompleksów cynku(II) [119].
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Korzystnym rozwiązaniem, zaproponowanym na przykład przez Zhanga
i współpracowników jest połączenie dializy dyfuzyjnej i elektrodializy w jednym
procesie odzysku kwasu chlorowodorowego z roztworu modelowego symulującego
ścieki pochodzące z wytwarzania folii aluminiowej. DD stosowana była jako pierwszy
etap w celu zmniejszenia oporu elektrycznego w układzie membran ED, następnie oba
procesy biegły równolegle. Prowadzenie samej DD przez 50 minut zmniejszyło zużycie
energii w procesie z 0,81 do 0,58 kWh. Zmniejszeniu ulegał jednak również stopień
odzysku kwasu (z około 71 do 64,5%). Zużycie energii malało również wraz
ze wzrostem natężenia przepływu – z 1,52 do 0,41 kWh odpowiednio przy 0,24
i 0,6 dm3/h, podczas gdy stopień odzysku kwasu wzrastał z 58,4 do 74,9%. Podczas ED
dializat był oczyszczany z jonów Al(III), które uległy przeniesieniu przez membranę
podczas DD. Jednocześnie, wydzielanie z układu jonów H+ w dializacie, podobnie jak
podczas klasycznej neutralizacji, zwiększało siłę napędową w DD, dzięki czemu
wzrastał

stopień

odzysku

kwasu.

Jednakże

porównując

efektywność

DD

i zintegrowanego procesu DD+ED można zauważyć, że połączenie tych dwóch technik
membranowych dawało wymierne efekty tylko w przypadku niższych natężeń
przepływu, gdyż przy natężeniu przepływu równym 0,6 dm3/h podczas samej DD
prowadzonej przez 190 minut z tej samej nadawy, uzyskany stopień odzysku kwasu
wyniósł 78,8%. Zwrócono jednak uwagę, że przy tym samym natężeniu przepływu
zużycie wody podczas DD+ED było ponad dwukrotnie niższe niż w DD, co może
stanowić wymierną korzyść przemawiającą za wyborem zintegrowanego procesu
do przetwarzania rzeczywistych strumieni odpadowych [123].

6. Strącanie
Strącanie jest jedną z technik separacji, które są chętnie wykorzystywane choćby
ze względu na brak wymagań co do specjalistycznej aparatury. Sama operacja jest dość
prosta, prowadzona zwykle w warunkach otoczenia. Wymaga jedynie doboru
właściwego czynnika strącającego, odpowiedniego do oczekiwań w stosunku do
produktu, między innymi jego czystości i łatwości ponownego rozpuszczenia.
Jednym z obszarów zastosowania wytrącania jest przerób szlamów pochodzących
z przemysłu metalurgicznego, które to szlamy zawierają znaczne ilości metali.
Pierwszym etapem odzysku metali ze szlamów jest ługowanie, zwykle za pomocą
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kwasów mineralnych. Następnie w celu odzyskania ich z roztworu po ługowaniu,
można zastosować różne metody separacyjne, w tym wytrącanie.

6.1. Charakterystyka strącania i zastosowanie

Strącaniu towarzyszą dodatkowe zjawiska takie jak współstrącanie, postrącanie
oraz starzenie osadu. Starzenie osadu może być korzystne, gdyż w jego wyniku
uzyskuje

się

osad

gruboziarnisty

o większej

czystości.

Jednakże

w wyniku

pozostawienia osadu w roztworze macierzystym następuje jego starzenie, które może
doprowadzić do postrącania. Efektem tego zjawiska jest stopniowe wytrącanie
na osadzie również innych jonów obecnych w roztworze [126]. Współstrącanie polega
na zanieczyszczeniu strącanego osadu składnikiem, który w warunkach strącania jest
rozpuszczalny w roztworze, zatem sam nie ulega wytrąceniu.
W przypadku osadów o dużej powierzchni, takich jak osady koloidalne, może
zachodzić adsorpcja niepożądanych jonów na osadzie. Inną drogą zatrzymywania
obcych jonów w osadzie jest okluzja czyli ich mechaniczne zatrzymywanie
przez rosnące kryształy [126].
Efektywność strącania określa się jako stosunek masy wytrąconego metalu
do masy metalu w roztworze wyjściowym, zgodnie z równaniem:
P

mS
 100%
mM 0

(10)

gdzie:
P – efektywność strącania, %,

m S – masa strąconego metalu, g,

mM 0 – masa metalu w roztworze wyjściowym, g.

6.2. Stosowane reagenty

Do strącania osadów metali można zastosować różne związki, zależnie
od preferowanej w dalszej obróbce postaci i charakterystyki osadu. Wyróżnia się dwa
podstawowe typy osadów: krystaliczne i koloidalne. Charakterystyczną cechą tych
pierwszych jest uporządkowana struktura krystaliczna. Należą do nich osady
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grubokrystaliczne

i drobnokrystaliczne.

Osady

koloidalne

charakteryzują

się

nieuporządkowaną budową. Można podzielić je na osady serowate i galaretowate.
Do tych ostatnich należy na przykład osad wodorotlenku glinu czy żelaza. Osady
koloidalne stanowią aglomeraty cząstek, które nie sedymentują lub sedymentują bardzo
powoli. Uzyskanie drobno- lub grubokrystalicznego osadu zależy głównie od przebiegu
strącania.
Do wytrącania osadów w postaci wodorotlenków stosuje się głównie NaOH.
W miarę podwyższania odczynu, stopniowo ulegają wytrąceniu wodorotlenki różnych
metali, np.:
 Al(III) – wytrącanie zaczyna się przy pH 3,0, przy pH 4,8 powinno nastąpić jego
całkowite usunięcie z roztworu,
 Cr(III) – wytrącanie zaczyna się przy pH 3,8, całkowite wytrącenie następuje przy
pH 5,5,
 Fe(III) – wytrącanie zaczyna się przy pH 3,0, całkowite wytrącenie następuje przy
pH około 4,0,
 Cu(II) – wytrącanie zaczyna się przy pH około 5,0,
 Co(II) – wytrącanie zaczyna się przy pH około 6,0,
 Ni(II) – wytrącanie zaczyna się przy pH 7,2.
Gdy pożądane jest wytrącenie części składników roztworu, stosuje się roztwory
innych wodorotlenków, na przykład wodorotlenki Al(III) i Cr(III) lub Cu(II) i Fe(III)
z mieszaniny z niklem(II) i kobaltem(II) można wytrącić za pomocą Zn(OH)2, Co(II)
i Ni(II) pozostają w roztworze [126-128].
Innym czynnikiem strącającym jest bufor octanowy o pH około 5,0 lub ozon
[97, 126]. Han i współpracownicy zaproponowali zastosowanie węglanu sodu
do wytrącania litu z roztworów otrzymanych po ługowaniu LIBs [129]. Możliwość
użycia

tego

związku

potwierdził

w swoich

badaniach

Biswal

wraz

ze współpracownikami [130]. Zaproponowali oni również użycie różnych związków
do strącenia Co(II) – siarczku sodu, wodorotlenku sodu oraz szczawianu sodu.
W badaniach Korkmaza i współpracowników przedstawiono sposób wytrącania
REE z baterii NiMH. W tym celu zastosowano etanol lub izopropanol i wytrącono REE
w postaci siarczanów. W przypadku tej metody bardzo ważne jest zapewnienie
odpowiednich warunków temperaturowych przez co operacja ta staje się bardziej
kosztochłonna [131].
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Wybór odpowiedniego czynnika strącającego jest zależny nie tylko od składu
mieszaniny, ale także od preferowanej postaci produktu oraz ewentualnych kolejnych
etapów procesu. W tym ostatnim przypadku należy uwzględnić wpływ na dalsze
operacje wprowadzanych do mieszaniny dodatkowych jonów, które mogą utrudnić
prowadzenie kolejnych etapów opracowanego procesu.

6.3. Przykłady wykorzystania strącania w przerobie metali

Garole i współpracownicy przedstawili metodę wytrącania niklu, chromu i żelaza
z roztworu uzyskanego po ługowaniu wodorotlenkowego osadu galwanicznego.
Schemat procesu przedstawiono na rysunku 15. Wodorotlenkowy osad poddano
ługowaniu za pomocą kwasu chlorowodorowego, azotowego(V) oraz siarkowego(VI).
W każdym przypadku wyekstrahowano do roztworu ponad 99,5% każdego z metali.
Następnie roztwór poddano filtracji w celu oddzielenia frakcji nierozpuszczonej oraz
wytrącaniu

z użyciem

fosforanów,

uzyskując

fosforan

żelaza(III)

i ponownie

rozdzielono fazy. Do kolejnego etapu ponownie wykorzystano te same fosforany w celu
wytrącenia chromu(III). Zaletą takiej techniki jest stosowanie jednego rodzaju
reagentów, jednak w tym przypadku konieczne było użycie podwyższonej temperatury
– około 50-60°C. Dzięki silnej zależności rozpuszczalności fosforanu chromu(III)
od temperatury, możliwe jest łatwe oddzielenie tego metalu od jonów żelaza. Uzyskany
fosforan chromu(III) można wykorzystać w przemyśle pigmentowym. Pozostały
roztwór poddano działaniu węglanu sodu i wytrącono węglan niklu(II), który następnie
za pomocą kwasu siarkowego(VI) przekształcono w siarczan niklu(II) [132].
W badaniach Huanga i współpracowników zaproponowano sposób wytrącania
Co(II) i Mo(VI) w celu oczyszczenia ścieków powstających podczas elektroosadzania
nanokrystalicznych stopów zawierających kobalt(II). Badano roztwory zawierające
24,6-74 g/dm3 Co(II) i 11,6-46,6 g/dm3 Mo(VI). Zwiększenie pH kwaśnego ścieku
przez dozowanie NaOH do wartości około 5 umożliwiło wytrącenie niemal całego
molibdenu(VI), jednak dalszy wzrost odczynu powyżej 7 spowodował ponowne
rozpuszczenie go w roztworze. Podwyższenie pH do 12 spowodowało wytrącenie
99,9% kobaltu(II) w formie wodorotlenku kobaltu(II), podczas gdy 90% molibdenu(VI)
pozostało w roztworze, dzięki czemu możliwa była separacja tych dwóch metali [133].
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Rysunek 15. Schemat wytrącania metali wg Garole’a i współpracowników [132]

Kolejnym

etapem

wspomnianych

w rozdziale

I.4.3.

badań

Ichlas

i współpracowników, związanych z ługowaniem kobaltu(II) i niklu(II) z MHP, było
oksydacyjne wytrącanie kobaltu(II) i niewielkich pozostałości manganu(II), w celu
oddzielenia ich od dominującego w roztworze niklu(II). Czynnik strącający stanowił
ozon wytwarzany w generatorze wyładowań koronowych. Niemal 100% kobaltu(II)
i manganu(II) przeniesiono do osadu w postaci odpowiednio wodorotlenku kobaltu
(CoOOH) i tlenku manganu (MnO2) [97].
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7. Ekstrakcja ciecz-ciecz
Ekstrakcja jest jednym z etapów procesu hydrometalurgicznego przerobu
surowców pierwotnych lub wtórnych zawierających jony metali. Ze względu na swoje
liczne zalety oraz możliwość doboru selektywnego ekstrahenta spośród szerokiej gamy
dostępnych reagentów, jest techniką powszechnie stosowaną na skalę przemysłową.

7.1. Charakterystyka ekstrakcji ciecz-ciecz i zastosowanie

Ekstrakcja może być prowadzona w układzie ciało stałe-ciecz lub ciecz-ciecz.
W układzie ciało stałe-ciecz polega na selektywnym wymywaniu wybranego składnika
lub składników z wieloskładnikowego ciała stałego, takiego jak na przykład skała lub
zmieszane odpady. Gdy zastosowany ekstrahent jest ekstrahentem wodnym, jak
w przypadku złóż metali oraz pozyskiwania metali z odpadów, ekstrakcję nazywa się
ługowaniem. Ten typ ekstrakcji opisano szczegółowo w rozdziale I.4. [86].
Schemat ekstrakcji ciecz-ciecz przedstawiono na rysunku 16. Polega ona
na wykorzystaniu dwóch niemieszających się cieczy, z których jedna (wodna) stanowi
mieszaninę poddawaną rozdziałowi, prowadzącemu do pozyskania pożądanego
składnika (B). Drugą fazę stanowi organiczny roztwór składający się z ekstrahenta
oraz rozpuszczalnika. Ekstrahent umożliwia selektywne rozdzielenie mieszanin poprzez
selektywne przenoszenie pojedynczych składników z roztworu wodnego do fazy
organicznej, natomiast rozpuszczalnik ma za zadanie ułatwienie operowania zwykle
bardzo lepkim roztworem ekstrahenta, nie wpływając jednocześnie na przebieg
ekstrakcji. Po ekstrakcji otrzymuje się rafinat (A) – fazę wodną zubożoną o wybrany
składnik (B) oraz naładowaną fazę organiczną – ekstrakt (C + B) [52, 134, 135].

Rysunek 16. Schemat ekstrakcji [135]
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Mechanizm przenoszenia składnika, na przykład jonów metali, opiera się
na różnicy stężeń ekstrahowanego składnika w obu fazach. Polega na wymianie
cząsteczek wody skoordynowanych z kationami metalu w postać akwakompleksów,
na ligandy

koordynacyjne

tworzące

ugrupowania

bardziej

zbliżone

budową

do rozpuszczalnika organicznego, a następnie przenoszeniu powstałych kompleksów
do fazy organicznej. Ekstrakcja opiera się więc na dyfuzji, dzięki czemu można łatwo
zwiększyć jej efektywność przez podwyższenie temperatury układu lub zwiększenie
powierzchni kontaktu faz na przykład stosując wytrząsanie czy intensywne mieszanie.
Selektywność transportu wynika z różnicy rozpuszczalności składników mieszaniny
(surówki) w tych fazach [136, 137].
Za pomocą ekstrakcji można wydzielać nawet śladowe ilości składników
występujących w roztworach o znacznych zawartościach innych substancji. Ekstrakcja
jest bardziej korzystną operacją wydzielania jonów metali niż strącanie, ponieważ
charakteryzuje się znaczną selektywnością, podczas gdy w czasie strącania często
dochodzi do współprzenoszenia innych składników, w wyniku czego otrzymuje się
zanieczyszczone produkty. Należy jednak pamiętać, że w konsekwencji ta operacja
może wymagać stosowania drogich ekstrahentów, przez co jej zastosowanie może być
ekonomicznie nieuzasadnione, o ile pozyskiwany produkt nie będzie miał odpowiednio
wysokiej ceny.
Ekstrakcja służy także do wzbogacania półproduktów, takich jak na przykład
koncentraty w hutnictwie oraz oczyszczania i neutralizacji paliwa jądrowego. Kluczowy
dla użyteczności tej metody zawsze jest właściwy dobór ekstrahenta w zależności
od charakterystyki

przetwarzanego

surowca.

W niektórych

przypadkach

nie

opracowano wystarczająco selektywnych metod separacji, przez co zastosowanie
ekstrakcji jest nieekonomiczne [72, 138]. Wówczas korzystne jest włączenie do procesu
operacji wstępnego przygotowania lub rozdziału mieszaniny. Na przykład roztwory
silnie kwasowe, których ekstrakcja wymaga wysokiego pH, można poddać dializie
dyfuzyjnej lub elektrodializie w celu wydzielenia znacznej ilości kwasu. Jednocześnie
kwas z dializatu można wykorzystać w innych etapach procesu. W przypadku
wieloskładnikowych mieszanin, zawartość jonów niektórych metali może wpływać
hamująco na ekstrakcję. Na przykład, jak wspomniano w rozdziale I.6.2, jony chromu
ulegają wytrąceniu przy pH 3,8, przez co ekstrakcja przy wyższym odczynie staje się
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niemożliwa w wyniku znacznego ograniczenia powierzchni kontaktu fazy wodnej
i organicznej przez unoszący się w mieszaninie ekstrakcyjnej osad.
W pewnych zastosowaniach istnieje możliwość praktycznego wykorzystania
organicznego ekstraktu, na przykład soli kwasu Versatic 10 z kobaltem(II), miedzią(II)
lub cynkiem(II) do produkcji farb i pigmentów, katalizatorów, dodatków do paliw oraz
dodatków stabilizujących PVC, a także konserwantów drewna [139-141]. W większości
przypadków nie znajduje się jednak dla nich użytecznego zastosowania. Wówczas
przeprowadza się reekstrakcję wyekstrahowanego wcześniej składnika do kolejnej fazy
wodnej, na przykład kwasu. W trakcie reekstrakcji organiczny kompleks jonów metalu
ulega rozbiciu, a jony przenoszone są przez granicę międzyfazową do fazy wodnej,
gdzie odtwarzane są akwakompleksy. W wyniku reekstrakcji oprócz użytecznej postaci
wyekstrahowanego składnika, uzyskuje się także zregenerowaną fazę organiczną, którą
można zawrócić do procesu i ponownie wykorzystać [71, 126, 142].
Aparatura stosowana w ekstrakcji musi zapewnić dużą powierzchnię kontaktu
międzyfazowego, aby ułatwić przenoszenie pożądanego składnika, a następnie
możliwość mechanicznego rozdzielenia obu faz ciekłych po zakończeniu separacji.
W tym celu w praktyce przemysłowej stosuje się układ mieszalnik-odstojnik.
Mieszalnikami mogą być pionowe zbiorniki wyposażone w mieszadło śmigłowe
o odpowiedniej wydajności. Odstojnik przyjmuje zwykle formę dużej wanny, z której
po rozdzieleniu faz osobno odprowadzany jest ekstrakt i rafinat do kolejnych etapów
przetwarzania [50].
Ekstrahent musi być łatwy do usunięcia z układu ze względu na użyteczność
pozyskanego składnika, a także w celu umożliwienia jego ponownego wykorzystania.
Zwykle

nie stanowi

to problemu,

gdyż w prawidłowo

dobranym

układzie

ekstrakcyjnym powinna zostać zachowana całkowita niemieszalność faz, dzięki czemu
po zatrzymaniu mieszania lub wytrząsania, dochodzi do samorzutnego rozdzielenia faz,
zgodnie z przykładami zaprezentowanymi na zdjęciach (rys. 17).
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a)

b)

c)

Rysunek 17. Rozdzielone fazy organiczne (fazy górne) i wodne (fazy dolne) (fotografie własne)

W stanie równowagi stosunek ilości ekstrahowanego składnika w ekstrakcie (o)
i w rafinacie (w) jest wartością stałą określaną jako współczynnik podziału Nernsta Kp
i można go opisać za pomocą stężeń:
K

co
 const
cw

(11)

gdzie:

K – stała podziału,
co , c w

– stężenia składnika rozpuszczonego odpowiednio w fazie organicznej

(ekstrakcie) i wodnej (rafinacie), g/dm3.

Warunkiem zachowania słuszności prawa podziału Nernsta jest całkowita
wzajemna nierozpuszczalność rozpuszczalników oraz jednakowa postać chemiczna
jonów w obu fazach, przez co w warunkach rzeczywistych jest ono prawie niemożliwe
do spełnienia. Biorąc pod uwagę występowanie różnych akwakompleksów w fazie
wodnej oraz kompleksów z organicznym ekstrahentem, można zastosować tzw.
stosunek podziału uwzględniający stężenia wszystkich postaci danego składnika
występujących w układzie ekstrakcyjnym [136, 143-145]:
D

c
c

0

w

gdzie:

D – stosunek podziału,
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c o , c w – stężenia składnika rozpuszczonego odpowiednio w fazie organicznej i wodnej
w stanie równowagi, g/dm3.

Efektywność/wydajność ekstrakcji (E) wyraża się za pomocą procentu ekstrakcji,
definiowanego jako stosunek ilości pożądanego składnika w ekstrakcie do jego ilości
w roztworze wyjściowym:

E

mo
mw( pocz )

 100% 

mw( pocz )  mw
mw( pocz )

 100%

(13)

gdzie:

E – procent ekstrakcji, %,
mo – masa składnika wyekstrahowanego do fazy organicznej, g,
m w ( pocz ) – masa ekstrahowanego składnika w fazie wodnej przed ekstrakcją, g,

mw – masa ekstrahowanego składnika w fazie wodnej po ekstrakcji, g.

Jeżeli stosowana technika analityczna nie umożliwia określenia zawartości
składnika we wszystkich postaciach jednocześnie, należy pamiętać o uwzględnieniu
w obliczeniach sumy mas wszystkich form ekstrahowanej substancji (analogicznie
do obliczania stosunku podziału) [136, 142, 146]:

E

(moA  moB  ....)
 100%
(mw( pocz ) A  m w( pocz ) B  ...)

(14)

gdzie:
m oA – masa składnika w postaci związku a w fazie organicznej po ekstrakcji, g,
moB – masa składnika w postaci związku B w fazie organicznej po ekstrakcji, g,
m w ( pocz ) A – masa składnika w postaci związku a w fazie wodnej przed ekstrakcją, g,
m w ( pocz ) B – masa składnika w postaci związku B w fazie wodnej przed ekstrakcją, g.

Miarą selektywności

ekstrakcji

pożądanego składnika z mieszaniny jest

współczynnik selektywności obliczany zgodnie z równaniem [147]:
S X /Y 

DX
DY
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gdzie:
S X / Y – współczynnik selektywności separacji składnika X w stosunku do składnika Y,
D X , DY – stosunek podziału odpowiednio dla składnika X i Y.

Efektywność wydzielania wyekstrahowanego składnika z ekstraktu do nowej fazy
wodnej wyraża się jako procent reekstrakcji (R):
R

mw ( R )
mo ( E )

 100%

(16)

gdzie:
mw (R ) – masa składnika w fazie wodnej po reekstrakcji, g,
mo ( E ) – masa składnika wyekstrahowanego do fazy organicznej, g.

7.2. Ekstrahenty

Kluczowym parametrem warunkującym efektywność ekstrakcji jest zastosowanie
odpowiedniego ekstrahenta, który umożliwi selektywne przenoszenie do fazy
organicznej wyłącznie jednego wybranego składnika. Przy doborze ekstrahenta należy
kierować się również oceną następujących właściwości:

 rozpuszczalność w fazie wodnej – powinna być możliwie niska, aby zapobiec
zanieczyszczaniu roztworów wodnych oraz stratom fazy organicznej,

 rozpuszczalność w rozpuszczalniku organicznym – powinna być możliwie wysoka
zarówno dla ekstrahenta, jak i powstających kompleksów z jonami metali,

 rozdział faz – brak zdolności do tworzenia emulsji z fazą wodną,
 siła – powinna być na tyle wysoka aby z łatwością transportować jony metalu
podczas ekstrakcji, jednocześnie umożliwiając ich odzysk podczas reekstrakcji,

 stabilność – powinna być możliwie wysoka dzięki czemu faza organiczna może być
zawracana i wielokrotnie używana,

 szybkość – stanowi parametr projektowy decydujący o wielkości aparatury oraz
ilości stopni ekstrakcji niezbędnych do uzyskania produktu o odpowiedniej jakości,

 niepalność i nietoksyczność – zapewniają bezpieczeństwo pracy,
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 biodegradowalność – aspekt ekologiczny związany z odpadami powstającymi
po zakończeniu pracy z danym ekstrahentem,

 niski koszt – aspekt ekonomiczny decydujący o opłacalności ekstrakcji [64, 135].
Przy obecnie stosowanych ekstrahentach nie jest możliwe spełnienie wszystkich
wymagań stawianych tego typu substancjom, dlatego też wciąż poszukiwane są nowe
rozwiązania.
Ekstrakcja może być prowadzona przy różnych stosunkach objętościowych faz.
Korzystne jest dobranie takiego ekstrahenta, który będzie wykazywał wysoką
efektywność i selektywność, bez konieczności stosowania dużych jego objętości oraz
wysokich stężeń, gdyż koszty ekstrahenta zwykle stanowią największą część wydatków
związanych z prowadzeniem ekstrakcji. Ponadto jako rozpuszczalniki nierzadko
stosowane są szkodliwe dla środowiska i trudne w utylizacji związki, które ze względu
na swoje unikatowe właściwości nie mają bezpiecznych substytutów, zatem
zmniejszenie ich ilości stanowi korzyść ekonomiczną i ekologiczną. Zwykle stosowany
jest stosunek fazy wodnej do organicznej w/o równy 1-10.
Ekstrakcja umożliwia selektywny rozdział metali, w tym również tych
o zbliżonych właściwościach fizycznych, na przykład kobaltu(II) i niklu(II) [148, 149].
Ekstrakcja ciecz-ciecz jest bardzo skuteczną techniką separacji metali, niezależnie
od skali procesu. Zawdzięcza to swoim zaletom, takim jak wysoka wydajność przy
niskim zużyciu reagentów, możliwość odzysku z faz o szerokim zakresie stężeń jonów
metali (także bardzo rozcieńczonych), prosta aparatura oraz możliwość pracy w trybie
ciągłym [150].

Mechanizm ekstrakcji jest uzależniony od rodzaju użytego ekstrahenta.
Ekstrahenty dzieli się na trzy grupy [138]:

 kwasowe (chelatujące lub niechelatujące),
 zasadowe,
 obojętne (solwatujące).
Dobór ekstrahenta zależy od właściwości surówki oraz ekstrahowanego składnika.
Do ekstrahentów kwasowych niechelatujących należą kwasy [138]:

 karboksylowe,
 alkilofosforowe,
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 alkilofosfonowe,
 alkilofosfinowe,
 alkiloarylosulfonowe.
Natomiast do ekstrahentów kwasowych chelatujących:

 oksymy,
 hydroksyoksymy,
 diketony.
Stosuje się je do wydzielania składników zasadowych ze słabo zakwaszonych faz
wodnych. W trakcie ekstrakcji następuje gwałtowne obniżenie pH związane
z przenoszeniem jonów wodorowych do fazy wodnej, zgodnie z równaniem [89, 151,
152]:
M z   z HA  MAz  zH 

(17)

gdzie:

M z  – kation metalu,
HA – ekstrahent kwasowy,
MAz – kompleks metalu z ekstrahentem,
pozioma linia nad symbolami oznacza fazę organiczną.

W wyniku wymiany kationu otrzymuje się produkt w postaci obojętnego
kompleksu metalu z ekstrahentem oraz zakwaszony rafinat. Często ekstrakcja zachodzi
tylko przy określonym odczynie i konieczne jest neutralizowanie jonów H+
przenoszonych do fazy wodnej w celu utrzymania pH na stałym poziomie.
Nogueira

i współpracownicy

zaproponowali

rozwiązanie

umożliwiające

rezygnację z regulowania pH podczas ekstrakcji takimi ekstrahentami jak Cyanex 272
czy DEHPA. W tym celu ekstrahent zostaje naładowany jonami Ni(II) (równanie (18)),
które następnie podczas ekstrakcji pożądanych metali (na przykład Co(II) lub Cd(II))
ulegają samorzutnemu przeniesieniu do fazy wodnej zgodnie z równaniem (19) [153]:
Ni 2  3HA 2  2OH   NiA2  2( HA) 2  2 H 2 O
M 2  NiA2  2HA 2  MA2  mHA2  2  m HA2  Ni 2
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Takie działanie zapobiegałoby również wprowadzaniu do układu dodatkowych
jonów pochodzących na przykład z roztworu NaOH lub NH4OH, zwykle stosowanych
do regulacji odczynu, ponieważ ekstrakcja Ni(II) prowadzona jest w osobnym cyklu.
Badania ekstrakcji z wykorzystaniem niklowych soli ekstrahenta przeprowadzono
z modelowej surówki o składzie zbliżonym do roztworu po ługowaniu baterii NiCd
(około 80 g/dm3 Ni(II), 30 g/dm3 Cd(II), 3 g/dm3 Co(II)) uzyskując do 97% ekstrakcji
kadmu(II) (ekstrakcja Ni-DEHPA) i 99% ekstrakcji kobaltu(II) (ekstrakcja Ni-Cyanex
272) [153].
W tabeli 4 przedstawiono przykłady najczęściej stosowanych ekstrahentów
kwasowych [125, 127, 156].

Tabela 4. Przykłady ekstrahentów kwasowych [89, 154, 155]

Rodzaj
(chelatujące/
niechelatujące)

chelatujący

Nazwa
handlowa

Nazwa chemiczna

ACORGA

Oksym aldehydu 2hydroksy-5nonylo(dodecylo)benzoeso
wego

LIX 54

LIX 84N
Cyanex 272
Cyanex 301
niechelatujący
PC88A
DEHPA,
D2EHPA

Przykład zastosowania

Ekstrakcja Cu(II)

Ekstrakcja Cu(II)
z roztworów
amoniakalnych
Separacja Ni(II) i Cu(II)
Oksym 2-hydroksy-5z roztworów
nonyloacetofenonu
amoniakalnych
Kwas bis(2,4,4Separacja Co(II) i Ni(II)
trimetylopentylo)fosfinowy oraz Co(II) i Li(I)
Kwas bis(2,4,4Separacja Co(II) i Ni(II)
trimetylopentylo)ditiofosfi
od Mg(II)
nowy
2-etyloheksylofosfinian 2- Separacja Co(II) i Ni(II),
etyloheksylu
Ekstrakcja REE
1-fenylodekano-1,3-dion

Kwas bis(2etyloheksylo)fosforowy

Separacja Co(II) i Ni(II),
Ekstrakcja Zn(II) i REE

Cyanex 272 ma bardzo szerokie zastosowanie. W zależności od odczynu surówki
podczas ekstrakcji, Cyanex 272 umożliwia wydzielanie szeregu metali. Stosowany jest
m.in. do rozdzielania niklu(II) i kobaltu(II) zarówno z roztworów siarczanowych, jak
i chlorkowych. Umożliwia także wydzielenie kobaltu z roztworów zawierających jony
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litu, zatem doskonale sprawdza się w odzysku tych cennych metali z roztworów
otrzymywanych po ługowaniu zużytych ogniw litowo-jonowych [139, 140, 156, 157].
DEHPA, podobnie jak Cyanex 272, charakteryzuje się selektywnym rozdziałem
niklu(II) i kobaltu(II) z roztworów siarczanowych, a także kadmu(II) z roztworów
zawierających jony Ni(II) i Co(II), dzięki czemu znajduje zastosowanie w przerobie
zużytych baterii niklowo-kadmowych. Umożliwia także ekstrakcję metali ziem
rzadkich, zatem stanowi bardzo cenny ekstrahent [136, 139, 140].

Do ekstrahentów zasadowych należą pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe aminy
oraz czwartorzędowe sole amoniowe oraz fosfoniowe, a także związki z grupą
funkcyjną zawierającą tlen z dwiema wolnymi parami elektronowymi, na przykład
ketony, alkohole czy estry [89, 138].
Mechanizm ekstrakcji opiera się na tworzeniu pary jonowej z kationem metalu
lub jego kompleksem. W zależności od stężenia anionów w roztworze wodnym,
dochodzi do addycji lub wymiany jonowej – odpowiednio przy niskim lub wysokim
stężeniu metalu w surówce. Utworzony anionowy kompleks metalu ulega przeniesieniu
do fazy organicznej w miejsce anionu ekstrahenta [89]:
MeCl 4   R4 N Cl  R4 N MeCl 4   Cl 

(20)

Aminy przed zajściem ekstrakcji muszą zostać sprotonowane:

R3 N  HY  R3 HN  Y 

(21)

W tabeli 5 przedstawiono przykłady praktycznie stosowanych ekstrahentów
zasadowych [89, 154, 158].

Tabela 5. Przykłady ekstrahentów zasadowych [89, 154, 158]

Nazwa handlowa

Alamine 336
Aliquat 336
Adogen 283

Nazwa chemiczna

Trioktyloamina
Chlorek
metylotrioktyloamoniowy
11-metylo-N-(11metylododecylo)dodekano-1amina
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Przykład zastosowania
Separacja Co(II) i Ni(II),
Ekstrakcja Cr(VI)

Ekstrakcja Pt(IV), separacja PGM
Separacja Co(II) i Ni(II),
Ekstrakcja metali szlachetnych,
Cr(VI), V(VI), Mo(VI)

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
Zarówno Alamine 336, jak i Adogen 283 są wykorzystywane w separacji
kobaltu(II)

i niklu(II)

z roztworów

chlorkowych

otrzymywanych

na

przykład

po ługowaniu odpadów z przemysłu metalurgicznego [89, 159, 160].

Do grupy ekstrahentów solwatujących należą [138]:

 obojętne pochodne fosforowe,
 alkilosulfidy,
 alkohole,
 ketony,
 etery
 estry.
Ekstrahenty obojętne nie ulegają protonowaniu w środowisku kwasowym.
Charakteryzują się wolną parą elektronową, zwykle zlokalizowaną na atomie tlenu,
azotu lub siarki. Tworzą asocjaty z akwakompleksami metali, zastępując cząsteczki
wody występujące wokół kationu metalu lub jego kompleksu [89]:
MX a ( H 2 O )  bS  MX a S b  H 2 O

(22)

W tabeli 6 przedstawiono wybrane ekstrahenty solwatujące [89, 154, 158].

Tabela 6. Przykłady ekstrahentów solwatujących [89, 154, 158]

Nazwa handlowa

Nazwa chemiczna

Przykład zastosowania
Ekstrakcja Au(III), Ag(I),
Pd(II), Hg(II)

Cyanex 471x

Sulfid triizobutylofosfinowy

ACORGA CLX 50

Pirydyno-3,5-dikarboksylan
diizodecylu

Ekstrakcja Cu(II)

Fosforan tributylu

Ekstrakcja REE, regeneracja
zużytego paliwa jądrowego

TBP

TBP jest stosowany między innymi w ekstrakcji metali ziem rzadkich
bezpośrednio lub w połączeniu z innymi typami ekstrahentów. Może też być użyty
do oczyszczania paliwa jądrowego z uranu(VI), plutonu(IV) czy neptunu(V) (po jego
utlenieniu do neptunu(VI). Zastosowanie mieszaniny TBP i Cyaneksu 272 poprawia
efektywność wydzielania molibdenu(VI) z roztworów zawierających żelazo(III)
i nikiel(II) [139, 140, 151, 161, 162].
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Cyanex 471x znajduje zastosowanie między innymi w odzysku palladu(II),
złota(III), srebra(I) i rtęci(II). Wykorzystywany jest również do rozdziału mieszanin
chlorkowych zawierających pallad i platynę [163].

7.3. Przykłady wykorzystania ekstrakcji do wydzielania kobaltu(II)

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, obok zasobów naturalnych,
z których kobalt jest pozyskiwany jako produkt uboczny, istnieje także szereg
surowców wtórnych, stanowiących potencjalne źródło tego cennego metalu. Ekstrakcja
jest bardzo popularną metodą pozyskiwania kobaltu, a dobór ekstrahenta zależy od
przerabianego materiału. W tabeli 7 zestawiono najczęściej stosowane komercyjne
ekstrahenty kobaltu(II) oraz przykłady nowych rozwiązań proponowanych przez
badaczy.

Tabela 7. Przykłady zastosowań wybranych ekstrahentów kobaltu(II)

Ekstrahent

DEHPA

DEHPA modyfikowane
TBP

PC88A

Skład surówki

- 0,16 g/dm3 Sm(III),
- 0,29 g/dm3 Co(II)

Surówka modelowa:
- 21,0 g/dm3 Zn(II),
- 12,6 g/dm3 Cd(II),
- 2,0 g/dm3 Co(II)
Surówka rzeczywista:
- 83,2 g/dm3 Zn(II),
- 52,8 g/dm3 Cd(II),
- 2,0 g/dm3 Co(II),
-0,1 g/dm3 Ni(II)
Surówka modelowa:
- 60 g/dm3 Ni(II),
- 9,0 g/dm3 Co(II),
- 8,7 g/dm3 Mn(II),
- 0,5 g/dm3 Zn(II)
Surówka rzeczywista:
- 69,2 g/dm3 Ni(II),
- 8,7 g/dm3 Co(II),
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Warunki ekstrakcji
- 15 minut,
- pH ok. 3,0,
- stężenie kwasu
mlekowego 2,2 M,
- stężenie DEHPA 0,2
M,
- w/o=1,
- temp. 25°C

Lit.

[164]

- 10 minut,
- pH 2,0 (do ekstrakcji
Zn) i 3,7 (do
ekstrakcji Cd),
- stężenie 30%,
- w/o=1,
- temp. 25°C

[152]

- 10 minut,
- pH 5,0,
- stężenie 1 M (50%
saponifikacji),
- w/o=1,
- 20°C

[145]

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
Ekstrahent

Skład surówki
- 6,9 g/dm3 Mn(II),
- 0,5 g/dm3 Zn(II)
3

Alamine 336

- 4,4 g/dm Ni(II),
- 0,08 g/dm3 Co(II),
- 32,2 g/dm3 Mg(II)

Cyanex 301

- 0,8 g/dm3 Co(II),
- 0,3 g/dm3 Ni(II),
- 0,5 g/dm3 Mg(II)

Cyanex 272

- 0,1 g/dm3 Co(II),
- 0,1 g/dm3 Ni(II)

Ionquest 801

- 80 g/dm3 Ni(II),
- 30 g/dm3 Cd(II),
- 3 g/dm3 Co(II)

Cyphos IL 104

- 3-5 g/dm3 Co(II),
- 3-5 g/dm3 Ni(II)

Aliquat 336

- 0,54 g/dm3 Co(II),
- 13,4 g/dm3 Ni(II),
- 2,3 g/dm3 Mg(II),
- 1,3 g/dm3 Mn(II),
- 0,5 g/dm3 Ca(II),
- 1,2 g/dm3 Al(III),
- 81,2 g/dm3 Fe(II)

Ciecz jonowa uzyskana
z mieszaniny Versatic 10
i Primene JMT

- 0,5 g/dm3 Co(II),
- 5 g/dm3 Ni(II)

Oksym 1-(2pirydylo)tridekan-1-onu

- 0,6-5,9 g/dm3 Ni(II),
- 0,6 g/dm3 Co(II)

Ciecze jonowe zawierające
kation
trioktylo(alkilo)fosfoniowy

- 1 g/dm3 Co(II),
- 1 g/dm3 Ni(II)
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Warunki ekstrakcji

- 24 godziny,
- pH 5,0-6,0,
- w/o= 0,2-1,
- stężenie 0,2 M,
- temp. otoczenia
- 30 minut,
- pH 6,0,
- stężenie 0,1 M,
- w/o=1,
- temp. otoczenia
- 20 minut,
- pH 5,0-7,5,
- stężenie 0,1-1,0 M,
- w/o=1,
- temp. 25-50°C
- 20 minut,
- pH 4,0-5,5,
-stężenie 0,5-1 M,
- w/o= 1,
- 22°C
- 30 minut,
- pH,
- stężenie 0,2 M,
- w/o=1,
- 20°C
- 30 minut,
- pH -0,5,
- w/o=1,
- stężenie 0,5-1,0 M,
- temp. otoczenia
- 20 minut,
- pH 6,2,
- w/o=1,
- stężenie 0,1-0,7 M,
- 22°C
- 30 minut,
- pH 2,0-6,0,
- w/o=0,25-4,
- stężenie 0,01-0,1 M,
- 23-25°C
- 20 minut,
- w/o=2,
- 25°C

Lit.

[165]

[155]

[166]

[167]

[168]

[169]

[170]

[171]

[172]

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
Ekstrahent

Skład surówki

Warunki ekstrakcji
- 2 minuty,
3
- 10,2 g/dm Co(II),
- pH 1-6,
Chlorek
- 0,42 g/dm3 Ni(II),
- w/o=0,33-2,0,
metylotrioktyloamoniowy
3
- 0,03 g/dm Li(I)
- 0,2-1,5 M,
- 25°C
Mieszaniny synergistyczne
- 30 minut,
- 0,24 g/dm3 Co(II),
- pH 4,9,
- 0,25 g/dm3 Cu(II),
Cyanex 272 + PC88A
- w/o=1,
- 0,22 g/dm3 Mn(II)
- 30°C
3
- 88 g/dm Ni(II),
- 20 minut,
- 2,95 g/dm3 Co(II),
- pH 5,2,
- 0,55 g/dm3 Mn(II),
- łączne stężenie
Cyanex 272 + Ionquest 290 - 3,03 g/dm3 Mg(II),
ekstrahenta 20%,
- 0,25 g/dm3 Cu(II),
- w/o=2,
- 0,07 g/dm3 Zn(II),
- 65°C
- 0,5 g/dm3 Ca(II)
- 30 minut,
- pH 1,0,
- stężenia: 0,1-1,0 M
- 1-10 g/dm3 Co(II),
Cyanex 301 + LIX 63
Cyanex 301 i 0,1-1,0
- 1-10 g/dm3 Ni(II)
M LIX 63,
- w/o=1,
- 25°C
- pH 5,5,
- 5,0 g/dm3 Ni(II),
- stężenia: 0,5 M
- 0,27 g/dm3 Co(II),
Versatic 10 i 1 M 4PC
- 0,19 g/dm3 Zn(II),
lub 0,5 M Versatic 10
Versatic 10 + LIX 63/4PC - 1,6 g/dm3 Mn(II),
i 0,45 M LIX63 i 1 M
- 30,4 g/dm3 Mg(II),
TBP,
- 0,49 g/dm3 Ca(II),
- o/w 1:2,
- 0,002 g/dm3 Si(IV)
- 40°C

Lit.

[173]

[174]

[175]

[176]

[177]

Kilka spośród przykładowych procesów przedstawionych w tabeli 7 opisano bardziej
szczegółowo w dalszej części rozdziału.

Satpathy i Mishra w swoich badaniach skupili się na odzysku metali z odpadów
magnesów

zbudowanych

z samaru

i kobaltu,

które

wykazują

się

lepszymi

właściwościami od popularnych magnesów neodymowych (większa odporność
na korozję i wysoką temperaturę). Poszukiwanie efektywnej metody separacji Sm(III)
od Co(II) z rozmagnesowanych odpadów oraz pozostałości produkcyjnych wciąż
stanowi wyzwanie. Zaproponowano użycie dodatku kwasu mlekowego do fazy wodnej
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jako czynnika kompleksującego jony samaru(III). Przygotowano roztwór modelowy
o składzie analogicznym do roztworu jaki otrzymywano po ługowaniu magnesów SmCo kwasem chlorowodorowym, tj. 0,158 g/dm3 Sm(III) i 0,29 g/dm3 Co(II). Jako
ekstrahenta użyto DEHPA, pH ekstrakcji wynosiło 3,0. Dodatek kwasu mlekowego
niemal całkowicie zatrzymał ekstrakcję jonów kobaltu(II), zwiększając ekstrakcję
jonów samaru(III) do 83%, ponieważ powstający jon mleczanowy preferencyjnie
tworzy kompleksy z trójwartościowymi jonami samaru, które następnie są łatwiej
ekstrahowane przez kwasowy ekstrahent. Dzięki temu uzyskano wysoką selektywność
ekstrakcji. Sm(III) z naładowanej fazy organicznej reekstrahowano następnie za pomocą
1,2 M HCl lub HNO3. Efektywność reekstrakcji wyniosła 100% [164].

Owusu zaproponował metodę separacji metali z siarczanowego roztworu
otrzymanego po ługowaniu osadu zawierającego cynk(II), kadm(II), kobalt(II)
i niewielkie ilości niklu(II), pochodzącego z rafinacji cynku. Jako ekstrahent
zastosowano DEHPA z dodatkiem TBP jako modyfikatora poprawiającego rozdział faz.
Badania prowadzono z użyciem roztworu modelowego oraz rzeczywistego o składach
przedstawionych w tabeli 7. Separację prowadzono przy różnym pH w celu wydzielenia
etapami cynku(II) i kadmu(II). Uzyskano 100% ekstrakcji Zn(II) (przy pH 2,0) i około
98% Cd(II) (przy pH 3,7). Ekstrakcja kobaltu(II) i niklu(II) właściwie nie zaszła, dzięki
czemu selektywnie wydzielono mieszaninę tych dwóch metali, które następnie można
rozdzielić z użyciem innego ekstrahenta lub przez wytrącanie wodorotlenków. Fazy
organiczne były zanieczyszczone niewielkimi ilościami jonów pozostałych metali
obecnych w roztworze. Ekstrakty zawierające wyekstrahowane jony cynku(II)
i kadmu(II) przemywano odpowiednio ZnSO4 lub CdSO4, co umożliwiło usunięcie
zanieczyszczeń. Następnie fazy organiczne reekstrahowano 1,5 M H2SO4. Efektywność
reekstrakcji wyniosła ponad 98% [152].

Lee i współpracownicy wykonali porównanie efektywności kilku ekstrahentów
w separacji kobaltu(II) z roztworów siarczanowych otrzymywanych po ługowaniu
laterytów. Badaniom poddano roztwór modelowy zawierający 4,4 g/dm3 Ni(II),
0,08 g/dm3 Co(II) i 32,2 g/dm3 Mg(II). Wysoka zawartość magnezu(II) znacząco
utrudniała rozdział kobaltu(II) i niklu(II). Użyto czterech handlowo dostępnych
ekstrahentów: DEHPA, PC88A, Cyanex 272 i Alamine 336. Wykonano zarówno
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ekstrakcję z użyciem jednego z nich, jak i mieszanin dwuskładnikowych oraz określono
wpływ saponifikacji ekstrahentów na efektywność wydzielania jonów metali. Nie
stwierdzono pozytywnego wpływu użycia mieszanin ekstrahentów na efektywność
ekstrakcji.

Saponifikacja

DEHPA

umożliwiła

selektywną

ekstrakcję

jonów

magnezu(II), natomiast w przypadku PC88A i Cyaneksu 272 zwiększyła ekstrakcję
zarówno jonów kobaltu(II), jak i magnezu(II), przez co uzyskiwano bardziej
zanieczyszczony produkt. Podjęto także próbę wykorzystania tendencji kobaltu(II)
do tworzenia kompleksów chlorkowych poprzez dodanie do roztworu chlorku
magnezu(II). Nikiel(II) nie wykazuje powinowactwa do jonów chloru i nie tworzy
kompleksów, co zostało wykorzystane przy rozdziale jonów tych dwóch metali.
Ekstrakcję prowadzono również za pomocą Alamine 336. Mimo niemal doskonałej
selektywności, efektywność ekstrakcji jonów kobaltu(II) z użyciem tego ekstrahenta
na poziomie około 20% nie była zadowalająca [165].

Liu i współpracownicy przedstawili badania dotyczące separacji kobaltu(II),
niklu(II) i magnezu(II) z roztworów chlorkowych o zbliżonych stężeniach tych metali
mieszczących się w zakresie 0,3-0,8 g/dm3. Zbadano pięć kationowych ekstrahentów:
DEHPA, PC88A, Versatic 10 i Cyanex 272 oraz 301. Podobnie jak w przypadku
roztworu siarczanowego [165], saponifikacja DEHPA umożliwiła selektywną
ekstrakcję magnezu(II). W przypadku roztworu chlorkowego, saponifikacja PC88A
i Cyaneksu 272 poprawiła wyłącznie efektywność wydzielania kobaltu(II), zwiększając
tym samym selektywność ekstrakcji. Cyanex 301 i Versatic 10 spowodowały
współekstrakcję Co(II) i Ni(II). Uzyskano następujące efektywności ekstrakcji:

 dla 50% Na-DEHPA: 40% Co(II), 10% Ni(II), 60% Mg(II),
 dla 50% Na-PC88A: ponad 80% Co(II), 0% Ni(II), 20% Mg(II),
 dla 50% Na-Cyanex 272: 97% Co(II), 0% Ni(II), 30% Mg(II),
 dla 50% Versatic 10: 60% Co(II), 50% Ni(II), 0% Mg(II),
 dla 50% Cyanex 301: 100% Co(II) i Ni(II), 10% Mg(II).
Autorzy

zaprezentowali

także

wyniki

dotyczące

reekstrakcji

Co(II)

i Ni(II)

z naładowanej fazy organicznej zawierającej Cyanex 301. Te dwa metale są
reekstrahowane nieselektywnie z roztworów siarczanowych. Z roztworów chlorkowych
natomiast,

ze

względu

na

zdolność

tworzenia

przez

kobalt(II)

ujemnych

chlorokompleksów (CoCl3– i CoCl42–), których nie tworzy nikiel(II), możliwa jest ich
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osobna reekstrakcja dzięki zastosowaniu 2 M HCl. Z fazy organicznej wydzielono
100% Co(II), podczas gdy reekstrakcja Ni(II) właściwie nie zaszła [155].

Cholico-Gonzalez i współpracownicy zbadali ekstrakcję Co(II) i Ni(II) za pomocą
Cyaneksu 272 w cieczy jonowej Cyphos IL 101. Wykorzystanie cieczy jonowej jako
rozpuszczalnika zapewniło niską prężność par i dobrą stabilność termiczną, co miało
istotne znaczenie w eksperymentach prowadzonych w wyższej temperaturze (50°C).
Założono również, że Cyphos IL 101 jako potencjalny ekstrahent Co(II), może
dodatkowo zwiększyć efektywność ekstrakcji Cyaneksem 272. Ekstrakcja 0,5 M
Cyaneksem umożliwiła wyekstrahowanie do 90% Co(II) bez widocznej współekstrakcji
Ni(II). Reekstrakcja prowadzona z użyciem 0,1 M H2SO4 umożliwiła całkowite
wydzielenie kobaltu(II) z naładowanej fazy organicznej [166]. Ekstrakcja jonów
kobaltu(II) z roztworów zawierających nikiel(II) za pomocą Cyaneksu 272 została
również podjęta w niniejszej pracy oraz trzech opublikowanych artykułach ([178-180]).

Nogueira i Delmas zaprezentowali metodę rozdziału kadmu(II), kobaltu(II)
i niklu(II) z baterii Ni-Cd. Zwrócono uwagę na to, iż nie był to typowy surowiec
do procesu hydrometalurgicznego, gdyż występowanie kadmu jest zwykle związane
z rafinacją cynku, a nikiel i kobalt występują zazwyczaj wspólnie z miedzią, dlatego też
konieczne było zaproponowanie nowego rozwiązania. W przypadku fosfoniowego
kwasu jakim jest Cyanex 272, korzystne jest zastosowanie do przygotowania fazy
organicznej częściowo aromatycznego rozpuszczalnika, ponieważ poprawia to
selektywność wydzielania kobaltu(II) w obecności jonów niklu(II). W poszczególnych
etapach rozdzielania metali z mieszaniny zastosowano dwa ekstrahenty – 1 M DEHPA
do wydzielenia kadmu(II) i 0,5 M Cyanex 272 do rozdzielenia kobaltu(II) od niklu(II).
Przetestowano również inny kwas fosfoniowy – Ionquest 801, jednak wykazał się on
nieco mniejszą efektywnością ekstrakcji jonów Cd(II) (52% w porównaniu do 67%
dla DEHPA przy pH 3,0) i zbliżoną jonów Co(II) (7% w porównaniu do 5%
dla DEHPA przy pH 3,0), co wpływa na czystość uzyskiwanego kadmu(II). Przy
wyższym pH stosowanym w ekstrakcji jonów kobaltu(II) (pH=5,0), Ionquest również
wykazał zbliżoną efektywność ich wydzielania do Cyaneksu 272, tj. 89% w porównaniu
do 90% dla Cyaneksu 272 przy pH 5,0, jednak miał znacznie większą zdolność
do przenoszenia jonów niklu(II) (7% w porównaniu do 0,8% za pomocą Cyaneksu 272
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przy pH 5,0), co również jest niekorzystne z punktu widzenia czystości produktu.
Kadm(II) reekstrahowano z naładowanej fazy organicznej 1 M roztworem H2SO4
zawierającym 100 g/dm3 Cd(II), w celu uzyskania roztworu o bardzo wysokim stężeniu
Cd(II). Efektywność reekstrakcji wyniosła ponad 99%. Reekstrakcję kobaltu(II)
prowadzono 0,5 M H2SO4 z dodatkiem 100 g/dm3 Co(II), a w jej efekcie z fazy
organicznej odzyskano 98,8% metalu [167].

Rybka i Regel-Rosocka przeprowadziły badania ekstrakcji Co(II) i Ni(II)
z modelowych roztworów chlorkowych o różnym stężeniu kwasu, za pomocą
czwartorzędowych soli fosfoniowych Cyphos IL 101 i IL 104. Efektywność ekstrakcji
Co(II) za pomocą Cyphosu IL 101 wzrastała stopniowo wraz ze zwiększaniem stężenia
HCl, osiągając niecałe 80% przy 5 M kwasie. Najwyższe wydajności ekstrakcji Co(II)
za pomocą Cyphosu IL 104 uzyskano z roztworów bez kwasu (ponad 95%) oraz z 5 M
kwasem (prawie 70%). Dla pośrednich stężeń HCl w surówce efektywności ekstrakcji
były znacznie niższe i nie przekraczały 40%. Ekstrakcja Ni(II) była bardzo niska,
niezależnie od rodzaju użytego ekstrahenta i stężenia kwasu. Osiągnięto maksymalnie
20% ekstrakcji Cyphosem IL 104 z roztworu niezawierającego kwasu. Reekstrakcja
za pomocą 2 M H2SO4 umożliwiła wydzielenie z fazy organicznej zawierającej
Cyphos IL 104 ponad 90% Co(II) i 65% Ni(II) [168]. Badania ekstrakcji Co(II) i Ni(II)
z roztworów chlorkowych i siarczanowych z użyciem Cyphosu IL 104, zostały również
opisane w niniejszej pracy, a także pozycji [180].

Krupa i współpracownicy zaproponowali użycie oksymu 1-(2-pirydylo)tridekan1-onu jako ekstrahenta jonów kobaltu(II) z roztworu siarczanowego z niklem(II).
Na efektywność

i selektywność

ekstrakcji,

podobnie

jak

w przypadku

innych

ekstrahentów, wpływało stężenie oksymu (ekstrahenta) w fazie organicznej i pH
ekstrakcji. Przy stężeniu oksymu równym 0,1 M i pH 6,0, procent ekstrakcji Co(II)
osiągnął 54%, a Ni(II) – 21%. Zmodyfikowanie składu rozpuszczalnika ekstrahenta
poprzez dodanie 10% dekanolu poprawiło selektywność niemal całkowicie eliminując
ekstrakcję niklu(II) i zwiększyło efektywność wydzielania kobaltu(II) do 67%.
Całkowitą reekstrakcję Co(II) z ekstraktu przeprowadzono za pomocą 20% HCl [171].
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Nowatorskim

rozwiązaniem

zaproponowanym

przez

Chaverrę

i współpracowników jest zastosowanie jako ekstrahentów hydrofobowych cieczy
jonowych z kationem trioktylo(alkilo)fosfoniowym. Ich efektywność została porównana
z Cyphosem IL 101, który posiada zdolność wydzielania Co(II) z roztworów
chlorkowych [168]. Za pomocą proponowanych przez badaczy cieczy jonowych
wydzielono od 90 do 100% Co(II) z roztworu zawierającego 5 M HCl. Podobnie jak
w przypadku Cyphosu, efektywność ekstrakcji jest silnie zależna od stężenia kwasu,
ponieważ również w tym przypadku mechanizm ekstrakcji opiera się na przenoszeniu
do

fazy

organicznej

anionowych

kompleksów

kobaltu(II).

Z tego

względu

współekstrakcja Ni(II) właściwie nie zachodziła. Jony Co(II) reekstrahowano
z naładowanej fazy organicznej wodą dejonizowaną ze skutecznością na poziomie
100% [172].

Cheng

wraz

ze

współpracownikami

zbadali

możliwość

wykorzystania

czwartorzędowej soli amoniowej – chlorku metylotrioktyloamoniowego do separacji
kobaltu z PLS otrzymanego po ługowaniu baterii litowo-jonowych. Jego zaletą jest
bardzo niska cena oraz wysoka selektywność w stosunku do jonów kobaltu(II)
w roztworach chlorkowych. Istotne znaczenie, podobnie jak w przypadku innych
ekstrahentów zdolnych do przenoszenia anionowych chlorokompleksów kobaltu(II),
miało stężenie Cl– w fazach wodnych. Przy 5,5 M Cl– uzyskano procent ekstrakcji
równy 98,3% dla Co(II) i zaledwie 0,9% dla Ni(II), co świadczy o bardzo wysokiej
selektywności tego ekstrahenta. Reekstrakcja z użyciem 0,01 M HCl umożliwiła odzysk
niemal 100% Co(II) z naładowanej fazy organicznej [173].

Celem stosowania mieszanin synergistycznych jest zmniejszenie kosztów
ekstrakcji dzięki zwiększeniu efektywności działania ekstrahentów i poprawieniu
selektywności separacji. Synergizm występuje wówczas gdy skuteczność mieszaniny
przewyższa sumaryczną efektywność osiąganą dla poszczególnych jej składników.
Badania nad tego typu układami początkowo dotyczyły połączenia hydroksyoksymów
z kwasami karboksylowymi. Istotne z punktu widzenia rozdzielenia kobaltu(II)
i niklu(II) okazały się badania związane z mieszaniną DEHPA z różnymi oksymami
niechelatującymi. Do wydzielenia Co(II) i Ni(II) z mieszanin z Cu(II), Zn(II) i Fe(III)
zaproponowano synergistyczną mieszaninę Cyaneksu 272 i LIX84 [181]. Przykłady
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zastosowania innych mieszanin synergistycznych przedstawiono w dalszej części
rozdziału.

Wang i współpracownicy wykorzystali synergistyczną mieszaninę Cyaneksu 272
i PC88A do ekstrakcji Co(II) z modelowego roztworu siarczanowego zawierającego
Cu(II) i Mn(II). Badacze zaobserwowali zwiększanie efektu synergistycznego wraz
ze wzrostem

pH.

Mieszanina

zawierająca

50%

Cyaneksu

i 50%

PC88A

charakteryzowała się nawet dwukrotnie wyższą zdolnością ekstrakcyjną niż pojedynczo
stosowane ekstrahenty, jednak wadą tego rozwiązania jest ograniczona selektywność –
jony wszystkich trzech metali uległy wydzieleniu. Reekstrakcja z użyciem 0,04 M HCl
lub H2SO4 umożliwiła odzysk z naładowanej fazy organicznej 100% Co(II), Cu(II)
i Mn(II) [174].

W badaniach de Oliveiry i współpracowników wykorzystano mieszaninę
Cyaneksu 272 i Ionquest 290, charakteryzujących się zbliżoną budową, w celu
zwiększenia efektywności odzysku kobaltu(II) z modelowego roztworu symulującego
skład roztworu po wysokociśnieniowym ługowaniu laterytów. Autorzy wykazali,
że zastosowanie ekstrahenta składającego się w 80% z Ionquest 290 i 20% z Cyaneksu
272 pozwoliło na uzyskanie 99,3% ekstrakcji Co(II). Współekstrakcja Ni(II) była
najniższa i wynosiła zaledwie kilka procent przy składzie 60% Ionquest:40% Cyanex.
Skład mieszaniny najsilniej wpływał na ekstrakcję jonów magnezu, dla których
wartości procentu ekstrakcji wahały się od około 20 do 70% [175].

Wang i Lee zaproponowali użycie synergistycznej mieszaniny Cyaneksu 301
i LIX 63 do wydzielenia jonów kobaltu(II) z mieszanin chlorkowych z niklem(II).
Ekstrakcja za pomocą samego LIX 63 była zupełnie nieefektywna – otrzymano
zaledwie około 9% Ni(II) i 1% Co(II). W przypadku samego Cyaneksu 301 występował
podobny problem jak w badaniach Liu i współpracowników – osiągano bardzo wysoką
wydajność, jednak selektywność separacji była niewielka – około 90% ekstrakcji Co(II)
i 80% Ni(II) [155]. O ile w przypadku mieszanin wieloskładnikowych korzystne może
być wydzielenie wspólnie niklu(II) i kobaltu(II), a następnie ich separacja w osobnym
układzie, o tyle w przypadku mieszanin dwuskładnikowych, taka operacja nie ma
żadnego uzasadnienia. Efekt działania synergizmu zbadano na dwa sposoby – dodając
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różne stężenie LIX 63 do 0,5 M Cyaneksu 301 oraz dodając różne stężenie Cyaneksu
301 do 0,5 M LIX 63. Najwyższą efektywność i selektywność ekstrakcji Co(II)
stwierdzono dla mieszaniny 0,5 M Cyanex 301 + 1,0 M LIX 63 (niemal 100% Co(II)
i około

45%

Ni(II)).

i współpracowników,

Podczas

reekstrakcji,

wykorzystano

podobnie

zdolność

jak

w badaniach

kobaltu(II)

do

Liu

tworzenia

chlorokompleksów [155]. Przy zastosowaniu 5 M HCl jako roztworu reekstrahującego
uzyskano najwyższą selektywność reekstrakcji, a procenty reekstrakcji wynosiły 89
i 8%, odpowiednio dla Co(II) i Ni(II) [176].

Cheng i współpracownicy zaprezentowali badania dotyczące odzysku kobaltu(II)
i niklu(II) z roztworów po ługowaniu laterytów. W tym celu przygotowano roztwór
modelowy o składzie analogicznym do roztworu po ługowaniu (tabela 7). Ekstrakcję
prowadzono za pomocą kwasu Versatic 10 oraz jego mieszaniny z oksymem LIX 63 lub
karboksylanem pirydyny (4PC). Dodatek LIX 63 pozwolił na osiągnięcie wyższych
wartości współczynników separacji niż obecność 4PC, jednakże użycie LIX 63 wymaga
także zastosowania TBP jako modyfikatora, przez co rosną koszty stosowanych
odczynników. W tabeli 8 zestawiono uzyskane efektywności ekstrakcji i reekstrakcji
Co(II) i Ni(II) oraz składy odpadowych elektrolitów niklowych użytych jako roztwory
reekstrahujące [177].

Tabela 8. Efektywność ekstrakcji i reekstrakcji w badaniach Chenga i współpracowników [177]

Ekstrahent

Versatic 10
+ LIX 63
Versatic 10
+ 4PC

Efektywność
ekstrakcji, %
Co(II)
Ni(II)

96,9

99,6

89,4

99,4

Skład roztworu
reekstrahującego

60 g/dm3 Ni(II) +
0,7 M H2SO4
6 g/dm3 Ni(II) +
0,1 M H2SO4

Efektywność
reekstrakcji, %
Co(II)
Ni(II)

98,0

92,0

88,5

99,2

Kwas fosfinowy Cyanex 272, podobnie jak kwas tiofosfinowy (Cyanex 302)
i ditiofosfinowy (Cyanex 301), charakteryzuje się dobrą zdolnością ekstrakcyjną
w stosunku do jonów kobaltu(II) w obecności niklu(II). Zastosowanie ekstrahenta
Cyanex 301 nastręcza jednak dużych trudności operacyjnych podczas prowadzenia
ekstrakcji, gdyż różnica pH, przy którym wydzielane są oba metale jest niewielka
(szerokość przedziału pH wynosi około 0,5). Dodatkowo, ze względu na formowanie
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stabilnych kompleksów w fazie organicznej, reekstrakcja jonów metali z naładowanej
fazy organicznej zawierającej Cyanex 301 jest bardzo trudne, podczas gdy 1 M H2SO4
umożliwia całkowite wydzielenie jonów metali zarówno z Cyaneksu 302, jak i 272
[182]. Z badań Aliprandini i współpracowników wynika, że pomimo iż zarówno
Cyanex 272, jak i DEHPA są rekomendowanymi ekstrahentami kobaltu(II),
zmniejszenie zawartości Cyaneksu na rzecz DEHPA w mieszaninie tych dwóch
ekstrahentów powoduje spadek efektywności ekstrakcji Co(II). Jednocześnie wzrost
zawartości DEHPA powoduje zwiększenie współekstrakcji obecnego w surówce
niklu(II), co jest niekorzystne z punktu widzenia jakości otrzymywanego produktu [52].
Większość zaprezentowanych w rozdziale ekstrahentów wykazywała bardzo dobrą
zdolność ekstrakcyjną w stosunku do jonów kobaltu(II) obecnych w roztworach
chlorkowych (Alamine 336, PC88A, Cyanex 301, ciecze jonowe), ponieważ
mechanizm ekstrakcji z ich użyciem opierał się na przeniesieniu chlorokompleksów
kobaltu do fazy organicznej (CoCl3– i CoCl42–). Zaletą tych ekstrahentów jest bardzo
wysoka selektywność w stosunku do Co(II) w obecności Ni(II). Wadą jednak jest często
brak możliwości zaadaptowania takiego związku do separacji jonów kobaltu(II)
z roztworów siarczanowych. Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że najlepszym
ekstrahentem Co(II) zarówno z roztworów chlorkowych jak i siarczanowych, a także
ich mieszanin pozostaje Cyanex 272 [155, 167, 178, 183-185]. Dostępna bibliografia
wskazuje jednak głównie na badania prowadzone z użyciem roztworów modelowych
([155, 172, 176, 184]), o niskich stężeniach jonów metali (na przykład 0,1 g/dm3 [166],
0,24 g/dm3 [174]) lub imitujących rzeczywiste roztwory otrzymywane po ługowaniu
laterytów [165, 175, 177, 187]. Bardzo dużym zainteresowaniem badaczy cieszą się
PLS po ługowaniu baterii LIB, NiMH oraz NiCd (zarówno modelowe, jak
i rzeczywiste) i to one stanowią najbardziej pożądane wtórne źródło kobaltu [157, 188194]. W niniejszej pracy podjęto badania nad roztworami rzeczywistymi otrzymanymi
po ługowaniu odpadów stalowych, którym w literaturze poświęcono niewiele uwagi,
a które mogą być cennym źródłem kobaltu.
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8. Przykłady surowców do odzysku kobaltu
8.1. Odpady z produkcji cynku

Przetwarzanie

cynku

jest

jedną

ze

znaczących

dziedzin

przemysłu

metalurgicznego. Najczęściej stosowane są procesy oparte na pirometalurgii zatem
przemysł ten wiąże się z wytwarzaniem znacznych ilości żużla. Składowanie
ogromnych ilości żużla cynkowego z czasem może powodować poważne konsekwencje
dla środowiska, ponieważ rozpuszczalne składniki migrują do gleby zmieniając jej
właściwości, a także przedostają się do wód gruntowych. Pirometalurgiczne
przetwarzanie żużla umożliwia odzyskiwanie metali, w tym kobaltu(II) i otrzymywanie
bardziej stabilnych odpadów. Kobalt(II) można pozyskiwać z żużla cynkowego
w procesie hydrometalurgicznym. Odzyskany metal można ponownie wykorzystać
w tym samym przemyśle, gdyż jego obecność uniemożliwia elektrolizę cynku [25].
Żużle różnią się nieco składem w zależności od technologii produkcji cynku.
W przypadku ponad stukrotnie większej ilości cynku(II) w stosunku do kobaltu(II)
w roztworze otrzymanym po ługowaniu odpadu, możliwe jest zastosowanie do odzysku
metalu operacji wytrącania z użyciem ksantanu etylu. Ksantan etylu tworzy kompleks
z kobaltem(II) zgodnie z reakcją (23):

mROCS 2( aq )  M (maq)   ROCS 2 m M

(23)

gdzie:
R – grupa alifatyczna lub aromatyczna,
M – metal.

W wyniku wytrącania otrzymuje się dwa kompleksy: Co(C2H5OCSS)2 oraz
Zn(C2H5OCSS)2. Kompleks kobaltu(II) jest lepiej rozpuszczalny w wodzie od
kompleksu cynku(II), zatem żeby skutecznie rozdzielić te metale, konieczne jest
utlenienie produktu do słabiej rozpuszczalnej formy Co(C2H5OCSS)3. Kompleks
cynku(II) rozpuszcza się w wodzie, a kobalt(II) pozostaje w formie osadu, który może
na przykład stanowić źródło metalu do sporządzenia elektrolitu [195, 196].
Wang i Zhou zaproponowali proces odzysku kobaltu(II) ze stałych pozostałości
z produkcji cynku, składający się z sześciu głównych etapów:
1. przemywanie surowca 0,5 M kwasem siarkowym(VI),
2. prażenie w celu przekształcenia metali w odpowiednie tlenki i ługowanie.
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3. wytrącanie Fe(II) i Mn(II) z otrzymanego PLS zawierającego Co(II), Fe(II), Mn(II),
Zn(II), Cd(II), Cu(II) i Ni(II),
4. oddzielenie cynku(II), kadmu(II) i miedzi(II) pozostałych w roztworze z użyciem
żywicy jonowymiennej,
5. separacja kobaltu(II) od niklu(II) za pomocą EHEHPA i reekstrakcja 3 M HCl,
6. strącanie kobaltu(II) za pomocą szczawianu amonu i prażenie do uzyskania tlenku
kobaltu(II).
Zawartość Co(II) w PLS wynosiła ponad 20 g/dm3, a Ni(II) zaledwie 0,13 g/dm3.
EHEHPA (ester 2-etyloheksylowy kwasu 2-etyloheksylofosforowego), ekstrahent
wykorzystany do separacji kobaltu(II), umożliwił wydzielenie jonów tego metalu
w 99%, a reekstrakcja zapewniła 100% odzysk Co(II) z naładowanej fazy organicznej.
Następnie 99% metalu strącono w postaci szczawianu kobaltu(II), który wyprażono
w 700°C do uzyskania tlenku kobaltu(II) o zawartości 74,3% Co(II) [197]. Tak
przygotowany materiał może służyć do barwienia szkła lub jako składnik elektrod
baterii LIB, NiMH czy NiCd.

W przemyśle cynkowym powstają także znaczne ilości placka filtracyjnego
zawierającego kobalt(II). Odzysk metalu z tego surowca był przedmiotem badań
Moradkhani’ego i współpracowników [198]. Zastosowali oni czteroetapową procedurę:
wymywanie cynku(II), ługowanie nadtlenkiem wodoru, cementacja kadmu(II)
w obecności pyłu cynkowego, rozdział kobaltu(II) od manganu(II) na drodze
wytrącania za pomocą β-naftolu. Strącono 99% Co(II) obecnego w surowcu, a następnie
otrzymany osad poddano wypalaniu w celu usunięcia β-naftolu i przekształcenia
kobaltu(II) w końcowy produkt – tlenek kobaltu(II) [198].

8.2. LIBs

Produkcja kobaltu i niklu wiąże się z wieloma rodzajami szkodliwych emisji,
w tym: tlenku węgla, lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki, chloru i innych
kwaśnych gazów, pyłów, ścieków zawierających kwasy, metale i związki organiczne,
a także szlamów i żużla. Pomimo tych licznych zagrożeń, Komisja Europejska w swoim
dokumencie opisującym BAT dla przemysłu metali nieżelaznych uznała, że
„stosowanie kobaltu w bateriach ładowalnych przynosi korzyści dla środowiska” [80].
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LIBs stanowią największą część WEEE. Recykling LIBs prowadzi się wybierając
dwa różne typy procesów: procesy fizyczne (np. zgniatanie, flotacja, magnetyczna
separacja) i chemiczne (np. ługowanie, ekstrakcja, wytrącanie). Ze względu na to,
że LIBs składają się z różnych elementów (miedziana anoda pokryta proszkiem
grafitowym, aluminiowa katoda pokryta tlenkiem kobaltu(II), separator z polietylenu
lub

polipropylenu,

elektrolit

będący

mieszaniną

soli

litu(I)

i organicznego

rozpuszczalnika), zastosowanie tylko jednej operacji nie umożliwia skutecznego
odzysku wszystkich składników. Największą uwagę skupia się na odzysku kobaltu(II)
i litu(I) z katody jako najbardziej cennych składników.
Na rysunku 18 przedstawiono ogólny proces przetwarzania zużytych baterii
litowo-jonowych [59]. Pierwszym etapem przygotowania LIBs do odzysku jest
rozładowanie mające na celu zabezpieczenie przed samozapłonem lub wybuchem.
Następnie zdejmowana jest zewnętrzna osłona z tworzywa oraz następuje demontaż
pozostałych elementów. Po usunięciu osłony konieczne jest unieszkodliwienie
substancji znajdujących się wewnątrz. W tym celu wykorzystuje się ciekły azot. Bateria
rozcinana jest wzdłuż, a wewnętrzne składowe – katoda, anoda oraz separator
umieszczane są w piecu w temperaturze 60°C na 24 godziny. Przed przystąpieniem
do odzysku metali z katody, konieczne jest odseparowanie materiału katodowego
od aluminiowej folii, do której jest przytwierdzony za pomocą lepiszcza, np. polifluorku
winylidenu (PVDF) lub politetrafluoroetylenu (PTFE). W tym celu można wykorzystać
metodę rozpuszczania, ługowania, metodę termiczną lub mechaniczną [59].
Metoda rozpuszczania polega na zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika
organicznego do usunięcia warstwy polimerowej. Pomimo wysokiej efektywności,
wadą tej techniki jest toksyczność stosowanych rozpuszczalników, takich jak
dimetyloacetamid (DMAC) czy dimetyloformamid (DMF) [199].
Ługowanie za pomocą roztworu NaOH umożliwia rozpuszczenie folii
aluminiowej, na której znajduje się materiał elektrodowy. Metoda ta jest prosta
i efektywna, jednakże w jej wyniku powstają znaczne ilości alkalicznych ścieków [200].
Zastosowanie wysokiej temperatury powoduje termiczny rozkład polimeru
osłabiając wiązania, dzięki czemu materiał katodowy można łatwo oddzielić. Jest to
prosta metoda, której wadą jest generowanie trujących gazów termicznego rozkładu
polimeru oraz dodatków [201].
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Rysunek 18. Ogólny schemat przetwarzania LIBs [59]

Do metod mechanicznych można zaliczyć kruszenie, mielenie, przesiewanie
oraz separację

magnetyczną.

Techniki

mechanicznego

rozdziału

są

prostymi

operacjami, ale ich wadą jest brak możliwości oddzielenia poszczególnych elementów,
uzyskuje się jedynie frakcje wzbogacone w poszczególne składniki [202].
Materiał

katodowy jest

lub biometalurgicznemu,

następnie poddawany procesowi

mającemu

na

celu

odzysk

piro-,

hydro-

poszczególnych

metali.

W przypadku pirometalurgii możliwe jest pominięcie etapów wstępnego przygotowania
LIBs, gdyż składniki takie jak tworzywa czy elektrolit nie tylko nie wpływają
na redukcję metali, ale również mogą stanowić dodatkowe paliwo podczas spalania
w piecu.

Otrzymane

stopy

wymagają

dalszego

przetwarzania

–

ługowania

oraz ekstrakcji umożliwiającej uzyskanie użytecznych produktów końcowych. Wadą
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procesu, oprócz znacznych nakładów energetycznych oraz powstających wtórnych
zanieczyszczeń jest utrata litu(I), który przedostaje się do żużla [59].
Proces hydrometalurgiczny składający się z ługowania oraz ekstrakcji i/lub
wytrącania, mających na celu wyizolowanie poszczególnych metali z mieszaniny
po ługowaniu, umożliwia odzysk czystych składników materiału katodowego, jednakże
wymaga stosowania znacznych ilości reagentów oraz wielu operacji jednostkowych,
aby proces charakteryzował się wysoką selektywnością.
Ługowanie

można

prowadzić

za

pomocą

kwasów

nieorganicznych

(siarkowego(VI), azotowego(V) lub chlorowodorowego [203-205]) lub organicznych
(kwas cytrynowy, jabłkowy, askorbinowy, bursztynowy [206-209]). Wadą kwasów
nieorganicznych jest uwalnianie toksycznych gazów, takich jak Cl2, SO3 i NOx.
W procesach

prowadzonych

z użyciem

każdego

z wymienionych

kwasów

organicznych, odzysk kobaltu(II) z materiału elektrodowego wyniósł ponad 90%.

Innymi proponowanymi przez badaczy kwasami do ługowania katody są kwas
glukonowy i mlekowy. Zaletami kwas glukonowego są: niekorozyjność, nietoksyczność
i nielotność, a także biodegradowalność, natomiast kwasu mlekowego – przyjazny
dla środowiska proces produkcji i niska szkodliwość i ekotoksyczność samego kwasu.
Przy zastosowaniu tych kwasów uzyskano 89% odzysku Li(I) oraz 87% odzysku Co(II)
podczas ługowania kwasem glukonowym oraz 97% odzysku zarówno Li(I), jak i Co(II)
przy ługowaniu kwasem mlekowym. W toku dalszych badań dobrano optymalne
parametry ługowania za pomocą kwasu mlekowego, co pozwoliło na odzyskanie nawet
do 100% Li(I) i 97% Co(II) [210].
Po ługowaniu uzyskuje się zwykle roztwór bogaty w mieszaninę metali (PLS),
w przypadku LIBs głównie kobalt(II), lit(I). W celu ponownego wykorzystania
najczęściej konieczny jest ich rozdział. Jedną z chętnie stosowanych technik jest
ekstrakcja z użyciem odpowiednio dobranych do składu roztworu, selektywnych
ekstrahentów. Zastosowanie 0,5 M roztworu Cyaneksu 272 umożliwiło wydzielenie
do 99%

Co(II)

z PLS

otrzymanego

po

ługowaniu

baterii

z telefonów

komórkowych [211].

Możliwe jest również wykorzystanie roztworu po ługowaniu jako elektrolitu
do osadzania powłok na surowej stali węglowej, jak zaproponowali Rafsanjani-Abbasi
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i współpracownicy. Takie postępowanie jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu
zamkniętym. Badacze poddali zużyte baterie wstępnym operacjom rozdziału,
a następnie ługowaniu z użyciem 1,5 M kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem reduktora
w postaci 0,15 M kwasu askorbinowego, podczas którego wydzielono ponad
97% Co(II) i 95% Li(I). PLS stanowił elektrolit do osadzenia superhydrofobowej
powłoki ochronnej na powierzchni stali węglowej. Tego typu powłoki charakteryzują
się wysoką odpornością na korozję, zdolnością do samoczyszczenia, a także
zapobiegają obladzaniu elementów [212].

Innym

sposobem

ponownego

wykorzystania

metali

jest

bezpośrednie

zastosowanie mieszaniny odpadowej. Umożliwia to pominięcie skomplikowanych
metod rozdziału kobaltu(II), niklu(II) oraz manganu(II), które jako metale przejściowe
charakteryzują się zbliżonymi właściwościami. Mieszaninę pozostawia się w roztworze,
a następnie dodaje odpowiednie ilości poszczególnych metali w celu przygotowania
roztworu o składzie odpowiadającym materiałowi elektrodowemu, który zostaje
odtworzony przez współstrącanie wszystkich składników [59, 213, 214].
Wykorzystanie

odzyskanego

kobaltu

i niklu

do

produkcji

materiału

elektrodowego daje wymierne korzyści ekonomiczne. Szacuje się, że oszczędności
wynoszą około 50% w zużyciu zasobów naturalnych oraz około 45% w zużyciu paliw
kopalnych [215].

8.3. Baterie NiMH i NiCd

Oprócz LIBs dużym zainteresowaniem z punktu widzenia odzysku kobaltu(II)
cieszą się akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH) wykorzystywane między innymi
w pojazdach hybrydowych. W 1090 tonach zużytych baterii NiMH zebranych w UE
w 2012 roku zawartość kobaltu wynosiła 43 tony. Co do ogólnej zasady, baterie NiMH
i NiCd można przetwarzać analogicznie jak LIB (rys. 18). Jednym w proponowanych
sposobów odzysku kobaltu(II) z NiMH jest ługowanie 8 M kwasem chlorowodorowym,
a następnie

przeprowadzenie

czterech

stopni

ekstrakcji

wstępnej

mieszaniną

ekstrahentów solwatujących – 8% Cyaneksu 923 i 10% TBP do usunięcia Fe(III)
i Zn(II). Kolejne etapy to trzy stopnie przemywania do usunięcia współekstrahowanych
jonów metali, cztery stopnie reekstrakcji w celu usunięcia wyekstrahowanego Zn(II)
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i Fe(III) (99,9%). Rafinat po tej ekstrakcji jest surówką do właściwej separacji
obejmującej trzy stopnie ekstrakcji 70% roztworem Cyaneksu 923 i 10% TBP [216].
W celu uniknięcia stosowania skomplikowanych metod rozdziału, można
zastosować rozwiązanie wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym,
polegające na wykorzystaniu PLS zawierającego kobalt(II) i nikiel(II) do wytwarzania
stopu niklowo-kobaltowego. Lupi i Pilone zaproponowały użycie oczyszczonego PLS
otrzymanego po ługowaniu baterii NiMH elektrolitu do osadzania kobaltu(II) i niklu(II).
W roztworze obecne były również jony Mn(II), które nie uległy osadzeniu, ani nie
spowodowały pogorszenia jakości uzyskanej powłoki w porównaniu z testami
wykonanymi z użyciem dwuskładnikowego roztworu modelowego Co(II) i Ni(II) [217].
W skład baterii NiMH poza niklem(II) w postaci wodorotlenku Ni(OH)2 (katoda)
wchodzi także stop zawierający lantan(III), cer(III), nikiel(II), kobalt(II), glin(III)
i mangan(II) (anoda). Podczas wytwarzania stopu anodowego powstaje odpad w ilości
około 2% wagowych otrzymywanego produktu, w wyniku utleniania i tworzenia żużlu.
Szacuje się, że rocznie ze zużytych baterii NiMH można odzyskać około 1 965 000 kg
niklu oraz 337 600 kg kobaltu [218].
Największym problemem w procesie recyklingu baterii niklowo-kadmowych
(NiCd) jest obecność kadmu(II), który utrudnia odzysk pozostałych składników. Jest to
również jeden z powodów, dla których akumulatory te są stopniowo wycofywane
z użytku. Jedną z możliwości jego oddzielenia jest odparowanie kadmu(II) w otwartym
piecu, a następnie odzyskanie go jako proszku tlenku kadmu(II). Inny proponowany
proces obejmuje destylację Cd(II) w zamkniętym piecu w wyniku czego otrzymuje się
metaliczny kadm w formie proszku oraz stop o wysokiej zawartości niklu. Są to
przykłady energochłonnych procesów pirometalurgicznych. Innym rozwiązaniem jest
ługowanie za pomocą chloru lub kwasu chlorowodorowego, w wyniku czego powstaje
chlorek kadmu(II) [79]. Alternatywą dla klasycznego ługowania może być
bioługowanie, które opiera się na zdolności bakterii do wytwarzania kwasu siarkowego,
wykorzystywanego następnie do wyługowania metali z baterii. Bioługowanie wymaga
jednak znacznie dłuższego czasu działania niż klasyczne ługowanie [219].
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8.4. Żużel konwertorowy z produkcji miedzi

Ze względu na występowanie kobaltu w rudach miedzi, jednym z możliwych
źródeł pozyskiwania tego metalu jest żużel powstający w czasie pirometalurgicznego
przetwarzania rudy miedzi. Efektywną metodą odzysku kobaltu z żużla jest wytapianie
redukcyjne [220]. Jako środek redukujący stosuje się węgiel aktywowany, koks
lub piryt. Powstający tlenek kobaltu(II) jest redukowany za pomocą żelaza(II) do formy
metalicznej, w wyniku czego powstaje tlenek żelaza(II) zgodnie z ogólnymi reakcjami:

FeO  C  Fe  CO

(24)

Fe  CoO  Co  FeO

(25)

Zastosowanie dodatku pirytu przy jednoczesnym niedoborze węglowego czynnika
redukującego, spowoduje zredukowanie części tlenku kobaltu(II) do siarczku
kobaltu(II) zgodnie z reakcją:

FeS  CoO  CoS  FeO

(26)

Przy dobraniu właściwych parametrów procesu, takich jak odpowiednia ilość
czynnika redukującego, modyfikatora oraz czas i temperatura wytapiania, możliwe jest
odzyskanie nawet do 95% kobaltu oraz 99% miedzi. W przypadku badań Suna
i współpracowników, optymalne parametry to: 5% węgla aktywowanego, 15% pirytu,
5% zawartości CaO oraz 20% zawartości CuS w żużlu konwertorowym. Redukcję
prowadzono w grafitowym tyglu umieszczonym w piecu w temperaturze 1673 K
przez 2 godziny [221].
W hutach miedzi powstają rocznie tysiące ton żużla miedzianego zawierającego
znaczne ilości niewykorzystanej miedzi oraz kobaltu i niklu (około 2,2 tony żużla na
każdą tonę wyprodukowanej miedzi). Do przetwarzania tego typu odpadów można
wykorzystać między innymi bezpośrednie ługowanie kwasem siarkowym(VI)
lub wyprażanie z kwasem siarkowym(VI), albo siarczanem amonu, po którym
przeprowadza się ługowanie kwasem [99]. Metoda zaproponowana przez Yuksela
i współpracowników, polegająca na wyprażaniu w 700°C bez dostępu tlenu, a następnie
w 600°C w obecności powietrza, umożliwiła przeniesienie do roztworu podczas
przemywania gorącą wodą do 99,1% Cu(II) i 87,5% Co(II) zawartego w żużlu [222].
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Nieco inną metodę zaproponowali Yang i współpracownicy. Po zmieleniu żużla
poddano go ługowaniu w temperaturze 95°C mieszaniną kwasu siarkowego(VI)
i chloranu(V) sodu. Następnie wytrącano krzem(IV) i żelazo (III) z otrzymanego PLS
z użyciem wodorotlenku wapnia(II). Końcowy produkt w badaniach stanowił roztwór
zawierający Co(II) (98% odzysku), Zn(II) (97% odzysku) i Cu(II) (89% odzysku) [223].
Dalszy sposób przetwarzania roztworu bogatego w metale zależy od jego potencjalnego
przeznaczenia. Możliwe jest zastosowanie ekstrakcji do rozdzielenia poszczególnych
składników.

8.5. Katalizatory

Katalizatory

są

powszechnie

wykorzystywane

w przemyśle

chemicznym

i petrochemicznym oraz samochodowym. W przeważającej większości (80%) stosuje
się katalizatory stałe, w których materiał pełniący funkcje katalityczne osadzony jest
na stałym nośniku. Materiał katalityczny zawiera zwykle cenne metale, takie jak REE,
platynowce czy kobalt. Do ich odzysku można zastosować zarówno bioługowanie, jak
i metody

piro-

i hydrometalurgiczne.

W pracy

Wieckiej

i współpracowników

zaprezentowano badania dotyczące odzysku kobaltu(II) z przemysłowego katalizatora
hydroodsiarczania benzyn (HDS – Hydrodesulfurization) z zastosowaniem ługowania
i ekstrakcji. Prowadząc ługowanie w temperaturze 50°C z użyciem 1 M H2SO4
z dodatkiem 6% H2O2 o stężeniu 30% wydzielono ze stałego katalizatora 20% Co(II)
i nieco ponad 30% Mo(VI). Dostępna literatura wskazuje na możliwość zastosowania
bardziej

efektywnych

mieszanin

czynników

ługujących,

na

przykład

HNO3+H2SO4+HCl w stosunku objętościowym 2:1:1 umożliwia odzysk 90% Mo(VI),
99% Ni(II) i 99% V(V) [224]. Autorzy zwrócili jednak uwagę, że dla kolejnego etapu
badanego procesu – ekstrakcji z użyciem Cyaneksu 272 – korzystniejsze jest użycie
surówki siarczanowej, stąd dobór czynnika ługującego. Głównym składnikiem PLS był
glin(III), który usuwano przez wytrącanie wodorotlenku glinu(III) za pomocą roztworu
NaOH. Następnie z uzyskanego roztworu ekstrahowano Co(II) z maksymalną
efektywnością przekraczającą 90% dla surówki otrzymanej po ługowaniu katalizatora
3 M H2SO4. Reekstrakcję prowadzono z użyciem 1 M H2SO4, który umożliwił odzysk
całego kobaltu(II) z ekstraktu [225].
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Rane i współpracownicy przeprowadzili badania dotyczące odzysku kobaltu
z katalizatora stosowanego w procesie krakowania amoniaku. W takim katalizatorze
poza jonami kobaltu(II) znajdują się również żelazo(III) i glin(III), a także niewielkie
domieszki niklu(II). Nie jest możliwe wydzielenie wszystkich metali za pomocą
jednego ekstrahenta. W pierwszym etapie strącania z użyciem amoniaku przy pH około
4,0 usuwano jony Fe(III) i Al(III). Alternatywnie, zastosowano ekstrakcję 0,5 M
roztworem DEHPA i reekstrakcję 6 M HCl. Pozostały w roztworze kobalt(II)
wytrącano w postaci szczawianu, jednakże należy pamiętać, że niewielka pozostałość
niklu(II), który również ulegał strąceniu, uniemożliwiłaby ponowne wykorzystanie
produktu, zatem konieczne byłoby jego dalsze oczyszczanie. Korzystniejszym
rozwiązaniem jest ekstrakcja przed strącaniem, jednakże nie jest zalecane użycie
ekstrahentów kobaltu(II), gdyż bardziej ekonomiczne jest wyekstrahowanie niewielkiej
ilości niklu(II). W tym celu zastosowano LIX 84I, który umożliwił wydzielenie 99,9%
Ni(II). Następnie fazę organiczną reekstrahowano 1 M H2SO4 [226].

Joo i Shin zbadali możliwość odzysku kobaltu(II) ze zużytego katalizatora CMB
(Cobalt-Manganese-Bromine) wykorzystywanego do utleniania p-ksylenu do kwasu
tereftalowego (TPA). TPA stanowi surowiec do wytwarzania włókien poliestrowych,
butelek PET, foli czy farb. Katalizator w pierwszej kolejności ługowano kwasem
siarkowym(VI) w celu usunięcia zanieczyszczeń zgromadzonych podczas użytkowania.
Zawartość metali w PLS wynosiła około 0,4 g/dm3 Co(II), 0,2 g/dm3 Mn(II), oraz
mniejsze ilości Ca(II) i Mg(II). Roztwór po ługowaniu poddawano ekstrakcji za pomocą
komercyjnych ekstrahentów Cyanex 272, Alamine 304-I, DEHPA lub PC88A oraz ich
mieszanin, poddanych wcześniej działaniu CO2 w stanie nadkrytycznym. Zastosowanie
mieszaniny Cyaneksu 272 z Alamine 304-I i dodatku dietyloaminy, umożliwiło
wydzielenie z PLS 99,5% Co(II) i 100% Mn(II), podczas gdy współekstrakcja Ca(II)
i Mg(II) nie przekroczyła 4%. Co(II) i Mn(II) można poddać dalszemu selektywnemu
rozdziałowi lub wykorzystać w postaci mieszaniny do przygotowania nowego
katalizatora CMB lub katalizatora CMA (Cobalt-Manganese-Acetic Acid) [227-229].
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8.6. Złom stalowy i inne stopy

Złom

żelazny

i stalowy

można

przetwarzać

w piecach

w procesie

pirometalurgicznym, analogicznie jak podczas produkcji stali opartej na żelazie
pozyskiwanym z rudy. Jest to jeden z najprostszych sposobów wtórnego przetwarzania
tego typu surowców. Surowe żelazo, oczyszczone z tlenu i zanieczyszczeń lub złom
stalowy, kierowane są do pieca do wytopu stali gdzie usuwana jest pozostałość węgla
i resztki zanieczyszczeń. Stale nierdzewne podczas wytapiania domieszkowane są
odpowiednimi składnikami np. chromem, niklem czy kobaltem, w zależności
od pożądanych właściwości (na przykład stale wysokotemperaturowe lub HSS).
W przypadku przetwarzania złomu konieczna jest znajomość składu wsadu w celu
odpowiedniego przygotowania domieszek. Strata metali w żużlu podczas wytapiania
w piecu wiąże się z tworzeniem odpadu w postaci tlenków metali. Straty są tym
większe im wyższe jest ciśnienie tlenu, a niższa temperatura. Zmniejszanie zawartości
metali w żużlu lub ewentualne jego oczyszczanie ma znaczenie nie tylko ekonomiczne.
Żużel jest wykorzystywany w budownictwie, budowie dróg oraz umocnieniach wałów
przeciwpowodziowych. Oznacza to, że metale w nim zawarte mogą być z łatwością
wypłukiwane przez deszcz i zanieczyszczać środowisko, konieczne jest więc
oczyszczanie żużli z tych składników [230].
Ostatnim etapem wytwarzania elementów stalowych jest odlewanie. Ciekłą stal
przelewa się na kilka minut do kadzi, a następnie z kadzi do form. Szczegółowy sposób
i warunki odlewania uzależnione są od pożądanych właściwości produktu końcowego,
ponieważ dobór parametrów operacyjnych procesu wytapiania, podobnie jak skład
wsadu, wpływa na rodzaj otrzymywanej stali [2].
Wśród stopów mogących być potencjalnym źródłem kobaltu, wymienić można
również te będące składnikami różnego typu magnesów, na przykład Alnico (rozdział
I.2.6., [231]) lub SmCo ([232]) oraz stopy kobaltu z węglikiem wolframu (WC-Co)
wykorzystywane w narzędziach tnących. Te ostatnie często są domieszkowane
rutenem(III) poprawiającym ich właściwości mechaniczne. Ahn i Lee zaproponowali
metodę odzysku Co(II) i Ru(III) ze złomu WC-Co z dodatkiem Ru(III). W pierwszym
etapie przeprowadzono ługowanie 5 M roztworem HCl. Ługowanie umożliwiło rozdział
Co(II) i Ru(III) od W(VI), stężenie jonów metali w PLS wyniosło odpowiednio 0,1,
0,02 i 0,003 g/dm3. Następnie przeprowadzono separację Co(II) i Ru(III) z użyciem
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ekstrakcji ciecz-ciecz lub żywicy anionowymiennej. Ekstrahenty Alamine 300 i Aliquat
336 umożliwiły wydzielanie jonów Ru(III) lub Co(II) w zależności od stężenia HCl
w roztworze – przy 3 M HCl z roztworu wydzielono niecałe 40% Ru(III) za pomocą
Alamine 300 lub około 90% za pomocą Aliquatu 336 (0% Co(II)); przy 9 M HCl
wyekstrahowano niecałe 60% Co(II) z użyciem Alamine 300 lub około 85% z użyciem
Aliquatu 336 (około kilka i kilkanaście % Ru(III)). Ru(III) po ekstrakcji Aliquatem 336
z roztworu zawierającego 3 M HCl, wydzielono z ekstraktu w około 90% za pomocą
0,01

M

HCl.

Alternatywnie

zbadano

adsorpcję

jonów

metali

na

żywicy

anionowymiennej (na przykład AG 1-X8 i Lewatit MP-64). Jony kobaltu(II) nie uległy
zaadsorbowaniu, podczas gdy efektywność adsorpcji jonów rutenu(III) sięgnęła
maksymalnie około 80%. Autorzy uznali adsorpcję na żywicy jonowymiennej za
bardziej efektywną metodę separacji Co(II) i Ru(III) niż ekstrakcję ciecz-ciecz, mającą
na celu pozyskanie tych metali z odpadów [233]. Również inni autorzy zaproponowali
metody recyklingu WC-Co [234, 235].

Chernyshova i współpracownicy zaproponowali pozyskanie koncentratu Ni(II)Co(II) z ogniotrwałego stopu ZhS32-VI zawierającego ren(IV) przez elektrochemiczne
rozpuszczanie w kwasie azotowym. Taki stop zawiera około 9% Co(II) i 60% Ni(II),
a także Re(IV), W(VI), Cr(III), Al(III), Ta(V) czy Nb(V). W wyniku zaproponowanego
procesu uzyskano depozyt kobaltowo-niklowy na katodzie oraz roztwór stanowiący
mieszaninę Ni(II), Co(II), Cr(III), Al(III) i Re(IV). Ren(IV) oddzielano następnie przez
ekstrakcję trietyloaminą, a pozostały rafinat zawracano do elektrolizera w celu dalszego
osadzania Ni(II) i Co(II) na katodzie [236]. W takiej postaci produkt może być
wykorzystany do wytwarzania stopów zawierających te dwa metale.
Shen i współpracownicy zaproponowali pełny proces odzysku Co(II) i Ni(II)
ze złomu stopowego zawierającego 40,1% Co(II), 13% Ni(II), 28,8% Fe(III), 17,8%
Cr(III), 0,5% Cu(II) oraz niewielką ilość Al(III). W pierwszej kolejności złom
poddawano ługowaniu 6 M HCl w temperaturze 90°C uzyskując do 62% Co(II), 96%
Ni(II), 99% Fe(III), 78% Cr(III) i 98% Cu(II) zawartych w przetwarzanym odpadzie.
Następnie do PLS dodawano sproszkowane żelazo w celu wytrącenia miedzi(II)
zgodnie z reakcją (27) [237]:
Cu 2   Fe  Fe 2   Cu
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Fe(II) zostało utlenione do Fe(III) przez dodatek chloranu(V) sodu, a następnie całe
żelazo(III) obecne w roztworze zostało wytrącone w postaci węglanu żelaza(III) za
pomocą węglanu sodu. W następnej kolejności wytrącono chrom(III) wykorzystując
w tym celu rozcieńczony roztwór węglanu niklu(II). W tym etapie z PLS usunięto
99,8% Cu(II) oraz niemal 100% Fe(III) i Cr(III), a w roztworze pozostało 24,0 g/dm3
Co(II) i 12,6 g/dm3 Ni(II). Do rozdziału tych dwóch metali wykorzystano ekstrakcję
ciecz-ciecz z użyciem trialkiloaminy, poddanej uprzednio reakcji protonowania
z kwasem chlorowodorowym w celu uzyskania soli aminowej R3NHCl, która
ekstrahowała

jony

Co(II).

Kobalt(II)

w roztworze

chlorkowym

tworzy

chlorokompleksy, które były przenoszone do fazy organicznej zgodnie z reakcją (28):

2 R3 NHCl  CoCl 42  R3 NH 2 CoCl 4  2Cl 

(28)

Podobnie jak w przypadku innych roztworów chlorkowych, opisanych w rozdziale
I.7.3., efektywność ekstrakcji Co(II) była zależna od stężenia HCl w surówce. Przy 8 M
HCl w roztworze wyjściowym procent ekstrakcji osiągnął 95% dla Co(II) i 6%
dla Ni(II). W ostatnim etapie kobalt(II) reekstrahowano z naładowanej fazy organicznej
0,01 M HCl z efektywnością 99,2% i końcowym stężeniem 115,8 g/dm3. Po procesie
uzyskano dwa produkty – roztwór chlorku niklu(II), który może zostać wykorzystany
na przykład jako surowiec do produkcji środków antyseptycznych lub do wytwarzania
stopów oraz chlorek kobaltu(II), który po kontakcie z węglem aktywowanym
wykorzystano do produkcji kobaltu katodowego do elektroosadzania [237].
Zaproponowany przez Shena i współpracowników proces jest jednym z niewielu
opisanych w literaturze kompleksowych podejść do odzysku kobaltu(II) z odpadów
stopowych. Zwykle badacze skupiają się na jednym z etapów recyklingu, dążąc
do ustalenia jego optymalnych parametrów. W dostępnym piśmiennictwie brakuje
wzmianek

na

siarczanowych
roztworów

temat
lub

sugerowanych

mieszanych

odpadowych,

sposobów

stopniowego

chlorkowo-siarczanowych

otrzymywanych

po

ługowaniu

przetwarzania

wieloskładnikowych
odpadowych

stali

nierdzewnych. Brak postulowanych rozwiązań dla surowców stanowiących niemal 20%
wykorzystania kobaltu stał się podstawą podjęcia tematyki badawczej opisanej
w niniejszej pracy [38].
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9. Podsumowanie
Zagadnienia przedstawione w części teoretycznej wskazują, że pozyskiwanie
kobaltu(II) ze źródeł wtórnych jest bardzo istotnym zagadnieniem, zarówno z punktu
widzenia ochrony środowiska i zapobiegania wyczerpywaniu naturalnych zasobów, jak
i ze względu na aspekt ekonomiczny związany z wysoką ceną tego surowca
podyktowaną jego ograniczoną dostępnością oraz pochodzeniem z niestabilnych
politycznie obszarów. Odzysk cennych składników ze strumieni odpadowych staje się
obligatoryjny ze względu na wprowadzane obostrzenia i przepisy prawne mające
na celu dążenie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiającej
pełne wykorzystanie dostępnych zasobów. Ze względu na liczne zastosowania kobaltu,
istnieje wiele potencjalnych surowców wtórnych, z których można go pozyskać, między
innymi odpady z przemysłu ciężkiego i stalowego, metalurgicznego (na przykład
produkcji cynku i miedzi), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy akumulatory
i baterie. Te ostatnie są przedmiotem wielu prowadzonych badań, mających na celu
opracowanie efektywnej i taniej metody odzysku kobaltu(II). Ogromne zainteresowanie
tym

surowcem

jest

związane

z silną

dynamiką

wzrostu

zapotrzebowania

na akumulatory litowo-jonowe oraz niklowo-wodorkowe.
Obiecującym surowcem wtórnym, ze względu na ilość wytwarzanego produktu,
mogą być także odpady z produkcji stali oraz złom stalowy. Stale o wysokiej
odporności, w tym szybkotnące i samolotowe, zawierają znaczne ilości kobaltu(II)
w mieszaninie z innymi metalami, takimi jak nikiel(II), chrom(III) czy glin(III). Odzysk
Co(II) wiąże się więc z koniecznością rozdzielenia poszczególnych składników,
na przykład w procesie hydrometalurgicznym. Analiza dostępnej literatury wykazała,
że nie podjęto do tej pory badań związanych z stopniową separacją składników PLS
otrzymanych po ługowaniu odpadów stali zawierających kobalt(II), co może być
podyktowane wysokimi kosztami adaptacji proponowanych dotąd metod do tego typu
odpadów oraz ich stosunkowo niską wydajnością.
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CEL I ZAKRES PRACY
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie pełnej metody odzysku kobaltu
z wieloskładnikowych odpadowych roztworów wodnych otrzymanych po ługowaniu
stali nierdzewnych, zgodnej z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym realizowanej
poprzez odzysk surowców ze strumieni odpadowych. Badany proces składa się
z czterech głównych etapów:
 dializy dyfuzyjnej mającej za zadanie zmniejszenie zawartości kwasu

w roztworze po ługowaniu,
 strącania, którego zadaniem jest usunięcie z roztworu jonów chromu i glinu,
 ekstrakcji ciecz-ciecz służącej do rozdzielenia kobaltu i niklu,
 reekstrakcji, podczas której kobalt jest odzyskiwany z naładowanej fazy

organicznej.
Zadania badawcze polegały na określeniu dla każdego z powyższych etapów
parametrów gwarantujących wysoką efektywność. Proces powinien być odporny na
zmiany składu roztworu po ługowaniu, takie jak stężenie jonów metali oraz stężenie
i rodzaj kwasu użytego do ługowania. Istotnym czynnikiem jest więc między innymi
dobór odpowiedniego ekstrahenta umożliwiającego separację kobaltu i niklu zarówno
z roztworów siarczanowych, jak i chlorkowych oraz ich mieszanin, gdyż H2SO4 i HCl
są najczęściej stosowanymi w przemyśle czynnikami ługującymi.
Wielu badaczy podejmowało temat odzysku jonów kobaltu, między innymi
z mieszanin z niklem. Jednakże większość dostępnej literatury dotyczy roztworów
modelowych o składach podobnych do tych otrzymywanych po ługowaniu naturalnych
złóż, zatem charakteryzujących się wysokim stężeniem jonów niklu i niskim jonów
kobaltu. Ze względu na rosnące wykorzystanie kobaltu w akumulatorach, wiele badań
poświęcono roztworom po ługowaniu różnego typu baterii, głównie litowo-jonowych
zatem dotyczą one głównie pozyskiwania kobaltu z roztworów zawierających lit.
Niewiele uwagi poświęcono jednak roztworom otrzymywanym po ługowaniu stali
nierdzewnych, o wysokich stężeniach zarówno niklu, jak i kobaltu oraz zawartości
innych metali, takich jak chrom, glin czy żelazo, które uniemożliwiają efektywne
prowadzenie ekstrakcji. Roztwory te były przedmiotem badań prezentowanych
w niniejszej pracy.
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Hipoteza badawcza zakłada, że wydajność i selektywność ekstrakcji kobaltu(II)
z roztworów rzeczywistych jest tak samo wysoka jak w przypadku roztworów
modelowych, a połączenie ekstrakcji z innymi technikami, takimi jak dializa dyfuzyjna
czy wytrącanie, umożliwia selektywny odzysk kobaltu(II) z wieloskładnikowych
wodnych roztworów odpadowych.
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II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
1. Stosowane odczynniki
W tabeli 9 przedstawiono używane w badaniach odczynniki.

Tabela 9. Odczynniki stosowane w badaniach

Wzór i nazwa odczynnika

Charakterystyka i pochodzenie

- siedmiowodny,
- masa cząsteczkowa: 281,10 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- sześciowodny,
- masa cząsteczkowa: 262,86 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- osiemnastowodny,
- masa cząsteczkowa: 716,45 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- dwunastowodny,
- masa cząsteczkowa: 474,39 g/mol,
- czystość cz.,
- Chempur, Polska
- jednowodny,
- masa cząsteczkowa: 399,88 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- POCH S.A., Polska
- sześciowodny,
- masa cząsteczkowa: 237,93 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- sześciowodny,
- masa cząsteczkowa: 237,71 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- dwuwodny,
- masa cząsteczkowa: 170,48 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- POCH S.A., Polska
- sześciowodny,
- masa cząsteczkowa: 241,45 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska

CoSO4·7H2O
Siarczan kobaltu(II)

NiSO4·6H2O
Siarczan niklu(II)

Cr2(SO4)3·18H2O
Siarczan chromu(III)

AlK(SO4)2·12H2O
Siarczan glinu potasu

Fe2(SO4)3·H2O
Siarczan żelaza(III)

CoCl2·6H2O
Chlorek kobaltu(II)

NiCl2·6H2O
Chlorek niklu(II)

CuCl2·2H2O
Chlorek miedzi(II)

AlCl3·6H2O
Chlorek glinu
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Wzór i nazwa odczynnika

Charakterystyka i pochodzenie

- 95%,
- masa cząsteczkowa: 98,08 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- 65%,
- masa cząsteczkowa: 63,01 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- Chempur, Polska
- masa cząsteczkowa: 40,00 g/mol,
- czystość cz.d.a,
- POCH S.A., Polska
- 85-90%,
- masa cząsteczkowa: 290,43 g/mol,
- Cytec Industries Inc., Kanada
- 93%,
- masa cząsteczkowa: 773,27 g/mol,
- Cytec Industries Inc., Kanada
- 98% mieszanina węglowodorów
alifatycznych C11-C14 (n-alkany,
izoalkany alkany cykliczne),
- <2% węglowodorów aromatycznych,
- Brenntag, Polska
- 99%,
- masa cząsteczkowa: 158,28 g/mol,
- Merck Sp. Z o.o., Polska
- czystość cz.d.a,
- masa cząsteczkowa: 92,14 g/mol,
- Chempur, Polska
- roztwory R1-R4 o składzie
przedstawionym w tabeli 11

Kwas siarkowy(VI)

Kwas azotowy(V)

Wodorotlenek sodu
C16H35O2P
Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy
Cyanex 272
Bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinian
triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy
Cyphos IL 104

Exxsol D80

Dekanol
C7H8
Toluen
Odpadowe roztwory zawierające kobalt
i nikiel
W tabeli 10 zestawiono odczynniki analityczne.

Tabela 10. Odczynniki analityczne

Nazwa odczynnika

Standard kobaltu(II)
Standard niklu(II)
Standard chromu(III)
Standard miedzi(II)

Charakterystyka i pochodzenie

- 1000 mg/dm3 Co(II) w 0,5 M HNO3,
- Merck Sp. z o.o., Polska
- 1000 mg/dm3 Ni(II) w 0,5 M HNO3,
- Merck Sp. z o.o., Polska
- 1000 mg/dm3 Cr(III) w 0,5 M HNO3,
- Merck Sp. z o.o., Polska
- 1000 mg/dm3 Cu(II) w 0,5 M HNO3,
- Merck Sp. z o.o., Polska
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Nazwa odczynnika

Standard żelaza(III)
Standard glinu(III)
NaOH (do titratora)

Charakterystyka i pochodzenie

- 1000 mg/dm3 Fe(III) w 0,5 M HNO3,
- Merck Sp. z o.o., Polska
- 1,0 g/dm3 Al(III) w HCl,
- Sigma Aldrich, Szwajcaria
- 0,1 N odważka analityczna,
- Chempur, Polska

W tabeli 11 przedstawiono składy użytych w badaniach roztworów rzeczywistych
otrzymanych z przemysłu. Roztwory pozyskano od jednej z polskich firm zajmujących
się utylizacją ścieków przemysłowych. Roztwór R1 otrzymano po strącaniu
zanieczyszczeń z roztworów typu R2-R4, przez co zawierał wyłącznie jony kobaltu(II)
i niklu(II). R2-R4 to rzeczywiste roztwory po ługowaniu stali lotniczych, dostarczone
z różnych partii procesu.

Tabela 11. Skład badanych roztworów rzeczywistych

Średnie stężenie, g/dm3
Jony
R1

R2

R3

R4

Co(II)

11,5

11,4

14,9

15,3

Ni(II)

24,0

20,4

29,0

27,5

Cr(III)

0

14,5

24,6

13,8

Al(III)

0

8,80

8,90

8,80

Cu(II)

0

0,53

0,02

0,02

Fe(III)

0

0,04

0,07

0,07

Średnie stężenie, M

H+

1,20

5,00

5,30

4,90

Cl-

0

0,30

0,30

0,30

SO42-

*

3,20

3,40

3,22

* nie mierzono
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2. Stosowana aparatura badawcza i pomocnicza
W prowadzonych badaniach stosowano następujące aparaty oraz sprzęt
pomocniczy:
 spektrometr absorpcji atomowej Analytik Jena ContrAA 300,
 spektrometr emisyjny Agilent 4210 MP AES,
 spektrofotometr UV/VIS Analytik Jena Specord 40,
 moduł membranowy z membraną anionowymienną Fumasep® FAD Fumatech,
 titrator Metrohm 702 SM Titrino,
 analizator elektroforetyczny Villa Labeco EA 100,
 dozymetr SI Analytics Titronic universal,
 skaningowy mikroskop elektronowy z modułem spektroskopii dyspersyjnej

energii FEI ThermoFisher Quanta 250 FEG,
 wirówka Eppendorf Centrifuge 5804,
 konduktometr Elmetron CX-505,
 waga analityczna Sartorius ENTRIS224I-1S,
 mieszadło mechaniczne IKA EURO-ST P CV,
 mieszadła magnetyczne Wigg ES 24,
 pompy perystaltyczne Ismatec ISM1077A,
 myjka ultradźwiękowa Elmasonic S 180 H,
 pipety automatyczne Eppendorf o pojemności od 100 μl do 10 cm3,
 szkło: zlewki, cylindry, kolby miarowe, rozdzielacze.

3. Metodyka badań
3.1. Przygotowanie roztworów
3.1.1. Dializa dyfuzyjna

Nadawę do dializy dyfuzyjnej stanowiły roztwory rzeczywiste R2, R3 lub R4,
pochodzące z ługowania odpadów stali lotniczej za pomocą kwasu siarkowego, kwasu
chlorowodorowego

lub

mieszaniny

tych

dwóch

kwasów.

Skład

roztworów

przedstawiono w tabeli 11. Roztworów rzeczywistych nie poddawano dodatkowym
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operacjom przygotowującym przed przystąpieniem do DD. Jako dializat stosowano
wodę dejonizowaną.

3.1.2. Strącanie

Roztwór wyjściowy do strącania stanowił roztwór po DD. Jako czynnik strącający
stosowano 30% (7,5 M) lub 40% (10 M) roztwór wodorotlenku sodu przygotowany
poprzez naważenie odpowiedniej ilości mikrogranulek NaOH do kolby miarowej
i dodanie wody dejonizowanej. Ze względu na wysokie stężenie, konieczne było
umieszczenie mieszaniny w myjce ultradźwiękowej w celu całkowitego rozpuszczenia
NaOH i uzyskania homogennego roztworu. Po tej operacji uzupełniano wodę
dejonizowaną do kreski.

3.1.3. Ekstrakcja i reekstrakcja
3.1.3.1.

Fazy wodne

W początkowych badaniach surówki do ekstrakcji stanowiły modelowe roztwory
siarczanowe, chlorkowe lub chlorkowo-siarczanowe zawierające około 5 g/dm3
kobaltu(II) oraz 5 g/dm3 niklu(II), odpowiednio w postaci siarczanów, chlorków
lub mieszaniny tych soli. Roztwory przygotowano przez naważenie odpowiedniej ilości
odczynnika: CoSO4·7H2O, NiSO4·6H2O, CoCl2·6H2O lub NiCl2·6H2O do kolby
miarowej, a następnie uzupełnienie do kreski wodą dejonizowaną.
W kolejnym etapie badań roztworem wyjściowym był roztwór R1, którego
nie poddawano dodatkowym operacjom oczyszczania lub rozcieńczania. Podjęto
również próbę ekstrakcji jonów metali z roztworu R2, jednakże ze względu na obecność
jonów chromu i glinu ulegających wytrąceniu, okazało się to niemożliwe. W związku
z tym ekstrakcji poddawano roztwory po dializie i strącaniu.
Przeprowadzono także badania ekstrakcji jonów glinu(III) z modelowych
jednoskładnikowych roztworów chlorkowych lub siarczanowych. Roztwory modelowe
o stężeniu około 5 g/dm3 przygotowano przez naważenie odpowiedniej ilości
odczynnika: AlK(SO4)2·12H2O lub AlCl3·6H2O do kolby miarowej i uzupełnienie
do kreski wodą dejonizowaną.
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Do regulacji pH podczas ekstrakcji stosowano 5 (20%) lub 10 M (40%)
roztwór NaOH

przygotowany

analogicznie

jak

opisano

w rozdziale

III.3.1.2.

Alternatywnie, stosowano 1 M roztwór H2SO4, który przygotowano odmierzając
odpowiednią objętość 95% kwasu siarkowego(VI), następnie dodając go do kolby
miarowej napełnionej wodą dejonizowaną. Po dodaniu kwasu i wymieszaniu zawartości
kolby, uzupełniano wodą dejonizowaną do kreski.
Do reekstrakcji stosowano roztwory H2SO4 o stężeniu 0,5, 1,0, 1,5 lub 2,0 M,
przygotowane analogicznie jak roztwór 1 M do regulacji pH.

3.1.3.2.

Fazy organiczne

Jako fazy organiczne stosowano roztwory ekstrahentów: kwasu bis(2,4,4trimetylopentylo)fosfinowego (Cyanex 272) oraz jego soli fosfoniowej – bis(2,4,4trimetylopentylo)fosfinianu triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 104).
Sporządzono roztwory Cyaneksu 272 o stężeniach od 0,2 do 2,0 M odważając
odpowiednią ilość ekstrahenta do kolby miarowej, dodając 5% objętościowych
dekanolu i uzupełniając do kreski Exxsolem D80. Roztwory Cyphosu IL 104
o stężeniach od 0,4 do 1,0 M przygotowano naważając do kolby miarowej ekstrahent
i uzupełniając do kreski toluenem. Jako rozpuszczalnik zastosowano toluen, ponieważ
przy użyciu Exxsolu D80 nie udało się uzyskać jednorodnej fazy organicznej.

3.2. Sposób prowadzenia dializy dyfuzyjnej

Dializę

dyfuzyjną

prowadzono

w module

membranowym

z membraną

anionowymienną Fumasep® FAD, która wykazuje bardzo dobre właściwości względem
kwasu siarkowego(VI) i chlorowodorowego, które obecne są w badanych roztworach
[238]. Podstawowe parametry membrany przedstawiono w tabeli 12.
Przed rozpoczęciem DD, układ płukano wodą dejonizowaną przez około godzinę.
Na rysunku 19 przedstawiono schemat układów do DD stosowanych w badaniach,
składających się z jednego lub dwóch modułów membranowych.
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Poliester

0,015

75-90

>85

1,5-1,7

0,4-0,8

Stabilność, pH

Opór
powierzchni
właściwej,
Ωcm2

Pojemność
wymiany
jonowej (IEC),
meq/g

Selektywność,
%

Grubość, μm

Powierzchnia
robocza, m2

Materiał

Tabela 12. Parametry membrany anionowymiennej Fumasep® FAD

1-9

a)

b)

Rysunek 19. Schemat układu do DD składającego się z a) jednego lub b) dwóch modułów
membranowych
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Nadawę (roztwór R2, R3 lub R4) podawano do modułu membranowego
przeciwprądowo do dializatu (wody dejonizowanej) za pomocą pompy perystaltycznej.
Stosunek objętościowy nadawy do dializatu (VN/VD) wynosił 1 lub 2. DD prowadzono
przez 120 minut przy różnych natężeniach przepływu faz w zakresie 0,015-0,060
dm3/min. W trakcie procesu mierzono przewodnictwo dializatu oraz pobierano próbki
obu faz w celu oznaczenia zawartości kwasu i jonów metali. Po zakończeniu DD
nadawę poddaną dializie, zubożoną w kwas, kierowano do etapu strącania,
a zakwaszony dializat pozostawiano jako potencjalny roztwór reekstrahujący. W dalszej
części pracy roztwór zubożony w kwas, otrzymany po DD roztworów R2-R4, nazwano
roztworem po DD.

3.3. Metodyka strącania

Strącanie prowadzono w temperaturze otoczenia. Zmierzoną objętość roztworu
po DD poddawanego strącaniu umieszczano w zlewce z mieszadłem i elektrodą.
Za pomocą dozymetru dodawano 20, 30 lub 40% NaOH do uzyskania pH 4,5-4,8.
Natężenie przepływu czynnika strącającego wynosiło 0,5-3,0 cm3/min. W trakcie
strącania roztwór intensywnie mieszano z prędkością 600-800 rpm aby zmniejszyć
wpływ miejscowych skoków pH wynikających z dozowania stężonego NaOH oraz nie
dopuścić kumulowania osadu przy dnie, co utrudniałoby dalsze prowadzenie procesu.
Po uzyskaniu pożądanego odczynu roztwór filtrowano pod próżnią na sączku
filtracyjnym

lub

dzielono

na

mniejsze

porcje

i odwirowywano

w wirówce

przez 15 minut z prędkością 1500 rpm. Z oddzielonego roztworu pobierano próbki
do analiz, a następnie poddawano go ekstrakcji. W próbkach zarówno po strącaniu,
jak i przed nim, po odpowiednim rozcieńczeniu (100 lub 5000 razy) w 1,5% HNO3
analizowano zawartość jonów metali.

3.4. Sposób prowadzenia ekstrakcji

Ekstrakcję prowadzono dwustopniowo w temperaturze otoczenia w stosunku
objętościowym fazy wodnej do organicznej w/o równym 2. W zlewce wyposażonej
w mieszadło

oraz

elektrodę

pH

umieszczano

fazę

wodną.

Dobór

w/o

został podyktowany doświadczeniami innych badaczy, zarówno dla roztworów
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o wielokrotnie wyższej zawartości Ni(II) w stosunku do Co(II) (100 i 1,4 g/dm3),
jak i stosunku stężeń tych dwóch metali zbliżonym do oczekiwanego w badanych
roztworach (Ni(II)/Co(II) około 2-2,5) [185, 194]. Ponadto, dzięki zastosowaniu
dwukrotnie mniejszej objętości fazy organicznej w stosunku do wodnej, uzyskano
wzbogacenie (zatężenie) fazy organicznej w Co(II). Po ustabilizowaniu wartości pH
dodawano roztwór ekstrahenta i rozpoczynano odmierzanie czasu do upłynięcia
15 minut. W zależności od prowadzonego procesu stopniowo dodawano za pomocą
pipety automatycznej czynnik regulujący odczyn (NaOH lub H2SO4). Podczas
całej ekstrakcji utrzymywano intensywne mieszanie na poziomie 500-800 rpm,
aby zapewnić dużą powierzchnię kontaktu faz oraz nie dopuścić do miejscowych
skoków pH, które w przypadku Cyaneksu 272 mogłyby znacząco wpłynąć
na uzyskiwane wyniki ekstrakcji.
Po zakończeniu ekstrakcji fazy przelewano do rozdzielaczy i pozostawiano
na około 5 minut do ich całkowitego rozdzielenia. Oddzieloną fazę wodną umieszczano
w czystej zlewce z mieszadłem i elektrodą i prowadzono drugi stopień ekstrakcji,
w sposób analogiczny do opisanego powyżej, dodając świeżą porcję roztworu
ekstrahenta. Na wszystkich etapach (przed ekstrakcją, po pierwszej ekstrakcji oraz
po drugiej ekstrakcji) pobierano próbki faz wodnych, które rozcieńczano 100lub 5000 krotnie 1,5% roztworem HNO3 i analizowano pod kątem zawartości jonów
metali.

3.5. Sposób prowadzenia reekstrakcji

Fazy organiczne po dwóch stopniach ekstrakcji łączono ze sobą intensywnie
mieszając, lub w pojedynczych przypadkach poddawano reekstrakcji osobno. W celu
określenia optymalnych warunków reekstrakcji przeprowadzono następujące badania:
 stężenia roztworu reekstrahującego (0,5, 1,0, 1,5 lub 2,0 M H2SO4),
 stosunku fazy organicznej do wodnej (o/w równe 1, 2, 5 lub 10),
 możliwości zastosowania dializatu jako roztworu reekstrahującego.

Wszystkie

reekstrakcje

prowadzono

w temperaturze

otoczenia

w zlewce

z mieszadłem, dodając odpowiednią objętość czynnika reekstrahującego (H2SO4
o wybranym stężeniu lub dializatu uzyskanego po DD). Po 15 minutach intensywnego
mieszania z prędkością około 600 rpm, fazy przelewano do rozdzielaczy i pozostawiano
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na około 5 minut do całkowitego rozdzielenia. Z fazy wodnej po reekstrakcji pobierano
próbki, które rozcieńczano (100 lub 5000 razy) i oznaczano w nich zawartość jonów
metali.

3.6. Regeneracja roztworu ekstrahenta

W przypadku Cyaneksu 272, oczyszczone fazy organiczne po reekstrakcji
poddawano regeneracji. Polegała ona na przeprowadzeniu dodatkowej reekstrakcji
z użyciem 1 M H2SO4 w celu usunięcia ewentualnych pozostałości jonów metali,
a następnie kilkukrotnym przemywaniu wodą dejonizowaną do momentu uzyskania
stałego pH popłucznyn. Tak przygotowaną fazę organiczną stosowano ponownie
w kolejnych badaniach ekstrakcji.

4. Metody analityczne
4.1. Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS)

Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS – Atomic Absorption Spectrometry) to
technika wykorzystywana do oznaczania zawartości jonów metali w roztworach
wodnych, a także stałych próbkach. Umożliwia badanie zarówno próbek prostych
analitycznie,

tj.

jednoskładnikowych

i wieloskładnikowych

mieszanin

o wysokim

rzeczywistych

stężeniu
o śladowych

składnika,

jak

zawartościach

oznaczanych pierwiastków. Do głównych zalet tej metody zaliczyć należy dokładność
i powtarzalność wyników, a także krótki czas oznaczania. Korzyścią jest również
niewielka ilość próbki potrzebnej do analizy – metoda ta jest niszcząca i nie ma
możliwości odzyskania analitu, zatem istotne jest dokonanie pomiaru z możliwie małej
próby. Wadę stanowi konieczność stosowania lampy dedykowanej do każdego metalu
lub drogiej lampy łukowej, co znacząco wpływa na koszty aparatury.
AAS polega na pomiarze promieniowania o charakterystycznej długości fali
absorbowanego przez wolne atomy danego pierwiastka. Konieczne jest więc
odparowanie i atomizacja próbki, na przykład poprzez jej rozpylenie w płomieniu,
zwykle acetylenowo-tlenowym. Pod wpływem temperatury ze związków uwalniane są
atomy metali, które pochłaniają promieniowanie o długości fali charakterystycznej
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dla danego pierwiastka. Źródłem promieniowania w klasycznych rozwiązaniach są
lampy z katodą wnękową wyłożone wewnątrz proszkiem badanego metalu. W nowych
urządzeniach typu HR-CS (High Resolution Continuum Source), źródło stanowi
ksenonowa lampa łukowa, generująca promieniowanie w pełnym zakresie optycznym.
Różnica między natężeniem promieniowania wyemitowanego oraz tego, które przeszło
przez komorę z rozpyloną próbką, mierzona jest przez detektor w postaci czułego
fotopowielacza

lub

półprzewodnikowego,

w nowocześniejszych
a następnie

rozwiązaniach

wzmacniana

i kierowana

–
do

detektora
rejestratora.

Rozbieżność ta umożliwia określenie stężenia jonów metalu w analizowanej próbce –
im wyższe stężenie, tym więcej wolnych atomów zdolnych do zaabsorbowania
promieniowania, a tym samym większa absorbancja. Do oznaczenia zawartości jonów
metalu, konieczne jest przygotowanie roztworów wzorców o znanym stężeniu
i wykreślenie krzywej zależności absorbancji od stężenia metalu, do której następnie
porównywane są wartości uzyskane dla badanych próbek o nieznanym stężeniu.
Zależność ta jest prostoliniowa dla ograniczonego zakresu stężeń, dlatego często
konieczne jest rozcieńczanie próbek do uzyskania stężenia w zakresie prostoliniowości
krzywej wzorcowej [239-243].
W tabeli 13 przedstawiono charakterystyczne długości fal dla metali badanych
metodą AAS. W prowadzonych badaniach wszystkie próbki rozcieńczano od 100
do 10 000 razy w celu uzyskania oznaczanego stężenia na poziomie około 5 mg/dm3.
Do rozcieńczania próbek stosowano 1,5% HNO3.

Tabela

13.

Charakterystyczne

długości

fal

dla

metali

badanych

(dane z oprogramowania aparatu ContrAA 300)

Metal

Długość fali, nm

Co(II)

240,7

Ni(II)

232,0

Cr(III)

359,3

Cu(II)

324,7

Fe(III)

248,3
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Na rysunku 20 przedstawiono krzywe wzorcowe kobaltu(II), niklu(II),
chromu(III), miedzi(II), żelaza(III) przygotowane w 1,5% HNO3 w celu oznaczania
zawartości metali w badanych próbkach.
b)

a)

R2=0,99997

R2=0,99997
d)

c)

R2=0,99999

R2=0,99992

e)

R2=0,99999
Rysunek 20. Krzywe wzorcowe: a) Co(II), b) Ni(II), c) Cr(III), d) Cu(II) oraz e) Fe(III)
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4.2. Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą mikrofalową (MIP-AES)

Emisyjna spektrometria atomowa z plazmą wzbudzaną mikrofalowo (MIP-AES –
Microwave Induced Plasma Atomic Emission Spectroscopy), podobnie jak AAS

umożliwia analizę stężenia jonów metali w roztworach wodnych i próbkach stałych.
Główną zaletą tej metody, obok wysokiej dokładności i powtarzalności wyników, jest
możliwość wykonywania w tym samym czasie analizy wielopierwiastkowej, dzięki
czemu czas oznaczania jest znacznie krótszy niż w metodzie AAS.
AES polega na pomiarze promieniowania wyemitowanego przez wzbudzone
atomy podczas ich powrotu do stanu podstawowego. Źródłem wzbudzenia w przypadku
MIP-AES jest plazma generowana z gazu obojętnego (np. argonu) za pomocą pola
elektromagnetycznego o częstotliwości mikrofalowej. Długość fali promieniowania
wyemitowanego jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka, a jego natężenie jest
mierzone

przez

detektor

półprzewodnikowy.

Natężenie

promieniowania

jest

proporcjonalne do stężenia metalu w próbce. Plazma jest jednym z najbardziej
stabilnych źródeł wzbudzenia, dzięki czemu na otrzymanym widmie nie obserwuje się
interferencji chemicznych i jonizacyjnych [239].
Przed rozpoczęciem pomiaru konieczne jest przygotowanie krzywej wzorcowej
na podstawie analizy intensywności promieniowania wyemitowanego przez próbki
o znanych stężeniach.
W niniejszej pracy zastosowano metodę MIP-AES do badania zawartości jonów
Al(III) w wybranych próbkach. Charakterystyczna długość fali promieniowania
emitowanego przez glin wynosi 396,2 nm. Pomiary wykonywano na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu dzięki uprzejmości prof. dra hab. inż. Ryszarda
Cierpiszewskiego. Krzywą wzorcową glinu(III) przygotowaną w 1,5% HNO3 w celu
oznaczania zawartości metali w badanych próbkach, przedstawiono na rysunku 21.
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R2=0,99999
Rysunek 21. Krzywa wzorcowa Al(III)

4.3. Miareczkowanie potencjometryczne

Do badania zawartości jonów H+ w fazach wodnych stosowano technikę
miareczkowania potencjometrycznego. Pobierano próbkę o znanej objętości i dodawano
do niej około 15-20 cm3 wody dejonizowanej. Następnie za pomocą titratora
miareczkowano 0,1 M roztworem NaOH do całkowitego zobojętnienia kwasu
w próbce. Punkt zobojętnienia mierzono za pomocą szklanej elektrody umieszczonej
w naczyniu z próbką. Stężenie jonów H+ obliczano zgodnie ze wzorem:
cH  

c NaOH  V NaOH
V próbki

c H  – stężenie jonów H+, M,

c NaOH – stężenie titranta, M,
V NaOH – objętość titranta zużytego na zmiareczkowanie próbki, dm3,
V próbki – objętość próbki, dm3.
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4.4. Spektroskopia UV/VIS

Spektroskopia UV/VIS umożliwia badanie struktury kompleksów jonów metali
w roztworach

wodnych

i fazach

organicznych.

Za

pomocą

spektrofotometru

rejestrowano widma w zakresie długości fal od 190 do 1100 nm. Jako odnośnik dla faz
wodnych stosowano wodę, natomiast dla faz organicznych odnośnikami były
odpowiednio:
 dla faz organicznych z ekstrahentem Cyanex 272: Exxsol D80,
 dla faz organicznych z ekstrahentem Cyphos IL 104: toluen.

Próbki w razie konieczności rozcieńczano za pomocą odnośników, aby utrzymać
wartość absorbancji poniżej 1.
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III.

WYNIKI BADAŃ

W przemyśle powstają znaczne objętości roztworów odpadowych stanowiących
potencjalne zagrożenie dla środowiska i wymagających odpowiedniego przetworzenia.
Nowe metody odzysku metali z takich strumieni opracowywane są zwykle
w warunkach laboratoryjnych i przenoszone na skalę przemysłową dopiero, gdy wykaże
się ich pożądaną efektywność, która przekłada się na opłacalność takiej inwestycji.
Często jednak proponowane rozwiązania, które wykazały się wysoką efektywnością
w skali laboratoryjnej, mogą okazać się mniej wydajne lub wręcz całkowicie
nieprzydatne

w skali

przemysłowej.

Wynika

to z trudności,

jakich

nastręcza

powiększanie skali, związanych między innymi z wysoką korozyjnością silnie
kwaśnych roztworów po ługowaniu. W laboratorium stosuje się aparaturę szklaną, która
jest odporna na takie warunki. Urządzenia przemysłowe muszą być wykonane
z odpowiednich, a co za tym idzie, znacznie droższych materiałów, które nie ulegną
zniszczeniu podczas długotrwałego kontaktu z silnie kwaśnym środowiskiem.
Na przebieg samej reakcji w skali przemysłowej znaczący wpływ ma transport
substancji w układzie, zwłaszcza w przypadku kontaktu dwóch faz. Zapewnienie dużej
powierzchni kontaktu faz przez odpowiednie mieszanie jest dużo trudniejsze niż w skali
laboratoryjnej, która stanowi zwykle około 0,001% docelowej instalacji przemysłowej
i wymaga znacznych nakładów energetycznych. Niemniej jednak poznanie procesu
w mniejszej skali jest kluczowe, gdyż w przypadku ewentualnego niepowodzenia,
niesie ze sobą znacznie mniejsze koszty, a ponadto pozwala już na wstępnym etapie
rozwoju procesu określić najbardziej krytyczne punkty, które mogą mieć największy
wpływ na ostateczne rezultaty.
W skali przemysłowej korzystne jest stosowanie reagentów dostępnych
komercyjnie, gdyż stosowanie substancji wymagających syntezy w znacznych
objętościach generowałoby dodatkowe koszty eksploatacyjne. Istotnym zagadnieniem
jest także bezpieczeństwo stosowanych reagentów. W skali wielkotonażowej nie jest
pożądane prowadzenie reakcji z użyciem substancji łatwopalnych czy wybuchowych,
które stanowiłyby ogromne niebezpieczeństwo dla całej instalacji. W przypadku
procesów prowadzonych w innych warunkach niż normalne, na przykład podwyższonej
temperaturze lub pod zwiększonym ciśnieniem, znacznie wzrastają koszty operacyjne
związane z zapewnieniem odpowiednich warunków [244]. Wymagania związane
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z ochroną zdrowia pracowników wymuszają rezygnację ze stosowania substancji
niebezpiecznych, w szczególności z grupy tzw. substancji CMR (carcinogenic,
mutagenic or toxic to reproduction – rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie

na rozrodczość) i zastępowanie ich w miarę możliwości substancjami mniej
szkodliwymi dla zdrowia [245, 246]. Wszystkie wymienione czynniki mogą
spowodować,

że metoda dopracowana w warunkach laboratoryjnych,

w skali

przemysłowej będzie nieopłacalna, niebezpieczna lub nieefektywna. W celu uniknięcia
potencjalnych trudności związanych z wprowadzeniem badanego procesu do skali
przemysłowej, wybrano do niego operacje, które nie nastręczają dużych trudności
przy powiększaniu skali (na przykład dializa dyfuzyjna) oraz reagenty, które są
komercyjnie

dostępne

i uznawane

za

stosunkowo

bezpieczne

w użytkowaniu

(na przykład Cyanex 272).

1. Dializa dyfuzyjna
Dializę dyfuzyjną prowadzono dla wieloskładnikowych roztworów rzeczywistych
R3 oraz R4. Roztwory te charakteryzowały się bardzo niskim pH (około -1,0), co nie
jest pożądane w kolejnych etapach proponowanego procesu odzysku ze względu
na konieczność stosowania dużych ilości NaOH do ustalenia odczynu na odpowiednim
poziomie

(strącanie

czy

ekstrakcja).

Bendová

i Weidlich

wykorzystali

DD

do zmniejszenia stężenia H2SO4 w roztworze uzyskanym po ługowaniu katalizatora –
niklu Raneya. Celem było zredukowanie ilości NaOH niezbędnej do strącenia metali
z PLS [110]. Usunięcie części kwasu w DD umożliwia zatem oszczędność reagentów
i zmniejszenie objętości strumieni odpadowych oraz pozyskanie bardziej stężonych
roztworów, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie. W dalszej części rozdziału
przedstawiono wpływ warunków prowadzenia DD na uzyskiwane wyniki.

1.1. Wpływ stosunku objętościowego faz

Dobór odpowiedniej ilości dializatu w stosunku do nadawy poddawanej dializie
dyfuzyjnej jest bardzo istotny, ponieważ jako proces dyfuzyjny DD opiera się ona
w głównej mierze na różnicy stężeń składnika po obu stronach membrany. Jeśli
objętość dializatu będzie zbyt mała, wówczas gradient stężenia szybko ulega
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zmniejszeniu i dializa traci siłę napędową. Z drugiej strony, stosowanie dużych
objętości dializatu, mimo iż poprawia efektywność DD, nie jest korzystne, gdyż
prowadzi do otrzymywania znacznych objętości odpadowego rozcieńczonego roztworu
kwasu, który jest trudniejszy do zagospodarowania. Bardziej stężony kwas może
znaleźć zastosowanie w dalszym etapie proponowanego procesu odzysku kobaltu –
reekstrakcji.
Przeprowadzono DD z roztworów R3 i R4 przy natężeniu przepływu obu faz
(QN=QD) 0,015 dm3/min oraz stosunku objętościowym nadawy do dializatu (VN/VD)
równym 1 lub 2. Na rysunku 22 przedstawiono zmianę stężenia jonów H+ oraz
przewodnictwa w dializacie w trakcie trwania DD.
b)

a)

Rysunek 22. Zmiana a) stężenia jonów H+ oraz b) przewodnictwa w dializacie w trakcie DD:
(♦) R3 i VN/VD=2, () R3 i VN/VD=1, (▲) R4 i VN/VD=2, (×) R4 iVN/VD=1
(QN=QD=0,015 dm3/min)

W

przypadku

DD

obu roztworów

obserwowano

wzrost

efektywności

przenoszenia jonów H+ do dializatu przy nadmiarze objętościowym nadawy. Końcowe
stężenie jonów H+ w dializacie po DD z nadawy R3 wynosiło 1,9 oraz 2,8 M, a 0,7
i 1,4 M z nadawy R4, odpowiednio dla VN/VD równego 1 i 2 (rys. 22a). Wzrost stężenia
jonów

w dializacie,

zarówno

pochodzących

od

kwasu,

jak

i nieselektywnie

przenoszonych kationów metali, jest dobrze obrazowany przez wzrost przewodnictwa
dializatu (rys. 22b). W ciągu pierwszych 20 minut DD dla wszystkich czterech
badanych przypadków, widoczny jest zbliżony liniowy wzrost przewodnictwa,
następnie szybkość przenoszenia jonów zaczyna się zdecydowanie różnić, choć
we wszystkich przypadkach zachowana zostaje tendencja wzrostowa. Analogicznie
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do intensywności transportu jonów H+, przewodnictwo rośnie najszybciej dla roztworu
R3 przy VN/VD równym 2, a najwolniej dla R4 przy VN/VD=1. Wyraźniejszy wzrost
przewodnictwa w procesach z mniejszą objętością dializatu jest związany z jego
szybszym zatężaniem. Jednocześnie stosunek VN/VD=2 jest wystarczający dla
zachowania efektywności DD. Z danych literaturowych wynika jednak, że dalsze
zwiększanie stosunku objętościowego faz mogłoby wpłynąć negatywnie na stopień
odzysku kwasu, ze względu na szybsze ustalanie się stanu równowagi w układzie.
Niekorzystnym skutkiem byłby również spadek wartości stopnia retencji jonów metali
wynikający ze zwiększenia siły napędowej DD [120]. Wyższa wydajność przenoszenia
kwasu z nadawy R3 wynika z wyższego początkowego stężenia wszystkich jonów
w tym roztworze, skutkującego większą siłą jonową wynoszącą odpowiednio 14,7 M
dla R3 i 13,2 M dla R4. Efektem wysokiego stężenia jonów w nadawie jest większa siła
napędowa procesu dzięki zapewnieniu wyższego gradientu stężeń po obu stronach
AEM.

1.2. Wpływ natężenia przepływu faz
1.2.1. Równe natężenia przepływu nadawy i dializatu

Zbadano wpływ natężenia przepływu nadawy oraz dializatu na przebieg DD.
Przeprowadzono

eksperymenty

przy

równym

natężeniu

przepływu

obu

faz

wynoszącym 0,015, 0,030 oraz 0,060 dm3/min oraz VN/VD=2. Na rysunku 23
przedstawiono stężenia jonów H+ w obu fazach po zakończeniu DD oraz stopień
odzysku kwasu (EDD) w zależności od natężenia przepływu faz.
Wraz ze wzrostem natężenia przepływu faz zwiększa się stężenie jonów H+
w dializacie, a tym samym stopień odzysku kwasu. Wyższe natężenie przepływu
umożliwia

lepsze

obu roztworów.

wykorzystanie
Zwiększenie

siły

napędowej

natężenia

dzięki

przepływu

lepszej

dystrybucji

czterokrotnie

z 0,015

do 0,060 dm3/min spowodowało wzrost stężenia kwasu w dializacie z 2,8 do 3,8 M
oraz z 2,3 do 3,0 M, odpowiednio dla roztworu R3 i R4.
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b)

a)

Rysunek 23. Wpływ natężenia przepływu faz na stopień odzysku kwasu (EDD) i stężenia
jonów H+ w () roztworze po DD i (▲) dializacie po zakończeniu DD z roztworu a) R3
i b) R4 (VN/VD=2, t=120 min)

DD prowadzono z użyciem membrany anionowymiennej, zatem przenoszeniu
do dializatu powinny ulegać wyłącznie aniony reszt kwasowych oraz mobilne jony H+.
Jednakże ze względu na to, że żadna AEM nie jest całkowicie selektywna,
przez membranę permeowały także niewielkie ilości kationów metali. Na rysunku 24
przedstawiono stopień retencji jonów metali w zależności od natężenia przepływu faz
podczas DD.

a)

b)

Rysunek 24. Stopień retencji jonów metali w roztworach a) R3 i b) R4 po DD przy różnych
natężeniach przepływu: () 0,015, () 0,030, () 0,060 dm3/min (VN/VD=2, t=120 min)

Niezależnie od natężenia przepływu faz, dla obu roztworów R3 i R4 po DD,
najwyższe stopnie retencji (powyżej 98%) obserwowano w przypadku jonów Cr(III)
i Al(III), a najniższe dla Cu(II) (poniżej 94%). Natężenie przepływu nie wpłynęło
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na stopień retencji Cr(III) i Al(III), podczas gdy dla pozostałych metali obserwowano
spadek stopnia retencji przy wyższych natężeniach przepływu faz. Tendencja ta jest
znacznie bardziej wyraźna dla roztworu R3 i jest bardzo niekorzystna, gdyż z jednej
strony w roztworze po DD obniża się stężenie między innymi kobaltu(II), przez co
zmniejszeniu ulega ilość możliwego do odzyskania cennego metalu. Z drugiej strony,
większa ilość jonów metali przeniesiona do dializatu zanieczyszcza go i utrudnia
wykorzystanie go jako zregenerowanego kwasu, na przykład do reekstrakcji jonów
metali z naładowanych faz organicznych.
Wpływ natężenia przepływu na sumaryczny stopień retencji wszystkich jonów
metali jest znacznie bardziej widoczny dla roztworu R3, w którym można obserwować
znacznie większy spadek wartości tego parametru przy natężeniu przepływu
0,06 dm3/min wynikający z dużo większych jednostkowych spadków odnotowanych
dla Ni(II) i Co(II) (rys. 24a).
W silnie kwasowej nadawie metale tworzą różne kompleksy, zarówno o ładunku
dodatnim, jak i ujemnym, które w różnym stopniu są transportowane przez membrany.
Zwiększanie natężenia przepływu z jednej strony jest korzystne gdyż zwiększa transport
kwasu do dializatu, a z drugiej strony powoduje również coraz gorsze zatrzymanie
jonów metali w roztworze po DD. Należy więc wybrać kompromis między
efektywnością procesu a jakością produktu w zależności od oczekiwanego rezultatu.
Palatý i Žáková wskazali, że w roztworach wodnych zawierających kwas
chlorowodorowy i jony Ni(II), oprócz kationów H+ i anionów reszty kwasowej obecne
są także jony Ni2+ oraz kompleksy NiCl+. W układzie nie występują ujemnie
naładowane kompleksy niklu, więc nie jest on preferencyjnie transportowany przez
membranę, jednak niewielkie ilości są przenoszone ze względu na gradient stężeń tego
składnika po obu stronach membrany. Jony Ni2+ są silniej odpychane przez membranę
niż NiCl+ ze względu na wyższy ładunek, podczas gdy transport tych drugich jest
utrudniony przez większy rozmiar. Stężenie Ni2+ w roztworze wodnym zwiększa się
wraz ze wzrostem stężenia kwasu kosztem NiCl+, więc z bardziej kwaśnych roztworów
transportowane są głównie jony Ni2+ [247].
Z

badań

Oh

i współpracowników

wynika,

że

w środowisku

kwasu siarkowego(VI) jony niklu(II), miedzi(II) i żelaza(III) nie tworzą ujemnie
naładowanych kompleksów i nie ulegają w znaczący sposób przenoszeniu do dializatu
[112]. Fogel i współpracownicy wykazali natomiast, że chrom(III) występuje nie tylko
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w postaci Cr3+, ale również CrSO4+, Cr(SO4)2–, które to jony mogą ulegać przenoszeniu
przez AEM [248]. Niewielkie ilości żelaza(III) obecne w roztworach R3 i R4 mogą
tworzyć chlorokompleksy FeCl4–, podczas gdy glin(III) występuje zwykle w postaci
Al3+ lub AlSO4+ [249, 250].
W badaniach Oh i współpracowników wykazano także, że na efektywność
odzysku kwasu podczas DD może mieć wpływ jego stężenie w nadawie. Wzrost
stężenia kwasu siarkowego(VI) wpływa niekorzystnie na jego transport, podczas gdy
dla kwasu chlorowodorowego o stężeniu w zakresie od 4 do 6 M można zaobserwować
zwiększoną skuteczność odzysku. Wzrost efektywności odzysku kwasu przy wyższych
stężeniach wynika ze zwiększenia siły napędowej procesu, jednakże powyżej pewnej
wartości może dochodzić do dehydratacji membrany oraz przekroczenia jej pojemności
wymiany jonowej. Nie bez wpływu pozostaje także proces osmozy wody przez
membranę,

która

wpływa

na

zawartość

wody

w membranie,

pogarszając

jej właściwości. Dehydratacja może być także powodowana ogrzewaniem się
rozcieńczanego kwasu [112]. Takie zjawisko obserwowano również w prowadzonych
badaniach. W badanych roztworach stężenie jonów H+ wynosiło około 5,3 i 4,9 M
(odpowiednio R3 i R4). Pochodziły one głównie od kwasu siarkowego(VI) (stężenia Cl–
i SO42– wynosiły około 0,3 i 3,4 oraz 0,3 i 3,2 M odpowiednio dla R3 i R4 (tabela 11)),
dla którego Oh i współpracownicy otrzymali niższe wartości odzysku niż dla HCl
czy HNO3. Współczynnik dyfuzji jest związany także z lepkością roztworu, która jest
nieco wyższa w przypadku H2SO4 [112]. Dodatkowo jak wykazali Palatý i Bendová,
przepuszczalność membrany Fumasep® FAD przy stężeniach powyżej 1 M jest wyższa
dla HCl niż dla H2SO4 [238].
W fazach wodnych może występować zależność między pH roztworu a przewagą
danej formy kompleksu metalu. Stąd przy wysokiej początkowej zawartości kwasu
może dochodzić do przekształcania kompleksów w formy o ładunku ujemnym lub
mniejszym ładunku dodatnim, a w konsekwencji do łatwiejszego transportu takich
kompleksów przez membranę. W procesach o wyższym natężeniu przepływu faz
wodnych, w których w krótkim czasie następuje duża ilość wymian roztworu, możliwe
jest obserwowanie spadku stopnia retencji jonów metali – większa ilość ujemnie
naładowanych

kompleksów

przepermeuje

przez

membranę

zanim

dojdzie

do wyraźnego podwyższenia pH powodującego przekształcenie kompleksów. Merad
i Belkhouche zbadali jakie kompleksy tworzy kobalt(II) w roztworach o różnym
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stężeniu HCl, a zatem i różnym pH. Wykazano, że w fazach wodnych o stężeniu kwasu
około 5 M występuje około 40% CoCl2 i tyle samo CoCl42–, jednak w miarę
zmniejszania pH (zwiększania stężenia kwasu) rośnie przewaga ujemnego kompleksu
do około 75% przy 10 M HCl. W roztworach nie zawierających kwasu niemal 100%
kobaltu(II) występuje w postaci Co2+ [251].
Należy

również

pamiętać

o rzeczywistej

masie

poszczególnych

metali

w roztworze. Przy natężeniu przepływu równym 0,015 dm3/min z roztworu R3 zostało
przeniesione około 10% Cu(II) i tylko około 2% Ni(II), jednak biorąc pod uwagę
stężenia obu metali w nadawie, przeniesieniu uległa znacznie większa ilość niklu(II) –
0,06 g w porównaniu do 0,0002 g Cu(II).

1.2.2. Różne natężenia przepływu nadawy i dializatu

Przeprowadzono DD z roztworów R3 i R4 przy QN≠QD w dwóch układach:
większe natężenie przepływu nadawy lub dializatu wynoszące 0,06 dm3/min w stosunku
do 0,03 dm3/min. Uzyskane wyniki zmian stężenia jonów H+ w dializacie oraz stopni
retencji jonów metali porównano z rezultatami otrzymanymi dla natężeń przepływu
QN=QD wynoszących 0,03 oraz 0,06 dm3/min i przedstawiono na rysunkach 25 i 26.
a)

b)

Rysunek 25. Zmiana stężenia jonów H+ w dializacie w trakcie trwania DD z roztworu a) R3
i b) R4: (♦) QN=0,03 dm3/min, QD=0,06 dm3/min, () QN=0,06 dm3/min, QD=0,03 dm3/min,
(▲) QN=QD=0,06 dm3/min, (×) QN=QD=0,03 dm3/min (VN/VD=2)
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Najwięcej kwasu zostało przeniesione do dializatu przy dwukrotnie większym
natężeniu przepływu nadawy R3 w stosunku do dializatu. Zbliżoną charakterystykę
transportu jonów H+ obserwowano dla QN=QD wynoszącego 0,06 dm3/min, korzystne
jest więc prowadzenie DD przy wysokim natężeniu przepływu nadawy. Zwiększenie
natężenia przepływu dializatu nie umożliwiło osiągnięcia tak wysokich wartości
stężenia kwasu w dializacie.
W przypadku roztworu R4 profile stężeń jonów H+ oraz końcowe stężenia
w dializacie są niemal jednakowe dla wszystkich czterech badanych procesów, nie
zaobserwowano znaczących różnic wynikających ze zmian natężeń przepływu faz.

b)

a)

Rysunek 26. Stopień retencji jonów metali po DD z roztworu a) R3 i b) R4 przy różnych
natężeniach przepływu faz: () QN=0,03 dm3/min, QD=0,06 dm3/min, () QN=0,06 dm3/min,
QD=0,03 dm3/min, () QN=QD=0,06 dm3/min, () QN=QD=0,03 dm3/min
(VN/VD=2, t=120 min)

Podczas dializy z roztworu o najwyższej zawartości H+ (R3) obserwowano
niekorzystny wpływ różniących się natężeń przepływu faz na stopień retencji
poszczególnych metali w roztworze po DD. Z punktu widzenia tego parametru,
najkorzystniejsze jest prowadzenie DD przy niskim i jednakowym natężeniu przepływu
obu faz (0,03 dm3/min). Dla roztworu R4 różnice są znacznie mniej widoczne,
natężenie przepływu nie wpływa istotnie na intensywność przenoszenia jonów metali
do dializatu.
W badaniach Wanga i współpracowników zauważono, że przy stałej powierzchni
membrany istnieje graniczna wartość natężenia przepływu, powyżej której czas
przebywania nadawy permeującej przez membranę jest zbyt krótki, niewystarczający,

122

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

aby zapewnić transport jonów H+ przez membranę, a tym samym negatywnie wpływa
na efektywność DD. Jednocześnie, zwiększanie natężenia przepływu skutkuje
większym udziałem osmozy wody w kierunku nadawy. Zjawisko to wpływa
niekorzystnie na stężenie jonów metali w retentacie powodując zmniejszenie tego
stężenia. Autorzy nie dążyli, więc do uzyskania maksymalnego stopnia odzysku kwasu,
a do jak największego jego usunięcia przy zachowaniu wysokiego stężenia jonów
metali w roztworze po DD [120].
Celem prowadzenia DD w niniejszych badaniach również było usunięcie
możliwie jak największej ilości kwasu z nadawy przy jednoczesnej minimalnej utracie
jonów metali, głównie kobaltu(II). Wartości stopnia retencji jonów metali w roztworze
po DD są czynnikiem limitującym i decydującym o wyborze parametrów dializy.
Zaproponowane warunki procesu mogą skutkować niższą efektywnością usuwania
kwasu z nadawy, ale umożliwiają osiągnięcie lepszego, pod względem stężenia
kobaltu(II), produktu (roztworu po DD). Biorąc pod uwagę wydajność procesu i jakość
końcowego roztworu po DD, najkorzystniejsze jest prowadzenie DD przy równych
natężeniach przepływu obu faz wynoszących 0,06 dm3/min.

1.3. Wpływ neutralizacji dializatu

Przenoszenie kwasu do dializatu w trakcie DD powoduje stopniowe zmniejszanie
gradientu stężeń po obu stronach membrany, a w konsekwencji – siły napędowej
procesu. Jednym ze sposobów na zachowanie dużej siły napędowej podczas całej DD
jest neutralizacja jonów H+ w dializacie poprzez ciągłe dozowanie niewielkich objętości
roztworu zasady. Przeprowadzono DD przy VN/VD=2 i natężeniu przepływu
0,06 dm3/min dodając do dializatu stale niewielkie objętości NaOH. Porównano
stężenie jonów H+ w dializacie oraz stopień usunięcia kwasu z wartościami uzyskanymi
w analogicznym eksperymencie bez neutralizacji dializatu. Wyniki przedstawiono
na rysunku 27.
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b)

a)

Rysunek 27. Porównanie a) zmian stężenia jonów H+ w dializacie: () R3 bez neutralizacji
dializatu, (♦) R3 z neutralizacją dializatu, (▲) R4 bez neutralizacji dializatu,
(×) R4 z neutralizacją dializatu; b) efektywności usuwania kwasu z nadawy oraz stężenia H+
w roztworze po DD (QN=QD=0,06 dm3/min, VN/VD=2)

W przypadku obu badanych roztworów nadawy (R3 i R4) stężenie kwasu
w neutralizowanym dializacie przez cały czas trwania DD wynosiło prawie zero
(rys. 27a), a dzięki utrzymywaniu stałego wysokiego gradientu stężeń, końcowe
stężenie w roztworze po DD wyniosło 1,9 i 1,6 M odpowiednio dla R3 i R4 (rys. 27b).
Dla porównania, stężenie jonów H+ w roztworze po DD bez neutralizacji dializatu
wynosiło 3,1 i 3,0 M odpowiednio dla R3 i R4.
W tabeli 14 porównano wartości stopnia retencji jonów metali po zakończeniu
obu procesów. Neutralizacja dializatu wpłynęła na zwiększenie stopnia retencji
wszystkich obecnych w roztworze kationów dwuwartościowych. Dla R3 dodatkowo
zwiększyła się wartość sumarycznego stopnia retencji, podczas gdy dla R4 pozostała
w przybliżeniu bez zmian. Potencjalną przyczyną zwiększenia wartości stopnia retencji
dla jonów dwuwartościowych może być zmiana pH nadawy, które wpływa na ładunek
membrany. Qadir i współpracownicy wskazali, że przy niskim odczynie roztworu
nadawy, część ładunków membrany może ulec odwróceniu i membrana może przyjąć
częściowo

właściwości

kationowymienne

[252].

Sprzyja

to

transportowi

przez membranę jonów Ni(II), które w tych roztworach występują w postaci kationów
i dodatnich kompleksów (dyskusja w rozdziale III.1.2.1). Podczas neutralizacji
dializatu, pH nadawy rośnie szybciej niż podczas DD bez neutralizacji, dzięki czemu
zmiana

ładunków

w membranie

może
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a w konsekwencji dodatnio naładowane kompleksy Ni(II) nie mogą być transportowane
do dializatu.
Tabela 14. Porównanie wartości stopnia retencji jonów metali (RM) podczas DD
bez neutralizacji dializatu i z neutralizacją dializatu (QN=QD=0,06 dm3/min, VN/VD=2,
t=120 min)

RM, %
R3
Jony

Co(II)
Ni(II)
Cr(III)
Cu(II)
Fe(III)
sumarycznie

Bez
neutralizacji
dializatu
84,3
85,9
98,0
82,3
90,5
90,4

R4
Z
neutralizacją
dializatu
96,1
93,0
82,7
85,5
84,1
92,7

Bez
neutralizacji
dializatu
96,6
96,1
98,9
89,8
95,3
96,2

Z
neutralizacją
dializatu
98,1
97,7
90,1
100
97,8
96,0

Z punktu widzenia jakości roztworu po DD uzyskanego po procesie należy uznać,
że neutralizacja dializatu jest korzystnym działaniem, gdyż umożliwia usunięcie
większej ilości kwasu przy jednoczesnym zatrzymaniu większej ilości jonów metali.
To założenie stanowi podstawę tzw. dializy neutralizacyjnej (ND – neutralization
dialysis), stosowanej do odsalania wody. Układ do ND składa się z trzech komór

zawierających roztwór kwasu, nadawę oraz roztwór zasady. W układzie tego typu
stosuje się jednocześnie membranę AEM (między nadawą a roztworem zasady) i CEM
(między nadawą a roztworem kwasu), dzięki czemu uzyskiwane są trzy użyteczne
produkty – czysta woda oraz zatężone roztwory kwasu oraz zasady [253].
W niniejszych badaniach w wyniku prowadzenia DD z ciągłą neutralizacją dializatu
otrzymano duże objętości nieużytecznego ścieku (dializatu) stanowiącego odpad,
podczas gdy zakwaszony dializat otrzymywany po DD bez neutralizacji może znaleźć
zastosowanie w kolejnych etapach proponowanego procesu odzysku kobaltu(II). Celem
badań jest zaproponowanie procesu wpisującego się w ideę zrównoważonego rozwoju,
a zatem ograniczającego powstawanie strumieni odpadowych. Z tego względu
zaniechano dalszych badań z zastosowaniem neutralizacji dializatu.
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1.4. Wpływ wymiany dializatu w trakcie DD

Innym

sposobem

przeciwdziałania

zmniejszaniu

siły

napędowej

wraz

z przebiegiem dializy jest wymiana częściowo zakwaszonego dializatu w trakcie
procesu na świeżą porcję wody dejonizowanej. Podczas prowadzenia DD przy
natężeniu przepływu faz QN=QD=0,06 dm3/min i VN/VD=2, po upływie około 45 minut
wymieniono

dializat.

Uzyskane

wyniki

porównano

z dwoma

procesami

przeprowadzonymi przy tym samym natężeniu przepływu oraz VN/VD równym 1 i 2.
W tabeli 15 przedstawiono porównanie końcowego stężenia jonów H+ oraz metali
w roztworze po DD dla wszystkich trzech procesów.
Tabela 15. Stężenie jonów H+ i jonów metali w roztworze po DD bez wymiany dializatu
i z wymianą dializatu w trakcie dializy dyfuzyjnej (QN=QD=0,06 dm3/min, t=120 min)

VN/VD

1
2
2

Stężenie jonów
Wymiana
H+ w roztworze
dializatu
po DD, M
NIE
3,39
NIE
3,04
TAK
2,86

Zgodnie

z założeniem

Stężenie jonów metali w roztworze po DD,
g/dm3
Co(II)
Ni(II) Cr(III) Cu(II) Fe(III)
16,7
30,4
19,8
0,02
0,06
14,9
26,6
14,7
0,02
0,06
14,8
25,1
12,8
0,02
0,06

prowadzonego

eksperymentu,

wymiana

dializatu

umożliwiająca zachowanie dużej siły napędowej dializy, spowodowała usunięcie
większej ilości kwasu z nadawy w porównaniu do dwóch procesów prowadzonych
z użyciem jednego dializatu przez cały czas trwania DD. Z drugiej strony wymiana
dializatu spowodowała również zmniejszenie zawartości jonów metali w roztworze
po DD, co oznacza, że większa ich ilość została utracona i mniej produktu
będzie można uzyskać po zakończeniu procesu odzysku. Jednocześnie podczas DD
prowadzonej z wymianą dializatu powstaje dwukrotnie większa objętość dializatu
o mniejszej zawartości kwasu, zatem jego użyteczność również zostaje ograniczona,
przez co generowana jest większa ilość strumieni odpadowych. Prowadzenie dializy
z wymianą dializatu jest zatem niekorzystne w przypadku badanego procesu
i zaniechano dalszych badań wykorzystujących to rozwiązanie.
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1.5. Dwustopniowa dializa dyfuzyjna

Przeprowadzono dwustopniową DD w celu określenia możliwości zwiększenia
efektywności

usuwania

kwasu

oraz

oczyszczenia

dializatu

z jonów

metali

przeniesionych po pierwszym stopniu DD. Dializę prowadzono z roztworu R4 przy
VN/VD=2 i natężeniu przepływu równym 0,015 dm3/min. W rozdziale III.1.2.1.
wskazano, że wraz ze wzrostem natężenia przepływu faz malały wartości stopnia
retencji Co(II) i Ni(II) w roztworze po DD (rys. 24). Dlatego też do zbadania
możliwości zastosowania dwustopniowej DD, użyto najniższego badanego natężenia
przepływu,

przy

którym

uzyskano

najwyższe

wartości

stopnia

retencji

jonów tych metali. Nadawę w drugim stopniu stanowił roztwór po DD lub dializat po
pierwszym stopniu DD. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 16.
Tabela 16. Skład roztworów po dwustopniowej DD (QN=QD=0,015 dm3/min, VN/VD=2,
t=120 min)

Stopień
Nadawa
DD

I

II

II

Roztwór

Nadawa
Roztwór
po
I stopniu
R4
DD
Dializat po
I stopniu
DD
Roztwór
Roztwór
po
po II
I stopniu
stopniu
DD
DD
Dializat
Roztwór
po
po II
I stopniu
stopniu
DD

Skład roztworów po DD
Jony metali, g/dm3
H+ , M
Co(II) Ni(II) Cr(III) Cu(II) Fe(III)
3,47
14,2
25,9
18,1
0,02
0,06

2,72

12,9

21,9

16,4

0,02

0,06

2,66

1,3

2,08

0,37

0,002

0,009

1,22

10,5

20,2

11,7

0,01

0,05

1,70

0,89

1,89

0,35

0,004

0,007

Drugi stopień DD dla roztworu po pierwszym stopniu DD umożliwił usunięcie
z niego znacznej ilości kwasu, skutkujące zmniejszeniem stężenia jonów H+ z 3,5
do 1,2 M. Zawartość jonów metali w końcowym roztworze po DD w porównaniu
do pierwszego stopnia DD uległa dalszej redukcji o około 20%. W przypadku procesu,
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w którym nadawę w drugim stopniu stanowił dializat,

również odnotowano

zmniejszenie stężenia jonów H+ oraz jonów metali. Prowadzenie dwustopniowej DD
jest zatem korzystne pod kątem redukcji kwasowości nadawy, ale nie umożliwia
oczyszczenia dializatu z jonów metali przeniesionych podczas pierwszego stopnia DD.
Z punktu widzenia odzysku metali, utrata części jonów w każdym z kolejnych etapów
DD nie jest korzystna.

1.6. Wpływ powierzchni membrany

Poprawę efektywności transportu kwasu z nadawy można uzyskać również
przez zwiększenie powierzchni roboczej membrany. W celu zbadania wpływu
zwiększenia powierzchni membrany na odzysk kwasu z nadawy, przeprowadzono DD
przy VN/VD=2 w układzie składającym się z dwóch modułów membranowych,
zgodnie ze schematem przedstawionym w rozdziale II.3.2. (rys. 19b).
Zwiększenie liczby modułów membranowych w DD prowadzonej w sposób
ciągły może zdecydowanie zwiększyć odzysk kwasu [109]. W związku z tym
zdecydowano się na dodanie do układu drugiego modułu membranowego,
co zwiększyło powierzchnię membrany ze 150 do 300 cm2. Proces z wykorzystaniem
dwóch modułów prowadzono przy równym natężeniu przepływu obu faz wynoszącym
0,03 lub 0,04 dm3/min (VN/VD=2). Na rysunku 28 przedstawiono zmiany stężenia
jonów H+ oraz przewodnictwa w dializacie, a także ich porównanie z procesem
prowadzonym

w jednym

module

membranowym

przy

natężeniu

przepływu

0,03 dm3/min i VN/VD=2.
Przewodnictwo dializatu w układzie składającym się z dwóch modułów
przy natężeniu przepływu 0,04 dm3/min znacznie szybciej osiąga stałą wartość niż
w tym samym układzie oraz jednym module przy 0,03 dm3/min – po około 30 minutach
w porównaniu do około 100 minut (rys. 28b). Jednocześnie zmiany stężenia kwasu
w trakcie DD mają zbliżony przebieg dla wszystkich trzech badanych procesów,
co oznacza, że wzrost przewodnictwa w dializacie związany jest prawdopodobnie
z bardziej intensywnym transportem innych jonów w początkowej fazie procesu.
Zwiększona powierzchnia membrany ułatwia nieselektywny transport jonów metali,
dodatkowo wspierany przez wyższe natężenie przepływu, które powoduje wywieranie

128

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

przez strumień cieczy większego ciśnienia na membranę. W tabeli 17 zestawiono
stopnie retencji jonów metali dla badanych procesów.
b)

a)

Rysunek 28. Zmiana a) stężenia jonów H+ i b) przewodnictwa w dializacie w trakcie DD
w: układzie dwóch modułów membranowych przy (♦) QN=QD=0,03 dm3/min,
() QN=QD=0,04 dm3/min lub jednym module przy (▲) QN=QD=0,03 dm3/min (VN/VD=2)

Tabela 17. Wartości stopnia retencji jonów metali po DD w jednym module oraz w układzie
dwóch modułów membranowych (VN/VD=2, t=120 min)

DD w układzie dwóch modułów
RM, %

Co(II)
Ni(II)
Cr(III)
Cu(II)
Fe(III)
sumarycznie

QN=QD=0,03
dm3/min
97,2
96,9
98,7
90,3
86,9
94,0

QN=QD=0,04
dm3/min
97,6
97,6
99,0
90,2
93,7
95,6

DD w jednym
module
QN=QD=0,03
dm3/min
97,7
97,7
98,4
92,0
95,3
96,2

Wartości RM jonów metali w roztworach po DD w układzie składającym się
z dwóch modułów membranowych są nieco niższe niż dla jednego modułu, a końcowe
stężenie jonów H+ w dializacie różni się nieznacznie we wszystkich trzech procesach,
mimo ułatwionego transportu związanego ze zwiększeniem powierzchni membrany.
Stosowanie układu dwóch modułów membranowych nie jest więc bardziej korzystne
od jednego modułu ze względu na nieco większe zanieczyszczenie dializatu jonami
metali. Ponadto, użycie rozwiązania droższego, ze względu na koszt dodatkowego
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modułu membranowego, nie przyniosło wymiernego efektu w postaci zdecydowanej
poprawy odzysku kwasu.

1.7. Podsumowanie – wybrane parametry dializy dyfuzyjnej

Celem wprowadzenia dializy dyfuzyjnej do badanego procesu odzysku kobaltu(II)
jest zmniejszenie stężenia kwasu w roztworze po ługowaniu, bez znaczącej utraty
jonów metali, których wydzielanie z roztworu powinno następować w kolejnych
etapach procesu. Jak wskazano w rozdziałach I.5.2. i I.5.3., dostępne są różne
membrany do DD umożliwiające odzysk kwasu z roztworów odpadowych. W niniejszej
pracy DD zastosowano jako operację pomocniczą, w związku z czym skupiono się
na doborze parametrów tej operacji z zastosowaniem jednego typu membrany dostępnej
na rynku – Fumasep® FAD, polecanej przez innych badaczy do odzysku kwasów i ich
oddzielenia od jonów metali [116, 238]. Na podstawie wyników przeprowadzonych
badań wybrano parametry DD odpowiednie do osiągnięcia założonego celu.
Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 18.

Tabela

18.

Zestawienie

parametrów

dializy

dyfuzyjnej

wybranych

na

podstawie

przeprowadzonych badań

Parametr
Stosunek objętościowy nadawy do dializatu VN/VD
Natężenie przepływu faz QN=QD
Neutralizacja/wymiana dializatu w trakcie DD
Liczba stopni DD
Powierzchnia membrany

Wartość
2
0,06 dm3/min
NIE
1
150 cm2

2. Strącanie
2.1. Wpływ stężenia czynnika strącającego

W celu zbadania wpływu stężenia czynnika strącającego na przebieg strącania,
przeprowadzono procesy z użyciem 30% (7,5 M) oraz 40% (10 M) roztworu NaOH.
Tang i współpracownicy wskazali, że 40% NaOH wykazuje wysoką efektywność
wytrącania chromu(III) z roztworu o wysokim stężeniu (powyżej 100 g/dm3),
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umożliwiając usunięcie do 90% Cr(III) w ciągu 120 minut. Wykazali również,
że zarówno przy niższym (30%), jak i wyższych stężeniach NaOH (50-60%),
efektywność wytrącania uzyskuje zbliżone wartości, osiągając około 80% już
po 30 minutach, a następnie powoli wzrastając do około 90%. Dla 20% NaOH
tendencja wzrostowa jest wyraźnie wolniejsza (około 50% po 30 minutach), osiągając
ostatecznie około 85% po 120 minutach [254]. Wyższe stężenie czynnika strącającego
przyspiesza wytrącanie jonów metali z roztworu. Powoduje jednak bardziej gwałtowny
wzrost odczynu oraz częstsze punktowe skoki pH do wysokich wartości, co może
powodować wytrącanie również pożądanych jonów metali, które powinny zostać
w roztworze (na przykład kobaltu(II)). Dozowanie NaOH wiąże się z wydzielaniem
ciepła, zatem wydłużone dozowanie również jest niekorzystne, ponieważ dochodzi
do ogrzewania roztworu, w wyniku czego zmianie może ulegać rozpuszczalność
poszczególnych jego składników, a także powstaje większe zagrożenie dla aparatury
i operatora. Możliwość wykorzystania bardziej stężonego (40%) roztworu NaOH
uprościłaby również prowadzenie całego procesu odzysku przez zmniejszenie liczby
koniecznych do przygotowania roztworów, ponieważ ten samo roztwór jest
wykorzystywany do regulacji pH podczas ekstrakcji. W tabeli 19 zestawiono średnie
stężenia jonów metali w roztworze przed (roztwór po DD, około 3,0 M H+) oraz
po strącaniu z użyciem różnych stężeń NaOH.
Tabela 19. Stężenie jonów metali w roztworach przed i po strącaniu

Roztwór

Przed strącaniem
Po strącaniu 30% NaOH
Po strącaniu 40% NaOH

Co(II)
19,8
5,91
4,68

Stężenie jonów metali, g/dm3
Ni(II) Cr(III) Al(III) Cu(II)
32,2
26,4
8,24
0,03
12,0
0,09
0,05
0,007
8,82
0,00
0,00
0,007

Fe(III)
0,11
0,00
0,01

Obydwa użyte roztwory NaOH umożliwiły całkowite wytrącenie jonów Cr(III)
i Al(III) z roztworu po DD. Wraz z nimi usunięciu ulegała także część jonów
pozostałych metali, w tym pożądanego kobaltu, co wynika prawdopodobnie
z występowania miejscowych skoków pH w momencie dodania czynnika strącającego.
Jak wskazano w rozdziale I.6.2., Co(II) i Ni(II) ulegają strąceniu jako wodorotlenki
przy odczynie roztworu powyżej 6,0, zatem o zmniejszeniu stężenia jonów tych metali
w roztworze mogą świadczyć właśnie punktowe zmiany odczynu związane
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z dozowaniem stężonych roztworów NaOH [126]. Zastosowanie wyższego stężenia
NaOH umożliwiło zredukowanie ilości zużywanego odczynnika oraz skutkowało
mniejszym rozcieńczeniem roztworu pozostałego po strącaniu. Jednak wzrost pH
w wyniku użycia roztworu NaOH o wyższym stężeniu był bardziej intensywny,
przez co również straty pożądanych jonów metali w roztworze były wyższe.
Ze względu na znaczące straty Co(II) i Ni(II) w badanych roztworach, przeprowadzono
również strącanie z użyciem 20% (5 M) roztworu NaOH. Eksperyment nie przyniósł
oczekiwanych rezultatów w postaci mniejszej utraty pożądanych jonów. Uzyskane
wartości stężeń po strącaniu były zbliżone do tych dla 30% NaOH, a sama operacja
bardzo się wydłużyła. Dodatkowo roztwór osiągnął wysoką temperaturę (około 60°C),
co wpłynęło na konsystencję osadu, utrudniając jego oddzielenie od roztworu.
W dalszych badaniach stosowano 30% roztwór NaOH. Należy wspomnieć także o tym,
że stężenia Cu(II) i Fe(III) w roztworze wyjściowym były niewielkie, a sposób
prowadzenia strącania nie wpłynął znacząco na ich końcowe wartości.
Jiménez Correa i współpracownicy w badaniach dotyczących strącania jonów
metali z roztworów po ługowaniu laterytów również uzyskali bardzo wysoki stopień
strat Co(II) – przy pH 3 wytrącono 60% Co(II) obecnego w modelowym roztworze
siarczanowym. Autorzy wskazali jako przyczynę współstrącanie tych jonów
przez występujące w dużym stężeniu jony Fe(III). Należy jednak zwrócić uwagę,
że stężenie Co(II) i Fe(III) w opisywanym roztworze wynosiło odpowiednio 0,07
i 21,4 g/dm3, podczas gdy w roztworach badanych w niniejszej pracy stężenie Co(II)
mieści się w zakresie 11,4-15,3 (tabela 11) [255].
W celu oceny potencjalnego wpływu składników roztworu oraz dozowania
czynnika

strącającego

na

straty

Co(II)

i Ni(II),

przeprowadzono

strącanie

z siarczanowego roztworu modelowego zawierającego tylko jony tych dwóch metali.
Stężenia w trakcie dozowania oraz zdjęcia przedstawiające zmiany zachodzące
w roztworze przedstawiono w tabeli 20.
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Tabela 20. Zmiany stężenia jonów metali w roztworze modelowym CoSO4 + NiSO4 w trakcie
strącania (fotografie własne)

Roztwór

Stężenie jonów metali

Przed strącaniem (pH 4,8)

Co(II) = 4,85 g/dm3
Ni(II) = 4,78 g/dm3

Po dodaniu 1 kropli 30%
NaOH (pH 5,7)

Co(II) = 4,49 g/dm3
Ni(II) = 4,46 g/dm3

pH 6,2

Co(II) = 4,44 g/dm3
Ni(II) = 4,29 g/dm3

pH 7,5

Co(II) = 3,42 g/dm3
Ni(II) = 2,86 g/dm3

Wygląd roztworu

Już po dodaniu jednej kropli 30% NaOH w roztworze zaobserwowano pojawienie
się niewielkiej ilości zielonkawego osadu. Na podstawie zmiany stężenia można
wnioskować, że skład osadu wynosi w przybliżeniu 50% Co(II) i 50% Ni(II), mimo iż
pH nie osiągnęło wartości 6,0 powyżej której, zgodnie z danymi literaturowymi
dochodzi do strącania Co(II) (Ni(II) przy pH 7,2) [126]. Wraz z dalszym wzrostem pH
ilość osadu w roztworze zwiększała się i przybierała coraz bardziej intensywne zielone
zabarwienie wskazujące na przewagę jonów niklu(II), podobnie jak różowawe
zabarwienie pozostałego roztworu sugerowało większą zawartość jonów kobaltu(II).
Analiza stężenia metali w roztworach potwierdziła, że Ni(II) uległo wytrąceniu
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w większym stopniu niż Co(II). Zawartość Co(II) i Ni(II) w roztworze zmniejszyła się
odpowiednio z 4,85 do 3,42 g/dm3 oraz z 4,78 do 2,86 g/dm3. Uzyskane w tym
eksperymencie rezultaty potwierdzają efekt występujący podczas wytrącania Cr(III)
i Al(III) z roztworu rzeczywistego (tabela 19). Każda porcja zadozowanego NaOH
skutkowała chwilowym skokiem odczynu, w wyniku którego z roztworu wytrącane
były nieznaczne ilości Co(II) i Ni(II). Jednocześnie nie wykazano znaczącego wpływu
pozostałych metali obecnych w roztworze na przebieg strącania jonów tych Co(II)
i Ni(II), zatem czynnikiem decydującym o uzyskiwanych rezultatach jest stężenie
i sposób dozowania czynnika strącającego. Ze względu na długi czas strącania
i wielokrotne dozowanie NaOH, zawartość metali w osadzie ulegała sukcesywnemu
wzrostowi. Co więcej, w przypadku roztworu rzeczywistego odnotowano większą stratę
Ni(II) w stosunku do Co(II), analogicznie do wyników otrzymanych dla roztworu
modelowego.

2.2. Wpływ prędkości dozowania czynnika strącającego

Prędkość dozowania czynnika strącającego ma istotny wpływ na przebieg
strącania. Zbyt szybkie dozowanie uniemożliwia równomierną dystrybucję czynnika
w całej objętości roztworów, powodując występowanie większej ilości miejscowych
skoków odczynu wpływających na wytrącanie większych ilości Co(II) i Ni(II).
Z drugiej strony zbyt wolne dozowanie, zmniejsza wydajność procesu odzysku. Jest to
spowodowane znacznym wydłużeniem czasu wytrącania, co nie jest pożądane
w rozwiązaniach przemysłowych.
W związku z tym zbadano wpływ prędkości dozowania czynnika dozującego
w zakresie od 0,5 do 3,0 cm3/min. Strącanie prowadzono do uzyskania pH około 4,5.
Zmianę stężenia Co(II), Ni(II) oraz Cr(III) przedstawiono na rysunku 29. Jony Al(III)
w każdym przypadku uległy całkowitemu wytrąceniu, a wartości stężeń Cu(II) i Fe(III),
które już przed strącaniem nie przekraczały 0,1 g/dm3, nie zmieniały się znacząco,
niezależnie od sposobu prowadzenia strącania.
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Rysunek 29. Stężenia Co(II), Ni(II) i Cr(III) () przed i po strącaniu 30% roztworem NaOH
dozowanym z prędkością równą: () 0,5 cm3/min, () 1,5 cm3/min, () 2,5 cm3/min i () 3,0
cm3/min, () prędkość dozowania zmieniana w trakcie strącania (30% NaOH)

Tylko przy prędkości dozowania czynnika strącającego równej 0,5 cm3/min
w roztworze pozostała niewielka ilość jonów Cr(III), w pozostałych przypadkach
zostały one całkowicie wytrącone. Jednakże wraz ze wzrostem prędkości dozowania
roztworu NaOH obserwowano coraz większe straty jonów Co(II) i Ni(II) w wyniku
współstrącania, prawdopodobnie pod wpływem miejscowych skoków odczynu. Podczas
dozowania NaOH z prędkością 2,5 oraz 3,0 cm3/min, w roztworach widoczne były
cząstki kłaczkowatego osadu już przy pH około 1,5-2,0 (rys. 30), co potwierdza,
że w trakcie dozowania dochodziło do miejscowych przekroczeń odczynu w stosunku
do wartości wskazywanej przez elektrodę umieszczoną w objętości roztworu.
Jak opisano w rozdziale I.6.1., podczas tworzenia osadu mogło dochodzić również
do adsorpcji jonów metali na powierzchni koloidalnego osadu wodorotlenku glinu(III).

Rysunek 30. Roztwór podczas strącania (pH 1,5) (fotografia własna)
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W celu zredukowania strat kobaltu(II) podczas strącania, podjęto próbę
zastosowania zmiennej prędkości dozowania czynnika strącającego. W początkowej
fazie, przy pH poniżej 2,0, NaOH dozowano z prędkością 1,5 cm3/min. Następnie
zmniejszano prędkość do 0,8 cm3/min i taką wartość utrzymywano do końca strącania.
Jak widać na rysunku 29, stężenia Co(II) i Ni(II) w roztworze po strącaniu osiągają
wyższe wartości niż w przypadku dozowania czynnika strącającego ze stałym
natężeniem przepływu wynoszącym 1,5 cm3/min. Wytrąceniu uległ niemal cały
chrom(III). Zaletą takiego sposobu prowadzenia operacji strącania jest skrócenie czasu
jej trwania o około 1/4 w stosunku do najmniejszej prędkości dozowania (0,5 cm3/min),
jednak straty jonów Co(II) i Ni(II) są nieco większe. Sposób prowadzenia strącania jest
więc uzależniony od oczekiwanych końcowych parametrów roztworu oraz ewentualnej
możliwości zagospodarowania wieloskładnikowego osadu. W przypadku badanego
procesu zadecydowano o stosowaniu w kolejnych eksperymentach zmiennego natężenia
przepływu czynnika strącającego. Dokładny czas strącania jest silnie uzależniony
od objętości roztworu poddawanego tej operacji. Równomierne podniesienie odczynu
dużych objętości roztworów odpadowych w przemyśle wymagałoby zwiększenia
natężenia przepływu czynnika strącającego, jednak w skali laboratoryjnej wykazano,
że wyższe natężenia przepływu są niekorzystne z punktu widzenia dalszego odzysku
jonów kobaltu(II).
Pomimo prostoty operacyjnej, trudno jest zachować dobrą powtarzalność
strącania z badanych roztworów. W zastosowanej metodzie, mimo stałych zadanych
parametrów dozowania, pH charakteryzowało się dużą zmiennością, stąd stosunkowo
wysokie wartości błędów dla oznaczonych stężeń jonów metali w roztworach
po strącaniu. Z technologicznego punktu widzenia korzystnym rozwiązaniem mogłoby
być zastosowanie aparatury sterującej dozowaniem roztworu NaOH w zależności
od odczytywanych wartości pH.

2.3. Strącanie z roztworów po DD

Roztwory R2-R4 zawierały w swoim składzie oprócz pożądanego kobaltu(II)
także inne metale – nikiel(II), chrom(III), glin(III) oraz domieszki żelaza(III)
i miedzi(II). Większość z nich łatwo ulega wytrąceniu i usunięciu z mieszaniny,
w której pozostaje tylko kobalt(II) i nikiel(II). Nikiel(II), który charakteryzuje się
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bardzo zbliżonymi właściwościami do kobaltu(II) jest trudny do oddzielenia metodami
fizycznymi. Jak wykazano w rozdziale III.2.1. W badanych roztworach obydwa metale
ulegają wytrąceniu w zbliżonych warunkach, co uniemożliwia uzyskanie pożądanego
oczyszczonego roztworu kobaltu(II). W związku z tym wytrącanie prowadzono do pH
nieco poniżej 5, aby nie wytrącił się wodorotlenek kobaltu(II), a nikiel(II) oddzielano
w kolejnym etapie procesu – ekstrakcji.
Przeprowadzono strącanie z roztworu po dializie dyfuzyjnej prowadzonej przy
natężeniach przepływu (QN=QD) 0,03 i 0,06 dm3/min oraz 0,06 dm3/min przy ciągłej
neutralizacji dializatu. Na rysunku 31 przedstawiono zmianę stężenia jonów
chromu(III) i glinu(III) po strącaniu.
b)

a)

Rysunek 31. Stężenie jonów a) Cr(III) i b) Al(III) przed i po strącaniu z roztworu po DD
prowadzonej przy: () QN=QD=0,03 dm3/min, () QN=QD=0,06 dm3/min,
() QN=QD=0,06 dm3/min + neutralizacja dializatu (30% NaOH)

Zawartość chromu(III) w roztworze po DD wynosiła 19-22,6 g/dm3, a glinu(III)
8,3-9,6 g/dm3 w zależności od sposobu prowadzenia dializy. Niezależnie od tego,
strącanie umożliwiło niemal całkowite usunięcie jonów tych metali z roztworu.
Odnotowano jedynie pozostałość 0,7 g/dm3 Cr(III) w roztworze o najwyższym
jego początkowym stężeniu.
Po zakończeniu strącania mieszaninę poddawano odwirowaniu w celu oddzielenia
osadu i przekazania oczyszczonego roztworu do ekstrakcji. Na rysunku 32
zaprezentowano zdjęcia mieszaniny po wirowaniu oraz mokrego i suchego osadu
strąconych wodorotlenków.
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a)

c)

b)

Rysunek 32. Zdjęcia a) mieszaniny po wirowaniu oraz oddzielonego osadu b) mokrego
i c) suchego (fotografie własne)

Po odwirowaniu osadu w probówce widoczny jest przejrzysty roztwór (rys. 32a)
o brązowym zabarwieniu charakterystycznym dla mieszaniny soli kobaltu(II) i niklu(II).
Poniżej roztworu widać grubą warstwę osadu, który po oddzieleniu wysuszono.
Ciemnozielony kolor mokrego osadu (rys. 32b) jest charakterystyczny dla jonów
chromu. Intensywne zabarwienie maskuje obecność innych składników. Dopiero
po wysuszeniu (rys. 32c) można zauważyć w osadzie znaczne ilości białego
wodorotlenku glinu(III).

3. Ekstrakcja z roztworów modelowych
3.1. Wpływ pH na ekstrakcję kobaltu(II)
3.1.1. Cyanex 272

Kwasowy ekstrahent – Cyanex 272 – umożliwia wydzielenie szeregu metali,
zarówno z roztworów chlorkowych, jak i siarczanowych, w zależności od pH ekstrakcji.
Teoretyczny, podany przez producenta, optymalny odczyn do selektywnej separacji
kobaltu(II) z mieszanin z niklem(II) nie może przekroczyć 6,0 dla roztworów
siarczanowych oraz 5,0 dla roztworów chlorkowych [156]. Jednocześnie spadek pH
następujący

w trakcie

ekstrakcji

tym

kwasowym

ekstrahentem,

związany

z przenoszeniem jonów wodorowych z fazy organicznej do fazy wodnej, powoduje
niekorzystne zmniejszenie efektywności transportu kobaltu(II) do fazy organicznej.
Konieczne jest więc utrzymywanie odczynu na pożądanym poziomie poprzez jego stałą
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regulację za pomocą roztworów silnych zasad, na przykład NaOH [156]. Należy jednak
uwzględnić, że dane podane przez producenta dotyczą roztworów jednoskładnikowych
o niewielkich stężeniach jonów metali, przez co mogą one stanowić jedynie wskazówkę
dotyczącą doboru parametrów dla badanych roztworów dwu- oraz wieloskładnikowych
o różnych składach i odczynach wyjściowych surówek. Niezbędne było więc
przeprowadzenie badań umożliwiających dobór pH ekstrakcji dla roztworów
omawianych w niniejszej pracy.
W celu wyznaczenia optymalnego pH ekstrakcji, zapewniającego wysoką
efektywność wydzielania jonów kobaltu do fazy organicznej, przy jednoczesnej
możliwie najniższej współekstrakcji jonów niklu, wykonano ekstrakcję z roztworów
modelowych w różnych warunkach. Sporządzono następujące dwuskładnikowe
roztwory modelowe stanowiące surówki do ekstrakcji:
a) roztwór siarczanowy – około 5 g/dm3 Co(II) oraz 5 g/dm3 Ni(II) w postaci CoSO4
oraz NiSO4,
b) roztwór chlorkowy – około 5 g/dm3 Co(II) oraz 5 g/dm3 Ni(II) w postaci CoCl2 oraz
NiCl2,
c) roztwór chlorkowo-siarczanowy – około 2,5 g/dm3 Co(II), 2,5 g/dm3 Ni(II) w postaci
CoSO4 oraz NiSO4 i około 2,5 g/dm3 Co(II), 2,5 g/dm3 Ni(II) w postaci CoCl2 oraz
NiCl2.
Dla każdego z roztworów w pierwszej kolejności przeprowadzono ekstrakcję
utrzymując przez cały czas jej trwania pH odpowiednio na poziomie około 4,0; 5,0; 6,0
lub 6,5 (przy wyższym pH spodziewano się znaczącej współekstrakcji jonów niklu
[156]). Następnie, ze względu na to, że przy pH około 5,0 obserwowano
najkorzystniejszy przebieg separacji, wykonano dodatkowo ekstrakcje przy pH 4,8, 5,2
lub 5,5 w celu ustalenia najkorzystniejszego odczynu mieszaniny ekstrakcyjnej. Jako
ekstrahent zastosowano 0,6 M roztwór Cyaneksu 272. Dobór stężenia ekstrahenta został
dokonany na podstawie teoretycznych rozważań i badań przedstawionych w rozdziale
III.3.3.

Reakcję

ekstrakcji

Co(II)

za

pomocą

kwasu

bis(2,4,4-

trimetylopentylo)fosfinowego można opisać równaniem [65]:

2R2 P(O)OH ( org )  Co(2w)  [ R2 P(O)O] 2 Co(org )  2H (w)

(30)

Z równania (30) wynika, że jeden jon Co(II) wiąże się z dwiema cząsteczkami
ekstrahenta, zatem jeśli jego stężenie wynosiłoby 0,5 M, teoretycznie możliwe byłoby
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przeniesienie do fazy organicznej do 0,25 M kobaltu(II) (14,7 g/dm3). Biorąc pod
uwagę następujące czynniki:
 stężenie kobaltu w roztworach rzeczywistych badanych w dalszych etapach

pracy wynosi do 15 g/dm3,
 rzeczywista wydajność ekstrahenta jest nieco niższa od teoretycznej ze względu

na częściową dimeryzację Cyaneksu 272, która zmniejsza dostępność cząsteczek
ekstrahenta,
wybrano stężenie uwzględniające standardowy nadmiar technologiczny około 20%
wynoszące 0,6 M. W celu zapobieżenia silnej dimeryzacji ekstrahenta w roztworach
stosowano 5% dodatek dekanolu jako modyfikatora fazy organicznej [65, 256, 257].
Na rysunku 34 przedstawiono uzyskane wyniki wydajności ekstrakcji kobaltu(II)
i niklu(II) z roztworów modelowych po dwóch stopniach ekstrakcji w zależności od pH
podczas ekstrakcji.
b)

a)

c)

Rysunek 33. Ekstrakcja jonów () Co(II) i () Ni(II) z modelowego roztworu
a) siarczanowego, b) chlorkowego, c) chlorkowo-siarczanowego w zależności od pH
mieszaniny ekstrakcyjnej (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, t=15 min)
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Na rysunku nie zamieszczono wyników dla pH równego 6,5, ponieważ przy tym
odczynie dla wszystkich trzech roztworów modelowych obserwowano znaczne
zwiększenie lepkości mieszaniny ekstrakcyjnej, które uniemożliwiało całkowite
rozdzielenie faz i uzyskanie czystych, użytecznych produktów. Zjawisko to może być
związane z tworzeniem emulsji. Te trudności obserwowano już przy pH około 6,0,
co znalazło swoje odzwierciedlenie także w większej wartości błędu w przypadku
wyników uzyskanych dla roztworu siarczanowego (rys. 33a).
Niezależnie od typu badanego roztworu wodnego stanowiącego surówkę, w miarę
zwiększania pH ekstrakcji obserwuje się wzrost efektywności przenoszenia jonów
kobaltu(II) do fazy organicznej. Zdecydowany przyrost wartości procentu ekstrakcji
Co(II) widoczny jest podczas ekstrakcji z roztworu chlorkowego już w pH 4,8
(ECo(II)=81,9%), a w pH 5,2 osiąga 96%, podczas gdy z roztworu siarczanowego
wydajność ekstrakcji osiąga 81,5% w pH 5,0 i nie przekracza 95% nawet w pH 6,0. Jest
to zgodne z danymi teoretycznymi podanymi przez producenta, według których
możliwe jest osiągnięcie do 100% ekstrakcji Co(II) z roztworów chlorkowych przy pH
około 4,5, a z roztworów siarczanowych – w pH około 5,5 [156]. W przypadku
mieszanego roztworu chlorkowo-siarczanowego charakter przyrostu efektywności
ekstrakcji kobaltu(II) (rys. 33c) jest zbliżony do obserwowanego w roztworze
chlorkowym.
Analogicznie do jonów kobaltu(II), jony niklu(II) najłatwiej transportowane są
do fazy organicznej z roztworu chlorkowego, osiągając od około 11 do 21,5%
ekstrakcji, przy pH w zakresie od 4,0 do 5,5. Przy pH 6,0 obserwowano gwałtowny
wzrost efektywności ekstrakcji jonów niklu(II) do niemal 57,5%. Zgodnie z informacją
od producenta, ekstrakcja Ni(II) z roztworów chlorkowych rozpoczyna się przy pH
około 4,0, osiągając około 90% przy pH 6,0 [156].
W przypadku roztworów zawierających wyłącznie aniony siarczanowe, zmiana
pH w badanym zakresie nie sprzyjała znacząco zwiększeniu wydajności współekstrakcji
jonów niklu(II). W tym roztworze obserwowano wahania wartości procentu ekstrakcji
od 3,5% przy pH 6,0 do 8,8% przy pH 5,5. W roztworze mieszanym (chlorkowosiarczanowym) ekstrakcja Ni(II) przekroczyła 10% przy pH 5,2 i osiągnęła ponad 37%
przy pH równym 6,0. Wyniki te są zbieżne z danymi producenta Cyaneksu 272, który
podaje, że ekstrakcja Ni(II) z roztworu siarczanowego przy pH około 6,0 wynosi 30%
[156].
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W przypadku wszystkich badanych surówek można uznać, że najkorzystniejsze
jest prowadzenie ekstrakcji przy pH 5,2, ponieważ w każdym przypadku osiągnięto
ekstrakcję

jonów

kobaltu(II)

powyżej

80%,

a jednocześnie

niekorzystna

współekstrakcja jonów niklu(II) nie przekroczyła 16%. Przy wyższym odczynie
mieszaniny ekstrakcyjnej, wraz z dodatkowym wzrostem wydajności ekstrakcji Co(II)
do wartości powyżej 90%, obserwowano pogorszenie selektywności związane
z bardziej intensywnym przenoszeniem Ni(II) (ponad 21,5% przy pH 5,5 i 57,5%
przy pH 6,0 dla roztworu chlorkowego). Na podstawie uzyskanych wyników,
w dalszych badaniach stosowano pH mieszaniny ekstrakcyjnej wynoszące 5,2.

3.1.2. Cyphos IL 104

Cyphos IL 104, zaliczany do cieczy jonowych, charakteryzuje się zbliżoną
budową do Cyaneksu 272. Obydwa ekstrahenty zawierają taki sam anion bis(2,4,4trimetylopentylo)fosfinianowy, różnią się natomiast kationem. Ze względu na obecność
w cieczy jonowej mniej mobilnego kationu fosfoniowego, pH podczas ekstrakcji
Cyphosem IL 104 nie ulega gwałtownemu obniżeniu, jak przy stosowaniu Cyaneksu
272 z kationem H+, łatwo przenoszonym z fazy organicznej do wodnej. Zastosowanie
Cyphosu IL 104 jako ekstrahenta jest korzystne w przypadku ekstrakcji jonów
kobaltu(II) z roztworów chlorkowych zawierających nikiel(II). Ekstrahent ten jest
zdolny do transportu anionowych kompleksów metali z anionem chlorkowym. Takie
kompleksy są tworzone przez kobalt(II) (CoCl3–, CoCl42–), ale nie przez nikiel(II), który
występuje w tych roztworach w postaci Ni2+ oraz NiCl+ [169]. Zapewnia to wysoką
selektywność, nawet bez dodatkowego kontrolowania warunków ekstrakcji [155, 179,
258], dlatego też pH nie jest krytycznym parametrem procesu, kluczowym
dla uzyskania wysokiej efektywności i selektywności.
Możliwość użycia ekstrahenta, który nie wymaga kontroli pH podczas operacji
wydzielania jonów metali, jest ważna z technologicznego punktu widzenia (zmniejsza
ilość wykorzystywanych odczynników, zmniejsza koszty). W związku z tym zbadano
przebieg ekstrakcji kobaltu(II) i niklu(II) z użyciem Cyphosu IL 104 bez regulacji
odczynu mieszaniny ekstrakcyjnej. Zaobserwowano, że dodanie roztworu ekstrahenta
powoduje podwyższenie pH, zatem na potrzeby oceny wpływu zmian pH na przebieg
ekstrakcji, odczyn regulowano za pomocą 1 M roztworu H2SO4 dodając go przed
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ekstrakcją (zakwaszenie surówki do pH około 3,0) lub dozując w trakcie do utrzymania
pH na stałym poziomie. Przebieg ekstrakcji jonów metali badano z modelowych
roztworów siarczanowego i chlorkowego, sporządzonych analogicznie do opisu
w rozdziale III.3.1.1. pH podczas ekstrakcji przy stałym odczynie utrzymywano
na poziomie 4,0 lub 5,2.
Wyboru stężenia Cyphosu IL 104 w fazie organicznej zastosowanej w badaniach
wpływu pH dokonano analogicznie do wcześniej opisanego doboru stężenia Cyaneksu
272 (reakcja (30) w rozdziale III.3.1.1.). Teoretyczny przebieg reakcji ekstrakcji
przedstawia równanie (31) [168]:

2[ R2 P(O)O][PR' 3 R" ](org )  Co(2w)  [ R2 P(O)O] 2 Co( org )  2[  PR' 3 R" ]( org )

(31)

Podobnie jak w przypadku Cyaneksu 272, kobalt(II) wiąże się z dwiema
cząsteczkami ekstrahenta. Biorąc pod uwagę takie same założenia procesowe dla obu
ekstrahentów, również w tym przypadku do badania wpływu pH wybrano fazę
organiczną o stężeniu ekstrahenta wynoszącym 0,6 M.
Na rysunku 34 zestawiono uzyskane wartości efektywności ekstrakcji
po dwustopniowej separacji dla obu roztworów modelowych.

a)

b)

Rysunek 34. Efektywność ekstrakcji () Co(II) i () Ni(II) z roztworu a) siarczanowego
i b) chlorkowego: 1 – ekstrakcja bez zakwaszania surówki, bez regulacji pH, 2 – ekstrakcja
po zakwaszeniu surówki, bez regulacji pH, 3 – ekstrakcja z regulacją pH do około 4,0,
4 – ekstrakcja z regulacją pH do około 5,2
(faza organiczna: 0,6 M Cyphos IL 104, w/o=2, t=15 min)

143

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

Zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, przedstawionymi na początku rozdziału,
ekstrakcja Co(II) z roztworu chlorkowego przebiegała z bardzo wysoką efektywnością,
osiągającą w każdym z badanych przypadków powyżej 90%, niezależnie od sposobu
prowadzenia separacji. Ekstrakcja z roztworu siarczanowego była na znacznie niższym
poziomie, wynoszącym od 23% w przypadku ekstrakcji nr 2 (rys. 34a) do 36%
w przypadku ekstrakcji nr 1. W każdym z eksperymentów dodanie fazy organicznej
powodowało wzrost odczynu mieszaniny ekstrakcyjnej do pH powyżej 6,0, nawet
po wcześniejszym zakwaszeniu surówki do pH około 3,0. Nawet tak krótkotrwała
zmiana odczynu jest wystarczająca do zajścia reakcji w tych warunkach, dalsza
regulacja pH nie ma znaczącego wpływu na jej wynik, co widoczne jest w uzyskanych
wartościach procentu ekstrakcji (rys. 34). Brak konieczności regulacji pH wpływa
korzystnie na kontrolę procesu i ułatwia jego prowadzenie oraz zapobiega rozcieńczaniu
rafinatu przez dozowany czynnik regulujący odczyn.
Efektywność ekstrakcji niklu(II) z roztworu siarczanowego jest bardzo niska, nie
przekracza 5% w każdym z prowadzonych eksperymentów, podczas gdy dla roztworu
chlorkowego osiąga wartości od około 15% (ekstrakcja nr 2) do nawet 26,6%
(ekstrakcja nr 1), co jest niekorzystne z punktu widzenia selektywności ekstrakcji
i czystości końcowego produktu. Również w przypadku Ni(II) pH ekstrakcji nie ma
większego wpływu na uzyskiwaną wydajność ekstrakcji.
Wzrost odczynu mieszaniny ekstrakcyjnej powyżej 6,0 może powodować
występowanie także innych efektów wpływających na końcowe stężenie jonów metali
w rafinacie, na przykład strącanie wodorotlenków metali. Jak wspomniano w rozdziale
I.5.2., wytrącanie wodorotlenku Co(II) rozpoczyna się przy pH powyżej 6,0, w wyniku
czego może dochodzić do niewielkich strat tego metalu podczas ekstrakcji. Dodatkowo
podczas ekstrakcji przy pH powyżej 6,0 z użyciem Cyaneksu 272 obserwowano
tworzenie emulsji utrudniającej całkowite rozdzielenie faz, przez co również dochodziło
do utraty pewnej ilości jonów kobaltu. Występowanie tych niekorzystnych zjawisk
może potwierdzać pojawienie się trzeciej fazy w układzie, widocznej po rozdzieleniu
faz po ekstrakcji (rys. 35). Konieczne było oddzielenie tej części mieszaniny jako
odpadu, co wpływało negatywnie na końcową efektywność ekstrakcji. Po drugim
stopniu ekstrakcji zaobserwowano zmianę zabarwienia fazy organicznej z niebieskiej
na zielonkawą oraz zwiększenie jej lepkości, co znacząco utrudniało ilościowe
przeniesienie fazy organicznej do zlewki w celu przeprowadzenia reekstrakcji.
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W konsekwencji powodowało również zmniejszenie efektywności odzysku Co(II)
z ekstraktu. W celu oceny czy zmiana barwy wynikała z przemiany struktury
kompleksów metali w ekstrakcie wykonano widma UV/VIS obu naładowanych faz
organicznych. Opisano je w rozdziale III.7.2.

Rysunek 35. Faza wodna i organiczna po ekstrakcji Co(II) z roztworu chlorkowego za pomocą
Cyphosu IL 104 (fotografia własna)

Porównując przebieg ekstrakcji za pomocą Cyphosu IL 104 i uzyskane wyniki
z tymi otrzymanymi dla Cyaneksu 272 można stwierdzić, że w przypadku wszystkich
badanych typów surówek, ekstrahent kwasowy jest lepszy pod względem wydajności
ekstrakcji Co(II), mimo iż sprawia większe trudności pod kątem operacyjnym
w związku z potrzebą ciągłej regulacji pH podczas ekstrakcji. Jednak skokowe zmiany
odczynu podczas ekstrakcji z użyciem Cyphosu IL 104 mogą wpływać niekorzystnie
na prowadzenie w skali przemysłowej ekstrakcji z roztworów zawierających dodatkowe
zanieczyszczenia lub jony innych metali. W przypadku surówki siarczanowej
Cyanex 272 wykazuje znacznie lepsze właściwości separacyjne w stosunku do Co(II)
niż Cyphos IL 104 (E=83,7 i 35,7% odpowiednio po ekstrakcji Cyaneksem 272 w pH
5,2 i Cyphosem IL 104 bez regulacji pH i zakwaszania surówki). Dla roztworu
chlorkowego właściwości separacyjne zarówno Co(II), jak i Ni(II) są zbliżone
bez względu na użyty ekstrahent.
Biorąc pod uwagę fakt, że w skali przemysłowej zwykle jako roztwór ługujący
wykorzystywany jest kwas siarkowy(VI), kwas chlorowodorowy lub ich mieszaniny,
co potwierdzają

również

składy

badanych

roztworów

rzeczywistych

R1-R4,

opracowywana metoda musi być odporna na zmiany składów roztworów i odpowiednia
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dla każdego ich typu. Z tego względu zastosowanie ekstrahenta Cyanex 272
do separacji kobaltu(II) i niklu(II) w badanym procesie odzysku jest bardziej zasadne
niż użycie Cyphosu IL 104.

3.2. Wpływ pH na ekstrakcję glinu(III)
3.2.1. Cyanex 272

Jak wspomniano w rozdziale III.3.1.1., Cyanex 272 umożliwia separację jonów
różnych metali, w zależności od pH. Ekstrakcja glinu(III) teoretycznie odbywa się
przy pH w zakresie od około 1 do 3 z roztworu siarczanowego, a z roztworu
chlorkowego nie występuje [156]. Jednocześnie przy odczynie powyżej 3 rozpoczyna
się wytrącanie glinu(III) w postaci wodorotlenku, co mimo iż powoduje usunięcie tego
pierwiastka z roztworu, znacząco utrudnia prowadzenie ekstrakcji [126].
W badaniach Parka i współpracowników [259] przeprowadzono separację
kobaltu(II) i glinu(III) z roztworu siarczanowego zawierającego 9,4 i 1,8 g/dm3
odpowiednio Co(II) i Al(III), wykorzystując selektywność ekstrahenta w zależności
od pH. W wyniku ekstrakcji prowadzonej za pomocą ekstrahenta o wysokim stężeniu
wynoszącym 1,2 M, w pH 3,2 i stosunku w/o=1, uzyskano 100% ekstrakcji Al(III)
i zaledwie 2% współekstrakcji Co(II).
W związku z tymi doniesieniami postanowiono sprawdzić możliwość zastąpenia
wytrącania z roztworów R2-R4 Al(III) w postaci wodorotlenku, dodatkowym etapem
ekstrakcji. Etap ten poprzedzałby strącanie Cr(III) i właściwą ekstrakcję Co(II)
i wyeliminowałby problem ze składowaniem osadu mieszaniny wodorotlenków metali.
W celu zbadania wpływu pH na ekstrakcję glinu(III) z użyciem Cyaneksu 272
wykonano ekstrakcję z jednoskładnikowych roztworów modelowych. Sporządzono
roztwór chlorkowy oraz siarczanowy zawierające około 5 g/dm3 glinu(III),
odpowiednio w postaci AlCl3 oraz AlK(SO4)2. Ekstrakcję prowadzono przy pH około
2,0; 2,5; 3,0; 3,5 lub 4,0. Mając na uwadze wyniki uzyskane w badaniach strącania
wodorotlenków oraz ograniczenie różnorodności stosowanych reagentów, do badań
wstępnych zastosowano 0,6 M roztwór Cyaneksu 272. Na rysunku 36 zaprezentowano
wyniki uzyskane po dwóch stopniach ekstrakcji.
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Rysunek 36. Ekstrakcja jonów Al(III) z modelowego roztworu () chlorkowego
i () siarczanowego (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, t=15 min)

W przypadku obu badanych roztworów wraz ze wzrostem pH ekstrakcji zwiększa
się efektywność usuwania jonów glinu(III) z fazy wodnej. Procent ekstrakcji Al(III)
z roztworu chlorkowego wzrasta od 23,7% przy pH 2,0 do 52,3% przy pH 4,0.
W roztworze siarczanowym obserwuje się większy wzrost wydajności ekstrakcji –
od 28,8 do 60,6% odpowiednio przy pH 2,0 i 4,0. Należy jednak zauważyć, że zarówno
w roztworze siarczanowym, jak i chlorkowym, po każdej ekstrakcji stwierdzono
pojawianie się na granicy faz galaretowatej trzeciej fazy (również przy pH 2,0),
świadczącej o częściowym wytrąceniu wodorotlenku glinu(III) (rys. 37). Wpływ na
wytrącanie osadu mogła mieć regulacja odczynu za pomocą NaOH. Wraz ze wzrostem
pH mieszaniny ekstrakcyjnej ilość wytrąconego osadu była odpowiednio większa, a po
przekroczeniu pH 3,5 obserwowano także powstawanie osadu na dnie zlewki, co
świadczy o wytrącaniu znacznych ilości wodorotlenku glinu(III) z obu surówek.
Oznacza to, że na zubożenie zawartości tego metalu w fazach wodnych i tym samym
stężenia uzyskane w rafinatach, wpłynęła nie tylko separacja z użyciem Cyaneksu 272,
a wartości procentu ekstrakcji mogą być zafałszowane przez ubytek Al(III) z roztworu
wodnego także w wyniku strącania.
W obu roztworach modelowych przy wyższym pH (3,5 oraz 4,0) odnotowano
trudności ze stabilizacją odczynu na pożądanym poziomie. Wahania odczynu mogą
świadczyć o neutralizacji jonów OH– przez włączanie ich w cząsteczki tworzonego
osadu. Dodatkowo pojawiające się w roztworze cząstki osadu i intensywne mieszanie,
mogły wpływać na odczyt pH przez elektrodę generując znaczne fluktuacje wartości
pH. O pojawieniu się cząstek stałych w roztworze świadczy jego zmętnienie
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po ekstrakcji, co widać na rysunku 38 przedstawiającym roztwór AlCl3 przed ekstrakcją
i po niej. Takie zjawisko zachodzące podczas ekstrakcji Co(II) z roztworów
rzeczywistych zawierających Al(III), skutkowałoby pogorszeniem wydajności separacji
przez utrudnienie kontroli pH w wyniku konkurencyjnego wiązania jonów OH– oraz
tworzenia trzeciej fazy utrudniającej efektywne mieszanie.

Rysunek 37. Faza wodna i organiczna po ekstrakcji Al(III) z widocznym galaretowatym
osadem na granicy faz (fotografia własna)

Rysunek 38. Roztwór AlCl3 przed (z lewej) i po (z prawej) ekstrakcji Cyaneksem 272
(fotografia własna)

Strącanie wodorotlenku podczas ekstrakcji Al(III) Cyaneksem 272 przy pH
powyżej 5,0 sygnalizowali także inni badacze. Mohapatra i Park zwrócili uwagę
na możliwość pojawienia się osadu Al(OH)3 przy pH powyżej 5,0 podczas ekstrakcji
z roztworu zawierającego 8 g/dm3 Al(III), 0,5 g/dm3 Ni(II) i 2,0 g/dm3 Co(II) (1 M
Cyanex 272, w/o=1). Autorzy uzyskali najwyższą wydajność ekstrakcji Al(III),
wynoszącą 87% przy pH 3,1-3,5. Wraz ze wzrostem odczynu wartość procentu
ekstrakcji malała stopniowo do 69% przy pH 5,0 [260]. Raji i współpracownicy
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wskazali na możliwość tworzenia osadu już przy pH powyżej 4,0 podczas ekstrakcji
z roztworu zawierającego niecałe 2 g/dm3 Al(III) i 0,1 g/dm3 Fe(III). Również w tych
badaniach najwyższą wydajność ekstrakcji Al(III) uzyskano przy pH 3,5 – 98,6%
(0,25 M Cyanex 272, w/o=1). Wraz ze wzrostem pH, efektywność stopniowo malała
osiągając około 65% przy pH 5,5. [261].

3.2.2. Cyphos IL 104

Zbadano możliwość ekstrakcji jonów Al(III) także za pomocą 0,6 M roztworu
Cyphosu IL 104. W tym celu przygotowano jednoskładnikowy roztwór zawierający
około 5 g/dm3 glinu(III), w postaci AlCl3 oraz AlK(SO4)2. Ekstrakcję prowadzono
bez regulacji pH lub utrzymując odczyn mieszaniny ekstrakcyjnej na poziomie
około 3,0. Na rysunku 39 zaprezentowano wyniki uzyskane po dwóch stopniach
ekstrakcji.

Rysunek 39. Ekstrakcja Al(III) z modelowego roztworu () chlorkowego
i () siarczanowego: 1 – bez regulacji pH, 2 – regulacja pH na poziomie około 3,0 (faza
organiczna: 0,6 M Cyphos IL 104, w/o=2, t=15min)

Po wszystkich dwustopniowych ekstrakcjach uzyskano podobne wartości stężeń
Al(III) w fazach wodnych. Wykonując obliczenia dla procentu ekstrakcji Al(III)
określono teoretyczne efektywności ekstrakcji na poziomie od 42,1 do 51,3%, jednak
większość jonów prawdopodobnie nie uległa usunięciu w wyniku ekstrakcji, a przez
strącanie. Po dodaniu fazy organicznej do surówki pH w każdym przypadku wzrosło
samoczynnie z około 3,0 (dla AlCl3) lub 3,5 (dla AlK(SO4)2) do ponad 4,2, stwarzając
tym samym warunki do wytrącania jonów glinu(III) w postaci wodorotlenku (rozdział
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I.6.2.).

Pojawienie

się

galaretowatego

osadu

obserwowano

we

wszystkich

eksperymentach, a obniżenie pH w trakcie ekstrakcji do poziomu około 3,0 tylko
nieznacznie obniżyło ilość Al(III) usuwanego z surówki. Na rysunku 40 przedstawiono
zdjęcie osadu w fazie organicznej po rozdzieleniu faz.

Rysunek 40. Osad wodorotlenku glinu(III) w fazie organicznej po ekstrakcji z użyciem 0,6 M
roztworu Cyphosu IL 104 (fotografia własna)

Analizując wyniki opisane w rozdziale III.3.2. stwierdzono, że ekstrakcja
za pomocą faz organicznych zawierających Cyanex 272 lub Cyphos IL 104 nie jest
właściwą metodą usuwania Al(III) z badanych roztworów. Bardziej korzystne jest
wytrącanie jonów tego metalu w postaci wodorotlenku glinu(III), powiązane
z usuwaniem jonów chromu(III), które zgodnie z danymi producenta nie są
ekstrahowane za pomocą Cyaneksu 272 [156]. Wyniki badań dotyczących strącania
opisano w rozdziale III.2.

3.3. Wpływ stężenia ekstrahenta na ekstrakcję kobaltu(II)
3.3.1. Cyanex 272

Przeprowadzono ekstrakcję kobaltu(II) z modelowego roztworu siarczanowego
zawierającego jony niklu(II) (około 5 g/dm3 Co(II) oraz 5 g/dm3 Ni(II)) z użyciem
Cyaneksu 272 o różnych stężeniach w zakresie od 0,2 do 2,0 M, przy pH około 5,2.
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 41.
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Rysunek 41. Wpływ stężenia Cyaneksu 272 na wydajność ekstrakcji () Co(II) i () Ni(II)
(w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Wydajność ekstrakcji Co(II) i Ni(II) znacząco wzrosła wraz ze zwiększeniem
stężenia stosowanego ekstrahenta. Podniesienie stężenia od 0,2 do 0,4 M zwiększyło
wydajność ekstrakcji jonów kobaltu(II) z nieco ponad 35 do 76,3%. Dalsze
podwyższanie stężenia ekstrahenta umożliwiło przeniesienie do fazy organicznej
od 98% (przy stężeniach Cyaneksu 272 od 0,8 do 1,6 M) do 100% kobaltu(II)
(przy stężeniach Cyaneksu 272 1,8 oraz 2,0 M). Jednakże podwyższanie stężenia
powyżej 0,6 M nie jest korzystne, gdyż powoduje zwiększenie współekstrakcji jonów
niklu(II) od 7,2 do 66,5% w przypadku użycia 2,0 M roztworu ekstrahenta. Wpływa to
negatywnie na selektywność ekstrakcji Co(II) wobec Ni(II) wyrażoną jako stosunek
DCo(II) do DNi(II) i powoduje zmniejszenie wartości współczynnika selektywności
z ponad 2000 do około 130. W celu potwierdzenia rozważań teoretycznych,
przedstawionych w rozdziale III.3.1.1., dotyczących doboru stężenia ekstrahenta,
sporządzono również wykres zależności logarytmu stosunku podziału kobaltu(II)
między fazę organiczną a wodną (log DCo(II)) po pierwszym stopniu ekstrakcji
od stężenia Cyaneksu 272 w fazie organicznej. Wykres przedstawiono na rysunku 42.
Wartość współczynnika nachylenia prostej wskazuje na liczbę moli ekstrahenta
niezbędnych do wyekstrahowania jednego mola Co(II). Uzyskana wartość wynosi
w przybliżeniu 2,4, co oznacza, że założone stężenie Cyaneksu 272 wynoszące 0,6 M
(dyskusja w rozdziale III.3.1.1.) umożliwia ekstrakcję 0,25 M Co(II), co pokrywa się
z założeniami teoretycznymi przedstawionymi w rozdziale III.3.1.1.
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Rysunek 42. Zależność logarytmu stosunku podziału Co(II) po pierwszym stopniu ekstrakcji
od stężenia Cyaneksu 272 w fazie organicznej (w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

3.3.2. Cyphos IL 104

Przeprowadzono ekstrakcję kobaltu(II) z modelowego roztworu zawierającego
około 5 g/dm3 Co(II) i Ni(II) w postaci siarczanów lub chlorków z użyciem Cyphosu
IL 104 o różnych stężeniach w zakresie od 0,4 do 1,0 M. Na podstawie wyników
uzyskanych w badaniach wpływu pH (rozdział III.3.1.2.), ekstrakcję prowadzono bez
regulacji odczynu. Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 43.
a)

b)

Rysunek 43. Wpływ stężenia Cyphosu IL 104 na wydajność ekstrakcji () Co(II) i () Ni(II)
z roztworu a) chlorkowego i b) siarczanowego (w/o=2, t=15 min)

W przypadku roztworu chlorkowego uzyskano 92,3% ekstrakcji Co(II) i 23,6%
Ni(II) już przy zawartości ekstrahenta w fazie organicznej wynoszącej 0,4 M.
Podnoszenie stężenia ekstrahenta nie powodowało znaczących różnic w efektywności
ekstrakcji jonów obu metali.
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W przypadku roztworu siarczanowego wzrost stężenia ekstrahenta powodował
stopniowe zwiększanie efektywności ekstrakcji jonów metali obecnych w roztworze.
Procent ekstrakcji zwiększył się z 16,4 i 3,9% (przy użyciu 0,4 M Cyphosu IL 104)
do 37,0 i 8,4% (przy użyciu 1 M Cyphosu IL 104), odpowiednio dla Co(II) i Ni(II).
Mimo że efektywność wzrosła, należy zwrócić uwagę na to, że wydajność ekstrakcji
Co(II) przy użyciu 1 M roztworu Cyphosu IL 104 osiągnęła wartość ponad dwa razy
niższą niż przy użyciu 0,6 M Cyaneksu 272 (37% versus 84,3%).
Prawdopodobną

przyczyną

niskiej

efektywności

ekstrakcji

z roztworów

siarczanowych są silne wiązania jonowe między kationem i anionem ekstrahenta,
uniemożliwiające

efektywne

trimetylopentylo)fosfinianowym

związanie

kobaltu(II)

i utworzenie

z anionem

stabilnego

kompleksu.

bis(2,4,4-

Badania

prowadzone wcześniej w zespole wykazały, że możliwa jest skuteczna ekstrakcja
zarówno Co(II), jak i Ni(II) z jednoskładnikowych roztworów chlorkowych z użyciem
Cyphosu IL 104, osiągając odpowiednio ponad 70 i 95%. Jednocześnie dla roztworów
siarczanowych nie obserwowano przenoszenia żadnego z tych metali do fazy
organicznej [179]. Kobalt(II) w kwaśnych roztworach chlorkowych tworzy stabilne
chlorokompleksy o ładunku ujemnym, zgodnie z następującymi reakcjami następczymi
[262]:
Co( H 2 O ) 26   Cl   Co( H 2 O) 5 Cl   H 2 O

(32)

Co( H 2 O ) 5 Cl   Cl   Co( H 2 O) 4 Cl 2  H 2 O

(33)

Co( H 2 O ) 4 Cl 2  Cl   Co( H 2 O)Cl3  3H 2 O

(34)

Co( H 2 O )Cl 3  Cl   CoCl 42   H 2 O

(35)

Anionowe kompleksy mogą być ekstrahowane zgodnie z równaniem (36) [179]:
2 H (w)  CoCl 42(w)  2R" R'3 POO PR2 (org )  R" R'3 P2 CoCl 4 ( org )  2 HOO PR2( org )
(36)
gdzie

R" R'3 P

i OO PR2 

oznaczają

odpowiednio

kation

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy i anion bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinianowy. Jak
widać w równaniu (36), jony H+ obecne w fazie wodnej, łączą się z ekstrahentem
przez co odczyn mieszaniny ekstrakcyjnej ulega niewielkiemu podwyższeniu.
Powyższy mechanizm nie wyjaśnia jednak ekstrakcji niklu(II), który w badanym
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środowisku tworzy głównie oktaedryczne kompleksy obojętne i dodatnie, na przykład
Ni(H2O)4Cl2 czy Ni(H2O)5Cl+ [168]. Transport Ni(II) do fazy organicznej może
odbywać się na zasadzie wymiany jonowej, zgodnie z reakcją [179]:

NiCl2( w)  2[ R" R' 3 P][O(O) PR2 ]( org )  2[ R" R'3 P][Cl ](org )  [ Ni][O(O) PR2 ]2( org ) (37)
Ekstrakcja

niklu(II)

z roztworów

zawierających

kobalt(II)

zostaje

znacząco

zahamowana, osiągając zaledwie około 17%. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że
chlorokompleksy kobaltu(II) są preferencyjnie przenoszone do fazy organicznej,
a współekstrakcja niklu(II) jest znikoma.
Badania stanowiące część niniejszej pracy opublikowano w pracy [179].
Spodziewano się, że podczas ekstrakcji Co(II) i Ni(II) z roztworów siarczanowych
przy różnym pH, zakładając (ze względu na podobieństwo obu stosowanych
związków), że ekstrakcja przebiega zgodnie z równaniem (31), w miarę zwiększania
stężenia ekstrahentów w fazie organicznej, wydajność ekstrakcji Co(II) będzie
niezależna od rodzaju użytego ekstrahenta. Badania z wykorzystaniem roztworów
modelowych wykazały jednak, że ekstrakcja właściwie nie zachodzi. Natomiast
z badanego dwuskładnikowego roztworu rzeczywistego (R1) część jonów kobaltu(II)
uległa przeniesieniu do fazy organicznej, na co wpływ mogło mieć wysokie stężenie
jonów metalu. Dodatkowe zwiększenie stężenia ekstrahenta (Cyphos IL 104) z 0,4
do 1,0 M umożliwiło przeniesienie do 50% Co(II) do fazy organicznej po dwóch
stopniach ekstrakcji [179].
W swoich badaniach Rybka i Regel-Rosocka wykazały, że wpływ na efektywność
ekstrakcji kobaltu(II) z użyciem Cyphosu IL 104 ma stężenie kwasu i jonów Clw roztworze chlorkowym. Autorki uzyskały najwyższą wydajność ekstrakcji z roztworu
niezawierającego HCl oraz zawierającego HCl o stężeniu 5 M (odpowiednio około 95
i 70%), podczas gdy dla pośrednich stężeń HCl efektywności ekstrakcji nie
przekraczały 20%. pH roztworu bez HCl wynosiło około 5,8. Przy tak wysokim
odczynie nie powstają anionowe chlorokompleksy kobaltu(II), zatem założono,
że w tym przypadku mechanizm ekstrakcji jest zbliżony do tego dla Cyaneksu 272
(równanie (31)) [168]. W celu potwierdzenia przebiegu reakcji sporządzono wykres
zależności logarytmu stosunku podziału kobaltu(II) (log DCo(II))

między fazę

organiczną a wodną (chlorkową lub siarczanową) po pierwszym stopniu ekstrakcji od
stężenia Cyphosu IL 104 w fazie organicznej. Zależności przedstawiono na rysunku 44.
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W przypadku roztworu chlorkowego wartość współczynnika nachylenia prostej jest
zbliżona do tej uzyskanej w badaniach z użyciem Cyaneksu 272 (rys. 42). W przypadku
roztworu chlorkowego dwa mole ekstrahenta są niezbędne do przeniesienia jednego
mola Co(II) do fazy organicznej. Uzyskane zależności potwierdzają, że reakcja
ekstrakcji przebiega zgodnie z równaniem (31).

Rysunek 44. Zależność logarytmu stosunku podziału Co(II) po pierwszym stopniu ekstrakcji
z roztworu (♦) chlorkowego i (▲) siarczanowego od stężenia Cyphosu IL 104
w fazie organicznej (w/o=2, t=15 min)

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki oraz powyższe rozważania należy swierdzić,
że zastosowanie Cyphosu IL 104 jako ekstrahenta wymagałoby uzupełnienia surówki
jonami chlorkowymi. Z punktu widzenia sprawności procesu i jego ekonomiki nie jest
to korzystne, gdyż każda dodatkowa operacja wymaga nakładów czasowych
i finansowych.

3.4. Wpływ stężenia jonów metali w roztworze

Przeprowadzono ekstrakcję z czterech roztworów modelowych zawierających
jony Co(II) i Ni(II) o następujących stężeniach:
 A: około 60 g/dm3,
 B: około 25 g/dm3,
 C: około 10 g/dm3,
 D: około 5 g/dm3.
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Ekstrakcję prowadzono z użyciem 0,6 M Cyaneksu 272 przy pH około 5,2. Na rysunku
45 przedstawiono wydajność ekstrakcji po kolejnych stopniach ekstrakcji, a w tabeli 21
zestawiono wartości sumarycznej wydajności separacji z poszczególnych roztworów.
a)

b)

c)

d)

Rysunek 45. Wydajność ekstrakcji jonów () Co(II) i () Ni(II) z roztworów modelowych
a) A, b) B, c) C oraz d) D (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Tabela 21. Sumaryczna wydajność ekstrakcji jonów Co(II) i Ni(II) z surówek o różnych
stężeniach jonów metali (A-D)

Surówka

A
B
C
D

Sumaryczny procent ekstrakcji, %
Co(II)
Ni(II)
71,9
19,6
77,8
10,3
84,1
12,1
81,5
11,8

Wysokie stężenie jonów Co(II) w roztworze A spowodowało konieczność
przeprowadzenia sześciu stopni ekstrakcji do uzyskania sumarycznego procentu
ekstrakcji przekraczającego 70%. Wzrost efektywności separacji Co(II) powyżej 20%
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stwierdzono dopiero w piątym i szóstym stopniu ekstrakcji kiedy stężenie kobaltu(II)
w surówce do ekstrakcji spadło poniżej 30 g/dm3 (około 0,5 M). W roztworach B-D,
w których stężenie Co(II) od początku było niższe, uzyskano wyższe wartości procentu
ekstrakcji po poszczególnych stopniach ekstrakcji. Można więc wnioskować, że wysoka
zawartość jonów metalu przekraczała zdolność ekstrakcyjną roztworu ekstrahenta.
W przypadku ekstrakcji jonów z każdej z surówek, następowało całkowite naładowanie
fazy organicznej jonami Co(II), a uzyskane wyniki potwierdziły tezę postawioną
w rozdziale III.3.1.1, zgodnie z którą wysokie stężenia Co(II) w fazie wodnej wymagają
stosowania roztworów ekstrahenta o wyższych stężeniach. Dodanie kolejnych stopni
ekstrakcji

z użyciem

świeżych

porcji

Cyaneksu

272

również

umożliwia

wyekstrahowanie pożądanego metalu, jednak w zastosowaniach praktycznych nie jest
korzystne, ponieważ wydłuża czas trwania separacji i zwiększa liczbę operacji
rozdzielania koniecznych do przeprowadzenia między kolejnymi ekstrakcjami.
Dodatkowo w każdym stopniu konieczne jest regulowanie odczynu za pomocą
roztworu NaOH przez co rafinaty są dodatkowo rozcieńczane oraz częściej może
dochodzić do miejscowych skoków pH mogących wpływać na zwiększoną niepożądaną
współekstrakcję jonów Ni(II). W przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano
wyższą sumaryczną wydajność ekstrakcji Ni(II) po sześciu stopniach ekstrakcji
z roztworu A, niż z roztworów B-D, z których przeprowadzono trzy lub dwa stopnie
ekstrakcji.
Podczas ekstrakcji z roztworów A i B pojawiły się trudności operacyjne związane
z regulacją pH. Odczyn mieszaniny ekstrakcyjnej ulegał znacznym wahaniom, nawet
po wstrzymaniu dodawania NaOH. Dochodziło do krótkotrwałych skoków odczynu
powyżej wartości 5,4, co mogło wpływać na współekstrakcję Ni(II) i ostateczną
selektywność wydzielania Co(II). Dodatkowo po upływie około 5-7 minut
obserwowano tworzenie się emulsji, która utrudniała mieszanie i efektywną separację
jonów metali. Ze względów praktycznych bardziej korzystne jest więc prowadzenie
ekstrakcji z roztworów o niższych stężeniach Co(II) i wzbogacanie ich dopiero
po zakończeniu separacji, na przykład podczas reekstrakcji.
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4. Ekstrakcja z roztworów rzeczywistych
Ekstrakcja z roztworów rzeczywistych nastręcza zwykle więcej trudności niż
prowadzona z użyciem roztworów modelowych sporządzonych w laboratorium, których
skład oraz ogólna charakterystyka są kontrolowane. W zależności od pochodzenia,
roztwory rzeczywiste mogą się różnić składem oraz stężeniem poszczególnych
składników, odczynem czy obecnością anionów pochodzących od różnego typu
kwasów. Odpadowe roztwory zawierające jony kobaltu(II) mogą pochodzić z różnych
gałęzi przemysłu metalurgicznego. Mogą to być pozostałości po przerobie rud lub
odpady związane z przetwarzaniem metali – zużyte kąpiele pogalwaniczne,
rozpuszczone kawałki stopów, materiały elektrodowe czy katalizatory.
W

niniejszym

rozdziale

opisano

ekstrakcję

z roztworów

rzeczywistych

otrzymanych po ługowaniu stali samolotowej, uzyskanych od jednej z polskich firm
zajmujących się odzyskiem metali z tego typu odpadów. Skład tych roztworów
przedstawiono w tabeli 11 w rozdziale II.1. Ekstrakcję prowadzono tylko z użyciem
Cyaneksu 272. Nie podejmowano badań ekstrakcji z roztworów rzeczywistych
za pomocą Cyphosu IL 104, ponieważ wyniki uzyskane w badaniach roztworów
modelowych, opisane w rozdziale III.3. pokazały, że ten ekstrahent nie jest
odpowiednio wydajny i selektywny w badanym układzie.

4.1. Ekstrakcja z roztworu R1 – roztwór dwuskładnikowy
4.1.1. Wpływ pH

Przeprowadzono

ekstrakcję

z siarczanowego

roztworu

rzeczywistego

zawierającego jony kobaltu(II) oraz niklu(II) przy różnym pH w zakresie od 4,0 do 6,0.
Proces prowadzono analogicznie do separacji z siarczanowego roztworu modelowego
opisanego w rozdziale III.3.1.1. stosując 0,6 M roztwór Cyaneksu 272 jako ekstrahenta.
Na rysunku 46 przedstawiono uzyskane wyniki.
Wydajność ekstrakcji jonów kobaltu(II) z roztworu R1 wzrasta w miarę
zwiększania pH ekstrakcji od 12% przy pH 4,0 do około 95% przy pH równym 6,0.
Ekstrakcja niklu(II) charakteryzuje się nieregularnym, mało dynamicznym wzrostem,
podobnie jak miało to miejsce w przypadku modelowego roztworu siarczanowego,
mimo iż w roztworze R1 stężenie Ni(II) jest ponad dwa razy wyższe od stężenia Co(II).
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Oznacza to, że w badanych warunkach Cyanex 272 jest selektywnym ekstrahentem
umożliwiającym rozdzielenie jonów tych dwóch metali o zbliżonych właściwościach,
niezależnie od stężenia każdego z nich, co daje możliwość szerokiego zastosowania
tego układu do różnych typów roztworów odpadowych.

Rysunek 46. Ekstrakcja jonów () Co(II) i () Ni(II) z roztworu R1 w zależności od pH
mieszaniny ekstrakcyjnej (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, t=15 min)

Na rysunku 47 zaprezentowano porównanie wydajności ekstrakcji Co(II) i Ni(II)
z modelowego i rzeczywistego roztworu siarczanowego.

a)

b)

Rysunek 47. Porównanie efektywności ekstrakcji jonów a) Co(II), b) Ni(II) z roztworu ()
modelowego i () rzeczywistego w zależności od pH (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272,
w/o=2, t=15 min)
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Efektywności

ekstrakcji

jonów

kobaltu(II)

i niklu(II)

zarówno

z dwuskładnikowego roztworu rzeczywistego, jak i modelowego są bardzo zbliżone,
mimo iż stężenia jonów Co(II) i Ni(II) w obu surówkach różnią się odpowiednio ponad
dwukrotnie oraz prawie pięciokrotnie. W składzie nie wykryto obecności śladowych
ilości jonów innych metali, które mogłyby przeszkadzać w selektywnej ekstrakcji
Co(II), a dobór stężenia ekstrahenta okazał się właściwy dla badanego zakresu stężeń
jonów metali.

4.1.2. Wpływ stężenia ekstrahenta

Przeprowadzono ekstrakcję Co(II) z roztworu R1 z użyciem ekstrahenta
o różnych stężeniach w zakresie od 0,2 do 1,0 M. Proces prowadzono przy pH
około 5,2. Wyniki przedstawiono na rysunku 48, a na rysunku 49 zaprezentowano
porównanie efektywności ekstrakcji z roztworu rzeczywistego i siarczanowego
roztworu modelowego.

Rysunek 48. Ekstrakcja jonów () Co(II) i () Ni(II) z roztworu R1 w zależności od stężenia
ekstrahenta (w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Najwyższą efektywność ekstrakcji jonów kobaltu(II), tj. 95,5%, uzyskano stosując
0,8 M roztwór Cyaneksu 272. Dalsze podwyższanie stężenia ekstrahenta nie przyniosło
spodziewanego wzrostu wydajności ekstrakcji, co stanowi korzyść z punktu widzenia
opłacalności procesu – stosowanie niższego stężenia jest ekonomicznie bardziej
uzasadnione. Bez względu na stężenie ekstrahenta w fazie organicznej współekstrakcja
niklu(II) nie przekroczyła 15%, jednakże widoczna jest tendencja do zwiększenia
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przenoszenia Ni(II) do fazy organicznej wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta w fazie
organicznej. Współczynnik selektywności ekstrakcji Co(II) wobec Ni(II) za pomocą 0,2
oraz 1,0 M Cyaneksu wyniósł odpowiednio około 1600 oraz 530. Zatem z punktu
widzenia selektywności, a w konsekwencji także czystości otrzymywanych produktów,
również bardziej korzystne jest prowadzenie ekstrakcji za pomocą fazy organicznej
zawierającej nie więcej niż 0,6 M ekstrahenta.

a)

b)

Rysunek 49. Porównanie efektywności ekstrakcji jonów a) Co(II), b) Ni(II) z roztworu
() modelowego i () rzeczywistego w zależności od stężenia ekstrahenta (w/o=2, pH=5,2,
t=15 min)

Dla każdego użytego roztworu ekstrahenta (bez względu na jego stężenie),
wydajność ekstrakcji jonów kobaltu(II) z roztworu rzeczywistego R1 była niższa o 2,5
do nawet 17,8% (odpowiednio 95,5 versus 98% przy użyciu 0,8 M Cyaneksu oraz 29
versus 35,3% z wykorzystaniem 0,2 M) niż z roztworu modelowego (rys. 49a).
Przyczyną różnic między układem modelowym i rzeczywistym może być duża
zawartość jonów Ni(II) w surówce R1, stanowiących potencjalną konkurencję
dla Co(II). Jednakże wysokie stężenie Ni(II) nie wpłynęło na samą ekstrakcję jonów
tego metalu. Wydajność ekstrakcji Ni(II) osiągnęła wartości poniżej 7% przy użyciu
ekstrahenta o stężeniu nieprzekraczającym 0,6 M. Natomiast faza organiczna o wyższej
zawartości ekstrahenta jest znacznie mniej efektywna podczas ekstrakcji z roztworu
rzeczywistego niż z roztworu modelowego – wydajność ekstrakcji Co(II) z roztworu R1
za pomocą 1,0 M Cyaneksu osiągnęła wartość o 60,6% niższą niż z surówki
modelowej. Sporządzono również wykres zależności współczynnika podziału Co(II)
po pierwszym stopniu ekstrakcji z roztworu rzeczywistego od stężenia Cyaneksu 272
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w fazie organicznej. Uzyskaną zależność przedstawiono na rysunku 50. Wartość
współczynnika nachylenia krzywej wynosi około 2, co potwierdza, że reakcja ekstrakcji
zachodzi zgodnie z równaniem (30).

Rysunek 50. Zależność logarytmu stosunku podziału Co(II) po pierwszym stopniu ekstrakcji
od stężenia Cyaneksu 272 w fazie organicznej (w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

4.1.3. Wpływ starzenia roztworów

W

praktyce

przemysłowej

roztwory

odpadowe

rzadko

poddawane

są natychmiastowej obróbce tuż po ich wytworzeniu. Jest to możliwe tylko wówczas,
gdy instalacja recyklingu jest zintegrowana z cyklem procesowym, a produkty są
zawracane wprost do innego etapu. Zwykle jednak odpady są składowane
i przetwarzane dopiero po pozyskaniu odpowiedniej ich ilości (w przypadku odpadów
stałych) lub objętości (w przypadku roztworów), gdyż większość metod odzysku
to metody okresowe i bardziej ekonomiczne jest ich prowadzenie dla znacznych ilości
wsadu. W przypadku odpadów ubogich w metale, powstających po przetwarzaniu rud,
składowanie na hałdach może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu lat [98].
Jednocześnie, magazynowanie odpadów, zwłaszcza ciekłych, przez długi czas może
doprowadzić do zmian w składzie roztworu, na przykład w wyniku przemian struktury
kompleksów lub powolne wytrącenie składników. W konsekwencji metoda odzysku
skuteczna dla świeżych roztworów, może się okazać całkowicie nieużyteczna
dla tak zwanych roztworów starzonych, które uległy przekształceniu. Rzelewska
i współpracownicy wykazali, że starzenie się roztworów może wpływać niekorzystnie
na ekstrakcję Ru(III) i Rh(III) z modelowych roztworów chlorkowych, zaledwie
po dwóch tygodniach przechowywania roztworu.

Wydajność separacji uległa

zmniejszeniu o ponad 90 i około 25% odpowiednio dla Ru(III) i Rh(III) [263].
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W celu zbadania wpływu starzenia roztworów na efektywność ekstrakcji
za pomocą Cyaneksu 272, przeprowadzono ekstrakcję ze świeżo otrzymanego roztworu
R1 oraz po 1, 4 i 8 miesiącach. W tabeli 22 zestawiono stężenia Co(II) i Ni(II)
w roztworze R1 w różnym czasie.

Tabela 22. Zmiany stężenia Co(II) i Ni(II) w roztworze R1 podczas przechowywania

Stężenie, g/dm3
Po 4
Po 1 miesiącu
miesiącach

Jony

Świeży
roztwór

Co(II)

14,1 ± 0,6

13,5 ± 0,1

11,9 ± 0,4

10,7 ± 0,9

Ni(II)

24,3 ± 0,8

24,2 ± 0,6

24,4 ± 0,1

23,1 ± 1,3

Po 8
miesiącach

W miarę upływu czasu przechowywania roztworu R1 obserwowano stopniowy
spadek stężenia jonów kobaltu(II), podczas gdy zawartość jonów niklu(II) nie ulegała
znaczącej zmianie. Dopiero po 8 miesiącach odnotowano zmniejszenie stężenia Ni(II)
o około 1 g/dm3 w porównaniu do stężenia w świeżym roztworze. pH R1 w badanym
okresie wahało się w zakresie od około 4,8 do 5,0. Na dnie oraz szyjce zbiornika,
w którym

przechowywano

roztwór

zaobserwowano

niewielkie

ilości

osadu

zawierającego jony metali, co sugeruje, że zmniejszenie ich zawartości wiąże się
z wytrąceniem ich z roztworu. Na rysunku 51 przedstawiono efektywność ekstrakcji
Co(II) i Ni(II) po różnym czasie przechowywania roztworu.

Rysunek 51. Ekstrakcja jonów () Co(II) i () Ni(II) z roztworu R1 po różnym czasie
przechowywania (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=5,2, t=15 min)
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Bez względu na czas przechowywania roztworu R1, efektywność wydzielania
Co(II) po dwóch stopniach ekstrakcji wyniosła ponad 80%, podczas gdy ekstrakcja
Ni(II) nie przekroczyła 11%. W uzyskanych wynikach nie stwierdzono znaczących
różnic, podobnie jak w przebiegu ekstrakcji. Można więc wnioskować, że czas
przechowywania tego roztworu nie ma wpływu na odzysk kobaltu(II) podczas
ekstrakcji.

4.2. Ekstrakcja z roztworów wieloskładnikowych R2 i R4

Roztwory R2 i R4 oprócz kobaltu(II) i niklu(II) zawierały znaczne ilości
chromu(III) i glinu(III), a także domieszki miedzi(II) i żelaza(III). Przeprowadzono
ekstrakcję w warunkach analogicznych do wcześniejszych procesów, tj. przy pH około
5,2 stosując 0,6 M roztwór Cyaneksu 272, a także przy pH około 3,5, z zastosowaniem
takiego samego stężenia ekstrahenta. Pierwszy z eksperymentów, przy wyższym
odczynie, okazał się niemożliwy do zrealizowania, ponieważ ze względu na intensywne
wytrącanie chromu(III) oraz(III) glinu przy tak wysokim pH, w mieszaninie pojawił się
galaretowaty osad utrudniający mieszanie i efektywny kontakt faz. Na rysunku 52
przedstawiono porównanie wyglądu roztworów R1 i R2 oraz ich mieszanin
ekstrakcyjnych. Wygląd roztworów R3 i R4 był taki sam jak R2, zarówno w formie
surówki, jak i mieszaniny ekstrakcyjnej, mimo znacznie wyższej zawartości jonów
chromu(III) w roztworze R3.
a)

b)

c)
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d)

e)

f)

Rysunek 52. Zabarwienie roztworów: a) R1, b) R1 po zmieszaniu z roztworem ekstrahenta (pH
około 3,0), c) R1 po regulacji pH do około 5,2, d) R2, e) R2 po zmieszaniu z roztworem
ekstrahenta (pH około -1,0), f) R2 po regulacji pH do około 5,2 (fotografie własne)

Roztwór R1 (rys. 52a) charakteryzuje się przejrzystym brązowym zabarwieniem
wynikającym ze zmieszania różowego siarczanu kobaltu(II) z zielonym siarczanem
niklu(II). Taką samą barwę uzyskano również dla wszystkich dwuskładnikowych
roztworów modelowych zawierających jony tych metali. Po dodaniu roztworu
ekstrahenta mieszanina zmienia zabarwienie na niebieskawe (rys. 52b), co sugeruje
rozpoczęcie ekstrakcji i utworzenie niewielkiej ilości kompleksów [R2P(O)O]2Co(org)
(zgodnie z równaniem (30)). pH ulega gwałtownemu obniżeniu do wartości około 3,0,
przez co nie jest możliwe całkowite wyekstrahowanie jonów kobaltu(II), jak wykazano
w rozdziale III.4.1.1. Po wyregulowaniu odczynu do wartości około 5,2, mieszanina
ekstrakcyjna uzyskuje silnie niebieskie, tzw. kobaltowe zabarwienie (rys. 52c) związane
z przeniesieniem znacznej ilości jonów kobaltu(II) do fazy organicznej i utworzeniem
tetraedrycznych kompleksów z ekstrahentem.
Roztwór R2 (rys. 52d) był ciemnozielony, niemal czarny i całkowicie
nieprzejrzysty. Wiąże się to z obecnością siarczanu chromu(III). pH tej surówki
wynosiło około -1,0. Po dodaniu roztworu ekstrahenta, pH nie uległo zmianie. Odczyn
surówki był zbyt niski, aby rozpoczął się transport jonów metali, nie zmieniło się
również zabarwienie mieszaniny ekstrakcyjnej. Po rozpoczęciu dozowania NaOH
obserwowano stopniowe mętnienie roztworu związane z wytrącaniem zielonkawoniebieskiego galaretowatego osadu. Osad ten związany jest z wytrącaniem z roztworu
jonów chromu(III) i glinu(III) w postaci wodorotlenków, a jego zabarwienie wynika
z jednoczesnego wyekstrahowania niewielkiej ilości jonów kobaltu(II). Obecność
galaretowatego osadu uniemożliwia prowadzenie efektywnej ekstrakcji, ponieważ
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z jednej strony blokuje dostęp fazy organicznej do surówki, z drugiej strony znacząco
utrudniając mieszanie.
Surówki R2 i R4 miały pH wyjściowe na poziomie około -1,0, przez co podczas
ekstrakcji konieczne było stosowanie dużych objętości roztworu NaOH do regulacji
odczynu, niemal równe objętości fazy wodnej (w roztworze R2 zużyto 19,2 cm3 NaOH
na 20 cm3 surówki do uzyskania pH 5,2). Dlatego też zdecydowano o wprowadzeniu
dodatkowego etapu przygotowawczego przed ekstrakcją – dializy dyfuzyjnej w celu
usunięcia części kwasu, po której przystąpiono do separacji jonów metali. Zastosowanie
DD spowodowało podwyższenie pH do wartości 1,2 oraz 1,6 odpowiednio dla R2 i R4.
Umożliwiło to znaczne ograniczenie ilości stosowanego NaOH do około 4,5-6 cm3
na 20 cm3 surówki. Wyniki ekstrakcji jonów metali z roztworów R2 i R4 przy pH około
3,5 zaprezentowano na rysunku 53. Takie pH zostało dobrane w celu oceny możliwości
wyekstrahowania Al(III), który zgodnie z danymi producenta ulega separacji
z roztworów przy tym odczynie [156]. Stężenia jonów metali w surówkach R2 i R4
zestawiono w tabeli 23.
a)

b)

Rysunek 53. Ekstrakcja jonów metali z roztworu a) R2, b) R4 przy pH 3,5 (faza organiczna:
0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=3,5, t=15 min)

Tabela 23. Stężenie jonów metali w surówkach R2 i R4 przed ekstrakcją

Surówka

R2
R4

Co(II)
9,39
11,9

Ni(II)
18,4
23,5

Stężenie, g/dm3
Cu(II)
Fe(III)
0,01
0,06
0,02
0,06
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Cr(III)
11,9
11,0

Al(III)
6,42
6,99
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Stosowanie dużych ilości NaOH w celu ustalenia odczynu skutkowało
rozcieńczaniem roztworów, a także ryzykiem wystąpienia miejscowych skoków pH
do wartości znacznie przekraczających 3,5, przez co jony niklu(II) ulegały
intensywniejszemu przenoszeniu do fazy organicznej, a jony takie jak chrom(III)
i glin(III) – stopniowemu wytrącaniu. W konsekwencji, uzyskane wydajności ekstrakcji
różnią się od wyników uzyskiwanych we wcześniej prezentowanych eksperymentach.
Ekstrakcja kobaltu(II) z obu roztworów nie przekroczyła 8%, co jest zgodne
z oczekiwaną wartością przy tak niskim odczynie [129]. Nie spodziewano się natomiast
wydzielania Ni(II) na poziomie od 12,6 do 19,7% (odpowiednio dla R2 i R4). Zbliżoną
wartość wydajności ekstrakcji Co(II) z modelowego roztworu chlorkowego uzyskano
przy pH 4,0 (12,6%),

z chlorkowo-siarczanowego przy pH 5,0 (14,9%),

a z siarczanowego i rzeczywistego roztworu dwuskładnikowego R1 – dopiero
przy pH 5,5.
Zgodnie z danymi producenta ekstrahenta, jony pozostałych metali obecnych
w roztworze powinny ulegać skutecznej ekstrakcji w następujących warunkach [156]:
 Fe(III) przy pH około 1-2,
 Al(III) przy pH około 2-3 (tylko w postaci siarczanów),
 Cu(II) przy pH około 3-4,
Jony Cr(III) nie są ekstrahowane przez Cyanex 272. Uzyskane w pracy wyniki tylko
częściowo potwierdzają powyższe dane. Z obu surówek wydzielono ponad 97% jonów
żelaza(III) (97,5% z roztworu R2 i 99,2% z roztworu R4). Wydajność ekstrakcji
miedzi(II) osiągnęła znikome wartości, nieprzekraczające 2,5%. Ekstrakcja glinu(III)
była niższa niż teoretyczna. Według danych producenta przy stosowanym
w eksperymencie pH 3,5, Al(III) powinno być całkowicie nieobecne w rafinacie,
dodatkowo należy wziąć pod uwagę wytrącanie wodorotlenku tego metalu z fazy
wodnej, które jest inicjowane przy odczynie powyżej 3,0. W badaniach zawartość
jonów glinu(III) uległa zmniejszeniu o 23,1 oraz 32,5% odpowiednio dla R2 i R4, przy
czym nie zaobserwowano pojawienia się osadu w roztworze. Oznacza to, że nie zaszła
ani efektywna ekstrakcja, ani wytrącenie tego metalu z surówki. Zmniejszeniu uległa
także ilość chromu(III) w roztworze (E=26,3% dla R2 i 12,5% dla R4). Teoretycznie
jony tego metalu nie są ekstrahowane przez Cyanex 272, jednakże biorąc pod uwagę
brak osadu w roztworze, mniejszą ilość metalu w rafinacie można tłumaczyć jedynie
jego przeniesieniem do fazy organicznej, mimo braku doniesień literaturowych na temat
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tworzenia odpowiednich kompleksów Cr(III)-Cyanex 272. Żaden ekstrahent nie jest
całkowicie

niemieszalny

z wodą,

podczas

ekstrakcji

może

więc

dochodzić

do fizycznego porywania drobnych kropelek wody do roztworu ekstrahenta, czemu
dodatkowo sprzyja intensywne mieszanie. Zjawisko to opisali Regel-Rosocka
i Szymanowski [264], którzy zaobserwowali, że podczas ekstrakcji Zn(II) z roztworów
chlorkowych za pomocą TBP w roztworze reekstrahującym pojawiały się także jony
Fe(II). Teoretycznie Fe(II) nie powinno być ekstrahowane, gdyż (podobnie jak Ni(II))
nie tworzy trwałych anionowych chlorokompleksów, które wiązałyby się z TBP.
Autorzy publikacji stwierdzili, że przenoszenie Fe(II) z surówki do fazy organicznej,
a następnie do fazy reekstrahującej odbywa się dzięki fizycznemu transportowi
roztworu wodnego we wnętrzu odwróconych micel. Na podobnej zasadzie
w prowadzonych badaniach jony chromu(III) mogły ulec wyniesieniu do fazy
organicznej wraz z wodą, nie ulegając przy tym reakcji ekstrakcji. Wykazano, że nie
jest możliwe prowadzenie efektywnej ekstrakcji jonów kobaltu(II) z roztworów
wieloskładnikowych zawierających chrom(III) i glin(III). Nie podjęto więc badań
nad ekstrakcją z surówki R3, która charakteryzowała się stężeniem Cr(III) wyższym
o ponad 10 g/dm3 od roztworów R2 i R4. Ze względu na podobny skład wyjściowych
roztworów R2 i R4, uzyskane z nich surówki do ekstrakcji po dializie dyfuzyjnej
i strącaniu również różniły się nieznacznie.

5. Reekstrakcja
Na podstawie doniesień literaturowych jako roztwór reekstrahujący zastosowano
kwas siarkowy(VI). W wielu badaniach wykazano, że jest to najskuteczniejsza faza
reekstrahująca w przypadku stosowania Cyaneksu 272 [166, 167, 185]. Dodatkowym
argumentem za użyciem kwasu siarkowego(VI) była możliwość wykorzystania
roztworu po reekstrakcji jako elektrolitu podczas elektrolitycznego odzysku
metalicznego kobaltu.
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5.1. Wpływ stosunku objętościowego faz

Zbadano wpływ stosunku objętościowego fazy organicznej do roztworu
reekstrahującego. W tym celu przeprowadzono reekstrakcję jonów metali z faz
organicznych (o stężeniu Cyaneksu 272 w zakresie 0,2 do 2,0 M, rozdział III.3.3.1.)
naładowanych w dwóch stopniach ekstrakcji z modelowego roztworu siarczanowego
Cyaneksem 272 o stężeniu w zakresie 0,2 do 2,0 M (rozdział III.3.1.1.). Jako roztwór
reekstrahujący zastosowano 1 M kwas siarkowy(VI) przy stosunku objętościowym faz
o/w równym 1, 2, 5 oraz 10. W tabeli 24 podano stężenia Co(II) i Ni(II)
w naładowanych fazach organicznych, a w tabeli 25 wydajności reekstrakcji jonów
metali z tych ekstraktów. W przypadku gdy po jednym stopniu reekstrakcji faza
organiczna nie uległa całkowitemu odbarwieniu, prowadzono drugi stopień reekstrakcji.
Tabela 24. Stężenie Co(II) i Ni(II) w naładowanych fazach organicznych po ekstrakcji
(w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Stężenie ekstrahenta, M

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8*
2,0*

Stężenie, g/dm3
Co(II)
1,74
2,96
3,37
3,49
3,91
3,91
3,91
3,97
7,78
4,78

* stężenie w fazie organicznej po pierwszym stopniu ekstrakcji
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Ni(II)
0,26
0,00
0,84
1,06
1,96
2,45
3,01
2,75
2,69
2,11

Ni(II)

Co(II)

Jony

95,9 91,9 81,4

100

2
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* błąd nie przekraczał 5%
** reekstrakcja z fazy organicznej naładowanej w pierwszym stopniu ekstrakcji

0
0

0

0

10

0

0

2

5

0

0

25,2 48,8

29,3 43,9

26,9 45,9

31,1 58,1

85,0 76,5 64,8 53,5

10

1

100

5

97,3 91,6 79,2

96,4 86,3

100

100

0,8

1

0,6

0,4

0,2

o/w podczas
reekstrakcji

51,8
100

I st. 45,5
II st. 5,3

54,7

54,3

37,8

45,7

I st. 76,1
II st. 42,4

I st.61,0
II st. 23,8
27,7

89,9

77,8

78,3

1,2

84,8

80,8

87,3

1,0

I st. 55,8
II st. 2,2

58,5

57,5

49,0

I st. 27,1
II st. 51,2

72,6

85,2

88,9

1,4

Stężenie ekstrahenta, M

I st. 42,5
II st. 25,2

I st. 68,5
II st. 3,7

50,8

44,8

I st. 51,6
II st. 6,7

100

100

85,6

I st. 48,6
II st. 100

I st. 21,0
II st. 58,1

100

100

1,8**

100

91,3

88,1

1,6

I st. 56,4
II st. 27,7

Efektywność reekstrakcji, %*

I st. 36
II st. 100

100

100

100

I st. 36,4
II st. 100

100

100

100

2,0**
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Tabela 25. Efektywność reekstrakcji jonów metali z naładowanej fazy organicznej w zależności
od stężenia ekstrahenta oraz stosunku objętościowego fazy organicznej i roztworu

reekstrahującego
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Znaczący wpływ na efektywność wydzielania jonów metali z naładowanej fazy
organicznej ma stężenietych jonów, a zatem efektywność wcześniejszej ekstrakcji.
Przy niskich stężeniach ekstrahenta, które umożliwiły przeniesienie do fazy organicznej
tylko niewielkich ilości jonów metali (poniżej 3 g/dm3), wydajność reekstrakcji jest
bardzo wysoka, nawet przy wyższych stosunkach objętościowych fazy organicznej
do roztworu reekstrahującego. Na przykład podczas reekstrakcji z 0,2 M Cyaneksu 272
przy stosunku faz o/w=5 wydzielono 100% Co(II). Reekstrakcja z użyciem kwasu
siarkowego(VI) jest nieselektywna, zatem wydzieleniu z naładowanej fazy organicznej
powinny ulegać jony wszystkich wyekstrahowanych wcześniej metali [155]. Brak
reekstrakcji Ni(II) z ekstraktu zawierającego 0,2 i 0,4 M Cyanex 272 wynika z jego
znikomej ilości w fazie organicznej po ekstrakcji (ENi(II) wynosił 1,9 oraz 0%
odpowiednio dla 0,2 i 0,4 M Cyaneksu 272). W miarę wzrostu stężenia ekstrahenta
w fazie organicznej obserwuje się spadek efektywności reekstrakcji Co(II) przy o/w
wyższych od 5. Jest to związane ze zwiększającą się wraz ze stężeniem ekstrahenta
zawartością jonów Co(II) w naładowanej fazie organicznej. Reekstrakcja, jako reakcja
odwrotna do ekstrakcji, przebiega zgodnie z równaniem (38):

[R2 P(O)O]2 Co(org )  2 H (w)  2 R2 P(O)OH ( org )  Co(2w)

(38)

Pojemność jest definiowana jako maksymalne stężenie substancji rozpuszczonej
w danym rozpuszczalniku w określonych warunkach [265]. W przypadku roztworu
reekstrahującego, pojemność określa ilość jonów metalu, które mogą zostać związane
z kwasem. Jest zatem limitowana zarówno stężeniem kwasu, jak i objętością fazy
odbierającej. Mała ilość jonów H+ przy wysokich o/w natychmiast ulega
przereagowaniu wysycając fazę wodną jonami kobaltu(II), a ich nadmiar pozostaje
w fazie organicznej. Dlatego też przy stężeniu ekstrahenta równym 1 M i więcej oraz
o/w

równym

10,

konieczne

było

stosowanie

dwóch

stopni

reekstrakcji.

Charakterystyczną cechą umożliwiającą wizualną ocenę przebiegu reekstrakcji jest
zmiana zabarwienia związana z rozpadem organicznego kompleksu [Co(O(O)PR2)2].
Przykładowe zdjęcia obrazujące stopniową zmianę koloru fazy organicznej w trakcie
reekstrakcji zaprezentowano na rysunku 52. Faza organiczna po ekstrakcji, w związku
z tworzeniem kompleksów z kobaltem(II) przyjmuje niebieskie zabarwienie (rys. 52c),
które zanika podczas reekstrakcji, w wyniku czego roztwór ekstrahenta odzyskuje
początkowy przejrzysty, lekko białawy kolor. Roztwór reekstrahujący zabarwia się
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na ciemnoróżowo, co wynika z utworzenia siarczanu kobaltu (rys. 54a). W przypadku
przekroczenia pojemności roztworu reekstrahującego, jak w przypadkach opisanych
wyżej, roztwór reekstrahujący przyjmuje ciemnoróżową barwę, a w fazie organicznej
pozostaje pewna ilość kompleksów [Co(O(O)PR2)2], które utrzymują jej niebieskie
zabarwienie (rys. 54b).

b)

a)

Rysunek 54. Fazy organiczne (górne) i wodne (dolne) po reekstrakcji: a) o/w 5,
b) o/w 10 (fotografie własne) (1 M H2SO4, t=15 min)

Dla stężeń Cyaneksu od 0,2 do 1,6 M reekstrakcję prowadzono z połączonych faz
organicznych po dwóch stopniach ekstrakcji. Przy stężeniu ekstrahenta równym 1,8
oraz 2,0 M, po drugim stopniu ekstrakcji stwierdzono w fazie organicznej znikomą
zawartość jonów kobaltu(II), wynoszącą 0,2 oraz 0,1 g/dm3 Co(II) odpowiednio dla 1,8
oraz 2,0 M Cyaneksu 272. Niską zawartość Co(II) w ekstrakcie potwierdza nieznaczne
zabarwienie fazy organicznej (rys. 55a) lub jego całkowity brak (rys. 55b).
Zdecydowano więc o przeprowadzeniu reekstrakcji osobno dla fazy organicznej
po pierwszym stopniu oraz po drugim stopniu, aby nie obniżać stężenia kobaltu(II)
w roztworze końcowym. W tabeli 25 przedstawiono wydajności reekstrakcji jonów
metali z fazy organicznej zawierającej 1,8 lub 2 M Cyaneksu 272 naładowanej
w pierwszym stopniu ekstrakcji.

172

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
b)

a)

Rysunek 55. Fazy organiczne (górne) i wodne (dolne) po drugim stopniu ekstrakcji z użyciem
a) 1,8 i b) 2,0 M Cyaneksu 272 (fotografie własne)

Reekstrakcja z użyciem H2SO4 nie jest selektywna, przeniesieniu do fazy wodnej
ulegają także wyekstrahowane jony niklu(II). Nie obserwuje się jednak prostej
zależności zarówno między stężeniem ekstrahenta, jak i o/w a uzyskanymi wartościami
wydajności reekstrakcji.
Przy o/w 10 i stężeniu ekstrahenta poniżej 1,0 M stwierdzono niską efektywność
reekstrakcji. Przy wyższych stężeniach ekstrahenta konieczne było wprowadzenie
drugiego stopnia reekstrakcji, gdyż faza organiczna nie uległa całkowitemu
odbarwieniu (rys. 54b). Prowadzenie reekstrakcji przy o/w 10 nie jest zatem korzystne.
W przypadku stosowania 0,6 M Cyaneksu 272 różnice w efektywności reekstrakcji
Co(II) między o/w 1, 2 oraz 5 są znikome, zatem biorąc pod uwagę korzyści związane
z oszczędnością stosowanych reagentów, zasadne jest stosowanie o/w 5. Dodatkowo,
dzięki stosowaniu nadmiaru fazy organicznej, następuje wzbogacenie roztworu
po reekstrakcji w jony kobaltu(II) w porównaniu do surówki, co ułatwia dalszą obróbkę
roztworu po reekstrakcji, na przykład w procesie elektrolizy, gdyż korzystne jest
osadzanie metalu z roztworu o wysokim stężeniu.

5.2. Wpływ stężenia H2SO4

Przeprowadzono reekstrakcję jonów metali z naładowanych faz organicznych
uzyskanych po dwóch stopniach ekstrakcji z modelowego roztworu siarczanowego.
Ekstrakcję prowadzono z użyciem 0,6 M Cyaneksu 272, a jako roztwór reekstrahujący
zastosowano kwas siarkowy(VI) o stężeniu w zakresie od 0,5 do 2,0 M. W każdym
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eksperymencie zastosowano stały stosunek objętościowy fazy organicznej do fazy
wodnej o/w równy 5. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 26.
Tabela 26. Efektywność reekstrakcji jonów metali z naładowanej fazy organicznej (0,6 M
Cyanex 272) w zależności od stężenia roztworu reekstrahującego (o/w=5, t=15 min, stężenie
jonów metali w naładowanej fazie organicznej: 6,25 g/dm3 Co(II) i 0,40 g/dm3 Ni(II))

Efektywność reekstrakcji, %*
Jony

Stężenie H2SO4, M
0,5

1,0

1,5

2,0

Co(II)

66,5

100

100

100

Ni(II)

56,5

47,0

58,5

40,2

* błąd nie przekraczał 5%

0,5 M roztwór H2SO4 okazał się niewystarczająco skuteczny do wyekstrahowania
całego kobaltu(II) obecnego w fazie organicznej po ekstrakcji. W tym celu konieczne
było zastosowanie co najmniej 1 M roztworu kwasu, przy czym dalsze zwiększanie jego
stężenia nie jest ekonomicznie uzasadnione. Niższe wartości wydajności reekstrakcji
dla Ni(II) są związane z niewielką ekstrakcją tych jonów do fazy organicznej. Stężenie
niklu(II) w fazie organicznej po ekstrakcji wynosiło zaledwie 0,24 g/dm3, podczas gdy
zawartość kobaltu(II) wynosiła aż 6,25 g/dm3 przez co Co(II) był preferencyjnie
przenoszony do fazy wodnej powodując jej wysycenie i zużycie czynnika
reekstrahującego, czyli H2SO4.

5.3. Reekstrakcja dializatem

Zakwaszony dializat uzyskiwany w wyniku dializy dyfuzyjnej stanowi strumień
odpadowy z tego etapu. Jednak może on zostać zastosowany jako potencjalny roztwór
reekstrahujący dzięki znacznej zawartości kwasu i jedynie niewielkim domieszkom
jonów metali, które zależnie od oczekiwanego produktu reekstrakcji mogą stanowić
zanieczyszczenie lub dodatkowe źródło jonów pożądanego metalu.
Przeprowadzono reekstrakcję jonów metali z fazy organicznej naładowanej
w wyniku

ekstrakcji

z

roztworu

rzeczywistego.

Połowę

fazy

organicznej

zreekstrahowano 1 M H2SO4, a połowę dializatem otrzymanym po jednej z DD.
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W tabeli 27 zestawiono stężenia Co(II), Ni(II) i Cr(III) w dializacie oraz w fazach
wodnych po reekstrakcji, a w tabeli 28 wydajności reekstrakcji.
Tabela 27. Stężenie Co(II), Ni(II) i Cr(III) w dializacie i fazach wodnych po reekstrakcji
(o/w=5, t=15 min)

Roztwór

Co(II)
1,26
33,9
30,7

Dializat
Faza wodna po reekstrakcji dializatem
Faza wodna po reekstrakcji 1 M H2SO4

Stężenie, g/dm3
Ni(II)
2,01
4,84
1,62

Cr(III)
0,36
0,32
0,01

Tabela 28. Wydajność reekstrakcji dializatem lub 1 M H2SO4 (o/w=5, t=15 min)

Roztwór reekstrahujący

Co(II)
90,3
96,1

1 M H2SO4
Dializat

R, %
Ni(II)
100
100

Cr(III)
2,32
8,21

W fazie wodnej po reekstrakcji dializatem odnotowano nieco wyższe stężenia
jonów metali. Po części wynika to z obecności pewnej ilości tych jonów w wyjściowym
roztworze reekstrahującym (tabela 27). Dodatkowym czynnikiem wpływającym
na efektywność reekstrakcji, a tym samym stężenie jonów metali w końcowym
roztworze jest stężenie jonów H+ w roztworze reekstrahującym. W dializacie było ono
nieco wyższe i wynosiło 2,8 M, w porównaniu z 2 M H+ w roztworze 1 M H2SO4.
Niezależnie

od

użytego

roztworu

reekstrahującego,

reekstrakcja

przebiegała

nieselektywnie, zatem zastosowanie dializatu zanieczyszczonego domieszkami metali
nie skutkuje pogorszeniem czystości uzyskiwanego końcowego roztworu, za to
umożliwia zagospodarowanie strumienia odpadowego powstającego podczas dializy
dyfuzyjnej.
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5.4. Parametry ekstrakcji/reekstrakcji

Parametry ekstrakcji i reekstrakcji dla badanego procesu odzysku powinny zostać
dobrane w taki sposób, aby umożliwiły spełnienie następujących oczekiwań:
-

wysoka efektywność ekstrakcji Co(II),

-

maksymalna

selektywność

wydzielania

Co(II)

w stosunku

do

obecnych

w roztworze jonów Ni(II),
-

minimalne zużycie reagentów,

-

ilościowe przeniesienie Co(II) do roztworu reekstrahującego,

-

wzbogacenie roztworu reekstrahującego w Co(II).

Zestawienie parametrów dobranych na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono
w tabeli 29.
Tabela 29. Zestawienie wybranych parametrów prowadzenia ekstrakcji i reekstrakcji

Etap

Parametr

Roztwór ekstrahenta
Ekstrakcja

Stężenie ekstrahenta
Stosunek w/o
pH
Liczba stopni
Stężenie roztworu reekstrahującego
Stosunek o/w

Reekstrakcja
Liczba stopni

Wartość
Świeży/regenerowany Cyanex
272
0,6 M
2
5,2-5,5
2
1M
5
1 – uzyskanie głównego
produktu
2 – oczyszczanie fazy
organicznej do regeneracji

Porównanie wyników ekstrakcji kwasem bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowym
(Cyanex

272)

oraz

bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinianem

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowym (Cyphos IL 104), wykazało, że tylko kwas spełnia
swoją funkcję jako efektywny ekstrahent jonów kobaltu(II) z badanych roztworów.
Roztwór Cyaneksu 272 o stężeniu 0,6 M, przy stosunku faz w/o=2 umożliwia
wydzielenie po dwóch stopniach ekstrakcji przynajmniej 80% Co(II) przy jednoczesnej
współekstrakcji około 10% Ni(II). Reekstrakcja 1 M roztworem H2SO4 przy stosunku
faz o/w=5 umożliwia przeniesienie do 100% Co(II) do roztworu reekstrahującego
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po jednym stopniu reekstrakcji przy jednoczesnym wzbogaceniu uzyskanego roztworu
w Co(II) (w porównaniu do zawartości Co(II) w surówce). Dzięki tak dobranym
parametrom procesu w znacznym stopniu rozdzielono Co(II) i Ni(II), których stężenie
(g/dm3) w badanych roztworach było w przybliżeniu równe 1:1 lub 1:2. Zmianę
proporcji stężeń Co(II) i Ni(II) po ekstrakcji i reekstrakcji z roztworu rzeczywistego R1
przy parametrach wskazanych w tabeli 29 przedstawiono na rysunku 56. Stężenie
jonów kobaltu(II) uległo prawie czterokrotnemu zwiększeniu (z 11,9 g/dm3 w surówce
do 45,8 g/dm3 w roztworze po reekstrakcji), podczas gdy zawartość jonów niklu(II)
w końcowym roztworze została niemal całkowicie zredukowana (24,3 g/dm3 w surówce
versus 0,8 g/dm3 w fazie wodnej po reekstrakcji). Tak przygotowany roztwór
siarczanowy można wykorzystać jako elektrolit do osadzania metalicznego kobaltu
w procesie elektrolizy.

Rysunek 56. Zmiana stężenia jonów () Co(II) i () Ni(II) po ekstrakcji (faza organiczna:
0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=5,2, t=15 min) i reekstrakcji (faza reekstrahująca: 1 M H2SO4,
o/w=5, t=15 min) z roztworu R1

6. Regeneracja roztworu ekstrahenta
Z punktu widzenia opłacalności prowadzenia procesu odzysku, związanej w dużej
mierze z kosztami ponoszonymi na zakup odczynników, a także mając na uwadze
aspekty ekologiczne związane ze zmniejszeniem ilości powstających strumieni
odpadowych, znaczącą korzyść stanowi możliwość regeneracji roztworu ekstrahenta
i jego

ponownego

wykorzystania.

Biorąc

pod

uwagę

aspekty

ekonomiczne

i ekologiczne, recykling fazy organicznej jest uzasadniony gdy spełnionych jest kilka
kryteriów:
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-

regeneracja jest szybka i łatwa do przeprowadzenia,

-

jest bezpieczna i nie wymaga stosowania specjalnych aparatów,

-

nie generuje dużych ilości strumieni odpadowych,

zwłaszcza strumieni

zawierających niebezpieczne substancje,
-

efektywność działania i selektywność zregenerowanego ekstrahenta nie jest
znacząco niższa od świeżo przygotowanego roztworu.
W celu zbadania czy Cyanex 272 spełnia powyższe wymagania, przeprowadzono

dziesięć cykli ekstrakcji i reekstrakcji oraz regeneracji roztworu ekstrahenta, zgodnie
ze schematem przedstawionym na rysunku 57.

Rysunek 57. Schemat cyklu ekstrakcji, reekstrakcji i regeneracji roztworu ekstrahenta

Regenerację prowadzono zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale II.3.6.,
poddając jej 0,6 M roztwór Cyaneksu 272. Po zakończeniu reekstrakcji i rozdzieleniu
faz, do fazy organicznej dodano świeżą porcję 1 M roztworu H2SO4 w stosunku
objętościowym o/w=5 i przeprowadzono kolejny stopień reekstrakcji, w którym
usuwano śladowe ilości kobaltu(II) i niklu(II). Do ustalenia stałego pH popłuczyn
po przemywaniu wodą dejonizowaną, konieczne było przeprowadzenie od 4 do 6
płukań przy stosunku objętościowym w/o=2. Następnie prowadzono dwustopniową
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ekstrakcję zregenerowanym roztworem ekstrahenta przy pH około 5,2. Na rysunku 58
zestawiono wartości wydajności ekstrakcji dla Co(II) w zależności od liczby
przeprowadzonych regeneracji użytego ekstrahenta (0 oznacza świeżo przygotowany
roztwór, nieregenerowany).

a)

b)

Rysunek 58. Ekstrakcja jonów a) Co(II), b) Ni(II) w zależności od liczby cykli regeneracji
roztworu ekstrahenta (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Najniższe wartości wydajności ekstrakcji Co(II) uzyskano w przypadku użycia
świeżego roztworu ekstrahenta, a najwyższe w przypadku 1- oraz 3-krotnej regeneracji,
osiągając wartości równe prawie 90%. Maksymalna różnica efektywności ekstrakcji
wynosi około 10% (E=89,8% przy jednokrotnej regeneracji, E=81,0% świeżym
roztworem). Niewielka rozbieżność w wartościach uzyskanych wydajności oraz sposób,
w jaki układają się wahania świadczy o tym, iż przyczyną są raczej niewielkie różnice
w sposobie prowadzenia ekstrakcji oraz nieunikniony błąd analityczny związany
z oznaczaniem jonów metali w rozcieńczonych próbkach faz wodnych, niż zmiana
w charakterystyce ekstrahenta.
Wydajność ekstrakcji Ni(II) osiągnęła najwyższe wartości w eksperymentach,
w których użyto świeżego oraz dwukrotnie regenerowanego roztworu ekstrahenta,
odpowiednio 18,8 oraz 13,9%. W pozostałych przypadkach, procent ekstrakcji nie
przekroczył 6,4%. Regeneracja ekstrahenta nie wpłynęła więc negatywnie ani
na efektywność, ani na selektywność ekstrakcji Co(II).
Również
wykorzystania

inni
fazy

badacze

zwracają

organicznej

uwagę

zawierającej

na

możliwość

Cyanex

272.

wielokrotnego
Efektywność

regenerowanego ekstrahenta potwierdzono między innymi w ekstrakcji Co(II)
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z siarczanowego roztworu po ługowaniu baterii NiMH oraz Zr(IV) z roztworu
chlorkowego (do 10 cykli regeneracji) [266]. Możliwości regeneracyjne są ograniczone
przez stopniową degradację ekstrahenta. Barnard wskazał, że tlenek trialkilofosfiny,
stanowiący do 12% zanieczyszczenia w komercyjnie dostępnym odczynniku Cyaneksu
272, jest bardzo słabo reaktywny i nie ulega hydrolizie nawet podczas wydłużonego
kontaktu z silnymi kwasami (50 dni, 10 M). Jednak w wyniku kontaktu z TBP, sam
kwas

bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy

degradacji

do

może

ulegać

bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinianu

w niewielkim

n-butylu

–

stopniu

w próbkach

organicznych z ekstrakcji ciecz-ciecz Co(II) w procesie Murrin Murrin wykryto 3,7%
zawartości tego związku [267]. Azam i współpracownicy wykazali, że na degradację
Cyaneksu 272 ma wpływ szereg czynników operacyjnych, takich jak stężenie kwasu,
rozpuszczalnika i samego ekstrahenta oraz (w niewielkim stopniu) temperatura.
Większemu stopniowi degradacji sprzyja mała zawartość kwasu w fazie wodnej,
wysokie stężenie ekstrahenta oraz związana z nim mniejsza ilość rozpuszczalnika
w fazie organicznej [268].

7. Widma UV/VIS
W celu określenia struktury kompleksów jonów metali w badanych roztworach,
wykonano widma UV/VIS w zakresie długości fal od 190 do 1100 nm, zarówno dla faz
wodnych, jak i organicznych.

7.1. Fazy wodne
7.1.1. Roztwory wyjściowe

Na rysunku 59 zestawiono widma UV/VIS jednoskładnikowych siarczanowych
roztworów modelowych zawierających jony Co(II), Ni(II), Cr(III) i Cu(II). Na rysunku
nie umieszczono widm Al(III) i Fe(III), dla których nie stwierdzono na widmie
obecności żadnego maksimum.
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Rysunek 59. Widma UV/VIS jednoskładnikowych roztworów modelowych zawierających
() Co(II), () Ni(II), () Cr(III), () Cu(II)

Na widmie roztworu zawierającego Co(II) widoczne jest jedno maksimum
przy długości fali około 510 nm związane z występowaniem oktaedrycznego
kompleksu Co(H2O)62+ [269]. Na widmie Ni(II) występują dwa maksima – przy
długości fali około 400 oraz szerokie pasmo (około 600-800 nm) z maksimum
przy około 720 nm, związane z obecnością oktaedrycznych kompleksów Ni(H2O)62+
[270, 271]. Na widmie Cu(II) jedno poszerzone maksimum ze szczytem przy długości
fali około 800 nm można przypisać kompleksowi Cu(H2O)62+ [272, 273]. Oktaedryczna
struktura kompleksów jest charakterystyczna dla metali przejściowych, takich jak
kobalt, nikiel czy miedź [271]. Na widmie Cr(III) widoczne są dwa maksima – przy
długości fali około 405 i 580 nm związane z kompleksem Cr(H2O)63+ [274].

Jak wspomniano w rozdziale III.3.3.2., w zależności od pH w roztworze może
występować przewaga kompleksów o różnej budowie, co może w konsekwencji
wpływać na przebieg ekstrakcji. Zbadano więc struktury kompleksów w trzech typach
roztworów:
- zakwaszonych (pH około 0,3),
- bez ingerencji w odczyn (pH około 4,5),
- o podwyższonym pH (pH około 6,0).
W tym celu wykonano widma UV/VIS siarczanowych i chlorkowych roztworów
modelowych o wyżej wymienionych odczynach, zawierających jony niklu(II)
i kobaltu(II) (rys. 60).
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b)

a)

Rysunek 60. Widma UV/VIS a) roztworów siarczanowych, b) roztworów chlorkowych:
() pH około 0,3, () pH około 4,5, () pH około 6,0

Zarówno w przypadku roztworu siarczanowego (rys. 60a), jak i chlorkowego
(rys. 60b) nie stwierdzono różnic w strukturze kompleksów w zależności od pH.
Na wszystkich widmach obserwuje się te same maksima związane z obecnością
kompleksów Ni(H2O)62+ i Co(H2O)62+ (odpowiednio λ1=400 nm, λ2=600-800 nm
dla Ni(II) i λ1=510 nm dla Co(II)).
W badaniach Rybki i Regel-Rosockiej wskazano, że w roztworach o wysokiej
zawartości HCl (powyżej 5 M) możliwe jest tworzenie tetraedrycznego kompleksu
kobaltu(II) widocznego na widmie jako szerokie maksimum przypominające koronę
przy długości fali między 600 a 700 nm [168]. W badanych roztworach modelowych
stężenie kwasu nie było tak wysokie, zatem w przewadze pozostawał kompleks
oktaedryczny. Dodatkowo, ze względu na obecność w roztworach jonów niklu(II),
dla których charakterystyczne pasmo występuje przy długości fali od około 600 do 800
nm, możliwe jest, że ewentualne maksimum pochodzące od Co(H2O)Cl3– zostało
zamaskowane. Według danych literaturowych na widmie NiCl2 występuje maksimum
przy długości fali około 350 nm, które wraz ze wrostem stężenia ulega niewielkiemu
przesunięciu w kierunku fal dłuższych [275]. Abbott i współpracownicy wskazali
również na obecność wyraźnego maksimum przy długości fali 265 nm [276].
Na widmach roztworów chlorkowych (rys. 60b) widoczne jest maksimum przy długości
fali około 300 nm, które potencjalnie może być związane z obecnością kompleksu
Ni(II). W celu potwierdzenia jego pochodzenia wykonano dodatkowe widma
modelowych jednoskładnikowych roztworów zawierających CoCl2 i NiCl2. Widma tych

182

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
roztworów przedstawiono na rysunku 61. Wyraźnie widoczne jest maksimum
pochodzące od jonów Co(II), a nie Ni(II), jak zakładano.

Rysunek 61. Widma UV/VIS roztworu () CoCl2 i () NiCl2

Na rysunku 62 przedstawiono widma UV/VIS roztworu R1 oraz R2.

Rysunek 62. Widmo UV/VIS roztworu () R1 i () R2

Wszystkie roztwory zawierające jony chromu(III), niezależnie od obecności
innych metali, charakteryzują się jednakowo ciemnym zabarwieniem, takim samym
jak roztwór jednoskładnikowy. Oznacza to, że barwa kompleksów Cr(III) maskuje
obecność pozostałych składników, co potwierdza również widmo roztworu R2 (rys. 62),
na którym widoczne są tylko maksima charakterystyczne dla jonów chromu
(λ1=405 nm, λ2=580 nm). Na widmie dwuskładnikowego roztworu R1 występują
zarówno maksima związane z obecnością Ni(II) (λ1=398 nm, λ2=720 nm), jak i Co(II)
(λ1=510 nm).
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7.1.2. Ekstrakcja

Rysunek 63 przedstawia porównanie widm modelowych surówek: chlorkowej,
siarczanowej i chlorkowo-siarczanowej oraz faz wodnych po dwóch stopniach
ekstrakcji Cyaneksem 272 z tych roztworów wyjściowych.

Rysunek 63. Widma UV/VIS surówek do ekstrakcji: () siarczanowej, () chlorkowej
i () chlorkowo-siarczanowej oraz rafinatów: () siarczanowego, () chlorkowego, ()
chlorkowo-siarczanowego

Na widmach wszystkich surówek widoczne są te same maksima związane
z obecnością w roztworze jonów Co(II) (λ1=510 nm) oraz Ni(II) (λ1=398 nm,
λ2=720 nm) w postaci oktaedrycznych akwakompleksów. Dodatkowo dla surówek
zawierających jony Cl- można zaobserwować drugie maksimum dla Co(II)
(λ2=300 nm). W rafinatach znacznemu zmniejszeniu uległo maksimum dla Co(II)
przy długości fali 510 nm, natomiast maksima dla Ni(II) pozostały na nie zmienionym
poziomie, co potwierdza, że podczas ekstrakcji z roztworu zostały selektywnie
wydzielone jony kobaltu(II).

7.1.3. Reekstrakcja

Na rysunku 64 porównano widma UV/VIS dializatu oraz faz wodnych
po reekstrakcji jonów metali z naładowanych faz organicznych (ekstrakcja z użyciem
Cyaneksu 272) z użyciem dwóch czynników reekstrahujących – 1 M H2SO4
oraz dializatu (wyniki wydajności reekstrakcji przedstawiono w rozdziale III.5.).
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Rysunek 64. Widmo UV/VIS () dializatu oraz faz wodnych po reekstrakcji () 1 M H2SO4
lub () dializatem

Na widmie dializatu widać maksima związane z obecnością pewnych ilości jonów
chromu(III) (λ1=405 nm, λ2=580 nm), które uległy przeniesieniu podczas dializy
dyfuzyjnej i podobnie jak w przypadku innych roztworów, maskują obecność jonów
pozostałych metali. Widma faz wodnych po reekstrakcji mają zbliżony przebieg bez
względu na zastosowany roztwór reekstrahujący. Wysokie stężenie jonów kobaltu(II)
maskuje obecność innych jonów metali i na widmie widoczne jest tylko maksimum
związane z obecnością Co(II) (λ1=510 nm).

7.2. Fazy organiczne

Na rysunku 65 zestawiono widma UV/VIS faz organicznych zawierających
Cyanex 272 po różnych etapach ekstrakcji i reekstrakcji.

Rysunek 65. Widmo UV/VIS faz organicznych zawierających Cyanex 272: () świeżej, ()
po ekstrakcji z roztworu modelowego, () po ekstrakcji z roztworu R2, () po reekstrakcji
(świeża), () po reekstrakcji (regenerowana)
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Na widmach faz organicznych po ekstrakcji Cyaneksem 272 widoczne jest
szerokie pasmo przy długości fali około 550-670 nm, tzw. korona, charakterystyczne
dla tetraedrycznego kompleksu kobaltu(II) z ekstrahentem [268]. Widmo dla roztworu
modelowego i rzeczywistego R2 ma bardzo zbliżony przebieg, co potwierdza,
że mechanizm

ekstrakcji

z obu

tych

surówek

jest

taki

sam,

niezależnie

od początkowego stężenia jonów metali. Widma świeżej fazy organicznej oraz faz
po reekstrakcji (świeżej i regenerowanej) wyglądają niemal identycznie, co oznacza,
że zarówno reekstrakcja, jak i regeneracja nie spowodowały zmian w roztworze
ekstrahenta.

Na rysunku 66 przedstawiono widma UV/VIS faz organicznych zawierających
Cyphos IL 104 po pierwszym i drugim stopniu ekstrakcji oraz po reekstrakcji jonów
metali z modelowego roztworu chlorkowego i porównano je z wyjściowym roztworem
ekstrahenta. Na wszystkich czterech widmach widoczne jest jedno maksimum
charakterystyczne dla Cyphosu IL 104, przy czym dla wyjściowej fazy organicznej jest
ono minimalnie przesunięte w kierunku fal o mniejszej długości (λ1=288 nm) niż
dla ekstraktów i fazy organicznej po reekstrakcji (λ2=300 nm). Na widmach ekstraktów
widoczne jest również maksimum związane z tworzeniem kompleksu kobaltu(II)
z ekstrahentem – [R2P(O)O]2Co, jako szerokie pasmo przy długościach fali około 550700 nm z maksimum przy λ=620 nm, o kształcie nieco zbliżonym do korony
występującej w naładowanej fazie organicznej zawierającej Cyanex 272.

Rysunek 66. Widma UV/VIS faz organicznych zawierających Cyphos IL 104: () świeżej,
() po pierwszej ekstrakcji, () po drugiej ekstrakcji, () po reekstrakcji
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W przypadku Cyphosu IL 104 widmo fazy organicznej po ekstrakcji może różnić
się w zależności od stężenia kwasu w wyjściowej surówce. W pracy Rybki i RegelRosockiej uzyskano po ekstrakcji kobaltu(II) widmo z symetrycznym maksimum
przy długości fali 640 nm, dla roztworu niezawierającego kwasu. Wraz ze wzrostem
stężenia HCl, na widmie coraz wyraźniejsza jest korona przy długości fal od 600
do 750 nm

pochodząca

od

tetraedrycznych

kompleksów

[PR′3R″]HCoCl4

i [PR′3R″]CoCl3. Autorki wskazały również, że przenoszenie jonów niklu(II) do fazy
organicznej podczas ekstrakcji skutkuje pojawieniem się na widmie dodatkowego
szerokiego maksimum przy długościach fal 600-800 nm [168]. Jednak ze względu
na znacznie niższą wydajność ekstrakcji Ni(II) w stosunku do Co(II), na uzyskanym
widmie nie stwierdzono obecności maksimów związanych z obecnością jonów niklu(II)
w fazie organicznej. Ekstrakty po pierwszym i drugim stopniu ekstrakcji różniły się
zabarwieniem (rozdział III.3.1.2.), jednak na widmie nie zaobserwowano różnic
w strukturze kompleksów obecnych w fazie organicznej. Barwy obu ekstraktów
przedstawiono na rysunku 67.

Rysunek 67. Zabarwienie fazy organicznej zawierającej Cyphos IL 104 po pierwszej (z lewej)
i drugiej (z prawej) ekstrakcji (fotografia własna)
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8. Proponowany schemat procesu odzysku kobaltu z wodnych roztworów
odpadowych
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowano czteroetapową
metodę wydzielania jonów kobaltu z wieloskładnikowych wodnych roztworów
odpadowych otrzymywanych po ługowaniu wycofanej z użytku stali stopowej
wykorzystywanej w lotnictwie i złożono w postaci zgłoszenia w Urzędzie Patentowym
[277]. Schemat procesu przedstawiono na rysunku 68. W pierwszym etapie podczas
dializy dyfuzyjnej z roztworu usuwany jest nadmiar kwasu. DD prowadzi się
w stosunku objętościowym VN/VD równym 2, przy równym objętościowym natężeniu
przepływu faz QN=QD. Następnie z częściowo zneutralizowanego roztworu po DD
wytrącane są jony chromu(III) i glinu(III) przez ciągłe dozowanie 30% roztworu NaOH
do uzyskania pH około 4,5. Osad zostaje odwirowany, a roztwór podlega
dwustopniowej ekstrakcji z użyciem 0,6 M Cyaneksu 272 jako ekstrahenta, przy
stosunku objętościowym faz w/o=2. pH podczas ekstrakcji utrzymywane jest na
poziomie około 5,2. Pozostały rafinat, bogaty w Ni(II), może stanowić potencjalny
elektrolit do osadzania metalicznego niklu. W ostatnim etapie kobalt(II) reekstrahuje się
z naładowanej fazy organicznej z użyciem zakwaszonego dializatu pozostałego po DD,
w stosunku objętościowym o/w=5, a roztwór ekstrahenta poddaje regeneracji przez
kilkukrotne przemywanie wodą dejonizowaną i zawraca do ponownego wykorzystania
w kolejnych procesach. Dializat zawiera domieszki jonów innych metali, które
w niewielkim stopniu zanieczyszczają produkt końcowy. Uzyskany roztwór stanowi
elektrolit, z którego w procesie elektrolizy wydzielany jest metaliczny kobalt.
Proponowany proces doskonale wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym
dzięki wykorzystaniu strumienia odpadowego do pozyskania cennych surowców
(WTR).
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Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych

189

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
Różnice w zabarwieniu roztworów otrzymywanych po kolejnych etapach
wyraźnie wskazują na skuteczny przebieg separacji jonów metali. Kolory roztworów
zaprezentowano na rysunku 69.
c)

b)

a)

d)

e)

Rysunek 69. Zabarwienie: a) roztworu wyjściowego R4, b) roztworu po dializie dyfuzyjnej
i strącaniu, c) fazy organicznej po ekstrakcji, d) rafinatu, e) roztworu po reekstrakcji
(fotografie własne)

Każdy z roztworów wyjściowych R2-R4 charakteryzuje się bardzo ciemną,
niemal czarną barwą związaną z obecnością dużych ilości chromu(III) (rys. 69a).
Po dializie dyfuzyjnej i strącaniu uzyskuje się roztwór o brązowym, przejrzystym
kolorze (rys. 69b) pochodzącym ze zmieszania różowego siarczanu i/lub chlorku
kobaltu(II) z zielonymi solami niklu(II). Po ekstrakcji jonów kobaltu(II) faza organiczna
przybiera charakterystyczne niebieskie (kobaltowe) zabarwienie (rys. 69c), podczas gdy
faza wodna, w której pozostał nikiel(II), uzyskuje jasnozielony kolor (rys. 69d).
Roztwór po reekstrakcji jest ciemnoróżowy dzięki uzyskaniu stężonego roztworu
siarczanu kobaltu(II) (rys. 69e).
Przeprowadzono pełen proces odzysku Co(II) według zaproponowanego
schematu przy natężeniu przepływu faz podczas dializy dyfuzyjnej równym
0,06 dm3/min. Nadawę do DD stanowił roztwór o składzie przedstawionym w tabeli 30.
Tabela 30. Stężenia jonów w nadawie do DD użytej w pełnym procesie

Co(II)
14,6

Ni(II)
17,0

Stężenie, g/dm3
Cr(III) Cu(II)
12,3
0,004

Fe(III)
0,06
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Al(III)
4,4

Stężenie, M
SO42H
Cl2,8
3,7
0,3
+
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8.1. Dializa dyfuzyjna

Na rysunku 70 przedstawiono zmianę strumienia kwasu oraz stężenia jonów H+
w dializacie w miarę postępu DD. Strumień H+ maleje znacząco już od pierwszych
minut prowadzenia dializy, osiągając po 15 minutach zaledwie 1/3 początkowej
wartości, co wynika ze spadku siły napędowej [116]. Stężenie jonów H+ w dializacie,
podobnie jak we wcześniej prowadzonych procesach, stopniowo wzrastało przez cały
czas przebiegu DD, jednak po około 90 minutach widoczne jest wypłaszczanie krzywej,
co oznacza, że proces zbliża się do stanu równowagi i jego efektywność znacząco
spada. Podobny efekt obserwowano w badaniach Oh i współpracowników podczas
odzysku kwasu chlorowodorowego z roztworu zawierającego 5,1 M HCl [112].
Po zakończeniu DD zaobserwowano również zmiany objętości faz w stosunku do
wartości wyjściowych. Objętość roztworu po DD w stosunku do objętości nadawy
zwiększyła się z 200 do 222 cm3, podczas gdy objętość dializatu spadła ze 100 do
86 cm3. Takie zmiany są spowodowane dwoma zjawiskami: przenoszeniem wody przez
membranę na drodze osmozy w kierunku roztworu po DD oraz transportowaniem do
dializatu cząsteczek wody związanych z hydratowanymi jonami metali. Gueccia
i współpracownicy wskazali, że przy niższych stężeniach kwasu w nadawie (około 0,1
M) objętość dializatu zwykle maleje, a przy zawartości kwasu 0,5-3,0 M osmotyczny
transport wody w kierunku roztworu po DD zaczyna tracić na znaczeniu, ponieważ jest
częściowo wyrównywany przez rosnące stężenie kwasu w dializacie [116]. Wang
i współpracownicy w swoich badaniach uzyskali podobny efekt do otrzymanego
w niniejszym procesie, tzn. zwiększenie objętości nadawy oraz zmniejszenie objętości
dializatu, wynikające z przewagi efektu osmotycznego nad transportem hydratowanych
jonów, mimo iż stężenie kwasu w nadawie wynosiło 1,75 M. Autorzy wskazali, że na
intensywność osmozy w znacznym stopniu wpływają także inne parametry DD, takie
jak natężenie przepływu faz i stosunek objętości nadawy do dializatu [120].
Wartości stopnia retencji jonów metali obecnych w roztworze po DD
zaprezentowano na rysunku 71. Najniższe wartości wynoszące 97,8% uzyskano dla
Cu(II) i Fe(III), a najwyższe (odpowiednio 99,1 i 99,5%) dla Cr(III) i Al(III). Stopień
retencji Co(II) i Ni(II) osiągnął wartości pośrednie na poziomie odpowiednio 98,7
i 98,3%. Należy jednak pamiętać, że stężenie jonów Cu(II) i Fe(III) w nadawie nie
przekraczało 0,06 g/dm3, podczas gdy stężenia Co(II) czy Ni(II) było kilkaset razy
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wyższe, zatem mimo niższych wartości R, efektywna masa miedzi i żelaza
przeniesionego do dializatu jest znikoma, zbliżona do wartości błędu oznaczalności za
pomocą AAS.
b)

a)

Rysunek 70. Zmiana a) strumienia kwasu oraz b) stężenia jonów H+ w dializacie podczas
dializy dyfuzyjnej (QN=QD=0,06 dm3/min, VN/VD=2)

Rysunek 71. Stopień retencji jonów () Co(II), () Ni(II), () Cr(III), () Cu(II), () Fe(III)

i () Al(III) po DD (QN=QD=0,06 dm3/min, VN/VD=2)

8.2. Strącanie

Na rysunku 72 porównano stężenia jonów metali przed i po strącaniu. Obliczone
wartości efektywności strącania P (równanie (10)) przedstawiono w tabeli 31.
Stężenie Cr(III), Cu(II), Fe(III) i Al(III) po strącaniu spadło niemal do zera.
Zmiany stężeń wynikają nie tylko z wytrącania wodorotlenków metali, ale również
z rozcieńczania roztworów związanego z dodawaniem znacznych ilości NaOH,
co ma największe znaczenie w przypadku Cu(II) i Fe(III) występujących w roztworze
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w nieznacznej ilości. Możliwość efektywnego usunięcia przede wszystkim Cr(III)
i Al(III) podczas wytrącania ma istotne znaczenie dla ekstrakcji badanych roztworów
prowadzonej przy pH 5,2, znacznie przewyższającym odczyn, przy którym ulegają one
wytrąceniu, przez co dochodziłoby do ich strącania podczas ekstrakcji. Dodatkowo jony
Al(III) mogą ulegać współekstrakcji do fazy organicznej, przez co otrzymany roztwór
Co(II) byłby zanieczyszczony, co z kolei może doprowadzić do znacznych trudności
podczas prowadzenia elektrolizy.

Rysunek 72. Stężenie jonów (,) Co(II), (,) Ni(II), (,) Cr(III), (,) Cu(II),
(,) Fe(III) i (,) Al(III) przed i po strącaniu (30% NaOH)

Tabela 31. Efektywność strącania jonów metali z roztworu po DD (30% NaOH)

Jony
P, %

Co(II)
54,9

Ni(II)
43,7

Cr(III)
99,2

Cu(II)
45,0

Fe(III)
100

Al(III)
99,5

Zawartość pożądanych jonów Co(II) i Ni(II) również uległa znacznemu obniżeniu
– wytrąceniu uległo prawie 55% Co(II) i niemal 44% Ni(II). Wynika to w głównej
mierze z miejscowych skoków pH związanych z dozowaniem stężonego NaOH,
a co za tym idzie współstrącania tych metali (dyskusja przedstawiona w rozdziale
III.2.1.). Jeżeli mieszanie roztworu jest zbyt słabe, dodatek NaOH może doprowadzić
do punktowych skoków pH powyżej 7 i wtedy wytrąceniu ulegają jony wszystkich
metali obecnych w roztworze [126]. Utrata jonów metali na tym etapie nieodwracalnie
wpływa na poziom odzysku kobaltu w proponowanym procesie oraz powoduje
powstawanie większych ilości odpadowego osadu zawierającego mieszaninę metali.
Obecnie osad ten stanowi trudny do zagospodarowania odpad, dlatego też strącanie
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stanowi najbardziej krytyczny etap badanego procesu i konieczne jest opracowanie jego
przebiegu w sposób maksymalnie ograniczający utratę jonów kobaltu(II) i niklu(II).

8.3. Ekstrakcja

Roztwór po strącaniu,

oczyszczony z glinu(III),

chromu(III),

miedzi(II)

i żelaza(III), zawierał jedynie nieznaczne pozostałości jonów tych metali oraz dwa
pożądane metale – kobalt(II) i nikiel(II), które rozdzielano podczas dwustopniowej
ekstrakcji. Wydajność ekstrakcji podsumowano na rysunku 73.

Rysunek 73. Ekstrakcja () Co(II), () Ni(II), () Cr(III), () Cu(II), () Fe(III)
i () Al(III) (faza organiczna: 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH=5,2, t=15 min)

Po dwóch stopniach ekstrakcji z roztworu wyekstrahowano 91,6% Co(II) i 9,3%
Ni(II). Wydzieleniu w pierwszym stopniu ekstrakcji uległy także niewielkie ilości
pozostałego po strącaniu chromu(III) i glinu(III). Cr(III) nie jest ekstrahowany przez
Cyanex 272, jednak w tak niewielkim stężeniu mógł ulegać przeniesieniu do fazy
organicznej na drodze transportu dyfuzyjnego. Jony chromu(III) mogą również zostać
strącone w pH, w którym prowadzono ekstrakcję przez co w znaczący sposób
utrudniałyby jej przebieg. Procent ekstrakcji obliczany jest na podstawie oznaczeń masy
metalu w fazie wodnej przed ekstrakcją i po niej, zatem mierzony jest ubytek jonów
metalu w fazie wodnej, a stężenie w fazie organicznej jest obliczane teoretycznie.
Oznacza to, że obliczenia mogą nie uwzględniać innych zachodzących w układzie
zjawisk i ubytek Cr(III) może być błędnie przypisany jego wyekstrahowaniu z układu.
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Po zakończeniu pierwszego stopnia ekstrakcji i przelaniu mieszaniny do rozdzielacza,
zaobserwowano pojawienie się osadu (rys. 74), co pozwala sądzić, że chrom(III)
i glin(III) obecne w surówce uległy usunięciu z roztworu poprzez utworzenie
wodorotlenków tych metali.

Rysunek 74. Faza wodna i organiczna po ekstrakcji z roztworu po strącaniu (fotografia własna)

Osad umiejscowiony na granicy faz utrudniał ich rozdzielenie, przez co doszło
do niewielkiej utraty objętości rafinatu stanowiącego surówkę do drugiego stopnia
ekstrakcji. Fazy organiczne po dwóch stopniach ekstrakcji zmieszano i przekazano
do kolejnego etapu – reekstrakcji.

8.4. Reekstrakcja

W celu zmniejszenia ilości strumieni odpadowych powstających w procesie oraz
odzyskania części metalu utraconego podczas dializy dyfuzyjnej, jako roztwór
reekstrahujący zastosowano zakwaszony dializat po DD o stężeniu jonów H+
wynoszącym 2,6 M. W tabeli 32 przedstawiono jego skład oraz stężenie jonów metali
w fazie wodnej po reekstrakcji.

Tabela 32. Średnie stężenie składników w dializacie przed reekstrakcją i po niej (o/w=5, t=15
min)

Roztwór

Dializat
Faza wodna po
reekstrakcji

Co(II)
0,33

Ni(II)
0,50

27,0

1,78

Stężenie, g/dm3
Cr(III)
Cu(II)
0,22
0,006

0,25
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Fe(III)
0,002

Al(III)
0,04

0,006

0,09
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W dializacie obecne były niewielkie ilości jonów metali, głównie kobaltu(II)
i niklu(II), które uległy przeniesieniu przez membranę podczas DD. Zawartość tych
metali odjęto podczas obliczania wydajności reekstrakcji, ponieważ dawałyby one
fałszywie zawyżone wyniki. Uzyskane wartości wydajności reekstrakcji zestawiono
w tabeli 33.

Tabela 33. Efektywność reekstrakcji jonów metali z fazy organicznej za pomocą dializatu
(o/w=5, t=15 min)

R, %
Co(II)
100

Ni(II)
29,0

Cr(III)
6,8

Cu(II)
0,0

Fe(III)
0,0

Al(III)
42,0

Efektywność reekstrakcji Co(II) sięgnęła 100%, dając przy tym stężenie 27 g/dm3.
Reekstrakcja za pomocą kwasu nie jest selektywna, w związku z czym wydzieleniu
z naładowanej fazy organicznej uległy także częściowo jony pozostałych metali. Należy
jednak wziąć pod uwagę stężenia poszczególnych składników w końcowym roztworze
(tabela 30). Oprócz pożądanego kobaltu(II), nieselektywna reekstrakcja oraz obecność
dodatkowych jonów w dializacie, zwiększa także stężenie pozostałych metali, głównie
niklu(II), jednak pozostaje ono kilkanaście razy niższe niż kobaltu. Uzyskany elektrolit
można więc wykorzystać na przykład do osadzenia metalicznego kobaltu w procesie
elektrolizy lub jako składnik różnego typu kąpieli galwanicznych. Wstępne badania
możliwości zastosowania takiego roztworu w elektrolizie przedstawiono w rozdziale
III.9.

8.5. Efektywność procesu odzysku

Z punktu widzenia zastosowania przemysłowego jednym z najbardziej istotnych
parametrów, oprócz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, jest efektywność
procesu decydująca w głównej mierze o jego opłacalności. Dla proponowanego procesu
odzysku kobaltu do obliczenia efektywności należy wziąć pod uwagę znaczące zmiany
w objętości roztworu otrzymywanego po różnych etapach i można ją obliczyć
na podstawie równania (39):
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i
cCo
Vi
Y  0 0  100%
cCoV

(39)

gdzie:
Y – efektywność etapu procesu lub całego procesu, %,
0
cCo
– stężenie kobaltu przed etapem lub przed procesem, g/dm3,
i
cCo
– stężenie kobaltu po etapie lub procesie, g/dm3,

V 0 – objętość roztworu przed etapem lub procesem, dm3,
V i – objętość roztworu po etapie lub procesie, dm3.

W tabeli 34 zestawiono cząstkowe efektywności poszczególnych etapów oraz
całkowitą efektywność proponowanego procesu odzysku kobaltu z wodnych roztworów
odpadowych.
Tabela 34. Efektywność procesu odzysku kobaltu

Etap
Dializa dyfuzyjna
Strącanie
Ekstrakcja/Reekstrakcja
Całkowita efektywność procesu

YCo(II), %
78,9
45,1
100
35,5

Najbardziej efektywnym etapem proponowanego procesu odzysku kobaltu(II) jest
ekstrakcja i reekstrakcja, podczas których nie występują straty jonów tego metalu.
Dzięki zastosowaniu dializatu jako roztworu reekstrahującego, niewielka strata
kobaltu(II) wynikająca z efektywności ekstrakcji na poziomie 91,6% (rys. 73), zostaje
zniwelowana przez dodanie pewnej jego ilości obecnej w dializacie. Dzięki temu
odzyskany zostaje również metal, który został utracony podczas dializy dyfuzyjnej.
Skutkiem ubytku metalu podczas DD jest cząstkowa efektywność odzysku po tym
etapie na poziomie 78,9%. Straty w tym etapie generowane są z jednej strony
przez permeację Co(II) przez membranę do dializatu. Dodatkową przyczyną mogą być
zjawiska zachodzące na membranie, związane między innymi z pęcznieniem membrany
i osmotycznym transportem wody, w wyniku czego końcowe objętości roztworu po DD
i dializatu różnią się od wartości początkowych.
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Najmniej efektywnym etapem badanego procesu odzysku jest strącanie,
które osiąga efektywność zaledwie 45,1%. Etap ten wymaga dalszej optymalizacji,
która umożliwi zredukowanie współstrącania kobaltu(II) wraz z chromem(III)
i glinem(III). Przyczyną współstrącania jonów pożądanego metalu najprawdopodobniej
jest zbyt mało efektywne mieszanie, które w połączeniu z dozowaniem stężonego
roztworu NaOH skutkuje występowaniem miejscowych skoków odczynu do wysokich
wartości, przekraczających pH strącania kobaltu(II). Co więcej, powstający osad
glinu(III) często przyjmuje trudno sedymentującą galaretowatą postać, która dodatkowo
zmniejsza efektywność mieszania [126]. Drugim potencjalnym powodem ubytku jonów
metalu z roztworu jest adsorpcja tych jonów na powierzchni tworzącego się osadu
wodorotlenków chromu(III) i glinu(III). Struktura tego osadu jest zależna od sposobu
prowadzenia strącania i może mieć kluczowe znaczenie dla kontrolowania strat kobaltu
w tym etapie.
Całkowita efektywność procesu wyniosła 35,5% co stanowi bardzo obiecującą
perspektywę jego zastosowania w przemyśle. Biorąc pod uwagę wysoką cenę kobaltu,
jego niewielkie zasoby oraz rosnące wymagania z zakresu ochrony środowiska, które
w znaczący sposób wpływają na koszty tego surowca oraz powodują znaczne
obciążenie finansowe związane z jego utylizacją, należy wnioskować, że odzysk nawet
1/3 metalu znajdującego się w odpadach takich jak stal lotnicza, przyczyni się
w odczuwalny dla przemysłu sposób do ograniczenia kosztów pozyskiwania tego
surowca i opłat ponoszonych z tytułu gospodarowania odpadami zawierającymi kobalt.
Ograniczenie ilości kierowanego do środowiska kobaltu, który jako metal ciężki
stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz ekosystemów, wyraźnie przyczyni się
również do poprawy jakości środowiska.

9. Wstępne badania elektrolizy
Typowa kąpiel do osadzania nanokrystalicznego kobaltu zawiera elektrolit
o stężeniu 50-100 g/dm3 (w przypadku roztworu chlorkowego) lub 200-400
(w przypadku roztworu siarczanowego) Co(II). Warunki elektrolizy, takie jak pH czy
temperatura wpływają na strukturę depozytu. W przypadku zastosowania elektrolitu
siarczanowego, pH w zakresie 2,0-4,0 umożliwia uzyskanie gładkiej i jednolitej
powierzchni kobaltu. Badania Huang i współpracowników wykazały, że przy stężeniu
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Co(II) w elektrolicie równym 80 g/dm3 i pH 3,0, przy gęstości prądu 2,0 A/dm2,
możliwe jest osiągnięcie efektywności prądu katodowego na poziomie ponad 95%
[278]. W badaniach przedstawionych w niniejszej pracy elektrolit uzyskany
po reekstrakcji charakteryzuje się około 2,5 krotnie niższym stężeniem Co(II)
oraz znacznie wyższą zawartością kwasu (pH 0,11), przez co preferencyjnie na katodzie
zachodzi reakcja wydzielania gazowego wodoru. Reakcje katodowe zachodzą zgodnie
z równaniami (1) i (2). Im niższe jest pH elektrolitu tym łatwiej zachodzi reakcja (2),
która jest termodynamicznie preferowana ze względu na wyższy potencjał redukcyjny,
jednak powoduje spadek efektywności prądowej. Z tego względu stosowanie
do reekstrakcji kwasu o wysokim stężeniu, co przyczynia się do lepszego
wyekstrahowania jonów metali z fazy organicznej, nie jest korzystne, gdyż znacząco
obniża efektywność elektrolizy oraz zwiększa ryzyko jej prowadzenia poprzez
generowanie silnie wybuchowego środowiska [279]. Dodatkowym utrudnieniem
podczas prowadzenia elektrolizy z roztworów po reekstrakcji jest obecność pozostałości
zanieczyszczeń organicznych – ekstrahenta oraz rozpuszczalnika, które mogą wpłynąć
zarówno

na efektywność

samego

procesu,

jak

i morfologię

osadzonego metalu [280, 281].

Elektroliza została przeprowadzona przez dr inż. Marka Baraniaka z Zakładu
Elektrochemii Stosowanej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Wstępne badania nad możliwością osadzenia kobaltu z elektrolitu uzyskanego
po reekstrakcji przeprowadzono z wykorzystaniem roztworu modelowego o składzie
przedstawionym w tabeli 35. Skład roztworu dobrano na podstawie wyników badań
reekstrakcji

z użyciem

dializatu.

Powierzchnia

katody

została

przygotowana

przez czterostopniowe oczyszczanie powierzchni:
1. odtłuszczanie w acetonie,
2. przemywanie wodą destylowaną,
3. wytrawianie 1 M HCl,
4. przemywanie wodą destylowaną.
Osadzanie prowadzono przez godzinę wykorzystując jako naczynie trapezoidalną
komórkę Hulla. Mimo iż w bardziej zaawansowanych badaniach wskazuje się na wiele
wad tego rozwiązania, jak na przykład trudność w wyznaczeniu zależności wydajności
prądowej od gęstości prądu, to w badaniach wstępnych jest ono wystarczające
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do zweryfikowania

możliwości

osadzenia

kobaltu

z elektrolitu

otrzymanego

po reekstrakcji [282].

Tabela 35. Stężenie jonów metali w elektrolicie przed osadzaniem i po nim

Elektrolit

Stężenie, g/dm3
Ni(II)
4,64
1,83

Co(II)
30,2
5,8

przed osadzaniem
po osadzaniu

Cr(III)
0,1
0,07

Stężenie Co(II) w elektrolicie po osadzaniu zmniejszyło się ponad pięciokrotnie,
co oznacza, że większość tego metalu uległa osadzeniu. Na rysunku 75 zaprezentowano
zdjęcia stalowej płytki, na której osadzano metal oraz zdjęcia SEM (Scanning Electron
Microscopy) i EDAX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) pokazujące morfologię
utworzonej powłoki.

a)

b)

c)

Rysunek 75. Zdjęcia płytki z osadzonym metalem: a) widok gołym okiem, b) SEM i c) EDAX
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Osadzanie prowadzono przy gęstości prądu 4-6 A/dm2, w temperaturze otoczenia.
Analiza powierzchni wykazała, że kobalt pokrył płytkę. Widoczne na zdjęciu EDAX
pojedyncze niebieskie punkty (rys. 75c) wskazują na obecność żelaza ze stalowego
podłoża. Oznacza to, że w tych miejscach kobalt nie pokrył równomiernie powierzchni.
Uzyskana

powłoka

jest

stosunkowo

gładka,

bez

widocznych

uziarnień

zaobserwowanych przez innych badaczy [278, 280]. Huang i współpracownicy uzyskali
podobny obraz SEM dla osadzonej powłoki prowadząc elektrolizę w temperaturze
20°C, z roztworu zawierającego 50 g/dm3. W badaniach Mishry i współpracowników
wykazano, że pozostałość niewielkich ilości fazy organicznej w rafinacie po ekstrakcji,
może wpływać na strukturę depozytu. Obecność Cyaneksu 272 w roztworze, z którego
elektrolitycznie osadzano kobalt, zawierającym 1,0 M Co(II), 0,5 M MgSO4 oraz
0,08 M Na2SO4, skutkowała gorszą jednolitością powłoki wynikającą z występowania
drobnych oleistych kropelek fazy organicznej. Istotnym elementem przygotowania
elektrolitu jest więc dokładny rozdział faz po reekstrakcji [280].
Osadzony metaliczny kobalt domieszkowany niklem może stanowić surowiec
wtórny na przykład do ponownego wytapiania stali specjalnego przeznaczenia
o wysokiej zawartości tego metalu.

10. Analiza statystyczna
10.1.

Ekstrakcja

Najbardziej złożonym obliczeniowo etapem proponowanego procesu odzysku jest
ekstrakcja i reekstrakcja, ponieważ wymagają one dokonania obliczeń masy
poszczególnych metali w fazach wodnych oraz przeliczenia zawartości w fazach
organicznych, ze względu na brak możliwości bezpośredniego oznaczania stężenia
metali w ekstrakcie. Wyniki ekstrakcji mogą więc być obarczone największym błędem
spośród badanych etapów. Z tego względu dla tego etapu przedstawiono najbardziej
szczegółową analizę statystyczną wykonywanych eksperymentów.
W celu dokonania statystycznej oceny uzyskanych rezultatów ekstrakcji,
zestawiono wyniki sześciu procesów separacji kobaltu(II) i niklu(II) za pomocą 0,6 M
roztworu Cyaneksu 272 prowadzonych z dwóch surówek o stężeniach metali:
 S1: około 5 g/dm3 Co(II), 5 g/dm3 Ni(II),
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 S2: około 10 g/dm3 Co(II), 10 g/dm3 Ni(II).
Przed ekstrakcją zbadano stężenie jonów metali w fazach wodnych. Wyniki zestawiono
w tabeli 36.

Tabela 36. Stężenie Co(II) i Ni(II) w surówkach przed ekstrakcją

Stężenie, g/dm3
Lp.

S1

1
2
3
4
5
6
średnia

Co(II)
5,06
4,95
4,99
4,82
4,86
5,04
4,95

S2
Ni(II)
4,92
5,09
5,19
4,81
4,71
4,96
4,95

Co(II)
9,93
10,23
10,50
9,76
9,83
10,66
10,15

Ni(II)
10,63
9,99
10,31
10,47
10,60
10,85
10,48

Ze względu na sposób prowadzenia ekstrakcji, w szczególności dozowanie
stężonego roztworu NaOH w nierównych odstępach czasu, mogące skutkować różnym
profilem zmian odczynu mieszaniny ekstrakcyjnej w poszczególnych eksperymentach,
do oceny statystycznej wybrano większą liczbę eksperymentów niż w przypadku dializy
dyfuzyjnej i strącania, które były prowadzone w bardziej zautomatyzowany sposób.
Surówki poddano ekstrakcji wykonując sześć eksperymentów w jednakowych
warunkach (15 minut, 0,6 M Cyanex 272, w/o=2, pH około 5,2), w celu sprawdzenia
powtarzalności wyników. Stężenie jonów metali w fazach wodnych po ekstrakcji
analizowano pięciokrotnie. Uzyskane wyniki zestawiono w tabelach 37 i 38.

Tabela 37. Stężenie Co(II) i Ni(II) w surówce S1 po ekstrakcji

Nr
analizy

1

1
2
3
4
5

1,28
1,29
1,30
1,27
1,30

Numer eksperymentu
2
3
4
3
Stężenie Co(II), g/dm
1,40
1,32
1,30
1,36
1,40
1,31
1,26
1,34
1,32
1,40
1,32
1,29
1,36
1,33
1,29
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5

6

1,41
1,40
1,39
1,41
1,40

1,22
1,24
1,23
1,22
1,23
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Nr
analizy
średnia

1
1,29

1
2
3
4
5
średnia

4,37
4,84
4,31
4,24
4,58
4,47

Numer eksperymentu
2
3
4
1,36
1,34
1,30
Stężenie Ni(II), g/dm3
4,45
4,34
4,45
4,21
4,41
4,35
4,11
4,32
4,22
4,25
4,49
4,33
4,32
4,31
4,27
4,27
4,38
4,32

5
1,40

6
1,23

4,52
4,44
4,30
4,16
4,48
4,38

4,32
4,27
4,40
4,33
4,36
4,34

5

6

2,41
2,45
2,37
2,42
2,46
2,42

2,62
2,50
2,50
2,57
2,54
2,55

9,14
9,03
9,18
9,06
9,14
9,11

9,32
9,21
9,42
9,10
9,39
9,29

Tabela 38. Stężenie Co(II) i Ni(II) w surówce S2 po ekstrakcji

Nr
analizy

1

1
2
3
4
5
średnia

2,57
2,71
2,70
2,68
2,61
2,65

1
2
3
4
5
średnia

9,07
8,99
9,13
8,92
9,11
9,04

Numer eksperymentu
2
3
4
3
Stężenie Co(II), g/dm
2,52
2,53
2,72
2,55
2,47
2,67
2,43
2,43
2,73
2,39
2,46
2,72
2,48
2,48
2,61
2,47
2,48
2,69
Stężenie Ni(II), g/dm3
9,43
9,16
9,37
9,40
9,09
9,28
9,16
8,93
9,16
9,31
9,26
9,35
9,24
9,22
9,22
9,31
9,13
9,27

Błędy pomiaru dla każdego eksperymentu obliczono korzystając z wariancji
o wzorze [283]:
N

s2 

 (c

i

 c śr ) 2

i 1

(42)

N 1

gdzie:
s 2 – wariancja,
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N – liczba elementów próby (N=5),
ci – pojedynczy pomiar,
c śr – wartość średnia.
Przedział ufności na poziomie istotności α = 0,05 wyznaczono na podstawie
zależności:

s
s 
C   c śr  t 
; c śr  t 

r
r


(43)

gdzie:
t – stała krytyczna z tablic t-Studenta, dla α = 0,05 tα = 2,571,
r – liczba stopni swobody.

Do

określenia

powtarzalności

we

wszystkich

eksperymentach

w serii,

po ekstrakcji wyznaczono wariancję dla próby:
6

s2 



N

  (c
k 1

 C)2

i,k

i 1

(44)

N 1

gdzie:
k – liczba eksperymentów,


C – średnia globalna wyznaczana ze wzoru:



C

6

N

k 1

i 1

 c

i ,k

Np

(45)

gdzie:
N p – liczba elementów populacji (N=6).

Maksymalny błąd względny procentu ekstrakcji obliczanego na podstawie
przeprowadzonych eksperymentów, wyznaczono w oparciu o metodę pochodnej
logarytmicznej:

E c pocz c


E
c pocz
c
gdzie:
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c pocz – stężenie przed ekstrakcją, g/dm3,

c – stężenie po ekstrakcji, g/dm3,
c pocz , c – błąd bezwzględny (granice przedziałów ufności dla przyjętego poziomu

istotności α = 0,05).

Tabela 39. Przedziały ufności dla roztworów S1 i S2

Badana próba

Wariancja s2

S1 przed ekstrakcją
S1 po ekstrakcji
S2 przed ekstrakcją
S2 po ekstrakcji

0,009
0,004
0,139
0,012

S1 przed ekstrakcją
S1 po ekstrakcji
S2 przed ekstrakcją
S2 po ekstrakcji

0,031
0,020
0,088
0,020

Odchylenie
standardowe s
Co(II)
0,096
0,062
0,373
0,110
Ni(II)
0,176
0,140
0,297
0,140

Średnia

Przedział ufności
dla średniej

4,95
1,32
10,15
2,54

4,84 ÷ 5,06
1,29 ÷ 1,35
9,72 ÷ 10,58
2,49 ÷ 2,60

4,95
4,36
10,48
9,19

4,74 ÷ 5,15
4,29 ÷ 4,43
10,13 ÷ 10,82
9,12 ÷ 9,26

Tabela 40. Wartości błędów procentu ekstrakcji

Badana próba

S1 przed ekstrakcją
S1 po ekstrakcji
S2 przed ekstrakcją
S2 po ekstrakcji
S1 przed ekstrakcją
S1 po ekstrakcji
S2 przed ekstrakcją
S2 po ekstrakcji

Przedział
ufności dla
stężenia, g/dm3

Błąd
względny

Co(II)
4,95 ± 0,11
0,022
1,32 ± 0,03
0,022
10,15 ± 0,43
0,042
2,54 ± 0,05
0,021
Ni(II)
4,95 ± 0,20
0,041
4,36 ± 0,07
0,015
10,48 ± 0,34
0,033
9,19 ± 0,07
0,007

Procent
ekstrakcji,
%

Błąd względny
procentu
ekstrakcji, %

73,03

3,27

74,54

4,69

10,77

0,61

10,86

0,43

Wartości stężenia z poszczególnych analiz zestawionych w tabelach 36-38 są
skupione wokół wartości średniej, o czym świadczą niewielkie wartości wariancji
i odchylenia standardowego. Pojedyncze pomiary minimalnie wykraczają poza wartości
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graniczne przedziałów ufności, co wynika z małej szerokości tych przedziałów. Średnie
wartości stężeń obu metali w poszczególnych eksperymentach mieszczą się w granicach
przedziałów ufności (tabela 40), zatem można wnioskować, że zastosowana metoda
analityczna

ma

wysoką

powtarzalność,

a metoda

prowadzenia

eksperymentu

charakteryzuje się dobrą odtwarzalnością w kolejnych procesach.
Na wartość błędu procentu ekstrakcji mogą wpływać dwa główne czynniki:
- dokładność oznaczania stężeń w surówkach i rafinatach (w tym dokładność aparatury,
czułość metody oraz dokładność wykonania rozcieńczeń do analiz),
- dokładność pomiaru zmian objętości w trakcie ekstrakcji, wynikających z regulowania
pH przez ciągłe dozowanie niewielkich ilości NaOH. W tabeli 40 zestawiono
przykładowe

błędy

względne

procentów

ekstrakcji

wyznaczone

w oparciu

o przeprowadzone eksperymenty. Obliczone wartości błędów dla ekstrakcji Co(II),
zarówno z surówki S1, jak i S2, nie przekraczają 5%. Dla ekstrakcji Ni(II) wyznaczone
błędy są znacząco niższe i nie przekraczają 1%.
Reekstrakcja prowadzona jest sposób w zbliżony do ekstrakcji, jednak nie
uwzględnia regulacji pH przez co nie dochodzi do zmian objętości mogących wpływać
na uzyskiwane rezultaty. Sposób oznaczania stężeń oraz metoda obliczeniowa są
analogiczne do ekstrakcji, można zatem wnioskować, że błąd względny procentu
reekstrakcji również będzie osiągał zbliżone wartości.

10.2.

Dializa dyfuzyjna

Głównym celem dializy dyfuzyjnej było zmniejszenie stężenia kwasu
w roztworze odpadowym przed jego przekazaniem do kolejnym etapów procesu
odzysku. Z tego względu w rozdziale przedstawiono analizę statystyczną DD w oparciu
o analizę zmian stężenia jonów H+ przed i po procesie.
W tym celu przeprowadzono trzy procesy DD z roztworu R2 w tych samych
warunkach (QN=QD=0,06 dm3/min, VN/VD=2, czas: 120 minut). Analizę jonów H+
wykonano trzykrotnie. W tabeli 41 zestawiono stężenia H+ przed i po dializie.
Odpowiednie parametry statystyczne obliczono w oparciu o wzory przedstawione
w rozdziale III.10.1, a ich wartości podano w tabelach 42 i 43.
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Tabela 41. Stężenie jonów H+ przed i po dializie dyfuzyjnej

Lp.

1
2
3
średnia

Stężenie H+, M
Po DD1
Po DD2
2,98
3,03
2,93
3,00
2,94
3,05
2,95
3,03

Przed DD
4,81
4,89
4,79
4,83

Po DD3
2,64
2,59
2,71
2,65

Tabela 42. Przedział ufności dla stężenia jonów H+

4,83
2,87

Przedział ufności
dla średniej
4,75 ÷ 4,91
2,71 ÷ 3,03

Przedział ufności dla stężenia, g/dm3
4,83 ± 0,08
2,87 ± 0,16

Błąd względny, %
1,7
5,6

Badana próba

Wariancja s2

Przed DD
Po DD

0,003
0,031

Odchylenie
standardowe s
0,057
0,177

Średnia

Tabela 43 Wartości błędów dla stężenia jonów H+

Badana próba
Przed DD
Po DD

Wartość błędu względnego dla próbek przed dializą (1,7%) wskazuje na dużą
dokładność metody oznaczania stężenia jonów H+ poprzez zautomatyzowane
miareczkowanie 0,1 M roztworem NaOH. Wyższa wartość błędu dla stężeń po dializie
jest związana z powtarzalnością samego procesu DD. Błąd na poziomie 5,6%, biorąc
pod uwagę prostotę zastosowanego układu jest wartością zadowalającą.

10.3.

Strącanie

Efektywność strącania oceniano głównie poprzez porównanie wartości stężeń
poszczególnych metali w roztworach, zatem dla tego etapu najbardziej istotnym
parametrem jest powtarzalność metody oznaczania stężeń.
W celu dokonania oceny powtarzalności strącania przeprowadzono trzy
eksperymenty w jednakowych warunkach (30% NaOH dozowany z prędkością
dozowania 1,5 cm3/min, strącanie do pH około 5,0). Strącanie prowadzono z jednego
z roztworów otrzymanych po dializie dyfuzyjnej. Przed strącaniem oznaczono
zawartość Co(II), Ni(II) i Cr(III) w roztworze wyjściowym. Wyniki podano w tabeli 44.
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Tabela 44. Stężenie jonów metali w roztworze przed strącaniem

Lp.

1
2
3
średnia
Dla

Co(II)
19,79
19,36
19,57
19,57

każdego

Stężenie, g/dm3
Ni(II)
32,22
32,66
31,98
32,29

z przygotowanych

roztworów

Cr(III)
26,37
26,25
27,11
26,57

przeprowadzono

strącanie

wodorotlenków, a następnie oddzielono osad i zbadano stężenie jonów metali
w uzyskanym roztworze. Analizę wykonano pięciokrotnie, wyniki zestawiono
w tabeli 45.

Tabela 45. Stężenie jonów metali w roztworach po strącaniu

Nr
analizy

1

1
2
3
4
5
średnia

4,68
4,57
4,65
4,64
4,66
4,64

1
2
3
4
5
średnia

8,82
8,62
8,78
8,71
8,69
8,72

1
2
3
4
5
średnia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Numer eksperymentu
2
Stężenie Co(II), g/dm3
7,10
7,61
6,74
7,38
7,49
7,26
Stężenie Ni(II), g/dm3
11,59
11,28
12,17
11,96
12,51
11,90
Stężenie Cr(III), g/dm3
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
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3

5,13
5,04
4,99
5,16
5,10
5,08
9,58
9,32
9,69
9,61
9,44
9,53
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07
0,06
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Powtarzalność analiz i eksperymentów oraz błędy dla wartości stężeń obliczono
na podstawie wzorów opisanych w rozdziale III.10.1. Wartości zestawiono w tabelach
46 i 47.
Tabela 46. Przedziały ufności dla stężenia jonów metali

Badana próba

Wariancja s2

Przed strącaniem
Po strącaniu

0,045
1,441

Przed strącaniem
Po strącaniu

0,117
2,025

Przed strącaniem
Po strącaniu

0,220
0,001

Odchylenie
standardowe s
Co(II)
0,213
1,201
Ni(II)
0,342
1,423
Cr(III)
0,469
0,029

Średnia

Przedział ufności
dla średniej

19,57
5,66

19,25 ÷ 19,89
4,84 ÷ 6,49

32,29
10,05

31,78 ÷ 32,79
9,07 ÷ 11,03

26,57
0,02

25,88 ÷ 27,27
0,00 ÷ 0,04

Tabela 47. Wartości błędów dla stężenia jonów metali

Badana próba

Przed strącaniem
Po strącaniu
Przed strącaniem
Po strącaniu
Przed strącaniem
Po strącaniu

Przedział ufności dla stężenia, g/dm3
Co(II)
19,57 ± 0,32
5,66 ± 0,82
Ni(II)
32,29 ± 0,51
10,05 ± 0,98
Cr(III)
26,57 ± 0,70
0,02 ± 0,02

Błąd względny, %

1,6
14,6
1,6
9,7
2,6
90,3

Metoda analityczna polegająca na oznaczaniu jonów metali za pomocą techniki
AAS jest metodą dokładną o wysokim stopniu precyzji dokonywanych pomiarów.
Wiarygodność oznaczeń zależy w znacznym stopniu od dokładności przygotowania
krzywej kalibracyjnej. Dla badanych jonów metali współczynnik R2 linii trendu
dobranej przez aparat dla krzywej kalibracyjnej wynosi powyżej 0,99.
Zaproponowany sposób prowadzenia strącania nie jest procesem powtarzalnym,
mimo stosowania jednakowych warunków operacyjnych, w wyniku czego błąd
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względny stężenia jonów chromu(III) po strącaniu sięga 90%. Jednakże na obecnym
etapie prowadzonych badań, nadrzędnym celem było całkowite usunięcie jonów tego
metalu z roztworu, co zostało osiągnięte. Dopracowanie odtwarzalności uzyskiwanych
wyników jest przedmiotem dalszych badań prowadzonych w zespole.
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IV.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Dializa dyfuzyjna umożliwia skuteczne zmniejszenie kwasowości roztworów
po ługowaniu. Istotnymi czynnikami wpływającymi na efektywność usuwania
kwasu z nadawy są między innymi: stosunek objętościowy nadawy do dializatu
(VN/VD=2) i natężenie przepływu faz (QN=QD=0,06 dm3/min).
2. Podczas DD przez membranę anionowymienną Fumasep® FAD permeują także
niewielkie ilości kationów metali, czemu dodatkowo sprzyja zwiększanie natężenia
przepływu faz. Jony niektórych metali tworzą w silnie kwaśnych roztworach
kompleksy o ładunku ujemnym, co również sprzyja ich przenoszeniu do dializatu.
Retencja jonów metali w roztworze po DD różni się w zależności od warunków DD,
jednak

w większości

przypadków

układa

się

w następującej

kolejności:

Al(III) ~ Cr(III) > Co(II) ~ Ni(II) > Fe(III) > Cu(II).
3. Zastosowanie drugiego stopnia DD oraz zwiększenie powierzchni membrany
nie jest korzystne w proponowanym procesie odzysku kobaltu(II), ponieważ
powoduje zmniejszanie retencji jonów metali.
4. Strącanie z użyciem roztworu NaOH umożliwia całkowite usunięcie jonów
chromu(III) i glinu(III) z wodnych roztworów odpadowych. Wadą tej operacji jest
jednoczesne współstrącanie części obecnych w roztworze jonów kobaltu(II)
i niklu(II).
5. Wzrost prędkości dozowania czynnika strącającego powoduje przyspieszenie
operacji strącania oraz zwiększenie masy osadu przez bardziej skuteczne wytrącanie
jonów wszystkich metali obecnych w roztworze. Najbardziej korzystnym sposobem
prowadzenia tej operacji jest początkowe szybsze dozowanie (około 1,5 cm3/min),
a następnie

przy

pH

około

2,0

zmniejszenie

prędkości

dozowania

(około 0,8 cm3/min) 30% roztworu NaOH.
6. Ekstrakcja Co(II) z wieloskładnikowego roztworu odpadowego zawierającego jony
chromu(III) i glinu(III) nie jest możliwa, ponieważ w wybranych warunkach
operacyjnych jony tych metali ulegają wytrąceniu, uniemożliwiając efektywny
kontakt fazy wodnej i organicznej. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie
dodatkowego etapu przygotowawczego dla roztworu przed ekstrakcją, tj. strącania
Cr(III) i Al(III).

211

Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych
7. Zastosowanie Cyaneksu 272 jako ekstrahenta po dobraniu odpowiednich
parametrów ekstrakcji (tj. w/o=2, pH 5,2, stężenie ekstrahenta 0,6 M) umożliwia
wydzielenie od 80 do 100% Co(II) z modelowych siarczanowych, chlorkowych lub
chlorkowo-siarczanowych roztworów o różnych stężeniach, zawierających Ni(II).
Efektywność ekstrakcji z roztworów rzeczywistych osiąga zbliżone wartości,
co potwierdza założoną hipotezę badawczą.
8. Ekstrakcja kobaltu(II) z użyciem cieczy jonowej Cyphos IL 104 jest efektywna
tylko w przypadku roztworów chlorkowych, w których tworzone są anionowe
chlorokompleksy kobaltu (np. CoCl42–) ulegające łatwemu przenoszeniu do fazy
organicznej. Zastosowanie tego ekstrahenta w proponowanej metodzie odzysku
nie jest więc korzystne ze względu na przewagę jonów siarczanowych w badanych
roztworach odpadowych.
9. Zarówno Cyanex 272, jak i Cyphos IL 104 nie są efektywnymi ekstrahentami
Al(III) w badanym zakresie pH (2,0-4,0), a wyższy odczyn powoduje wytrącanie
osadu wodorotlenku glinu na granicy faz. Konieczne jest więc usunięcie jonów tego
metalu w innej operacji jednostkowej, na przykład podczas strącania za pomocą
roztworu NaOH.
10. Całkowita reekstrakcja jonów kobaltu(II) z naładowanej fazy organicznej jest
możliwa za pomocą 1 M H2SO4 lub zakwaszonego dializatu otrzymanego po DD,
przy stosunku objętościowym faz o/w ≤ 5. Zastosowanie dializatu umożliwia
zredukowanie ilości powstających w procesie strumieni odpadowych.
11. Możliwa jest wielokrotna regeneracja roztworu Cyaneksu 272 i jego ponowne
wykorzystanie jako ekstrahenta bez pogorszenia efektywności i selektywności
ekstrakcji kobaltu(II) z mieszanin z niklem(II) (ECo(II)=81-90%).
12. Badany proces składający się z dializy dyfuzyjnej, strącania, ekstrakcji z użyciem
Cyaneksu 272 i reekstrakcji za pomocą dializatu, umożliwia odzysk kobaltu
z kwaśnych wodnych roztworów odpadowych otrzymanych po ługowaniu stali
lotniczej. Tym samym potwierdzono założoną hipotezę badawczą.
13. Efektywność całego procesu odzysku kobaltu(II) wynosi 35,5%. Najmniej
efektywnym etapem, generującym duże straty cennego metalu, jest strącanie.
Głównym celem dalszych badań będzie poprawa selektywności tej operacji.
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STRESZCZENIE
W niniejszej pracy zaprezentowano badania dotyczące odzysku kobaltu(II)
z odpadowych

roztworów

wodnych

z użyciem

procesu

hydrometalurgicznego,

składającego się z dializy dyfuzyjnej, strącania, ekstrakcji ciecz-ciecz oraz reekstrakcji.
Roztwory wykorzystywane w badaniach pochodziły z ługowania odpadów stali
lotniczej i zostały pozyskane od jednej z polskich firm zajmujących się odzyskiem
metali.
W pierwszym etapie prowadzono badania ekstrakcji Co(II) z dwuskładnikowych
roztworów modelowych zawierających Ni(II), w celu określenia optymalnych
parametrów zapewniających wysoką efektywność i selektywność ekstrakcji względem
jonów

kobaltu

fizykochemicznie

w obecności

trudnego

niklu(II).

Następnie

do

oddzielenia,

badania

bardzo

podobnego

kontynuowano

z użyciem

dwuskładnikowego roztworu rzeczywistego, a w końcowym etapie – kwaśnego
roztworu wieloskładnikowego zawierającego jony chromu i glinu. Te ostatnie badania
wykazały konieczność wprowadzenia dodatkowych operacji przygotowawczych przed
ekstrakcją, mających na celu zredukowanie ilości kwasu oraz oddzielenie Cr(III)
i Al(III), które wpływają niekorzystnie na odzysk kobaltu podczas ekstrakcji.
W celu usunięcia części kwasu z roztworów po ługowaniu, zaproponowano
zastosowanie dializy dyfuzyjnej, po której oprócz pożądanego roztworu o zredukowanej
kwasowości, otrzymywano kwaśny dializat.
Następnie roztwór po dializie poddawano strącaniu z użyciem NaOH, w wyniku
którego z roztworu usuwano Cr(III) i Al(III) w postaci odpowiednich wodorotlenków.
Roztwór po strącaniu, w którym głównymi składnikami były Co(II) i Ni(II) poddawano
separacji w ekstrakcji ciecz-ciecz zgodnie z wcześniej ustalonymi parametrami dla
dwuskładnikowych roztworów zawierających jony tych metali.
Kobalt z naładowanej fazy organicznej reekstrahowano za pomocą kwaśnego
dializatu otrzymanego po dializie dyfuzyjnej, zmniejszając tym samym ilość
powstających strumieni odpadowych.
Podjęto także wstępne badania elektrolizy, podczas której z powodzeniem
osadzono odzyskany kobalt w postaci metalicznej powłoki, co wskazuje na potencjalną
możliwość

wykorzystania

proponowanego

przemysłowych.
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ABSTRACT
The work presents research on cobalt(II) recovery from waste aqueous solutions
using a hydrometallurgical process, consisting of diffusion dialysis, precipitation,
extraction and stripping. The solutions used in the research originated from leaching of
aircraft steel waste and were obtained from one of Polish companies dealing with metal
recovery.
In the first stage, the studies on Co(II) extraction from two-component model
solutions containing Ni(II) were carried out, in order to determine the optimal
parameters ensuring high extraction efficiency and selectivity against cobalt ions in the
presence of physicochemically very similar nickel(II) which is therefore difficult to
separate. Then, the research were continued with two-component real solution, and in
the final stage – an acidic multicomponent solution containing chromium and
aluminum. The latter showed the necessity to introduce additional preparatory
operations before extraction, aimed at reducing the amount of acid and separating
Cr(III) and Al(III), which adversely affect the recovery of cobalt during extraction.
In order to remove some of the acid from the pregnant leaching solutions, it was
proposed to use diffusion dialysis, which in addition to the desired solution with
reduced acidity, resulted in an acidic dialysate.
The solution after dialysis was subsequently subjected to precipitation with
NaOH, which removed Cr(III) and Al(III) from the solution in the form of hydroxides.
The solution after precipitation, in which the main components were Co(II) and Ni(II),
was separated in liquid-liquid extraction according to the previously established
parameters for two-component solutions containing these metal ions.
Cobalt from the organic phase was stripped with the acidic dialysate obtained
after diffusion dialysis, thereby reducing the amount of waste streams generated.
Initial studies of electolysis were also undertaken, during which the recovered
cobalt was successfully deposited in the form of metallic coating, which indicates the
potential use of the proposed recovery process in industrial applications.
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