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WYKAZ SYMBOLI I SKRÓTÓW

Wykaz symboli i skrótów
%E – procent ekstrakcji
%R – procent reekstrakcji
aw – aktywność wody
1

H NMR – protonowy jądrowy rezonans magnetyczny(ang. Proton Nuclear Magnetic

Resonance)
13

C NMR – węglowy jądrowy rezonans magnetyczny (ang. Carbon Nuclear Magnetic

Resonance)
15

N NMR – azotowy jądrowy rezonans magnetyczny (ang. Nitrogen Nuclear Magnetic

Resonance)

[A]org - stężenie składnika ekstrahowanego w rozpuszczalniku organicznym
[A]w - stężenie składnika ekstrahowanego w roztworze wodnym
Aliquat®336 – preparat firmy Cognic Inc (dawniej Henkel) zawierający jako substancję
aktywną chlorki alkiloamoniowe (mieszanina chloreków metylotrioktyloamoniowego i
metylotridecyloamoniowego)
ATR – technika całkowitego wewnętrznego odbicia
C – stężenie roztworu (mol/dm3)
Caq - suma stężeń wszystkich form substancji w fazie wodnej
CL – stężenie liganda (mol/dm3)
CM – stężenie metalu (mol/dm3)
Co - suma stężeń wszystkich form substancji (pierwiastka) w fazie organicznej
E- ekstrahent (oznaczenie stosowane w opisie mechanizmu ekstrakcji)
ESI-MS – spektrometria masowa z jonizacją poprzez elektrorozpylanie (ang.
Electrospray ionization Mass Spectrometry)
Exxsol – rozcieńczalnik węglowodorowy zawierający węglowodory C9-C11, n-alkany,
izoalkany, węglowodory cykliczne oraz mniej niż 0,2% związków aromatycznych
FT-IR – spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera
HL – ekstrahent (oznaczenie stosowane w mechanizmie ekstrakcji dla pochodnych
pirydynowych)
I – siła jonowa
K – stała równowagi reakcji, stopniowa stała trwałości
KD – stała podziału
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WYKAZ SYMBOLI I SKRÓTÓW

M – metal
ML – powstały kompleks (w ogólnym opisie ekstrakcji)
MS – spektrometria mas
n – liczba składników
NMR – magnetyczny rezonans jądrowy
O : W – faza organiczna : faza wodna
Py – pirydyna
R, R1, R2 – łańcuch węglowodorowy
t. - temperatura
t.t. – temperatura topnienia
t.w. – temperatura wrzenia
TLC – chromatografia cienkowarstwowa (ang. Thin Layer Chromatography)
V- objętość fazy [cm3]
UV-Vis – spektroskopia w nadfiolecie i świetle widzialnym

Litery greckie
 – całkowita (skumulowana) stała trwałości kompleksu

γi – współczynnik aktywności składnika „i” w roztworze
δ –przesunięcia w NMR
ε – molowy współczynnik absorpcji
λ – długość fali (nm)
ν – drgania rozciągające
 – całkowite stężenie wszystkich jonów i cząsteczek rozpuszczonych w roztworze

wodnym
π – ciśnienie powierzchniowe [mN/m]
γ – napięcie powierzchniowe [mN/m]
Indeksy dolne
w – faza wodna
org – faza organiczna
0 – wartość początkowa
min – wartość minimalna
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I.

Wstęp
W

dzisiejszych

czasach

bardzo

dużym

problemem

cywilizacji

jest

zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów. Jednym z najistotniejszych czynników
degradujących

środowisko

są

metale

ciężkie.

Zanieczyszczenie

środowiska

spowodowane obecnością metali ciężkich w glebie oraz wodach gruntowych niesie za
sobą zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i całego ekosystemu. Polska jak
i inne kraje rozwijające się, jest szczególnie narażona na niszczące zmiany środowiska.
W przypadku metali ciężkich istotne jest ich toksyczne (mutagenne, teratogenne
i kancerogenne) działanie oraz wpływ na białka i funkcje błon biologicznych oraz
wytwarzanie ATP1–3. Wiele metali takich jak ołów jest bardzo toksycznych z uwagi na
kumulowanie się ich w organizmie, zwłaszcza w nerkach i wątrobie4.
Jednymi z głównych źródeł zanieczyszczeń w postaci toksycznych metali
ciężkich są ścieki i strumienie odpadowe pochodzące z różnych gałęzi przemysłu,
a odpowiedzialnym za generowanie największych ilości tego typu odpadów jest
przemysł metalowy. Jest on jednym z podstawowych czynników wpływających na
dynamiczny rozwój procesów hydrometalurgicznych.
Metoda ekstrakcji rozpuszczalnikowej oparta na odpowiednio dobranym
selektywnym ekstrahencie pozwala nie tylko na przetwarzanie uciążliwych, często
złożonych odpadów i ścieków, ale również umożliwia wydzielenie metali z ubogich
surowców pierwotnych, których przetwarzanie dotąd było nieopłacalne. Możliwość
zastosowania metody do wieloskładnikowych roztworów, wydzielenia pożądanych
jonów metali z dużą selektywnością oraz możliwość jej długofalowego stosowania
wpływa także na ekonomiczny aspekt stosowania ekstrakcji. Ponadto rozwój
technologii poszerza obszar użytkowy układu ekstrakcyjnego z wielkogabarytowych
instalacji przemysłowych po małe konstrukcje umożliwiające regenerację i ponowne
użytkowanie roztworów procesowych np. roztworu trawiennego.
Ekstrakcja posiada liczne zalety, do których można zaliczyć selektywne
rozdzielanie wielu metali obecnych w roztworze, możliwość przerobu ubogich rud
i wykorzystanie obok głównego składnika innych metali o ważnym znaczeniu
przemysłowym. Proces ten daje także możliwość odzysku metali z odpadów ciekłych
(wód kopalnianych, poflotacyjnych) i stałych (złom). Możliwość zagospodarowania
tych odpadów wywiera pozytywny wpływ na środowisko i zmniejsza zagrożenie
9
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ekologiczne. Utylizacja roztworów mieszanych, w których skład wchodzi wiele jonów
metali jest trudnym procesem, ze względu na dobór odpowiednich i selektywnych
ekstrahentów.
W przypadku ekstrakcji badania koncentrują się przede wszystkim na doborze
jak najlepszych ekstrahentów i warunków procesu ekstrakcji. W ostatnich latach
zaproponowano wiele nowych związków mogących koordynować metale i przenosić
powstały kompleks do hydrofobowego roztworu organicznego.
Od przeszło dwudziestu lat w Zakładzie Chemii Organicznej Instytutu
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej prowadzone są badania
nad zastosowaniem hydrofobowych pirydyloketoksymów oraz estrów i amidów
kwasów pirydyno karboksylowych jako ekstrahentów m. in. jonów Cu(II), Zn(II),
Cd(II), Ni(II), Co(II), Mo(VI) czy Fe(III)

5–10

. W większości przykładów uzyskano

bardzo dobre właściwości ekstrakcyjne, ale najciekawsze wyniki otrzymano przy
wstępnych badaniach wykonanych dla oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu11–19.
Związek ten okazał się wysoce skutecznym i selektywnym ekstrahentem jonów
cynku(II) z roztworów kwasu chlorowodorowego zawierającego również jony Fe(II)
i Fe(III)20. Z tego względu podjęto badania nad szerszą grupą metali oraz nad
modyfikacją budowy oksymu w celu uzyskania związków o jeszcze lepszych
właściwościach ekstrakcyjnych.
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CZĘŚĆ LITERATUROWA

II.

Część literaturowa

1. Metale – ich źródła i zastosowanie
Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi stanowi poważne zagrożenie
dla zdrowia ludzkiego, jak również zwierząt i roślin. Polska, jako kraj należący do
jednego z najlepiej rozwijających się państw w Europie, zatem narażona jest na
zwiększone zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Stąd też,
jednym z najistotniejszych priorytetów powinien być odzysk metali z roztworów
odpadowych, monitoring skażeń, jak również ciągłe usprawnianie i poszukiwanie coraz
to efektywniejszych metod eliminacji zanieczyszczeń.
Cynk
Głównymi minerałami cynku jest blenda cynkowa (siarczek cynku) oraz
smitsonit (galman cynkowy, węglan cynku)21. Cynk wydobywany jest w postaci rud
siarczkowych i tlenkowych ze skał pochodzenia wulkanicznego i osadowego. Metal ten
znajduje się przede wszystkim w rudach wielometalicznych, przy czym najczęściej
występuje z ołowiem. Cynk produkowany jest z surowców pierwotnych metodą
pirometalurgiczną lub hydrometalurgiczną w postaci wysokogatunkowego cynku

(HCM SHG, Z1) o czystości 99,995%, oraz cynku niższego gatunku (GOB, Z5),
ale wolnego od kadmu i stosowanego głównie do cynkowania oraz produkcji stopów
cynkowych22. Największe złoża cynku występują w USA, Kanadzie, Ameryce
Południowej oraz w Australii, a w Polsce cynk wydobywa się głównie na Śląsku (Huta
Cynku „Miasteczko Śląskie”23)24. Produkcja cynku ze złóż pierwotnych stanowi mniej
niż dwie trzecie produkcji tego metalu na świecie. Pozostała ilość pozyskiwana jest
z surowców wtórnych w procesie recyklingu odpadów i wyrobów cynkowych (złom,
stopy i pyły cynkowe)25. Podczas produkcji i obróbki cynku powstaje niewielka ilość
złomu, który w kolejnych etapach jest łatwo odzyskiwany i poddawany recyklingowi
bez utraty pierwotnych właściwości metalu. W trakcie obróbki blacharskiej
i dodatkowych operacji pomocniczych, jak płukanie i trawienie, generowane są różnego
typu

strumienie

odpadowe

zawierające

znaczne

ilości

cynku.

W

związku

z obowiązującymi przepisami prawnymi, w Polsce w ściekach po neutralizacji nie może
być więcej niż 5 mg/dm3 cynku oraz 10 mg/dm3 żelaza26. Wprowadzenie w 1998 roku
11
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nowych rozporządzeń prawnych spowodowało, że wskaźnik recyklingu nadal rośnie
i w roku 2016 był na poziomie ok. 46%27. Głównymi źródłami cynku wtórnego,
wymienionymi w malejącej kolejności użytkowania, są wyroby z mosiądzu i brązu,
resztki galwanizujące, odlewy stopowe, blachy cynkowe stanowiące pokrycia dachowe
i rynny oraz pyły z pieców elektrycznych łukowych.
Biorąc pod uwagę długi cykl życia produktów z cynku oraz jego wiele
korzystnych atrybutów, materiały cynkowe stosuje się w wielu gałęziach przemysłu.
Przykładowo, metal ten ze względu na swoje właściwości antykorozyjne powszechnie
stosowany jest do zabezpieczania powłok stalowych28. Cynk jest również istotnym
składnikiem wielu stopów metali takich jak mosiądz, tombak (Zn - Cu), znal (Zn - Al)
czy spiż (Sn - Zn - Pb)21,28. Metal ten także znalazł zastosowanie w produkcji ogniw
elektrochemicznych oraz w syntezie organicznej jako reduktor (np. w reakcji redukcji
ketonu do alkoholu). Jednym z najbardziej znanych związków cynku jest jego tlenek
(biel cynkowa), który jest wykorzystywany jako składnik farb, lakierów oraz
wypełniacz i stabilizator w produkcji tworzyw sztucznych. Ponadto, ze względu na
swoje właściwości antybakteryjne i wysuszające, biel cynkowa ma zastosowanie
w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
Miedź
Miedź tworzy największą wśród metali nieżelaznych liczbę minerałów29.
Główne jej źródło stanowią rudy siarczkowe (chalkozyn – Cu2S, chalkopiryt – CuFeS2,
kowelit – CuS, bornit – Cu5FeS, enargit – Cu3AsS4) oraz tlenkowe, do których należą
rudy węglanowe i krzemianowe30. Największe pokłady miedzi znajdują się w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Chile, Chinach, Australii, Indonezji, Zambii,
Rosji, Kazachstanie oraz w Polsce. W światowej produkcji miedzi przoduje Chile
(Codelco Chile), Autralia (BHP Billiton Group) i USA (Phelps Dodge Corporation).
Największe pokłady miedzi w Polsce występują na terenie Legnicko – Głogowskiego
Okręgu Miedziowego, gdzie przerabia się rudy tlenkowe oraz część rud siarczkowych
metodami pirometalurgicznymi oraz hydrometalurgicznie. Miedź jest metalem, którego
zapotrzebowanie ciągle rośnie, dlatego tak ważny jest recykling tego metalu. Od 2008
roku z recyklingu otrzymuje się ok. 35% dostępnej na rynku miedzi31.
Miedź jest użytecznym materiałem o szerokiej gamie zastosowań. Ze względu
na swoje atrakcyjne właściwości fizykochemiczne i doskonałe przewodnictwo
12
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elektryczne, jest jednym z dominujących materiałów przewodzących (kable, układy
scalone i obwody drukowane). Miedź jest również często stosowana w przemyśle
chemicznym i spożywczym, ze względu na wysoką odporność na korozję30. Jej stopy
służą do wyrobu aparatury chemicznej, małych precyzyjnych elementów np. urządzeń
mechanicznych, wymienników ciepła, monet, łusek do pocisków, galanterii i sprzętu
gospodarstwa domowego. W syntezie organicznej miedź jest często używana jako
katalizator reakcji Huisgena (chemia click)32, utleniania fenoli, czy sprzęgania33. Miedź
stosowana jest także

do produkcji narzędzi nieiskrzących,

piorunochronów,

do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, a także pojemników na odpady
radioaktywne.
Ołów
Najważniejszym minerałem ołowiu jest galena (PbS), pozostałe to anglezyt
(PbSO4), cerusyt (PbCO3), piromorfit (Pb5(PO4)3Cl) i mimetezyt (Pb5(AsO4)3Cl)30.
Światowe zasoby złóż ołowiu szacuje się na ponad 126 mln ton. Kraje bogate w złoża
ołowiu to USA, Australia, Kanada, Meksyk i Peru34. Bardzo duże znaczenie
ekonomiczne ma odzyskiwanie ołowiu ze złomu. W niektórych krajach recykling
ołowiu wynosi nawet 50% produkcji tego metalu.
Do 1998 roku całkowite zapotrzebowanie na wszystkie rodzaje akumulatorów
ołowiowych stanowiło rekordowo wysokie zużycie (88% światowej produkcji ołowiu).
Obecnie odchodzi się od produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zastępuje je
innymi, mniej toksycznymi. Pozostałe równie znaczące zastosowania tego metalu to
amunicja (3%), tlenki w szkle i ceramika (3%), metale odlewnicze (2%)
i przewody (1%)35. Ołów używany jest także w metalach łożyskowych, mosiądzu
i kęsach z brązu, pokryciu kabli, w produktach wytłaczanych i stopach lutowniczych.
Ponadto, ołów jest wykorzystywany w przemyśle komunikacyjnym, konstrukcyjnym,
elektrycznym i elektronicznym. Niewielka ilość ołowiu używana jest przez
producentów specjalistycznych chemikaliów, a także farb w krajach mniej
uprzemysłownionych30.

Amerykańska

Agencja

Ochrony

Środowiska

(ang. The Environmental Protection Agency, EPA) wydała bezpośrednią i ostateczną
ustawę obowiązującą od 1 stycznia 1996 r., która zakazała stosowania dodatku
tetraetyloołowiu (Pb(C2H5)4) do paliwa samochodowego w celu podnoszenia liczby
oktanowej benzyny stosowanej w pojazdach samochodowych36. Powodem była
13
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ekspertyza wykazująca, iż związek ten jest głównym sprawcą emisji tlenków ołowiu do
atmosfery.
Żelazo
Żelazo jest czwartym co do zawartości w skorupie ziemskiej pierwiastkiem
i jego zawartość szacuje się na 6,2%. Do najważniejszych minerałów tego metalu należą
m. in. hematyt (Fe2O3), magnetyt (Fe3O4), syderyt (FeCO3), piryt (FeS2) czy arsenopiryt
(FeAsS). Największe złoża żelaza znajdują się na terenie Chin, Rosji, Kanady, Brazylii,
USA, Australii i Indii30. Odzysk żelaza ze złomu jest ważnym elementem produkcji
tego metalu na całym świecie i jest korzystny ekonomicznie. Współczynnik recyklingu
złomu stalowego, który został zdefiniowany przez Instytut Ropy Naftowej, jako
całkowite odpady odzyskane w porównaniu z całkowitą produkcją stali nierdzewnej,
jest większy niż 60%31.
Wyroby z żelaza i stali powszechnie stosowane są w budownictwie i przemyśle.
Używa się ich do budowy wszelkich narzędzi, urządzeń i maszyn, elementów mostów,
budynków, kontenerów oraz pojazdów. Kompleksy żelaza stosowane są w syntezie
organicznej jako katalizatory wielu reakcji. Mimo, że żelazo jest najczęściej
stosowanym metalem w przemyśle, jego cena jest najniższa spośród wszystkich
stosowanych przemysłowo metali. Co więcej, roczna produkcja żelaza przewyższa
zdecydowanie produkcję wszystkich pozostałych metali36.
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2. Pozyskiwanie cynku(II), miedzi(II), ołowiu(II) i żelaza(III) ze źródeł
pierwotnych oraz z odpadów
2.1. Pozyskiwanie metali ze źródeł pierwotnych
Metale

ze

złóż

mineralnych

pozyskuje

się

dwiema

metodami:

pirometalurgicznnie (procesy ogniowe) lub hydrometalurgicznie (procesy mokre).
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego obecnie większym zainteresowaniem
cieszą się procesy hydrometalurgiczne37,38. W przypadku wysokotemperaturowych
procesów pirometalurgicznych nieunikniona jest nie tylko emisja trujących gazów do
atmosfery, czy pyłów zawierających metale, ale także produkcja dużej ilości odpadów
poflotacyjnych i żużli. Ponadto metale produkowane w procesach ogniowych,
ze względu na zanieczyszczenia, muszą zostać poddane dodatkowemu procesowi
oczyszczania tzw. rafinacji39. Procesy hydrometalurgiczne są bardziej przyjazne dla
środowiska oraz bardziej uzasadnione ekonomicznie. Dodatkowo ciągły rozwój metod
hydrometalurgicznych

spowodowany

jest

mniejszym

zużyciem

energii

oraz

możliwością zastosowania procesu (w mniejszej skali) do odzysku metali z ubogich rud
i koncentratów. Motorem rozwoju metod hydrometalurgicznych był wzrost znaczenia
toru, cyrkonu i hafnu, a także przetwarzania zużytego paliwa jądrowego z przemysłu
nuklearnego40. Procesy hydrometalurgiczne zostały zastosowane i szeroko opisane
w odzysku miedzi, cynku, ołowiu, niklu, kobaltu, glinu, uranu, cyrkonu, metali ziem
rzadkich oraz wanadu29. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość światowej produkcji
złota, palladu, platynowców i lantanowców bazuje na metodach mokrych.
Typowy proces hydrometalurgiczny jest procesem wieloetapowym i obejmuje
wstępną obróbkę rudy i jej ługowanie, następnie pozyskanie surówki (roztworu
wodnego zawierającego metale), selektywny odzysk metalu oraz wydzielenie go
w czystej postaci (Rysunek 1).
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Etapy
wstępne

Ługowanie

Pozyskanie
surówki

» Kruszenie

» Perkolacyjne:

» Sedymentacja

» Rozdrabnianie

w złożu,

» Repulpacja

» Wzbogacanie :

na hałdzie,

» Klarowanie

- separacja
grawitacyjna,
magnetyczna,
elektrostatyczna,

w kadziach.

» Filtracja:

» Z mieszaniem:
w zawiesinie,
ciśnieniowe,

próżniowa,
ciśnieniowa,

» Krystalizacja

- flotacja,

przeciwprądowa

spiekanie
ługujące.

» Adsorpcja

-szlamowanie

Selektywny
rozdział

Wydzielenie
czystego
metalu

» Cementacja

» Strącanie

» Metoda
strąceniowa

» Redukcja
ciśnieniowa

» Wymiana
jonowa

» Elektroliza

» Ekstrakcja
» Procesy
membranowe :
-Nanofiltracja
- Odwrócona
osmoza
-Ultrafiltracja
micelarna

Rysunek 1. Ogólny schemat procesu hydrometalurgicznego41,42
Etap wstępny obejmuje kruszenie i mielenie rudy lub koncentratu metalu. Zmieloną
rudę poddaje się procesowi wzbogacania, którego celem jest oddzielenie rudy metalu od
skały płonnej. Wzbogacanie można prowadzić na wiele sposobów m. in. stosując
separację grawitacyjną, magnetyczną, elektrostatyczną, flotację lub szlamowanie.
Proces ten należy do najkosztowniejszych etapów w całym przerobie rud metali43.
Wzbogaconą rudę poddaje się ługowaniu i jest to najtrudniejszy i najbardziej wrażliwy
etap odzysku metali w procesie mokrym. Proces ten ma na celu przeprowadzenie jak
największej ilości nierozpuszczalnych związków metali zawartych w rudzie do
roztworu. Proces ługowania można prowadzić pod zwiększonym ciśnieniem lub
w warunkach atmosferycznych, a dobór metody zależy od zastosowanego czynnika
ługującego.
W zależności od rodzaju, wielkości i składu złoża wykorzystuje się różne czynniki
ługujące: kwasy, zasady, sole, rzadziej wodę i wodę chlorową (Rysunek 2)42.

16

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

CZĘŚĆ LITERATUROWA

Kwasy

Zasady

Sole

(H2SO4, HCl, HNO3)
- tlenki miedzi, cynku,
cyrkonu;
- siarczki miedzi, cynku,
niklu i molibdenu;
- tlenkowa ruda uranowa;
-ilmenit, kasyteryt, lateryty

(NaOH, Na2CO3, NH4OH,
sole amonowe)
- boksyty;
- siarczki miedzi i niklu;
- tlenki uranu, szelit;
-zredukowane lateryty

(CuCl2, FeCl3, Fe2(SO4)3,
FeSO4, KCN)
- siarczkowe koncentraty
metali nieżelaznych;
- rudy Ag i Au, odpady Cu;
- siarczek niklu

Woda

Woda chlorowa

- hydrofilowe siarczany,
chlorki , molibdeniany,
wanadany, wolframiany,
nadreniany

(woda chlorowa,
podchloryny)
-siarczkowe koncentraty
miedzi, cynku, żelaza,
ołowiu, molibdenu i niklu;
- zredukowane lateryty

Rysunek 2. Czynniki ługujące i ich zastosowanie42,44
Dobór właściwego czynnika ługującego zależy przede wszystkim od rodzaju
surowca (rudy, złomu itp.). Ługowanie chlorkowe rud siarczkowych jest procesem
znacznie krótszym i przebiega w niższych temperaturach niż ługowanie tej samej rudy
roztworem kwasu siarkowego(VI). W ługowaniu chlorkowym najczęściej wykorzystuje
się roztwory chlorku żelaza(III) i chlorku miedzi(II)45. Metoda ta posiada wiele zalet, do
których należy m. in. większa rozpuszczalność chlorków metali porównując
np. z siarczanami. Pozwala to na uzyskanie roztworów bardziej stężonych, co jest
z punktu ekonomicznego bardziej korzystne. Stosując ługowanie chlorkowe łatwo
można usunąć przeszkadzające w dalszym etapie procesu hydrometalurgicznego
żelazo(III) (w postaci getytu). Zaletą jest także szybka kinetyka i obniżenie kosztów
zużycia energii elektrycznej w procesie katodowego wydzielania metalu42. Niestety
proces ten posiada też wady. Najważniejszą z nich jest silnie korozyjne działanie
roztworów chlorkowych co początkowo zatrzymało rozwój tej metody. Niemniej
jednak, aktualnie istnieje możliwość zastosowania nowoczesnych materiałów
polimerowych i ceramicznych w konstrukcji zbiorników i urządzeń, które mogą
całkowicie wyeliminować ten problem.
Alternatywą dla chemicznych procesów jest bioługowanie polegające na
zastosowaniu w procesie niektórych szczepów bakterii (Acidithiobacillus, Thiobacillus)
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oraz grzybów Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria oraz Candida)46,47.
Aktualnie szczepy te stosuje się w roztworach ługujących w jedenastu instalacjach
hydrometalurgicznych na świecie45. Najbardziej znana instalacja wykorzystująca proces
bioługowania znajduje się w Mount Lyell w Tasmanii (BacTech)48. W procesie tym
stosuje

się

przede

wszystkim

bakterie

siarkowe

z

rodziny

Thiobacillus

(np. Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans)49.
Uzyskany po procesie ługowania roztwór bogaty w jony metali, nazywany
surówką, oddziela się od stałych pozostałości (resztki rudy, skała płonna). W tym celu
najczęściej stosuje się filtrację próżniową lub ciśnieniową, sedymentację lub też
klarowanie. Oddzielony materiał stały składowany jest na składowisku odpadów.
Proces oddzielania surówki od fazy stałej jest jednym z bardziej kosztownych etapów
procesu hydrometalurgicznego. Analizy ekonomiczne wykazały, że przypada na ten
etap około 50% kosztów operacyjnych42,45. Jest to również jeden z bardziej wrażliwych
punktów procesu hydrometalurgicznego, ponieważ niedokładne przemycie, oddzielenie
osadów oraz sklarowanie roztworu może spowodować uzyskanie produktu końcowego
o nieodpowiedniej czystości. Otrzymany w końcowym etapie wodny roztwór
zawierający jony wielu metali należy poddać procesowi selektywnego wydzielenia
poszczególnych jonów metali. W tym celu zastosować można jeden z procesów:
ekstrakcję, procesy membranowe, wymianę jonową, krystalizację, adsorpcję itp.
Finalnym etapem procesu hydrometalurgicznego jest wydzielenie gotowego
metalu. W tym celu stosuje się elektrolizę, strącanie oraz redukcję ciśnieniową44.
Istnieje wiele czynników, które powodują wzrost zainteresowania procesami
hydrometalurgicznymi, najważniejsze to:
 konieczność wydobywania i przetwarzanie coraz bardziej ubogich rud,
 wzrost zainteresowania surowcami złożonymi (selektywny odzysk),
 dążenie do całkowitego wykorzystania złoża (wydobywa się i wykorzystuje nie
tylko składnik główny złoża),
 odzysk metali ze złomu, z różnych odpadów stałych i ciekłych, z pozostałości
poflotacyjnych i wód kopalnianych,
 możliwość

skażenia

środowiska

naturalnego

podczas

stosowania

metod

pirometalurgicznych,
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 tendencja do budowy instalacji o niewielkich rozmiarach.
Pozyskiwanie metali ze źródeł pierwotnych w Polsce
Polska to kraj zasobny w surowce mineralne, ale rozmieszczenie i ilość złóż
surowcowych jest jednak zróżnicowana. W Polsce występują m.in. rudy miedzi, rudy
żelaza, rudy cynku i ołowiu, rudy cyny i rudy niklu (Rysunek 3). Do największych
w kraju złóż należą pokłady węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej oraz
rudy miedzi27.

Rysunek 3. Rozmieszczenie złóż metali w Polsce (opracowanie własne na podstawie50)
Polski potentat KGHM Polska Miedź S.A., zajmujący się produkcją miedzi oraz
metali szlachetnych (renu, molibdenu, niklu i palladu), produkuje rocznie około
700 tysięcy ton miedzi w postaci katod, walcówki, drutu Cu-OFE, drutu Cu-Ag,
granulatu oraz wlewków51. W 2011 roku KGHM był dziewiątym największym
producentem miedzi górniczej na świecie, z produkcją wynoszącą 571.000 ton miedzi
elektrolitycznej oraz największym producentem srebra na świecie (z produkcją
40,5 miliona uncji rafinowanego metalu). Handlowe produkty uboczne, które razem
generują tylko niewielką część całkowitych przychodów, obejmują złoto, koncentrat
platynowo-palladowy, ren, selen, ołów, siarczan niklu, kwas siarkowy i sól kamienną,
która jest wydobywana z poziomu soli kamiennej występującego nad złożem rud miedzi
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i srebra. Na główne zakłady produkcyjne KGHM w Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowym składają się:
 Trzy duże podziemne kopalnie Lubin, Polkowice-Sieroszowice i Rudna, które
rozciągają się na przestrzeni około 40 kilometrów i posiadają zdolności produkcyjne
około 30 milionów ton rudy miedzi i srebra na rok.
 Trzy zakłady wzbogacania rud Lubin, Polkowice i Rudna, które posiadają zdolności
przerobu około 30 milionów ton rudy na rok i produkują od 1,8 do 1,9 milionów ton
flotacyjnych koncentratów miedzi i srebra na rok.
 Dwie huty i rafinerie Legnica i Głogów, które oprócz koncentratów produkowanych
przez KGHM, posiadają zdolności produkcyjne przerobu, również złomu
i koncentratów obcych.
 Walcownia miedzi Cedynia, która produkuje 230.000 ton walcówki miedzianej na
rok, w tym około 17.000 ton na rok specjalistycznego drutu z miedzi beztlenowej.
Od 1992 roku zaprzestano wydobycia rudy żelaza w Polsce, gdyż stało się ono
nieopłacalne. Złoża położone pomiędzy Częstochową a Kłobuckiem wydobywane
w formie syderytów ilastych, zawierały około 30% czystego metalu. Złoża rud
magnetytowo-ilmenitowych w rejonie Suwałk także nie są eksploatowane i nie planuje
się ich wykorzystać.
Na podstawie doniesień literaturowych można stwierdzić, że to właśnie Polska,
a dokładnie Śląsk, jest jednym z najlepszych na świecie regionów zawierających
pokłady cynku i ołowiu23,24,52. Koncentraty cynku i ołowiu, które towarzyszą rudzie
miedzi można spotkać w cechsztyńskich złożach miedziowo-srebrowych monokliny
przedsudeckiej. Nie mają one jednak dużego znaczenia praktycznego. KGHM Polska
Miedź S.A. w 2009 roku wyprodukowała 24,1 tys. ton ołowiu pozyskanego
z koncentratów miedzi w trakcie ich przetwarzania hutniczego. Krajowe wydobycie rud
cynku i ołowiu w Polsce nie pokrywa zapotrzebowania przemysłu przetwórczego, choć
znaczna produkcja tych metali przeznaczona jest na eksport. Wydobycie miedzi
w Polsce wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług utrzymuje się na stałym
poziomie ok. 33 tys. ton rocznie natomiast wydobycie ołowiu z roku na
rok maleje (Tabela 1)53. Z tego względu większość jest importowana, np. import cynku
w latach 2009–2015 wynosił ok. 171 tys. ton.
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Tabela 1. Wydobycie miedzi i ołowiu w Polsce – dane na lata 2000- 201653
WYROBY
wg Polskiej
Klasyfikacji
Wyrobów i Usług
(PKWiU) / PRODPOL

rok

Rudy
i koncentraty miedzi,
tys. ton

Rudy
i koncentraty
ołowiu, tys. ton

2000

30 258,9

83,4

2005

33 995,4

115,8

2006

34 821,1

93,7

2007

33 684,9

96,4

2008

32 787,1

98,9

2009

33 183,0

82,7

2010

32 647,7

62,2

2011

33 117,5

53,6

2012

33 587,3

57,0

2013

34 072,9

25,5

2014

34 456,6

23,0

2015

35 047,0

17,9

2016

33 620,0

16,8

2.2. Pozyskiwanie metali z roztworów odpadowych
Każdego roku wzrasta ilość wytwarzanych odpadów, w tym odpadów
komunalnych i przemysłowych, a co za tym idzie, odpadów niebezpiecznych. Powstaje
duży problem z ich zagospodarowaniem, a następnie unieszkodliwieniem. Jednym
z najistotniejszych czynników degradujących środowisko są metale ciężkie.
Ich obecność w glebie zakłóca równowagę biologiczną, zaś ich obecność w wodzie
hamuje procesy samooczyszczania i utrudnia procesy uzdatniania wód1. Metale ciężkie
dość łatwo przenikają przez błony biologiczne powodując uszkodzenia komórek
i zaburzenia ich funkcji metabolicznych2. Wszystkie metale ciężkie są toksyczne,
a niektóre z nich dodatkowo wykazują działanie kancerogenne np. ołów czy kadm.
Niestety często nieprawidłowa gospodarka odpadami z procesów przemysłowych
przyczynia się do zanieczyszczenia metalami wód, gleb oraz powietrza (Tabela 2).
Wiele gałęzi przemysłu produkuje duże ilości ścieków i odpadów stałych, a także
emituje pyły i trujące gazy. Wszystkie te elementy wpływają negatywnie na
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środowisko. Dlatego tak ważne jest zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych metali
i ich jonów w środowisku naturalnym.
Tabela 2. Gałęzie przemysłu będące źródłem emisji metali ciężkich do środowiska54
Główne
zanieczyszczenia wód

Główne
zanieczyszczenia gleb

•ścieki przemysłowe
(huty, przemysł
galwanizeryjny,
przemysł garbiarski,
produkcja nawozów
sztucznych, produkcja
środków ochrony roślin,
przemysł włókienniczy,
przemysł
elektrochemiczny,
przemysł
motoryzacyjny,
przemysł energetyczny,
przemysł farbiarski,
zakłady produkujące
baterie, akumulatory i
katalizatory)
•ścieki komunalne
(detergenty,
gospodarstwo domowe)

•odpady przemysłowe
(pyły pochodzące z
fabryk przemysłowych,
elektrowni, przemysłu
motoryzacyjnego)
•odpady komunalne
•osady ściekowe
•środki stosowane do
nawożenia oraz środki
ochrony roślin

Glówne
zanieczyszczenia
powietrza
•emisja pyłów (przemysł,
energetyka,
motoryzacja)

Roztwory odpadowe powstają w większości procesów technologicznych,
a ich regeneracja jest łatwiejsza, gdy zawierają one w swoim składzie pojedyncze jony
metali. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest niedopuszczenie do powstawania
mieszanin roztworów odpadowych, co w przemyśle jest trudne. Selektywny rozdział
poszczególnych metali z mieszanin jest możliwy, lecz należy do procesów kosztownych
i skomplikowanych technologicznie. Poważne zagrożenie stanowią również odpady
komunalne deponowane na składowiskach. Opady atmosferyczne infiltrując przez
warstwę odpadów wymywają z nich składniki rozpuszczalne w tym jony metali
ciężkich. Najwięcej odpadów zawierających metale ciężkie generuje przemysł
metalurgiczny i galwanotechniczny, a zaraz po nich wymienia się przemysł
wydobywczy i rafineryjny (Tabela 3). Przemysł farmaceutyczny i chemiczny, oprócz
generowania znacznych ilości odpadów organicznych, wytwarza również stosunkowo
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duże ilości roztworów odpadowych zawierających takie metale jak: Al, Cu, Fe, Zn, Hg
i in.
Tabela 3. Obecność metali ciężkich w roztworach odpadowych pochodzących
z różnych gałęzi przemysłu55,56
Metale ciężkie występujące w roztworach

Rodzaj przemysłu

odpadowych

wydobywczy

Al, As, Cd, Hg, Mn, Mo, Pb, U, V

metalurgiczny i galwanotechniczny

Ag, As, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn

chemiczny

Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, Pb, Sn, Zn

farmaceutyczny

Al, Cu, Fe, Ga, Hg, Os, Ta

barwników i pigmentów

Al, As, Cd, Cu, Fe, Pb, Sb, Ti, Tl

skórzany

Al, As, Ba, Cr, Cu, Fe, Hg, Zn

włókienniczy

As, Cd, Cu, Fe, Hg, Ni, Sb

nawozowy

Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pd, Ni

rafineryjny

Al, As, Cd, Cr, Fe, Ga, Hg, Pb, Ni, Zn

Pojęcie recyklingu metali stało się ważnym tematem podczas Szczytu Ziemi
w Rio de Janeiro w 1992 roku57. Celem Szczytu było uświadomienie światowym
liderom, że ekonomiczny rozwój powoduje ogromne zanieczyszczenie środowiska,
wyczerpywanie się naturalnych zasobów oraz pogłębił różnice gospodarcze pomiędzy
państwami. Wygłoszony na Szczycie dekret ostrzegał, że brak przedsięwzięcia
należytych kroków takich jak recykling zużytych materiałów, rozwój państw
najbardziej

uprzemysłowionych

może

doprowadzić

do

całkowitej

degradacji

środowiska naturalnego. Dodatkowo ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami
w Unii Europejskiej (UE) ustanawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Wskazuje ona jako
priorytet zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie58.
Przemysł metalurgiczny, jest jedną z ważniejszych

gałęzi przemysłu

przetwórczego. Zajmuje się przygotowaniem wydobytych z ziemi rud do uzyskania
z nich czystego metalu, rafinacją metali, ich obróbką cieplną i chemiczno-cieplną
(hartowanie itp.) odlewaniem w celu nadawania im określonych kształtów oraz
produkcją stopów. Przemysł metalurgiczny dzieli się na hutnictwo żelaza i hutnictwo
metali nieżelaznych. Niestety, ze względu na dużą produkcję odpadów zawierających
znaczne ilości metali ciężkich, przemysł ten należy także do grupy najgroźniejszych dla
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środowiska. Od 2010 roku kraje wysoce rozwinięte np. Chiny wprowadziły
ograniczenia w eksporcie metali ze względu na wyczerpywanie się źródeł naturalnych.
Od tego czasu zaobserwowano wzrost znaczenia odzysku metali z materiałów
wtórnych. Wydarzenia te rozwinęły sektor recyklingu metali, który z roku na rok
zwiększa swój procentowy udział w całkowitej produkcji metali. Obecnie na świecie,
30% produkcji takich metali jak: miedź czy aluminium pochodzi z recyklingu złomów
tych metali. Pozyskiwanie metali z surowców odpadowych jest mniej energochłonne
niż ze źródeł pierwotnych.
W 2011 roku opracowano dokument „Recycling Rates of Metals” na zlecenie
Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przestawia globalny poziom recyklingu
metali na świecie31. Zawarte na rysunku 4 dane pokazują w przybliżeniu wielkości
złomu, który odzyskiwany jest z wytworzonych dóbr.

Rysunek 4. Poziom recyklingu poszczególnych metali (opracowanie własne na
podstawie pomocy raportu Recycling Rates of Metals, UNEP 2011)31
Recykling metali spowalnia wyczerpywanie się źródeł pierwotnych metali,
a także ogranicza generowanie produktów ubocznych jakie powstają przy przerobie rud
np. kwas siarkowy czy żużle.
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Do odpadów miedzionośnych zaliczane są złomy i stopy tego metalu oraz
odpady produkcyjne. 15% światowej produkcji tego metalu stanowi recykling
materiałów wtórnych. W Japonii oraz USA ponad połowa używanej miedzi pochodzi
z przerobu złomów miedzionośnych. Materiały te mogą być przerabiane za pomocą
metod piro- i hydrometalurgicznych, jednak znaczna część odpadów przerabiana jest
metodami ogniowymi w piecach szybowych, konwertorach oraz piecach rafinacyjnych.
Złom wprowadzony do obiegu przechodzi dalej standardową drogę produkcji miedzi
z surowców pierwotnych. Surowcem wtórnym do produkcji miedzi są przede
wszystkim materiały tlenkowe (żużle, popioły, szlamy i zgary), odpady mosiądzów
i brązów oraz odpady o niskiej zawartości miedzi (urządzenia w gospodarstwie
domowym).
W Europie cynk w 25% produkowany jest ze źródeł wtórnych31. Najczęściej
wykorzystywanymi materiałami odpadowymi w recyklingu cynku są28:
 ścieki pogalwaniczne i popioły z galwanotechniki,
 pyły z produkcji miedzi i jej stopów,
 złom blach stosowanych na pokrycia dachowe,
 pozostałość z procesu odlewania ciśnieniowego,
 odpady uzyskane z przerobu złomu samochodowego i stalowego (zawierające
metale kolorowe),
 pyły z produkcji stali i żeliwa,
 szlamy końcowe z hydrometalurgii cynku,
 pozostałości po procesach chemicznych.
W Polsce produkcję cynku z cynkonośnych materiałów odpadowych prowadzi się
w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” oraz w Bolesław Recycling Sp.z o.o
w Bukownie59.
W przypadku recyklingu ołowiu, główny materiał odpadowy stanowi złom
akumulatorowy (akumulatory kwasowo-ołowiowiowe), a pozostały złom ołowiu to
blachy czy otuliny przewodów elektrycznych oraz pyły i szlamy ołowionośne
pochodzące z produkcji innych metali w tym cynku i miedzi. W Polsce ołów produkuje
się z surowców powstających przy produkcji miedzi w Instytucie Metali Nieżelaznych
w Legnicy oraz w Hucie Miedzi „Głogów”. Ponadto, firmy „Orzeł Biały” S.A.60 oraz
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Baterpol Sp. z o.o.61 są liderami w produkcji ołowiu rafinowanego wykorzystując
recykling zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
W Polsce od 2010 roku dzięki recyklingowi otrzymuje się 500 tys. ton metali
nieżelaznych w tym: 125 tys. ton miedzi, 110 tys. ton ołowiu oraz 35 tys. ton cynku.
W 2011 roku ponad 20% całkowitej produkcji miedzi pochodziło z recyklingu62.
Odpady z zużytych podzespołów są bogatym źródłem cennych surowców, jakimi są
metale nieżelazne takie jak miedź, cynk, ołów czy nikiel. W wyniku recyklingu złomu
samochodowego i elektronicznego otrzymuje się ponad 20% miedzi wtórnej63. Skład
roztworów odpadowych z fabryki produkującej kable zawarto w tabeli 4, gdzie
przedstawiono składy dwóch roztworów odpadowych z procesu wyciągania drutu
odpadowe emulsje smarujące DRAWLUB oraz WIROL 5000.
Tabela 4. Charakterystyka emulsji odpadowych z fabryki kabli „Załom”64.
Roztwory odpadowe

Składniki
zawartość oleju i smarów [mg/dm3]
3

zawartość jonów Cu {mg/dm ]
3

załkowita zawartość związków organicznych (TOC) [mg/dm ]
3

załkowita zawartość rozpuszczonych soli (TDS) [mg/dm ]
3

zawartość zawiesin [mg/dm ]
pH

DRAWLUB

WIROL 5000

257

147

988

1587

1832

1173

2123

2874

64

57

7,35

7,65

Jednym z większych problemów z zagospodarowaniem roztworów odpadowych
borykają się galwanizernie. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 56 firm
galwanotechnicznych oferujących usługi galwanizacji. Galwaniczne pokrywanie
wyrobów powłokami metalu bardziej szlachetnego stosuje się przede głównie w celach
ochronnych lub dekoracyjnych. Powstające w czasie obróbki odpady płynne zawierają
toksyczne substancje chemiczne w tym metale ciężkie takie jak chrom(III), chrom(VI),
miedź(II), nikiel(II), cynk(II) oraz kadm(II). Ścieki wytworzone w galwanizerniach
można podzielić na wody popłuczne powstające przy międzyoperacyjnym płukaniu
wyrobów (uzdatnianiu wody) oraz zużyte kąpiele galwanizerskie. Najwyższe
dopuszczalne stężenie metali (NDS) w oczyszczonych ściekach przemysłowych
nie może przekroczyć kilku mg/dm3, choć stężenia metali w ściekach pogalwanicznych
mogą być znacznie wyższe (Tabela 5).
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Tabela 5. Najwyższe dopuszczalne stężenia badanych metali w oczyszczonych ściekach
przemysłowych (NDS)26,65 w Polsce oraz średnie dobowe stężenia wybranych metali
ciężkich w ściekach pogalwanicznych (SDS)66
NDS [mg/dm3]

SDS [mg/dm3]

cynk

5

1-100

miedź

1

1-100

ołów

1/ 0,1**

1-5

żelazo ogólne

*/ 10 26

Metal

*zawiesiny ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające 65
**dotyczy przemysłu ciepłowniczego26

Niewłaściwe zagospodarowanie zużytych baterii i akumulatorów stanowi
poważne zagrożenie dla środowiska. Obecnie większość urządzeń takich jak telefony
komórkowe, laptopy, tablety czy zegarki korzysta z przenośnych źródeł zasilania.
W życiu codziennym stosuje się wiele różnych rodzajów ogniw i akumulatorów.
Szeroko

wykorzystywane

są:

akumulatory

litowo-jonowe,

cynkowo-węglowe,

alkaliczne, ołowiowe, niklowo-kadmowe oraz niklowo-wodorkowe67. Ze względu na
możliwość skażenia środowiska zużyte baterie i akumulatory powinny być wyrzucane
do specjalnych pojemników do tego przeznaczonych. Koszty składowania i spalania
zużytych baterii są bardzo wysokie, a na jego wysokość wpływa głównie ilość
powstałych w procesie utylizacji odpadów. Proces spalania może również powodować
emisję trujących związków chemicznych do atmosfery. Ze względu na aktualne
dyrektywny unijne58 dotyczące ochrony środowiska pożądanym procesem jest recykling
poszczególnych elementów. Podczas przetwarzania baterii ołowiowo-kwasowych
większość ich elementów jest odzyskiwana do ponownego wykorzystania. Składniki
zawierające ołów wydzielane z baterii składają się ze stopu ołowiu, tlenków ołowiu
z pasty elektrodowej i innych związków ołowiu. Uzyskuje się w ten sposób surowy
produkt (Pb) i żużel, który zawiera 20 – 40% Pb.
Do najważniejszych odpadów, które zagrażają środowisku naturalnemu
zaliczamy odpady komunalne. Definiuje się je jako odpady związane z działalnością
bytowo-gospodarcza człowieka w środowisku miejskim68. Wzrost populacji jest
dodatnio skorelowany z ilością generowanych odpadów komunalnych, które wykazują
negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zdrowie
człowieka. Składowanie odpadów komunalnych stwarza wysokie ryzyko skażenia
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środowiska, zanieczyszczenia gleb oraz wód gruntowych toksycznymi związkami
chemicznymi i metalami ciężkimi. Widmo globalnego kryzysu spowodowanego
nieustającym wzrostem ilości odpadów przyczyniło się do wprowadzenia planów
zagospodarowania odpadów i ich segregacji, a także wzrostu świadomości ludzi.
Ponadto, ciągły wzrost kosztów składowania odpadów i brak dodatkowej
przestrzeni (wysypisk) na ich składowanie przyczyniły się do poszukiwania
alternatywnych sposobów ich usuwania. Do 2007 roku istniała w Polsce tylko jedna
spalarnia śmieci - Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
w Warszawie. W tym samym roku stworzono program budowy spalarni w Polsce objęty
tzw. listą indykatywną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Początkowo projekt zakładał utworzenie
12 spalarni w największych miastach kraju. Spalanie odpadów posiadają wiele zalet
takich jak zmniejszenie objętości (ok. 90%) oraz masy (ok. 70%) odpadów, dezynfekcję
oraz odzysk energii. W 2014 roku w Polsce wytworzono ok. 142 mln ton odpadów,
z czego ok. 7% stanowiły odpady komunalne. Pozytywnym aspektem spalarni oprócz
utylizacji odpadów, jest generowanie energii elektrycznej i ciepła, czyli spalarnie mogą
pełnić funkcję elektrociepłowni. Negatywnym zaś efektem działań spalarni jest znaczna
emisja gazów oraz generowanie pozostałości stałych w postaci popiołów. Skład
popiołów zależy przede wszystkim od rodzaju spalanych odpadów i może zawierać
wiele silnie toksycznych związków chemicznych (np. polichlorowane dibenzodioksyny)
oraz dużą zawartość metali ciężkich (Tabela 6). W najnowszych projektach systemy
instalowane w nowoczesnych spalarniach odpadów w znaczący sposób ograniczają
emisje gazów do środowiska.
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Tabela 6. Bilans wybranych pierwiastków ze spalania odpadów komunalnych27,68

Odpady
Pierwiastek

mieszane

Pył
Popiół

Popiół lotny

z urządzeń
odpylających

Emisja do
powietrza

[mg/g]

[µg/g]

[µg/g]

[µg/g]

[µg/m]

Zn

600-2000

800-6000

5000-10000

5000-80000

<5

Cu

200-1000

250-4500

300-1500

50-5000

300-3000

Pb

400-1000

350-5000

2000-8000

2500-12000

< 50

Fe*

2,5-5,0

5-15

3,0-5,0

3,0-6,0

4,0

Sb

10-60

10-80

20-60

40-120

<5

Cd

5-15

0,5-10

50-150

50-1000

<10

Hg

0,5-5

<1

<5

1-30

< 50

Cr

40-400

100-1200

200-800

100-1000

200-800

Ni

20-130

50-800

100-300

100-300

100-200

As

3-9

1-80

20-60

40-120

< 50

*– %

Największa ilość odpadów zawierających metale ciężkie powstaje w przemyśle
wydobywczym. W trakcie mechanicznego przerobu rud metali powstają znaczne ilości
wszelakich odpadów poflotacyjnych, stanowiące ponad 90% wydobytej rudy. Odpady
poflotacyjne, ze względu na znaczną zawartość metali, stanowią również ich wtórne
źródło. Roztwory odpadowe powstające w takcie przerobu rudy miedzi zawierają
znaczne ilości miedzi i srebra, a także innych metali takich jak ołów, kobalt, nikiel,
złoto, platyna czy pallad oraz związków chemicznych (Tabela 7). Odpady te,
deponowane są w zbiornikach wodnych (w Polsce – zbiornik Gilów i Żelazny Most69)
i mogą w przyszłości posłużyć jako wtórne nagromadzenie tych metali o charakterze
ubogich złóż okruchowych. Odpady poflotacyjne wraz z wodą kopalnianotechnologiczną używaną do flotacji rud miedzi są kierowane do składowiska Żelazny
Most70. Wcześniej odpady te były deponowane do obecnie nieczynnego składowiska
Gilów. Zbiornik Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most
zlokalizowany w południowo-zachodniej części kraju, pomiędzy miejscowościami
Lubin-Polkowice-Rudna, to największy tego typu obiekt hydrotechniczny w Europie
i zarazem jeden z największych na świecie69,71. Trafiają do niego odpady poflotacyjne
rud miedzi z trzech kopalni. Ilość odpadów zdeponowanych do tej pory wynosi
29

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

CZĘŚĆ LITERATUROWA

odpowiednio 92 mln ton i 430 mln ton na składowisku Gilów oraz Żelazny Most71.
Składowisko to, ze względu na brak innego miejsca do składowania odpadów stanowi
istotne ogniwo w całym ciągu technologicznym produkcji miedzi.
Tabela 7. Właściwości osadów poflotacyjnych (opracowano na podstawie sprawozdania
z badań - Zrekultowane składowisko odpadów Żelazny Most, pomiarów z zakresu
monitoringu składowiska odpadów w latach 2014 i 201570–72)
Parametr
pH

Osady poflotacyjne
Gilów

Żelazny Most

7,55

8,17

Metale

[mg/kg]

Cu

989

2610

Pb

169,10

1132

Zn

42,30

255,60

Cd

0,09

1,10

Ni

3,48

21,20

Cr

2,55

5,28

Odpady poflotacyjne powstałe w trakcie przerobu rud miedzi mogą stanowić
doskonałą rezerwę dla przemysłu miedziowego28. Są to ubogie odpady dlatego
potrzebują opracowania nowych technologii efektywnego i selektywnego odzysku
metali dostosowanych do parametrów jakościowych odpadów. Taką metodą może być
proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej28.
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3. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa
3.1. Ekstrakcja rozpuszczalnikowa- podstawowe zagadnienia i wielkości
opisujące proces
W procesach hydrometalurgicznych jednym z najbardziej popularnych procesów
odzysku, wydzielania i zatężania jonów metali z roztworów wodnych jest ekstrakcja
rozpuszczalnikowa. Technika ta wykorzystuje różnicę rozpuszczalności związków
pomiędzy dwoma niemieszającymi się roztworami i oparta jest na prawie podziału
Nernsta73. Podczas procesu faza organiczna pozostaje w kontakcie z wodnym
roztworem zawierającym jony metali. Po zakończonym procesie jony metalu zawarte
w fazie wodnej (roztworze zasilającym) przechodzą do fazy organicznej w postaci
organicznego kompleksu metalu (ML) (Rysunek 5). Powstały po procesie rafinat
pozbawiony jest jonów metalu74.
Odzysk metalu składa się z kilku etapów: ekstrakcji metalu z wodnej fazy do
fazy organicznej, przemycia wodą naładowanej fazy organicznej, reekstrakcji
naładowanej fazy organicznej, a na koniec regeneracji fazy organicznej, która może być
wykorzystana w kolejnym procesie.

Rysunek 5. Uproszczony schemat procesu ekstrakcji (rysunek własny na podstawie75)

31

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

CZĘŚĆ LITERATUROWA

Na ogół faza organiczna składa się z trzech podstawowych składników: ekstrahenta,
rozpuszczalnika organicznego oraz modyfikatora (opcjonalnie). Najważniejszym jej
składnikiem jest ektstrahent (lub mieszania ekstrahentów) odpowiadający za tworzenie
kompleksów z jonami określonych metali. Oprócz ekstrahenta faza organiczna zawiera
także hydrofobowy rozpuszczalnik organiczny. Rozpuszczalnik ten powinien doskonale
rozpuszczać ekstrahent i jego kompleks z metalem76. Rozpuszczalnik organiczny
zazwyczaj nie wykazuje właściwości ekstrakcyjnych, natomiast ma za zadanie
zapewnić odpowiednie stężenie ekstrahenta w roztworze. Najczęściej używanymi
rozpuszczalnikami są węglowodory alifatyczne, aromatyczne oraz ich mieszaniny.
Trzecim składnikiem dodawanym opcjonalnie do fazy organicznej są różnego
typu

modyfikatory

pozwalające

zmienić

właściwości

fizykochemiczne

fazy

34

organicznej . Modyfikatory mają na celu poprawę warunków ekstrakcyjnych, lepszy
rozdział faz i wyeliminowanie powstawania emulsji77,78. Najczęściej stosowanymi
modyfikatorami są długołańcuchowe alkohole alkilowe (np. dekan-1-ol), 4-nonylofenol
czy ekstrahenty solwatujące (np. TBP, MIBK czy TXIB). Ilość stosowanych
modyfikatorów najczęściej nie przekracza 10% objętości fazy organicznej.
Prawo podziału Nersta jest jednym z podstawowych praw wykorzystywanych
w badaniach ekstrakcyjnych. Prawo to określa sposób, w jaki substancja ulega
podziałowi między dwie niemieszające się fazy ciekłe. W stanie równowagi stosunek
stężeń substancji rozpuszczonej w obu rozpuszczalnikach w danej temperaturze jest
wielkością stałą i nie zależy od całkowitego stężenia substancji rozpuszczonej oraz
objętości faz79,80. Prawo jest ważne tylko wtedy, gdy substancja rozpuszczona jest
w obu fazach w identycznej postaci. Stała podziału KD,A substancji (A) wyrażona jest za
pomocą równania:
(1)
gdzie: [A]org – stężenie substancji A w fazie organicznej,
[A]w

– stężenie substancji A w fazie wodnej.

Prawo to jest słuszne dla roztworów rozcieńczonych, a dla roztworów bardziej
stężonych zamiast stężeń należy wprowadzić aktywności. Podczas procesu ekstrakcji
substancja (A) może występować w roztworze w kilku formach. Niejednokrotnie nie
można zdefiniować wszystkich reakcji zachodzących w trakcie ekstrakcji, bowiem
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substancja może ulegać innym procesom takim jak asocjacja, dysocjacja, solwatacja,
polimeryzacja a nawet mogą zachodzić reakcje chemiczne. W związku z tym
wprowadzona została wielkość nazwana współczynnikiem podziału (D)79,81 i wyrażona
jest zależnością:
(2)
gdzie: Σ[A]org – suma stężeń wszystkich form w jakich występuje substancja A w fazie
organicznej,
Σ[A]w – suma stężeń wszystkich form w jakich występuje substancja A w fazie
wodnej.
W przypadku gdy, substancja rozpuszczona w obu fazach występuje w jednej formie
współczynnik podziału D jest równy stałej podziału KD.
Wielkością opisującą wydajność procesu ekstrakcji jest procent ekstrakcji (%E).
Określa on procentową ilość substancji, jaka przechodzi z fazy wodnej do organicznej
podczas pojedynczego procesu45. Gdy podczas procesu ekstrakcji objętości obu faz nie
zmieniają się %E można obliczyć z równania (3):
(3)
gdzie: [A]org – ilość substancji w fazie organicznej po procesie ekstrakcji,
[A]w0 – początkowa ilość substancji w fazie wodnej.
Znanych jest też wiele czynników mogących wpływać pozytywnie jak
i negatywnie na wydajność procesu ekstrakcji. Do czynników tych najczęściej zalicza
się stężenie reagenta, odczyn pH, skład fazy wodnej, stosunek objętości faz (O : W)
oraz intensywność wytrząsania (mieszania).
3.2. Ekstrahenty
Ekstrahentami nazywamy związki posiadające właściwości kompleksujące jony
metali. Są to związki organiczne przede wszystkim o charakterze amfifilowym.
Ugrupowanie hydrofilowe cząsteczki ekstrahenta odpowiada za tworzenie kompleksu
z jonami metalu, natomiast ugrupowanie hydrofobowe odpowiada za jego
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych29.
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Idealny ekstrahent powinien45,82:
 selektywnie ekstrahować,
 być niepalnym, nietoksycznym, niekancerogennym,
 nie tworzyć trwałych emulsji bądź trzeciej fazy,
 zapewniać odpowiednią szybkość ekstrakcji i reekstrakcji, a powstające
kompleksy powinny łatwo ulegać rozkładowi podczas procesu reekstrakcji,
 być

stabilnym

w

rozpuszczalnikach

organicznych

lub

spełniać

rolę

rozpuszczalnika,
 charakteryzować się niskim kosztem wytwarzania,
 umożliwiać wielokrotne stosowanie.
Pomimo, iż znanych jest wiele ekstrahentów używanych w odzysku jonów
metali, do tej pory nie spotkano związku, który by spełniał wszystkie powyższe punkty.
Dlatego synteza i poszukiwanie nowych selektywnych ekstrahentów jest ciągle
bieżącym tematem badań wielu naukowców.
Z uwagi na właściwości chemiczne oraz charakter oddziaływań z jonami metali
ekstrahenty można podzielić zasadniczo na cztery podstawowe rodzaje: kwasowe
(kationowe), zasadowe (anionowe), solwatujące i chetalujące44.
Ekstrahenty kwasowe – to związki organiczne o charakterze kwasów Brønsteda,
posiadające w swojej budowie grupy donorowe zdolne do utraty protonu. Do grupy tej
zaliczane są kwasy organiczne takie jak: kwasy karboksylowe, sulfonowe czy
fosforowe i ich pochodne. Mechanizm ekstrakcji odbywa się na drodze wymiany
jonowej, co przedstawia poniższe równanie:
(4)
gdzie:
– kation metalu w fazie wodnej,
– ekstrahent w fazie organicznej.
Ekstrahenty kwasowe w fazie wodnej ulegają dysocjacji, natomiast w fazie organicznej
w wyniku asocjacji tworzą dimery. Podczas procesu ekstrakcji, w wyniku uwalniania
jonów wodorowych (H+), następuje obniżenie pH roztworu wodnego, co może
doprowadzić
ekstrahentami

do

zahamowania
kwasowymi

procesu
są

ekstrakcji.
preparaty

Najczęściej

stosowanymi

fosfoorganiczne:

kwas

bis(2-etyloheksylo)fosforowy (DEHPA), kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy
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(Cyanex 272) oraz ester mono-2-etyloheksylowy kwasu 2-etyloheksylofosfonowego
(PC 88A)83–87.
Ekstrahenty zasadowe – to związki organiczne o charakterze zasad Lewisa.
W przypadku tych związków mechanizm ekstrakcji odbywa się na drodze tworzenia par
jonowych, w którym dodatnio naładowane cząsteczki ekstrahenta łączą się
z

anionowymi

formami

ekstrahowanych

metali.

Aminy

pierwszo-,

drugo-

i trzeciorzędowe zastosowane w procesie ekstrakcji muszą być najpierw zprotonowane
zgodnie z równaniem (5), by następnie w drugim etapie w wyniku mechanizmu
wymiany jonowej, utworzyć kompleks typu para jonowa (6).
(5)
(6)
Zdolność amin do ekstrakcji anionowych form kompleksów metali wzrasta wraz
ze wzrostem zasadowych właściwości atomu azotu, zgodnie z zależnością:
R1NH2 < R1R2NH < R1R2R3N < [R1R2R3(CH3)N]+Cl-88. W odzysku jonów metali
stosowane są aminy o dużej masie cząsteczkowej: aminy pierwszorzędowe (PRIMENE
JMT produkowane przez DOW), aminy drugorzędowe (LA-1, LA-2 oraz Adogen 283),
aminy trzeciorzędowe (Alamine®336 oraz Alamine®308 produkowane przez BASF
Global Mining Solutions) lub czwartorzędowe sole amoniowe (Aliquat®336, BASF
Global Mining Solutions)73.
Ekstrahenty solwatujące – to związki posiadające grupy elektrodonorowe. Ekstrahenty
(E) te kompleksją metal zastępując cząsteczki wody hydratacyjnej. Powstają wówczas
obojętne kompleksy, co przedstawia równanie (7)45,82.
(7)
Do tej grupy związków należą: związki fosfoorganiczne (fosforany, fosfiniany,
fosfoniany, tlenki fosfin), proste etery i ketony, dialkilosulfidy oraz estry i amidy
kwasów pirydynokarboksylowych, a także alkilowe pochodne benzimidazolu.
Do popularnych preparatów zawierających ekstrahenty solwatujące należą TBP
(fosforan tributylu), ACORGA®CLX50 (pirydyno-3,5-dikarboksylan bis(izodecylu)
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oraz

ACORGA®ZNX50

(mieszanina

1-(tridecyloksykarbonylo)-dimetylo-2,2’-

bibenzymidazolu z 1,1’-bis(tridecyloksykarbonylo)-dimetylo-2,2’-bibenzymidazolem).
Ekstrahenty chelatujące – są to związki o charakterze zarówno kwasowym, jak
i zasadowym. Związki te tworzą kompleksy zajmując co najmniej dwa miejsca w sferze
koordynacyjnej metalu. Ułożenie atomów liganda połączonego z metalem powoduje
powstanie cztero-, pięcio- lub sześcioczłonowych pierścieni, które wpływają
pozytywnie na stabilizację kompleksu. Najbardziej stabilne są pierścienie pięcioi sześcioczłonowe82. Równowaga ekstrakcji z ekstraktantem chelatującym może być
wyrażona za pomocą następującego równania:
(8)
Do grupy ekstrahentów chelatujących należą ß-diketony (LIX®54), hydroksyoksymy
(pochodne benzo- i acetofenonu oraz aldehydu salicylowego) czy alkilowe pochodne
8-hydroksychinoliny. Najczęściej stosowanymi ekstrahentami są produkowane przed
firmę Cognic Inc hydroksyoksymy (LIX®64N oraz LIX®84I)29,89,90.
W przemyśle często wykorzystuje się mieszaniny różnych ekstrahentów, które
w

połączeniu

wykazują

lepsze

właściwości

ekstrakcyjne

od

pojedynczych

ekstrahentów. Innym rozwiązaniem jest także łączenie ekstrahentów z odpowiednimi
modyfikatorami. Stosowanie tego typu mieszanin wpływa dodatnio na proces ekstrakcji
oraz reekestrakcji a także na selektywność przenoszenia metali do fazy organicznej.
Najczęściej stosuje się mieszaniny ekstrahentów o różnej sile kompleksowania jonów
metali jak np. LIX®984, będący mieszaniną LIX®860N oraz LIX®84 (więcej
o mieszaninach hydroksyoksymów w kolejnym podrozdziale). Używa się także
mieszaniny ekstrahentów o odmiennych właściwościach (ekstrahent kwasowy
i zasadowy), co często umożliwia tworzenie kompleksu z metalem na zasadzie dwóch
różnych mechanizmów.
3.2.1. Ekstrakcja metali pochodnymi oksymowymi
Hydroksyoksymy są najczęściej stosowanymi ekstrahentami chelatującymi
w hydrometalurgii. Stosowane są m.in. w instalacji SX/EW w Kansanshi w Zambii
produkującej 110 tys. ton miedzi rocznie91. Zastosowanie hydroksyoksymów jako
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ekstrahentów spowodowało pod koniec lat siedemdziesiątych znaczny rozwój
i zapoczątkowało przełomowy okres w hydrometalurgii. Wprowadzono wówczas
ekstrakcję do procesu wytwarzania miedzi katodowej z szeregu surowców uznawanych
wcześniej jako nieużyteczne. W efekcie przerabiając odpadową rudę tlenkową
otrzymuje się najtańszą obecnie miedź na świecie. Hydroksyoksymy po raz pierwszy
wprowadzone zostały na rynek w 1964 roku przez firmę General Millis Chemicals 45.
W swojej budowie posiadają dwie grupy funkcyjne: grupę hydroksylową i grupę
hydroksyiminową z wolną parą elektronów na atomie azotu. Kwasowość grupy
hydroksylowej jest wyższa niż grupy hydroksyiminowej i, w rezultacie w układzie
ekstrakcyjnym najczęściej występuje jej dysocjacja.
Pochodne oksymowe dzielą się na alifatyczne oraz aromatyczne. Jako pierwsze
w przemysłowej ekstrakcji miedzi(II) użyty został oksym α-hydroksyketonu
alifatycznego
oraz

oksym

LIX®63

(oksym

β-hydroksyketonu

5,8-dietylo-7-hydroksydodekan-6-onu)
aromatycznego

LIX®64

(oksym

2-hydroksy-5-dodecylobenzenofenonu)29,92.
Pochodne α-hydroksyoksymów znalazły zastosowanie w ekstrakcji Mo(VI),
W(VI), V(IV), Ge(IV) oraz U(II) z roztworów silnie kwaśnych92–96, natomiast
z roztworów lekko kwaśnych stosowane są do odzysku Co(II), Ni(II) i Zn(II)29.
W szerokim zakresie pH związki te są w stanie przenieść jony srebra, złota i palladu do
fazy organciznej97. Najczęściej stosowanym ekstrahentem z grupy α-hydroksyoksymów
jest preparat LIX®6398. Związek ten wykazuje właściwości ekstrakcyjne w roztworach
amoniakalnych, ale nie jest jednak selektywnym ekstrahentem. Właściwość ta niestety
zadecydowała o znikomym jego zastosowaniu jako samodzielnego ekstrahenta.
β-hydroksyoksymy natomiast znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, głównie
jako ekstrahenty miedzi99, a także jako ochronne powłoki antykorozyjne29. Są to
reagenty szczególnie znane pod nazwami handlowymi LIX® (Grupa Cognis Inc./BASF)
oraz ACORGA® (BASF). W tabeli 8 przedstawiono najbardziej znane przemysłowe
ekstrahenty z grupy hydroksyoksymów.
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Tabela 8. Ogólna struktura pochodnych hydroksyoksymowych oraz nazwy wybranych
handlowych ekstrahentów29,78,100,101
Wzór

R2

Reagent

LIX®63

R1

R1=R2, n-C4H9(C2H5)CHCH2

LIX®64
®

LIX 65N

Typ
związku

ketoksym

C12H25

C6H5

ketoksym

C9H19

C6H5

ketoksym

C9H19

CH3

ketoksym

C12H25

H

aldoksym

C9H19

H

aldoksym

SIME 529,
LIX®84I,
MOC 45
LIX®860I,
LIX®622,

ALOXIME®800
P1,
®

LIX P860NI
ACORGA®P 50
ACORGA®5100
ACORGA®5050
AVECIA®M5640
AVECIA®M5774
LIX®64N (LIX®64 lub LIX®65N i LIX®63, 44:1)
LIX®864 (LIX®64 i LIX®860)
LIX®865 (LIX®65N i LIX®860)

Mieszaniny

LIX®984N (LIX®860 i LIX®84)
LIX®973N (LIX®860N-1 i LIX®84I)

Oksymy β–hydroksyketonów aromatycznych są obecnie używane w instalacjach
przemysłowych

wykorzystujących

ekstrakcję

rozpuszczalnikową.

Instalacje

te produkują ponad 2,3 miliona ton miedzi rocznie, co stanowi około jedną piątą
produkcji miedzi na świecie99. Zgodnie z danymi literaturowymi znajdującymi się bazie
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danych Web of Science metale takie jak: B, V, Ru, Th, Eu Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Ga, Mo, Pd, Sn oraz Pt mogą tworzyć kompleksy ze związkami posiadającymi
ugrupowanie oksymowe100,102–108. Przykładowo za pomocą ekstrahenta LIX®84I
możliwe jest selektywne wydzielenie do fazy organicznej jonów Pd(II) i Pt(IV)
z roztworu silnie kwaśnego zawierającego także takie metale jak Fe(III), Al(III), Zn(II),
Cu(II) i Ni(II)109. Ten sam ekstrahent zastosowano również do odzysku niklu(II)
z roztworu azotanu amonu110. Innego typu preparatem ekstrakcyjnym jest MOC45,
którego substancją aktywną jest oksym 2-hydroksy-5-nonyloacetofenonu. Ekstrahent
ten umożliwia wydzielanie miedzi z roztworów siarczanowych o pH w zakresie od 1,5
do 3,0 z wydajnością powyżej 98%103,111. Dla przemysłowego ekstrahenta LIX®984N
(BASF Global Mining Solutions), który jest mieszaniną LIX 84N-IC oraz LIX®860NIC (1:1, v/v) przedstawiono wpływ pH na ekstrakcję miedzi(II), cynku(II) i niklu(II)112
(Rysunek 6). Ektsrahent ten pozwala na selektywne wydzielenie poszczególnych metali.
Miedź ekstrahowana jest przy niższym pH (od 0 do 3,5) niż nikiel i cynk, które
selektywnie można wyekstrahować odpowiednio w przedziale pH 3,5 – 7,0 dla niklu
oraz 7,0-9,0 dla cynku. Regeneracja fazy organicznej jest możliwa przy użyciu
2 lub 3 molowego roztworu H2SO4.
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Rysunek 6. Wpływ pH fazy wodnej na odzysk wybranych jonów metali przy użyciu
ekstrahenta LIX®984N (opracowano na podstawie112)
W przypadku badań z użyciem ekstrahenta Acorga®P50 (Cytec, Solvay Group)
selektywność ekstrakcji zależy od wartościach pH fazy wodnej98. Z krzywej na
rysunku 7 można odczytać, że ekstrahent ten jest w stanie selektywnie ekstrahować nie
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tylko jony miedzi(II), ale również jony żelaza(III), niklu(II), kobaltu(II) i cynku(II).
Również, w tym przypadku zdolność do ekstrakcji poszczególnych metali zależy od

Ekstrakcja, %
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Rysunek 7. Wpływ pH fazy wodnej na odzysk wybranych jonów metali przy użyciu
ekstrahenta Acorga®P50 (opracowano na podsawie98)
Prace nad stworzeniem selektywnych i trwałych reagentów doprowadziły do
uzyskania nowych handlowych produktów – mieszanin ekstrahentów, bądź wybranych
ekstrahentów z odpowiednimi modyfikatorami78. Przykładowo selektywny odzysk
miedzi z roztworów wodnych zawierających, także jony Zn(II), Ni(II) oraz Fe(III)
można uzyskać stosując mieszaninę ekstrahentów, znaną pod handlową nazwą
LIX®984N112.
Oprócz związków ogólnie stosowanych przemysłowo, naukowcy nieustannie
poszukują nowych reagentów, które można zastosować w ekstrakcji jonów metali
z roztworów wodnych o różnym składzie. W Instytucie Technologii i Inżynierii
Chemicznej Politechniki Poznańskiej od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem
nowych hydrofobowych pochodnych pirydyny jako ekstrahentów jonów metali
z roztworów wodnych. Przykładem nowej grupy ekstrahentów są oksymy ketonów
alkilowo-pirydylowych (Rysunek 8). Związki te wykazują właściwości ekstrakcyjne
względem

jonów

cynku(II)20,113,

miedzi(II)12,14,15,

żelaza(III)11

i

kadmu(II)19

z roztworów chlorkowych, miedzi(II)14, kobaltu(II)18, molibdenu(VI)10 z roztworów
siarczanowych oraz kobaltu(II)16 i niklu(II)13 z roztworów siarczanowo-chlorkowych,
a także miedzi(II) z roztworów amoniakalnych9. Rozpuszczalność ekstrahentów
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pirydyloketoksymowych w rozpuszczalnikach węglowodorowych jest zróżnicowana
i uzależniona od budowy związku. Najwięcej prac dotyczyła badań prowadzonych przy
zastosowaniu jako rozpuszczalnika organicznego toluenu z 10% (v/v) dodatkiem
dekan-1-olu.

Tego

typu

mieszanina

gwarantowała

rozpuszczalność

zarówno

ekstrahenta, jak i powstałego kompleksu z metalem114,115.

Rysunek 8. Ogólne wzory strukturalne pirydyloketoksymów
Większość opisanych w literaturze hydrofilowych oksymów pirydylowych
można zaliczyć do ligandów wielokleszczowych, które mogą tworzyć trwalsze
połączenia niż wyjściowa pirydyna czy nawet grupa oksymowa. W kompleksach
występują głównie wiązania koordynacyjne, w których donorem pary elektronowej są
atomy azotu pierścienia pirydynowego oraz ugrupowania oksymowego, a także atom
tlenu, który może tworzyć z atomem metalu wiązanie koordynacyjne lub jonowe.
W strukturach tych możliwe jest także powstawanie tzw. mostków wodorowych, które
dodatkowo

stabilizują

kompleks.

Występowanie

w

cząsteczce

pierścienia

pirydynowego, jak i ugrupowania oksymowego warunkuje również powstanie wiązań
wodorowych, które mogą tworzyć się w obrębie jednej cząsteczki (izomery w pozycji
2-) lub pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami (izomery 3- i 4-) (Tabela 9).
W przypadku międzycząsteczkowych wiązań wodorowych oddziaływanie to ma
miejsce pomiędzy ugrupowaniem oksymowym jednego ekstrahenta a atomem azotu
pierścienia pirydynowego drugiego ekstrahenta. Zjawisko to przyczynia się do
powstawania długich aglomeratów łańcuchowych.
Na

rodzaj

i

trwałość

powstającego

kompleksu

ma

wpływ

wiele

czynników m.in.: skład fazy wodnej, w tym też metalu czy budowa i właściwości
ekstrahenta114,116–118. Mimo bardzo zbliżonej budowy, izomery pirydyloketoksymów
mogą znacznie różnić się właściwościami kompleksotwórczymi119.
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Tabela 9. Przykłady koordynacji metali w kompleksach z udziałem
pirydyloketoksymów z wyszczególnieniem 2-pirydyloketoksymu116
Koordynacja metalu przez azot grupy oksymowej

Koordynacja metalu przez azot i tlen grupy oksymowej

Koordynacja metalu przez azot i tlen grupy oksymowej oraz azot
grupy pirydynowej

Pirydyloketoksymy zawierające grupę oksymową w położeniu 2 pierścienia
pirydynowego tworzą najbardziej trwałe kompleksy. Wykazują one zdolność do
przenoszenia wielu różnych metali do fazy organicznej, a trwałość kompleksów
związana jest z zasadowością atomu azotu pirydynowego i oksymowego. Hydrofobowe
2-pirydyloketoksymy

są

bardzo

wydajnymi

ekstrahentami

jonów

miedzi(II)

z roztworów chlorkowych i siarczanowo-chlorkowych, nawet przy niskich stężeniach
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jonów

chlorkowych15,115.

Wykazano,

że

oksym

1-(2-pirydyno)tridekan-1-onu

całkowicie przenosi jony Cu(II) do fazy organicznej, a wydajność procesu nie zależy od
stężenia jonów chlorkowych ani siarczanowych14. Ograniczeniem w zastosowaniu tego
ekstrahenta w ekstrakcji jonów miedzi(II) z kwaśnych roztworów chlorkowych jest
powstawanie niekorzystnej dla procesu emulsji. Natomiast w przypadku ekstrakcji
z roztworów amoniakalnych oksym ten jest w stanie wydzielić 100% jonów Cu(II)
z roztworów wodnych o szerokim zakresie pH (0,1 – 8,0). Ponadto wykazano, że oksym
ten, w zależności od pH fazy wodnej, ma zdolność do kompleksowania metalu według
dwóch mechanizmów: solwatującego (dla pH poniżej 3,5) oraz chelatującego (dla pH
powyżej 3,5). Związek ten oraz jego izomery badano także jako ekstrahenty jonów
cynku(II) z roztworów chlorkowych (zawierających jony azotanowe lub chloranowe)113.
Badania wykazały, że wydajność ekstrakcji jonów Zn(II) zależy głównie od stężenia
jonów chlorkowych w fazie wodnej (wzrost stężenia jonów Cl– jest dodatnio
skorelowany z odzyskiem jonów metalu), a maksymalny odzysk jonów Zn(II),
w zależności od zastosowanego związku, wynosił od 40 do 80%. Analiza budowy
kompleksów wykazała również, że we wszystkich przypadkach jeden mol metalu może
być koordynowany przez jeden mol liganda, a rozkład powstałego kompleksu jest
możliwy przy zastosowaniu wody dejonizowanej lub roztworu amoniaku.
Oksym 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu oraz oksym 1-(4-pirydylo)tridekan-1-onu
badano także jako ekstrahenty jonów żelaza(III) z kwaśnego roztworu chlorkowego11.
Odzysk metalu za pomocą 2-pirydyloketoksymu był stały w całym badanym zakresie
stężeń jonów chlorkowych i wynosił 60%. W przypadku izomeru posiadającego grupę
oksymową w pozycji 4 pierścienia pirydynowego odzysk jonów Fe(III) nie przekraczał
25% i był zależny od stężenia jonów chlorkowych. Oba reagenty kompleksowały metal
w stosunku molowym 1:1, a reekstrakcja naładowanej fazy organicznej była możliwa za
pomocą 1% wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego.
Ekstrakcja miedzi(II) z zastosowaniem 3-pirydyloketoksymu z kwaśnego
roztworu chlorkowego zależy od stężenia jonów chlorkowych (NaCl, HCl). Natomiast
transport jonów miedzi(II) z roztworów amoniakalnych uzależniony jest od pH fazy
wodnej. Wynika z tego fakt, że 3-pirydyloketoksym kompleksuje metal w postaci
obojętnego chlorokompleksu (CuCl2). Sprawdzono także zastosowanie oksymów
ketonów alkilowo-2, -3- oraz -4-pirydylowych z decylowym, dodecylowym oraz
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tetradecylowym łańcuchem alkilowym w ekstrakcji jonów cynku(II) z roztworów
siarczanowo-chlorkowych115. Wszystkie proponowane reagenty przenoszą jony Zn(II)
do fazy organicznej, niestety z wydajnością nieprzekraczającą 30%. W tym także
przypadku ekstrakcja zależy od stężenia jonów chlorkowych, a nie zależy natomiast od
pH fazy wodnej. Dalsze badania wykazały, że oksym 1-(3-pirydyno)undekan-1-onu jest
wysoce skutecznym i selektywnym ekstrahentem jonów cynku(II) z roztworów kwasu
chlorowodorowego zawierającego również jony Fe(II), Fe(III), Cu(II)20. W badaniach
tych selektywny odzysk cynku nie zależy od stężenia kwasu chlorowodorowego,
a regeneracja naładowanej fazy organicznej możliwa była za pomocą 0,2 molowego
wodnego roztworu siarczanu(VI) sodu. Zaobserwowano także, że ekstrahent ten posiada
pewne wady, jak np. niezadawalający rozdział faz przy niskim stężeniu HCl.
3.2.2. Ekstrakcja

metali

czwartorzędowymi

solami

oraz

cieczami

jonowymi
Obecnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania cieczami jonowymi
(ang. Ionic Liquid, IL). Związane jest to między innymi z ich bardzo dużym
potencjałem. Związki te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a także
dają możliwość zastąpienia powszechnie stosowanych lotnych rozpuszczalników
organicznych120–124. Jak podaje literatura, ciecze jonowe mają doskonałe właściwości
fizykochemiczne, m.in. niską temperaturę topnienia (poniżej 100°C), są stabilne
termiczne, charakteryzują się wysoką przewodnością jonową, wysoką lepkością, a także
dużym oknem elektrochemicznym125–127. Duża możliwość kombinacji w łączeniu
kationu i anionu sprawia, iż ciecze jonowe są w dużej mierze projektowalne,
co umożliwia uzyskanie reagenta o pożądanych, właściwościach. Ciecze jonowe
nazywane są w literaturze w różny sposób m. in. ciecz jonowa w temperaturze
pokojowej (ang. Room Temperature Ionic Liquid), roztopione sole (ang. Molten salts),
ciekłe sole organiczne (ang. Liquid organic salts) czy sole skondensowane (ang. Fused
salts), przy czym ostatnie określenie dotyczy soli w fazie ciekłej. Związki te,
ze względu na ich niską prężność par w stosunku do konwencjonalnych
rozpuszczalników organicznych, zaliczane są do tzw. „zielonych” rozpuszczalników
i

substancji

przyjaznych

środowisku123,124,128,129.

Ponadto

ciecze

jonowe

wykorzystywane są między innymi jako katalizatory130,131, substraty do syntezy132,133,
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w przemyśle tekstylnym do produkcji funkcjonalnej odzieży134, jako środki
impregnujące drewno132,135, ale także jako elektrolity w bateriach litowo-jonowych,
kondensatorach oraz ogniwach słonecznych i paliwowych122,136. Poza tym są stosowane
w przemyśle kosmetycznym, w produkcji leków137–139 oraz jako środki bakteriobójcze,
grzybobójcze i herbicydy129,132,140–143.
Pierwsze doniesienia o czwartorzędowych solach pojawiły się już w 1887 r.
Wtedy to Siegmund Gabriel w reakcji pierwszorzędowych amin z chlorkiem alkilowym
i ftalimidem otrzymał produkt przejściowy będący czwartorzędowym chlorkiem
amoniowym144. Kolejne wzmianki o podobnych związkach pojawiły się w 1890 r.,
kiedy to Menchutkin przeprowadził reakcję substytucji trzeciorzędowej aminy
z halogenkiem alkilowym145.
Najprostszym podziałem cieczy jonowych jest klasyfikacja ze względu na
budowę kationu i anionu. W przypadku kationu wyróżnić można głównie sole
amoniowe, sulfoniowe, fosfoniowe oraz oksoniowe, a w przypadku soli amoniowych,
dodatkowo podzielić je można ze względu na hybrydyzację atomu azotu146. Rozróżnia
się

talże

sole

o

hybrydyzacji

sp3,

(tetraalkiloamoniowe,

piperydyniowe

czy morfoliniowe), lub sole o hybrydyzacji sp2 (imidazoliowe lub pirydyniowe)
(Rysunek 9).

Rysunek 9. Podstawowe typy kationów cieczy jonowych 146–148
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W przypadku anionu wyróżnić można aniony organiczne (np. COO–, SO3–)
i nieorganiczne (np. Br–, Cl–). Dodatkowo z pośród anionów nieorganicznych wyróżnia
się aniony proste (Cl-, Br-, I-) lub złożone (
W

ostatnim

dziesięcioleciu

149

.

zainteresowanie

czwartorzędowymi

solami

organicznymi i cieczami jonowymi wzrosło znacząco w kontekście zastosowania ich
jako

potencjalne

ekstrahenty

w

separacji

związków

organicznych

i nieorganicznych121,150–154. Naukowcy wykazali ogromny potencjał cieczy jonowych
jako związków służących do usuwania jonów metali. Modyfikacja budowy cieczy
jonowej, poprzez dobór odpowiedniego kationu i anionu, pozwala na zaprojektowanie
związków o konkretnych właściwościach ekstrakcyjnych. Ponadto ciecze jonowe
stosuje się je nie tylko jako ekstrahenty jonów metali, ale także jako rozpuszczalniki
innych ekstrahentów155,156.
Największą popularnością w procesie odzysku metali z roztworów wodnych
cieszą się amoniowe i fosfoniowe ciecze jonowe. Do pierwszej grupy należy
Aliquat®336 (produkowany przez firmę BASF Global Mining Solutions) oraz
Androgen®464 (Merck), a do drugiej ekstrahenty Cyphos IL 101, Cyphos IL 104
i Cyphos IL 109 (produkowane przez firmę Cytec). Struktury i nazwy cieczy jonowcyh
proponowanych w ekstrakcji metali przedstawiono w tabeli 10.
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Tabela 10. Amoniowe i fosfoniowe ciecze jonowe proponowane w ekstrakcji jonów
metali z roztworów wodnych
Ciecze jonowe stosowane w ekstrakcji metali
Nazwa
handlowa

Główny składnik o właściwościach ekstrakcyjnych
Nazwa systematyczna

Wzór

chlorek
Cyphos IL 101

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

bromek
Cyphos IL 102

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

bis(2,4,4-trimetlopentylo)fosfinian
Cyphos IL 104

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

bis(trifluorometylosulfonylo)imidek
Cyphos IL 109

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

tetrafluoroboran
Cyphos IL 111

triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

chlorek
Cyphos IL 167

tributylo(tetradecylo)fosfoniowy

chlorek trioktylometyloamoniowy
®

Aliquat 336

chlorek triodecylometyloamoniowy
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Do najczęściej stosowanych w ekstrakcji metali soli amoniowych należy
preparat Aliquat®336. Prowadzone badania wykazały, że preparat ten przenosi do fazy
organicznej anionowe kompleksy metali dwuwartościowych, takich jak kobalt(II),
miedź(II), cynk(II) i kadm(II) z roztworów chlorkowych157. Analiza wydajności
ekstrakcji przy użyciu tego esktrahenta pozwoliła na uszeregowanie metali według
malejącej ekstrakcji w zależności od warunków prowadzenia procesu 158,159:
Cd > Zn >Cu, Co, Mn, gdy stężenie HCl < 1 mol/dm3 oraz
Cd > Zn > Cu > Co > Mn gdy stężenie HCl = 4 mol/dm3.
Mishra i wsp. także zastosowali w swoich badaniach Aliquat®336 w nafcie, ale do
ekstrakcji jonów żelaza(III) z roztworu wodnego, stanowiącego odpad po ługowaniu
rud żelaza kwasem chlorowodorowym160. Zaobserwowano, że wzrost stężenia kwasu
chlorowodorowego w fazie wodnej z 1,61 do 9,7 mol/dm3 spowodował wyraźny wzrost
procentu ekstrakcji z 51,8 do 97,5%. Te same właściwości ekstrakcyjne względem
jonów żelaza(III) potwierdzili w swoich pracach Przeszlakowski i Habrat158.
W przypadku związków będących solami fosfoniowymi naukowcy najczęściej
badają ekstrahenty z grupy Cyphos (np. Cyphos IL 101, Cyphos IL 104, Cyphos IL 109
itp.). Preparat Cyphos IL 101 badano jako ekstrahent cynku(II)152,154,161–166,
żelaza(III)161,164,165, palladu(II)166–169, platyny(IV)170, kadmu(II)162,171, kobaltu(II)172,173,
niklu(II)157,172,173, chromu(VI)174, rtęci(II)175, rutenu(III)176, indu(III)177, bizmutu(III)178,
złota(III)179,180 oraz uranu(VI)181 z wodnych roztworów chlorkowych. Reagent ten
znalazł także zastosowanie w odzysku molibdenu, wanadu(III) i kadmu(II) z roztworów
siarczanowych159,182.
Cyphos IL 104 używany jest w badaniach ekstrakcji palladu(II)167–169,
kadmu(II)183, niklu(II)184, cynku(II)162, miedzi(II)185 i rutenu(III)176 z roztworów
chlorkowych. Natomiast Cyphos IL 109 rozcieńczony w ksylenie znalazł zastosowanie,
jako nowy ekstrahent złota(III) z kwaśnego roztworu chlorkowego186. Kogelnig i in.
zastosowali Cyphos IL101 do selektywnego rozdziału Fe(III) z 6 molowego roztworu
HCl zawierającego także jony Ni(II)187. Badania te wykazały, że wydajność ekstrakcji
Fe(III) zależy od stężenia kwasu chlorowodorowego w roztworze wodnym. Wyniki
te są analogiczne do wyników otrzymanych przy zastosowaniu amoniowej cieczy
jonowej, Aliquat®336. Inny zespól badawczy zastosował nierozcieńczony (100%)
Cyphos IL 101 do odzysku jonów Fe(III)188,189. Badania wykazały, że już po pięciu
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minutach ekstrakcja żelaza(III) wyniosła ponad 99%, a maksymalna pojemność
ekstrahenta była równa 80 g/dm3.
Regel–Rosocka i wsp. także prowadzą badania dotyczące właściwości
ekstrakcyjnych fosfoniowych cieczy jonowych (Cyphos IL 101, Cyphos IL 104,
Cyphos IL 109 i Cyphos IL 111)154,161,165. W pracach tych użycie preparatu
Cyphos IL 101 pozwoliło na niemal całkowity odzysk jonów cynku(II) z roztworów
chlorkowych163. Ekstrakcja cynku(II) przy zastosowaniu tego ekstrahenta zachodziła
zgodnie z mechanizmem wymiany jonowej, gdzie stosunek molowy cynku(II) do cieczy
jonowej wynosił 1:2 zgodnie z równaniem:
(9)
(10)
W pracach tych do regeneracji naładowanej fazy organicznej użyto kwasu
siarkowego(VI), co pozwoliło na przeprowadzenie kolejnych cykli ekstrakcji bez
obniżenia właściwości ekstrakcyjnych fazy organicznej. Cyphos IL 101 w toluenie
użyto także do selektywnej ekstrakcji jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych
zawierających także jony żelaza(II)190. Ekstrakcja przy użyciu tej cieczy jonowej
wzrastała w następującej kolejności: Fe(II) < Zn(II) < Fe(III). Maksymalny odzysk
jonów Fe(II), Fe(III) oraz Zn(II) przy zastosowaniu 50% roztworu Cyphos IL 101
w toluenie wynosił odpowiednio 30, 45 i 40 g/dm3. Ta sama grupa badawcza
przeprowadziła również szereg badań nad zastosowaniem fosfoniowych cieczy
jonowych do odzysku jonów cynku(II) i żelaza(III) z roztworów chlorkowych
o składzie podobnym do składu kąpieli potrawiennych z cynkowni165. Zaobserwowano,
że Cyphos IL 101 i Cyphos IL 104 są skutecznymi ekstrahentami jonów Zn(II) i Fe(III),
a skompleksowany metal można skutecznie usunąć z naładowanej fazy organicznej
roztworem kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,5 mol/dm3. Prowadzone badania
wykazały także zależność procentu ekstrakcji od budowy zastosowanej cieczy jonowej.
Stwierdzono, że hydrofobowość anionu w strukturze cieczy jonowej ma wpływ na
efektywność ekstrakcji.
Te same dwie ciecze jonowe Regel-Rosocka i wsp. zaproponowali do rozdziału
jonów cynku(II) i żelaza(II) z roztworów chlorkowych przy użyciu polimerowych
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membran inkluzyjnych (PIM)191. Związki te pozwalają na selektywny rozdział jonów
Fe(III) od jonów Zn(II). Cyphos IL 104 natomiast, można uznać za obiecujący reagent
do odzysku Zn(II) i Cd(II) z kwaśnych odpadów pochodzących z cynkowni162. Prace te
wykazały, że na odzysk metalu wpływa stężenie użytej cieczy jonowej, czas
prowadzonego procesu oraz rodzaj rozpuszczalnika organicznego. Odzysk cynku
i kadmu możliwy był tylko w przypadku zastosowania roztworów chlorkowych,
natomiast w przypadku zastosowania roztworów azotanowych i siarczanowych odzysk
metalu był na poziomie zerowym.
Fosfoniowe ciecze jonowe znajdują także zastosowanie w odzysku jonów
ołowiu(II), choć wiedza na temat ekstrakcji tych jonów nie jest tak rozpowszechniona
jak

w

przypadku

innych

metali

dwuwartościowych.

Przykładowo

chlorek

trioktylo(4-winylobenzylo)fosfoniowy zaproponowany przez Barsanti i wsp. pozwolił
na prawie 100% ekstrakcję nie tylko jonów Pb(II), ale także Cu(II) i Zn(II) z roztworów
chlorkowych192.
Coraz częściej, jako ekstrahenty badane są także związki na bazie
kationu

imidazoliowego155,193,194.

Przykładem

może

być

heksafluorofosforan

1-butylo-3-metyloimidazoliowy zastosowany w badaniach opisanych przez Wei. i in. do
ekstrakcji jonów Cd(II), Cu(II), Pb(II), Hg(II), Ag(I) i Zn(II)153. Uzyskane wyniki
pozwoliły stwierdzić, że związek ten jest w stanie w 100% wyekstrahować z roztworu
wodnego jony ołowiu(II), cynku(II) i kadmu(II), a na proces ekstrakcji wpływa pH
roztworu wodnego. Domańska i Rękawek także badali imidazoliowe ciecze jonowe
jako ekstrahenty, ale w swoich pracach analizowali ekstrakcję Ag(I) i Pb(II)194. Innym
przykładem jest zastosowanie do ekstrakcji Au(III) przez Tong i in. chlorku
1-heksadecylo-3-metyloimidazoliowego195. Związek ten wykazał wysoką selektywność
względem jonów Au(III) z roztworów zawierających także jony Cu(II), Co(II), Ni(II),
Fe(III), Al(III) i Sn(IV).
Rahim i wsp. do odzysku jonów miedzi przebadali szereg hydrofobowych
imidazoliowych cieczy jonowych, stosując kation 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
i

1-heksylo-3-metyloimidazoliowy,

i bis(trifluorometylosulfonylo)imidek

196

a

jako

anion

heksafluorofosforan

. Wykazali oni, że ekstrakcja jonów Cu(II)

maleje wraz ze wzrostem hydrofobowości stosowanej cieczy jonowej, choć molowy
skład powstających kompleksów nie zależał od budowy cieczy jonowej. Fan i in.
50

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

CZĘŚĆ LITERATUROWA

w swoich badaniach do ekstrakcji miedzi(II) zastosowali hydrofobową ciecz jonową,
(heksafluorofosforan 1-(2-aminoetylo)-3-butylomidazoliowy)197. W badaniach tych
ekstrahent koordynuje metal w stosunku molowym 6:1. De los Ríos i wsp. porównali
w swojej pracy amoniowe i imidazoliowe ciecze jonowe, jako ekstrahenty Zn(II),
Cd(II), Cu(II) i Fe(III) z roztworów kwasu chlorowodorowego151. Zaobserwowali oni,
że na wzrost procentu ekstrakcji ma wpływ hydrofilowość anionu imidazoliowej cieczy
jonowej, która wzrasta w kolejności

. Zaobserwowano

także, że stężenie HCl ściśle koreluje z procentem ekstrakcji umożliwiając 100%
odzysk metalu przy stężeniu HCl wynoszącym 5 mol/dm3.
W badaniach ekstrakcyjnych zastosowano także związki pirydyniowe takie jak
chlorek heksadecylopirydyniowy, który został użyty przez Tong i in.198. Związek ten
jest przykładem efektywnego i selektywnego ekstrahneta jonów Pd(II) z kwaśnych
roztworów chlorkowych, a selektywność wykazano względem jonów Co(II), Cu(II),
Ni(II), Al(III), Fe(III) i Sn(IV).
Ostatnie

doniesienia

literaturowe

dotyczą

zastosowania

także

tzw. dwufunkcyjnych cieczy jonowych, które powstają w wyniku połączenia dwóch
różnych ekstrahentów. Przykładem może być ciecz jonowa [A336/Cy272], którą
zastosowano do ekstrakcji jonów Cu(II) z roztworów siarczanowych199. Badania te
wykazały, że zaproponowana dwufunkcyjna ciecz jonowa jest efektywniejszym
ekstrahentem niż wyjściowe związki (w tym wypadku Aliquat®336 i Cyanex®272).
Ekstrahent ten również charakteryzuje się znaczą selektywnością, czego przykładem
jest rozdział miedzi(II) od niklu(II) w całym zakresie pH i od żelaza(III) przy pH
poniżej 3 (βFe/Cu = 3246).
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4. Procesy membranowe
Techniki membranowe należą do technik separacji, które odgrywają bardzo
ważną rolę w ochronie środowiska naturalnego. Od XIX wieku prowadzone były
badania nad pierwszymi membranami (kauczukowymi, ceramicznymi i metalowymi),
które pozwoliły na sformułowanie prawa dyfuzji gazów. W 1854 roku skonstruowano
pierwszy aparat do dializ. Natomiast już rok później Adolf Fick opracował pierwsze
membrany celulozowe i badał dyfuzję cieczy, co zaowocowało sformułowaniem prawa
opisujące zjawiska dyfuzji cieczy (Prawo Ficka - 1855 r.). Na większą skalę procesy
membranowe zastosowano podczas II wojny światowej w Niemczech, w celu
monitorowania skażeń wody pitnej200. W 1960 roku opracowano membrany typu
hollow fiber (HF), które znalazły zastosowanie w odwróconej osmozie. Dwa lata
później Loeb i Sourirajan opracowali technologię produkcji tego typu membran
i wykorzystania ich do odsalania wody morskiej201. Sukces jaki osiągnęły tego typu
membrany spowodował wzrost ich wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu.
Obecnie membrany posiadają wiele zastosowań aplikacyjnych np. oczyszczanie wody
i mleka, odsalanie wody morskiej, produkcja żywności i napojów, hemodializa,
separacja białek, odgazowanie roztworów procesowych, rozdzielanie dwutlenku węgla
i innych gazów (gazów spalinowych) czy oczyszczanie wód ściekowych201–203.
Technologia membranowa znacznie zwiększyła możliwości restrukturyzacji procesów
produkcyjnych, ochrony środowiska i zdrowia publicznego oraz dostarcza nowych
technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zakres stosowania technologii
membranowych ciągle należy do rozwijających się obszarów i uzależniony jest od
właściwości coraz to nowych i ciągle ulepszanych materiałów membranowych204,205.
Według definicji Europejskiego Towarzystwa Membranowego (ang. European
Membrane Society, EMS), membrana – to faza stała bądź ciekła rozdzielająca dwie
„inne” fazy, działająca jak przegroda pasywna bądź aktywna w transporcie materii
pomiędzy tymi fazami206. Roztwór kierowany do procesu separacji membranowej
określany jest nadawą, roztwór przechodzący przez membranę to permeat, a roztwór
wzbogacony nazywany jest retentatem (koncentrat) (Rysunek 10).
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Rysunek 10. Przykładowy schemat rozdziału strumieni w technikach membranowych
(a) filtracja jednokierunkowa, (b) filtracja krzyżowa
(rysunek własny na podstawie200,206,207)
Istnieje wiele typów membran, które mogą być sklasyfikowane przez naturę
materiału membranowego, morfologię membrany, geometrię, sposoby wytwarzania,
warunki procesu separacji. Membrany można podzielić ogólnie na membrany
biologiczne i syntetyczne, i te drugie stosowane są w przemyśle na dużą skalę208.
Membrany syntetyczne dzielą się na ciekłe i stałe. Stałe membrany natomiast na
organiczne (polimerowe) lub nieorganiczne (ceramiczne/metalowe). Kolejne podziały
zależą od struktury, i tu występuje podział na membrany: jednorodne lub
heterogeniczne

oraz

symetryczne

i

asymetryczne.

Jeśli

uwzględnić

kształt

geometryczny membrany mogą być płaskimi, cylindrycznymi lub wydrążonymi
błonami włóknistymi. Podział membran ze względu na ich budowę przedstawia
rysunek 11. Uwzględniając morfologię membrany można zastosować membrany
porowate (o szerokim zakresie wielkości porów stosowane powszechnie w procesie
ultra-

i

mikrofiltracji)

oraz

membrany

nieporowate,

inaczej

homogeniczne.

Do membran nieporowatych zaliczamy przede wszystkim materiały z octanu celulozy,
polietylenu,

kauczuku

homogeniczne

silikonowego,

występują

w

dwóch

a

także

ciekłe

postaciach:

jako

membrany.
membrany

Membrany
obojętne

i jonowymienne209, a membrany asymetryczne można podzielić na zbudowane z jednej
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substancji (uzyskane metodą inwersji) lub z dwóch różnych substancji (kompozytowe,
uzyskane metodą nakładania warstw).
Membrana
syntetyczna

biologiczna

ciekła

stała
organiczna

nieorganiczna

nieporowata z ładunkiem

porowata

lub bez ładunku

asymetryczna

symetryczna

kompozytowa

asymetryczna

inwersja faz

Rysunek 11. Podział membran ze względu na ich budowę
(rysunek własny na podstawie202)
Do wytwarzania membran można zastosować większość znanych materiałów,
takich jak polimery, ceramikę, metal, węgiel i szkło. Obecnie komercyjne membrany
są głównie wytwarzane z materiałów polimerowych. Jest to argumentowane faktem,
że tego typu membrany mogą być produkowane względnie tanio. Polimery do produkcji
membran powinny być nie tylko łatwo przetwarzalne, ale również wykazywać
stabilność termiczną w szerokim zakresie temperatur, stabilność chemiczną w szerokim
zakresie pH oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną201. W produkcji membran
organicznych najczęściej wykorzystuje się celulozę oraz jej pochodne (estrowe
np. octan celulozy), poliwęglany, poliakrylany, poliamidy, chlorek poliwinylu oraz
polietylen i polipropylen210.
Dobór

odpowiedniej

technologicznego

i

zależy

membrany
od

wielu

podyktowany
czynników,

z

jest

typem

których

procesu

najważniejsze

to charakterystyka nadawy oraz wymagany efekt oczyszczenia201–203. Na rysunku 12
przedstawiono schemat wyboru odpowiedniego procesu membranowego w zależności
od zakresu wielkości rozpuszczonych i zawieszonych składników w roztworze.
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Włosy
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proces separacji
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Filtracja
Mikrofiltracja

*erytrocyty

Rysunek 12. Zakresy wielkości rozpuszczonych i zawieszonych składników w wodzie (opracowanie własne na podstawie200,206)
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Podziałowi również podlega proces membranowy, który zależy od rodzaju siły
napędowej wywołującej transport substancji przez membranę201. Wyróżnia się: procesy
ciśnieniowe, procesy napędzane różnicą stężeń, procesy napędzane różnicą temperatur
oraz procesy, w których siłą napędową jest różnica potencjału elektrycznego
(Tabela 11).
Tabela 11. Klasyfikacja procesów membranowych wg rodzaju siły napędowej
wywołującej transport substancji przez membranę202,203,205

Różnica ciśnień
•
•
•
•

Mikrofiltracja
Ultrafiltracja
Nanofiltracja
Odwrócona
osmoza

Różnica stężeń
• Pewaporacja
• Dializa,
Hemodializa
• Dializa
dyfuzyjna
• Separacja
gazów

Różnica
temeratur
• Termoosmoza
• Destylacja
membranowa

Różnica
potencjału
elektrycznego
• Termosomoza
• Elektrodializa
• Elektroliza
membranowa

Membrany są stosowane w wielu procesach przemysłowych (Tabela 12.)
np. oczyszczanie ścieków w przemyśle górniczym, mineralnym i galwanicznym,
odsalanie wody morskiej, oddzielanie serwatki i białek od mleka w przemyśle
mleczarskim, oddzielanie oleju i wody od emulsji, separacji enzymów i antybiotyków
w przemyśle medycznym oraz usuwania gazu z roztworów wodnych i procesowych
w przemyśle płytek krzemowych201. W stacjach uzdatniania wody od lat w procesie
odsalania stosuje się techniki membranowe takie jak: odwróconą osmozę, elektrolizę,
czy filtrację (makro- i ultrafiltrację), i tym sposobem otrzymuje się ok. 20 milionów
metrów sześciennych wody pitnej na dzień208. Wartość ta odpowiada mniej więcej
połowie całkowitej światowej wydolności w zakresie produkcji wody pitnej.
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Tabela 12. Zastosowanie wybranych technik membranowych206
Procesy
membranowe
Odwrócona osmoza

Mikrofiltracja

Nanofiltracja

Ultrafiltracja

Perwaporacja

Elektrodializa

Zastosowanie
oczyszczanie roztworów wodnych; usuwanie metali
ciężkich, odsalanie; usuwanie alkoholu (piwa, wina);
frakcjonowanie białek; recykling ścieków
„zimna” sterylizacja piwa, wina i mleka; klarowanie piwa,
wina i soków; usuwanie komórek z roztworów
fermentacyjnych;
usuwanie jonów dwuwartościowych; zmiękczanie wody;
usuwanie małocząsteczkowych związków organicznych;
frakcjonowanie substancji rozpuszczonych w wodzie;
oczyszczanie (przemysł farmaceutyczny, spożywczy,
biotechnologiczny); usuwanie pestycydów
zatężanie roztworów; oczyszczanie ścieków emulsyjnych;
oczyszczanie makromolekularnych roztworów; usuwanie
substancji koloidalnych i wielkocząsteczkowych;
produkcja wody demineralizowanej; oczyszczanie
rozpuszczalników; frakcjonowanie makrocząsteczek;
klarowanie; zatrzymywanie katalizatorów
oczyszczanie powietrza; odwadnianie rozpuszczalników
organicznych (w szczególności etanolu i izopropanolu);
oczyszczanie wody; rozdział azeotropów; usuwanie
lub odzysk lotnych związków organicznych z wody;
rozdział mieszanin organicznych
usuwanie metali ciężkich; usuwanie cyjanków i azotanów;
odsalanie; oddzielanie jonów z roztworów wodnych;
produkcja soli z wody morskiej; odsalanie produktów
mleczarskich; stabilizacja win; regeneracja kąpieli
galwanicznych;
demineralizacja
i
oczyszczanie
roztworów enzymów, protein, aminokwasów, cukrów

4.1. Membrany ciekłe
Membrany ciekłe są atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych procesów
ekstrakcji ciecz-ciecz i innych technik rozdzielania (w szczególności jonów metali).
W 1967r Li wprowadził pojęcie emulsyjnych membran ciekłych211. Metody oparte na
membranach ciekłych zyskały zainteresowanie zarówno, jako metody rozdziału
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jak i zatężania. Liczne prace potwierdziły zasadność stosowania ciekłych membran
w metalurgii, technologiach ochrony środowiska czy biotechnologii. Zainteresowanie to
jest spowodowane niższym zużyciem rozpuszczalników organicznych w porównaniu
z klasycznymi procesami ekstrakcji212. Membrany ciekłe, ze względu na postać dzieli
się na cztery podstawowe grupy: membrany grubowarstwowe BLM (ang. Bulk Liquid
Membranes), unieruchomione membrany ciekłe (inaczej podparte lub immobilizowane)
SLM (ang. Supported Liquid Membranes), membrany emulsyjne ELM (ang. Emulsion
Liquid Membranes), polimerowe membrany inkluzyjne PIM (ang. Polymer Inclusion
Membrane) (Rysunek 13)202,213–216.

Rysunek 13. Schemat budowy układów z ciekłymi membranami typu BLM, ELM,
SLM i PIM (rysunek własny na podstawie 211,214)
W membranach grubowarstwowych (BLM) transport metalu prowadzi
się w układzie (w specjalnym naczyniu), który zapewnia rozdzielenie faz wodnych oraz
kontakt pomiędzy tymi fazami z fazą organiczną. W zależności od typu (gęstości)
zastosowanego w badaniach rozpuszczalnika organicznego faza organiczna znajduje
58

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

CZĘŚĆ LITERATUROWA

się nad lub pod fazami wodnymi. Membrany te idealnie nadają do badań transportu
jonów, ale względu na swoją grubość, transport masy jest niewielki i dlatego rzadko
stosowane są na skalę przemysłową214.
Emulsyjne membrany ciekłe (ELM) składają się z trzech faz: wodnej fazy
wewnętrznej zamkniętej przez fazę membranową, organicznej fazy membranowej oraz
wodnej fazy zewnętrznej (fazy ciągłej)217. Tego typu układy są stabilizowane poprzez
dodatek do fazy organicznej surfaktantu (środka powierzchniowo czynnego), który ma
za zadanie obniżyć napięcie międzyfazowe. Emulsyjne membrany powstają w procesie
dwuetapowym213. W pierwszym etapie roztwór wodny jest emulgowany w nadmiarze
rozpuszczalnika organicznego, natomiast w następnym etapie powstałą emulsję
dysperguje się w nadmiarze wody, stanowiącej fazę zewnętrzną, co gwarantuje
powstawanie pożądanej emulsji (woda – faza organiczna – woda). Membrany typu
ELM znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w odzysku i separacji metali
oraz związków organicznych np. aminokwasów czy kwasów organicznych214.
Podparte ciekłe membrany (SLM) najczęściej dzieli się według geometrii
wówczas mogą być one wytwarzane w postaci folii, rur, kapilar oraz włókien (stąd
pochodzenie nazwy Hollow Fiber). Membrany płaskie formuje się w spirale
(ang. spiral-wound) oraz wkłady fałdowane (ang. pleated cartridges). SLM zwane
modułami membranowymi to najczęściej membrany typu hollow fiber, wówczas
nazywane są membraną HFSLM (ang. Hollow Fiber Supported Liquid Membrane)202.
Tego typu membrany często wytwarzane są z tworzywa sztucznego w postaci plastrów
lub polimerowych rurek218. Membrany typu hollow fiber często nazywa się modułami
z włóknami kanalikowymi lub membranami kapilarnymi. Płaskie arkusze (ang. flat
sheet) używane są najczęściej w pracach badawczych w laboratorium z powodu prostej
budowy, ponieważ charakteryzują się ograniczoną powierzchnią. Natomiast zwiększona
powierzchnia kontaktu charakteryzuje moduły spiralne oraz moduły z włóknami
kapilarnymi, dla których stosunek powierzchni do objętości może osiągać 103 m2/m3
(moduł spiralny) oraz 130 m2/m3 (włókna kapilarne)219,220.
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4.1.1. Zastosowanie ciekłych membran w ekstrakcji metali
Coraz częściej wykorzystuje się procesy membranowe do odzysku, zatężania
i separacji metali z wodnych roztworów po procesowych oraz ścieków. Jedną z nowych
technik wydzielania jonów metali z roztworów wodnych są membrany ciekłe (LM).
Polimerowe

membrany

inkluzyjne

(PIM)

to

jednorodne

membrany

pseudociekłe, zbudowane są z przenośnika jonów (ekstrahenta), plastyfikatora oraz
matrycy

polimerowej.

Tego

typu

membrany

charakteryzują

się

wysoką

przepuszczalnością wobec małych cząsteczek. Dodatek plastyfikatorów zwiększa
elastyczność oraz obniża kruchość membrany polimerowej. W PIM ciekła faza
organiczna wypełnia całą objętość folii polimerowej, a nie tylko pory jak w przypadku
SLM. W skutek tego membrany te są bardziej jednorodne i charakteryzują się większą
stabilnością w porównaniu z ciekłymi membranami podpartymi. Wiele grup
badawczych w swoich badaniach zastosowało PIM do usuwania metali z roztworów
wodnych m. in. Zn, Cu, Cd, Au, Ag, Cr 161,167,221–227. Metoda ta ma jednak spore wady,
przede wszystkim ze względu na małą powierzchnię wymiany masy proces ten
wykorzystywany wyłącznie w skali laboratoryjnej. Wiele grup badawczych zastosowało
do usuwania metali z roztworów wodnych membrany typu hollow fiber218,228,229.
Posiadają one znacznie większą powierzchnię wymiany masy (najczęściej do 130 m2)
niż PIM. System modułowy pozwala na łatwe powiększenie skali i przeniesienie
procesu ze skali laboratoryjnej do skali półpilotażowej, a po połączeniu kilku modułów
nawet do skali przemysłowej201.
Membrany hollow fiber opracowane zostały w 1960 roku i zostały pierwszy raz
zastosowane w odwróconej osmozie. Początkowo membrany HF wykonane były
zazwyczaj z octanu celulozy. Obecnie mogą być również wykonane z poliamidu,
polipropylenu, poliakryloamidu, polisufonu i innych kompozytów polimerowych.
Ważny jest dobór odpowiedniej membrany do procesu, ponieważ materiały
membranowe posiadają charakterystyczne właściwości, takie jak odporność, zakres pH,
zakres temperatur czy tolerancję na biodegradację. Najbardziej znanym modułem
stosowanym w badaniach ekstrakcyjnych jest moduł Extra-Flow Liqui-Cel® oferowany
przez firmę Celgard (Rysunek 14). Kontaktor membranowy Liqui-Cel zawiera tysiące
mikroporowatych wydrążonych włókien polipropylenu, które nawinięte są wokół rury
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dystrybucyjnej z centralną przegrodą. Firma Celgrad oferuje kontaktory o powierzchni
do 130 m2.

Rysunek 14. Schemat modułu membranowego
(opublikowano za zgodą firmy Celgrad)

Liqui-Cel®

Extra-Flow230

Membrany HF znajdują wiele zastosowań w przemyśle, początkowo moduły te
zostały wyprodukowane w celu usunięcia gazów (CO2, O2 i N2) z cieczy lub do
wprowadzania gazu do cieczy (mikroelektronika, produkcja żywności i napojów).
Ponadto znalazły one zastosowanie w sektorze medycznym, w dializie osób
z niewydolnością nerek218,230.
Ekstrakcja za pomocą modułu HF charakteryzuje się wieloma zaletami do
których należą:
 duże rozwinięcie powierzchni międzyfazowej

(porowatość powierzchni

membrany):
 stosunkowo

duże

strumienie

przepływu

masy,

wynikające

z

dużych

współczynników dyfuzji w fazie ciekłej;
 możliwość prowadzenia procesu w sposób ciągły;
 możliwość regulacji prędkości przepływu ekstraktu i rafinatu, niezależnie od
różnicy gęstości obu faz;
 możliwość stosowania drogich i selektywnych przenośników, ze względu na
niewielkie objętości fazy organicznej;
 brak niekorzystnego zjawiska powstawania trwałych emulsji (mogącego
występować podczas konwencjonalnej ekstrakcji);
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 duża różnorodność i dostępność membran pozwalająca na łatwy dobór układu
do konkretnych potrzeb;
 instalacje membranowe charakteryzują się stosunkowo niskim kosztem,
materiałów i niewielkim zapotrzebowaniem na energię.
Jedyną wadą HF jest tworzenie się warstw polaryzacyjnych na membranie
tzw. fouling231. Zjawisko to, to nic innego jak zapychanie porów membrany poprzez
obrastanie jej błoną biologiczną bądź mineralną (tzw. tworzenie się placka
filtracyjnego). Problem ten rozwiązuje układ pseudoemulsyjny, który stanowi bardzo
obiecującą metodę oczyszczania ciekłych strumieni odpadowych z toksycznych lub
cennych jonów metali. Również w tej metodzie ważny jest dobór odpowiedniego
ekstrahenta, który zapewni możliwość selektywnego i efektywnego wydzielania jonów
metali z roztworów wodnych. W modułach hollow fiber realizuje się zarówno
pojedyncze procesy ekstrakcji i reekstrakcji, jak i jednoczesną ekstrakcję i reekstrakcję
w układach pseudoemulsyjnych PEHFSD (ang. Pseudo-Emulsion Based Hollow Fiber
Strip Dispersion).

4.1.2. Wydzielanie

jonów

metali

w

układach

pseudoemulsyjnych

z wykorzystaniem modułów membranowych typu Hollow Fiber
Nowością w zastosowaniu modułów HF jest użycie ich w układzie
pseudoemulsyjnym do ekstrakcji jonów metali z roztworów wodnych. Istotą procesu
jest prowadzenie w module membranowym, przy utrzymaniu

pseudoemusji

(mieszaniny nadawy z fazą zawierającą ekstrahent lub mieszaniny fazy organicznej
zawierającej ekstrahent z fazą odbierającą), równocześnie ekstrakcji i reekstrakcji.
Istnieją dwa warianty tej metody: przy zastosowaniu pseudoemulsji w nadawie
(ang. Hollow Fiber Renewal Liquid Membrane, HFRLM) lub w fazie odbierającej
(ang. Pseudo-Emulsion Based Hollow Fiber Strip Dispersion, PEHFSD)211. Wariant
drugi jest częściej proponowany przez naukowców do odzysku jonów metali
z roztworów wodnych i to właśnie on będzie szerzej opisany w tym rozdziale.
Prowadzone dotychczas badania wykazały, że układ pseudoemulsyjny stanowi
obiecującą metodę oczyszczania ciekłych strumieni odpadowych z toksycznych
lub cennych jonów metali. Jest on godną uwagi alternatywą dla klasycznej ekstrakcji
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ciecz-ciecz, jak i, nieco rzadziej stosowanej, ekstrakcji membranowej z wykorzystaniem
modułów membranowych typu hollow fiber228,232–234. Stosując system PEHFSD można
usunąć takie metale jak: miedź, cynk, nikiel, kadm, uran, złoto235–239, kwasy i zasady240,
a także farmaceutyki241,242. Moduły HF proponowane są także do oczyszczania ścieków
przemysłowych z toksycznych organicznych związków m. in. z fenolu, p-nitrofenolu
i kwasu cytrynowego229,243–245.
Dominującą grupą badawczą, która zastosowała w swoich badaniach kontaktory
hollow fiber w układzie pseudoeumulsyjnym jest grupa prof. Alguacila. W badaniach
tych membrany HF zastosowano do ekstrakcji takich metali jak Cu(II), Ni(II), Cd(II),
Cr(III) oraz Fe(III)105,246–250. Do pseudoemulsyjnej esktrakcji miedzi(II) zespół
Alguacila zastosował ekstrahent Acorga M5640 rozpuszczony w rozpuszczalniku
parafinowym, membranę Durapore GVHP4700 wykonaną z poli(fluorkuwinylidenu),
identyczną objętość fazy zasilającej jak i pseudoemulsyjnej (200 cm3), a fazę
odbierającą stanowił roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 180 g/dm3

246

.

Tak dobrane parametry pozwoliły na odzysk ponad 80% metalu znajdującego
się w nadawie przy pH w zakresie 1 – 4. W kolejnych pracach do odzysku jonów Ni(II)
zastosowano mieszaninę kwasu 2-etyloheksylofosforowego z Acorga M5640105,
chlorek triizooktyloamoniowy do ekstrakcji Cd(II)249, a także ciecz jonową
[RNH3+HSO4–] otrzymaną w reakcji pierwszorzędowej aminy (PRIMENE JMT)
z kwasem siarkowym248 oraz chlorekiem trioktylometyloamoniowym250 do ekstrakcji
jonów Cr(III). Fazą odbierającą (strippingową) w procesie odzysku jonów Ni(II)
i Cr(III) stanowił roztwór H2SO4 (0,5–2 mol/dm3), natomiast w przypadku Cd(II)
0,5 molowy roztwór amoniaku. Zarówno w procesie odzysku jonów Ni(II), Cd(II),
jak i Cr(III) zastosowano membranę Liquid-Cel marki Celgrad, a odzysk badanych
metali przekraczał 90%. Grupa badawcza Alguacila zastosowała także w swoich
badaniach preparat Cyphos®IL101251. Związek ten okazał się być skutecznym
ekstrahentem jonów Cr(VI) z roztworu kwasu chlorowodorowego przy zastosowaniu
jako fazy odbierającej roztworu wodorotlenku sodu. W badaniach tych zaobserwowano
negatywny wpływ stężenia metalu w fazie zasilającej na transport masy. Zjawisko to
wytłumaczono przesyceniem fazy organicznej, co w efekcie spowolniło proces dyfuzji.
Drugą wiodącą grupą badawczą zajmującą się ekstrakcją metali w modułach HF
w układzie pseudoemulsyjnym jest grupa profesor Sastre. Badania te prowadzono
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w przypadku jonów chromu(VI), złota(I) i kobaltu(II)209,252. Do odzysku jonów Au(I),
zastosowano 12% roztwór LIX-79 w heptanie w mieszaninie z 0,2 molowy wodnym
roztorem NaOH, co stanowiło fazę pseudoeumlsjną239. Badania te potwierdziły dużą
stabilność membrany oraz powtarzalność procesu, a sam odzysk jonów Au(I) uzyskano
na poziomie 90%. Wydzielenie jonów chromu(VI) z roztworów chlorkowych przy
użyciu handlowego ekstrahenta Cyanex®923 zostało opisane w kolejnej pracy Sastre
i współpracowników252. Wyniki transportu masy uzyskane dla proponowanego reagenta
były obiecujące, choć wzrost stężenia metalu w fazie zasilającej również i w tym
przypadku powodował znaczący spadek odzysku Cr(VI). Współpraca Sastre z Alguacil
zaowocowała

publikacją,

w

której

opisano

wyniki

zastosowania

kwasu

bis(2-etyloheksylo)fosforowego (D2EHPA) jako ekstrahenta jonów Co(II)253. W pracy
tej wykazano dużą skuteczność proponowanego preparatu, który był bardziej wydajny
niż rekomendowany Acorga PT5050 lub Cyanex®272. Transport masy również wzrastał
wraz ze wzrostem pH roztworu zasilającego, a finalny odzysk metalu wynosił
powyżej 70%.
Grupa badawcza prof. Carvalho również stosowała proces PEHFSD do odzysku
jonów metali ciężkich z roztworów wodnych. Polipropylenowy moduł membranowy
zastosowano do odzysku jonów cynku(II) z roztworów siarczanowych oraz miedzi(II)
z roztworów siarczanowych i amoniakalnych254,255. W przypadku odzysku miedzi(II)
z kwaśnych roztworów siarczanowych jako ekstrahent zastosowano preparat Acorga
M5640255. Badania wykazały, że wzrost stężenia Cu(II) w nadawie powoduje
zmniejszenie współczynnika przenikania masy KP, nie mniej jednak trzy godzinny
proces pozwolił na 95% odzysk metalu.
W badaniach nad ekstrakcją, miedzi(II) z roztworów amoniakalnych Gameiro
i in. zastosowali jako ekstrahent preparat LIX 84-I oraz LIX 54 (wyprodukowany przez
firmę BASF Global Mining Solutions zawierający jako substancję aktywną β-diketon)
w rozpuszczalniku Shellsol256. Fazę odbierającą, podobnie jak w klasycznej ekstrakcji,
stanowił kwas siarkowy(VI), co pozwoliło na niemal całkowity odzysk metalu.
Wszystkie powyższe przykłady dowodzą, że wykorzystanie kontaktorów
membranowych oraz układów pseudoemulsyjnych w odzysku jonów metali niesie za
sobą

wiele

korzyści

zarówno

ekonomicznych,

jak

i

technologicznych.
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III.

Cel pracy
Przedmiotem prowadzonych badań w ramach dysertacji doktorskiej była synteza

nowej grupy związków kompleksowych – pochodnych pirydyny oraz określenie ich
właściwości ekstrakcyjnych względem wybranych jonów metali.
W celu przeprowadzenia zakładanych badań, praca została podzielona na kilka
głównych etapów. W pierwszym z nich przeprowadzono szereg syntez w celu
otrzymania nowych ekstrahentów – hydrofobowych pochodnych pirydyny oraz ich soli
pirydyniowych. Otrzymano trzy podstawowe związki, pochodne pirydyny oraz ich
czwartorzędowe sole:
» 1-(3-pirydylo)undekan-1-on
» bromek 3-undekanoilo-1-propylopirydyniowy
» chlorek 3-undekanoilo-1-propylopirydyniowy
» oksym 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
» bromek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy
» chlorek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy
» N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoimina
» bromek 3-[1-(decylooksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy
» chlorek 3-[1-(decylooksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy
Drugim etapem badań była dokładna analiza fizykochemiczna otrzymanych
związków.
W kolejnym etapie zbadano właściwości ekstrakcyjne zsyntezowanych
pochodnych pirydynowych i ich soli pirydyniowych względem jonów cynku(II),
miedzi(II), ołowiu(II) oraz żelaza(III) z roztworów chlorkowych i chlorkowoazotanowych.
Podstawowe badania ekstrakcyjne obejmowały następujące etapy:
» określenie czasu koniecznego do uzyskania stanu równowagi procesu ekstrakcji,
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» określenie wpływu stężenia jonów chlorkowych, kwasu chlorowodorowego oraz
budowy i stężenia ekstrahenta na proces ekstrakcji jonów Zn(II), Cu(II), Pb(II) oraz
Fe(III),
» ustalenie składu kompleksów zsyntezowanych związków z jonami Zn(II), Cu(II),
Pb(II) oraz Fe(III),
» wyznaczenie pojemności ekstrakcyjnej zastosowanych ekstrahentów oraz ustalenie
metody rozkładu kompleksów i regeneracji fazy organicznej.
W kolejnym etapie pracy badawczej zostały podjęte próby zastosowania
wybranego związku do selektywnego wydzielenia jonów cynku z wieloskładnikowego
roztworu odpadowego powstałego w procesie cynkowania. W roztworze odpadowym
obok jonów cynku znajdował się HCl, oraz jony Fe(II), Fe(III), Cu(II) i Pb(II).
Ostatnim etapem pracy było zastosowanie wybranych zsyntezowanych
związków jako potencjalnych ekstrahentów jonów cynku(II) z wykorzystaniem
modułów membranowych typu Hollow Fiber w układzie pseudoemulsyjnym
(PEHFSD).
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IV.

Część doświadczalna – Metodyka badań

Odczynniki wykorzystane podczas realizacji pracy doktorskiej
NAZWA
PRODUCENT
CZYSTOŚĆ
CAS
ODCZYNNIKI POTRZEBNE DO SYNTEZY NOWYCH EKSTRAHENTÓW
3-pirydynokarbonitryl
Sigma-Aldrich
98%
100-54-9
1-(3-pirydylo)etan-1-on
Sigma-Aldrich
98%
350-03-8
magnez (wiórki/pył)
POCH
99%
7439-95-4
1-bromopropan
Sigma-Aldrich
98%
106-94-5
1-chloropropan
Sigma-Aldrich
98%
540-54-5
1-bromodekan
Sigma-Aldrich
98%
112-29-8
chlorek amonu
Chempur
cz.d.a.
12125-02-9
chlorowodorek hydroksyloaminy
Merck
cz.d.a.
5470-11-1
siarczan(VI) magnezu bezw
POCH
cz.d.a.
7487-88-9
siarczan(VI)sodu bezwodny
POCH
cz.d.a.
7757-82-6
wodorotlenek sodu
POCH
cz.d.a.
1310-73-2
ROZPUSZCZALNIKI
aceton
POCH
cz.d.a.
67-64-1
acetonitryl
POCH
cz.d.a.
75-05-8
chloroform
Chempur
cz.d.a.
67-66-3
chloroform deuterowany (CDCl3)
Sigma-Aldrich
99,8 atom % D
865-49-6
dichlorometan
Chempur
cz.d.a.
75-09-2
dekan-1-ol
Merck
98,0%
112-30-1
dimetyloformamid (DMF)
POCH
cz.d.a.
68-12-2
dimetylosulfotlenek (DMSO)
Chempur
cz.d.a.
67-68-5
dimetylosulfotlenek deuterowany (DMSO-d6) Sigma-Aldrich
99,9 atom % D
2206-27-1
etanol
POCH
96,0%
64-17-5
eter dietylowy
Chempur
cz.d.a.
60-29-7
heksan
Chempur
cz.d.a.
110-54-3
heptan
Chempur
cz.d.a.
142-82-5
propan-1-ol
Poch
cz.d.a.
67-63-0
metanol
Sigma-Aldrich
cz.d.a.
67-56-1
octan etylu
Chempur
cz.d.a.
141-78-6
tetrahydrofuran (THF)
POCH
cz.d.a.
109-99-9
toluen
Chempur
cz.d.a.
108-88-3
SOLE
azotan(V) litu
Merck
99%
7790-69-4
azotan(V) sodu
Merck
99,9%
7631-99-4
azotan(V) ołowiu(II)
Poch
cz.d.a.
10099-74-8
chlorem amonu
Chempur
cz.d.a.
12125-02-9
chlorek cynku(II) bezw
Poch
cz.d.a.
7646-85-7
chlorek miedzi(II) 2 . hydrat
Poch
cz.d.a.
7447-39-4
chlorek żelaza(III) 6 . hydrat
Poch
cz.d.a.
7705-08-0
chlorek sodu
Poch
cz.d.a.
7647-14-5
siarczan(VI) sodu
Poch
cz.d.a.
7757-82-6
POZOSTAŁE
kwas azotowy(V)
Poch
65%, cz.d.a.
7697-37-2
kwas chlorowodorowy
Poch
35-38%, cz.d.a.
7647-01-0
kwas siarkowy(VI)
Chempur
95-97%, cz.d.a.
7664-93-9
standard Cu w HNO3 (1000 mg)
Merck
standard Fe w HNO3 (1000 mg)
Merck
standard Pb w HNO3 (1000 mg)
Merck
standard Zn w HNO3 (1000 mg)
Merck
sita molekularne 4A
Poch
1318-02-1
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Aparatura stosowana w badaniach
Aparatura
Arium pro DI LF, firmy Sartorius Stedim, do
uzyskiwania wody ultraczystej
mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą,
Chemland
wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z
grzaniem, Chemland

Lokalizacja
PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej
PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej
PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

mieszadło mechaniczne CAT R18

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

reaktor OptiMax™ 1001 Synthesis Workstation,
Mettler Toledo

Sprzęt użyczony na potrzeby badań przez firmę
Mettler Toledo

wyparka BUCHI

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

stolik Boëtiusa

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

aparat do mierzenia temperatury topnienia MP70,
Mettler Toledo

Sprzęt użyczony na potrzeby badań przez firmę
Mettler Toledo

spektrofotometr SHIMADZU UV-1601PC
spektrofotometr FT-IR spektrofotometr Vertex 70
firmy Bruker Optics z przystawką ATR
spektrometr Bruker Avance III 400
spektrometr Bruker Ascend 700
spektrometr mas API 4000 QTRAP, AB Sciex
(Foster City, CA, USA)
spektrometr Intectra Mass AMD 402
waga VIBRA AJ-2200 CE
waga analityczna, RADWAG WPA 120K

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

tensjometr K12 (Krüss)

PP, WTCH, Zakład Technologii Chemicznej

wytrząsarka BWR–04, BWR–08, Biomix
titrator Mettler Toledo T50 zaopatrzony w
fotoelektrodę DP5TM oraz pehametr DGi101-SC
absorpcyjny spektrometr atomowy Polarized
Zeeman Z-8200, Hitachi
absorpcyjny spektrometr atomowy
GBC AAS Avanta-PM
spektrometr Perkin Elmer, AAnalyst 200

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej
PAN, Poznań
PAN, Poznań
PP, WTCH, Zakład Chemii Analitycznej
ŚLUACH, UAM Poznań
PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej
PP, WTCH, Zakład Chemii Organicznej

PP, WTCH, Zakład Technologii Chemicznej
PP, WTCH, Zakład Technologii Chemicznej
PP, WTCH, Zakład Technologii Chemicznej
Uniwersytet Techniczny w Lizbonie
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1. Synteza modelowych ekstrahentów – pochodnych pirydynowych
W wyniku szeregu przeprowadzonych syntez otrzymano dziewięć nowych
pochodnych pirydynowych i pirydyniowych. Pierwsza część badań nad syntezą
związków

o

podstawowych

właściwościach
związków:

ekstrakcyjnych

obejmowała

1-(3-pirydylo)undekan-1-onu

otrzymanie
(K3PC10),

trzech
oksymu

1-(3-pirydylo)undekan-1-onu (3PC10) oraz N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoiminy
(E3PC1). W pierwszym etapie w wyniku reakcji Grignarda (pirydyno-3-karbonitrylu
z odpowiednim bromkiem alkilomagnezowym) uzyskano pierwszy z proponowanych
związków

-

1-(3-pirydylo)undekan-1-on,

który

następnie

w

wyniku

reakcji

oksymowania przekształcono w odpowiedni oksym. Reakcji oksymowania poddano
także 1-(3-pirydylo)etan-1-on, który w dalszym etapie poddano reakcji O-alkilowania
w celu zsyntezowania odpowiedniego eteru, N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoiminy.
W dalszym etapie badań wszystkie zsyntezowane związki poddano reakcji
czwartorzędowania. Ogólny schemat przeprowadzonych syntez przedstawiono na
rysunku 15.

Rysunek 15. Ogólny schemat syntezy proponowanych ekstrahentów
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1.1. Synteza ketonów alkilowo-pirydylowych
Synteza 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
Syntezę 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu przeprowadzono na podstawie metodyki
opisanej w literaturze257,258 (Rysunek 16).

Rysunek 16. Schemat syntezy 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
W okrągłodennej kolbie trójszyjnej zaopatrzonej w mieszadło mechaniczne,
wkraplacz oraz chłodnicę zwrotną, zabezpieczoną rurką z bezwodnym CaCl2,
umieszono wiórki magnezowe (4,86 g; 0,2 mola), kryształek jodu oraz bezwodny eter
dietylowy (30 cm3). Kryształek jodu jest równocześnie katalizatorem, jaki
i wskaźnikiem zapoczątkowania reakcji. Po zainicjowaniu reakcji (roztwór odbarwia
się) i uruchomieniu mieszadła, do mieszaniny reakcyjnej dodawano powoli bromek
decylowy (44,24 g; 0,2 mola), rozpuszczony w 150 cm3 bezwodnego eteru dietylowego,
tak aby mieszanina eteru łagodnie wrzała. Jeśli zaszła taka potrzeba mieszaninę
łagodnie podgrzewano na czaszy grzejnej. Po wkropleniu całej ilości roztworu bromku
alkilowego reakcję prowadzono nieustannie mieszając do momentu przereagowania
całego magnezu. Po ok. 4 godzinach trwania reakcji do mieszaniny reakcyjnej powoli
wkraplano (21,86 g; 0,21 mola) pirydyno-3-karbonitryl rozpuszczony w 150 cm3 eteru
dietylowego. Szybkość wkraplania reagenta dobiera się na podstawie gęstości
mieszaniny reakcyjnej. Po wkropleniu całego roztworu pirydyno-3-karbonitrylu
mieszanie kontynuowano przez kolejne 6 godzin w temperaturze pokojowej. Postęp
reakcji kontrolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC), stosując
jako fazę rozwijającą mieszaninę rozpuszczalników toluen/chloroform (v/v, 1:1).
Po zakończeniu reakcji przystąpiono do oczyszczania mieszaniny reakcyjnej.
W pierwszej kolejności powoli dodawano roztwór nasyconego roztworu chlorku amonu
(90 cm3). Następnie mieszaninę reakcyjną zakwaszono dodając 15% roztwór kwasu
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chlorowodorowego (90 cm3), a na koniec mieszaninę zalkalizowano 20% roztworem
wodorotlenkiem sodu (do pH ok. 8). Uzyskany roztwór przeniesiono do rozdzielacza
w celu oddzielenia fazy organicznej od wodnej. Warstwę wodną wytrząsano
kilkukrotnie porcjami eteru dietylowego (20 cm3) w celu odzysku jak największej ilości
produktu. Połączone fazy organiczne przemywano kilkakrotnie nasyconym roztworem
chlorku sodu oraz wodą, aż do uzyskania odczynu obojętnego. Następnie fazę eterową
suszono nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, przesądzono i odparowano do sucha
pod zmniejszonym ciśnieniem. Surowy produkt oczyszczono dwoma sposobami: przy
zastosowaniu destylacji próżniowej oraz na kolumnie chromatograficznej wypełnionej
silikażelem. Kolumnę wymywano mieszaniną rozpuszczalników toluen/chloroform.
W przypadku destylacji próżniowej czysty produkt otrzymano przy temperaturze
135 - 145oC i ciśnieniu wynoszącym 0,8 mmHg, natomiast stosując oczyszczanie na
kolumnie czysty produkt uzyskano podczas wymywania frakcją toluen/chloroform
(5:1). Związek w postaci żółtej krystalizującej cieczy otrzymano z wydajnością powyżej
70% stosując destylację próżniową i powyżej 85% przy zastosowaniu oczyszczania na
kolumnie chromatograficznej.
Otrzymywanie bezwodnych rozpuszczalników
Bezwodne rozpuszczalniki potrzebne do syntezy pochodnych pirydynowych
otrzymano korzystając z preparatyki opisanej przez Vogla259. Bezwodny eter dietylowy
uzyskano poprzez osuszenie go za pomocą metalicznego sodu. Bezwodny alkohol
etylowy otrzymano w wyniku ogrzewania go z wiórkami magnezu i jodem pod
chłodnicą zwrotną i zabezpieczoną przed dostępem powietrza rurką wypełnioną
bezwodnym chlorkiem wapnia. Po 18 h ogrzewania oddestylowano bezwodny
rozpuszczalnik, który przechowywano w kolbie zawierającej sita molekularne 4A.4.
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1.2. Synteza oksymów ketonów alkilowo-pirydylowych
Oksymy ketonów alkilowo-pirydylowych otrzymano w wyniku reakcji ketonu
z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności zasady (Rysunek 17)258,260–262

Rysunek 17. Schemat reakcji oksymowania 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu (A)
oraz 1-(3-pirydylo)etan-1-onu (B)
Synteza oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
W kolbie okrągłodennej rozpuszczono 1-(3-pirydylo)undekan-1-on (39,6 g;
0,16 mola) w alkoholu etylowym. Całość zaopatrzono w chłodnicę zwrotną i delikatnie
podgrzewano. Następnie dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu (6,4 g; 0,16 mola),
a po upływnie 10 minut dodano wodny roztwór chlorowodorku hydroksyloaminy
(10,31 g; 0,16 mola). Mieszaninę ogrzewano w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika
przez ok. 2 godziny kontrolując przebieg reakcji za pomocą chromatografii
cienkowarstwowej (eluent: chloroform/heptan 1:1, (v/v)). Po ochłodzeniu mieszaninę
poreakcyjną przeniesiono do rozdzielacza i ekstrahowano chloroformem. W kolejnym
etapie fazę organiczną przemywano nasyconym roztworem chlorku sodu, następnie
suszono ją nad bezwodnym siarczanem(VI) magnezu, przesączono i odparowano do
sucha pod zmniejszonym ciśnieniem. Surowy produkt otrzymano w postaci brązowego
oleju, który przekrystalizowano z bezwodnego alkoholu etylowego. Czysty produkt
otrzymano w postaci jasno żółtego osadu z wydajnością nie mniejszą niż 89%.
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Synteza oksymu 1-(3-pirydylo)etan-1-onu
Oksym

1-(3-pirydylo)etan-1-onu

otrzymano

dwiema

metodami

przedstawionymi poniżej.
Metoda I
W kolbie trójszyjnej, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, mieszadło oraz
termometr, rozpuszczono 1-(3-pirydylo)etan-1-on (24,23 g; 0,2 mola) w 30cm3 wody
destylowanej, a następnie dodano chlorowodorek hydroksyloaminy (12,88 g; 0,2 mola)
rozpuszczony w 125 cm3 wody. Roztwór schłodzono, po czym dodano do niego
wodorotlenek sodu (6,4 g; 0,16 mola) w 75 cm3 wody. Całość ogrzewano pod chłodnicą
zwrotną przez ok. 4 godziny. W kolejnym etapie mieszaninę schłodzono i następnie
dodano do niej suchy lód w ilości odpowiedniej do wytrącenia surowego produktu.
W celu oczyszczenia surowego oksymu przeprowadzono dwukrotną rekrystalizację
z wody. Powstały biały osad po przesączeniu pozostawiono do wysuszenia
w temperaturze pokojowej. Wydajność reakcji wyniosła ok. 85%.
Metoda II
Do kolby trójszyjnej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, mieszadło oraz
termometr dodano 1-(3-pirydylo)etan-1-on (24,23 g; 0,2 mola) oraz 30cm3 wody
destylowanej. Następnie dodano chlorowodorek hydroksyloaminy (12,88 g; 0,2 mola)
rozpuszczony w 125 cm3 wody. Mieszaninę reakcyjną schłodzono, po czym dodano do
niej wodorotlenek sodu (6,4 g; 0,16 mola) w 75 cm3 wody. Całość ogrzewano pod
chłodnicą zwrotną przez ok. 2 godziny. Po tym czasie mieszaninę ponownie
schłodzono, termometr wymieniono na wkraplacz i powoli dodawano stężony kwas
chloroworodowy,

do

momentu

wytrącenia

białego

osadu.

Surowy

produkt

przekrystalizowano dwukrotnie, przesączono i pozostawiono do wysuszenia. Oksym
w postaci białego proszku o temp. topnienia 118-120oC otrzymano z wydajnością nie
mniejszą niż 90%.
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1.3. Synteza O-alkilowych pochodnych pirydynowych
Synteza N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoiminy
O-alkilową pochodną pirydynową otrzymano w wyniku reakcji Wilamsona, przy
zastosowaniu zsyntezowanego oksymu 1-(3-pirydylo)etan-1-onu, odpowiedniego
bromku alkilowego oraz alkalicznego środowiska reakcji (Rysunek 18)262–267.

Rysunek 18. Schemat reakcji O-alkilowania oksymu 1-(3-pirydylo)etan-1-onu
W kolbie trójszyjnej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, mieszadło i termometr
umieszczono oksym 1-(3-pirydylo)etan-1-onu (27,2 g; 0,2 mola) w 50 cm3
izopropanolu. Do klarownego roztworu dodano wodorotlenek sodu (6,4 g; 0,16 mola)
w 30 cm3 wody, co spowodowało zabarwienie roztworu na kolor żółty. Następnie
dodano bromek decylu (46,45g; 0,21 mola) oraz kolejną porcję rozpuszczalnika
(120 cm3). Całość ogrzewano w temperaturze 40oC pod chłodnicą zwrotną przez
ok. 2 – 3 godziny, aż do zmiany zabawienia mieszaniny na kolor czerwono-bordowy.
Postęp reakcji kontrolowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC),
stosując jako fazę rozwijającą mieszaninę rozpuszczalników aceton/chloroform/octan
etylu (v/v, 1:1:1). Po zakończeniu reakcji mieszaninę przeniesiono do rozdzielacza
w celu oddzielenia warstwy wodnej od organicznej. Fazę organiczną zatężono pod
zmniejszonym ciśnieniem w celu pozbycia się jak największej ilości rozpuszczalnika.
Następnie przeniesiono ją ponownie do rozdzielacza i prowadzono ekstrakcję
chloroformem. W kolejnym etapie warstwę chloroformową przemywano nasyconym
roztworem chlorku sodu i wodą, po czym suszono nad bezwodnym siarczanem(VI)
magnezu, przesączono i odparowano do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem. Surowy
produkt oczyszczono dwiema metodami: za pomocą destylacji próżniowej lub na
kolumnie chromatograficznej wypełnionej silikażelem. Przy pomocy destylacji
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próżniowej otrzymano eter przy temperaturze 185-210oC i ciśnieniu 0,8 mmHg
z wydajnością 70%. Natomiast podczas oczyszczania na kolumnie chromatograficznej,
czysty produkt uzyskano w wyniku wymywania frakcją toluen/chloroform (v/v, 3:1)
z wydajnością 98%. Eter otrzymano w postaci pomarańczowego oleju, ulegającego po
pewnym czasie krystalizacji.
1.4. Synteza czwartorzędowych soli pirydyniowych
W wyniku reakcji czwartorzędowania z odpowiednim halogenkiem alkilowym
otrzymano czwartorzędowe sole pirydyniowe268–270. Reakcji czwartorzędowania
poddano

1-(3-pirydylo)undekan-1-on

i

jego

oksym

oraz

N-decylooksy-1-(3-

pirydylo)etanoiminę. Aby uzyskać najlepszą wydajność produktów zastosowano różne
stosunki molowe substratów oraz różne warunki prowadzenia reakcji (temperaturę, czas
prowadzonej reakcji oraz dobór rozpuszczalnika). W doborze odpowiedniego
rozpuszczalnika opierano się na wiedzy, iż kinetyka czwartorzędowania zależy
od polarności zastosowanego w reakcji rozpuszczalnika267,271,272.
Poniżej opisana została metodyka, która pozwoliła otrzymać produkt o najwyższej
wydajności. Ogólny schemat reakcji przedstawiono na rysunku 19.

Procedura syntezy
Pochodne pirydynowe (0,1 mola) i 100 cm3 rozpuszczalnika umieszczono
w kolbie okrągłodennej zaopatrzonej w dipol magnetyczny. Do tak przygotowanego
roztworu powoli wkraplano bromek lub chlorek propylu (12,30 g PrBr / 7,85 g PrCl;
0,1 mola). Reakcję czwartorzędowania prowadzono przez 24 godziny przy ciągłym
mieszaniu, w temp. 30oC i ciśnieniu atmosferycznym. Postęp reakcji kontrolowano za
pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Po zakończeniu reakcji roztwór
odparowano do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem. Barwa związku pirydyniowego
uzależniona była od barwy związku wyjściowego. Czwartorzędowe sole były oleistymi,
krystalializującymi cieczami o kolorze od pomarańczowego do ciemnobordowego.
Najlepszą wydajność reakcji otrzymano stosując jako rozpuszczalnik acetonitryl.
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Rysunek 19. Schemat syntezy czwartorzędowania
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2. Charakterystyka

otrzymanych

pochodnych

pirydynowych

i pirydyniowych
2.1. Chromatografia cienkowarstwowa
Analizę chromatografii cienkowarstwowej wykonywano w celu określenia
postępu reakcji oraz czystości nowo otrzymanych związków.
Fazę stacjonarną stanowiły aluminiowe płytki pokryte żelem krzemionkowym
o grubości 0,2 mm (Silicagel DC-60F254 firmy Merck). Niewielką ilość badanej
substancji rozpuszczono w chloroformie, a następnie nanoszono na linię startową płytki
przy pomocy bardzo cienkiej kapilary. Fazę rozwijającą stanowiły odpowiednio
dobrane układy rozpuszczalników (v/v):


chloroform : heptan (1:1)



toluen : chloroform (1:1)



metanol : aceton : octan etylu (1:1:1)

Do obserwacji płytek wykorzystano lampę UV o długości fali 254 nm oraz komorę
jodową. Czwartorzędowe sole wywoływano także przez ogrzewanie w temperaturze
powyżej 100°C po uprzednim zanurzeniu w 10% roztworze kwasu siarkowego(VI).
Podstawą identyfikacji składnika była odległość migracji analizowanego związku od
punktu startowego – współczynnik retencji (Rf). Wzorzec wewnętrzny stanowiły
substraty.
2.2. Temperatura topnienia
Temperatura topnienia otrzymanych związków zmierzona została przy użyciu
aparatu Boëtius’a oraz porównana z temperaturą mierzoną na urządzeniu MP 90 firmy
Mettler Toledo (aparat kapilarny MP 90 został użyczony, na potrzeby badań, przez
firmę Mettler Toledo). Zakres mierzonej temperatury wynosi do 400oC. Błąd pomiaru
wynosi nie więcej niż 0,5oC przy pomiarach powyżej 100oC. Kalibrację aparatu
wykonano wykorzystując materiały wzorcowe o zdefiniowanych temperaturach
topnienia (81,7oC – wanilina, 134,8oC – fenacetyna, 234oC – kofeina).
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2.3. Analiza spektroskopowa otrzymanych związków
2.3.1. Analiza NMR
Wszystkie widma 1D NMR (1H,

13

C) zostały wykonane przy użyciu

spektrometru BRUKER Avance III 400 pracującego z częstością rezonansową
400,13 MHz i 100,6 MHz, odpowiednio dla 1H i

13

C. Ponadto, w celu dokładniejszej

analizy uzyskanych związków, wykorzystano metodę korelacyjną HMBC obrazującą
sygnały połączeń (1H-15N) w złożonych strukturach związków. Widma 2D zostały
wykonane przy użyciu spektrometru Bruker Ascend 700 MHz. Do pomiarów została
wykorzystana 5 mm sonda szerokopasmowa umożliwiająca pomiary technikami
inwersowymi oraz w gradiencie pola B0. Do badań przygotowane zostały roztwory
zawierające 50 mg związku w 1 cm3 deuterowanego dimetylosulfotlenku (DMSO-d6)
lub chloroformu (CDCl3). Analizy wykonano w temperaturze 30oC z parametrami
przedstawionymi poniżej:
•

1

•

13

H NMR w zakresie spektralnym 4800 Hz, ok. 50 skanów;
C NMR w zakresie 25000 Hz, ok. 500 skanów (widmo z odsprzęganiem

protonów);
•

HMBC w zakresie spektralnym 4800 Hz i 700 MHz odpowiednio dla 1H i

15

N,

ok. 500 eksperymentów po 1024 skanów.
Analizy NMR wykonano w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Widma (FID) zostały poddane obróbce z wykorzystaniem programów TOPSPIN
3.1 i ACD/NMR Processor.
2.3.2. Analiza FT-IR
Widma w podczerwieni wykonano wykorzystując spektrofotometr IR Vertex 70 firmy
Bruker Optics. Związki w formie stałej analizowano w postaci pastylki z KBr natomiast
reagenty ciekłe badano w postaci filmu cieczy naniesionego na płytki NaCl lub KRS-5.
Do badań wykorzystano także metodę odbiciową stosując przystawkę ATR
z kryształem diamentowym (MIRacle). Zakres pomiarowy spektrofotometru wynosił
4000 – 400 cm–1.. Dokładność fotometryczna aparatu Vertex 70 wynosiła ± 0,2 % T,
a powtarzalność pomiarów ± 0,05 % T.
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2.3.3. Analizy HPLC–MS
Analizy HPLC-MS/MS wykonano w Instytucie Chemii i Elektrochemii
Technicznej, w Zakładzie Chemii Analitycznej Politechniki Poznańskiej. W badaniach
ESI-MS wykorzystano tandemowy spektrometr mas API 4000 QTRAP firmy AB Sciex
(Foster City, CA, USA). Jako metodę jonizacji stosowano jonizację przez
elektrorozpylanie. Podczas jonizacji napięcie przyłożone do kapilary wynosiło 5500 V,
temperatura źródła wynosiła 400°C, ciśnienie gazu suszącego oraz gazu w rozpylaczu
wynosiło 45 psi, zaś gazu osłonowego 10 psi. Widma masowe zbierano
w trybie jonów dodatnich i ujemnych przy różnych wartościach potencjału
fragmentacji. Badane roztwory związków wprowadzano bezpośrednio do źródła jonów
przy użyciu pompy Harvarda, z natężeniem przepływu wynoszącym 10 µL/min273–275.
2.4. Rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych
Rozpuszczalność zsyntezowanych związków określono przy pomocy metody
opisanej przez Vogla259. Próbkę związku w ilości 0,1 g, umieszczono w fiolce,
a następnie dodawano kolejno po 1 cm3 wybranych organicznych rozpuszczalników
oraz wody i mieszano. Rozpuszczalność określono jako dobrą, gdy badany związek
rozpuszczał się w 1 cm3 badanego rozpuszczalnika lub słabą, jeżeli rozpuszczał się
w przedziale od 1 do 3 cm3 rozpuszczalnika. Związek uznawano za nierozpuszczalny,
jeżeli nie rozpuszczał się w 3 cm3 odpowiedniego rozpuszczalnika. W badaniu
zastosowano

szereg

popularnych

rozpuszczalników

organicznych,

w

tym

rozpuszczalniki używane w przemysłowym odzysku jonów metali jak np. Exxol D80.
2.5. Napięcie międzyfazowe faza wodna – faza organiczna
Równowagowe napięcie międzyfazowe na granicy ciecz-cziecz mierzono
metodą pierścienia Du Noüy’a za pomocą tensjometru K12 firmy Krüss. Pomiary
równowagowego napięcia międzyfazowego wykonywano według wersji pull 1 przy
stałej temperaturze 21°C. Do badań stosowano pierścień platynowy o wymiarach:
R = 9,545 mm i r = 0,185 mm. Błąd pomiaru analizatora wynosi 0,01 mN/m, w stałej

1

Pierścień zostaje zanurzony w fazie dolnej, w tym wypadku wodnej (w fazie o większej gęstości)
i wyciągany jest podczas pomiaru w kierunku granicy faz
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temperaturze 21°C. Odchylenie pomiędzy powtórzonymi pomiarami (pięć powtórzeń)
mieściło się w zakresie od 0,03 do 0,18 mN/m. Badania wykonano dla układu roztwór
wodny/roztwór organiczny. Fazę organiczną stanowił roztwór badanego ekstrahenta
w toluenie z 10% dodatkiem decan-1-olu (v/v). Początkowe stężenie ekstrahenta
wynosiło 0,2 mol/dm3, a kolejne roztwory otrzymywano metodą rozcieńczeń. Fazą
wodną w badanych układach była woda redestylowana, a dla wybranych trzech
związków (oksymu 3PC10 i jego czwartorzędowych soli 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
zastosowano

także

wodne

roztwory

elektrolitów

stosowanych

w

badaniach

ekstrakcyjnych (mieszaninę 1 mol/dm3 HC1 i 1 mol/dm3 NaCl oraz 5% roztwór
Na2SO4). Do pomiaru napięcia międzyfazowego stosowano roztwory wzajemnie
wysycone, w celu wyeliminowania transportu rozpuszczalnika lub substancji
rozpuszczonej w czasie badania procesu adsorpcji. W tym celu równe objętości obu faz
(W : O = 1, V = 10 cm3) umieszczono w rozdzielaczu i wytrząsano w temperaturze
pokojowej przez 4 godziny. Po tym czasie mieszaninę pozostawiono na 24 godziny
w celu pełnego rozdziału faz, które rozdzielano bezpośrednio przed wykonywanymi
pomiarami.
Omawiane analizy wykonano w Zakładzie Technologii Chemicznej Politechniki
Poznańskiej.
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3. Ekstrakcja

jonów

cynku(II),

miedzi(II),

ołowiu(II)

i

żelaza(III)

z roztworów chlorkowych
3.1. Ekstrakcja jonów metalu z roztworów chlorkowych
Podstawowe badania ekstrakcyjne wykonano dla wszystkich otrzymanych
ekstrahentów. Badania te prowadzono w cylindrach miarowych o objętości 50 cm3 przy
stałym stosunku faz (organiczna:wodna, O:W) równym 1. Obie fazy były wstrząsane na
wstrząsarce ramieniowej (Bio-mix BWR 04) w temperaturze 21 – 23oC.
W badaniach tych fazę wodną stanowiły roztwory chlorku cynku(II), chlorku
miedzi(II), chlorku żelaza(III) oraz azotanu ołowiu(II), które w zależności od typu
badań zawierały HCl, NaCl, HNO3, NaNO3 i LiNO3).
Oznaczanie zawartości jonów metalu w fazie wodnej przed i po procesie ekstrakcji
Zawartość

poszczególnych

jonów

metali

oznaczono

za

pomocą

spektrofotometru HITACHI Z-8200 Polarised Zeeman AAS z zastosowaniem
mieszaniny gazów gazów acetylen - powietrze. Krzywe wzorcowe wykonano dla
każdego metalu każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów. Do wykonania analiz
AAS fazę wodną zawierającą jony metalu przed i po procesie ekstrakcji rozcieńczono,
tak, aby uzyskać szacunkowe stężenie metalu ok. 1 mg/dm3. Dla każdej próbki
zastosowano

min.

trzy

powtórzenia.

Pomiary

wykonano

z

dokładnością

± 0,1 mmol/dm3.
3.1.1. Określenie wpływu stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję
wybranych jonów metali
Do badań ekstrakcyjnych przygotowano roztwory wodne o stałym stężeniu
jonów metalu równym 0,01 mol/dm3 dla jonów Zn(II), Cu(II) i Fe(III) oraz 0,005
mol/dm3 dla jonów Pb(II).
Badania prowadzono przy:
 zmiennym stężeniu jonów chlorkowych (0 – 4 mol/dm3 NaCl) oraz przy stałej
aktywności wody (aw = 0,832) regulowanej przez odpowiedni dodatek soli
LiNO3 i NaNO3. Molowy skład surówek przedstawiono w tabeli 13;
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 zmiennym stężeniu jonów chlorkowych (0 – 3,5 mol/dm3 NaCl), stałym
stężeniu kwasu mineralnego (HNO3 = 0,5 mol/dm3) i stałej aktywności wody
(aw = 0,835) regulowanej przez odpowiedni dodatek LiNO3 i NaNO3. Molowy
skład surówek przedstawiono w tabeli 14.
Tabela 13. Molowy skład roztworów wodnych o stałym pH = 4,5, stałej aktywności
wody aw = 0,832, sile jonowej I = 4 mol/dm3 i zmiennym stężeniu jonów Cl– 276,277
Stężenie jonów
metalu
[mol/dm3]

0,01 lub 0,005*

Stężenie
NaCl
[mol/dm3]
4

Stężenie
NaNO3
[mol/dm3]
-

Stężenie
LiNO3
[mol/dm3]
-**

3,5

0,18

0,32

3

0,36

0,64

2,5

0,54

0,96

2

0,73

1,27

1,5

0,85

1,65

1

1,03

1,97

0,5

1,20

2,30

0,1

1,33

2,57

0,01

1,36

2,63

0

1,36

2,64

*stężenie jonów Pb(II)

Tabela 14. Molowy skład roztworów wodnych o stałej aktywności wody aw = 0,835
i sile jonowej I = 4 mol/dm3 oraz zmiennym stężeniu jonów Cl–
Stężenie jonów
metalu
[mol/dm3]

0,01 lub 0,005*

Stężenie
HNO3
[mol/dm3]

Stężenie
NaCl
[mol/dm3]
4

0,5

Stężenie
NaNO3
[mol/dm3]
0

Stężenie
LiNO3
[mol/dm3]
-**

3,5

0

-

3

0,5

-

2,5

0,64

0,36

2

0,82

1,05

1,5

0,95

1,42

1

1,08

1,74

0,5

1,26

2,00

0,1

1,44

2,05

1,44

2,06

0
*stężenie jonów Pb(II),** I= 4,5 mol/dm , aw = 0,811
3
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3.1.2. Określenie wpływu stężenia kwasu chlorowodorowego na wydajność
ekstrakcji badanych metali
Do badań ekstrakcyjnych przygotowano roztwory wodne, o zmieniającym się
stężeniu kwasu chlorowodorowego, stałej sile jonowej I = 4 oraz stałym stężeniu jonów
chlorkowych wynoszącym 4 mol/dm3. Fazę organiczną stanowił 0,1 molowy roztwór
ekstahenta w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Stężenie metalu w fazie
wodnej było stałe i wynosiło 0,01 mol/dm3 lub 0,005 mol/dm3 w przypadku jonów
ołowiu(II). Ekstrakcję prowadzono w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Molowy
skład wodnych roztworów przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. Molowy skład roztworów wodnych o zmieniającym się stężeniu HCl, stałej
sile jonowej I = 4 mol/dm3oraz stałym stężeniu jonów Cl– = 4 mol/dm3
Stężenie jonów
metalu
[mol/dm3]

0,01 lub 0,005*

Stężenie HCl

Stężenie NaCl

[mol/dm3]

[mol/dm3]

4,0

0

3,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

0,5

3,5

0

4,0

*stężenie jonów Pb(II)

W przypadku badań ekstrakcyjnych jonów ołowiu(II) przygotowano także
roztwory o zmieniającym się stężeniu HCl i azotanów (0 – 4 mol/dm3 HCl/HNO3
lub HCl/NaNO3). Molowy skład surówek przedstawiono w tabeli 16.
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Tabela 16. Molowy skład roztworów wodnych stosowanych do ekstrakcji jonów Pb(II)
zawierających zmienne stężenie jonów chlorkowych (0–4 mol/dm3) oraz zmienne
stężenie HNO3 lub NaNO3 (0–4 mol/dm3)278
Stężenie jonów
metalu
3

[mol/dm ]

Stężenie HCl
[mol/dm3]
4,0
3,5
3,0
2,0
1,0
0

0,005

Stężenie HNO3
lub NaNO3
[mol/dm3]
0
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0

3.1.3. Określenie wpływu pH fazy wodnej na wydajność ekstrakcji
Do badań ekstrakcyjnych jonów Cu(II) przygotowano roztwory wodne,
o zmieniającym się pH fazy wodnej (0,2 – 3,5) regulowanej przez odpowiedni dodatek
HCl (od 0,0003 do 0,1 mol/dm3) i stałym stężeniu jonów chlorkowych wynoszącym
4 mol/dm3 (mieszanina NaCl i HCl). Fazę organiczną stanowił 0,1 molowy roztwór
ekstahenta w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Stężenie jonów miedzi(II)
w fazie wodnej było stałe i wynosiło 0,01 mol/dm3. Ekstrakcję prowadzono
w temperaturze pokojowej przez 30 minut.
3.1.4. Badanie zdolności przenoszenia kwasu do fazy organicznej przez
zsyntezowane ekstrahenty
Jako badanie uzupełniające przeprowadzono eksperymenty dotyczące ilości
przenoszonego kwasu chlorowodorowego do fazy organicznej przez badane związki.
W tym celu przygotowano roztwory wodne o zmieniającym się stężeniu kwasu
chlorowodorowego (od 0,1 do 4 mol/dm3 HCl). Tak przygotowane roztwory wodne
wytrząsano z roztworem organicznym w stosunku objętościowym równym 1:1.
Roztwór

organiczny

stanowił

roztwór

badanego

ekstrahenta

o

stężeniu

3

0,1 mol/dm w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Czas wytrząsania wynosił
30 minut.
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Oznaczanie ilości przenoszonego kwasu do fazy organicznej
Oznaczenia ilości przenoszonego kwasu do fazy organicznej określono na
podstawie miareczkowania próbki pobranej z fazy organicznej przed i po procesie
ekstrakcji (0,01 cm3). Tritrantem był wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu
0,001 lub 0,01 mol/dm3 (w zależności od stężenia jonów H+ w fazie organicznej).
Badaną próbkę rozpuszczano w etanolu (20 cm3) i dodawano trzy krople wskaźnika,
którym był 0,3% etanolowy roztwór błękitu bromotymolowego. Miareczkowanie
prowadzono do zamiany barwy roztworu z żółtego na żółto-zielony279. Błąd pomiaru
wynosił 9%.
Stężenie kwasu w fazie organicznej obliczano ze wzoru:
(11)
gdzie
– objętość wodnego roztworu NaOH zużyta do zmiareczkowania próbki (cm3);
– objętość wodnego roztworu NaOH zużyta do zmiareczkowania ślepej próby (cm3);
– objętość analizowanej próby (cm3);
– stężenie wodnego roztworu NaOH (M).
Fazę organiczną, po wytrząsaniu z roztworami HCl, analizowano również
metodą spektroskopii w podczerwieni. Badanie to wykonano w kuwetach KRS–5. Fazę
wodną natomiast analizowano przy pomocy spektroskopii UV-Vis na spektrofotometrze
SHIMADZU UV-1601PC w zakresie długości fali od 200 do 900 nm.
3.1.5. Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi
ekstrakcji
W celu określenia czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi
ekstrakcji przeprowadzono szereg eksperymentów dla wszystkich otrzymanych
ekstrahentów. W badaniach tych jako fazę wodną zastosowano roztwór zawierający
stałe stężenie jonów metalu (dla Zn(II), Cu(II), Fe(III) 0,01 mol/dm3, dla Pb(II)
0,005 mol/dm3) oraz stałe stężenie jonów chlorkowych ([Cl–] = 4 mol/dm3), a jako fazę
organiczną zastosowano roztwór ekstrahenta (0,1 mol/dm3) w toluenie z 10% dodatkiem
dekan-1-olu (v/v). Obie fazy wytrząsano w stosunku faz O:W= 1 w czasie od 5 do

60 minut.
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3.1.6. Określenie wpływu stężenia ekstrahenta na wydajność ekstrakcji
W celu określenia wpływu stężenia ekstrahenta na proces ekstrakcji wybranych
metali przygotowano roztwory o zmiennym stężeniu ekstrahenta w zakresie od 0,01 do
0,2 mol/dm3. Rozpuszczalnikiem stosowanym w badaniach był toluen z 10% dodatkiem
dekan-1-olu (v/v). Fazę wodną stanowiły wodne roztwory o stałym stężeniu jonów
metalu wynoszącym 0,01 mol/dm3 (Zn(II), Cu(II) i Fe(III)) lub 0,005 mol/dm3 jonów
Pb(II). Proces ekstrakcji prowadzono w temperaturze pokojowej w cylindrach
miarowych o pojemności 50 cm3 przy stosunku faz wynoszącym 1:1. Czas wytrząsania
wynosił 30 minut.
3.1.7. Określenie pojemności ekstrakcyjnych modelowych ekstrahentów
W celu wyznaczenia pojemności ekstrakcyjnych proponowanych pochodnych
pirydynowych i pirydyniowych przygotowano wodne roztwory o zmiennym stężeniu
jonów metalu od 0,01 do 0,2 mol/dm3 (dla Zn(II), Cu(II) i Fe(III)) oraz od 0,001 do
0,005 mol/dm3 dla jonów Pb(II). Fazę organiczną stanowił 0,1 molowy roztwór
każdego z ekstrahnetów w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Obie fazy
w stosunku objętościowym równym 1:1 wytrząsano w cylindrach o objętości 50 cm3
w czasie 30 minut w temperaturze pokojowej.
3.1.8. Reekstrakcja skompleksowanych jonów metali
Odzysk jonów metali z naładowanej fazy organicznej przeprowadzono dla
próbek charakteryzujących się największą wydajnością ekstrakcji. Proces reekstrakcji
prowadzono przy stałej objętości faz (O:W) równej 1, a także przy zmieniającym się
stosunku objętościowym fazy odbierającej (reekstrahującej) do fazy organicznej.
Sprawdzono także optymalny czas trwania procesu reekestrakcji. Jako czynniki
reekstrahujące

zastosowano

m.

in.

wodę

oraz

wodne

roztwory

kwasu

chlorowodorowego, kwasu azotowego(V), kwasu siarkowego(VI), azotanu(V) sodu,
siarczanu(VI) sodu, kwasu szczawiowego oraz szczawianu amonu.
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3.2. Określenie

selektywności

odzysku

jonów

cynku(II)

z

roztworu

wieloskładnikowego
Selektywność ekstrakcji zbadana została dla próbek zawierających jony:
 Zn(II)/Fe(II)/Fe(III),
 Zn(II)/Pb(II)/ Cu(II)
 Zn(II)/Fe(II)/Fe(III)/Pb(II)
Badania selektywności prowadzono z roztworów chlorkowych o stałej sile jonowej
równej I = 4. Do badań ekstrakcyjnych jako fazę organiczną zastosowano 0,1 molowe
roztwory wybranych ekstrahentów w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Ekstrakcję prowadzono w kolbie okrągłodennej w temperaturze pokojowej przy
ciągłym mieszaniu (800 rpm, 30 minut), przy stosunku faz (100 cm3; W:O)
równym 1:1.

4. Ekstrakcja w membranach hollow fiber
Eksperymenty dotyczące techniki hollow fiber wykonywane były na
Uniwersytecie Technicznym w Lizbonie (Instituto Superior Técnico, Universidade
Técnica de Lisboa) dzięki uprzejmości prof. Marii Teresy Reis oraz prof. Jorge
R. de Carvalho.
Badania ekstrakcyjne w układzie PEHFSD prowadzono przy zastopowaniu
moduł membranowego Liqui-Cel® Extra-Flow G501 firmy Celgard (USA). Schemat
instalacji przedstawiono na rysunku 20, a parametry modułu membranowego
zestawiono w tabeli 17.
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Rysunek 20. Schemat układu PEHFSD233

Tabela 17. Charakterystyka modułu membranowego Liqui-Cel® Extra-Flow 2,5 in.8 in.
Typ modułu
długość modułu (cm)
średnica modułu (cm)
zewnętrzna średnica modułu (cm)
wewnętrzna średnica modułu (cm)
liczba włókien
typ włókna
efektywna długość włókna (cm)
średnica wewnętrzna włókien (μm)
średnica zewnętrzna włókien (μm)
wielkość porów (μm)
porowatość (%)
krętość porów
wewnętrzna powierzchnia międzyfazowa (m2)
stosunek powierzchnia względem objętości (cm2/cm3)

G501 (contactor)
28
7,7
5,55
2,22
∼10800
X50 – polipropylen
15,6
214
300
0,03
40
2,6
1,13
28
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Metodyka pojedynczej ekstrakcji w układzie membranowym w module HF
W pojedynczym procesie membranowym zastosowano roztwory wodne
zawierające 0,3, 1 oraz 5 g/dm3 cynku(II) oraz chlorek sodu i kwas chlorowodorowy
w różnych stężeniach. Fazę organiczną stanowiły wybrane ekstrahenty o stężeniu
od 0,05 do 0,2 mol/dm3 w toluenie z dodatkiem 10% v/v dekan-1-olu. W badaniach
objętość fazy zasilającej wynosiła 2000 cm3, a fazy organicznej 400 cm3. Proces
prowadzono w temperaturze pokojowej przy stałym przepływnie obu faz wynoszącym
360 i 320 cm3/min odpowiednio dla nadawy i fazy organicznej. Proces prowadzony był
w obiegu zamkniętym do momentu ustalenia się stałej równowagi w roztworze nadawy.
Próbki roztworu nadawy były pobierane w różnych odstępach czasu, a stężenie metalu
było analizowane za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (spektrometr
AAnalyst 200 model Perkin Elmer).
Metodyka procesu PEHFSD
W badaniach PEHFSD objętość fazy pseudoemulsyjnej wynosiła 800 cm3,
z czego 400 cm3 stanowiła faza organiczna zawierająca roztwór ekstrahenta
w rozpuszczalniku organicznym (0,05-0,2 mol/dm3 w toluenie z dodatkiem 10% dekan1-olu, v/v), a pozostałe 400 cm3 to faza odbierająca. Jako fazę odbierającą zastosowano
wodę lub 5% wodny roztwór siarczanu(VI) sodu. Faza zasilająca (w ilości 2000 cm3)
zawierała w swym składzie jony cynku(II), kwas chlorowodorowy i chlorek sodu
w różnych stężeniach. Faza odbierająca mieszana była z fazą organiczną
w specjalnym zbiorniku za pomocą mieszadła mechanicznego (gwarantowało to
wytworzenie pseudoemulsji), a następnie była pompowana do modułu membranowego.
Wewnątrz kontaktora (w porach membrany) następował kontakt pseudoemulsji z fazą
zasilającą podawaną przez drugą pompę do wnętrza kapilar. Obie fazy krążyły w obiegu
zamkniętym do uzyskania stałych wartości stężenia cynku(II) w fazie wodnej (czas
trwania procesu to ok. 3–4 godziny). Próbki fazy wodnej, o objętości 1 cm3, pobierane
były w różnych odstępach czasu. Następnie oznaczono w nich zawartość metalu metodą
AAS (spektrometr AAnalyst 200 model Perkin Elmer).
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V.

Wyniki badań

1. Synteza hydrofobowych pochodnych pirydynowych i pirydyniowych
W celu przeprowadzenia zakładanych badań praca została podzielona na kilka
głównych etapów. W pierwszym etapie badań w wyniku zaproponowanych syntez
otrzymano 9 nowych związków:


1-(3-pirydylo)undekan-1-on (K3PC10)
o bromek 3-undekanoilo-1-propylopirydyniowy (K3PC10-PrBr)
o chlorek 3-undekanoilo-1-propylopirydyniowy (K3PC10-PrCl)





oksym 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu (3PC10)
o bromek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy
(3PC10-PrBr)
o chlorek 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy
(3PC10-PrCl)
N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoimina (E3PC1)
o bromek 3-[1-(decylooksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy
(E3PC1-PrBr)
o chlorek 3-[1-(decylooksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy
(E3PC1-PrCl)

W tabelach 18-20 przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne
otrzymanych pochodnych pirydynowych i pirydyniowych.
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Tabela 18. Właściwości fizykochemiczne oraz wydajności reakcji zsyntezowanych
pochodnych 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
Wydajność

Temperatura

reakcji

topnienia

[%]

[oC]

K3PC10

75*/89**

43,0-43,2

K3PC10-PrBr

92

39,0-40,0

K3PC10-PrCl

83

40,3-41,0

Skrót związku

Struktura

*- po destylacji próżniowej, p=0,8 mmHg; **- oczyszczaniu na kolumnie chromatograficznej
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Tabela 19. Właściwości fizykochemiczne oraz wydajności reakcji zsyntezowanych
pochodnych oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu
Skrót związku

Struktura

Wydajność

Temperatura

reakcji

topnienia

[%]

[oC]

88
3PC10

85(E)

124,4-125,3

3 (Z)

3PC10-PrBr

87

54,0-56,0

3PC10-PrCl

89

65,0-67,0
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Tabela 20. Właściwości fizykochemiczne oraz wydajności reakcji zsyntezowanych
pochodnych N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoiminy
Skrót związku

Wydajność

Temperatura

reakcji

topnienia

[%]

[oC]

Struktura

70*/98**

E3PC1

Olej***

E3PC1-PrBr

95

Olej***

E3PC1-PrCl

92

Olej***

*- po destylacji próżniowej, p = 0,8 mmHg; **- po oczyszczaniu na kolumnie chromatograficznej;
***olej, ulegający po pewnym czasie krystalizacji

2. Analiza spektroskopowa otrzymanych związków
Analiza

spektroskopowa

otrzymanych

pochodnych

pirydynowych

i pirydyniowych pozwoliła potwierdzić czystość i strukturę otrzymanych ekstrahentów.
Spektroskopia

w

podczerwieni

(FT-IR)

pozwoliła

potwierdzić występowanie

charakterystycznych grup funkcyjnych w badanych związkach. W widmach
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1-(3-pirydylo)undekan-1-onu

i

jego

pochodnych

można

zaobserwować

charakterystyczne pasmo drgań rozciągających grupy karbonylowej (przy 1730 cm–1).
Pasma pochodzące od drgań szkieletowych wiązań pierścienia pirydynowego
obserwowane są w

obszarze 1600 – 1400 cm–1. W przypadku oksymu

1-(3-pirydylo)undekan-1-onu i jego pochodnych charakterystyczne są pasma drgań
grupy hydroksylowej, pasmo wolnej grupy –OH obserwowane powyżej 3590 cm–1 oraz
szerokie pasmo związanej grupy –OH obserwowane w zakresie 3400 – 3100 cm-1.
W zakresie 1625 cm-1 można znaleźć pasmo pochodzące od drgań rozciągających
wiązania oksymowego C=N280,281. Charakterystyczne pasmo dla N-decylooksy-1-(3pirydylo)etanoiminy i jej pochodnych to dodatkowo pasmo zginające od wiązania
eterowego C–O występujące w zakresie 1100 cm–1. Wszystkie czwartorzędowe sole
pirydyniowe posiadają dodatkowe pasmo w obszarze daktyloskopowym w zakresie
800 – 650 cm–1 w zależności od zastosowanego anionu. W tabeli 21 przedstawiono
interpretację widm w podczerwieni wykonaną dla pochodnych pirydynowych.
Tabela 21. Charakterystyka widm w podczerwieni pochodnych pirydynowych – trzech
głównych związków: K3PC10, 3PC10 i E3PC1
Liczba falowa, ν
[cm-1]

Typ i rodzaj drgań
K3PC10

3PC10

E3PC1

ν(O-H) – wolna grupa

–

3590

–

ν(O-H) – związana grupa

–

3500-3100

–

ν(C-H) pierścienia pirydynowego

3059-3000

3032-3000

3025-300

ν(C-H) w łańcuchu alifatycznym

2927-2890

2927-2855

2928-2875

1730

–

–

1690, 1468,1450

1596, 1548, 1466

ν(C=N) oksymowe

–

1630

1630

δ(H-O-N) oksymowe

–

1377 i 1280

–

δ(C-H) łańcucha alifatycznego

1438

1470

1455

δ(C-O) ugrupowania eterowego

–

–

1100

ν(N-O) ugrupowania oksymowego

–

960

_–

ν(C=O) grupy karbonylowej
ν(C=N) i ν(C=C) pierścienia pirydynowego

1590, 1552,
1452
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Dane spektroskopowe (widma związków zamieszczono w aneksie)
K3PC10 – FT-IR [cm-1]: 3059, 2890; 1690; 1730; 1468; 1450; 1438.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9,15 (Py-2, 1H, s); 8,75 (Py-6, 1H, dd,
J1= 3,17 Hz, J2= 6,36 Hz); 8,23 (Py-4, 1H, dd, J1=3,18 Hz, J2= 12,47 Hz); 7.4 (Py-5,
1H, t); 2,96 (2H, t); 1,73 (2H, qw); 1,37-1,24 (14H, m); 0.86 (3H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 198,7 (C=O); 152,8 (Py-2); 149,1 (Py-6); 134,8 (Py-4); 131,7
(Py-3); 123,0 (Py-5); 39,1; 38,4; 37,4; 35,2; 31,3; 29,0; 28,8; 23,5; 22,1; 13,6.
15
NNMR (CDCl3) δ w ppm: -64,2.
(ESI-MS) m/z: 247,38 (M+H)+. Rf=0,61 (chloroform-heptan 1:1).
K3PC10-PrBr
–
FT-IR
[cm-1]:
2890;
1680;
1735;
1450;
860.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9,20 (Py-2, 1H, s); 8,60 (Py-6, 1H, dd, J1= 3,16 Hz,
J2= 6,34 Hz); 8,20 (Py-4, 1H, dd, J1= 3,16 Hz, J2= 12,30 Hz); 7,45 (Py-5, 1H, t); 3,66 (N-CH2;
2H,t); 2,96 (2H, t); 1,75 (2H, qw); 1,36-1,23 (18H, m); 0,83 (6H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 200,1 (C=O); 148,1 (Py-2); 146,0 (Py-6); 145,6 (Py-4); 141,2
(Py-3); 137,6 (Py-5); 64,3; 38,4; 29,6; 29,4; 29,0; 25,6; 22,7; 14,1; 12,5.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -195,2.
(ESI-MS) m/z: 370,37 (M+H)+. Rf=0,46 (chloroform-heptan 1:1).
K3PC10-PrCl
–
FT-IR
[cm-1]:
2890;
1725;
1680;
1450;
770.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9,22 (Py-2, 1H, s); 8,70 (Py-6, 1H, dd, J1= 3,16 Hz,
J2= 6,24 Hz); 8,30 (Py-4, 1H, dd, J1= 3,16 Hz, J2= 12,50 Hz); 7,45 (Py-5, 1H, t); 3,50 (N-CH2;
2H,t); 2,96 (2H, t); 1,73 (2H, qw); 1,36-1,24 (18H, m); 0,86 (6H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 200,1 (C=O); 148,1 (Py-2); 14,6 (Py-6); 137,6 (Py-4); 132,3 (Py3); 128,4 (Py-5); 64,3; 38,4; 31,9; 29,7; 29,4; 29,2; 25,6; 22,8; 14,1; 12,5.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -197,5.
(ESI-MS) m/z: 325,92 (M+H)+. Rf=0,42 (chloroform-heptan 1:1).
3PC10 – FT-IR [cm-1]: 3400; 3032; 2927; 1630; 1596; 1377; 1280; 960.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 9,10 (-OH, 1H, s), 8,65 (Py-2, 1H, s); 8,30 (Py-6, 1H, dd, J1= 3,18
Hz, J2= 6,28 Hz); 8,25 (Py-4, 1H, dd, J1= 3,18 Hz, J2= 12,50 Hz); 7,70 (Py-5, 1H, t); 2,80
(2H,t);
1,55
(2H,
qw);1,45-1,15
(14H,
m);
0,90
(3H,
t).
13
C NMR (CDCl3,) δ in ppm: 157,0 (C=N); 147,2 (Py-2); 132,2 (Py-6); 133,7 (Py-4); 149,3
(Py-3); 122,9(Py-5); 31,6; 29,8; 29,6; 29,5; 29,3; 29,1; 26,2; 25,6; 22,5; 14,0.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -41,4; -65,2.
(ESI-MS), m/z: 263,4(M+H)+, Rf=0,57 (toluen-chloroform 1:1).
3PC10-PrBr – FT-IR [cm-1]: 3400; 3050; 2925; 1630; 1595; 1370; 1250; 970; 870.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 8,85 (-OH, 1H, s); 8,60 (Py-2, 1H, s); 8,00 (Py-6, 1H, dd, J1= 3,15
Hz, J2= 6,30 Hz); 7,95 (Py-4, 1H, dd, J1= 3,15 Hz, J2= 12,40 Hz); 7,25 (Py-5, 1H, t); 3,60 (NCH2; 2H,t); 2,75 (2H, t); 1,50 (2H, qw); 1,40–1,10 (m); 0,80 (6H, m). 13C NMR (CDCl3,) δ w
ppm: 156,2 (C=N); 148,9 (Py-2); 147,1 (Py-6); 133,8 (Py-4); 132,3 (Py-3); 123,4 (Py-5); 62,5;
32,6; 31,7; 29,7; 29,5; 29,4; 29,1; 26,1; 25,7; 22,5; 18,1; 14,0; 10,3.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -42,3; -207,5.
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(ESI-MS), m/z: 384,1 (M+H)+, Rf=0,46 (toluen-chloroform 1:1).
3PC10-PrCl – FT-IR [cm-1]: 3400; 3040; 2920; 1620; 1575; 1360; 1250; 960; 760.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 8,90 (-OH, 1H, s); 8,60 (Py-2, 1H, s); 8,05 (Py-6, 1H, dd, J1= 3,17
Hz, J2= 6,34 Hz); 7,95 (Py-4, 1H, dd, J1= 3,17 Hz, J2= 12,42 Hz); 7,30 (Py-5, 1H, t); 3,65 (NCH2;
2H,t);
2,90
(2H,
t);
1,55
(2H,
qw);
1,4–1,15
(26H,
m);
0,85 (6H,m);
13
C NMR (CDCl3,) δ in ppm: 156,5 (C=N); 148,7 (Py-2); 147.4 (Py-6); 133,6 (Py-4); 132,3
(Py-3); 123,6(Py-5); 62,8; 32,6; 31,8; 29,7; 29,5; 29,5; 29,1; 26,2; 25,9; 23,7; 22,7; 18,2; 14,0.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -42,5; -209,2.
(ESI-MS), m/z: 340 (M+H)+; Rf=0,42 (toluen-chloroform 1:1).
E3PC1
–
FT-IR
[cm-1]:
3200;
2986;
1678;
1450;
1020.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 8,85 (Py-2, 1H, s); 8,55 (Py-6, 1H, d); 7,94 (Py-5, 1H, t); 7,23
(Py-4, 1H, d); 4,18 (O-CH2; 2H,t); 2,21 (3H, s); 1,87 (2H, m); 1,25 (14H, m);
0,85 (3H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 150,1 (Py-2); 149,2 (Py-6); 146,8 (Py-4); 132,6 (Py-3); 132,0
(Py-5); 121,6 (C=N); 74,10; 31,4; 29,6; 29,0; 28,8; 27,4; 25,5; 25,2; 22,1;
13,7; 11,7;
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -43,5; -64,2.
(ESI-MS) m/z: 276,42 (M+H)+. Rf=0,63 (toluen-chloroform 1:1).
E3PC1-PrBr – FT-IR [cm-1]: 3200; 2984; 1670; 1540; 1460; 1010; 880.
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 8,85 (Py-2, 1H, s); 8,55 (Py-6, 1H, d); 7,95 (Py-5, 1H, t); 7,22
(Py-4, 1H, d); 4,44 (O-CH2; 2H,t); 3,83 (N-CH2, 2H,t); 2,25 (3H, s); 1,85
(2H, m); 1,24 (16H, m); 0,85 (6H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 151,5 (Py-2); 148,4 (Py-6); 147,0 (Py-4); 135,4 (Py-3); 132,2
(Py-5); 121,7 (C=N); 75,1; 64,7; 32,4; 30,9; 29,8; 29,6; 29,2; 28,8; 27,5; 25,4;
25,2; 22,1; 13,0; 11,2.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -44,2; 208,5.
(ESI-MS) m/z: 399,41 (M+H)+. Rf=0,50 (toluen-chloroform 1:1).
E3PC1-PrCl
–
FT-IR
[cm-1]:
3100;
2985;
1650;
1465;
1000;
760;
1
H NMR (CDCl3) δ w ppm: 8,80 (Py-2, 1H, s); 8,53 (Py-6, 1H, d); 7,90 (Py-5, 1H, t); 7,24
(Py-4, 1H, d); 4,34 (O-CH2; 2H,t); 3,78 (N-CH2, 2H,t); 2,25 (3H, s); 1,80
(2H, m); 1,24 (16H, m); 0,86 (6H, t).
13
C NMR (CDCl3,) δ w ppm: 150,5 (Py-2); 148,2 (Py-6); 147,8 (Py-4); 135,6 (Py-3); 132,5
(Py-5); 121,8 (C=N); 74,10; 64,78; 31,4; 30,8; 29,6; 29,4; 29,0; 28,8; 27,4; 25,5;
25,2; 22,1; 13,7; 11,7.
15
N NMR (CDCl3) δ w ppm: -44,2; 209,4.
(ESI-MS) m/z: 354,96 (M+H)+. Rf=0,52 (toluen-chloroform 1:1).
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3. Rozpuszczalność badanych ekstrahentów w wodzie i rozpuszczalnikach
organicznych
Pierwszym etapem wprowadzającym do badań ekstrakcyjnych był dobór
rozpuszczalnika

organicznego,

który

całkowicie

rozpuszczałby

ekstrahent

i w obecności, którego proces ekstrakcji zachodziłby stosunkowo szybko, a rozdział faz
nie

wymagałby

długiego

oczekiwania.

Jako

rozcieńczalniki

zastosowano

rozpuszczalniki węglowodorowe (alifatyczne takie jak: heptan oraz aromatyczne jak
toluen) oraz inne popularne rozpuszczalniki organiczne m. in. chloroform. Wyniki
otrzymane dla wszystkich badanych rozpuszczalników umieszczono w tabeli w aneksie
pracy. Rozpuszczalnikiem, który spełnił wszystkie powyższe wymagania był toluen i to
on został wybrany do podstawowych badań ekstrakcyjnych. Dodatkowo ze względu, na
możliwość występowania oksymu 3PC10 w dwóch formach izomerycznych (E i Z)
i ograniczoną rozpuszczalność izomeru (Z) w toluenie, zastosowano 10% (v/v) dodatek
dekan-1-olu jako modyfikatora Nawet w produktach handlowych zawierających
ekstrahenty hydroksymowe stosunek izomeru (E) do (Z) wynosi ok. 6:182. Izomery (E),
które biorą udział w ekstrakcji, pod wpływem takich czynników jak światło,
temperatura, pH roztworu i rozpuszczalnika (kwasowość) mogą ulegać izomeryzacji do
formy (Z). W przypadku badanego oksymu 3PC10 wytrąceniu w czystym toluenie
ulega ok. 3% izomeru (Z). W trakcie realizowanych badań zaobserwowano pozytywny
wpływ

10%

dodatku

11,12,113,115,282

w toluenie

dekan-1-olu

na

rozpuszczalność

obu

izomerów

.

Ekstrakcja przy użyciu zsyntezowanych pochodnych pirydynowych oraz
pirydyniowych rozpuszczonych w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v)
przebiegała prawidłowo, a po 30 minutowym wytrząsaniu następował szybki rozdział
fazy organicznej od wodnej.
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4. Wyniki badań ekstrakcyjnych jonów cynku(II), miedzi(II), ołowiu(II)
oraz żelaza(III) z roztworów chlorkowych
Zsyntezowane nowe hydrofobowe pochodne pirydynowe i ich czwartorzędowe
sole zastosowano jako ekstahenty jonów cynku(II), miedzi(II),żelaza(III) z roztworów
oraz ołowiu(II) z roztworów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych. Fazę organiczną
stanowił roztwór 0,1 mol/dm3 ekstrahenta w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu
(v/v). Przedstawione wyniki ukazują wpływ m.in. rodzaju zastosowanego ekstrahenta
w fazie organicznej, stężenia jonów metalu, jonów chlorkowych i kwasu
chlorowodorowego w fazie wodnej oraz stężenia ekstrahenta na ekstrakcję
poszczególnych jonów metali. Dobrano także optymalne warunki procesu reekstrakcji
naładowanej fazy organicznej.
4.1. Ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych
Podstawowe

badania

ekstrakcyjne

w

stosunku

do

jonów

cynku(II)

przeprowadzono stosując jako ekstrahenty wszystkie zsyntezowane pochodne
pirydynowe i ich czwartorzędowe sole. Jako rozpuszczalnik organiczny zastosowano
toluen z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Przedstawione poniżej wyniki ukazują
wpływ m.in. czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi, stężenia jonów
Zn(II), jonów chlorkowych oraz HCl w fazie wodnej, stężenia zastosowanego
ekstrahenta na wydajność ekstrakcji Zn(II). Ponadto wyznaczono pojemności badanych
ekstrahentów oraz przedstawiono mechanizm procesu ekstrakcji jonów cynku(II).
Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu ekstrakcji
jonów cynku(II)
Badanie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu ekstrakcji
jonów cynku(II) prowadzono w czasie od 5 do 60 minut, stosując roztwór chlorkowy
o sile jonowej I= 4 mol/dm3, zawierający 3 mol/dm3 kwasu chlorowodorowego oraz
1 mol/dm3 chlorku sodu. Zaobserwowano, że w przypadku ekstrakcji jonów Zn(II) stan
równowagi ustala się po 30 minutach wytrząsania (Rysunek 21), a dalsze zwiększenie
czasu prowadzonego procesu nie wpływa znacząco na wydajność ekstrakcji. Pozostałe
badania równowagowe prowadzono przy czasie wytrząsania równym 30 minut.
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Rysunek 21. Wpływ czasu na ekstrakcję jonów cynku(II) zsyntezowanymi
ekstrahentami ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
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Wpływ kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów cynku(II) z roztworu
chlorkowego
Badania wpływu stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów
cynku(II) przeprowadzono stosując roztwory wodne o stałym stężeniu jonów
chlorkowych

wynoszącym

mol/dm3,

4

zmieniającym

się

stężeniu

kwasu

chlorowodorowego oraz chlorku sodu w zakresie 0–4 mol/dm3 i o stałym stężeniu
jonów cynku(II) równym 0,01 mol/dm3.
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano nieznaczny wpływ stężenia
kwasu chlorowodorowego na wydajność ekstrakcji jonów cynku(II) zsyntezowanymi
związkami, a ewentualne zmiany zaobserwowano w zakresie stężeń HCl od 0 do
0,5 mol/dm3 (Rysunek 22). Porównując ekstrakcję jonów cynku(II) pochodnymi
pirydynowymi (K3PC10, 3PC10 i E3PC1) można zauważyć, że najbardziej wydajnym
ekstrahentem jest eter E3PC1. Związek ten wykazywał najlepsze właściwości
ekstrakcyjne

względem

jonów

Zn(II),

szczególnie

w

zakresie

stężeń

HCl

0,5 – 4 mol/dm3 (%E > 90%). Mniejszą wydajnością ekstrakcji (47-58%)
charakteryzował się oksym 3PC10, a najsłabszym ekstrahentem był keton K3PC10
wykazujący maksymalnie 35% ekstrakcję jonów cynku(II).
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Rysunek 22. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów cynku(II) ekstrahentami
K3PC10, 3PC10 i E3PC1 ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3,
[HCl] = 0 – 4 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
Analizując wyniki dotyczące pochodnych pirydyniowych, można zauważyć
wzrost procentu ekstrakcji wraz ze wzrostem stężenia kwasu chlorowodorowego
w zakresie niskich stężeń HCl (0 – 1 mol/dm3) (Rysunek 23). Powyżej stężenia
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2 mol/dm3 HCl wydajność ekstrakcji utrzymuje się na porównywalnym poziomie lub
nieznacznie wzrasta, a maksymalną wartość ekstrakcji dla wszystkich badanych soli

Ekstrakcja [%]

osiągnięto dla stężenia HCl równego 4 mol/dm3.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

K3PC10-PrCl
K3PC10-PrBr
3PC10-PrCl
3PC10-PrBr
E3PC1-PrCl
E3PC1-PrBr

0
20,2
48,9
43,9
60,2
62,8
70,2

0,5
42,1
52,5
54,1
63,3
66,3
72,6

1
51,6
55,9
55,2
65,4
73,7
85,3

2
55,5
59,1
58,7
69,8
90,5
95,8

3
57,0
61,6
60,0
70,2
95,7
99,9

4
58,2
63,2
65,3
80,2
99,9
99,9

Stężenie HCl [mol/dm3]

Rysunek 23. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II)
z roztworów chlorkowych ekstrahentami z grupy pochodnych pirydyniowych
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
Uzyskane

rezultaty wykazały również

wpływ

typu

anionu

w strukturze

czwartorzędowej soli na ilość przenoszonych do fazy organicznej jonów Zn(II).
Wyższym procentem ekstrakcji charakteryzują się sole z anionem bromkowym aniżeli
z anionem chlorkowym. Jedynie w przypadku E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl ekstrakcja
Zn(II) znajdowała się na tym samym poziomie, wynosząc 99,9%. W oparciu o uzyskane
wyniki można również stwierdzić, że czwartorzędowe sole K3PC10 i 3PC10
charakteryzują się wyższą wydajnością ekstrakcji jonów cynku(II) niż ich związki
wyjściowe.
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Wpływ jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II)
Wpływ jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II) przy stałym stężeniu kwasu
mineralnego
Badania określające wpływ stężenia jonów chlorkowych na wydajność
ekstrakcji jonów cynku(II) przeprowadzono dla roztworów wodnych o stałym stężeniu
kwasu mineralnego ([HNO3] = 0,5 mol/dm3), stałym stężeniu jonów Zn(II) oraz
zmiennym stężeniu jonów chlorkowych w fazie wodnej [Cl–] = 0 – 3,5 mol/dm3.
Eksperymenty przeprowadzono przy zachowaniu stałej aktywności wody aw = 0,835
oraz przy stałym całkowitym stężeniu jonów i cząsteczek rozpuszczonych w fazie
wodnej σ = 8 mol/dm3. Stałą aktywność wody aw regulowano poprzez dodatek soli
NaCl, LiNO3 i NaNO3. Dodatkowo na wykresach umieszczono wyniki wykonane dla
roztworu zawierającego 0,5 mol/dm3 HNO3 oraz 4 mol/dm3 NaCl (aw = 0,811).
Na podstawie uzyskanych rezultatów dotyczących zastosowania ketonu
K3PC10 oraz jego soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) jako ekstrahentów jonów
Zn(II) zaobserwowano dodani wpływ stężenia jonów chlorkowych na procent ekstrakcji
(Rysunek 24). W przypadku ketonu K3PC10 ekstrakcja cynku(II), przy stężeniu jonów
chlorkowych w zakresie od 0 do 2 mol/dm3, nie przekracza 20% i wzrasta osiągając
swoje maksimum przy stężeniu 4 mol/dm3 Cl–. Podobną zależność zaobserwowano
także dla związku K3P10-PrBr, który w badanym zakresie stężeń Cl– wykazywał
najlepsze właściwości ekstrakcyjne. K3P10-PrCl charakteryzował się nieco lepszymi
właściwościami ekstrakcyjnymi niż jego związek wyjściowy przenosząc do fazy
organicznej 28% jonów cynku(II) przy stężeniu Cl– równym 4 mol/dm3.

102

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

Ekstrakcja [%]

WYNIKI BADAŃ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

K3PC10
K3PC10-PrCl
K3PC10-PrBr

0

1

2

3

4

*

Stężenie jonów chlorkowych [mol/dm3]

Rysunek 24. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II)
ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl),
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw= 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
W przypadku oksymu 3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli (3PC10-PrBr
i 3PC10-PrCl) również zaobserwowano, że procent ekstrakcji istotnie zależy od
stężenia jonów chlorkowych w roztworze wodnym (Rysunek 25). Szczegółowa analiza
wykazała, że przy niskim stężeniu Cl– (< 1 mol/dm3) procent ekstrakcji wynosi od
0 do 9%, zaś powyżej tego stężenia wzrasta liniowo aż do 47 - 62%. Ostatecznie
maksymalną ekstrakcję Zn(II) zanotowano przy stężeniu 4 mol/dm3 i w przypadku
3PC10 oraz 3PC10-PrCl wnosiła 47%, a w przypadku 3PC10-PrBr 62%. Podobnie
jak w przypadku K3PC10 i jego pochodnych, sól bromkowa oksymu (3PC10-PrBr)

Ekstrakcja [%]

wykazuje lepsze właściwości ekstrakcyjne, niż sam oksym.
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Rysunek 25. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II)
oksymem 3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (3P10-PrBr i 3PC10-PrCl),
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3, |
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw= 0,835, I= 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
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Otrzymane
(E3PC1-PrBr

i

dla

eteru

E3PC1-PrCl)

E3PC1
wyniki,

oraz
tak

jego
jak

w

czwartorzędowych
przypadku

soli

poprzednich

analizowanych związków, wykazują dodatnią zależność procentu ekstrakcji od stężenia
jonów chlorkowych w roztworze wodnym (Rysunek 26). W badaniach tych
zaobserwowano brak ekstrakcji Zn(II) dla roztworów o stężeniu jonów chlorkowych
poniżej 0,5 mol/dm3 (dla preparatu E3PC1 także w tym punkcie), a powyżej tego
stężenia (od 1 do 4 mol/dm3) następował liniowy wzrost transportu cynku(II) do fazy
organicznej. Analizując tę grupę związków zaobserwowano, że wydajność procesu

Ekstrakcja [%]

ekstrakcji tylko w niewielkim stopniu zależy od budowy ekstrahenta.
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Rysunek 26. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II) eterem
E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl),
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl-] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw= 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)

Wpływ jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II) z roztworów o pH = 4,5
W kolejnym etapie badań analizowano wpływ stężenia jonów chlorkowych na
ekstrakcję jonów Zn(II) z roztworu o pH = 4,5 i stałej aktywności wody aw= 0,832.
Uzyskane wyniki wykazują pozytywny wpływu stężenia jonów chlorkowych na
ekstrakcję jonów cynku(II) (Tabela 22). Wydajność ekstrakcji przy zastosowaniu
ketonu K3PC10 wynosi ok. 5 - 8% w zakresie stężenia jonów chlorkowych
0,1 – 3 mol/dm3, dopiero przy stężeniu jonów chlorkowych równym 4 mol/dm3
%E wzrósł do poziomu 20,9%. Lepszymi właściwościami ekstrakcyjnymi względem
jonów Zn(II) charakteryzuje się K3PC10-PrBr. Związek ten w zakresie stężeń Cl–
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0,1 - 0,5 mol/dm3 ekstrahuje metal z wydajnością nie wyższą niż 8%, a powyżej tego
zakresu ekstrakcja wzrasta osiągając maksimum (44,2%) dla roztworu zawierającego
4 mol/dm3 Cl–. Znacznie gorsze właściwości ekstrakcyjne wykazuje czwartorzędowa sól
z anionem chlorkowym (K3PC10-PrCl). W przypadku tego związku maksimum
ekstrakcji uzyskano również przy stężeniu jonów chlorkowym równym 4 mol/dm3
i wartość ta nie przekracza 24,1%. Nieco lepszymi właściwościami ekstrakcyjnymi
jonów

Zn(II)

charakteryzuje

się

oksym

1-(3-pirydylo)undekan-1-onu

i

jego

czwartorzędowe sole (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl). W przypadku 3PC10 w przedziale
stężenia jonów chlorkowych od 0,1 do 0,5 mol/dm3 ekstrakcja jonów cynku(II) jest
znikoma i nie przekracza poziomu 0,5%, ale powyżej tego stężenia wzrasta do 40,6%
(dla Cl– równego 4 mol/dm3). Maksymalny odzysk jonów Zn(II) dla czwartorzędowych
soli oksymu 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl zaobserwowano również przy stężeniu Cl–
równym 4 mol/dm3 i wynosił on odpowiednio 59,7 i 47,2%. Eter E3PC1 i jego
czwartorzędowe sole okazały się najbardziej wydajnymi ekstrahentami z pośród
wszystkich analizowanych związków. Szczególnej uwadze zasługuje wyniki uzyskane
dla roztworów wodnych zawierających przynajmniej 0,5 mol/dm3 jonów Cl–. Dla tego
stężenia niezależnie od budowy związku kompleksującego ekstrakcja wynosiła
ok. 45%, a dalszy wzrost stężenia jonów chlorkowych do 4 mol/dm3 spowodował
wzrost %E do 56,8% dla E3PC1, 75,3% dla E3PC1-PrBr i 63% dla E3PC1-PrCl.
Tabela 22. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów cynku(II)
zsyntezowanymi ekstrahentami ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01 mol/dm3,
[NaCl] = 0 – 4 mol/dm3, aw = 0,832)

K3PC10-PrCl

3PC10

3PC10-PrBr

3PC10-PrCl

E3PC1

E3PC1-PrBr

E3PC1-PrCl

0,1
0,5
1
2
3
4

K3PC10-PrBr

Stężenie
Cl–
[mol/dm3]

K3PC10

Ekstrakcja [%]

4,8
5,7
6,9
7,2
7,7
20,9

4,8
8,2
10,9
23,9
37,1
44,2

3,9
7,2
7,8
15,2
22,1
24,1

0,2
0,3
6,4
23,9
32,7
40,6

3,6
30,3
51,8
54,6
57,0
59,7

7,8
26,1
44,6
46,1
46,9
47,2

9,5
44,9
50,5
55,2
55,9
56,8

3,3
44,4
54,5
63,7
71,7
75,3

9,1
45,0
54,0
60,7
62,6
63,0
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Wyznaczenie pojemności ekstrakcyjnej badanych związków
W celu wyznaczenia pojemności ekstrakcyjnej poszczególnych modelowych
ekstrahentów przeprowadzono szereg ekstrakcji jonów cynku(II) z roztworów o stałym
stężeniu

jonów

chlorkowych

wynoszącym

4

mol/dm3 ([HCl] = 3

mol/dm3,

[NaCl] = 1 mol/dm3) i zmieniającym się stężeniu jonów Zn(II) w zakresie od 0,01 do
0,2 mol/dm3. Jako fazę organiczną użyto 0,1 molowe roztwory organiczne ekstrahentów
rozpuszczonych w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Uzyskane rezultaty wskazują, że niezależnie od budowy stosowanego
ekstrahenta wraz ze wzrostem stężenia jonów cynku(II) w fazie wodnej wydajność
ekstrakcji maleje. Szczególnie efekt ten jest widoczny w przypadku ekstrahentów
K3PC10, K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl, gdzie spadek ten jest obserwowany w całym
zakresie stężenia jonów cynku(II) (Rysunek 27). Porównując otrzymane wyniki
stwierdzono również, że K3PC10-PrBr wykazuje znacznie lepsze właściwości
ekstrakcyjne niż odpowiednia sól z anionem chlorkowym i wyjściowy K3PC10.
Przykładowo związek K3PC10-PrBr przy stężeniu metalu równym 0,1 mol/dm3

Ektrsakcja [%]

przenosi do fazy organicznej 40% jonów Zn(II), a ekstrahent K3PC10 jedynie 10%.
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Rysunek 27. Wpływ stężenia jonów cynku(II) na procent ekstrakcji ketonem K3PC10
i jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Zn(II)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 3 mol/dm3,
[NaCl] = 1 mol/dm3)
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Wyniki dotyczące oksymu 3PC10 i jego czwartorzędowych soli (3PC10-PrBr
i 3PC10-PrCl) wykazują, że w zakresie stężeń jonów Zn(II) 0,01–0,08 mol/dm3
ekstrakcja w przypadku oksymu 3PC10 utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi
ok. 50% (Rysunek 28). Natomiast powyżej stężenia 0,08 mol/dm3 ekstrakcja Zn(II)
maleje do poziomu 30%. Nieznacznie lepsze wyniki uzyskano dla 3PC10-PrBr.
Związek ten w zakresie stężeń jonów Zn(II) 0,01 – 0,04 mol/dm3 ekstrahuje metal
z porównywalną wydajnością (ok. 60%), a powyżej tego stężenia ekstrakcja maleje
o 10%. Najmniej wydajnym związkiem okazał się 3PC10-PrCl, który charakteryzuje
się co najmniej o 10% niższą ekstrakcją niż analogiczna czwartorzędowa sól z anionem

Ektrsakcja [%]

bromkowym (3PC10-PrBr).
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Rysunek 28. Wpływ stężenia jonów cynku(II) na procent ekstrakcji oksymem 3PC10
i jego czwartorzędowymi solami (3P10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Zn(II)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3,
[HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
W

przypadku

pirydylo)etanoiminy

i

ostatniej
jej

grupy

pochodnych,

w

związków,
zakresie

N-decylooksy-1-(3-

stężeń

jonów

Zn(II)

0,01 – 0,1 mol/dm3 nie zaobserwowano znacznej różnicy w wydajności ekstrakcji
(Rysunek 29). W przedziale tym zarówno w przypadku E3PC1, jak i E3PC1-PrBr
ekstrakcja utrzymuje się na porównywalnym poziomie (>90%), a w przypadku E3PC1PrCl obserwuje się nieznaczny spadek do poziomu 78%. Dalszy wzrost stężenia jonów
cynku(II) w fazie wodnej powoduje spadek wydajności ekstrakcji, jednakże
w przypadku E3PC1-PrBr procent ekstrakcji wynosi 85%.
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Rysunek 29. Wpływ stężenia jonów cynku(II) na procent ekstrakcji eterem E3PC1
i jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Zn(II)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3,
[HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
Omówione wyniki pozwoliły na sporządzenie wykresów zależności stężenia
jonów cynku(II) w fazie organicznej od wyjściowego stężenia jonów cynku(II).
Tego typu zależność pozwala na określenie pojemności ekstrakcyjnej badanych
związków kompleksujących.
Z wykresu obrazującego zależność stężenia jonów cynku(II) w fazie organicznej
od wyjściowego stężenia jonów Zn(II) w fazie wodnej przedstawionego dla K3PC10,
K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl można odczytać, że najwyższą wartość pojemności
ekstrakcyjnej uzyskano w przypadku K3PC10-PrBr (Rysunek 30). Dla tego związku
pojemność wynosi 0,43 mol Zn(II)/mol ekstrahenta, w przypadku K3PC10
0,18

mol

Zn(II)/mol

ekstrahenta,

a

dla

K3PC10-PrCl

uzyskano

wartość

0,2 mol Zn(II)/mol ekstrahenta.
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Rysunek 30. Pojemność ekstrakcyjna ketonu K3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
(K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl) w stosunku do jonów cynku(II) ([Zn(II)] = 0,01 –
0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
Natomiast podczas ekstrakcji jonów cynku(II) 0,1 molowymi roztworami
3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl zaobserwowano, że pojemność ekstrakcyjna tych
związków jest wyższa, niż wcześniej analizowanych ekstrahentów (Rysunek 31).
Parametr ten osiąga wartość 0,56, 0,54 i 0,36 mol Zn(II)/mol ekstrahenta odpowiednio

Stężenie Zn(II) w fazie organicznej
[mol/dm3]

dla 3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl.
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Rysunek 31. Pojemność ekstrakcyjna oksymu 3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
(3P10-PrBr i 3PC10-PrCl) w stosunku do jonów cynku(II) ([Zn(II)] = 0,01 –
0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
W

przypadku

E3PC1

i

jego

czwartorzędowych

soli

(E3PC1-PrBr

i E3PC1-PrCl) pojemność ekstrakcyjna wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia
jonów Zn(II) w fazie wodnej (Rysunek 32). Największą pojemność ekstrakcyjną
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wynoszącą 1,7 mol Zn(II)/mol ekstrahenta wykazuje związek E3PC1-PrBr.
Eter E3PC1 oraz jego czwartorzędowa sól z anionem chlorkowym (E3PC1-PrCl)
wykazują nieco niższą pojemność ekstrakcyjną niż E3PC1-PrBr, wynoszącą

Stężenie Zn(II) w fazie organicznej
[mol/dm3]

odpowiednio 1,58 oraz 1,4 mol Zn(II)/mol ekstrahenta.
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Rysunek 32. Pojemność ekstrakcyjna eteru E3PC1 oraz jego czwartorzędowych soli
(E3P1-PrBr i E3PC1-PrCl) w stosunku do jonów cynku(II) ([Zn(II)] = 0,01 –
0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 3 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)

Wpływ stężenia ekstahenta na proces ekstrakcji jonów cynku(II)
Badania określające wpływ stężenia ekstrahenta na wydajność ekstrakcji jonów
cynku(II) przeprowadzono dla wodnego roztworu o stałym stężeniu jonów Zn(II)
równym 0,01 mol/dm3 i stałym stężeniu jonów chlorkowych wynoszącym
4 mol/dm3 ([HCl] = 3 mol/dm3 i [NaCl] = 1 mol/dm3). Jako fazę organiczną
zastosowano

roztwory

toluenowe

zsyntezowanych

pochodnych

pirydynowych

i pirydyniowych z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v) o stężeniu zmieniającym
się w zakresie 0,025 – 0,2 mol/dm3.
Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować, iż niezależnie od budowy
ekstrahenta, ekstrakcja jonów Zn(II) wzrasta wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta.
Zależność tą obserwuje się w zakresie stężeń 0,025 – 0,1 mol/dm3, natomiast dalszy
wzrost stężenia ekstrahenta nie powoduje znaczących zmian w procesie ekstrakcji
(Tabela 23). Analizując podstawowe związki kompleksujące (K3PC10, 3PC10
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i E3PC1) można zaobserwować, że przy maksymalnym stężeniu ekstrahenta najlepszą
wydajnością ekstrakcji charakteryzuje się eter E3PC1 (%E = 99,9%), nieco gorszy jest
oksym 3PC10 z wydajnością 60%, a najgorsze właściwości ekstrakcyjne wykazuje
keton K3PC10 przenoszący do fazy organicznej zaledwie 30% metalu.
Tabela 23. Wpływ stężenia ekstrahenta na wydajność procesu ekstrakcji jonów
cynku(II) z roztworu chlorkowego ([Ekstrahent] = 0,025–0,2 mol/dm3,
[Zn(II)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 3,0 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3)
Ekstrakcja [%]

3PC10

3PC10-PrBr

K3PC10-PrCl

E3PC1

E3PC1-PrBr

E3PC10-PrCl

0,025
0,05
0,075
0,1
0,2

K3PC10-PrCl

[mol/dm3]

K3PC10-PrBr

ekstrahenta

K3PC10

Stężenie

2,0
18,0
23,0
26,0
31,0

13,0
34,0
57,0
72,0
76,0

2,8
10,0
18,9
31,7
33,4

3,0
9,0
18,0
58,0
60,0

12,0
42,0
58,0
65,0
70,0

10,0
25,0
45,0
57,0
58,0

11,0
32,0
92,0
97,0
99,9

17,0
38,0
91,6
96,5
97,0

14,0
30,0
91,4
91,4
91,3

Nieznacznie lepsze wyniki ekstrakcyjne, w porównaniu do ketonu K3PC10,
uzyskano stosując jego sól pirydyniową z anionem chlorkowym, choć efekt ten jest
widoczny tylko w zakresie stężeń ekstrahenta 0,075-0,2 mol/dm3. Natomiast znaczny
wzrost procentu ekstrakcji zaobserwowano w przypadku pochodnej K3PC10-PrBr,
gdzie przy stężeniu ekstrahenta równym 0,025 mol/dm3 cynk(II) jest ekstrahowany
z wydajnością 13%, a przy stężeniu 0,1 mol/dm3 z wydajnością 72%.
Analizując wyniki uzyskane dla oksymu 3PC10 i jego pochodnych zauważono podobną
zależność jak w przypadku ketonu K3PC10 i jego soli. Ekstrakcja jonów cynku(II)
ekstrahentem

3PC10

jest

porównywalna

z

ekstrakcją

ekstrahentem

3PC10-PrCl i wynosi odpowiednio 58 i 57% dla stężenia ekstrahenta 0,1 mol/dm3.
Oczywiście w przypadku związku 3PC10-PrBr ekstrakcja cynku była znacznie
wydajniejsza, niż w przypadku 3PC10 i 3PC10-PrCl i przy stężeniu ekstrahent
równym 0,1 mol/dm3 wynosiła 65%.
Analizie wpływu stężenia ekstrahenta na ekstrakcje jonów cynku(II) poddano także eter
E3PC1 i jego czwartorzędowe sole (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl). Z przedstawionych
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w Tabela 23 23 wartości można wnioskować, że eter E3PC1 i jego czwartorzędowa sól
z

anionem bromkowym

charakteryzują

sie

porównywalnymi

właściwościami

ekstrakcyjnymi. Natomiast w przypadku E3PC1-PrCl, szczególnie w zakresie stężeń
powyżej 0,05 mol/dm3, związek ten gorzej ekstrahuje Zn(II) niż E3PC1 i E3PC1-PrBr
(%E = 91%).
Stechiometria ekstrahowanego kompleksu
Hydrofobowe ekstrahenty zawierające kation pirydynowy, podobnie jak
czwartorzędowe długołańcuchowe aminy, mogą tworzyć kompleksy z jonami cynku(II)
w postaci chloro kompleksów: poprzez utworzenie par jonowych lub według
mechanizmu wymiany jonowej283–287. W swoich pracach Daud i Cattral wykazali
konkurencyjność jonu wodorowego i czwartorzędowego jonu amoniowego w procesie
kompleksowania anionowych dwuwartościowych kompleksów metali, w wyniku czego
powstają kompleksy typu (R4N+) (HCdCl4–)288,289. W przypadku ekstrakcji jonów
cynku(II) czwartorzędowymi pochodnymi pirydyniowymi

reakcje ekstrakcji

można zapisać następująco283–287,290:
(12)

(13)
lub z udziałem H+:
(14)
(15)
Czwartorzędowe sole pirydyniowe mogą także kompleksować Zn(II) na
zasadzie mechanizmu typu łączenia par jonowych, wówczas przenoszą do fazy
organicznej obojętne chlorokompleksy cynku(II) (ZnCl2). Reakcję tą można
przedstawić następująco:
(16)
Ekstrakcja cynku(II) z pochodnymi pirydynowymi (ketonem K3PC10,
oksymem 3PC10 oraz eterem E3PC1) może przebiegać głównie według mechanizmu
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solwatujacego, który polega na koordynacji obojętnego chlorokompleksu Zn(II) (ZnCl2)
przez cząsteczki ekstrahent. Zgodnie z tym założeniem, w równaniu (16) symbol
(Q+X–) można zastąpić symbolem (HL) oznaczającym obojętny ekstrahent. Proces
kompleksowania

obojętnymi

ekstrahentami

może

również

zachodzić

według

mechanizmu wymiany jonowej, gdzie sprotonowane formy związku kompleksowego
(H2L+)

mogą
i

tworzyć

kompleksy

z

anionowymi

chlorokompleksami

(17).
(17)

Z powyższych reakcji wynika, że skuteczność procesu ekstrakcji zależy od
składu fazy wodnej. W celu ustalenia składu powstałych form metalu w fazie wodnej
należy wziąć pod uwagę wszystkie równania ekstrakcji w stanie równowagi. Założenie
to wymaga znajomości współczynników aktywności wszystkich cząsteczek oraz ich
form rozpuszczonych w fazie wodnej. Modelowanie procesu ekstrakcji wymaga przede
wszystkim informacji o stężeniu wolnych jonów Zn(II), a także o stężeniu
poszczególnych jego form (chlorokompleksów i azotanokompleksów). Całkowite
stężenie jonów cynku(II) w wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym można wyrazić
równaniem:
(18)
gdzie:
(19)
(20)
βi oznacza wartość stałych trwałości kompleksów Zn(II) dla roztworów wodnych
o stałej sile jonowej I= 4 mol/dm3. W przypadku chlorokompleksów Zn(II)

,

wynoszą one odpowiednio 1,26, 3,16, 5,49 oraz 0,63, natomiast dla

i

kompleksów azotanowych

,

i

wynoszą 1,29, 0,15, 0,25

oraz 0,05291.
W oparciu o model Pitzera i teorię specyficznych oddziaływań jonów
(ang. Specific Ion Interaction Theory – SIT) dokonano obliczeń składu kompleksów
jonów Zn(II) w badanym wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym. Wyniki takich
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obliczeń przedstawiono na rysunku 33. Z wykresu wynika, że przy niskim stężeniu
jonów chlorkowych w przewadze występują formy azotanowe cynku(II), natomiast
wzrost jonów Cl– w roztworze wodnym powoduje tworzenie się form:
292

oraz

.

0,007
Zn2+
Zn2+

Stężenie Zn(II) [mol/dm3]

0,006

ZnCl+
ZnCl+

0,005

PbCl2
ZnCl2

0,004

ZnCl3PbCl3ZnCl42PbCl42-

0,003

Zn(NO3)+
Pb(NO3)

0,002

Pb(NO3)2
Zn(NO3)2

0,001

Pb(NO3)3Zn(NO3)3Zn(NO3)42Pb(NO3)4-

0
0

1
2
3
Stężenie jonów chlorkowych [mol/dm3]

4

Rysunek 33. Rozkład stężeń poszczególnych form cynku(II) w zależności od
całkowitego stężenia jonów chlorkowych ([Zn(II)] = 0,01 mol/dm3;
I = 4 mol/dm3; aw = 0,835)
Porównując rozkład stężeń poszczególnych form cynku(II) z wynikami ekstrakcyjnymi
można stwierdzić, że założenie,

iż

cynk(II)

jest

ekstrahowany w postaci

chlorokompleksów jest słuszne
Stałe równowagi reakcji (12) – (16) można wyrazić wówczas przez:
(21)
lub
(22)
gdzie:
(23)
i
(24)
lub
(25)
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gdzie:
(26)
oraz
(27)
gdzie
(28)
Analizując poszczególne równania można przedstawić ogólny wzór na stałą
równowagi reakcji ekstrakcji, a zakładając, że [E] to ogólne stężenie ekstraheta, który
może być czwartorzędową solą pirydyniową ([Q+X-] lub [Q+]) lub obojętną pochodną
pirydynową [HL] stała ta przyjmuje postać:
(29)
a współczynnik podziału można wyrazić wzorem:

(30)

Wykonanie analizy [H+] nie było konieczne, ponieważ już mały dodatek HCl
powodował gwałtowny wzrostu %E. Jednakże udział H+ w kompleksowaniu metalu
potwierdza analiza ilości H+ przenoszonego do fazy organicznej o czym świadczą
wyniki badań analitycznych oraz widma FT-IR (po wytrząsaniu faz organicznych
z wodnym roztworem HCl i NaCl w różnych stężeniach). Przykładowe widmo dla
3PC10 przedstawia rysunek 34. Ponadto zakładając porównywalną aktywność jonów
chlorkowych i bromkowych czwartorzędowych soli pirydyniowych293 oraz stałą
wartość log βi jonów Zn(II) i stałe stężenie ekstrahenta, równanie (30) można uprościć
do:
(31)
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gdzie

, jeśli koordynowana jest forma ZnCl2 jako

wówczas

T [%]

n’= n.

-1

Liczba falowa [cm ]

Rysunek 34. Widma FT-IR faz organicznych oksymu 1-(3-pirydylo)undekan-1onu (3PC10) w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu po wytrząsaniu z roztworami
wodnymi zawierającymi różne stężenie HCl
Na podstawie powyższych wyników przedstawiono zależność
w funkcji log [Cl–] przy stałym stężeniu jonów Zn(II) oraz
stałym stężeniu ekstrahenta. Stężenie wolnych jonów chlorkowych [Cl–] obliczono na
podstawie wzoru (32)286:
(32)
Na podstawie wartości współczynników kierunkowych prostych wyznaczonych
dla poszczególnych ekstrahentów, można określić stosunek molowy Cl : Zn
w powstających kompleksach. Współczynnik kierunkowy dla ketonu K3PC10, który
wynosił 1,98 (pH = 4,5) i 2,84 (pH = 0) wskazuje na tworzenie kompleksów o stosunku
molowym Zn : Cl równym 1:2 w środowisku słabo kwaśnym i 1:3 w środowisku silnie
kwaśnym. W przypadku oksymu 3PC10 współczynniki wynosiły odpowiednio 2,89
i 3,79, co sugeruje tworzenie kompleksów metal : oksym 1:3 i 1:4. Natomiast
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w przypadku eteru E3PC1 wartości współczynników sugerują udział dwóch atomów
chloru w kompleksie powstającym w środowisku słabo kwaśnym i czterech
w środowisku silnie kwaśnym (Rysunek 35).
a)

b)
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Rysunek 35. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla ketonu K3PC10 (a), oksymu 3PC10 (b) i eteru
E3PC1 (c) ([Ekstrahent] = 0,1mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
● pH = 4,5; ○ pH = 0).
Liniowe zależności logD’ = f(log[Cl–]) dla czwartorzędowych soli ketonu
K3PC10 (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) przedstawiono na rysunku 36. Wyznaczone
współczynniki kierunkowe w środowisku słabo kwaśnym wynoszą 2,10 dla obu
badanych soli, natomiast w środowisku silnie kwaśnym 3,89 i 3,02, odpowiednio dla
ekstrahenta K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl. Wyniki te pozwalają stwierdzić, że Zn(II)
z roztworów o pH = 4,5 kompleksowany jest w formie obojętnego chlorokompleksu
(ZnCl2), a z roztworów o pH = 0 w formie

i

.
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Rysunek 36. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
●/● pH = 4,5; ○/○ pH = 0)
W przypadku czwartorzędowych pochodnych oksymu 3PC10 (3PC10-PrBr
i 3PC10-PrCl) w warunkach słabo kwaśnych wartości wyznaczonych współczynników
kierunkowych sugerują koordynację dwóch atomów chloru i powstanie obojętnych
chlorokompleksów (współczynniki kierunkowe wynoszą odpowiednio 1,88 i 1,83 dla
3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl). Natomiast w roztworach silnie kwaśnych parametr ten dla
związków 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl wynosi odpowiednio 4,19 i 3,95, co sugeruje
kompleksowanie cynku(II) w postaci

(Rysunek 37).
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Rysunek 37. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
●/● pH = 4,5; ○/○ pH = 0)
118

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

WYNIKI BADAŃ

Czwartorzędowe

sole

eteru

E3PC1

(E3PC1-PrBr

i

E3PC1-PrCl)

w środowisku słabo kwaśnym tworzą kompleksy w strukturę których wbudowują się
dwa atomy chloru (współczynniki kierunkowe prostych wynoszą odpowiednio 2,73
i 1,73), natomiast w środowisku silnie kwaśnym trzy atomy chloru (Rysunek 38).
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Rysunek 38. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla E3PC10-PrBr i E3PC10-PrCl
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,01mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
●/● pH = 4,5; ○/○ pH = 0)
W celu określenia składu powstających kompleksów wyznaczono również
logarytmiczną zależność pomiędzy współczynnikiem podziału a stężeniem ekstrahenta
(logD= f(log[Ekstrahent])), którą następnie aproksymowano liniowo.
Przeprowadzona analiza graficzna pozwoliła na wyznaczenie współczynnika
kierunkowego dla 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu (K3PC10), który wyniósł 1,17 i 1,05,
co wskazuje na tworzenie kompleksów o stosunku molowym równym M : E równym
1:1 w warunkach słabo i silnie kwaśnych (Rysunek 39).
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Rysunek 39. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od ketonu K3PC10
([Zn(II)] = 0,01mol/dm3, ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ● [Cl–] = 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
W przypadku K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl, metal koordynowany jest przez
dwie cząsteczki ekstrahenta zarówno w warunkach słabo, jak i silnie kwaśnych
(Rysunek 40). Świadczą o tym współczynniki kierunkowe wynoszące, w przypadku
roztworów o pH = 4,5, 1,87 (K3PC10-PrBr) i 1,91 (K3PC10-PrCl), oraz przy pH = 0
wynoszące 1,79 i 1,71 odpowiednio dla soli z anionem bromkowym i chlorkowym.
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Rysunek 40. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia K3PC10PrBr i K3PC10-PrCl ([Zn(II)] = 0,01mol/dm3, ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5;
○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0; ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5;
○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
Kompleks o podobnej strukturze powstaje również w procesie ekstrakcji oksymu
3PC10. Związek ten, zarówno w środowisku słabo, jak i silnie kwaśnym tworzy
kompleksy o stosunku molowym Metal:Ekstrahent 1:1 (Rysunek 41).
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Rysunek 41. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia oksymu
3PC10 ([Zn(II)] = 0,01mol/dm3, ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ● [Cl–] = 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
Analiza graficzna przeprowadzona dla soli czwartorzędowych oksymu 3PC10
(3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) pozwala przypuszczać, iż związek 3PC10-PrCl,
niezależnie od składu fazy wodnej, tworzy z jonami cynku(II) kompleksy o stosunku
molowym Metal : Ekstrahent (M : E) równym 1:1, co wynika z wartości współczynnika
kierunkowego, która wynosi 1,1 (Rysunek 42). Z kolei związek 3PC10-PrBr
w środowisku słabo kwaśnym kompleksuje Zn(II) w stosunku molowym (M : E) 1:2
(współczynnik kierunkowy równy 2,15), a w roztworze silnie kwaśnym tworzy
kompleksy o stosunku molowym (M : E) 1:1.
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Rysunek 42. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl ([Zn(II)] = 0,01mol/dm3,
–
● [Cl ] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0;
● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
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Kompleksy o stosunku molowym Metal:Ekstrahent równym 1:2 uzyskano także
w

przypadku

N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoiminy

(E3PC1)

(Rysunek

43),

co wynika z wartości współczynników kierunkowych, które wynoszą 2,20 1,78,
odpowiednio dla pH 4,5 i pH 0.
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Rysunek 43. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta, eteru E3PC1 ([Zn(II)] = 0,01mol/dm3, ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH
=4,5; ● [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
W

przypadku

czwartorzędowych

soli

eteru

E3PC1

(E3PC1-PrBr

i E3PC1-PrCl) współczynniki kierunkowe otrzymane w wyniku analizy graficznej
dla roztworu o pH = 4,5 wynoszą odpowiednio 1,79 i 2,05, co sugeruje, iż w
środowisku słabo kwaśnym powstają kompleksy o stosunku molowym (M:E) równym
1:2
(Rysunek 44). Natomiast w roztworze silnie kwaśnym metal jest kompleksowany
w stosunku molowym Zn(II):Ekstrahent równym 1:3 (współczynnik kierunkowy dla
E3PC1-PrBr wynosi 2,74, a dla E3PC1-PrCl wynosi 2,84).
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Rysunek 44. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl ([Zn(II)] = 0,01mol/dm3,
● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0;
● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
Uwzględniając powyższe dane zaproponować można skład powstających
kompleksów Zn(II), który zależy od pH roztworu wyjściowego. Cynk(II) przy
zastosowaniu zsyntezowanych ekstrahentów kompleksowany jest głównie w formie
obojętnych chlorokompleksów ZnCl2, lub anionowych chlorokompleksów
i

. Propozycje powstających kompleksów umieszczone zostały tabeli 24.

Tabela 24. Propozycja powstających kompleksów zsyntezowanych ekstrahentów
z jonami Zn(II)
Ekstrahent
Zn : Cl: E

Propozycja kompleksu
pH = 4,5
Kompleks
Zn : Cl: E

pH = 0
Kompleks
(ZnCl2)(E)Cl lub
(ZnCl3–) (H2+L)
(ZnCl2)(E)2Cl2 lub
(ZnCl4-)(Q+)2
(ZnCl2)(E)2Cl lub
(ZnCl3–) (Q+)(Q+X-)
(ZnCl2)(E)Cl2
(ZnCl3)– (H2L)+ Cl-

K3PC10

1: 2 :1

(ZnCl2)(E)

1: 3 :1

K3PC10-PrBr

1: 2 :2

(ZnCl2)(E)2

1: 4 :2

K3PC10-PrCl

1: 2 :2

(ZnCl2)(E)2

1: 3 :2

3PC10

1 3 :1

(ZnCl2)(E)Cl lub
(ZnCl3)– (H2L)+

1: 4 :1

3PC10-PrBr

1: 2 :2

(ZnCl2)(E)2

1: 4 :1

(ZnCl2)(E)Cl2

3PC10-PrCl

1: 2 :1

(ZnCl2)(E)

1: 4 :1

(ZnCl2)(E)Cl2

E3PC1

1: 2 :2

(ZnCl2)(LE)2

1: 4 :2

E3PC1-PrBr

1: 2 :2

(ZnCl2)(E)2

1: 3 :3

E3PC1-PrCl

1: 2 :2

(ZnCl2)(E)2

1: 3 :3

(ZnCl2)(E)2Cl2
lub (ZnCl42–) (H2+L)2
(ZnCl2)(E)3Cl lub
(ZnCl3–) (Q+)(Q+X-)2
(ZnCl2)(E)3Cl lub
(ZnCl3–) (Q+)(Q+X-)2
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Reekstrakcja jonów cynku(II) z fazy organicznej po procesie ekstrakcji
Reekstrakcję jonów cynku(II) z naładowanej fazy organicznej przeprowadzono
dla poszczególnych ekstrahentów, stosując próbki otrzymane po ekstrakcji Zn(II)
z roztworu zawierającego 4 mol/dm3 HCl. W procesie wyboru optymalnego czynnika
reekstrahującego zastosowano wiele związków m. in. wodę dejonizowaną oraz wodne
roztwory HCl, HNO3, Na2SO4 i NaNO3 o różnych stężeniach. Badania prowadzono
w temperaturze pokojowej przy różnym stosunku faz. Wyniki pozwoliły stwierdzić,
że rozkład kompleksów jonów cynku(II) z pochodnymi pirydynowymi i pirydyniowymi
był możliwy w procesie jednoetapowym już po 15 minutach wytrząsania. Najlepsze
wyniki uzyskano przy zastosowaniu równej objętości fazy organicznej oraz fazy
odbierającej (1:1), co przedstawiono w tabeli 25. Wyniki te pozwoliły stwierdzić,
że 100% odzysk jonów Zn(II) był możliwy przy zastosowaniu wody, 1% roztworu
kwasu chlorowodorowego oraz 5% wodnych roztworów siarczanu(VI) sodu lub
azotanu(V) sodu.
Tabela 25. Reekstrakcja jonów cynku(II) z naładowanej fazy organicznej

K3PC10–PrCl

3PC10

3PC10–PrBr

3PC10–PrCl

E3PC1

E3PC1–PrBr

E3PC1– PrCl

woda
5% NaNO3
5% Na2SO4
1% HCl
1% HNO3

K3PC10–PrBr

Czynnik
reekstrahujący

K3PC10

Reekstrakcja [%]

100
95
100
100
85

100
90
100
100
87

100
94
100
100
80

100
100
100
100
96

100
95
100
100
96

100
92
100
100
96

100
90
100
100
80

100
85
100
100
75

100
80
100
100
82

Zregenerowane w procesie reekstrakcji fazy organiczne zastosowano również
w ponownym procesie ekstrakcji jonów Zn(II). Badania te wykonano stosując
ekstrahent 3PC10-PrBr. Naładowaną po procesie ekstrakcji fazę organiczną
wytrząsano 15 min z 5% wodnym roztworem Na2SO4, następnie rozdzieloną fazę
organiczną, bez dodatkowego etapu przemywania wodą, użyto ponownie w procesie
wydzielenia jonów cynku(II) z roztworów wodnych. W badaniu tym proces ekstrakcji
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oraz reekstrakcji jonów Zn(II) powtórzono 20-krotnie. Otrzymane wyniki wykazują,
że proponowaną w badaniach fazę organiczną można zastosować wielokrotnie bez
wpływu na wydajność procesu ekstrakcji292 (Rysunek 45).
90
80
Ekstrakcja [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

10

15

20

Cykl ekstrakcji

Rysunek 45. Ekstrakcja cynku(II) regenerowaną fazą organiczną zawierającą ekstrahent
3PC10-PrBr ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3) rozpuszczony w toluenie
z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v)
Podsumowanie – ekstrakcja Zn(II)
Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono wyraźny wpływ zarówno budowy
zastosowanego ekstrahent, jak i składu fazy wodnej na ekstrakcję jonów Zn(II).
W przypadku wpływu budowy ekstrahenta wyniki badań eksperymentalnych
pozwoliły zaobserwować pewną zależność. W każdym z analizowanych przypadków
najlepszymi zdolnościami ekstrakcyjnymi charakteryzowały się czwartorzędowe sole
z anionem bromkowym, następnie czwartorzędowe sole z anionem chlorkowym,
a najmniej efektywne były ich związki wyjściowe. Natomiast ogólnie analizując grupy
związków można stwierdzić, że najlepszymi ekstrahentami były związki z serii E3PC1,
a najsłabszymi z serii K3PC10.
W przypadku analizy wpływu składu fazy wodnej na ekstrakcję jonów cynku(II)
zauważono, że wydajność procesu głównie zależy od stężenia jonów chlorkowych
i wzrasta ze wzrostem tego stężenia Na podstawie otrzymanych wyników
potwierdzono, iż zastosowane w badaniach stężenie ekstrahenta (0,1 mol/dm3)
rozpuszczonego w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu jest wystarczające, a dalszy
jego wzrost nie powoduje znaczącego wpływu na %E cynku(II). W przypadku analizy
wzrostu stężenia metalu w fazie wodnej zaobserwowano spadek procentu ekstrakcji
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jonów Zn(II), co więcej związek E3PC1-PrBr może przenieść do fazy organicznej
nawet 1,7 mol Zn(II)/mol ekstrahenta. Wykonana analiza graficzna pokazała,
że pochodne pirydynowe i pirydyniowe kompleksują cynk(II) głównie w formie
obojętnego lub anionowego chlorokompleksu Zn(II). Z kolei proces reekstrakcji Zn(II)
z naładowanej fazy organicznej przebiega w łagodnych warunkach, przy zastosowaniu
wody jako fazy odbierającej.
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4.2. Ekstrakcja jonów ołowiu(II) z roztworów chlorkowych
Podstawowe badania ekstrakcyjne względem jonów ołowiu(II) prowadzono
stosując jako ekstrahenty wszystkie zsyntezowane pochodne pirydynowe i ich
czwartorzędowe sole rozpuszczone w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Badania ekstrakcyjne prowadzono z roztworów chlorkowych i chlorkowo-azotanowych
słabo i silnie kwaśnych. Przedstawione poniżej wyniki ukazują wpływ m.in. czasu
potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi, stężenia jonów Pb(II), jonów
chlorkowych oraz HCl, a także stężenia zastosowanego ekstrahenta na wydajność
ekstrakcji

Pb(II).

Ponadto

wyznaczono

pojemności

badanych

ekstrahentów,

przedstawiono mechanizm procesu ekstrakcji i opracowano warunki reekstrakcji
skompleksowanego ołowiu(II).

Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu ekstrakcji
jonów ołowiu(II)
Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu
ekstrakcji jonów ołowiu(II) przeprowadzono stosując roztwór chlorkowy zawierający
stałe stężenie jonów Pb(II) (0,005 mol/dm3) i stałe stężenie jonów chlorkowych równe
4 mol/dm3 (2 mol/dm3 NaCl i 2 mol/dm3 HCl). Proces ekstrakcji prowadzono w czasie
od 5 do 60 minut.
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż w przypadku ekstrakcji jonów Pb(II),
niezależnie od budowy stosowanego ekstrahent, stan równowagi ustala się stosunkowo
wolno, osiągając optimum po 30 minutach wytrząsania (Tabela 26). Dalsze wydłużenie
czasu prowadzonego procesu nie wpływa istotnie na %E dlatego czas ten zastosowano
w dalszych badaniach ekstrakcji Pb(II)
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Tabela 26. Wpływ czasu na ekstrakcję jonów ołowiu(II) zsyntezowanymi
ekstrahentami ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,[Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [NaCl] = 2,0
mol/dm3, [HCl] = 2,0 mol/dm3)

K3PC10-PrCl

3PC10

E3PC1

E3PC1-PrBr

E3PC1-PrCl

0,0

0,0

0,0

1,9

25,9

27,8

7,4

25,9

29,6

10

1,9

0,0

0,0

7,4

33,3

38,9

18,5

55,6

48,1

15

7,4

3,7

3,7

12,0

37,0

40,7

33,3

67,6

70,4

30

9,3

5,6

9,4

14,9

42,0

46,5

31,5

67,8

68,5

60

8,3

5,6

9,3

14,8

41,7

46,3

31,5

66,7

68,5

3PC10-PrCl

K3PC10-PrBr

5

Czas

3PC10-PrBr

wytrząsania

K3PC10

Ekstrakcja [%]

Wpływ kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów ołowiu(II) z roztworu
chlorkowego
Badania wpływu stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów
ołowiu(II) przeprowadzono stosując roztwory o stałym stężeniu jonów chlorkowych
równym 4 mol/dm3 i zmieniającym się stężeniu kwasu chlorowodorowego w zakresie
od 0 do 4 mol/dm3) oraz o stałym stężeniu jonów Pb(II) równym 0,005 mol/dm3.
Otrzymane wyniki wykazały, że stężenie HCl w fazie wodnej nie wpływa
znacząco na ekstrakcję jonów Pb(II) zarówno w przypadku ketonu K3PC10,
jak i jego czwartorzędowych soli K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl (Rysunek 46).
Wraz ze wzrostem stężenia HCl ekstrakcja dla K3PC10 wzrasta z 19 do 28%, a dla jego
soli pirydyniowych z 22-32% oraz z 32-45% odpowiednio dla K3PC10-PrBr
i K3PC10-PrCl.
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Rysunek 46. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów ołowiu(II) ketonem K3PC10
oraz jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [HCl] = 0 – 4 mol/dm3,
[Cl–] = 4 mol/dm3)
W przypadku ekstrahenta 3PC10 i jego czwartorzędowej soli 3PC10-PrBr
ekstrakcja jonów Pb(II) utrzymuje się na poziomie 40-42% w całym zakresie stężenia
kwasu chlorowodorowego (0 – 4 mol/dm3) (Rysunek 47). Natomiast w przypadku
związku 3PC10-PrCl ekstrakcja wzrasta z 41% dla 4 mol/dm3 NaCl do 76% dla
4 mol/dm3 HCl.
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Rysunek 47. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów ołowiu(II) oksymem 3PC10 oraz
jego czwartorzędowymi solami (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [HCl] = 0 – 4 mol/dm3,
[Cl–] = 4 mol/dm3)
Kolejnym badanym ekstrahentem był eter E3PC1, dla którego wykazano
nieznaczny wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na procent ekstrakcji
129

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

WYNIKI BADAŃ

(Rysunek 48). Przedstawione wyniki badań wykazały, że transport jonów ołowiu(II) do
fazy organicznej wzrasta wraz ze wzrostem stężenia HCl w zakresie od 0 - 4 mol/dm3
z 38 do 52% dla związku wyjściowego (E3PC1) oraz z 45 do 74% i z 52 do 82%
odpowiednio dla jego soli E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl. Uzyskane rezultaty wykazały
również,
że bardziej efektywnymi ekstrahentami były czwartorzędowe sole eteru (E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl).
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Rysunek 48. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów ołowiu(II) eterem E3PC1 oraz
jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [HCl] = 0 – 4 mol/dm3,
[Cl–] = 4 mol/dm3)
W kolejnym etapie podjęto badania nad ekstrakcją jonów Pb(II) z roztworów
o zmieniającym się stężeniu kwasu chlorowodorowego od 0 do 4 mol/dm3, gdzie siłę
jonową (I = 4 mol/dm3) regulowano przez odpowiedni dodatek HNO3 lub NaNO3
(HCl/HNO3 i HCl/NaNO3). Badania te również prowadzono przy stałym stężeniu jonów
ołowiu równym 0,005 mol/dm3, równym stosunku faz (W : O) równym 1, w czasie
30 minut.
Jak można zaobserwować z wykresu, ekstrakcja jonów ołowiu(II) ketonem
K3PC10 i jego czwartorzędowymi solami (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) wzrasta
wraz ze wzrostem stężenia HCl w fazie wodnej osiągając maksimum dla stężenia HCl
równego 4 mol/dm3 (Rysunek 49). Nie zaobserwowano jednak znaczącego wpływu
źródła jonów azotanowych (HNO3 lub NaNO3) na %E. Przykładowo dla stężenia kwasu
chlorowodorowego równego 3 mol/dm3 niezależnie od zastosowanego roztworu,
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najwyższym odzyskiem jonów Pb(II) charakteryzuje się sól z anionem chlorkowym
(24%), natomiast keton K3PC10 i jego sól K3PC10-PrBr ekstrahuje ołów

Ekstrakcja [%]

z wydajnością 14 i 21%.
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Rysunek 49. Wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
♦, ▲, ■ [HCl/HNO3] = 0 – 4 mol/dm3; ◊, ∆, □ [HCl/NaNO3] = 0–4 mol/dm3
Otrzymane wyniki dotyczące ekstrakcji jonów Pb(II) przy zastosowaniu oksymu
3PC10 i jego soli (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) wykazują, że maksymalny odzysk
jonów metalu zaobserwowano również przy stężeniu HCl wynoszącym 4 mol/dm3
(Rysunek 50). Wydajność ekstrakcji jonów Pb(II) w tym punkcie wynosiła dla związku
podstawowego 37%, dla soli bromkowej 42% i dla soli chlorkowej 70%. W tym także
przypadku, nie zaobserwowano wpływu zastosowanych jonów azotanowych (HNO3 lub
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Rysunek 50. Wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
oksymem 3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
♦,▲, ■ [HCl/HNO3] = 0–4 mol/dm3; ◊, ∆, □ [HCl/NaNO3] = 0–4 mol/dm3
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Analizując wyniki dotyczące związków E3PC1, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl
również zaobserwowano liniową zależność stężenia kwasu chlorowodorowego
i procentu ekstrakcji, zależność ta dla obu mieszanin (HCl/HNO3 i HCl/NaNO3) była
porównywalna (Rysunek 51). W oparciu o przedstawione wyniki stwierdzono także,
że w badanej grupie związków najbardziej efektywnym ekstrahentem jest E3PC1-PrCl,
który przenosi 80% Pb(II) z roztworu zawierającego 4 mol/dm 3 HCl. W tych samych
warunkach 10% mniejszą wydajnością ekstrakcji charakteryzował się E3PC1-PrBr,
natomiast eter E3PC1 przenosił zalewie 50% jonów Pb(II) do fazy organicznej.
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Rysunek 51. Wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
eterem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
♦, ▲, ■ [HCl/HNO3] = 0 – 4 mol/dm3; ◊, ∆, □ [HCl/NaNO3] = 0 – 4 mol/dm3

Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
Wpływ stężania jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II) z roztworu o pH = 0
Badania określające wpływ stężenia jonów chlorkowych na procent ekstrakcji
jonów ołowiu(II) z kwaśnego roztworu wodnego (pH = 0) przeprowadzono stosując
wodne roztwory zawierające stałe stężenie jonów Pb(II) (0,005 mol/dm3), stałe stężenie
kwasu mineralnego [HNO3] = 0,5 mol/dm3 oraz zmienne stężenie jonów chlorkowych
[Cl–] = 0 – 3,5 mol/dm3. Eksperymenty przeprowadzono przy zachowaniu stałej
aktywności wody aw = 0,835 oraz przy stałym całkowitym stężeniu jonów i cząsteczek
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rozpuszczonych w fazie wodnej σ = 8 mol/dm3. Badania wykonano także dla roztworu
o stężeniu jonów Cl– równym 4 mol/dm3, ale wówczas aw wynosiło 0,811.
Przedstawione poniżej wyniki pozwalają zaobserwować dodani wpływ stężenia
jonów chlorkowych na procent ekstrakcji Pb(II) zsyntezowanymi ekstrahentami
(Rysunek 52-54). Przykładowo, dla ketonu K3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
(K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) ekstrakcja wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia
jonów chlorkowych z 0 do 4 mol/dm3, jednakże ekstrakcja ta nie jest wydajna
(Rysunek 52). W przypadku K3PC10-PrCl maksymalny procent ekstrakcji wynosi
jedynie 36%, a w przypadku K3PC10 i K3PC10-PrBr zaledwie 25%.
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Rysunek 52. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw = 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw = 0,811)
Przy zastosowaniu oksymu 3PC10 oraz jego soli 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl
jako ekstrahentów jonów ołowiu(II) zaobserwowano podobną jak w przypadku
K3PC10 i jego soli zależność: procent ekstrakcji wzrasta ze wzrostem stężenia jonów
chlorkowych w roztworze wodnym osiągając swoje maksimum przy stężeniu
4 mol/dm3 Cl– (Rysunek 53). Związki te jednak charakteryzują się lepszymi
właściwościami ekstrakcyjnymi niż keton i jego pochodne. W przypadku

3PC10,

3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl maksymalny odzysk jonów Pb(II) wynosił odpowiednio
30, 40 i 45%.
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Rysunek 53. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
oksymem 3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (3P10-PrBr i 3PC10-PrCl),
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw = 0,835, I= 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
Ekstrakcja ołowiu ekstrahentem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami
(E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) także jest dodatnio skorelowana ze stężeniem jonów Cl–
(Rysunek 54). Przedstawione wyniki pokazują, że ilość wyekstrahowanych jonów
Pb(II) wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia jonów chlorkowych, osiągając swoje
maksimum przy stężeniu 4 mol/dm3 Cl–. Co więcej, związki te posiadają wyższe
wartości ekstrakcji niż poprzednio analizowane ekstrahenty i przy stężeniu Cl– równym
4 mol/dm3 %E wynosi 38, 45 i 52% odpowiednio dla E3PC1, E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl
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Rysunek 54. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
eterem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw = 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
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Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II) z roztworu
o pH = 4,5
Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II) badano
także stosując roztwory o pH = 4,5. W badaniach tych roztwory wodne zawierały stałą
zawartość jonów ołowiu(II) (0,005 mol/dm3), zmienne stężenie jonów chlorkowych
([NaCl] = 0–4 mol/dm3) oraz stałą aktywność wody wynoszącą aw= 0,832.
Analizując wyniki, jakie uzyskano dla ketonu K3PC10 i jego soli
(K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) stwierdzono, że transport jonów Pb(II) do fazy
organicznej zależał od stężenia NaCl w roztworze, nie mniej jednak okazał się on mało
skuteczny, o czym świadczą niewielkie wartości %E (Rysunek 55). Najwyższą wartość
procentu ekstrakcji (35%) uzyskano dla związku K3PC10-PrCl przy stężeniu jonów
Cl– równym 4 mol/dm3.
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Rysunek 55. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
[NaCl] = 0 - 4 mol/dm3, aw= 0,832)
Z kolei wyniki badań dla 3PC10 i jego soli (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) wykazały
dodatni wpływ stężenia jonów chlorkowych na procent ekstrakcji jonów Pb(II)
(Rysunek 56). W przypadku ekstrahenta 3PC10 obserwuje się wzrost procentu
ekstrakcji z 5 do 35% w badanym zakresie stężeń jonów Cl– (0 - 4 mol/dm3), natomiast
dla jego czwartorzędowych soli %E wzrastał z 8 do 38% i z 4 do 40% odpowiednio
3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl.
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Rysunek 56. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
oksymem 3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (3P10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
[NaCl] = 0–4 mol/dm3, aw= 0,832)
W przypadku ekstrakcji jonów Pb(II) przy użyciu związków E3PC1,
E3PC1-PrBr, E3PC1-PrCl również zaobserwowano zależność procentu ekstrakcji od
stężenia jonów chlorkowych (Rysunek 57). Jednakże ekstrahenty te są bardziej wydajne
niż poprzednie dwie grupy związków. Najlepsze właściwości ekstrakcyjne w tej serii
związków wykazywała czwartorzędowa sól z anionem chlorkowym (%E = 55% przy
stężeniu

jonów

Cl– równym

mol/dm3).

4

Nieco

gorszymi

właściwościami

ekstrakcyjnymi charakteryzował się związek E3PC1-PrBr oraz E3PC1, za pomocą
którego transport jonów Pb(II) do fazy organicznej z roztworu słabo kwaśnego

Ekstrakcja [%]

o stężeniu NaCl równym 4 mol/dm3 wynosił odpowiednio 43 i 39%.
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Rysunek 57. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów ołowiu(II)
eterem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami (E3P1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
[NaCl] = 0 – 4 mol/dm3, aw = 0,832)
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Wpływ stężenia metalu na wydajność procesu ekstrakcji
W celu określenia wpływu stężenia metalu na procent ekstrakcji jonów Pb(II)
przeprowadzono szereg ekstrakcji z roztworów o stałym stężeniu jonów chlorkowych
równym 4 mol/dm3 ([NaCl] = 2 mol/dm3 i [HCl] = 2 mol/dm3) i zmieniającym się
stężeniu jonów ołowiu(II) w zakresie od 0,001 do 0,005 mol/dm3 (związane jest to
ograniczoną rozpuszczalnością azotanu(V) ołowiu(II) w wodzie). Jako fazę organiczną
użyto

0,1

molowe

roztwory

ekstrahentów

w

toluenie

z

10%

dodatkiem

dekan-1-olu (v/v).
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż wraz ze wzrostem stężenia jonów
ołowiu(II) wydajność ekstrakcji maleje i efekt ten jest widoczny dla wszystkich
badanych

ekstrahentów

(Tabela

27).

Najwyższym

procentem

ekstrakcji

charakteryzowały się sole z anionem chlorkowym 3PC10-PrCl i E3PC1-PrCl, które
w kontakcie z roztworem wodnym zawierającym 0,001 mola Pb(II) przenoszą jony
metalu z wydajnością odpowiednio 84 i 92%. Z kolei wzrost stężenia metalu do
0,005 mol/dm3 powodował spadek wydajności ekstrakcji o ok. 20%.
Tabela 27. Wpływ stężenia jonów ołowiu(II) na procent ekstrakcji przy zastosowaniu
badanych ekstrahentów ([Pb(II)] = 0,001–0,05 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Cl–] = 4 mol/dm3, [HCl] = 2 mol/dm3, [NaCl] = 2 mol/dm3)

Stężenie Pb(II)
[mol/dm3]

K3PC10

K3PC10-PrBr

K3PC10-PrCl

3PC10

3PC10-PrBr

3PC10-PrCl

E3PC1

E3PC1-PrBr

E3PC1-PrCl

Ekstrakcja [%]

0,001

35,2

35,3

36,5

61,3

81,3

83,5

62,6

78,4

92,1

0,0025

34,2

34,2

35,3

54,6

64,6

75,3

57,5

71,6

90,0

0,005

25,9

32,5

38,8

33,5

43,6

62,0

46,3

60,2

70,9
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Wpływ stężenia ekstahenta na proces ekstrakcji jonów ołowiu(II)
Badania określające wpływ stężenia zsyntezowanych ekstrahentów na
wydajność ekstrakcji jonów ołowiu(II) przeprowadzono stosując roztwory chlorkowe
o stałej sile jonowej równej 4 mol/dm3 ([HCl] = 2 mol/dm3, [NaCl] = 2 mol/dm3),
zawierające stałe stężenie jonów Pb(II) równe 0,005 mol/dm3. Fazę organiczną
stanowiły roztwory toluenowe (v/v) zsyntezowanych związków z 10% dodatkiem
dekan-1-olu, a stężenia zmieniano w zakresie 0,025–0,2 mol/dm3.
Dla wszystkich badanych ekstrahentów stwierdzono w zakresie 0,025 0,1 mol/dm3dodatni wpływ wzrostu stężenia ekstrahenta na procent ekstrakcji jonów
Pb(II). Wzrost stężenia ekstrahenta do 0,2 mol/dm3 nie powodował wzrostu ekstrakcji
(Rysunek 58). Otrzymane wyniki badań wykazały, że przy zastosowaniu ketonu
K3PC10 i jego czwartorzędowych soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) w stężeniu
0,025 mol/dm3 ekstrakcja ołowiu(II) nie przekracza 5%, a maksymalny odzysk jonów
Pb(II) zaobserwowano przy stężeniu ekstrahenta wynoszącym 0,1 mol/dm3 (25, 29
i 33% odpowiednio dla K3PC10, K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl). W przypadku
oksymu 3PC10 i jego pochodnych (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) %E wzrasta liniowo,
osiągając maksimum przy stężeniu ekstrahenta równym 0,1 mol/dm3. Znacznie lepszą
ekstrakcję jonów Pb(II) uzyskano stosując 0,1 molowy roztwór 3PC10-PrCl
(%E = 65%) w porównaniu do związków 3PC10, 3PC10-PrBr, które ekstrahują
jedynie 32 i 37% ołowiu(II).
Z kolei pochodne E3PC1 są wydajniejszymi ekstrahentami, niż poprzednie dwie grupy
związków. Najbardziej wydajnym związkiem w tej grupie jest związek 3PC10-PrCl,
który przy stężeniu 0,1 mol/dm3 do fazy organicznej przenosi 72% jonów ołowiu(II).
Podczas gdy związek wyjściowy E3PC1 ekstrahuje metal z wydajnością 46%,
a E3PC1-PrBr z wydajnością 61%.
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Rysunek 58. Wpływ stężenia ekstrahenta na wydajność procesu ekstrakcji jonów
ołowiu(II) Ekstrahent] = 0,025 – 0,2 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
[HCl] = 2,0 mol/dm3, [NaCl] = 2 mol/dm3)
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Analiza stechiometrii ekstrahowanego kompleksu
Podobnie jak w przypadku jonów Zn(II), badane pochodne pirydynowe
i pirydyniowe mogą tworzyć kompleksy z jonami Pb(II) poprzez utworzenie par
jonowych
jonów

lub według mechanizmu wymiany jonowej283–287. Wówczas ekstrakcję

ołowiu(II)

pochodnymi

pirydyniowymi

można

opisać

następującymi

rownaniami283–287,290:
(33)

(34)

(35)
(36)
W

przypadku

zastosowania

w

ekstrakcji

jonów

Pb(II)

pochodnych

pirydynowych (K3PC10, 3PC10 i E3PC1), obojętny ekstrahent (HL) ulega najpierw
protonowaniu według analogicznego jak dla cynku(II) równania (17), a następnie może
kompleksować anionowe formy kompleksów Pb(II) zgodnie z równaniami (33)–(36).
Ponadto pochodne pirydynowe, jak i pirydyniowe (gdzie E to ogólny symbol
ekstrahenta, HL, Q+, Q+X-) mogą tworzyć kompleksy z jonami ołowiu(II) na zasadzie
mechanizmu łączenia par jonowych, przenosząc do fazy organicznej obojętny
chlorokompleks ołowiu – PbCl2. Reakcję tą można przedstawić następująco:
(37)
Skuteczność procesu ekstrakcji zależy od składu fazy wodnej, gdzie jony Pb(II)
mogą tworzyć różnego typu kompleksy z anionami nieorganicznymi co obrazuje
poniższe równanie:
(38)
gdzie:
(39)
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(40)
Podstawiając odpowiednie stałe trwałości kompleksów Pb(II) z jonami Cl– i NO3–
wynoszące dla chlorokompleksów ołowiu(II)
16,98,

57,54,

141,25
i

i

38,02,

i

i

,

dla

azotanokompleksów

odpowiednio
ołowiu(II)

odpowiednio 3,02, 3,47, 1,29 i 0,25291 można obliczyć

skład poszczególnych form jonów Pb(II) w wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym
w stanie równowagi. Wyniki przeprowadzonych kalkulacji zobrazowano na rysunku 59.
0,003

Pb2+
Pb2+
PbCl+
PbCl+

Stężenie Pb(II) [mol/dm3]

0,0025

PbCl2
PbCl2
0,002

PbCl3PbCl3PbCl42PbCl42-
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0
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1
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3
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Pb(NO3)3Pb(NO3)3
Pb(NO3)42Pb(NO3)4
-

Rysunek 59. Rozkład stężeń poszczególnych form kompleksów chlorkowych
i azotanowych ołowiu(II) w zależności od stężenia całkowitego anionów chlorkowych
([Pb(II)] = 0,005 mol/dm3; I= 4 mol/dm3; aw= 0,835)
Przedstawiony rozkład stężeń poszczególnych form

jonów Pb(II) pokazuje,

że w roztworach zawierających jony chlorkowe, jony ołowiu występują głównie
w formie PbCl+, PbCl2, PbCl3- oraz PbCl42-. Z rysunku 59 wynika także, że przy niskim
stężeniu jonów chlorkowych, gdzie dominują jony azotanowe mogą tworzyć
się azotanokompleksy Pb(II) (Pb(NO3)2, Pb(NO3)3- oraz Pb(NO3)42-).
Analizując poszczególne równania można przedstawić ogólny wzór na stała
równowagi reakcji ekstrakcji. Zakładając, że [E] to ogólne stężenie ekstrahenta, który
może być czwartorzędową solą pirydyniową ([Q+X-] lub [Q+]) lub obojętną pochodną
pirydynową ([HL]) stała ta przyjmuje postać:

(41)
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Współczynnik podziału można wówczas wyrazić wzorem:

(42)
W oparciu o powyższe równania dokonano analizy graficznej wyników
uzyskanych w badaniach wpływu stężenia jonów chlorkowych oraz ekstrahenta na
ekstrakcję Pb(II). Opierając się na wartościach współczynników kierunkowych
otrzymanych prostych, można określić stosunek molowy Pb : Cl i Pb : Ekstrahent
w powstających kompleksach. Jako pierwszą poddano analizie zależność dla
) w funkcji log[Cl–]. Wyniki te

logD + log(

uzyskano przy stałym stężeniu jonów Pb(II) oraz ekstrahenta (Rysunek 60-67).
Przedstawiona analiza graficzna pozwoliła określić stosunek molowy Pb: Cl–, na
postawie wartości współczynnika kierunkowego prostej/ Wyniki wykazały, że
w przypadku ekstrakcji ketonem K3PC10 ołów(II) jest koordynowany w stosunku
molowym

Pb : Cl

1:2

w

środowisku

słabo

kwaśnym

i

w

stosunku

1:3

w środowisku silnie kwaśnym, o czym świadczą współczynniki kierunkowe prostych
wynoszące

odpowiednio

1,82

i

3,26.

Natomiast

wartości

współczynników

kierunkowych dla oksymu 3PC10 i eteru E3PC1 sugerują udział dwóch atomów chloru
w kompleksach powstających w środowisku słabo kwaśnym (1,82 i 1,85) i trzech
w środowisku silnie kwaśnym(3,14 i 3,1) (Rysunek 60).

142

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

WYNIKI BADAŃ

a)

4

b) 4,5

y = 1,82x + 2,82
R² = 0,991

3,5

4

3

3
LogD'

2,5
LogD'

y = 1,82x + 2,89
R² = 0,979

3,5

2
1,5

2,5
2
1,5

1

1
y = 3,26x + 1,57
R² = 0,989

0,5

y = 3,14x + 1,64
R² = 0,989

0,5
0

0
-1,5

-1

-0,5
Log [Cl-]

0

0,5

-1,5

1

-1

-0,5
Log[Cl-]

0

0,5

1

c) 4,5
4
A

y = 1,85x + 3,04
R² = 0,9834

3,5

LogD'

3
2,5
2
1,5
y = 3,10x + 2,00
R² = 0,989

1
0,5
0
-1,5

-1

-0,5
Log[Cl-]

0

0,5

1

Rysunek 60. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla K3PC10 (A), 3PC10 (B) i E3PC1 (C)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, [Cl–] = 0–4 mol/dm3,
● pH = 4,5; ○ pH = 0).
W przypadku związków K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl współczynniki regresji
liniowej wynoszą 1,74 i 2,1, co wskazuje na koordynację dwóch atomów chloru
w kompleksie utworzonym w środowisku słabo kwaśnym, co związane może być
z kompleksowaniem obojętnego chlorokompleksu ołowiu(II) (PbCl2) (Rysunek 61).
Natomiast

związki

te

w

środowisku

silnie

kwaśnym

kompleksują

metal

w stosunku molowym Pb : Cl równym 1:4.
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Rysunek 61. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Pb(II)] = 0,005 mol/dm3, ● ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0
Współczynniki

prostych

dla

związków

3PC10-PrBr

i

3PC10-PrCl

w środowisku słabo kwaśnym wynoszą odpowiednio 1,91 i 2,38, co podobnie
jak w przypadku soli ketonu, wskazuje na ekstrakcję obojętnego chlorokompleksu
ołowiu(II) (Rysunek 62). W środowisku o pH = 0 związki te kompleksują jony Pb(II)
w stosunku molowym 1:4, tworząc prawdopodobnie kompleksy z PbCl42-.
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Rysunek 62. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1mol/dm3,
[Pb(II)] = 0,005mol/dm3, ● ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0
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Związki E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl, podobnie jak wcześniej omawiane sole,
mogą kompleksować metal w formie PbCl2 (w środowisku słabo kwaśnym) oraz
w formie PbCl42- (w środowisku silnie kwaśnym), o czym świadczą uzyskane wyniki
przeprowadzonej regresji liniowej (Rysunek 63).
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Rysunek 63. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1mol/dm3,
[Pb(II)] = 0,005mol/dm3, ● ● [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5; ○ ○ [Cl–] = 3,5 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
W celu określenia udziału molowego ekstrahent w powstającym kompleksie
wyznaczono logarytmiczną zależność pomiędzy współczynnikiem podziału a stężeniem
ekstrahenta, którą następnie aproksymowano liniowo.
Analiza graficzna przedstawiona na rysunku 64 pozwoliła na wyznaczenie
wartości współczynników kierunkowych dla pochodnych pirydynowych (K3PC10,
3PC10 i E3PC1). W przypadku ketonu K3PC10 współczynniki kierunkowe wynoszą
1,13 i 1,05, a w przypadku E3PC1 0,98 i 1,11 odpowiednio dla kompleksu tworzącego
się w środowisku o pH = 4,5 i o pH = 0. Wskazuje to na tworzenie kompleksów
o stosunku molowym Pb : Ekstrahent równym 1:1 w środowisku słabo, jak i silnie
kwaśnym. Natomiast dla oksymu zaobserwowano tworzenie się kompleksów Pb : E
w stosunku 1:1 w roztworach słabo kwaśnych i w stosunku 1:2 z roztworów silnie
kwaśnych.
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Rysunek 64. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta dla ketonu K3PC10 (a), oksymu 3PC10 (b) i eteru E3PC1
(c) ([Ekstrahent] = 0,1mol/dm3, [Pb(II)] = 0,005mol/dm3,
[Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,● pH = 4,5; ○ pH = 0)
Analizę

graficzną

przeprowadzono

także

dla

pochodnych

K3PC10

(K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) (Rysunek 65). Z przedstawionych wykresów można
przypuszczać, że związki te w środowisku zarówno słabo, jak i silnie kwaśnym tworzą
z jonami Pb(II) kompleksy o stosunku molowym ekstrahenta do metalu (Pb : M)
równym 1:1.
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Rysunek 65. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl ([Pb(II)] = 0,005mol/dm3,
● ● [Cl-] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0;
○ ○ [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5)
W przypadku czwartorzędowych soli oksymu 3PC10 (3PC10-PrBr i 3PC10PrCl) współczynniki kierunkowe otrzymane dla roztworu o pH = 4,5 wynoszą
odpowiednio 2,35 i 2,26, co sugeruje tworzenie kompleksów o stosunku molowym
Pb : Ekstrahent 1:2 (Rysunek 66). Natomiast w roztworze kwaśnym metal
komplesowany jest w stosunku molowym Pb : Ekstrahent 1:1 (nachylenia wynoszą
odpowiednio 0,76 i 1,16).
-2

-1,5

-1

-0,5

y = 2,35x + 1,49
R² = 0,992

LogD

y = 0,76x + 0,27
R² = 0,994

y = 2,26x + 1,01
R² = 0,9967
y = 1,16x + 0,73
R² = 0,987

0,8
0,6 0
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4

Log[Ekstrahent]

Rysunek 66. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl ([Pb(II)] = 0,005 mol/dm3,
● ● [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0;
○ ○ [Cl–] = 4 mol/dm3, pH =4,5
Kompleksy o stosunku molowym Pb : Ekstrahent równym 1:2 uzyskano również
w przypadku E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl dla roztworów o pH = 4,5 i w stosunku
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równym 1:1 dla roztworów o pH = 0, o czym świadczą współczynniki otrzymanych
prostych (Rysunek 67).
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Rysunek 67. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta E3PC1-PrBr i EK3PC1-PrCl ([Pb(II)] = 0,005mol/dm3,
● ● [Cl–] = 3,5 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0; ○ ○ [Cl–] = 4 mol/dm3, pH
=4,5
Uwzględniając powyższe dane zaproponowano skład powstających kompleksów
badanych ekstrahentów z jonami Pb(II), których skład ściśle zależy od pH roztworu.
Przedstawione w tabeli 28 propozycje powstających kompleksów wskazują, że jony
ołowiu(II) przy zastosowaniu zsyntezowanych związków są kompleksowane głównie
w formie PbCl2, lub anionowych chlorokompleksów

i

.

Tabela 28. Propozycja powstających kompleksów zsyntezowanych ekstrahentów
z jonami Pb(II)
Propozycja kompleksu

Ekstrahent
Pb : Cl: E

pH = 4,5
Kompleks

Pb : Cl: E

K3PC10

1: 2 :1

(PbCl2)(E)

1: 3 :1

K3PC10-PrBr
K3PC10-PrCl

1: 2 :1
1: 2 :1

(PbCl2)(E)
(PbCl2)(E)

1: 4 :1
1: 4 :1

3PC10

1: 2 :1

(PbCl2)(E)

1: 3 :1

3PC10-PrBr
3PC10-PrCl

1: 2 :2
1: 2 :2

(PbCl2)(E)2
(PbCl2)(E)2

1: 4 :1
1: 4 :1

E3PC1

1: 2 :1

(PbCl2)(E)

1: 3 :1

E3PC1-PrBr
E3PC1-PrCl

1: 2 :2
1: 2 :2

(PbCl2)(E)2
(PbCl2)(E)2

1: 4 :1
1: 4 :1

pH = 0
Kompleks
(PbCl2)(E)Cl lub
(PbCl3–) (H+L)
(PbCl2)(E)Cl2
(PbCl2)(E)Cl2
(PbCl2)(E)Cl lub
(PbCl3–) (H+L)
(PbCl2)(E)Cl2
(PbCl2)(E)Cl2
(PbCl2)(E)Cl lub
(PbCl3–) (H+L)
(PbCl2)(E)Cl2
(PbCl2)(E)Cl2

148

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

WYNIKI BADAŃ

Reekstrakcja jonów ołowiu(II) z fazy organicznej po procesie ekstrakcji
Reekstrakcję jonów ołowiu(II) z naładowanej fazy organicznej przeprowadzono
dla wszystkich badanych ekstrahentów stosując próbki zawierające największą
zawartość wyekstrahowanego metalu (po ekstrakcji Pb(II) z roztworu zawierającego
4 mol/dm3 HCl). W procesie wyboru optymalnego czynnika reekstrahującego
zastosowano wiele związków m. in. wodne roztwory azotanu(V) sodu, kwasu
azotowego(V), szczawianu amonu, kwasu szczawiowego oraz ich mieszaniny różnych
stężeniach. Badania prowadzono w temperaturze pokojowej przy różnym stosunku faz.
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że rozkład kompleksów jonów ołowiu(II) był
możliwy po 30 minutach wytrząsania. Najlepsze uzyskane wyniki otrzymano przy
zastosowaniu mieszaniny szczawianu amonu z HNO3 (1%) (Tabela 29). Z tego względu
100% odzysk jonów Pb(II) był możliwy przy zastosowaniu tej mieszaniny szczawianu
amonu z HNO3 (1%) w dwu etapowym procesie dwuetapowym.
Tabela 29. Reekstrakcja jonów ołowiu(II) z naładowanej fazy organicznej

K3PC10

K3PC10-PrBr

K3PC10-PrCl

3PC10

3PC10-PrBr

3PC10-PrCl

3PC1-OC10

3PC1-OC10-PrBr

3PC1-OC10-PrCl

Reekstrakcja [%]

20% HNO3

25,0

32,5

35,0

20,5

35,5

56,0

35,0

36,5

32,0

30% HNO3

55,0

35,0

50,0

61,5

39,0

54,3

50,5

57,4

55,5

40,0

42,0

44,0

46,2

36,6

48,5

45,0

48,0

47,6

35,0

30,0

20,0

30,8

24,4

22,4

21,2

30,0

35,0

60,0

55,0

54,0

56,4

54,0

52,0

56,0

60,0

65,0

czynnik reekstrahujący

0,1% kwas szczawiowy
+ 5% NaNO3 (v/v)
1% szczawian amonu
mieszanina
szczawian amonu
+ HNO3 (1%)
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Podsumowanie – ekstrakcja Pb(II)
Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

dotyczących

zastosowania

zsyntezowanych związków do ekstrakcji jonów ołowiu(II) z roztworów chlorkowych
i chlorkowo-azotanowych zauważono wyraźny wpływ rodzaju zastosowanego
ekstrahenta na ekstrakcję jonów metalu. Najsłabszymi ekstrahentami jów Pb(II) był
keton K3PC10 i jego pochodne (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl), a najbardziej
efektywnymi ekstrahentami okazał się być czwartorzędowe sole E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl. Uzyskane wyniki pozwoliły także zaobserwować pewną zależność,
a mianowicie w każdej analizowanej grupie związków najlepszymi właściwościami
ekstrakcyjne wykazywały czwartorzędowe sole z anionem chlorkowym. Na podstawie
przeprowadzonych analiz zauważono także wyraźny dodatni wpływ stężenia jonów
chlorkowych oraz HCl na ekstrakcję jonów ołowiu Pb(II) do fazy organicznej. Ponadto
przedstawiona analiza graficzna powstających kompleksów z jonami Pb(II) wykazała
kompleksowanie obojętnych chlorokompleksów ołowiu w środowisku słabo kwaśnym,
natomiast w środowisku silnie kwaśnym kompleksowania anionowych form
chlorokompleksów ołowiu(II)

i

. Odzysk jonów Pb(II) z naładowanej

fazy organicznej był możliwy przy zastosowaniu mieszaniny szczawianu amonu
z HNO3 (1%) w dwu etapowym procesie dwuetapowym.
.
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4.3. Ekstrakcja jonów miedzi(II) z roztworów chlorkowych
Podstawowe

badania

ekstrakcyjne

w

stosunku

do

jonów

miedzi(II)

przeprowadzono analogicznie jak w przypadku wcześniejszych dwóch metali, stosując
jako ekstrahenty wszystkie zsyntezowane pochodne pirydynowe i ich czwartorzędowe
sole, a jako rozpuszczalnik zastosowano toluen z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Przedstawione poniżej wyniki ukazują wpływ m.in. czasu potrzebnego do ustalenia
się stanu równowagi, pH roztworu wodnego, stężenia jonów metalu, jonów
chlorkowych, a także stężenia zastosowanego ekstrahenta na wydajność ekstrakcji
Cu(II). Ponadto wyznaczono pojemności badanych ekstrahentów oraz przedstawiono
mechanizm procesu ekstrakcji jonów miedzi(II).
Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu ekstrakcji
jonów miedzi(II)
Badanie wpływu czasu wytrząsania na wydajność procesu ekstrakcji
przeprowadzono stosując roztwór wodny zawierający stałe stężenie jonów chlorkowych
([NaCl] = 4 mol/dm3) i stałe stężenie jonów miedzi(II) (0,01 mol/dm3). Czas
wytrząsania wynosił od 5 do 60 minut.
Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż w przypadku ekstrakcji jonów Cu(II)
stan równowagi dla oksymu 3PC10, eteru E3PC1 oraz ich czwartorzędowych soli
(3PC10-PrBr, 3PC10-PrCl, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) ustala się po 30 minutach,
natomiast w przypadku ketonu K3PC10 i jego pochodnych już po 10 minutach
wytrząsania próbek (Rysunek 68). Niemniej jednak do pozostałych badań
równowagowych zastosowano czas wytrząsania wynoszący 30 minut.
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Rysunek 68. Wpływ czasu na ekstrakcję jonów miedzi(II) zsyntezowanymi związkami
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3)
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Wpływ pH fazy wodnej na ekstrakcję jonów miedzi(II) z roztworu chlorkowego
Wpływ pH fazy wodnej na wydajność procesu ekstrakcji przeprowadzono
z roztworów wodnycho stałym stężeniu jonów chlorkowych ([NaCl] = 4 mol/dm3),
stałym stężeniu jonów Cu(II) (0,01 mol/dm3) i zmiennym zakresie pH od 0,2 do 3,5.
Wyniki przedstawione na rysunku 69 pokazują, że dla ketonu K3PC10 i jego
czwartorzędowych soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) pH fazy wodnej nie wpływa
znacząco na wydajność procesu ekstrakcji. Przykładowo stosując keton K3PC10
ekstrakcja utrzymuje się na stałym poziomie 50% w całym badanym zakresie pH,
natomiast w przypadku K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl transport Cu(II) do fazy
organicznej jest o 40% wyższy od transportu ketonem K3PC10 i wynosi ok. 90%
w zakresie pH 0,2 – 1,5. Powyżej pH = 2 ekstrakcja maleje do wartości 85% dla
K3PC10-PrBr i 80% dla K3PC10-PrCl.
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Rysunek 69. Wpływ pH na ekstrakcję jonów miedzi(II) ekstrahentami K3PC10,
K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol,
[NaCl] = 4 mol/dm3, pH =0,2 – 3,5
W

przypadku

3PC10

i

jego

czwartorzędowych

soli

(3PC10-PrBr

i 3PC10-PrCl) można zaobserwować wzrost wydajności ekstrakcji Cu(II) wraz ze
wzrostem pH fazy wodnej (Rysunek 70). Dla oksymu 3PC10 i jego czwartorzędowej
soli z anionem bromkowym ekstrakcja wzrasta z 32% dla roztworu o pH = 0,2 do 72%
w przypadku 3PC10 lub 79% w przypadku 3PC10-PrBr dla pH = 3,5. Natomiast dla
3PC10-PrCl ekstrakcja miedzi(II) wzrasta z 43% przy pH = 0,2 do 92% przy pH = 3,5.
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Rysunek 70. Wpływ pH na ekstrakcję jonów miedzi(II) ektsrahentami 3PC10, 3PC10PrBr i 3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3,
[NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 0,2 – 3,5
Wydajność procesu ekstrakcji przy zastosowaniu eteru E3PC1 oraz jego
czwartorzędowych soli (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) także wzrasta wraz ze wzrostem
pH roztworu wodnego, jednakże wzrost ten jest mniejszy niż dla wcześniej omawianej
grupy związków (Rysunek 71). Obserwowany wzrost przy zmianie pH z 0,2 na 3,5
to z 55 do 80% dla wyjściowego eteru, z 62 do 85% dla E3PC1-PrBr oraz z 77 do 92%
dla soli E3PC1-PrCl.
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Rysunek 71. Wpływ pH na ekstrakcję jonów miedzi(II) przy zastosowaniu E3PC1,
E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3,
[NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 0,2 – 3,5
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Wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów miedzi(II) z roztworu
chlorkowego
Podobnie jak w przypadku Zn(II) i Pb(II) ekstrakcję miedzi(II) rozpoczęto
stosując roztwory chlorkowe zawierające zmienne stężenie HCl, jednak już przy
stężeniu 0,5 mol/dm3 HCl uzyskano trudno rozdzielające się emulsje z tego względu
badań tych nie kontynuowano.
Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów miedzi(II) z roztworu
o pH =3,5
W kolejnym etapie badań zanalizowano wpływ stężenia jonów chlorkowych na
ekstrakcję jonów miedzi(II). W badaniach tych jako fazę wodną zastosowano roztwory
zawierające stężenie jonów chlorkowych (0 – 4 mol/dm3), stałe stężenie Cu(II) oraz
stałą wartość aktywności wody równej aw= 0,832.. Analiza wyników badań uzyskanych
dla wszystkich esktrahentów wykazała znaczący wpływ stężenia jonów chlorkowych na
procent ekstrakcji jonów miedzi(II) (Rysunek 72).
Przedstawione wyniki pokazują, że w badanym zakresie stężenia jonów
chlorkowych (0–4 mol/dm3 ) transport Cu(II) wzrasta z 0 do 85% dla K3PC10-PrCl
i z 12 do 92% dla K3PC10-PrBr. Keton K3PC10 charakteryzuje znacznie gorszymi
właściwościami ekstrakcyjnymi niż jego sole, jednakże jest on w stanie przenieść 52%
z roztworu o stężeniu jonów Cl– równym 4 mol/dm3. Dla oksymu 3PC10 i jego soli
(3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) w zakresie stężeń Cl– 0–1 mol/dm3 następował
gwałtowny wzrost procentu ekstrakcji. W przypadku oksymu 3PC10 obserwowano
wzrost z 41 do 62%, w przypadku 3PC10-PrCl z 58 do 75%, natomiast
najgwałtowniejszy wzrost (z 0 do 96%) zaobserwowano stosując jako ekstrahent
3PC10-PrBr. Dalszy wzrost stężenia jonów chlorkowych w roztworze wyjściowym
(>1 mol/dm3) nie powodował dalszych zmian w procencie ekstrakcji.
Silniejszy wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów Cu(II)
zaobserwowano w przypadku E3PC1 i jego soli (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl).
Ekstrakcja miedzi(II) przy użyciu tej grupy związków rośnie liniowo ze wzrostem
stężenia jonów chlorkowych od 0 do 3 mol/dm3 i osiąga maksimum w zakresie stężeń
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3 - 4 mol/dm3 ( 75% w przypadku E3PC1, 87% stosując jako ekstrahent E3PC1-PrCl ,
a w przypadku E3PC1-PrBr 95%).
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Rysunek 72. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów miedzi(II)
zsyntezowanymi związkami ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3,
[Cl-] = 0 – 4 mol/dm3, aw = 0,832)
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Wyznaczenie pojemności ekstrakcyjnej badanych związków
W celu określenia pojemności ekstrakcyjnej poszczególnych modelowych
ekstrahentów przeprowadzono szereg ekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworów
chlorkowych o stałym stężeniu NaCl (4 mol/dm3), pH = 3,5 i zmieniającym się stężeniu
jonów Cu(II) w zakresie od 0,01 do 0,2 mol/dm3. Jako fazę organiczną użyto
0,1 molowe roztwory ekstrahentów w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Otrzymane wyniki pozwoliły na sporządzenie wykresów zależności stężenia
jonów Cu(II) w fazie organicznej od stężenia jonów Cu(II) w roztworze wyjściowym
(Rysunki 73-75). Tego typu wykresy pozwolą również na określenie pojemności
ekstrakcyjnej badanych ekstrahentów. Na wykresie przedstawiającym uzyskane wyniki
dla

K3PC10,

K3PC10-PrBr

i

K3PC10-PrCl

można

odczytać,

że najwyższą wartość pojemności ekstrakcyjnej uzyskano w przypadku K3PC10-PrBr
(Rysunek 73). Dla tego związku pojemność ekstrakcyjna wynosi 0,74 mol Cu(II)/mol
ekstrahenta. Znacznie gorszą pojemnością ekstrakcyjną charakteryzowały się pozostałe
związki, i tak w przypadku K3PC10 pojemność wynosi 0,35 mol Cu(II)/mol
ekstrahenta, a w przypadku K3PC10-PrCl 0,38 mol Cu(II)/mol ekstrahenta.
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Rysunek 73. Pojemność ekstrakcyjna ketonu K3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
w stosunku do jonów miedzi(II) ([Cu(II)] = 0,01–0,12 mol/dm3,
[Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH =3,5)
Z rysunku 74 można wywnioskować, że pojemność ekstrakcyjna oksymu
3PC10 i jego soli z anionem chlorkowym jest niemalże identyczna i wynosi dla 3PC10
0,45 mol Cu(II)/mol ekstrahenta i w przypadku 3PC10-PrCl 0,44 mol Cu(II)/mol
ekstrahenta. Na podstawie przestawionych wyników stwierdzono także, że największą
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pojemnością ekstrakcyjną charakteryzuje się związek 3PC10-PrBr, w przypadku

Stężenie Cu(II) w fazie organicznej
[mol/dm3]

którego jeden mol tej soli może przenieść 0,65 mola Cu(II) do fazy organicznej.
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Rysunek 74. Pojemność ekstrakcyjna oksymu 3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
w stosunku do jonów miedzi(II) ([Cu(II)] = 0,01–0,12 mol/dm3,
[Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH =3,5)
Badania wykonane dla E3PC1, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl wykazały,
że pojemność ekstrakcyjna w przypadku czwartorzędowych soli jest wyższa niż ich
związku wyjściowego (Rysunek 75). Najbardziej efektywnym ekstrahentem okazał się
E3PC10-PrBr, który jest w stanie przenieść do fazy organicznej 0,57 mol Cu(II)/mol
ekstrahenta. Pojemność ekstrakcyjna w przypadku E3PC1-PrCl i E3PC1 osiąga
wartość odpowiednio 0,42 i 0,27 mol Cu(II)/ mol ekstrahenta.
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Rysunek 75. Pojemność ekstrakcyjna ketonu E3PC1 oraz jego czwartorzędowych soli
(E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) w stosunku do jonów miedzi(II) ([Cu(II)] = 0,01–0,12
mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH =3,5)
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Wpływ stężenia ekstrahenta na proces ekstrakcji jonów miedzi(II)
Badania określające wpływ stężenia ekstrahentów na wydajność ekstrakcji
jonów miedzi(II) przeprowadzono stosując roztwór wodny zawierający stałe stężenie
jonów Cu(II) równe 0,01 mol/dm3 i stałe stężenie jonów chlorkowych wynoszące
4 mol/dm3 ([NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 3,5). Jako fazę organiczną zastosowano roztwory
toluenowe (z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v)) zsyntezowanych pochodnych
pirydynowych

i

pirydyniowych

o

stężeniu

zmieniającym

się

w

zakresie

3

0,01 – 0,2 mol/dm .
Otrzymane wyniki przedstawione na rysunkach 76-78 pozwoliły zaobserwować,
iż niezależnie od budowy związku kompleksującego, ekstrakcja jonów miedzi(II)
wzrasta wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta. W przypadku ketonu K3PC10 i jego
soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) wydajność ekstrakcji wzrasta w zakresie stężenia
ekstrahenta 0,01 – 0,1 mol/dm3, a dalszy wzrost stężenia nie powoduje zwiększenia %E
Cu(II) (Rysunek 76). W przypadku stężenia ekstrahenta równego 0,1 mol/dm3 transport
jonów miedzi(II) wynosi 49, 79 i 86% odpowiednio dla K3PC10, K3PC10-PrCl
i K3PC10-PrBr.
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Rysunek 76. Wpływ stężenia ekstrahenta K3PC10, K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów miedzi(II) ([Ekstrahent] = 0,01–0,2 mol/dm3,
[Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 3,5)
Analizując rysunek 77 można zaobserwować wzrost %E wraz ze wzrostem
stężenia ekstrahenta (3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl), co więcej wzrost ten jest
liniowy i obserwowany w zakresie stężeń 0,01 - 0,1 mol/dm3. Dalsze zwiększanie
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stężenia poszczególnych ekstrahentów nie wpływa znacząco na ilość przenoszonych
jonów Cu(II) do fazy organicznej. W tym także przypadku najlepszą wydajnością
ekstrakcji

charakteryzują

się

czwartorzędowe

sole

niż

wyjściowy

oksym

3PC10 i obie sole ekstrahują z porównywalną wydajnością.
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Rysunek 77. Wpływ stężenia ekstrahenta 3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów miedzi(II) ([Ekstrahent] = 0,01–0,2 mol/dm3,
[Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 3,5)
Eter E3PC1 oraz jego sole (E3PC1-PrCl i E3PC1-PrBr) charakteryzują
się znacznie lepszymi właściwościami eksrakcyjnymi względem jonów Cu(II) niż
pozostałe analizowane związki. W przypadku tych ekstrahentów również można
zaobserwować wzrost ekstrakcji Cu(II) ze wzrostem stężenia ekstrahenta aż do
0,1 mol/dm3 ekstrahenta (Rysunek 78), i w tym także przypadku sole czwartorzędowe
wykazują lepsze właściwości ekstrakcyjne niż ich związek wyjściowy. Przewagą tych
reagentów nad związkami z serii K3PC10 i 3PC10 jest znacznie wyższa wydajność
ekstrakcji

w

znacznym

rozcieńczeniu.

Przykładowo

0,025

molowy roztwór

E3PC1-PrCl ekstrahuje jony Cu(II) z 46% wydajnością.
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Rysunek 78. Wpływ stężenia ekstrahenta E3PC1, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów miedzi(II) ([Ekstrahent] = 0,01–0,2 mol/dm3,
[Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [NaCl] = 4 mol/dm3, pH = 3,5)

Ustalenie stechiometrii ekstrahowanego kompleksu
Badane związki mogą tworzyć analogiczne kompleksy miedzi(II) z roztworów
chlorkowych i chlorkowo-azotanowych, jak w przypadku Zn(II) i Pb(II) (opisane
w dwóch poprzednich rozdziałach)283–287. Powyższe wyniki badań równowagowych
wskazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność ekstrakcji
miedzi(II) przez badane ekstrahenty jest stężenie jonów chlorkowych. Jest to zapewne
jest ściśle skorelowane z powstawaniem w roztworach chlorkowych odpowiednich
chlorokompleksów miedzi(II) (

, gdzie i= 1, 2, 3 lub 4)101,294–298.

Teorie tą potwierdza analiza zawartości poszczególnych form Cu(II) obecnych
w roztworze chlorkowo-azotanowym, którą dokonano na podstawie wartości stałych
trwałości kompleksów Cu(II) z jonami Cl– i NO3– przy stałej sile jonowej roztworu
I= 4

283–287,290

. W przypadku kompleksów jonów miedzi(II) z jonami Cl– stałe

,

i

wynoszą odpowiednio 4,0, 4,7, 1,6 i 0,17, natomiast

w przypadku kompleksów z jonami azotanowymi udowodniono powstanie tylko jednej
formy, której stała

wynosi 0,07 299,300.
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Z powyższych danych wynika, że całkowite stężenie wolnych jonów Cu(II)
w wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym jest równe:
(43)
gdzie:
(44)

(45)
Dzięki znajomości powyższych równań można obliczyć skład chloroi azotanokompleksów jonów miedzi(II) w wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym
w stanie równowagi. Wykorzystując powyższe równania zaproponowano udziały
poszczególnych chloro- i azotano-kompleksów jonów Cu(II) (Rysunek 79).
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Rysunek 79. Rozkład stężeń poszczególnych form miedzi(II) w zależności od stężenia
całkowitego anionów chlorkowych ([Cu(II)] = 0,01 mol/dm3; I = 4 mol/dm3; aw= 0,832)
Przedstawiony na powyższym wykresie rozkład stężeń poszczególnych form miedzi(II)
pokazuje, że przy niskich stężeniach jonów chlorkowych przeważają chlorokompleksy
miedzi(II), a udział kompleksów azotanowych w roztworze jest znikomy. Ponadto
zaobserwowano, ze przy niskim stężeniu jonów chlorkowych dominuje chlorokompleks
CuCl+ oraz CuCl2, który swoje maksymalne stężenie osiąga w zakresie stężeć Cl–
1 – 2 mol/dm3. Dalszy wzrost stężenia jonów chlorkowych powoduje nieznaczny
spadek zawartości obojętnej formy oraz wzrost zawartości anionów

oraz

.
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W oparciu o wyniki badań ekstrakcyjnych można stwierdzić, że zastosowane
w badaniach związki przenoszą głównie chlorokompleksy Cu(II) do fazy organicznej
a stała równowagi może być określona za pomocą ogólnego równania:

(46)
lub w postaci ogólnej, gdzie [E} to ogólnie ekstrahent (HL, Q+, Q+X-):

(47)

Na podstawie powyższych równań dokonano analizy graficznej wyników
uzyskanych w badaniach wpływu stężenia jonów Cl– oraz ekstrahent na ekstrakcję
jonów miedzi(II). Opierając się na wyznaczonych wartościach współczynników
kierunkowych prostych dla badanych związków kompleksujących, można określić
molowy stosunek Cl : Cu i E : Cu w powstających kompleksach.
W pierwszym etapie poddano analizie zależność D’= logD + log(
) w funkcji log[Cl–]. Wyniki te otrzymano przy
zachowaniu stałego stężenia jonów ołowiu(II) oraz ekstrahenta.
Wykonana analiza graficzna wykazała, że współczynnik kierunkowy dla ketonu
K3PC10, wynosi 3,19, co sugeruje tworzenie kompleksów o stosunku molowym
Cu : Cl równym 1:3 (Rysunek 80). Natomiast wartości współczynników kierunkowych
dla jego soli (K3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) wynoszące odpowiednio 3,62 i 3,93
wykazują koordynację czterech atomów chloru i kompleksowanie formy anionowej
miedzi(II)

.
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Rysunek 80. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla ketonu K3PC10 i jego soli K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
Z kolei wyznaczone wartości współczynników kierunkowych dla oksymu
3PC10 i jego czwartorzędowych soli 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl wynoszą
odpowiednio 2,31, 2,30 i 2,26, co sugeruje to koordynację obojętnego chlorokompleksu
miedzi(II) CuCl2 (Rysunek 81).
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Rysunek 81. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla oksymu 3PC10 i jego soli (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
W przypadku eteru E3PC1 i jego soli (ECPC1-PrBr i E3PC1-PrCl) wartości
współczynników kierunkowych (2,90 dla E3PC1, 2,93 dla E3PC1-PrBr i 2,80 dla
E3PC1-PrCl) sugerują udział trzech atomów chloru w kompleksie z Cu(II),
co wskazuje na kompleksowanie miedzi(II) w formie

(Rysunek 82).
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Rysunek 82. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia jonów
chlorkowych dla eteru E3PC1 i jego soli (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
W celu określenia udziału molowego ekstrahenta w powstających kompleksach
wyznaczono logarytmiczną zależność pomiędzy współczynnikiem podziału a stężeniem
ekstrahenta (logD = f[Ekstrahent]), którą następnie aproksymowano liniowo.
Analiza graficzna pozwoliła na wyznaczenie współczynników kierunkowych dla
K3PC10 i jego soli, które wyniosły 2,83, 2,92 i 2,81 odpowiednio dla K3PC10,
K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl. Wyniki te wskazują na tworzenie kompleksów
o stosunku molowym Cu: Ekstrahent równym 1:3 (Rysunek 83).
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Rysunek 83. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia ekstrahenta
dla ketonu K3PC10 i jego soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3, pH = 3,5).
Analizując kolejną grupę ekstrahentów zaobserwowano, że przypadku ekstrakcji
Cu(II) oksymem 3PC10 współczynnik kierunkowy wynosi 2,65 co świadczy
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o koordynacji metalu przez dwie cząsteczki ekstrahenta (Rysunek 84). Czwartorzędowa
sól z anionem bromkowym tworzy natomiast kompleks w stosunku Cu : Ekstrahent
równym 1:2 (1,78, R2=0,997). Z kolei współczynnik kierunkowy dla związku
3PC10-PrCl równy jest 3,91 (R2 = 0,994), co sugeruje tworzenie kompleksu
w stosunku metal do ekstrahent równym 1:4.
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Rysunek 84. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia ekstrahenta
dla oksymu 3PC10 i jego soli (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3, pH = 3,5).
Z analizy graficznej przedstawionej dla eteru E3PC1 i jego soli (E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl) wynika, że ekstrahenty te koordynują miedź(II) w stosunku M:E
równym 1:2, na co wskazują wartości współczynników kierunkowych wynoszące
odpowiednio 1,91, 1, 95 i 1,85 (Rysunek 85).
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Rysunek 85. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od stężenia ekstrahenta
dla eteru E3PC1 i jego soli (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Cu(II)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0–4 mol/dm3, pH = 3,5).
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Uwzględniając wszystkie powyższe dane zaproponowano skład powstających
(w roztworach o pH = 3,5) kompleksów badanych ekstrahentów z jonami Cu(II).
Propozycje powstających kompleksów umieszczono w tabeli 30.
Tabela 30. Propozycje powstających kompleksów zsyntezowanych ekstrahentów
z jonami Cu(II)
Ekstrahent

Propozycja kompleksu
Cu : Cl: E

Kompleks

K3PC10

1: 3 :3

(CuCl2)(E)3Cl

K3PC10-PrBr

1: 4 :3

K3PC10-PrCl

1: 4 :3

3PC10

1: 2 :3

(CuCl2)(E)3

3PC10-PrBr

1: 2 :2

(CuCl2)(E)2

3PC10-PrCl

1: 2 :4

(CuCl2)(E)4

E3PC1

1: 3 :2

E3PC1-PrBr

1: 3 :2

E3PC1-PrCl

1: 3 :2

(CuCl2)(E)3Cl2 lub
(CuCl32-)(Q+)2(Q+X-)
(CuCl2)(E)3Cl2 lub
(CuCl32-)(Q+)2(Q+X-)

(CuCl2)(E)Cl lub
(CuCl3-)(Q+)(Q+X-)
(CuCl2)(E)2Cl lub
(CuCl3-)(Q+)(Q+X-)
(CuCl2)(E)2Cl lub
(CuCl3-)(Q+)(Q+X-)

Reekstrakcja jonów miedzi(II) z fazy organicznej po procesie ekstrakcji
Proces reekstrakcji jonów miedzi(II) z naładowanej fazy organicznej
przeprowadzono dla wszystkich badanych ekstrahentów stosując próbki zawierające
największą zawartość wyekstrahowanego metalu (po ekstrakcji Cu(II) z roztworu
zawierającego 4 mol/dm3 Cl–). W procesie wyboru optymalnego czynnika
reekstrahującego zastosowano: wodę oraz wodne roztwory NaNO3, Na2SO4, H2SO4
o różnych stężeniach. Badania prowadzono w temperaturze pokojowej przy równym
stosunku faz. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że maksymalny odzysk Cu(II)
z naładowanej fazy organicznej jest możliwy w jednoetapowym procesie przy stosunku
faz (W : O) równym 1:1, z wykorzystaniem 5% roztworu Na2SO4 lub 2-10% roztworu
H2SO4 (po 15 minutach wytrząsania). W przypadku czwartorzędowych soli
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3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl oraz E3PC1-PrBr i E3PC10-PrCl rozkład kompleksów
miedzi(II) z był możliwy już po minucie wytrząsania.
Zastosowanie wody jako czynnika reekstrahującego spowodowało powstanie trudnej w
rozdziale emulsji. (Tabela 31).
Tabela 31. Reekstrakcja jonów miedzi(II) z naładowanej fazy organicznej

K3PC10-PrCl

3PC10

3PC10-PrBr

3PC10-PrCl

E3PC1

E3PC1-PrBr

E3PC1-PrCl

woda
5% NaNO3
5% Na2SO4
2-10% H2SO4
*emulsja

K3PC10-PrBr

czynnik
reekstrahujący

K3PC10

Reekstrakcja [%]

-*
30
85
80

45
90
85

46
88
85

50
90
85

54
100
92

56
100
90

82
88
90

85
100
85

80
100
82

Podsumowanie –ekstrakcja Cu(II)
Analizując przedstawione wyniki badań ekstrakcji jonów Cu(II) przy
zastosowaniu zsyntezowanych pochodnych pirydynowych i pirydyniowych można
stwierdzić, że dla wszystkich badanych ekstrahentów ekstrakcja jonów miedzi(II)
z roztworów chlorkowych zależała od stężenia ekstrahenta, początkowego stężenia
jonów miedzi(II) oraz stężenia jonów chlorkowych w roztworze wodnym. Ponadto
zauważono wpływ pH fazy wodnej w przypadku pochodnych oksymu 3PC10
i

eteru

E3PC1.

W

przypadku

badań

ekstrakcji

Cu(II)

dodatek

kwasu

chlorowodorowego do roztworu wodnego powodował tworzenie się trudnych
w rozdziale emulsji. Przedstawione analizy pokazały także, że we wszystkich trzech
badanych grupach związków czwartorzędowe sole pirydyniowe wykazują lepsze
właściwości ekstrakcyjne jonów Cu(II), niż ich wyjściowe związki, a najefektywniejsza
jest sól z anionem bromkowym. Jony miedzi(II) przenoszone są do fazy organicznej
w postaci chlorokompleksów Cu(II) w formie CuCl2,

. Reekstrakcja

jonów Cu(II) zachodzi jednoetapowo przy użyciu wodnych roztworów Na2SO4 lub H2SO4
w jednoetapowym procesie.
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4.4. Ekstrakcja jonów żelaza(III) z roztworów chlorkowych
Podstawowe

badania

ekstrakcyjne

w

stosunku

do

jonów

żelaza(III)

przeprowadzono analogicznie jak w przypadku pozostałych metali, stosując jako
ekstrahenty wszystkie zsyntezowane pochodne pirydynowe i ich czwartorzędowe sole,
a jako rozpuszczalnik zastosowano toluen z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Badania
ekstrakcyjne prowadzono z kwaśnych roztworów chlorkowych i chlorkowoazotanowych301. Przedstawione poniżej wyniki ukazują wpływ m.in. czasu potrzebnego
do ustalenia się stanu równowagi, stężenia jonów Fe(III), jonów chlorkowych oraz HCl,
a także stężenia zastosowanego ekstrahenta na wydajność ekstrakcji jonów żelaza(III).
Ponadto wyznaczono pojemności badanych ekstrahentów oraz przedstawiono
mechanizm procesu ekstrakcji jonów żelaza(III). Ze względu wytrącanie się FeCl3
w roztworze wodnym o stężeniu 4 mol/dm3 NaCl nie realizowano badań dla roztworów
obojętnych. Na koniec przedstawiono wyniki doboru czynnika reekstrahującego jony
Fe(III) z naładowanej fazy organicznej.
Określenie czasu potrzebnego do ustalenia się stanu równowagi procesu ekstrakcji
jonów żelaza(III)
Badanie wpływu czasu wytrząsania na wydajność procesu ekstrakcji
przeprowadzono stosując roztwór zawierający HCl w stężeniu 4 mol/dm3 oraz FeCl3
w stężeniu równym 0,01 mol/dm3. Czas trwania procesu wytrząsania wynosił od 5 do
60 minut.
Uzyskane w badaniach wyniki pozwoliły stwierdzić, że dla wszystkich
proponowanych związków kompleksujących ekstrakcja osiąga stan równowagi po
30 minutach wytrząsania i wydłużenie czasu prowadzonego procesu nie powodowało
zmian w ilości przenoszonych jonów Fe(III) do fazy organicznej (Rysunek 86).
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Rysunek 86. Wpływ czasu na ekstrakcję jonów żelaza(III) zsyntezowanymi
ekstrahentami ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
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Wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów żelaza(III) z roztworu
chlorkowego
Badania wpływu stężenia kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów
żelaza(III) przeprowadzono stosując roztwory o stałym stężeniu jonów chlorkowych
równym 4 mol/dm3, zmieniającym się stężeniu kwasu chlorowodorowego oraz chlorku
sodu w zakresie od 0,5 do 4 mol/dm3 i stałym stężeniu jonów Fe(III) równym
0,01 mol/dm3.
Otrzymane wyniki pozwoliły zaobserwować brak znaczącego wpływu stężenia
kwasu chlorowodorowego na ekstrakcję jonów żelaza(III) przy zastosowaniu ketonu
K3PC10, jak i jego czwartorzędowych soli K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl
(Rysunek 87). W przypadku K3PC10 ekstrakcja wzrasta z 5 do 18% w zakresie
stężenia HCl 0,5-4 mol/dm3, natomiast w przypadku jego czwartorzędowych soli
z 19 do 39 i z 24 do 41% odpowiednio dla K3PC10-PrCl i K3PC10-PrBr.
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Rysunek 87. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów żelaza(III) ekstrahentami
K3PC10, K3PC10-PrBr, K3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 0,5 – 4 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
Ekstrakcja jonów Fe(III)

przy zastosowaniu oksymu 3PC10 i jego

czwartorzędowej soli z anionem chlorkowym w niewielkim stopniu zależy od stężenia
HCl. Znaczący wzrost transportu jonów Fe(III) (25-62%) przy wzroście kwasu
chlorowodorowego z 0,5 do 4 mol/dm3 zaobserwowano w przypadku 3PC10-PrBr
(Rysunek 88).
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Rysunek 88. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów żelaza(III) ekstrahentami 3PC10,
3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 0,5 – 4 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
Badania wykonane dla kolejnej grupy związków wykazały, że dla eteru E3PC1
i jego soli (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) stężenie kwasu chlorowodorowego miało
znikomy wpływ na procent ekstrakcji (Rysunek 89). Już przy stężeniu HCl
wynoszącym 0,5 mol/dm3 ekstrakcja dla czwartorzędowych soli eteru E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl wynosi odpowiednio 65 i 60%. Ekstrahent wyjściowy charakteryzuje się
nieznacznie mniejszą ekstrakcją wynoszącą 54% przy stężeniu HCl równym
0,5 mol/dm3.
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Rysunek 89. Wpływ stężenia HCl na ekstrakcję jonów żelaza(III) ekstrahentami
E3PC1, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 0,5 – 4 mol/dm3, [Cl–] = 4 mol/dm3)
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Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów żelaza(III)
Badania określające wpływ stężenia jonów chlorkowych na wydajność
ekstrakcji jonów żelaza przeprowadzono dla wodnych roztworów stałym stężeniu
jonów

Fe(III)

(0,01

mol/dm3),

stałym

stężeniu

kwasu

mineralnego

[HNO3] = 0,5 mol/dm3 oraz zmiennym stężeniu jonów chlorkowych w fazie wodnej
[Cl–] = 0 –3,5 mol/dm3. Eksperymenty przeprowadzono przy zachowaniu stałej
aktywności wody aw = 0,835 oraz stałym całkowitym stężeniu jonów i cząsteczek
rozpuszczonych w fazie wodnej σ = 8 mol/dm3. Dodatkowo na wykresach
przedstawiono wyniki dla roztworu zawierającego 4 mol/dm3 NaCl oraz 0,5 mol/dm3
kwasu azotowego(V), którego stała aktywność wody wynosi aw= 0,811.
Przedstawione na rysunkach 91-93 wyniki pozwalają zaobserwować, podobnie
jak w przypadku ekstrakcji wcześniej badanych metali, dodani wpływ stężenia jonów
chlorkowych na procent ekstrakcji jonów Fe(III) zsyntezowanymi ekstrahentami.
Otrzymane wyniki dla czwartorzędowych soli K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl
pokazują, że ekstrakcja wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia jonów chlorkowych
(0 – 4 mol/dm3) (Rysunek 90). Natomiast dla związku wyjściowego, ketonu K3PC10
wydajność ekstrakcji wzrasta w zakresie od 0 do 2 mol/dm3 jonów chlorkowych,
a następnie w zakresie od 2,5 do 4 mol/dm3 utrzymuje się na porównywalnym poziomie
wynoszącym ok. 12%.
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Rysunek 90. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów żelaza(III)
ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3P10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw= 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw = 0,811)
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W przypadku oksymu 3PC10 oraz jego soli 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl ilość
wyekstrahowanego Fe(III) także zależy od stężenia jonów chlorkowych w roztworze,
jednakże w zakresie stężenia Cl– od 0 do 3 mol/dm3 wzrost %E jest niewielki
(Rysunek 91). Maksymalny odzysk jonów Fe(III) obserwuje się przy stężeniu
4 mol/dm3 jonów chlorkowych i wynosi on dla związków 3PC10, 3PC10-PrBr
i 3PC10-PrCl odpowiednio 22, 40 i 30%.
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Rysunek 91. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję żelaza(III) oksymem
3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (3P10-PrBr i 3PC10-PrCl),
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0–4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw= 0,835, I= 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
Ekstrakcja jonów żelaza(III) eterem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami
(E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) także jest dodatnio skorelowana ze stężeniem jonów Cl–
(Rysunek 92). Analizując otrzymane wyniki można zaobserwować, iż przy stężeniu
jonów chlorkowych poniżej 1 mol/dm3 ekstrakcja jonów Fe(III) jest stosunkowo
niewielka, natomiast wyraźną liniową zależność obserwuje się w zakresie stężenia Cl–
1 – 4 mol/dm3. W przypadku analizy tej grupy związków nie zaobserwowano wpływu
budowy użytego ekstrahenta, ponieważ transport jonów Fe(III) jest niemalże
identyczny.
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Rysunek 92. Wpływ stężenia jonów chlorkowych na ekstrakcję jonów żelaza(III)
eterem E3PC1 oraz jego czwartorzędowymi solami E3P1-PrBr i E3PC1-PrCl
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, aw = 0,835, I = 4 mol/dm3; *[Cl–] = 4 mol/dm3, aw= 0,811)
Wyznaczenie pojemności ekstrakcyjnej badanych ekstrahentów
W celu wyznaczenia pojemności ekstrakcyjnej poszczególnych modelowych
ekstrahentów przeprowadzono szereg ekstrakcji jonów żelaza(III) z roztworów
chlorkowych o stałym stężeniu jonów chlorkowych ([HCl] = 4 mol/dm3)
i zmieniającym się stężeniu jonów Fe(III) w zakresie od 0,01 do 0,2 mol/dm3. Jako fazę
organiczną użyto 0,1 molowe roztwory ekstrahentów rozpuszczonych w toluenie z 10%
dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
Na podstawie otrzymanych wyników, zaobserwowano tą samą zależność jak dla
pozostałych badanych metali, wraz ze wzrostem stężenia metalu w roztworze wodnym
wydajność ekstrakcji maleje. Efekt ten, niezależnie od typu badanego ekstrahent,
obserwowany jest w całym zakresie stężenia jonów Fe(III).
Otrzymane wyniki dla ketonu K3PC10 pokazują niewielki spadek ekstrakcji
z 24 do 13% wraz ze wzrostem stężenia jonów żelaza(III) z 0,01 do 0,2 mol/dm3
(Rysunek 93). Z kolei czwartorzędowe sole K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl
charakteryzowały się lepszą wydajnością ekstrakcji niż ich związek wyjściowy.
W przypadku K3PC10-PrBr zanotowano spadek ekstrakcji z 48 do 27%,
a w przypadku K3PC10-PrCl z 52 do 49%. Najlepsze właściwości ekstrakcyjne
wykazuje sól K3PC10-PrBr, natomiast najgorszy wynik uzyskano dla związku
wyjściowego (K3PC10).
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Rysunek 93. Wpływ stężenia jonów żelaza(III) na procent ekstrakcji ketonem K3PC10
i jego czwartorzędowymi solami (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
Analizując otrzymane wyniki dla oksymu 3PC10 i jego pochodnych,
zaobserwowano spadek transportu jonów Fe(III) wraz ze wzrostem jego stężenia
w fazie wodnej (Rysunek 94). Wartość ekstrakcji dla związku podstawowego i jego
czwartorzędowej soli z anionem chlorkowym jest zbliżona i maleje z 54 do 19 dla
oksymu 3PC10 i z 57 do 25% dla 3PC10-PrCl. Znacznie wydajniejszym ekstrahentem
jest 3PC10-PrBr, który w zakresie stężenia jonów metalu 0,01-0,08 ekstrahował 95%
jonów Fe(III) do fazy organicznej, a powyżej stężenia 0,1 zanotowano spadek ekstrakcji
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Rysunek 94. Wpływ stężenia jonów żelaza(III) na procent ekstrakcji oksymem 3PC10
i jego czwartorzędowymi solami (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
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Z kolei rozpatrując wyniki dla eteru E3PC1 i jego czwartorzędowych soli
(E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl), zauważono niewielki spadek procentu ekstrakcji wraz
ze wzrostem stężenia żelaza(III) w fazie wodnej w zakresie 0,01 – 0,1 mol/dm3 (spadek
ten wynosi mniej niż 10%) (Rysunek 95). Przy stężeniu jonów Fe(III) wynoszącym
0,01 mol/dm3 E3PC1-PrBr ekstrahuje 89% jonów żelaza(III), zaś w przypadku eteru
E3PC1 i E3PC1-PrCl odzysk metalu jest porównywalny i wynosi odpowiednio
82 i 83%.
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Rysunek 95. Wpływ stężenia jonów żelaza(III) na procent ekstrakcji eterem E3PC1
i jego czwartorzędowymi solami (E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3 [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
Omówione powyżej wyniki umożliwiły sporządzenie wykresów zależności
stężenia jonów żelaza(III) w fazie organicznej od stężenia jonów Fe(III) w roztworze
wodnym przed procesem ekstrakcji. Tego typu zależność pozwoliła określić pojemność
ekstrakcyjną badanych związków kompleksujących.
Z wykresu przedstawiającego zależność stężenia jonów Fe(III) w fazie
organicznej od wyjściowego stężenia jonów żelaza(III) w fazie wodnej dla K3PC10,
K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl można zauważyć, iż znacznie większą pojemnością
ekstrakcyjną charakteryzują się czwartorzędowe sole K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl
w porównaniu z ich związkiem wyjściowym (Rysunek 96). Z wykresu można odczytać,
że najwyższą wartość pojemności ekstrakcyjnej uzyskano w przypadku K3PC10-PrBr
(0,058 mol Fe(III)/mol ekstrahenta), w przypadku K3PC10-PrCl odnotowano nieco
niższą wartość tego parametru (0,055 mol Fe(III)/mol ekstrahenta), a dla wyjściowego
ketonu K3PC10 uzyskano wartość 0,025 mol Fe(III)/mol ekstrahenta.
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Rysunek 96. Pojemność ekstrakcyjna ketonu K3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
(K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) w stosunku do jonów żelaza(III)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
Analizując rysunek 97 można zaobserwować, że pojemność ekstrakcyjna
oksymu 3PC10 i jego soli czwartorzędowej z anionem chlorkowym jest zbliżona,
jednakże nieco lepszą pojemność ekstrakcyjną wykazuje związek 3PC10-PrCl, który
jest w stanie przenieść do fazy organicznej 0,05 mol jonów Fe(III), oksym zaś 0,04 mol
jonów Fe(III). Najwyższą pojemność ekstrakcyjną wynoszącą 0,18 mol Fe(III)/mol
ekstrahenta wykazuje związek 3PC10-PrBr.
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Rysunek 97. Pojemność ekstrakcyjna oksymu 3PC10 oraz jego czwartorzędowych soli
(3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) w stosunku do jonów żelaza(III)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
W przypadku E3PC1 i jego soli E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl wartość
przeniesionego metalu do fazy organicznej wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stężenia
jonów żelaza(III) w roztworze wodnym (Rysunek 98). Ponadto związki te wykazują
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znacznie większą pojemność ekstrakcyjną jonów Fe(III) aniżeli dwie wcześniej
omawiane grupy związków. Największą pojemnością ekstrakcyjną równą 0,135 mol
Fe(III)/mol ekstrahenta uzyskała sól z anionem bromowym. Natomiast E3PC1
i E3PC1-PrCl wykazywały identyczną pojemność ekstrakcyjną wynoszącą 0,11 mol
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Rysunek 98. Pojemność ekstrakcyjna eteru E3PC1 oraz jego czwartorzędowych soli
(E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl) w stosunku do jonów żelaza(III)
([Fe(III)] = 0,01 – 0,2 mol/dm3, [Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)

Wpływ stężenia ekstrahenta na proces ekstrakcji jonów żelaza(III)
Badania określające wpływ stężenia zastosowanych badanych związków
kompleksujących na wydajność ekstrakcji jonów żelaza(III) przeprowadzono dla
roztworu wodnego o stężeniu jonów Fe(III) równym 0,01 mol/dm3 i stałym stężeniu
HCl równym 4 mol/dm3. Jako fazę organiczną stosowano roztwory toluenowe
z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v) zawierające ekstrahent w zmieniającym się stężeniu
w zakresie 0,025 – 0,2 mol/dm3.
Otrzymane wyniki pozwoliły zaobserwować, iż ekstrakcja jonów żelaza(III)
w przypadku ketonu K3PC10 i jego soli (K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) wzrasta
wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta w zakresie 0,01 – 0,1 mol/dm3 (Rysunek 99).
Dalszy wzrost stężenia związków kompleksujących nie powoduje znaczących zmian
w transporcie żelaza(III) do fazy organicznej. Porównując tę grupę ekstrahentów,
można stwierdzić, że najlepsze właściwości ekstrakcyjne wykazuje związek
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K3PC10-PrBr, który w stężeniu 0,1 - 0,2 mola ekstrahuje jony Fe(III)
z wydajnością 34%.
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Rysunek 99. Wpływ stężenia ekstrahenta K3PC10, K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów żelaza(III) ([Ekstrahent] = 0,025 – 0,2 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
Analizy wyników uzyskane dla związków 3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl
przedstawiają również liniową zależność stężenia ekstrahenta i procentu ekstrakcji
jonów Fe(III) (Rysunek 100). Maksymalny odzysk jonów żelaza(III) zaobserwowano
przy stężeniu badanych związków równym 0,1 mol/dm3. W przypadku tej grupy
związków również najlepszym ekstrahentem okazała się sól z anionem bromkowym
(3PC10-PrBr), przy zastosowaniu której jony Fe(III) ekstrahowane były z 45%
wydajnością.
100
90
Ekstrakcja [%]

80
70
60
3PC10

50
40

3PC10-PrCl

30
20

3PC10-PrBr

10
0
0,025

0,05

0,075

0,1

0,2

Stężenie ekstrahenta [mol/dm3]

Rysunek 100. Wpływ stężenia ekstrahenta 3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów żelaza(III) ([Ekstrahent] = 0,025–0,2 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)
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Analogicznie jak dla poprzednich dwóch grup związków procent ekstrakcji
wzrasta wraz ze wzrostem stężenia ekstrahenta w fazie organicznej. Efekt ten widoczny
jest w zakresie stężeń 0,025–0,1 mol/dm3, a ekstrakcja wzrasta z ok. 9% do 62,
64 i 67% odpowiednio dla E3PC1, E3PC1-PrCl i E3PC1-PrBr. Zaobserwowano
również, wzrost stężenia zastosowanego związku kompleksującego do 0,2 mol/dm3 nie
wpływa na procent ekstrakcji jonów Fe(III) (Rysunek 101).
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Rysunek 101. Wpływ stężenia ekstrahenta E3PC1, E3PC1-PrBr i E3PC1-PrCl na
wydajność procesu ekstrakcji jonów miedzi(II) ([Ekstrahent] = 0,025–0,2 mol/dm3,
[Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [HCl] = 4 mol/dm3)

Ustalenie stechiometrii ekstrahowanego kompleksu
Jak już opisano w dziale dotyczącym ekstrakcji Zn(II) proponowane związki
kompleksujące mogą tworzyć kompleksy z jonami Fe(III) poprzez utworzenie par
jonowych

lub

mechanizm

wymiany

jonowej283–287.

Jednak

do

tego

typu

kompleksowania wymagane są zarówno obojętne, jak i anionowe kompleksy żelaza(III)
z jonami azotanowymi lub chlorkowymi283–287,290.
Korzystając ze stałych trwałości chlorokompleksów przy stałej sile jonowej
roztworu I = 4 mol/dm3,

i

(udowodniono powstanie tylko trzech form)

wynoszących odpowiednio 26,3, 95,4 i 5,2 wyznaczono udziały poszczególnych form
chlorokompleksów Fe(III) w roztworze302. W oparciu o dane literaturowe nie
uwzględniono formy chlorokompleksu

, ponieważ powstaje ona powyżej

stężenia 4 mol/dm3 jonów chlorkowych303. Natomiast w tym przypadku literatura nie
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potwierdza tworzenia się azotanokompleksów Fe(III), zatem całkowite stężenie jonów
żelaza(III) można opisać równaniem303,304:
(48)
gdzie:
(49)
Wykorzystując powyższe równania można obliczyć skład kompleksów jonów
żelaza(III) w wodnym roztworze chlorkowo-azotanowym w stanie równowagi
(Rysunek 102).
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Rysunek 102. Rozkład stężeń żelaza(III) w zależności od stężenia całkowitego anionów
chlorkowych [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3; I = 4 mol/dm3; aw= 0,835)
Przedstawiony na powyższym wykresie rozkład stężeń poszczególnych form
żelaza(III) pokazuje, że wzrost jonów Cl– w roztworze wodnym powoduje wzrost
stężenia obojętnej formy chlorokompleksu żelaza(III) (FeCl3), natomiast forma
wzrasta w zakresie 0-0,5 mol/dm3 i przy wyższych stężeniach utrzymuje się na stałym
poziomie. Ponadto zaobserwowano, że udział formy

jest najwyższy przy

stężeniu jonów chlorkowych równym 0 mol/dm3, a przy wyższych stężeniach forma ta
zanika.
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Bazując na wynikach ekstrakcyjnych Fe(III), można stwierdzić, że zastosowane
w badaniach związki kompleksujące przenoszą głównie chlorokompleksy Fe(III) do
fazy organicznej a stała równowagi może być określona za pomocą ogólnego równania:
(50)
gdzie [E] to ogólne stężenie ekstrahenta (HL, Q+, Q+X-):

(51)

Na podstawie współczynników kierunkowych wyznaczonych prostych dla
badanych ekstrahentów, można określić stosunek molowy Fe : Cl w powstających
kompleksach.
Analiza graficzna pozwoliła na wyznaczenie wartości współczynników
kierunkowych dla proponowanych pochodnych pirydynowych i pirydyniowych, które
mieszczą się w od 2,71 do 3,2 (Rysunek 103). Wartości te wskazują na tworzenie
kompleksów o stosunku molowym Fe : Cl równym 1:3 i kompleksowaniu żelaza(III)
w formie obojętnego chlorokompleksu, FeCl3.
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Rysunek 103. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia jonów chlorkowych dla zsyntezowanych ekstrahentów
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3, [Cl–] = 0 – 4 mol/dm3,
[HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
Do określenia dokładnego udziału ekstrahent w powstających kompleksach
wyznaczono również logarytmiczną zależność pomiędzy współczynnikiem podziału
a stężeniem ekstrahenta, którą następnie aproksymowano liniowo. Na podstawie
wykresów (Rysunek 104) wyznaczono stosunek molowy ekstrahenta do Fe(III), który
odczytano z wyznaczonych prostych. Współczynnik kierunkowy dla proponowanych
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ekstrahentów mieści się w przedziale od 0,79 do 1,09, co wskazuje kompleksów
o stosunku molowym Metal: Ekstrahent równym 1:1.
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Rysunek 104. Logarytmiczna zależność współczynnika podziału od równowagowego
stężenia ekstrahenta ([Ekstrahent] = 0,025–0,2 mol/dm3, [Fe(III)] = 0,01 mol/dm3,
[Cl–] = 0 – 4 mol/dm3, [HNO3] = 0,5 mol/dm3, pH = 0)
Uwzględniając wszystkie powyższe dane dotyczące mechanizmu ekstrakcji
jonów Fe(III) stwierdzono, że wszystkie badane ekstrahenty kompleksują jony Fe(III)
w środowisku silnie kwaśnym w stosunku Metal : Cl : E równym 1:3:1, co wskazuje na
powstanie kompleksów o ogólnym wzorze (FeCl3)(E).
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Reekstrakcja jonów żelaza(III) z fazy organicznej po procesie ekstrakcji
Proces reekstrakcji jonów żelaza(III) z naładowanej fazy organicznej
przeprowadzono dla wszystkich badanych ekstrahentów stosując próbki zawierające
największą zawartość wyekstrahowanego metalu. W procesie wyboru optymalnego
czynnika reekstrahującego zastosowano m.in. wodę oraz wodne roztwory NaNO3,
Na2SO4, HCl w różnych stężeniach. Badania prowadzono w temperaturze pokojowej
przy równym stosunku faz (O:W, 1:1).
Przedstawione w poniższej wyniki wykazały, że całkowity rozkład kompleksów
jonów Fe(III) był tylkomożliwy przy zastosowaniu 1% roztworu HCl w procesie
jednoetapowym (po 30 minutach wytrząsania) (Tabela 32).
Tabela 32. Reekstrakcja jonów żelaza(III) z naładowanej fazy organicznej

3PC10

3PC10-PrBr

3PC10-PrCl

3PC1-OC10

3PC1-OC10-PrBr

3PC1-OC10-PrCl

30
45

K3PC10-PrCl

woda
5% NaNO3
5% Na2SO4
1% HCl

K3PC10-PrBr

Czynnik reekstrahujący

K3PC10

Reekstrakcja [%]

36
50
100

31
40
100

25
30
100

34
42
100

34
35
100

30
20
100

36
35
100

32
27
100

Po procesie ekstrakcji jonów Fe(III) prowadzono regenerację fazy organicznej
w procesie jednoetapowej reekstrakcji (1% HCl), a następnie zregenerowaną fazę
organiczną używano ponownie w kolejnym procesie. W ten sam sposób postępowano
jeszcze pięć razy. Wykazano, że wydajność ekstrakcji utrzymuje się na stałym poziomie
po każdej regeneracji, co wskazuje na stabilność ekstrahetna.
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Podsumowanie –ekstrakcja Fe(III)
Otrzymane wyniki pokazały, że wzrost stężenia jonów chlorkowych oraz
stężenia HCl wpływa dodatnio na przebieg ekstrakcji żelaza(III). Najbardziej
efektywnym ekstrahentem z pośród badanych związków okazał się bromek
3-[1-(N-decylooksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy, którego pojemność wykosiła
zaledwie 0,135 mol Fe(III)/ mol ekstrahenta. Badania wykazały również, że niezależnie
od budowy związki te kompleksują jony Fe(III) w formie obojętnego chlorokompleksu,
który można skutecznie rozłożyć 0,1%
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4.5. Ekstrakcja metali z roztworu wieloskładnikowego
W cynkowniach podczas osadzania powłok cynkowych w trakcie obróbki
blacharskiej i dodatkowych operacji pomocniczych (płukania, trawienia) generowane są
różnego typu strumienie odpadowe, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla
środowiska naturalnego45. Tego typu zużyty elektrolit zawierają duże ilości kwasów
i metali ciężkich takich jak cynk, żelazo, miedź czy ołów oraz popłuczyny powstałe w
końcowym etapie podczas przemywania. Podczas trawienia (przy użyciu kwasu
mineralnego - HCl) powierzchni poddanych cynkowaniu powstają ścieki zawierające
przede wszystkim duże ilości jonów cynku (do 110 g/dm3) oraz żelaza
(do 204 g/dm3)305. Zwykle zużyte kąpiele trawiące poddaje się regeneracji metodą
Ruthnera. Metodą tą odzyskuje się głównie HCl, ale także żelazo, niemniej jednak
uniemożliwia odzysk cynku, który pod wpływem wysokiej temperatury procesu ulega
redukcji. Zatem należy rozważyć alternatywne metody odzysku poszczególnych metali.
Innego typu roztworami mogą być roztwory otrzymywane po ługowaniu chlorkiem
żelaza(III) zawierające miedź(II), cynk(II), żelazo(II) i żelazo(III) oraz ołów(II). Odzysk
jonów metali z roztworów wieloskładnikowych wymaga zatem, nie tylko bardzo
dobrych parametrów ekstrakcyjnych, ale także selektywności względem pozyskiwanego
składnika.
W poniższym rozdziale przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie
przydatności wybranej grupy związków w ekstrakcji z roztworów wieloskładnikowych.
Modelowe roztwory wieloskładnikowe przygotowano w oparciu o przegląd
literaturowy20,101,292,294,298,305–307, tak aby skład roztworów wodnych był jak najbardziej
zbliżony do

rzeczywistych

roztworów

przemysłowych

otrzymywanych

m.in.

w procesach ługowania rud miedziowych, po procesie cynkowania.

Selektywna ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów zawierających Zn(II), Fe(II)
i Fe(III)
Badania selektywności zsyntezowanych związków kompleksujących względem
jonów cynku(II) oraz żelaza(II) i żelaza(III) przeprowadzono z roztworu wodnego
o stałym stężeniu jonów chlorkowych równym 4 mol/dm3 ([HCl] = 4 mol/dm3 lub
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[HCl] = 2 mol/dm3 i [NaCl] = 2 mol/dm3) oraz stałym stężeniu jonów Zn(II), Fe(II)
i Fe(III) (0,01 mol/dm3). Fazę wodną i organiczną w stosunku (W : O) równym
1 wytrząsano 30 minut. Najbardziej interesujące wyniki przedstawiono w tabeli 33.
Tabela 33. Ekstrakcja cynku(II) z roztworów zawierających jony Zn(II), Fe(II) i Fe(III)
Ekstrakcja [%]
K3PC10

Skład fazy wodnej

K3PC10-PrBr

Zn(II) Fe(II) Fe(III) Zn(II) Fe(II) Fe(III)
4 mol/dm3 HCl

29,5

0

1

66,1

0

22

2 mol/dm3 NaCl
2 mol/dm3 HCl

26,3

0

0,2

83,1

0

46,5

3PC10

3PC10-PrBr

Zn(II) Fe(II) Fe(III) Zn(II) Fe(II) Fe(III)
4 mol/dm3 HCl

60,5

0

0

71,1

0

12,3

2 mol/dm3 NaCl
2 mol/dm3 HCl

50,7

0

0

54,8

0

0,9

E3PC1

E3PC1-PrBr

Zn(II) Fe(II) Fe(III) Zn(II) Fe(II) Fe(III)
4 mol/dm3 HCl

100

0

13,9

100

0

0,9

2 mol/dm3 NaCl
2 mol/dm3 HCl

100

0

29,8

100

0

12,5

Otrzymane wyniki wykazują, że bardziej selektywnym ekstrahentem okazał się
oksym 3PC10. Wszystkie badane związki nie wykazują ekstrakcji w stosunku do
żelaza(II), natomiast preferowane są jony Zn(II), które przenoszone są do fazy
organicznej z wydajnością powyżej 60 %. Dla eteru i jego soli ekstrakcja jonów Zn(II)
wyniosła 100%.
Ekstrakcja jonów cynku(II) i ołowiu(II) z roztworu chlorkowego
Badania nad selektywnym rozdziałem Zn(II) i Pb(II) z roztworu chlorkowego
przeprowadzono

stosując

chlorek

3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-

propylopirydyniowy (3PC10-PrCl).
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Ekstrakcję prowadzono z roztworu wodnego zawierającego 4 mol/dm3 kwasu
chlorowodorowego, 5 g/dm3 jonów cynku(II), 1 g/dm3 jonów ołowiu(II) za pomocą
0,1 mol/dm3 soli 3PC10-PrCl w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu.
Naładowaną fazę organiczną zawierającą jony Pb(II) i Zn(II) w pierwszym
etapie przemyto wodą (O : W, 1:1) poddano procesowi reekstrakcji za pomocą
stężonego roztworu HCl. Czas wytrząsania fazy organicznej i wodnej zarówno dla
procesu ekstrakcji, jak i w procesie odzysku jonów Pb(II) z fazy organicznej wynosi
30 minut. System ten pozwala na odzysk metalu z roztworu zawierającego nawet
pięciokrotny nadmiar Zn(II) (Rysunek 105).
FAZA WODNA
1,71 g/dm3 Pb(II), 5 g/dm3 Zn(II),
4 mol/dm3 HCl
FAZA ORGANICZNA

FAZA WODNA
EKSTRAKCJA

0,1 mol/dm3 3PC10-PrCl

4,8 g/dm3 Zn(II)

30 min; W/O=1; 23oC

Naladowana faza organiczna
0,63 g/dm3 Pb(II), 0,2 g/dm3 Zn(II)

PRZEMYWANIE H2O

0,2 g/dm3 Zn(II)

5 min; W/O=1; 23oC

Naladowana faza organiczna
0,63 g/dm3 Pb(II)

REEKSTRAKCJA
Zregenerowana faza organiczna

mieszanina szczawian amonu
i HNO3 (1%)
2 stopnie

1) 0,51 g/dm3
2) 0,12 g/dm3Pb(II)

15 min; W:O= 1

Rysunek 105. Selektywna ekstrakcja Zn(II) i Pb(II)
W przypadku separacji Zn(II) i Pb(II) z kwaśnego roztworu chlorkowego
(4 mol/dm3 HCl) przy zastosowaniu 0,1 molowego 3PC10-PrCl w toluenie
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z 10% dodatkiem dekan-1-olu wyekstrahowano 4,8 g Zn(II) i 0,63 g Pb(II).
Selektywność tego etapu była niewielka, jednakże z uwagi na trwałość powstałych
kompleksów z jonami Zn(II) i Pb(II) ich selektywny rozdział można było uzyskać
w procesie reekstrakcji. Jony Zn(II) (4,8 g) z naładowanej fazy organicznej można było
usunąć przemywając ja wodą. W kolejnym etapie można było usunąć jony ołowiu
w

procesie

dwuetapowej

reekstrahującego

reekstrakcji

mieszaniny szczawianu

przy
amonu

zastosowaniu
z

HNO3

jako
(1%),

czynnika
odzyskując

w pierwszym i drugim etapie odpowiednio 0,51g i 0,12 g jonów ołowiu (II).

Ekstrakcja jonów ołowiu(II), cynku(II), miedzi(II) oraz żelaza(II) i żelaza(III)
z roztworu chlorkowego
W kolejnym kroku podjęto próby selektywnego rozdziału Pb(II), Zn(II) i Cu(II)
oraz Zn(II), Pb(II), Fe(II) i Fe(III) z roztworu chlorkowego przy zastosowaniu także
czwartorzędowej soli 3PC10-PrCl. W badaniach zastosowano modelowe roztwory
wodne o składzie
a) 1,34 g/dm3 Pb(II), 5,8 g/dm3 Zn(II), 1,1 g/dm3 Cu(II) i 250 g/dm3 NaCl oraz
b) 1,71 g/dm3 Pb(II), 1 g/dm3 Zn(II) and 1,3 g/dm3 Fe(II) I Fe(III) i 4 mol/L HCl
przygotowane na podstawie literatury306,307.
Wyniki otrzymane dla mieszaniny a) potwierdzają niską selektywność ekstrakcji
poszczególnych metali. Współczynniki separacji wynoszą

= 9 i

= 1,2

i wynikają one z wydajności ekstrakcji wynoszącej odpowiednio 47,7, 9,6 i 43,5% dla
Pb(II), Zn(II) i Cu(II). W kolejnym etapie rozdziału metali zastosowano proces
reekstrakcji wodą i w tym etapie jony Zn(II) i Cu(II) usunięto. Otrzymaną fazę
organiczną zawierającą 0,95 g ołowiu(II) reekstrahowano stosując mieszaninę
1% roztworu kwasu szczawiowego i szczawianu sodu (v/v, 10: 1).
W przypadku separacji Pb(II), Zn(II), Fe(II) i Fe(III) z kwaśnego roztworu
chlorkowego b) współczynnik separacji Pb/Zn wynosi 34, a w przypadku jonów Fe(II)
i Fe(III) jego wartość wynosi odpowiednio

= 400 i

253.

Oznacza to, że 100% i 98,9% jonów Fe(II) i Fe(III) pozostaje w fazie wodnej. W tym
przypadku można zastosować dwustopniowy proces rozdziału (Rysunek 106):
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przemycie naładowanej fazy organicznej wodą w celu usunięcia współekstrahowanego
cynku(II) i niewielkiej ilości żelaza(III), a następnie reekstrakcję ołowiu(II) przy użyciu
tej samej mieszaniny jak przy poprzedniej mieszaninie (1% roztworu wodnego kwasu
szczawiowego i szczawianu sodu ).

FAZA WODNA
1,71 g/dm3 Pb(II), 1 g/dm3 Zn(II),
1,3 g/dm3 Fe(II) i Fe(III)
4 mol/dm3 HCl
FAZA ORGANICZNA
EKSTRAKCJA
0,1 mol/dm3 3PC10-PrCl

30 min; W/O=1; 23oC

FAZA WODNA
100% Fe(II) and 98,9%Fe(III)

Naladowana faza organiczna
1,67 g Pb(II), 1 g Zn(II), 0,014 g Fe(III)

PRZEMYWANIE H2O
5 min; W/O=1; 23oC

100% Zn(II), 1,1% Fe(III)

Naladowana faza organiczna
1,67 g Pb(II)

REEKSTRAKCJA
Zregenerowana faza organiczna

1% roztwor kwasu szczawiowego
i szczawianu sodu
2 stopnie

15 min; W:O= 1

97,4% Pb(II)

Rysunek 106. Selektywna ekstrakcja Pb(II), Zn(II), Fe(II) i Fe(III)
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5. Ekstrakcja cynku(II) w membranach hollow fiber
W pierwszym etapie badań dotyczących możliwości zastosowania układów
membranowych w procesie odzysku jonów cynku(II) porównano klasyczną ekstrakcję
w module membranowym z proponowanym w pracy rozwiązaniem ekstrakcji w module
mebranowym w układzie pseudoemulsyjnym (PEHFSD). W rozdziale tym zostaną
przedstawione wyniki dotyczące jednej wybranej grupy związków jaką są, oksym
3PC10 i jego czwartorzędowe sole (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) w różnych stężeniach
rozpuszczone w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Fazę zasilającą stanowiły
wodne roztwory chlorkowe o różnym stężeniu NaCl i HCl i różnym stężeniu cynku(II)
w fazie zasilającej (0,3, 1 i 5 g/dm3).
Analiza

wyników

została

przeprowadzona

na

podstawie

ogólnego

współczynnika przenikania masy Zn(II) KP. Zgodnie z modelem transportu jonów
metali w PEHFSD uzyskano następujące zależności liniowe233,254:
(52)
gdzie V- oznacza objętość fazy, t- czas a oznaczenie w i w0 odnoszą się do stężenia
Zn(II) w wodnej fazie zasilającej w trakcie procesu do jego wartości początkowej.
Współczynnik KP można wówczas oszacować na podstawie nachylenia S liniowej
zależności opisanej równaniem:
(53)
gdzie u- jest prędkością liniową, Q- jest natężeniem przepływu, ri jest promieniem
wewnętrznym włókna polipropylenowego (znajdującego się w kontaktorze HF),
a L- oznacza długość tego włókna.
Opierając się na założeniu chwilowych reakcji ekstrakcji i reekstrakcji,
odwrotność współczynnika KP może być związana z oporem w warstwie granicznej
(Rw) i oporem w membranie (Rm), stosując oporność w podejściu szeregowym:
(54)
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gdzie ki i km są współczynnikami przenikania masy odpowiednio dla warstwy granicznej
wewnątrz włókna i membrany, odpowiednio rlm jest średnicą średniej membrany HF,
a m- jest współczynnikiem podziału ([Zn]org/[Zn]w).
Wyniki badań dotyczących porównania ekstrakcji jonów Zn(II) w membranie
HF z procesem wykorzystującym jednoczesną ekstrakcję i reekstrakcję w układach
pseudoemulsyjnych (PEHFSD) wykonano dla roztworu wodnego zawierającego
0,3 g/dm3 jonów Zn(II), 1 mol/dm3 NaCl i 1 mol/dm3 HCl. Fazę organiczną
w badaniach tych stanowił 0,1 molowy roztwór oksymu 3PC10 w toluenie z 10%
dodatkiem dekan-1-olu (v/v), natomiast jako fazę odbierającą (Stripant) zastosowano

a

[Zn]str [g/dm3]

[Zn]w [g/dm3]

5 % wodny roztwór Na2SO4. (Rysunek 107).

b
Czas [s]

Rysunek 107. Profil stężeń jonów Zn(II) w procesie ekstrakcji membranowej (a) oraz
PEHSFD (b) przy zastosowaniu ekstrahenta 3PC10 ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3,
[Zn(II)] = 0,3 g/dm3, [HCl] = 1 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3,[ Stripant] - 5% Na2SO4)
Z przedstawionego wykresu można wnioskować, że proponowany w pracy
układ z wykorzystaniem pseudoemulsji i 3PC10 jako ekstrahenta jest efektywniejszy
w przenoszeniu jonów Zn(II) w porównaniu do klasycznej ekstrakcji w membranie HF.
Świadczy o tym zdecydowanie szybszy spadek stężenia jonów cynku(II) w fazie
zasilającej podczas procesu PEHFSD. Ma to związek z tym, że w module
membranowym jednocześnie następuje ekstrakcja do fazy organicznej i reekstrakcja do
roztworu odbierającego, co sprawia, że siła napędowa ekstrakcji jest cały czas duża.
Kiedy w module membranowym zachodzi tylko ekstrakcja i jony Zn(II) nie są
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odbierany z fazy organicznej, wówczas szybko ustala się równowaga, co w efekcie daje
znacznie gorszy wynik niż przy jednoczesnej ekstrakcji-reekstrakcji.
Wpływ budowy ekstrahenta na odzysk jonów cynku(II)
Kolejnym etapem badań była analiza wpływu budowy ekstrahenta na proces
odzysku jonów Zn(II) w procesie PEHFSD. W badaniach tych zastosowano roztwór
wodny zawierający 1g/dm3 ZnCl2, 1 mol/dm3 NaCl i 1 mol/dm3 HCl, roztwór
organiczny zawierał badany ekstrahent (3PC10, 3PC10-PrBr lub 3PC10-PrCl)
w stężeniu 0,1 mol/dm3 w toluenie z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v), a fazą
odbierającą był 5% roztwór Na2SO4. Przedstawione wyniki wykazały, że największy
spadek stężenia jonów cynku(II) w fazie zasilającej i w najkrótszym czasie
zaobserwowano dla związku 3PC10 (Rysunek 108). W przypadku tego ekstrahenta czas
potrzebny do usunięcia 50% jonów Zn(II) z fazy zasilającej wynosił około 8 minut,
podczas gdy dla 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl czas ten był znacznie dłuższy i wynosił
odpowiednio 15 i 17 minut. Lepszy transport jonów Zn(II)ekstrahentem 3PC10
potwierdziły także uzyskane współczynniki przenikania masy. W przypadku 3PC10
współczynnik przenikania masy wynosi KP = 1,0 × 10-6 m/s, a w przypadku jego soli
przyjmuje wartość KP =6,0 × 10-7 m/s i 5,4 × 10-7 m/s odpowiednio dla 3PC10-PrBr
i 3PC10-PrCl. Podobne wyniki uzyskano, gdy początkowy roztwór zasilający zawierał
niższe stężenie jonów Zn(II) (0,3 g/dm3).
Mimo, że badania w układzie klasycznym ciecz-ciecz wykazały, że to właśnie
sól z anionem bromkowym 3PC10-PrBr jest lepszym ekstrahentem jonów Zn(II) to
badania w układzie membranowym (PEHFSD) nie potwierdziły tej zależności292.
W przypadku ekstrakcji jonów Zn(II)

w procesie pseudoemulcyjnym obie

czwartorzędowe sole (3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) charakteryzowały się słabszymi
właściwościami ekstrakcyjnymi niż wyjściowy oksym 3PC10.
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Rysunek 108. Wpływ rodzaju ekstrakrahenta na transport Zn(II) (a) profile stężeń
Zn(II) i (b) współczynnik przenikania masy KP (Qw = 300 cm3/min,
Qorg+str = 260 cm3/min. ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 1 g/dm3,
[HCl] = 1 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3, [Stripant] - 5% Na2SO4, Vw = 1 dm3,
Vorg = Vstr = 0,4 dm3)
Proces ekstrakcji jest zjawiskiem powierzchniowym, dlatego zbadano również
aktywność powierzchniową związków. Na rysunku 109 przedstawiono izotermy
napięcia międzyfazowego otrzymane dla 3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl.
Wykazano, że wszystkie badane ekstrahenty obniżają napięcie międzyfazowe na
granicy faz ciecz- ciecz niezależne od zastosowanej fazy wodnej. Zdolność obniżania
napięcia międzyfazowego jest zdecydowanie większa dla czwartorzędowych soli
3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl w porównaniu do wyjściowego 3PC10. Świadczy o tym
wartość ciśnienia powierzchniowego

wynosząca 11,5 i 11,9 mN/m

odpowiednio dla soli 3PC10-PrCl i 3PC10-PrBr oraz 9,2 dla 3PC10 w układzie
wodna/ toluen z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Dokładną interpretację tych badań
przedstawiono w publikacji308, a tabelę z wynikami przedstawiono w aneksie.

196

Zastosowanie nowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny w ekstrakcji wybranych
jonów metali z roztworów chlorkowych

WYNIKI BADAŃ

a)
Napięcie międzyfazowe [ mN/m]

35
30
25
20
15
10
5
0
1,00E-07

1,00E-05

1,00E-03

1,00E-01

Stężenie ekstrahenta [mol/dm3]

35
Napięcie międzyfazowe [mN/m]

b)

30
25
20
15
10
5
0
1,00E-07

1,00E-05

1,00E-03

1,00E-01

Stężenie ekstrahentów [mol/dm3]

c)
Napięcie międzyfazowe [ mN/m]

35
30
25
20
15
10
5
0
1,00E-07

1,00E-05

1,00E-03

1,00E-01

Stężenie ekstrahenta [mol/dm3]

Rysunek 109. Izotermy napięcia międzyfazowego dla (a) 3PC10, (b) 3PC10-PrCl,
(c) 3PC10-PrBr ( – z wodą  – 5% Na2SO4, – 1 mol/dm3 HCl + 1 mol/dm3 NaCl)
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Wpływ stężenia ekstrahenta na odzysk jonów Zn(II)
Wpływ stężenia ekstrahenta na ekstrakcję jonów Zn(II) w module HF zbadano
dla dwóch modelowych roztworów wodnych o stężeniu jonów cynku(II) równym
1 g/dm3. Jako ekstrahent zastosowano oksymu 3PC10 w stężeniu 0,05, 0,1
i 0,2 mol/dm3. Jak przedstawiono na poniższych wykresach wzrost stężenia ekstrahenta
od 0,05 do 0,1 mol/dm3, gdy początkowe stężenie cynku(II) w fazie

zakresie
zasilającej

wynosiło

KP z 4,9 x 10

-7

g/dm3

1

-6

do 1,0 x 10

Zn(II)

spowodował

wzrost

współczynnika

m/s (Rysunek 110). Dalsze zwiększenie stężenia

3

ekstrahenta (do 0,2 mol/dm ) spowodowało nieznaczną zmianę w szybkości transportu
Zn(II) do fazy organicznej.
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Rysunek 110. Wpływ stężenia ekstrahenta na transport cynku(II) (a) profil stężeń
cynku(II); (b) współczynnik przenikania masy KP dla 1 g/dm3 Zn(II);
(Qw = 300 cm3/min, Qorg+str = 260 cm3/min. ([Ekstrahent] = 0,05 – 0,2 mol/dm3,
[Zn(II)] = 1 g/dm3, [HCl] = 1 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3, [Stripant] - 5% Na2SO4,
Vw = 1 dm3, Vorg = Vstr = 0,4 dm3)
Takie same zależności zaobserwował Mondal i in.234 oraz Roy i wsp.309
w swoich badaniach dotyczących usuwania jonów metali z wykorzystaniem PEHFSD,
który zbadał odzysk uranu(VI). Zaobserwowali oni, że transport metalu tylko
nieznacznie zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia ekstahenta. Wynika to z faktu, że
przeniesienie masy nie było kontrolowane przez dyfuzję w membranie. Ponadto
zwiększenie stężenia ekstrahenta powoduje też większą lepkość roztworu organicznego,
co następnie może prowadzić do niższego współczynnika dyfuzji kompleksów
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wydzielających metal310. Dla badanego ekstrahenta 3PC10 lepkość roztworu
organicznego zmieniała się od 1,0 mPas do 1,5 mPas przy wzroście 3PC10
z 0,1 – 0,2 mol/dm3.
Wpływ stężenia metalu na odzysk jonów cynku(II)
Badania wpływu stężenia metalu w fazie zasilającej prowadzono stosując
roztwór wodny o stałym stężeniu jonów chlorkowych równych 2 mol/dm3
([HCl] = 1 mol/dm3 i [NaCl] = 1 mol/dm3) i zmiennym stężeniu Zn(II) (0,3, 1
i 5 g/dm3). Fazę organiczną stanowiły roztwory 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl w toluenie
z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v).
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Rysunek 111. Wpływ stężenia metalu na odzysk jonów cynku (a) i (c) profil stężeń cynku(II);
Zn(II); (b) i (d) współczynnik przenikania masy KP; (Qw = 300 cm3/min, Qorg+str = 260 cm3/min.
([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 0,3, 1 i 5 g/dm3, [HCl] = 1 mol/dm3,
[NaCl] = 1 mol/dm3, [Stripant] - 5% Na2SO4, Vw = 1 dm3, Vorg = Vstr = 0,4 dm3)
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Wyniki przedstawione na rysunku 111 przedstawiają, wzrost stężenia jonów
Zn(II) w nadawie z 0,3 na 1 g/dm3 w przypadku obu czwartorzędowych soli nie
powoduje znaczącej zmiany w odzysku jonów Zn(II). Natomiast zastosowanie bardziej
stężonego roztworu (5 g/dm3 ZnCl2) powoduje obniżenie wydajności procesu.
W efekcie czego odzysk metalu z bardziej stężonego roztworu wymagał dłuższego
czasu prowadzenia procesu.

Wpływ szybkości przepływu faz na odzysk jonów Zn(II)
Badanie wpływu szybkości przepływu faz na odzysk jonów cynku(II)
prowadzono stosując roztwór wodny o stałym stężeniu jonów Cl– równym 2 mol/dm3
([HCl] = 1 mol/dm3 i [NaCl] = 1 mol/dm3) i stałym stężeniu jonów cynku(II) (1 g/dm3).
W badaniach zastosowano różne szybkości przepływu zarówno roztworu nadawy
(200, 290 i 430 cm3/min), jak i pseudoemulsji (160, 260 i 350 cm3/min). Otrzymane
wyniki wykazują, że zwiększenie szybkości przepływu fazy zasilającej z 200 cm3/min
do 430 cm3/min utrzymując stałą szybkość przepływu pseudoemulsji (260 cm3/min) nie
miało istotnego wpływu na odzysk jonów Zn(II), współczynnik KP utrzymywał się
w zakresie od 0,9 do 1,0 x 10-6 m/s (Rysunek 112). Jakiekolwiek zmiany
zaobserwowano przy zastosowaniu natężenia przepływu nadawy równego 290 cm3/min.
Inny efekt uzyskano w przypadku zmian przepływu pseudoemulsji. Podczas gdy
szybkość przepływu nadawy była stała (290 cm3/min) a zmieniano szybkość przepływu
pseudoemulsji zauważono (c), że w przypadku obniżenia jej wartości do 160 cm3/min
transport Zn(II) był nieznacznie mniejszy (KP 7,7 x 10-7 m/s). Natomiast wzrost
szybkości przepływu fazy pseudoemulsyjnej do 260 i 350 cm3/min nie spowodował
znaczących zmian w wartościach współczynnika przenikania masy (KP od 1,0 do
1,1 x 10-6 m/s).
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Rysunek 112. Wpływ szybkości przepływu nadawy (a, b) i szybkości przepływu
pseudoemulsji (c, d) na transport cynku(II); (a, c) profile stężeń cynku, (b, d)
współczynnik przenikania masy KP ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 1 g/dm3,
[HCl] = 1 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3, [Stripant] - 5% Na2SO4,
Vw = 1 dm3, Vorg = Vstr = 0,4 dm3)

Słaby odzysk jonów Zn(II) przy niskich wartościach przepływu można
tłumaczyć szybszym rozdziałem faz (pseudoemulsji), który może wystąpić już
w membranie. Z przedstawionych wyników można wywnioskować, że najlepsze
warunki hydrodynamiczne dla procesu PEHFSD z użyciem proponowanych
ekstrahentów to szybkość przepływu dla roztworu nadawy Qw = 300 cm3/min
i przepływ Qorg+str = 260 – 350 cm3/min dla roztworu pseudoemulsji. Podobne wartości
przepływu obu faz zastosował Gupta i wsp.311 w swoich badaniach dotyczących
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ekstrakcji Hg(I) z PEHFSD. Do dalszych badań zastosowano szybkości przepływu dla
nadawy równą 300 cm3/min i 260 cm3/min dla fazy pseudoemulsyjnej.
Wpływ fazy odbierającej na odzysk jonów Zn(II)
W badaniach PEHFSD zbadano trzy roztwory stanowiące fazę odbierającą:
wodę i 2 lub 5% wodny roztwór Na2SO4. W doborze fazy odbierającej sugerowano się
wynikami

uzyskanymi

we

wcześniej

omawianych

podstawowych

badaniach

ekstrakcyjnych (w dziale 4,1)232,292. Otrzymane wyniki wykazują nieznaczny wpływ
rodzaju

fazy odbierającej na proces odzysku jonów Zn(II) (Rysunek 113).

W przypadku badań dotyczących 1 g/dm3 jonów Zn(II) w roztworze nadawy, zmiana
składu fazy odbierającej nie wpływa na odzysk jonów cynku(II), a współczynnik
KP utrzymuje się na stałym poziomie (1,0–1,1 x 10-6 m/s). Ekstrakcja Zn(II) już po
1 godzinie trwania procesu wyniosła 98-99%, natomiast odzysk metalu wynosił około
85%. Nieco odmienne wyniki uzyskano dla fazy zasilającej zawierającej pięć razy
więcej jonów Zn(II). Zaobserwowano, że przy użyciu wody lub 2% roztworu wodnego
Na2SO4 jako fazy odbierającej wartość KP wynosiła 2,7 x 10-7 m/s, natomiast
zastosowanie roztworu 5% roztworu wodnego Na2SO4 spowodowało nieznaczny wzrost
wartości KP do 3,0 x 10-7 m/s. Zastosowanie 5% roztworu Na2SO4 pozwoliło na odzysk
około 70% jonów Zn(II), podczas gdy zastosowanie jego 2% roztworu lub wody
spowodowało obniżenie wydajności procesu do 63%.
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Rysunek 113. Wpływ stężenia fazy odbierającej na transport cynku(II) (a, c) profil
stężeń cynku(II); (b, d) współczynnik przenikania masy KP (Qw = 300 cm3/min,
Qorg+str = 260 cm3/min. ([Ekstrahent] = 0,1 mol/dm3, [Zn(II)] = 1 i 5 g/dm3,
[HCl] = 1 mol/dm3, [NaCl] = 1 mol/dm3, Vw = 1 dm3, Vorg = Vstr = 0,4 dm3)

Wykonaną

analizę

statystyczną

badań

ekstrakcyjnych

zamieszczono

w aneksie pracy. Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania Statistica 12.5.
Wykresy prezentowane w pracy wykonano za pomocą oprogramowania Microsoft
Excel 2013 (Microsoft Corp., Stany Zjednoczone).
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VI.

Wnioski

1) Zaplanowana w dysertacji metodyka pozwoliła na syntezę nowej grupy związków:


1-(3-pirydylo)undekan-1-on

(K3PC10)

oraz

chlorek

i

bromek

3-undekanoilo-1-propylopirydyniowy (K3PC10-PrCl i K3PC10-PrBr);


oksym 1-(3-pirydylo)undekan-1-on (3PC10) oraz chlorek i bromek
3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowy
(3PC10-PrCl i 3PC10-PrBr);



N-decylooksy-1-(3-pirydylo)etanoimię (E3PC1) oraz chlorek i bromek
3-[1-(decyloksyimino)etylo]-1-propylopirydyniowy
(E3PC1-PrCl i E3PC1-PrBr), z wydajnością przekraczającą 80%. Struktura
i czystość otrzymanych związków oraz ich produktów pośrednich została
potwierdzona za pomocą metod spektroskopowych (FT-IR;

1

H,

13

C

i 15N NMR; ESI-MS).
2) Rozpuszczalnikiem wybranym do badań ekstrakcyjnych, ze względu na dobrą
rozpuszczalność zarówno ekstrahenta, jak i jego kompleksu z metalem, był toluen
z 10% dodatkiem dekan-1-olu (v/v). Dodatkowo sam proces ekstrakcji
z

wykorzystaniem

tego

rozpuszczalnika

przebiegał

prawidłowo,

a po 30 minutowym wytrząsaniu następował szybki rozdział fazy organicznej od
wodnej.
3) Czas potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi ekstrakcji dla zsyntezowanych
pochodnych pirydynowych i pirydyniowych wynosił 30 minut dla jonów cynku(II),
ołowiu(II), miedzi(II) i żelaza(III) oraz 10 minut w przypadku ekstrakcji jonów
miedzi(II) ketonem K3PC10 oraz jego czwartorzędowymi solami (K3PC10-PrBr
i K3PC10-PrCl). Niemniej jednak do wszystkich badań równowagowych
zastosowano czas wytrząsania wynoszący 30 minut.
4) Otrzymane wyniki badań ekstrakcyjnych pozwoliły stwierdzić, że najbardziej
wydajnymi ekstrahentami są związki z grupy eterów (E3PC1, E3PC1-PrBr
i E3PC1-PrCl), a w szczególności bromek 3-[1-(decyloksyimino)etylo]-1propylopirydyniowy, który jest w stanie przenieść do fazy organicznej jony
cynku(II) w ilośći przekraczającej stężenie ekstrahent w fazie organicznej.
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5) Stwierdzono również, że w przypadku ekstrakcji jonów Zn(II) Cu(II) i Fe(II)
znacznie lepze właściwości ekstrakcyjne wykazują czwartorzędowe sole z anionem
bromkowym (K3PC10-PrBr, 3PC10-PrBr i E3PC1-PrBr), a w przypadku jonów
Pb(II) sole za anionem chlorkowym (K3PC10-PrCl, 3PC10-PCl i E3PC1-PrCl).
6) Zaobserwowano także, wyraźny wpływ stężenia jonów chlorkowych na
efektywność procesu ekstrakcji z roztworów chlorkowo-azotanowych w przypadku
ekstrakcji wszystkich badanych metali. Ich maksymalny odzysk obserwuje się przy
stężeniu jonów chlorkowych równym 4 mol/dm3. Transport badanych metali przy
zastosowaniu zsyntezowanych związków wzrasta również wraz ze wzrostem
stężenia HCl w roztworze wodnym, jedynie dla ketonu K3PC10 i jego pochodnych
(K3PC10-PrBr i K3PC10-PrCl) wpływ HCl jest znikomy.
7) Zsyntezowane związki przenoszą do fazy organicznej obojętne lub anionowe formy
chlorokompleksów badanych metali

z

roztworów chlorkowo-azotanowych

co potwierdziła wykonana analiza graficzna Pochodne pirydynowe i pirydyniowe
ekstrahują

jony

Zn(II)

w

środowisku

słabo

kwaśnym

w postaci ZnCl2 i ZnCl3–, natomiast w środowisku silnie kwaśnym w postaci
ZnCl3– i ZnCl42–. Z kolei w ekstrakcji ołowiu(II) zsyntezowanymi ekstrahentami
przenoszone są formy PbCl2 z roztworów o pH =4,5 i PbCl3- i PbCl42- z roztworów
o pH =0. W przypadku ekstrakcji jonów miedzi(II) z roztworu o pH = 3,5
analizowane związki kompleksujące przenoszą do fazy organicznej formę CuCl2
i CuCl3-. Natomiast w przypadku badań ekstrakcyjnych Fe(III), wszystkie badane
ekstrahenty kompleksują jony Fe(III) w środowisku silnie kwaśnym w stosunku
Metal:Cl–:E równym 1:3:1, co sugeruje kompleksowanie obojętnej formy
chlorokompleksu Fe(III) i powstanie kompleksu o ogólnym wzorze (FeCl3)(E).
8) Powstałe w czasie badań kompleksy z metalami charakteryzują się różną trwałością
o czym świadczy zaproponowana metodyka ich rozkładu i regeneracji fazy
organicznej. Proces reekstrakcji jonów Zn(II), Cu(II) i Fe(III) z naładowanej fazy
organicznej prowadzono jednoetapowo, natomiast Pb(II) w dwóch etapach. Jony
cynku(II) z naładowanej fazy organicznej można usunąć stosując wodę lub 5%
wodne roztwory Na2SO4 lub NaNO3, a w przypadku jonów ołowiu(II) mieszaninę
roztworu szczawianu amonu z HNO3 (1%). Natomiast jony miedzi(II) z fazy
organicznej zawierającej kompleksy badanych związków można reekstrahować
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przy zastosowaniu 5% wodnego roztworu Na2SO4 lub H2SO4, a kompleksy
z żelazem(III) przy użyciu 1% roztworu HCl. Ponadto badania wykazały,
że zastosowane w badaniach fazy organiczne po zregenerowaniu można
zastosować wielokrotnie bez wpływu na wydajność procesu ekstrakcji.
9) Innowacyjnym podejściem było zastosowanie wybranej grupy ekstrahentów
(3PC10, 3PC10-PrBr i 3PC10-PrCl) procesie ekstrakcji Zn(II) w module
membranowym w układzie pseudoemulsyjnym (PEHFSD). Badania wykazały,
że układ pseudoemulsyjny stanowi obiecującą metodę odzysku cennych jonów
metali będąc ciekawą alternatywą dla klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz, jak i, nieco
rzadziej stosowanej, ekstrakcji membranowej z wykorzystaniem modułów
membranowych typu hollow fiber.
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STRESZCZENIE

VIII.

Streszczenie
W

pracy

przedstawiono

badania

dotyczące

zastosowania

nowych

hydrofobowych ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny do usuwania jonów metali
z roztworów wodnych.
Celem pracy jest synteza nowych hydrofobowych ekstrahentów pirydynowych
i pirydyniowych oraz ich zastosowanie w ekstrakcji jonów Zn(II), Pb(II), Cu(II)
i Fe(III) z chlorkowych i chlorkowo-azotanowych roztworów wodnych.
Podstawowe badania ekstrakcyjne obejmowały wyznaczenie czasu niezbędnego
do osiągnięcia stanu równowagi procesu ekstrakcji, określenie wpływu stężenia jonów
metalu, jonów chlorkowych oraz stężenia HCl w fazie wodnej, a także budowy
i stężenia ekstrahenta w fazie organicznej na proces ekstrakcji. Ponadto określono
pojemność ekstrakcyjną badanych związków kompleksujących oraz zaproponowano
mechanizm ekstrakcji badanych jonów metali. Opracowano także proces rozkładu
powstałego kompleksu.
Ciekawym aspektem realizowanej pracy było podjęcie skutecznej próby
separacji Zn(II) od Fe(II) i Fe(III) oraz Zn(II) od Pb(II), Fe(II) i Fe(III) przy
zastosowaniu chlorku 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylopirydyniowego.
Podsumowanie przeprowadzonych w pracy badań stanowi wykorzystanie
wybranych

zsyntezowanych

ekstrahentów

w

ekstrakcji

jonów

cynku(II)

z wykorzystaniem modułów membranowych typu Hollow Fibre w układzie
pseudoemulsyjnym (PEHFSD).
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ABSTRACT

IX.

Abstract
The dissertation presents research on the application of novel hydrophobic

pyridine derivatives as extractants for the removal of metals ions from aqueous
solutions.
The aim of this work was to synthesize novel hydrophobic pyridine and
pyridinium extractants and their application for the extraction of Zn(II), Pb(II), Cu(II)
and Fe(III) ions from chloride and chloride/nitrate aqueous solutions.
Basic extraction studies included the determination of the time required to
achieve the equilibrium of the extraction process as well as the determination of
the effect of metal ions concentration, chloride and HCl concentration in the aqueous
phase and the molecular structure of extractants and its concentration in the organic
phase on the extraction process. Moreover, the extraction capacities of the complexing
agents and the mechanism of the extraction process of the metal ions analysis was
determined. Also the decomposition process of the complexes was developed.
The interesting aspect of the work was the successful separation of Zn(II) from
Fe(II)

and

Fe(III)

and

Zn(II)

from

Pb(II),

Fe(II)

and

Fe(III)

with

3-[1-(hydroxyimine)undecyl]-1-propylpyridinium chloride.
As the final conclusion of the research a proposal of selected synthesized

extractants for Zn(II) extraction with use of Hollow Fibre modules in the pseudoemulsion systems (PEHFSD) is presented.
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2.
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Conference, 24-26.04. 2017 r., Warszawa .

3.

A. Wojciechowska, K. Wieszczycka, I. Wojciechowska, M.T.A. Reis, M.R.C. Ismael, M.L.F.
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43rd International Conference of SSCHE, 23-27.05.2016 r., Tatranské Matliare, Slovak Republic.
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K. Wieszczycka, J. Zembrzuska, I. Wojciechowska, A. Wojciechowska, ESI MS/MS analysis of
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SSCHE, 23-27.05.2016 r., Tatranské Matliare, Slovak Republic.
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A. Wojciechowska, I. Wojciechowska, K. Wieszczycka, P. Aksamitowski, J. Zembrzuska, G.
Framski, Quantitative analysis of amphiphilic N-alkyloxypyridinecarboxyimidamide by liquid
chromatography–tandem mass spektrometry, SSCHE16 — 43rd International Conference of SSCHE,
23-27.05.2016 r., Tatranské Matliare, Slovak Republic.
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A. Wojciechowska, W. Smułek, K. Wieszczycka, E. Kaczorek Influence of new synthetized heavy
metal chelating agents on activated sludge bacterial consortium, 3rd Symposium on
Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, 30.06-02.07.2016 r., Warszawa.

8.

A. Wojciechowska, W. Smułek, K. Wieszczycka, E. Kaczorek, Oddziaływanie amidoksymów na
bakterie osadu czynnego, 1st International Symposium for Students and PHD Students Environmental
Biotechnology, 21-22.05.2015 r., Gliwice.
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Wurzburg, Germany.

Postery na konferencjach krajowych:

1.

I. Wojciechowska, K. Wieszczycka, A. Wojciechowska, P. Aksamitowski, Ekstrakcja jonów
cynku(II) ekstrahentami z grupy pochodnych pirydynoimidoamidów, Nauka i przemysł - metody
spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 31-23.06.2016, Lublin.

2.

A. Wojciechowska, K. Wieszczycka, I. Wojciechowska, Pochodne pirydyny jako skuteczne
ekstrahenty
jonów
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z
roztworów
wodnych,
Puzzel
2017,
VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, 29-30.04.2017 r., Wrocław.
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I. Wojciechowska, K. Wieszczycka, A. Wojciechowska, Czwartorzędowe sole pirydynowe –
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ketonów alkilowo-pirydylowych, III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, 5.11 2016 r.,
Poznań.
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Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 5.12.2015 r.,
Poznań.
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22. A.
Wojciechowska,
G.
Framski,
K.
Wieszczycka,
A.
Parus,
W.
Smułek,
I. Wojciechowska, Zastosowanie spektroskopii 1D i 2D NMR w analizie czwartorzędowych soli
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Chemii, 27-28.04.2015 r., Łódź.
26. A. Wojciechowska, I. Wojciechowska, K. Wieszczycka, J. Zembrzuska, Synteza czwartorzędowych
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08.06.2015 r., Poznań.
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Poznań.
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Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”, 5.12.2014 r., Poznań.
29. A. Wojciechowska, P. Bagińska, I. Wojciechowska, K. Wieszczycka, Ekstrakcja jonów Zn(II) z
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K. Wieszczycka, Synteza hydrofobowych (O-alkilo)pirydynoamidoksymów, IX Poznańska
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Unieszkodliwiania Odpadów”, 24.11.2014 r. Warszawa.
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Przyrodniczych, 15.11.2014 r., Poznań.
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i
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alkilowo-pirydylowych, 56 zjazd PTChem i SITPChem, 16-20.09.2013 r., Siedlce.
Uzyskane projekty badawcze
1.

Czwartorzędowe sole pirydyniowe- nowe ligandy w procesie kompleksowania jonów metali
przejściowych w układzie dwufazowym, DEC- 2015/17/N/ST8/00285 (PRELUDIUM 9), czas
realizacji: 24.02.2016 – 24.02.2018, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

2.

Nowe hydrofobowe ligandy z grupy pochodnych pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z
roztworów wodnych, 03/32/DSMK/0620 (dotacja statutowa na rzecz młodej kadry naukowej),
czas realizacji 1.04.2016 – 30.11.2016, źródło finansowania: Politechnika Poznańska

3.

Czwartorzędowe sole pirydyniowe jako nowe ligandy w procesie kompleksowania jonów metali
przejściowych – synteza i właściwości, 03/32/DSMK/0520 (dotacja statutowa na rzecz młodej
kadry naukowej), czas realizacji 1.04.2015 – 30.11.2015, źródło finansowania: Politechnika
Poznańska

Uczestnictwo jako wykonawca w projektach badawczych
1.

Selective extractants for the removal of minor metallic elements from chloride spent pickling baths.
This research was financed by Ministry of Science and Higher Education in Poland and Foundation
Science and Technology in Portugal współpraca międzynarodowa z Technical University of Lisbon.
Czas realizacji: 2012-2014 (24 miesiące).

2.

Synteza pochodnych tropiny i ocena ich właściwości biologicznych (Synthesis of tropine derivatives
and evaluation of their biological properties), 03/32/DSMK/0464 (dotacja statutowa na rzecz
młodej kadry naukowej), czas realizacji: 01.06.2014- 30.11.2014 źródło finansowania: Politechnika
Poznańska.
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3.

Selektywna ekstrakcja jonów Cu(II), Zn(II), Ni(II) oraz Co(II) z roztworów siarczanowych i
siarczanowo-chlorkowych oksymami ketonów alkilowo-pirydylowych, 03/32/DSMK/0407 (dotacja
statutowa na rzecz młodej kadry naukowej), czas realizacji: 17.05.2013-30.11.2013, źródło
finansowania: Politechnika Poznańska

Stypendia i nagrody
1.

Stypendium naukowe w 2017 r. - dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego,
zgodnie z decyzją z dnia 19 czerwca 2017 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

2.

Stypendium Inżynier Przyszłości, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej,
nr POKL.04.03.00-00-259/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, (09/14-02/15) Projekt pt. „Synteza i zastosowanie oksmów
alkilowo-pirydylowych oraz IV-rzędowych soli pirydyniowych w procesie ekstrakcji wybranych jonów
metali
z roztworów chlorkowych”.

Staże i praktyki
1.

CERENA – Centre for Natural Resources and the Environment, Centre for Chemical Processes, IST,
Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, staż; 01.04.2016 – 30.05.2016;

2.

Polska Akademia Nauk (PAN), Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu, staż, 01.01.2015 –
28.02.2015;

3.

CERENA – Centre for Natural Resources and the Environment, Centre for Chemical Processes, IST,
Technical University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, staż; 10.11.2014 – 6.12.2014;
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