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Analiza procesu ługowania baru ze szkła ekranów monitorów CRT  

w roztworach kwasu azotowego(V) i soli sodowej kwasu wersenowego (EDTA) 
 

 
WPROWADZENIE 

 
Od wielu lat prowadzone są intensywne badania nad recyklingiem metali, szczególnie w 

odniesieniu do takich pierwiastków, których źródła pozyskiwania ze złóż naturalnych są 
utrudnione lub stanowią czynnik konkurencyjny w gospodarce światowej tj. lit, metale ziem 
rzadkich lub złoto. Wydzielanie i separacja metali z wykorzystaniem technik 
hydrometalurgicznych w odniesieniu do metali toksycznych stwarzających zagrożenie dla 
środowiska jest coraz częściej wykorzystywane na skalę przemysłową (baterie i złom 
elektroniczny). Są to metody efektywne i ekonomicznie uzasadnione. Pozyskiwanie metali z 
wtórnych źródeł staje się koniecznością ze względu na aspekt ekologiczny, gospodarczy oraz  
konieczność zastosowania  metod recyklingu metali w odniesieniu do dyrektyw unijnych 
chroniących środowisko naturalne. Selektywne wydzielanie metali takich jak bar i stront 
(zarazem cennych jak i toksycznych) z materiałów odpadowych może być realizowane z 
zastosowaniem klasycznych metod pirometalurgicznych jak również coraz częstej z 
nowoczesnych materiałów przy zastosowaniu metod hydrometalurgicznych takich jak 
ługowanie, wymiana jonowa, ekstrakcja rozpuszczalnikowa. 

Rozprawa Pani mgr inż. Moniki Wojtali dotyczy badań podstawowych  
i aplikacyjnych wydzielania toksycznych pierwiastków tj. baru i strontu ze szkła monitorów 
CRT przy zastosowaniu ługowania roztworami HNO3 i EDTA. 

 
CELE I ZAKRES ROZPRAWY 

 
Ważnym zagadnieniem jest określenie parametrów procesowych podczas kwaśnego 

ługowania baru ze szkieł monitorów  CRT w zależności od budowy materiału,  
zastosowanych roztworów  jako czynników ługujących oraz wpływu temperatury i wielkości 
ziarna szkieł. Mgr inż. Monika Wojtala skoncentrowała się na kinetyce procesów ługowania 
oraz rozdzielania jonów baru i strontu metodami jonowymiennymi. Doktorantka 
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sformułowała jako główny cel badań określenie warunków procesu ługowania baru ze szkła 
wyeksploatowanych monitorów komputerowych przy użyciu kwasu azotowego(V) i soli 
sodowej kwasu wersenowego (EDTA), które pozwolą na ograniczenie występowania baru w 
materiale badanym.  

Udowodnienie celów wymagało od Autorki prowadzenia równoległych badań nad 
przebiegiem i warunkami efektywnego procesu ługowania pierwiastków ze szkieł z 
monitorów CRT oraz wykonanie badań dotyczących pomiarów energii aktywacji w układzie 
dynamicznym oraz analizy materiału do badań. 

Na podstawie studiów literaturowych Doktorantka przedstawiła syntetycznie cel swojej 
rozprawy jak również zaproponowała metodę efektywnego i selektywnego rozdzielania 
otrzymanych jonów metali.  

Doktorantka chcąc osiągnąć szeroko zarysowane cele przeprowadziła bardzo dużą 
liczbę eksperymentów określających optymalne  parametry procesowe podczas ługowania 
materiału szklanego o różnych stopniu uziarnienia. 

 
UKŁAD ROZPRAWY 

 
Rozprawa mgr inż. Moniki Wojtali napisana jest z zachowaniem klasycznego układu i 

standardu rozpraw doktorskich w reprezentowanej dziedzinie. Praca doktorska zawiera 
wprowadzenie wraz z opisem podstawowych zagadnień z zakresu hydrometalurgicznego  
procesu kwaśnego ługowania. 

Rozprawa składa się z 17 rozdziałów i obejmuje cześć literaturową, cel i zakres pracy, 
cześć dot. badań własnych, omówienie wyników wraz z podsumowaniem  
i wnioskami oraz literaturę. Układ rozdziałów jest poprawny. W części ogólnej Doktorantka 
przedstawiła obszerne omówienie zagadnień będących przedmiotem rozprawy. Jest ono 
oparte na 105 pozycjach literaturowych, z czego większość cytowań jest  
w części ogólnej. 

We wprowadzeniu Autorka omówiła potrzebę pozyskiwania baru jako pierwiastka 
krytycznego ze źródeł wtórnych oraz praktyczne jego wykorzystanie w różnych dziedzinach 
gospodarki.  Wskazała również na potrzebę recyklingu tego metalu ze złomu elektrycznego i 
elektronicznego, w tym kineskopów CRT. W następnym rozdziale Autorka 
scharakteryzowała recykling złomu elektrycznego i elektronicznego wskazując jakie 
pierwiastki można pozyskać w tych procesach zagospodarowania  tzw. e-odpadów. W pracy 
szczegółowo opisano budowę monitorów typu CRT, skład chemiczny uzyskiwanych 
komponentów po procesach,  ich recykling oraz ekonomikę takich przedsięwzięć ze względu 
na pozyskanie metali oraz aspekt ekologiczny. Szczególna uwagę zwróciła na bar jako 
pierwiastek występujący w szkłach kineskopów CRT. Przedstawiła również konieczność 
unieszkodliwiania toksycznych pierwiastków takich jak bar, ze względu na regulacje krajowe 
i europejskie, oraz proekologiczną politykę zmierzającą do ograniczania składowania tego 
typu materiałów.  Przegląd literatury zamieszczonej w pracy dotyczy najnowszych doniesień 
z zakresu recyklingu szkieł CRT oraz technologii obecnie stosowanych. Niewielka liczba 
doniesień literaturowych dotyczących zastosowania metod hydrometalurgicznych w 
recyklingu metali z tego rodzaju materiałów (szkieł) wydaje się problemem naukowym 
ważnym do zbadania. W zamieszczonym 7 rozdziale Autorka przedstawiła podstawy 
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teoretyczne oraz przykłady procesu ługowania, które stały się asumptem do przeprowadzenia 
badań przedstawionych w tej dysertacji. 
 
Uwagi do części teoretycznej: 
 Mało zrozumiałe użycie wyrażeń: „kompozycja chemiczna” na str. 20 i 33,  

„nieinżynieryjne aplikacje” na str. 34, oraz „może zostać zaaplikowane do wytwarzania” 
na str. 33. 

 Str. 35/36 „Ogólnie rzecz ujmując: proces przebiega w ten sposób, że w pierwszym 
stadium zachodzi korelacja pomiędzy materiałem stałym a czynnikiem ługującym, 
ekstrahentem, a w dalszej kolejności odseparowanie bądź wymycie  naładowanej fazy 
ciekłej” [78] - Korelacja odnosi się do kwantyfikatorów ilościowych. 

 Str. 37 Rys. 16.  Użycie wzorów sumarycznych zamiast nazw związków jest niezręczne 
(C3H5OH - alkohol alkilowy); nie rozumiem idei podania węglanu i tlenków uranu jako 
czynników kompleksujących. Węglan amonowy tworzy z solami uranu(IV) rozpuszczalne 
kompleksy węglanowe (NH4)4[(UO2)(CO3)3].2H2O. 

Teoretyczne podstawy pracy zredagowane są w sposób przejrzysty,  opis matematyczny 
adaptowany z prac innych autorów, jest odpowiednio sformułowany  dla procesów badanych 
przez Autorkę. Formalny sposób prezentacji wyników w postaci wykresów i tabel nie budzi 
zastrzeżeń. Rozdziały pracy zawierające dyskusję wyników świadczącą o konsekwentnym 
realizowaniu przyjętych celów. Interpretacja podstawowych wyników dotyczących zjawisk 
ługowania przeprowadzona jest z wykorzystaniem standardowych metod, jak również  
w oparciu o pomiary krzywych kinetycznych w zakresie podwyższonych temperatur 
pozwalających wyznaczyć energię aktywacji i mechanizm ługowania. Moim zdaniem 
czytelniejszym układem w pracy byłoby przedstawienie wykresów krzywych kinetycznych 
zamiast danych pomiarowych z procesów ługowania w formie tabel. 
Opis badań własnych 

Część doświadczalną obejmującą metodykę przygotowania materiału i  badań  Autorka 
zawarła w rozdziałach 9-12. Szczegółowo opisane zostały żmudne badania przygotowania 
próbek o różnym stopniu uziarnienia. W tabeli 18 przedstawiono zakres badań, które 
wykonano w pracy doktorskiej podczas ługowania zmieniając fizykochemiczne parametry 
procesowe. Autorka w kolejnych rozdziałach przedstawiła wyniki badań własnych 
obejmujące wpływ czynników ługujących oraz struktury materiału na kinetykę ługowania 
baru ze szkła ekranów kineskopów CRT. Wyznaczone parametry kinetyczne podczas 
ługowania baru ze szkieł w zakresie temperatur pozwoliły na wyznaczenie energii aktywacji 
oraz etapu kontrolującego szybkość procesu ługowania, a tym samym mechanizmu 
kontrolującego transport masy na granicy faza stała-roztwór ciekły. 

Całość rozprawy zakończona jest „podsumowaniem i wnioskami" stanowiącymi 
syntetyczny opis najważniejszych wyników rozprawy na gruncie fizykochemii procesów 
ługowania obejmujących szybkość wydzielania (kinetykę jak i dyfuzję składników z fazy 
stałej) oraz reakcje chemiczne zachodzące na granicy faz ciało stałe - roztwór. 
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Uwagi dotyczące badań własnych: 
 Tabela 15 podaje zawartość wybranych pierwiastków w szkle monitorów CRT, analityka 

określenia zawartość pierwiastków to m.in. metoda ASA i ICP nic nie wspomniano o 
sposobie mineralizacji szkieł. Może lepszym sposobem byłoby zastosowanie analizy 
fluorescencyjnej XRF. 

 Str. 51. Literówka we wzorze NH4OH, oraz błędny wzór soli disodowej kwasu 
wersenowego. 

 Str. 70 Rys. 35. Podanie czynnika ługującego - cytrynianu sodu wzorem sumarycznym 
C6H5Na3O7 jest mało czytelne. 

 Str. 108. Równania 11 i kolejne mają ten sam numer. 
 Nie bardzo rozumiem idei przedstawienia danych kinetycznych w formie tabel, a nie 

wykresów, tym bardziej że funkcja określona równaniem 3 jest liniową zależnością.  
 Próby rozdzielania za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikowej baru i strontu można uznać 

za badania wstępne z uwagi na brak zależności od stężenia ekstrahenta i kwasowości fazy 
wodnej. Nazwa kwasu DNNS to 3,7-dinonylonaftalenosulfonowy. 

WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA 
 

W rezultacie przeprowadzonych badań autorka  uzyskała wyniki oryginalne i ważne  z 
punktu widzenia optymalizacji  procesu ługowania baru ze szkła ekranów monitorów CRT za 
pomocą roztworów HNO3 i EDTA. Uważam, że do najważniejszych osiągnięć naukowych 
Autorki rozprawy można zaliczyć: 
 Zastosowane w badaniach metody ługowania odpadowego szkła zużytych ekranów 

monitorów CRT  za pomocą kwasu azotowego(V) i EDTA okazały się adekwatne do 
celów zawartych w tezie pracy. 

 Podczas procesu ługowania Ba(II)  ze szkieł ekranów monitorów kineskopowych jest 
efektywniejszy z wykorzystaniem EDTA aniżeli, w przypadku HNO3 uwzględnić frakcje 
ziarnowe badanego materiału. 

 Zmniejszenie wielkości ziaren szkła z < 500µm do < 20µm, powoduje 8-krotny wzrost 
stopnia wyługowania dla Ba(II) przy zastosowaniu 0,2M HNO3, natomiast dla 2M HNO3 i 
0,2M EDTA zwiększył się on odpowiednio 4 i  3-krotnie (zaobserwowano dodatni wpływ 
obniżania wielkości ziarna). 

 Zwiększenie temperatury  w zakresie od 20 do 80oC skutkowało wzrostem wartości 
stopnia wyługowania Ba(II). Wzrost ten był największy (8-krotny) w przypadku frakcji < 
20µm, tj. najkorzystniejszej  pod względem uziarnienia przy zastosowaniu roztworu 0,2M 
HNO3  

 Wyniki badań przy użyciu roztworu EDTA o różnym pH (5 i 10) nie wykazały 
jednoznacznego wpływu kwasowości roztworu na efektywność procesu. 

 W pracy opracowano charakterystyki kinetyki  szybkości ługowania w zależności 
funkcyjnej pozornej stałej początkowej  szybkości reakcji ka od temperatury oraz 
wyznaczenie na ich podstawie wartości energii aktywacji Ea. 

 Opracowanie doświadczalnych wartości ka umożliwiło wyliczenie teoretycznego, 
pomocniczego parametru γ, którego wartość w wybranych warunkach badań własnych, 
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wyniosłą 1,20 dla energii aktywacji 18,80 kJ/mol, co sugeruje o kontroli tego procesu w 
obszarze dyfuzyjnym szkła. 

 
Przeprowadzone procesy ługowania baru  ze szkła (<500 µm) z zastosowaniem 

roztworów HNO3 o różnych stężeniach wykazały, że wzrost stężenia czynnika ługującego 
powoduje wzrost efektywności procesu w zakresie  od 20 do 80oC.  Autorka wykazała też, że 
EDTA posiadając zdolność kompleksowania jonów, w zakresie temperatur od 20 do 80oC, 
które pozwoliły jej na uzyskanie wysokiego poziomu R (%) w porównaniu do roztworów 
kwasu azotowego(V) jako czynnika ługującego. Udowodniła, że obniżanie wielkości ziarna 
pozytywnie wpływa na intensyfikację procesu, podobnie jak wzrost temperatury. W pracy 
wykazano wykluczenie kontroli procesu w obszarze kinetycznym. 

 
Autorka dobierając parametry procesowe podczas ługowania szkieł z monitorów CRT 

wykazała, że tą techniką można efektywnie usuwać bar, a zastosowanie czynników 
ługujących jak HNO3 i EDTA  pozwala na opracowanie metody recyklingu toksycznych 
metali niekorzystnie wpływających na środowisko naturalne i może być z powodzeniem 
stosowane jako alternatywa do procesów pirometalurgicznych.  
 
UWAGI DO DYSKUSJI 

 
Ze względu na duże znaczenie rozprawy i wyników zarówno doświadczalnych jak i 

zastosowań praktycznych w oparciu o  mechanizm ługowania baru ze szkieł monitorów CRT, 
uważam za celowe rozwianie moich wątpliwości, które dotyczą takich zagadnień jak: 
 Str. 65 Rys. 31 dotyczący frakcji < 500 µm. Do 240 minut proces ługowania 

przebiegał szybciej w przypadku 0,2 M kwasu azotowego(V) niż przy zastosowaniu 
tego samego kwasu o stężeniu 2 M, jakie mogą być powody takiego przebiegu? Na 
rys. 33 dotyczącym  ługowania frakcji 20 i 50 µm przez 2 M HNO3, nie 
zaobserwowano takiej anomalii. 

 Str. 76 Autorka napisała: „Jak widać na rysunku 37 rozkład punktów 
eksperymentalnych nie jest liniowy, a począwszy od temperatury 40oC wyraźnie 
krzywoliniowy. Zmiany stopnia ługowania w czasie procesu są wyższe na jego 
początku. Jak się wydaje proces ma dwie fazy, szybką na początku tj. w czasie od zera 
do ok. 60 minut i wolniejszą po przekroczeniu tego czasu aż do 360 minut. Z tego 
względu w obliczeniach kinetycznych brano pod uwagę punkty eksperymentalne 
odpowiadające pierwszej fazie procesu.” Czy to dotyczy wszystkich obliczeń czy 
tylko Rys. 37? 

 Skwantyfikowanie mechanizmu procesu ługowania poprzez wyznaczenie wartości Ea 
w zależności od czynników ługujących powinno wskazać czy szybkość procesu jest 
kontrolowana dyfuzją jonów z materiału (szkła) czy szybkością reakcji zachodzącej na 
granicy fazy stałej i ciekłej. Dość duże rozbieżności w wyznaczonych wartościach Ea 

moim zdaniem wskazują na układ mieszany - poproszę o komentarz. 

 
 



6 
 

PODSUMOWANIE 
 

Podsumowując całość wyników zawartych w rozprawie, ich znaczenie poznawcze 
mające niejednokrotnie charakter nowości naukowej oraz  praktyczne wykorzystanie 
stwierdzam, że mgr inż. Monika Wojtala w sposób istotny poszerzyła wiedzę na temat, 
mechanizmu ługowania baru z szkieł monitorów CRT. Wniosła Ona istotny i oryginalny 
wkład w pogłębienie zagadnień związanych z kinetyką tego procesu określając etap 
kontrolujący szybkość ługowania w zależności od czynników ługujących oraz materiału 
będącego przedmiotem jej badań.  Po zapoznaniu się z rozprawą oraz wkładem mgr inż. 
Moniki Wojtali w rozwój wiedzy nt. hydrometalurgicznych metod ługowania baru ze szkieł 
jako techniki recyklingu odpadów elektronicznych stwierdzam, że przedstawiona rozprawa 
spełnia wszelkie ustawowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim (Ustawa o stopniach 
naukowych i tytule naukowym z  2003 roku, Dz. U.  Nr 65, poz.595 z późn. zm.) i wnoszę o 
dopuszczenie mgr inż. Moniki Wojtali do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
 

 
 
 
 


