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Tematyka badań przedstawionych w rozprawie jest kontynuacja bardzo

interesujących prac prowadzonych w Zespole profesora Jerzego Gęgi m.in. nad

fizykochemią procesów jonowymiennych wydzielania jonów metali z wód i

ścieków.

Celem recenzowanej pracy było określenie możliwości wydzielania i

koncentrowania jonów molibdenu(VI) z siarczanowych lub chlorkowych

roztworów wodnych z wykorzystaniem wybranych anionitów oraz sorbentów

polimerowych modyfikowanych poprzez wstępną adsorpcję cząsteczek

ekstrahentów aminowych lub fosforoorganicznych oraz wyznaczeme

optymalnych warunków procesu.
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• Określenie wpływu grup funkcyjnych anionitów na współczynnik

wydzielania jonów molibdenu(VI),

• Opracowanie metodyki syntezy sorbentów polimerowych

impregnowanych wybranymi ekstrahentami,

• Określenie wpływu takich parametrów procesu jak: rodzaj anionitu lub

modyfikowanego sorbentu polimerowego, skład roztworu wodnego (pH,

stężenie jonów metali), proporcje pomiędzy ilością anionitu a objętością

roztworu oraz rodzaj eluentu na efektywność wydzielania jonów

molibdenu(VI) z roztworów wodnych,

• Określenie warunków separacji pary Mo(VI)- Ni(ll) na anionitach słabo- i

silnie zasadowych oraz impregnatach.

Praca doktorska Pani mgr Agnieszki Mazik zawiera 154 stron

maszynopisu, 26 tabel, 72 rysunków, wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń,

streszczenie w języku polskim i angielskim oraz 168 dobrze dobranych

odnośników literaturowych, z których 80 opublikowane jest w ciągu ostatnich

dziesięciu lat. Cytowana literatura i jej właściwy dobór świadczy o tym, że

Doktorantka bardzo dobrze orientuje się w obecnym stanie wiedzy dotyczącej

fizykochemii procesów jonowymiennych i ekstrakcyjnych wydzielania jonów

metali z wód i ścieków oraz dowodzi również oJej dojrzałości

eksperymentatorskiej. Mimo, że przedstawiona praca porusza szeroki wachlarz

wątków, jej czytelność jest dobra, a redakcja całości jest poprawna. Praca

napisana jest starannie i jest poprawna pod względem językowym i

gramatycznym, a proporcje pomiędzy zagadnieniami o charakterze

podstawowym i opisem badań własnych zostały właściwie wyważone .
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Recenzowana rozprawa ma charakter zarówno badań podstawowych jak i

aplikacyjnych o szerokim zakresie i uzyskane przez Doktorantkę wyniki mogą

znaleźć zastosowanie np. w technologiach przerobu zużytych katalizatorów

molibdenowych, w technologiach wydzielania jonów molibdenu(VI) z wód i

ścieków itp. Rozprawę doktorską można podzielić na dwie zasadnicze części:

część pierwszą literaturowa oraz drugą eksperymentalną.

Doktorantka w części literaturowej streściła się zasadniczo do zagadnień,

które wykorzystała w części eksperymentalnej do interpretacji uzyskanych

wyników. Część teoretyczna rozprawy składa się z czterech podrozdziałów.

Doktorantka w podrozdziale pierwszym omówiła właściwości fizykochemiczne

oraz zastosowanie bardzo cennego dla przemysłu i współczesnej techniki

molibdenu i jego wybranych związków. Jak wynika z danych literaturowych

około 90% molibdenu wykorzystuje się do produkcji stali konstrukcyjnych,

narzędziowych, żaroodpornych, nierdzewnych, supertwardych itp. Termopary

molibdenowo-wolframowe znajdują zastosowanie do pomiaru wysokich

temperatur. Związki molibdenu stosuje się do produkcji m.in. katalizatorów

procesów uwodamiania paliw, izomeryzacji, polimeryzacji, alkilowania itp.

Disiarczek molibdenu ze względu na swoja strukturę znajduje zastosowanie jako

doskonały smar. Duże zastosowanie znajdują pigmenty molibdenowe

charakteryzujące się stabilnością, intensywną barwą o dobrej przyczepności.

Molibdenian amonu stosuje się jako dodatek do nawozów(źródło cennego

mikroelementu jakim jest molibden). W drugim podrozdziale przedstawiła

informacje na temat występowania i pozyskiwania molibdenu z rud za pomocą

flotacji połączonej z hydrometalurgicznym przerobem. Interesujące są dane

literaturowe na temat zasobów krajowych złóż rud molibdenowo-wolframowych
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typu porfirowego znajdujących SIę w północnowschodnim obrzeżu

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W podrozdziale trzecim Doktorantka

omówiła odzysk molibdenu ze zużytych katalizatorów molibdenowo-niklowych,

molibdenowo - kobaltowych i molibdenowo - kobaltowo-niklowych metodami

pirometalurgicznymi, hydro-pirometalurgicznymi, hydrometalurgicznymi oraz

biohydrometalurgicznymi. Szczególną uwagę poświęciła metodzie hydro-

metalurgicznej, czyli ługowania metali ze zużytych katalizatorów (przy

możliwie jak najmniejszym roztworzeniu nośnika) wodnymi roztworami

związków nieorganicznych, organicznych lub ich mieszanin. Związkami

nieorganicznymi mogą być zarówno kwasy, wodorotlenki litowców, węglany

litowców, amoniak oraz sole amonowe. Katalizatory poddawane ługowaniu ze

względu na obecność znacznej ilości depozytu węglowego, związków azotu i

siarki oraz występowania pierwiastków w postaci siarczków poddaje się

najczęściej utlenianiu, po którym metale obecne w katalizatorze ulegają

przekształceniu do tlenków. Z uwagi na inne właściwości tlenku niklu i kobaltu,

roztwarzalnych w kwasach oraz tlenków molibdenu i glinu które mają charakter

amfoteryczny, zróżnicowane jest podejście do procesu ługowania. Ługowanie

kwasami mineralnymi powoduje bardziej lub mniej efektywne roztworzenie

każdego z tlenków metali występujących w katalizatorze. Ługowanie

roztworami słabo alkalicznymi prowadzi do przeprowadzenia do roztworu

przede wszystkim tlenków molibdenu. Roztwory silnie alkaliczne roztwarzają

również tlenek glinu. Wykorzystując te cechy można przeprowadzić selektywne

ługowanie. Istotną rolę w procesie ługowania odgrywa amoniak, który nadaje

się do wydzielania molibdenu, jednocześnie nie działając na tlenek glinu.

Amoniak działa również kompleksowo na jony niklu i kobaltu roztwarzając ich... ..:
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tlenki w obecności soli amonowych. W literaturze jest stosunkowo mało

artykułów dotyczących ługowania zużytych katalizatorów roztworami

węglanów lub wodorotlenków litowców. Znane są publikacje dotyczące

ługowania katalizatorów roztworami węglanu sodu z nadtlenkiem wodoru w

celu selektywnego odzysku molibdenu (ponad 99%) i wanadu (85%), podczas

gdy ekstrakcja niklu, kobaltu i glinu była znikoma. W innej pracy wykazano, że

znaczny wpływ na efektywność ługowania ma stężenie roztworów węglanu

sodu oraz nadtlenku wodoru. W obecności nadtlenku wodoru roztworzeniu uległ

disiarczek molibdenu tworząc rozpuszczalne w wodzie molibdeniany.

Zastosowanie amoniaku i soli amonowych do ługowania molibdenu, wanadu,

kobaltu i niklu ze zużytych katalizatorów zostało opisane w wielu artykułach i

patentach. Gutnikov (Patent US 3.567433 (1971)) zastosował do ługowania

zużytych katalizatorów roztwór węglanu amonu w temperaturze 423K

uzyskując odzysk 90% w przypadku molibdenu i wanadu oraz 60-70% dla

niklu. Stosowano również roztwór węglanu amonu i amoniaku do wydzielania

jonów molibdenu i niklu. Kilka patentów dotyczących ługowania zużytych

katalizatorów w/w metodą należy do firmy Chevron Research Company (US

4,514 368 (1984), Patent US 4,432, 949 (1984), Patent US, 5,066469 (1991)).

Odzysk jonów metali za pomocą ługowania wodnymi roztworemi amoniaku z

dodatkiem węglanu lub siarczanu amonu wynosi 85% Mo, 75-85%V, 75-80%Ni

i 45%Co. Proces ten był prowadzony w zakresie pH=9.5-11 oraz w

temperaturze 358-368K. W tych warunkach stopień wydzielania glinu(III)

wynosi poniżej 0.1%. Do dalszego oczyszczania otrzymanego roztworu

stosowano ekstrakcję CIecz -ciecz z użyciem ekstrahentów

hydroksyoksymowych LIX64N, LIX51. Marcantonio zastosował ługowanie
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amoniakiem pod zwiększonym ciśnieniem zużytych katalizatorów w obecności

tlenu do produkcji molibdenianu amonu, metawanadanu amonu oraz siarczanu

heksaaminaniklu(II). Związki molibdenu i niklu przechodzą do roztworu,

podczas gdy trudnorozpuszczalny metawanadan amonu wytrąca się. Angelidis i

współpracownicy badali dwustopniowe ługowanie katalizatorów Ni-Mo/Ah03 i

Co-Mo/Ah03. W pierwszym etapie za pomocą roztworów NaOH wydzielono

97% zawartego w katalizatorze molibdenu. Zmniej szenie stopnia wydzielania

niklu, kobaltu oraz glinu uzyskali dobierając odpowiednie stężenie czynnika

ługującego. W drugim etapie odzyskali nikiel i kobalt, ługując katalizator

kwasem siarkowym. Park i inni zaproponowali również dwustopniowe

ługowanie. Zużyty katalizator poddano najpierw kalcynacji w temperaturze

773K w celu usunięcia siarki i węgla oraz przekształcenia siarczków metali w

tlenki. Następnie w pierwszym etapie ługuje się molibden za pomocą roztworu

Na2C03 w temp. 363K, w drugim natomiast ługuje się kwasem mineralnym

nikiel, kobalt i glin. Otrzymany roztwór po ługowaniu węglanem sodu

zawierający oprócz molibdenu(VI) niewielkie ilości glinu(III) i niklu(II)

oczyszcza się metodą ekstrakcji ciecz-ciecz za pomocą Cyanexu 272 (kwasu di-

2,4,4 - trimetylopentylo ) fosfinowego). Podrozdział ten kończą interesujące

informacje na temat bioługowania, ługowania elektrochemicznego oraz

ługowania w mediach w stanie nadkrytycznym. W podrozdziale czwartym

kończącym część teoretyczną rozprawy Doktorantka omówiła podstawy

fizykochemiczne procesu wymiany jonowej, podała liczne przykłady

zastosowania jonitów 1 impregnatów w procesach usuwania jonów

molibdenu(VI) z wód i ścieków oraz najczęściej wykorzystywane modele do

opisu kinetyki sorpcji jonów metali. W części literaturowej rozprawy zawarła... ..:
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przegląd literaturowy, który przeczytałem z uwagą i dużym zainteresowaniem.

Moim zdaniem część literaturowa rozprawy, a zwłaszcza podrozdział trzeci

poświęcony odzyskowi molibdenu ze zużytych katalizatorów molibdenowo-

niklowych, molibdenowo-kobaltowych i molibdenowo-kobaltowo-niklowych po

uzupełnieniu danych literaturowych powinien być opublikowany np. w

Przemyśle Chemicznym.

Metodyka badań przedstawionych w części eksperymentalnej jest

dokładnie opisana i pod względem merytorycznym nie budzi najmniejszych

zastrzeżeń. Obszerna część eksperymentalna przedstawia rezultaty badań nad

sorpcją jonów molibdenu(VI) na poliakrylanowych anionitach silnie

zasadowych (Amberlite IRA 958, Purolite A860) i słabo zasadowych (Amberlite

IRA67, Purolite A830, Purolite A835) oraz sorbentach polimerowych

(Amberlite XAD2, Amberlite XAD4, Amberlite XAD 7HP)impregnowanych

ciekłymi anionitami (Aliquat 336-chlorek metylotrioktyloamoniowy, Alamine

336, TOA- trioktyloamina, TiOA - triizooktyloamina) oraz ekstrahentami

fosforoorganicznymi (TBP-tributylofosforan, TOPO - tlenek trioktylofosfiny)

Proces sorpcji molibdenu(VI) prowadziła metodą statyczną i dynamiczną.

Określiła wpływ następujących czynników na kinetykę i równowagę wymiany

jonowej! sorpcji: czas kontaktu faz anionit - roztwór (l-30min), stężenie

początkowe jonów molibdenu(VI)(0.001-0.lM), pH początkowe roztworów

molibdenu(VI) (0-11) oraz dodatek jonów chiorkowych i siarczanowych. W

przypadku określenia wpływu czasu kontaktu roztworu molibdenu(VI) i

anionitu na zawartość zaadsorbowanych jonów przeprowadziła badania procesu

sorpcji jonów Mo(VI) zarówno z roztworów siarczanowych jak i chiorkowych o

wartościach pH=l, 5, 10. Wykazała, że proces sorpcji jonów molibdenu (VI) na

... ..:
7



:.·.IUMCS

badanych anionitach przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie tj. do ok. 10

minut następuje szybka sorpcja jonów molibdenu(VI) na stosowanych w

rozprawie anionitach. W następnym etapie jony molibdenu(VI) były wolniej

sorbowane, czego powodem może być wysycenie centrów aktywnych oraz

powolna dyfuzja jonów do grup funkcyjnych anionitów. Doktorantka

zastosowała cztery modele: pseudo - pierwszorzędowy, pseudo - drugorzędowy,

wewnątrzcząstkowy model dyfuzji Webera- Morrisa oraz równanie Elovicha do

opisu kinetyki sorpcji jonów molibdenu(VI) na anionitach silnie i słabo

zasadowych. Wykazała, że proces SOrpCjI molibdenu(VI) na badanych

anionitach można opisać modelem pseudo-drugiego rzędu (wartości

współczynnika determinacji mieszczą się w przedziale 0.980 do 0.999).

Stwierdziła, że q zależy od wartości pH. Im wyższe pH, tym wyższa ilość

zaadsorbowanych jonów molibdenu (VI) na anionitach zarówno w przypadku

wartości określonych eksperymentalnie jak i wyznaczonych w oparciu o

analizowany model. Określiła wpływ pH (0-11) i stężenia początkowego

roztworu (O.OOl-O.lM) na efektywność sorpcji jonów molibdenu(VI) na

badanych anionitach. Wykazała, że wraz ze wzrostem stężenia początkowego

molibdenu(VI) malał współczynnik wydzielania. Stwierdziła, że wzrost

zawartości zaadsorbowanych jonów molibdenu (VI) następował w przedziale

pH od Odo 5 dla anionitów silnie zasadowych oraz dla dwóch makroporowatych

anionitów słabo zasadowych Purolite A830 i Purolite A 835. Jedynie w

przypadku żelowego (mikroporowatego) anionitu słabo zasadowego Amberlite

IRA 67, pH do którego obserwowano wzrost współczynnika wydzielania

wynosiło 7. Określiła również wpływ stężenia jonów siarczanowych (0.0001-

1.5M Na2S04) oraz chlorkowych (0.000 l-SM NaCI) na efektywność sorpcji

••••v ..:
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jonów molibdenu(VI) na anionitach silnie i słabo zasadowych. Wykazała, że

wzrost stężenia jonów siarczanowych powodował spadek współczynnika

wydzielania jonów molibdenu(VI) na w/w anionitach. Stwierdziła, że dodatek

jonów chlorkowych powodował również spadek współczynnika wydzielania

jonów molibdenu(VI) na anionitach silnie zasadowych oraz wzrost na

anionitach słabo zasadowych. Wykazała, że na równowagę SOrpCjIJonów

molibdenu(VI) mają wpływ warunki prowadzenia procesu oraz właściwości

składników roztworu. Wyznaczyła izotermy adsorpcji jonów molibdenu(VI) z

roztworów siarczanowych lub chlorkowych na anionitach silnie zasadowym

Amberlite 958 i słabo zasadowym Purolite 830. Uzyskała lepsze dopasowanie

równania Freundlicha niż Langmuira, Dubinina - Raduszkiewicza, Redlicha -

Petersona oraz Temkina do otrzymywania danych eksperymentalnych, co

świadczy o sorpcji wielowarstwowej. Godne podkreślenia są rezultaty badań

procesu desorpcji jonów molibdenu(VI) z anionitów silnie i słabo zasadowych

za pomocą roztworów o różnym stężeniu kwasu siarkowego, siarczanu sodu,

kwasu chlorowodorowego, chlorku sodu oraz wodorotlenku sodu. Wykazała, że

w przypadku wszystkich anionitów współczynnik desorpcji molibdenu(VI)

zwiększał się wraz ze wzrostem stężenia eluentu. Stwierdziła, że w przypadku

wszystkich anionitów współczynnik desorpcji molibdenu(VI) zwiększał się

wraz ze wzrostem stężenia eluentu. Wykazała, że najefektywniejszym eluentem

zarówno dla Amberlite lRA958 jak i anionitów słabo zasadowych okazał się 5M

roztwór NaOH, dzięki któremu można odzyskać ok. 100% jonów

molibdenu(VI) zaadsorbowanych na jonicie, natomiast w przypadku Purolite

A860 był to 5MHCl. Ze względu na szerokie zastosowanie molibdenianu amonu

szkoda, że Doktorantka nie zastosowała jako eluentu amoniaku o różnych

... ..:
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stężeniach zamiast siarczanu sodu. W kolejnej części rozprawy przedstawiła

wyniki badań sorpcji molibdenu(VI) na impregnatach różnego typu. Stosowała

sorbenty polimerowe takie jak Amberlite XAD2, Amberlite XAD4 oraz

Amberlite XAD7HP (różniące się powierzchnią właściwą i średnicą porów)

które impregnowała roztworami trioktyloaminy (TOA), triizooktyloaminy

(TiOA), Aliquatu 336, TBP i TOPO w organicznych rozpuszczalnikach. W celu

adsorpcji tych reagentów na w/w sorbentach polimerowych sporządziła ich

roztwory o stężeniu O.OlM w następujących rozpuszczalnikach; heksan, aceton,

kerozyna, nafta kosmetyczna, benzyna ekstrakcyjna oraz chlorek metylenu.

Wykazała, że najlepszym rozpuszczalnikiem ze stosowanych w rozprawie

ekstrahentów okazała się nafta kosmetyczna. Stwierdziła, że w przypadku

stosowania nafty kosmetycznej jako rozpuszczalnika w/w ekstrahentów

naj efektywniej sorbują się TBP oraz Aliquat 336 na sorbentach polimerowych.

Określiła wpływ stężenia ekstrahenta w roztworze stosowanym do impregnacji

na sorpcję jonów molibdenu(VI) na otrzymanych impregnatach. Stwierdziła, że

niezależnie od rodzaju i stężenia ekstrahentu stosowanego w procesie

impregnacji, krzywe przedstawiające efektywność procesu sorpcji przyjmują

podobny kształt. Zastosowała cztery modele: pseudo-pierwszorzędowy, pseudo-

drugorzędowy, wewnątrzcząstkowy model dyfuzji Webera-Morrisa oraz

równanie Elovicha do opisu kinetyki sorpcji jonów molibdenu(VI) na

otrzymanych w rozprawie impregnatach. Wykazała, że proces sorpcji

molibdenu(VI) na badanych impregnatach analogicznie jak na anionitach można

opisać modelem pseudo-drugiego rzędu (wartość współczynnika determinacji

wynosi 0.999). Określiła optymalne pH wydzielania jonów molibdenu (VI)

wynoszące 9 dla wszystkich impregnatów. Wyznaczyła izotermy adsorpcji

... ..:
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jonów molibdenu(VI) na wszystkich otrzymanych impregnatach. Uzyskała

(podobne jak w przypadku anionitów) lepsze dopasowanie równania

Freundlicha niż Langmuira, Dubinina-Raduszkiewicza, Redlicha-Petersona

orazTemkinina do otrzymanych danych eksperymentalnych. Doktorantka do

desorpcji jonów molibdenu(VI) metodą statyczną (przy stosunku masy

impregnatu do objętości roztworu l: 100 lub 1:200) z impregnatów stosowała

roztwory NaOH, Hel, H2S04, NaCI oraz Na2S04, o stężeniach od 1 do SM.

Wykazała, że w przypadku wszystkich sorbentów polimerowych

impregnowanych ciekłymi anionitami oraz ekstrahentami fosforoorganicznymi

otrzymuje się zależności o podobnym przebiegu. Stwierdziła, że najlepszym

eluentem jonów molibdenu(VI) z sorbentów polimerowych Amberlite XAD2 i

Amberlite XAD 7HP zaimpregnowanych ciekłymi anionitami okazał się 2M

NaOH, a dla Amberlite XAD4 - 2M HCl. W przypadku sorbentów

polimerowych zaimpregnowanych ekstrahentami fosforoorganicznymi

naj skuteczniejszym eluentem molibdenu(VI) okazał się 2M HCI dla Amberlite

XAD i Amberlite XAD 7HP oraz 2M H2S04 dla Amberlite XAD4. Część

eksperymentalną rozprawy kończą interesujące badania dotyczące separacji pary

Mo(VI)- Ni(ll) na anionitach i impregnacie. W tym celu wybrała po jednym

anionicie należącym do grup omawianych wcześniej tj. silnie zasadowy

Amberlite IRA 958, słabo zasadowy Purolite A830 oraz sorbent polimerowy

Amberlite XAD2 impregnowany trioktyloaminą. Dokonując wyboru kierowała

się naj lepszymi rezultatami sorpcji/desorpcji jonów molibdenu(VI) na w/w

sorbentach. W pierwszym etapie przeprowadziła sorpcję z roztworu

zawierającego równomolową mieszaninę tych jonów o stężeniu O.OlM i pH=5

w obecności jonów chlorkowych lub siarczanowych. Wykazała, że sorpcji ulega

- -. ..:
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większość jonów molibdenu(VI) obecnych w roztworze wyjściowym oraz część

jonów niklu(ll), co prawdopodobnie wynika z istnienia anionowych

kompleksów chlorkowych i siarczanowych Ni(ll) (obecność anionowych

kompleksów niklu(ll) można wykazać przeprowadzając w tych samych

warunkach sorpcję w/w mieszaniny na kationicie polistyrenosulfonowym)

Adsorpcji towarzyszy częściowe rozdzielenie wyjściowej mieszaniny: ilość

zaadsorbowanych jonów Mo(VI) i Ni(ll) na Amberlicie IRA 958 wyniosła

odpowiednio - 0.41 i O.l1mmol, na Amberlite XAD2 impregnowanym TOA -

0.43 i 0.08 mmol oraz Purolite A830 - 0.41 i 0.19 mmol. Ze względu na fakt,

że separacja na etapie sorpcji jest niezadawalająca, podjęła próbę selektywnej

elucji. Zastosowała zarówno eluenty stosowane we wcześniejszych badaniach tj.

roztwory chlorku sodu, kwasu siarkowego, kwasu chlorowodorowego o

stężeniach 2M, 1M roztwór Na2S04, jak i reagenty które mogą tworzyć m.in.

kompleksy chelatowe z jonami niklu: roztwory kwasu cytrynowego, cytrynian

sodu oraz wersenian disodu. Wykazała, że zastosowanie O.lM roztworu

cytrynianu sodu pozwoliło na praktycznie selektywną desorpcję jonów

molibdenu(VI) z Amberlite XAD-2/TOA, Amberlite IRA 958 oraz Purolite

A830. Pozostające na sorbentach jony niklu(ll) mogą zostać zdesorbowane za

pomocą 2M roztworu kwasu chlorowodorowego. Najlepszym ze stosowanych

sorbentów do separacji pary Mo(VI)-Ni(ll) okazał się AmberliteXAD2/TOA.

Doktorantka nie uwzględniła ewentualnych strat TOA, które mogą następować

zarówno podczas sorpcji jak i desorpcji jonów metali. Moim zdaniem z

praktycznego punktu widzenia byłoby istotne ile cykli sorpcja-desorpcja można

przeprowadzić na w/w sorbentach.

... ..:
12



:.·.IUMCS

Z obowiązku recenzenta chciałbym zwrócić uwagę na szereg usterek lub

dyskusyjnych sformułowań, niektóre z nich przykładowo przytaczam

I tak:

str. 6 - może on występować na II, III, IV, V, VI stopniu utlenienia - powinno

być może on występować na -II, 0, I, II, III, IV, V, VI stopniu utlenienia

str. 6 - trójtlenek molibdenu - powinno być tritlenek molibdenu albo tlenek

molibdenu(VI)

str. 7 - oktoedrów, tetaedrów - powinno być - oktaedrów, tetraedrów

str. 7 i inne kwas solny - powinno być kwas chlorowodorowy

str.12 - dwutlenek molibdenu powstały w tej reakcji nie rozpuszcza SIę w

roztworze amoniaku - powinno być ditlenek molibdenu powstały w tej reakcji

nie roztwarza się w roztworze amoniaku

str. 11 - są depresorami tylko przy dużych dawkach powinno być są

depresorami tylko przy stosunkowo dużych stężeniach

str. 13 - w celu oczyszczenia roztworu z miedzi i żelaza - powinno być w celu

oczyszczenia roztworu z jonów miedzi i żelaza

str. 13 - paramolibdenian amonu (NH4)07'Mo03

paramolibdenian amonu - (~)6[Mo7024] -4H20

pOWInno być -

str. 15 - 15-30% aluminium - powinno być 15-30% glinu

str. 17 - należy poprawić równania reakcji 7 i 8

str. 25 metale grupy żelaza - powinno być żelazo, kobalt, nikiel

str. 27 - w obecności buforu kwasu 2-[N- morfelino )etanosulfonowego

powinno być - zastosowanie dodatkowo stymulatora w postaci kwasu 2-[N-

morfolino ] etanosulfonowego

str. 28 - należy poprawić równania reakcji 13, 15 i 16

_ -•• ,/ł ..:
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str. 30 - tab. 4. kationity silnie kwaśne, kationity słabo kwaśne, anionity silnie

zasadowe, anionity słabo zasadowe - powinno być kationity silnie kwaśne,

kationity średnio kwaśne (grupy funkcyjne fosfonowe - PO(OH)2), słabo

kwaśne, anionity silnie zasadowe, średnio zasadowe (grupy funkcyjne - NR3 +, i

- NR2), anionity słabo zasadowe (tabA brak najbardziej popularnych

trzeciorzędowych grup aminowych - NR2)

str. 45 - W(V) - powinno być W(VI)

str. 45. Zastosowano dwie żywice makroporowatą D301 w formie słabej zasady

oraz żelową 201x7 w formie mocnej zasady - powinno być zastosowano dwa

anionity makroporowaty D301 (w formie wolnej zasady) oraz żelowy silnie

zasadowy D201x7 w formie OH-? lub innej.

str. 48 - ASA- powinno być AAS

str. 51 - w pracy stosowano żywice w formie chlorkowej lub zasadowej -

powinno być w pracy stosowano anionity w formie chlorkowej lub wolnej

zasady

str. 52 - w pracy stosowano żywice adsorpcyjne polistyrenowe - powinno być

w pracy stosowano sorbenty polimerowe polistyrenowe (Amberlite XAD2,

Amberlite XAD4) oraz poliakrylowy (Amberlite XAD7HP)

str. 69 - anionity silnie zasadowe o czwartorzędowych grupach aminowych -

powinno być anionity silnie zasadowe o czwartorzędowych grupach

amoniowych

str. 74 - powierzchni adsorbanta - powinno być powierzchni adsorbenta

str. 74 - przy czym w przypadku anionitów silnie zasadowych przyjmowały

nieco niższe wartości (0.351mg/g) niż dla słabo zasadowych (0.260-0.300mg/g)

- powinno być przy czym w przypadku anionitów silnie zasadowych

... ..:
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przyjmowały nieco wyższe wartości (0.351mg/g) niż dla słabo zasadowych

(0.260-0.300mg/g)

str. 130 i inne żywice silnie zasadowe: Amberlite IRA 958 i Purolite A830 -

powinno być anionity silnie zasadowe Amberlite IRA 958 i Purolite A-860

str. 133 - SAJB - współczynnik podziału powinno być współczynnik separacji

względnie rozdzielania

Usterki te w niczym nie umniejszają wysokiej wartości merytorycznej

rozprawy. Rozprawa zawiera istotne elementy nowości naukowej i zasługuje na

wysoką ocenę. Pracę doktorską należy ocenić pod kątem przydatności

zawartych w mej wyników jako źródło dobrze opracowanych

eksperymentalnych danych, które wraz z przedstawioną wnikliwą interpretacją

oraz szeroko widzianą perspektywą dalszych badań przyczynią się do rozwoju

fizykochemii procesów jonowymiennych zarówno wydzielania jak 1

oczyszczania molibdenu(VI).

W podsumowaniu stwierdzam, że Pani mgr Agnieszka Mazik

przeprowadziła szeroko zakrojone badania i uzyskała nowe wyniki o znaczeniu

zarówno poznawczym jak i aplikacyjnym.

Uważam, że praca doktorska Pani mgr Agnieszki Mazik jest rozprawą

wartościową i stanowi cenny wkład zarówno do fizykochemii procesów

jonowymiennychjak i do technologii oczyszczania wód i ścieków.

Reasumując, przedstawiona do oceny rozprawa doktorska spełnia wymogi

merytoryczne stawiane tego typu pracom, zawarte w Dz. U. nr 65, z dnia 14

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i

tytule w zakresie sztuki, a także w Rozporządzeniu Ministra Edukacji

... ..:
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Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. 125 poz. 128) wraz z

późniejszymi zmianami.

Biorąc powyższe pod uwagę stawiam wniosek do Wysokiej Rady

Wydziału Inżynierii Produkcji 1 Technologii Materiałów Politechniki

Częstochowskiej o dopuszczenie Pani mgr Agnieszki Mazik do dalszych etapów

przewodu doktorskiego.

Jednocześnie w przekonaniu o wysokiej wartości merytorycznej rozprawy

zawierającej elementy nowości naukowej wnioskuję o jej wyróżnienie stosowną

nagroda.

Lublin 28.09.2016
I(ietównik Zakładu

-l.~:~.
Pro! dr hab. Zbigniew Hubie/et
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