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Prof. dr hab. inŜ. Władysław Walkowiak 

Emerytowany Profesor Politechniki Wrocławskiej 

55-002  Kamieniec Wrocł., ul. Mickiewicza 9 

             

R e c e n z j a 
rozprawy doktorskiej mgr  Pauliny OTREMBSKIEJ  „ Separacja jonów niklu(II) i 

kadmu(II) z wykorzystaniem nowych membran o  wła ściwo ściach 
jonowymiennych” wykonanej w Katedrze Chemii Wydziału In Ŝynierii Produkcji     

i Technologii Materiałów  Politechniki Cz ęstochowskiej 
 pod kierunkiem dr hab. in Ŝ. Jerzego G ęgi, prof . PCz 

 

Ogniwa niklowo-kadmowe (Ni-Cd) to akumulatory  w których elektrodami są   

zasadowy  tlenek niklu(III) i metaliczny kadm. Są one najtrwalszymi miniaturowymi 

ogniwami, jednakŜe niŜsza pojemność i wyŜsza masa w stosunku do ilości 

gromadzonej energii powodują, Ŝe są  wypierane przez  ogniwa litowe.  W efekcie 

część akumulatorów Ni-Cd jest wycofywana z uŜycia. Niemniej  te ogniwa   stosuje się 

nadal w trudnych warunkach ich pracy, np. w środowiskach zagroŜonym wybuchem. 

Obecnie prowadzi się zbiórkę tych  akumulatorów  ze względu na wysoką 

toksyczność kadmu  a takŜe w celu ponownego  wykorzystania  obu metali. Znane są 

dwie metody odzysku  metali z baterii Ni-Cd,  tj. piro-  i hydrometalurgiczna.  W 

metodzie hydrometalurgicznej zasadniczą operacją jednostkową  jest   kwaśne 

ługowanie  części stałych za pomocą kwasu siarkowego lub solnego. W zaleŜności od 

warunków ługowania otrzymuje się siarczanowe lub chlorkowe roztwory wodne 

zawierające w  1 dm3  po kilkanaście gramów Ni(II) i Cd(II).   

Rozwój hydrometalurgii uwarunkowany jest doskonaleniem metod  

selektywnego wydzielania  metali z roztworów wodnych powstałych po ługowaniu 

takich surowców jak rudy, koncentraty i odpady. Do takich sposobów zalicza się m.in. 

transport przez  ciekłe membrany a takŜe procesy sorpcji na wymieniaczach jonowych. 

Z tych powodów mgr Paulina Otrembska podjęła się realizacji pracy doktorskiej dot. 

selektywnego wydzielania niklu(II) i kadmu(II) z  roztworów chlorkowych i 

siarczanowych  wykorzystując do tego celu proces sorpcji na  wymieniaczach jonowych  

i transportu przez ciekłe  membrany.  Badania te wykonywała w predysponowanym do 

tego celu ośrodku naukowym, tj. Katedrze Chemii Wydziału InŜynierii  Produkcji              

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, pod kierunkiem                          

dr hab. inŜ. Jerzego Gęgi, specjalisty  w zakresie hydrometalurgii. 
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1. Charakterystyka i ocena pracy doktorskiej 

W części literaturowej rozprawy doktorskiej  mgr   Paulina Otrembska   opisała  

właściwości chemiczne niklu i kadmu, ich zastosowania oraz toksyczność. Następnie 

Doktorantka scharakteryzowała ogniwa niklowo-kadmowe oraz opisała piro-  i 

hydrometalurgiczne procesy recyklingu ogniw Ni-Cd. Osobny podrozdział to opis 

recyklingu ogniw niklowo-kadmowych w Polsce. Następny obszerny podrozdział to opis 

metod selektywnego wydzielania  niklu(II) i kadmu(II) z roztworów wodnych za pomocą 

ekstrakcji ciecz-ciecz, sorpcji na wymieniaczach jonowych oraz transportu przez    

immobilizowane  membrany ciekłe (tzw. SLM), polimerowe membrany inkluzyjne (tzw. 

PIM) i membrany jonowymienne (tzw. IM). W tym podrozdziale opisano takŜe w sposób 

ogólny podział   membran ciekłych i  jonowymiennych oraz  podstawowe mechanizmy 

transportu jonów metali przez membrany. 

 Następny rozdział  rozprawy  zawiera   tezy pracy, jej cel i zakres  badań. 

Metodyka badań  jest opisana  w rozdziale  4. pracy doktorskiej w sposób bardzo 

klarowny. Zawiera ona wykaz stosowanych odczynników chemicznych tak 

nieorganicznych jak i organicznych z określeniem ich czystości i producentów.                    

W dalszej kolejności Autorka opisała metodykę wymiany jonowej charakteryzując uŜyte 

w pracy Ŝywice jonowymienne, sposób ich przygotowania do procesu sorpcji, a takŜe 

opisała metodykę  badania  procesów  sorpcji i desorpcji. Opisała takŜe sposób 

wyznaczania izoterm sorpcji oraz sposób prowadzenia wymiany jonowej w warunkach 

dynamicznych.  Podrozdział 4.3.  dotyczy opisu metodyki transportu Ni(II) i Cd(II) przez 

membrany i zawiera opis preparatyki membran przygotowywanych przez Doktorantkę, 

opis badań transportu jonów metali przez membrany oraz sposób obliczania stałej 

szybkości transportu jonów metali. Doktorantka podała teŜ wzory na obliczanie 

strumieni  przenoszenia jonów metali (Jt), współczynników  wydzielenia  (E) oraz 

współczynników  separacji (S). Opisała  metodykę badań membran w podczerwieni za 

pomocą  spektroskopu z transformacja Fouriera (tzw. FTIR) a takŜe  metodykę  zdjęć 

skaningowych  mikroskopem  elektronowym (tzw. SEM). 

 Rozdział 5 pracy „Wyniki badań”  powinien nazywać się „Wyniki badań i ich 

dyskusja”.  To bardzo obszerna, 87 stronicowa, cześć pracy doktorskiej  w której 

Autorka prezentuje wyniki badań wymiany jonowej  na Ŝywicach jonowymiennych 

oraz  transportu przez ciekłe membrany i membrany jonowymienne niklu(II) i 

kadmu(II) z  wodnych roztworów siarczanowych i chlorkowych.  
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 Badania kinetyki sorpcji prowadzone na Ŝywicach jonowymiennych (trzech o 

charakterze silnie kwasowym i trzech  o charakterze chelatującym) wykazały, Ŝe 

uzyskane wyniki  dadzą się opisać tzw. pseudo-drugorzędowym modelem 

kinetycznym co potwierdzają  wysokie wartości współczynnika determinacji (R2                 

= 0,993 – 1,000).  Wykazano, Ŝe oba metale są kolektywnie sorbowane przez 

wszystkie  badane Ŝywice przy pH roztworów wodnych > 3,0 i stęŜeniu obu metali           

< 0.010 M. Niekorzystny okazał się wpływ wysokiego stęŜenia siarczanów i chlorków 

w roztworze  wodnym i przy ich stęŜeniu > 0,10 M dochodziło do zahamowania 

sorpcji.  

Badania procesu desorpcji wykazały, Ŝe dla niektórych Ŝywic osiągano dość 

dobrą selektywność separacji kadmu(II) od niklu(II).  I tak dla jonitu Lewatit OC 1026 

prowadząc elucję 2,0 M kwasem siarkowym stopień desorpcji Cd(II) i Ni(II) wynosił 

odpowiednio 85 i 24 %. Z kolei elucja  2,0 M kwasem solnym pozwoliła na usunięcie 

kadmu(II) i niklu(II) z tego jonitu odpowiednio w  99 i 20 %. UŜycie zamiast kwasu 

siarkowego lub solnego ich soli sodowych o tym samym stęŜeniu molowym dawało  

niŜsze uzyski desorpcji oraz niŜszą selektywność separacji kadmu(II) od niklu(II).   

W rozdziale 5.1.2. Doktorantka pokazała wyniki dynamicznego procesu 

wymiany jonowej prowadzonego w kolumnie. W tym procesie jako eluenty uŜyto         

2,0 M H2SO4 lub 1,0 M Na2SO4 dla  roztworów siarczanowych oraz 2,0 M HCl i 1,0 M 

NaCl dla roztworów chlorkowych. Mgr Paulina Otrembska wykazała, Ŝe najlepszą 

selektywność wymiany jonowej  uzyskano dla tego samego wymieniacza jonowego 

co w procesie statycznym, tj.  Lewatitu OC 1026. Maksymalne stęŜenia jonów obu 

metali  w eluencie, którym były kwas siarkowy lub solny  były  niskie gdyŜ wynosiły  

0.020 - 0,030 M dla kadmu(II) i ok. 0.001 M dla niklu(II) co oznacza Ŝe współczynniki 

selektywności Cd(II)/Ni(II) były wysokie gdyŜ  wynosiły 20 – 30.  

W dalszej części pracy Doktorantka opisuje selektywny transport   kadmu(II)        

i niklu(II) przez SLM i PIM. W przypadku SLM rolę membrany pełniły filtry 

politetrafluoroetylenowe nasycane 0,10 lub 1,0 M roztworem  przenośnika jonów w 

kerozynie. Autorka zastosowała jako przenośniki kationowe związki 

fosforoorganiczne, tj.  D2EHPA, Cyanex 272, Cyanex 301 i Cyanex 302 oraz jako 

anionowe pochodną aminy trzeciorzędowej, tj. TOA i czwartorzędową sól amoniową, 

tj. Aliquat 336. 
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Doktorantka wykazała, Ŝe prowadząc proces transportu przez SLM w czasie   

4 godzin najlepiej wynoszony jest  Cd(II) i Ni(II)  z fazy wodnej zasilającej o pH  ≥ 3,0  

do fazy odbierającej przez D2EHPA a stopnie wyniesienia tych metali  wynoszą 

odpowiednio 37 i 6,7  % dla roztworów siarczanowych oraz 32 i 5,8  % dla roztworów 

chlorkowych. Znacznie wolniejszy proces transportu przez SLM obserwowano gdy 

uŜyto przenośników anionowych. Przy pH = 1,0 z fazy zasilającej  zawierającej 

chlorki wyniesiono za pomocą TOA jedynie odpowiednio 5,2 i 0,87 % kadmu i niklu.  

Autorka następnie zaprezentowała wyniki transportu przez polimerowe 

membrany inkluzyjne.  W tym przypadku w skład membran oprócz trioctanu celulozy 

(CTA) i przenośnika jonów (te same co dla SLM) wchodził jeszcze plastyfikator, 

którym był jeden z 5 związków organicznych, tj. ftalan dibutylu  (DBP) lub dioktylu 

(DOP), tributylofosforan (TBP), tri(2-etylo-heksylo)fosforan (TEHP) oraz eter            

o-nitrofenylooktylowy (ONPOE).  Okazało się, Ŝe najwyŜsze wartości strumieni 

transportu uzyskano gdy  jako plastyfikator uŜyto TBP z wyjątkiem przypadku gdy  

przenośnikiem  jonów był  Cyanex 272. Autorka bardzo celnie wyjaśniła tą kwestię w 

swojej pracy.  Uzyskane wyniki w zakresie stopnia wyniesienia i selektywności 

procesu dla PIM były podobne jak dla SLM. Jednak transport przez te membrany był 

powolniejszy, co potwierdzają wielkości strumieni przenoszenia kadmu(II) i niklu(II). 

Mgr Paulina Otrembska zbadała  dodatkowo transport przez membrany 

jonowymienne do otrzymywania których uŜyto wcześniej badaną jedną z Ŝywic 

jonowymiennych, tj. Amberlyst 15, polichlorek winylu lub trioctan celulozy jako    

matrycę oraz ONPOE jako plastyfikator. Uzyskane wyniki nie są jednak zachęcające 

gdyŜ  stopień wydzielenia obu metali był niski.  

Do końcowych badań transportu mających na celu całkowite selektywne 

wydzielenie obu metali  wybrano dwu etapowy transport w czasie 36 godzin kaŜdy 

przez SLM i PIM z równomolowej mieszaniny Cd(II) i Ni(II) o stęŜeniu 0,010 M.         

W przypadku SLM był to układ z 1,0 M D2EHPA w obu etapach (układ siarczanowy) 

oraz układ z 1,0 M Cyanex 302 w 1 etapie i 1,0 M TOA w drugim etapie (układ 

chlorkowy). Dla układu siarczanowego uzyskano  po 1 etapie fazę  odbierającą 

bogatą w nikiel(II) (stosunek molowy Ni(II) do Cd(II) równy 63,8) oraz po 2 etapie 

fazę odbierającą bogatą w kadm(II) (stosunek molowy Cd(II) do Ni(II) równy 37,6). Z 

kolei dla układu chlorkowego uzyskano po 1 etapie fazę odbierająca bogatą w 
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kadm(II) (stosunek molowy Cd do Ni równy 30,0) i po 2 etapie fazę zasilająca bogatą 

w nikiel (stosunek molowy niklu do kadmu wynosił 26,9).  

W przypadku PIM był to układ z 2,0 M D2EHPA w obu etapach (układ 

siarczanowy) oraz układ z 2,0 M Cyanex 302 w 1 etapie i 2,0 M TOA w drugim etapie 

(układ chlorkowy). Dla układu zawierającego siarczany obie membrany typu PIM 

zawierały 2 M D2EHPA w TBP  i CTA. W pierwszym etapie uzyskano  fazę zasilającą 

bogatą w nikiel (stosunek molowy Ni(II) do Cd(II) wynosił 28,4) i fazę odbierająca 

bogatą w kadm (stosunek molowy Cd(II)/Ni(II) = 13,4). Natomiast dla układu 

chlorkowego membrany  zawierały 2,0 M Cyanex 302 w TBP i CTA (pierwszy etap)   

oraz 2,0 M TOA w TBP i CTA (drugi etap).  Faza odbierająca z pierwszego etapu 

była wzbogacona w kadm (stosunek molowy Cd(II) do Ni(II) wynosił 6,39) a faza 

zasilająca z drugiego etapu była bogata w nikiel (stosunek molowy Ni(II)/Cd(II) = 

22,7). Tak więc najskuteczniejsze selektywne wydzielenie niklu(II) i kadmu(II) 

następuje dla układu siarczanowego przez membrany typu SLM z 2,0 M D2EHPA. 

W podrozdziale 5.5. opisano wyniki wizualizacji membran typu SLM, PIM i IM 

na podstawie zdjęć SEM. Natomiast w podrozdziale 5.6. Doktorantka 

przeanalizowała widma  FTIR badanych membran. Ostatni rozdział merytoryczny 

rozprawy doktorskiej to podsumowanie pracy  i wnioski. 

 Opiniowana praca doktorska  posiada  istotne znaczenie poznawcze. Autorka 

poprzez obszerne badania laboratoryjne i analizę otrzymanych form jonowych metali 

ustaliła warunki ich selektywnego wydzielania z  dwu składnikowych  roztworów 

wodnych zawierających  siarczany lub  chlorki. Z kolei znaczenie praktyczne  

rozprawy doktorskiej polega na tym, ze mgr Paulina Otrembska opracowała zarys 

technologii selektywnego wydzielania jonów niklu(II) i kadmu(II) z roztworów 

wodnych o składzie odpowiadającym  roztworom po ługowaniu  baterii Ni-Cd. 

 

2. Uwagi polemiczne i  krytyczne  

a. Badania kinetyczne transportu przez ciekłe membrany typu SLM I PIM pozwalają     
określić  tzw. strumień początkowy przenoszenia jonów metali (Jo), który jest 
wielkością niezaleŜną od czasu transportu.  JeŜeli zaleŜność ln(c/co) w funkcji 
czasu wykazuje wysoką  liniową korelację to z równania  28 obliczać moŜna stałą 
szybkości k  a następnie wartość Jo. Doktorantka nie obliczała jednak Jo lecz z  
równania 29 strumień Jt, który  jest strumieniem chwilowym a więc zmienia się z 
czasem trwania transportu. Tym samym równieŜ obliczany z równania 31 
współczynnik separacji kadmu od niklu jest zaleŜny od czasu procesu i dlatego 
jego wartości nie informują  o rzeczywistej selektywności procesu. 
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