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W niniejszej pracy zaprezentowano badania dotyczqce zastosowania czwartorzgdowych soli fosfoniorvych
do selektywnego wydzielania jon6w platynowc6w: Ru(IIf i Rh(III) z modelowych oraz rzeczywistych roztwor6w
wodnych za pomocq ekstrakcji ciecz-ciecz. Na podstawie badari wczeSniej prowadzonych w zespole prof. dr. hab.
Macieja WiSniewskiego wykazano, ze dwie czwartorzgdowe sole fosfoniowe, Cyphos

dobrze sprawdzily sig
kontynuacj 4 tych badafl

w

ekstrakcji Pd(ID

i P(V) z chlorkowych

IL l0l orazlL 104, bardzo

roztwor6w wodnych. Niniejsza praca jest

.

Celem pracy jest zbadanie mozliwo(ci ekstrakcji RuQII) i Rh(IID z modelowych oraz rzeczy'wistych
roztwor6w chlorkowych za pomocq, niestosowanych dotychczas w tym celu, fosfoniowych cieczy jonowych:
chlorku (Cyphos IL 101), bromku (Cyphos lL 102), bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinianu (Cyphos IL 104),
bis(trifluorometylosulfonylo)imidku (Cyphos IL 109) triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego otaz chlorku
tributylo(tetradecylo)fosfoniowego (Cyphos IL 167) oraz mo2liwoSci wydzielenia jon6w tych metali z ich mieszanin
wieloskladnikowych. Celem jest r6wnie2 opracowanie warunk6w reekstrakcji Ru(III) oraz Rh(II! z naladowanych
faz organicznych za pomocQ wybranych roztwor6w reekstrahent6w, zbadanie sposobu regeneracji faz organicznych
po reekstrakcjijon6w metali oraz okreSlenie mo2liwoSci ich ponownego wykorzystania do ekstrakcji.
pierwszy etap badari dotyczyl ekstrakcji Ru(IlI) i RhQII) z jednoskladnikowych, modelorvych roztwor6w

wodnych o r6znym stgZeniu HCI i/lub NaCl. Nastgpnie jony platynowc6w wydzielano z mieszaniny:
dwuskladnikowej Ru(III)-Rh0II) oraz czteroskladnikowej Ru(III)-Rh(IID-P(N)-Pd0I) roztworami ttzech
wybranych cieczy jonowych Cyphos IL 101, lL 1O2,IL 104. W koricowym etapie badafr podjgto pr6bq tugowania
jon6w metali ze zuirlrtego katalizatora samochodowego, a nastgpnie pr6b9 selektywnego wydzielenia jon6w
platynowc6w z wieloskladnikowego, rzeczywislego roztworu po lugowaniu za pomoc4 roztworu Cyphos

Ciekawym aspektem pracy,

z

IL

101.

punktu widzenia potencjalnego wykorzystania opracowanej metody

w przemySle, jest mozliwoSd zastosowania zaproponowanego schematu ekstrakcyjnego wydzielania platynowc6w
z mieszanin wieloskladnikowych w praktyce. Obecnie w Polsce nie prowadzi sig recyklingu PGM ze zuirytych

katalizator6w na szerok4 skalg, a przerobem ruLytych katalizator6w zajmuje sig zaledwie kilka firm. Wi9kszo56
zu1rychkatalizator6wjest skupowan a i przerabiana technikami pirometalurgicznymi za granicq,
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