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Bceciisja
procy doktorskiej Paul npf ia&« Ornaty LlasoaSo&le^
p»t* ”Cd&slQlGnie GiaGcaych ilości £julu od s«d^ak<9o
antynonu, aroomię cyny 1 Solosa o roztworów fcmota oolno^o0*

Katedra Checili niooffcaniccnoj Polltoclmlkl *2 ^akioj pod
Id.oruoMGQ Pana doc*dr In&.Po&craoaa .ulcaoa apocjalisujo alę
nlędny Osayal siad badaaloal dotycz „cyni ekooli 1 cootceoBań
toelmolo; lecnych plarwlaotków roadcloj wy3l<źpisjacycli e prsyro*»
dale* Z tych pierwiastków Ga 1 Ge zostały uj^feo w ozorosysa aa»
krooi© badałi 1 «U?e8©ka2y oi«g ciofeaaych ■^ti-acoga^, t/oofe to tym
donloślejsne, fio oba to pierwiastki u outataiek csooaoh odgry*

mją eoros porośli©jos^ rolg w saerega roswijalacyek olg dziedzin
techniki*
Prsedotaorlcaa do recenzji praca daje pognę pedsaIśhy do
dalszego wypracowania metod technologii otzcyoywaoia Ga s auzou~
o&i krajowych ctsarakiosysu^acych g!q bardzo oałyai otgScmlaci
występuj ico^o galu* OtoamB drogę procesów ekstrakcyjnych, któro
o i wydajne 1 tanie u tpdmologlesayeh oporaczach wyściełania
substancji* autorka ograalccySa się eołcwo do oyjadaioaia jak
dalece proceo ekstrakcji prsy saotououaalu jako ekotrahoziia
tfooforasu trój~a»buty2u da oię caotooooaó do ©ddsiołoaia Ga
wystę uj iccgo a edkr©atęSaniaeh od pierwiastków takich jak
Po, Gti, Gn, ił© uyotępuj^yolł c oakrootęSealoch, któro aojecęśeicj
tccarsyos i o podobnyeh proporcjach, goleni w eoaatuolnych kra*
jCayeh surowcach wyjściowych*

— 2 ***

Pracę referowany moias podzielić na dwie csęćei, a to*
tooretycsny i doświadcsaliiy* W csędei teoretycznej autorka wo
wstępie sformułowała Jasno cel i snacsenie prccprowadsenych
badań, po esym omówiła saga&nieaia cdnoosice oię do procesów
ekstrakcji* CsteonlG to jest obsseme, dobroć usystematyzowano
i bogato uzasadnione cytderami literatury naukowy*
W części aećuiadcsaljaoj autorka opisała ssesogółowo jakie
zastosowała metody analityczne osaaeseń posscsogólnych substan
cji* Dobór tyci* metod jest bardzo starannie przemyślany, a Je
dynym saotrsećeniem jakie mogę w tej csęśei procy poesynić jest
to, dc nic podano jak dalece jcot trwały rostuór wzorcowy golu
s 6 5 HC1.
następnie aktorka zbadała bardso skrupulatnie warunki eksł..

trakcji kwasu chiorogalowego prsy pomocy fosforanu trój-n-butylu
prsy Saotocdwcnia l e s e w jako t*sw.roseieóecaInlka. Cflpowicdni
dobór roscieilcsalaika ma istotny wpływ na proces ekstrakcji,
eo w dalszym toku badań sostało wyraźnie udowodnione* asko&a,
V

*

do badania ograniczono jedynie do zbadania wpływu 2 otgżoń T3P
na $ okotrakcji galu* Ha podkreślenie zasługuję ciekawe badania
dotycsyce wyświetlenia mechanizmu procesu ekstrakcji* ©tóś
autorka udowodniła, £e w procesie ekstrakcji kwasu cklerogalowogo masy do esynienia z solwatea typu HGaCl^*223P0*
W badaniach nad efektem oddslolcmia dkrookładnlka galu od
makrookładńlka As, On, Sb i Fe metody ekstrakcji prsy pomocy SBP
i benzenu wprowadziła nowe ujęcie ilościowe w postaci t*su*
"stosunku rozdziału" 3, który jest ilorasee stosunku stężenia
oakrookładaika do stęće&ia Ga w stanie równowagi w fasie orga
nicznej w porównaniu do tego samego stosunku u fasie wodnej
prsod okstrakeji* Im współczynnik 5 bardziej cblifia się do sera
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tym proces rozdziału jest korzystniejszy. fego rodzaju ujęcie
ilościowe jest bardzo ciekawe i daje cenne wskazówki co do
ilościowych warunków procesu rozdziału,
Wyniki ilościowe badań ujmuje autorka w szereg tabel i wy
kresów, Interpretacja jakościowa i ilościowa wyników badań
jest poprawna. Ponieważ jednak proces ekstrakcji jest w tych
badaniach funkcją trzech zmiennych a to: wielkości S, dalej
stężenia makroskładnika do stężenia Ga w fasie ciekłej w stanie
początkowym, oraz od stężenia ESP, zatem autorka na poszcze
gólnych wykresach bada zależność od dwóch pierwszych zmiennych
przy trzeciej stałej, -pływ trzeciej zmiennej uwzględnia na od
dzielnych wykresach tak, że jedna zależność funkcyjna jest
przedstawiona zwykle 3 wykresami. Wobec tego możnaby wysunąć
propozycję, by takie trzy wykresy nanieść na przestrzenny wy
kres trójzmienny, który dałby lepszy wgląd w całość zagadnienia.
Wpływ jakości rozcieńczalnika na oddzielenie Gą w procesie
.i

ekstrakcji od As, Sb, Sn wykazał, że przy odpowiednio dobranym
stopniu utlenienia tych makroskładników i zastosowaniu benzenu
jako rozcieńczalnika uzyskuje się najlepsze wyniki, © wypadku
rozdziału od Fe najlepsze wyniki otrzymano przy stosowaniu
trójchloroetylenu.
Bardzo cennym wynikiem badań jest udowodnienie, że w wypadku
obecności wszystkich 4 makroskładników wydzielenie ekstrakcyjne
galu nie zależy od stężenia makroskładników jeżeli się nie
przekroczy pewnego maksymalnego stężenia tych sk adników,
Eeekstrakcja fazy organicznej jest stosunkowo prosta i przy
jednokrotnej reekstrakcji rozcieńczonym kwasem solnym gal prak
tycznie całkowicie przechodzi do fazy wodnej.
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3alafte p$6by rosaslału Ga
©d uprsadaió soposalasyci piór+
wiasttedg? autorka prsoprooadciła steou^te fcaticadt Desses^gt*
psrssy esyc okazało_odę* &o Ga 1 Fe 122 ósa&sa^i olę aa kationie&e a roatworu G#5 li liCOL* iiocMmeja oetody e&atralscy^oej
2 jraoityislcnnej według autorki da^e aelefektosm iijjaae syalM
gQ3cl8&alU«

Cało^G p;raey sskasu jef *o mg Ing* Denata Hofto&alEa traf&io
ujgŁa toaat praey# opracctsała dobrać csqdć tecrctycua^ porasaoayOb. problardw oras n ale^tn lo potraci rosoi^sać cagodGlotila doćaiadcsalno*
Wyniki doóa&adcBoA interpretuje poprssaiAc 2 lc.,2eaa2o«

tfobee powyśosogo stmUaa oDdoock o dopuuacaunlo m& agr
dag* Donaty Łlaaoiiotsioj do publicznej obrony 2 dalasycb etap6%
praemsdu doktorskiego*
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