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Plan Prezentacji

 1. Co to są ciecze jonowe?

 2. Elektroosadzanie aluminium na 

niskowęglowej stali z [EMIm]Cl:AlCl3 z 

dodatkami  cieczy jonowych.

 3. Wytwarzanie powłok niklowych metodą 

chemiczną i elektrochemiczną w kąpielach 

zawierających ciecze jonowe.

 4. Ekstrakcja jonów metali, ołowiu (Pb2+) i 

srebra (Ag+) z roztworów wodnych za pomocą 

cieczy jonowych.



Niskotemperaturowe ciecze jonowe

są nadzieją nowych technologii

„sprzyjających środowisku” – jako

nowa klasa rozpuszczalników

stanowią od kilku lat zapowiedź

rewolucyjnych zmian w dziedzinie

rozdzielania, oczyszczenia substancji

i syntez. Są znakomitymi

rozpuszczalnikami dla różnorodnych

organicznych i nieorganicznych

związków, występując jednocześnie w

charakterze substratów,

rozpuszczalników i katalizatora.

Ciecze jonowe



Struktura cieczy jonowych

Ciecze jonowe zbudowane są całkowicie z jonów podobnie jak NaCl, 

jednak ich temperatura topnienia jest znacznie niższa, od –100°C do 

100°C. Stąd właśnie wzięła się ich nazwa. Większość tych związków w 

temperaturze pokojowej ma postać cieczy.

Ciecze jonowe zbudowane są z dużych, niesymetrycznych, organicznych 

kationów oraz małych nieorganicznych anionów.

Kationy:

Aniony:

Cl-, Br-, I-, BF4
-, PF6

-, AsF6
-, SbF6
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-, CF3SO3

-, (CF3SO3)2N
-, CF3CO2

-, Al2Cl7
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Przykład cieczy jonowej

bis(trifluorometylosulfonylo)imid

2-heksylo-1,3,5-trimetylopyrazoliowy

N N

H3C

H3C CH3

+

[NTf2]
-



Przykładowe substancje

[C12mim][Cl]

[C4mim][Cl]

1-butylo-3-methyloimidazoliowy chlorek

1-dodecylo-3-metyloimidazoliowy chlorek



sole etylo-(2-hydroksyetylo)-dimetyloamoniowe

sole (2-hydroksyetylo)-dimetylopropyloamoniowe

sole butylo-(2-hydroksyetylo)-dimetyloamoniowe

sole heksylo-(2-hydroksyetylo)-dimetyloamoniowe

Aniony: Br -, PF6
-, BF4

-, N(CN)2
-, NTf2

-, -OCF3SO2 (OTf -)



Ciecze jonowe – zastosowanie
 Rozpuszczalniki (VOCs - 5 b $/rocznie):

- syntezy chemiczne, kataliza, biokataliza, leki;

- reakcje cykloaddycji Dielsa – Aldera, acylowania i 
alkilowania Friedla – Crafts’a.

 Elektrochemia (ogniwa, komórki fotoelektryczne):

- sensory; ciekłe kryształy; powłoki

- elektrolity w bateriach odnawialnych.

 Procesy ekstrakcji (rów.ciecz-ciecz, ciecz-c.st.).

 Analityka (chromatogr. gazowa, cieczowa

- elektrolity w procesie rozdzielania, koloidy

- elektroforeza kapilarna, rozp. - spektroskopia.

Ochrona drewna, modyfikacja asfaltów i gliny, zmiękczanie 
tkanin, obróbka blach (właściwości powierzchniowe), składnik 
atramentu, selektywny absorber,  środek antyelektrostatyczny, 
itd.

Magazynowanie energii-baterie słoneczne

Ekstrakcja materiałów w przemyśle jądrowym



Elektrochemia

1. Duże okno elektrochemiczne > 4V > H2O.

2. Zmiana krzywych woltamperometrycznych (wpływ H2O). 

3. Wysoka przewodność elektrolityczna, 1-50 mScm-1

-f (n, + rozp org = B, DClE, ACN,  = st. dielektr.rozp org).

4. IL + polimery = elektrolity w żelu.

5. ILs jako kąpiel elektrolityczna do nanoszenia Al, stopy

Al - nowa jakość powłok (ziarnistość, gładkość, właściwości

ferromagnetyczne).

6. W ILs zmiana potencjału osadzania różnych Me na

różnym podłożu (tworzenie kompleksów metalu z anionem soli).

7. Nowe ogniwa ILs (55-60 mScm-1); zmiana potencjałów

stand. ektrod Li, Na, K itp., katoda = polimer przewodzący.

8. Kondensatory elektrolityczne –mieszanina ILs + rozp. org.



Przewodność elektrolityczna w 

roztworach

Rozpuszczalniki organiczne, są na ogół bardzo
słabymi przewodnikami prądu.
Dodatek rozp. org. do cieczy jonowej do
określonego stężenia (do 30% wag.) powoduje
wzrost przewodności przy zmniejszonej lepkości
roztworu: (250C)
[EMIm][AlCl4] – 22,6 mS cm-1

[EMIm][BF4] – 14,0 mS cm-1

[EMIm][PF6] – 5,2 mS cm-1

[EMIm][(CF3SO2)2N] – 47 mS cm-1(2moldm-3 w AN)



Możliwe zastosowania

Procesy 

rozdzielania
np. ekstrakcja, 

oczyszczanie gazu, 

destylacja ekstrakcyjna

Synteza 

organiczna

Analiza,

np. HPLC,

GC-kolumny

Biokataliza

enzymatyczna
Kataliza

Magazynowanie 

energii cieplnej

Elektrochemia
np. elektrolit w 

bateriach, czujniki 

pomiarowe, 

nanokrystaliczne 

powierzchnie



1. Elektroosadzanie aluminium na 

niskowęglowej stali z [EMIm]Cl:AlCl3 z 

dodatkami  cieczy jonowych



Cel pracy

 Uzyskanie powłok o dobrej przyczepności, 
odpowiedniej mikrostrukturze i składzie 
chemicznym, odpornych na korozję i ścieranie.

 Wykonane badania:

- Analiza SEM i EDS

- pomiar grubości i chropowatości powłok

- badania korozyjne



Otrzymywanie powłok galwanicznych

 Układ trójelektrodowy: elektroda pracująca (katoda) 
– płytka stalowa, przeciwelektroda i elektroda 
odniesienia – płytka aluminiowa

 Proces elektrolizy prowadzony w komorze 
rękawicowej, bez dostępu wody i tlenu



Czynniki wpływające na budowę powłoki

 Gęstość prądu

 Temperatura

 Mieszanie

 Elektrolit (rodzaj i stężenie)

 Odpowiednie przygotowanie podłoża



Stosowane ciecze jonowe jako dodatki

 Pyrrolidyniowe: [C1C2Pyr][TfO], [C1C2Pyr][NTf2], 
[C1C3Pyr]Br, [C1C4Pyr][TfO], [C1C4Pyr][TCM], 
[C1C4Pyr][NTf2], [C1C5Pyr]Br.

 Piperidyniowe: [C1C3Pip]Br, [C1C3Pip][NTf2], [C1C6Pip][NTf2]

 Imidazoliowe: [C1C2Im]Cl, [C1C2Im][TCM], [C1C2Im][NTf2], 
[C1C4Im]Cl, [C1C4Im][CH3SO3], [C1C4Im][TCB]

 Fosfoniowe; [C4,4,4,2P][C2,2P], [C4,4,4,2P][CH3SO3]

 Pirydyniowe: [C6CN3Py]Br



ELEKTROOSADZANIE Z CIECZY 
JONOWYCH

 Elektroosadzanie powłoki stopowej Al, Al-Zn, Al-Mn na powierzchni stali  z 
AlCl3/EMImCl (2:1) + dodatki cieczy jonowych, np. [EMIm][NTf2] and 
[EMPyr][NTf2] (5w%) i innych z elektrodą odniesienia Al. (drut/plytka 
aluminiowa Alfa Aesar 99.99%, względem elektrody z węgla szklistego lub Pt), 
potencjostat Field Machine 1017 ACM.

 Opracowanie optymalnych warunków procesu elektroosadzania: - badania przy 
stałym potencjale / lub stałej gęstości prądu w 3 temperaturach, 15 C, 25C, 35C; 
struktura krystaliczna, amorficzna.

 Charakteryzowanie powłoki – wykonanie IMN i IMP: grubość, wygląd i skład 
chemiczny (SEM/EDS), zawartość Zn, Mn, przyczepność (dla wybranych), XRD, 
odporność korozyjna (metody elektrochemiczne), mikrotwardość.

 Literatura:

 1. L.Kwiatkowski , B. Kolada, U. Domańska-Żelazna , M. Królikowski, M. 
Zawadzki, A. Bałkowiec, Inżynieria Powierzchni, 2016, 21, 4 30-44.

 2. M. Zawadzki, A. Treichel, M. Królikowski, U. Domańska-Żelazna, L. 
Kwiatkowski, Inżynieria Powierzchni 2017, w druku.



Wyniki badań korozyjnych
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Nr 

próbki Ecor / V

Icor / 

A∙cm-2

1 -0,8564 1,94∙10-5

2 -0,7180 1,53∙10-7

3 -0,7462 1,37∙10-6

4 -0,8931 9,14∙10-7

5 -0,9033 2,38∙10-6

12 -0,8961 2,35∙10-6

stal -0,8100 1,78∙10-5

Al -0,7660 3,20∙10-7

Przebieg krzywych polaryzacji w roztworze korozyjnym 0.5 M Na2SO4 + 0.01 M NaCl w
temp. 25°C próbek otrzymanych z kąpieli galwanicznej [EMIm][Cl] z dodatkiem
[EMIm][NTf2]. Próbki 1-5 – dodatek [EMIM][NTf2],
13 - [EMIm][NTf2]. + 2% sacharoza, 14 – płytka stalowa, 15 – płytka aluminiowa



Wyniki badań korozyjnych

Nr 

próbki Ecor / V

Icor / 

A∙cm-2

6 -0,8365 7,69∙10-6

7 -0,7835 8,96∙10-7

8 -0,9384 7,93∙10-6

9 -0,9564 2,87∙10-7

10 -0,8981 1,71∙10-6

11 -0,9757 2,26∙10-6

stal -0,8100 1,78∙10-5

Al -0,7660 3,20∙10-7

Przebieg krzywych polaryzacji w roztworze korozyjnym 0.5 M Na2SO4 + 0.01 M NaCl w
temp. 25°C próbek otrzymanych z kąpieli galwanicznej [EMIm][Cl] z dodatkiem
[EMPyr][NTf2]. Próbki 6-12 – dodatek [EMIm][NTf2], 14 – płytka stalowa, 15 – płytka
aluminiowa
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SEM i analiza EDS

Zdjęcie z mikroskopu optycznego, 

powiększenie 200x
Zdjęcie SEM, powiększenie 300x

Analiza powierzchni i składu pierwiastkowego próbki nr 9 ([EMIm][Cl] 

+ 3%w [EMPyr][NTf2]/ AlCl3)

. 

Grubość – 9,48 μm , chropowatość - 1,01 μm

Al

Fe

O

C

Cl

72,94-73,17

1,19-1,31

14,36-15,67

6,73-6,90

3,18-4,55



SEM i analiza EDS

Zdjęcie z mikroskopu optycznego, 

powiększenie 200x Zdjęcie SEM, powiększenie 300x

Al

Fe

O

C

M

80,44

10,23

3,10

5,01

0,84

Analiza powierzchni i składu pierwiastkowego próbki nr 4 ([EMIm][Cl] 

+ 4%w [EMIm][NTf2]/ AlCl3)

. 

Grubość – 17,80 μm , chropowatość - 2,78 μm



Obraz powierzchni, SEM

[EMIm][NTf2] 

[EMPyr][NTf2]

Powłoki z dodatkiem [EMPyr][NTf2] były gorszej jakości.
[EMPyr][NTf2] zwiększała jednorodność powłok.



2. Wytwarzanie powłok niklowych 

metodą chemiczną i elektrochemiczną 

w kąpielach zawierających ciecze 

jonowe



Wytwarzanie powłok niklowych metodą chemiczną i 
elektrochemiczną w kąpielach zawierających 

ciecze jonowe i dendrymery.

 Analizę topografii powierzchni i zróżnicowania morfologii oraz składu
chemicznego wytworzonych warstw za pomocą elektronowego mikroskopu
skaningowego HITACHI S-3500N wyposażonego w spektrometr EDS.

 Rentgenowską analizę strukturalną wytworzonych warstw zrealizowaną za
pomocą dyfraktometru rentgenowskiego typu PHILIPS PW-1830 z
wykorzystaniem lampy kobaltowej (CoK o długości fali prom.  = 0,179 nm).

 Wyznaczenie mikrotwardości wytworzonych warstw metodą Vickersa przy
obciążeniu 20G (HV0.02) za pomocą mikrotwardościomierza ZWICK
współpracującego z zestawem komputerowym i mikroskopem optycznym
NEOPHOT.

 Pomiary dynamicznego kąta zwilżania (DCA) powierzchni wytworzonych
warstw za pomocą analizatora KSV, Finlandia.

 Badania tarcia i zużycia materiału wytworzonych warstw w układzie
tribologicznym z węzłem tarcia typu trzy wałeczki– stożek za pomocą
tribotestera T – 04.

 Elektrochemiczne badania korozyjne wytworzonych warstw metodą
potencjodynamiczną.

W celach porównawczych badaniom poddane były również warstwy niklowe
wytwarzane metodami elektrochemiczną i chemiczną w podstawowych
roztworach elektrolitów bez dodatku cieczy jonowych i polimerów przy takich
samych parametrach procesu.



Wytwarzanie warstw niklowych

Metodą elektrochemiczną
elektrolit podstawowy (PE):siarczan(VI) niklu(II), chlorek niklu(II),

kwas borowy 
parametry procesu: gęstościach prądu 2A/dm2 i 5A/dm2

temperaturze 25oC 
Metodą chemiczną

elektrolit podstawowy (PC):diwodorofosforan(I) sodu, chlorek 
niklu(II), cytrynian sodu 

parametry procesu: temperaturze 90oC

Podłoże - standardowo przygotowane próbki ze stali węglowej St3

Osadzenia warstw przeprowadzono dla 11 cieczy jonowych i 2
dendrymerów. Proces osadzania warstw realizowano przy różnych
zawartościach od 0,5 do 16 g/dcm3 cieczy jonowej lub dendrymeru
w roztworze elektrolitu



Ciecze jonowe i polimer o korzystnych wynikach 
osadzania warstw

Ciecze jonowe amoniowe

1. Tetrafluoroboran Etylo-(2-hydroksyetylo)dimetylo-amoniowy –
C2BF4

2. Amidek bis(trifluorometylosiarczanowy) Etylo-(2-
hydroksyetylo)-dimetylo-amoniowy – C2NTf2

3. Bromek Etylo-(2-hydroksyetylo)-dimetyloamoniowy Br  – C2Br

4. Bromek Butylo-(2- hydroksyetylo)-dimetyloamoniowy – C4Br

5. Azotan Benzalkoniowy – [BA][NO3]

Ciecz jonowa imidazoliowa

6.   Tosylat Tetrabutylofosfoniowy – [(C4)4P][TOS]

Polimery
7.   Boltorn U3000 – B-U3000



Powierzchnie warstw Ni wytworzonych metodą 
elektrochemiczną z dodatkiem różnych cieczy jonowych 

przy gęstości prądu 3A/dm2

Ni

5 mm

100 mm

Ni(C2BF4)

5 mm

100 mm

Ni(U3000)

5 mm

100 mm

Ni(C4Br)

5 mm

100 mm



Ni[BA][NO3]

5 mm

100 mm

Ni(C2NTF2)

5 mm

100 mm

5 mm

100 mm

Ni[(C4)4P][TOS]

100 mm

5 mm

Ni(C2Br)

c.d.



Powierzchnie warstw Ni wytworzonych metodą 
elektrochemiczną z dodatkiem różnej ilości C2BF4 i przy 

różnej gęstości prądu

5 mm

100 mm

5 mm

100 mm

100 mm

5 mm

100 mm

5 mm

3 A/dm2

5 A/dm2

0,6 g/dm3 1,2 g/dm3



Powierzchnie warstw Ni-P wytworzonych metodą 

chemiczną z różną zawartością dodatku C2BF4

100 mm

5 mm

100 mm

5 mm

c

100 mm

5 mm

Bez dodatku

0,6 g/dm3 1,2 g/dm3



Dyfraktogramy warstw Ni wytworzonych elektrochemicznie 
przy gęstości prądu 3 A/dm2 modyfikowane cieczą jonową 

C2BF4 o różnej zawartości 
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Dyfraktogramy warstw Ni-P wytworzonych chemicznie 
niemodyfikowanych (a) i modyfikowanym (b, c) cieczą jonową 

C2BF4 o różnej zawartości
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Mikrotwardorść (HV 0,02) warstw Ni oraz Ni-P

Warstwa
Dodatek

HV 0,02
Substancja Gęstość prądu [A/dm2] Zawartość [g/dm3]

Ni

– 3 – 356

C2BF4

3

0,6 454

1,2 423

5
0,6 407

1,2 440

[(C4)4P][TOS]

3

8,0 437

16,0 488

5

8,0 331

16,0 498

C2Br 3

0,875 492

1,75 552

C4Br 3

0,5 459

1,0 458

B- U3000 3

0,67 444

1,2 423

[BA][NO3] 3

0,7 421

1,4 439

Ni-P

–

1,2

– 710

C2BF4

0,6 640

625 625



Kąt zwilżania powierzchni wytworzonych warstw

niklowych

Warstwa Gęstość prądu 

[A/dm2]

Dodatek cieczy jonowej [g/dm3] Kąt zwilżania

Rodzaj Ilość qa qa qequ

Ni

5 – – 76,0 45,8 61,5

3
C2BF4 1,2

79,7 36,3 58,2

5 71,4 33,9 47,9

5
C2BF4 0,6

70,0 30,3 49,3

3 76,0 43,2 55,8

3

C2Br 0,9 86,6 52,8 77,3

C2NTF2 0,75 82,8 56,2 68,3

C4Br 0,5 81,9 51,0 69,7

[(C4)4P][TOS] 8,0 55,2 36,8 45,2

BW3000 0,67 85,4 48,6 77,4 (25%)

Ni-P
– – – 78,1 48,7 76,1

– C2BF4 0,6 75,8 43,2 57,1

θa– kąt postępowania , θr – kąt  ustępowania, cosθequ = 0,5·(cos θa + cos θr)



Zużycie ścierne warstw niklowych
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Ślady wytarcia warstw niklowych niemodyfikowanej Ni 
oraz modyfikowanej Ni(C4BF4)

Ni

1mm 50 µm

1 mm

Ni  (C2BF4)

50 µm



Ślady wytarcia warstw niklowych: niemodyfikowanej 
Ni-P oraz modyfikowanej Ni-P (C4BF4)

Ni-P

1 mm 50 µm

Ni-P (C2BF4)

1 mm 50 µm



Krzywe potencjodynamiczne warstw niklowych 
wytworzonych elektrochemicznie

Ni

a - Ni, b - Ni (C2BF4 0,6 g/dm3), c- Ni (C2BF4 1,2 g/dm3)



Krzywe potencjodynamiczne warstw niklowych 
wytworzonych chemicznie
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Parametry korozyjne badanych warstw

Warstwa

Dodatek
Ekor 

[mV]

ikor

[mA/cm2]Substancja
Zawartość

[g/dm3]

Ni

– – -307 15,80

C2BF4

0,6 -182 0,52

1,2 -109 0,91

Ni-P

– – -345 9,04

C2BF4

0,6 -255 1,31

1,2 -272 1,88



Obraz powierzchni warstw niklowych 
wytworzonych elektrochemicznie

a

200 mm

5 mm

b

200 mm

5 mm

c

200 mm

5 mm

a – Ni, b – Ni (C2BF4 0,6 g/dm3), c – Ni (C2BF4 1,2 g/dm3)



Obraz powierzchni warstw niklowych 
wytworzonych chemicznie

a – Ni-P, b – Ni-P (C2BF4 0,6 g/dm3), c – Ni-P (C2BF4 1,2 g/dm3)

a

5 mm

200 mm

c

5 mm

200 mm

b

5 mm

200 mm



Podsumowanie

• Wszystkie warstwy niklowe wytworzone zarówno metodą chemiczną, jak i

elektrochemiczną w roztworach elektrolitów modyfikowanych cieczą jonową lub

polimerem charakteryzują się zwartą budową i dobrą adhezją do podłoża.

•W przypadku osadzania warstw niklowych metodą elektrochemiczną dodatek cieczy

jonowej lub dendrymeru do roztworu elektrolitu powoduje formowanie się materiału

warstwy o nanometrycznych wymiarach ziaren, podczas gdy bez dodatku powstaje

warstwa o strukturze mikrometrycznej; natomiast w przypadku osadzania chemicznego

- nie następuje zmiana amorficznej struktury materiału warstw niklowych.

•Wytworzone elektrochemicznie w zmodyfikowanym elektrolicie warstwy niklowe o

strukturze nanokrystalicznej wykazują od 15% do 55% większą twardość od twardości

warstw niklowych o mikrokrystalicznej strukturze, wytworzonych w elektrolicie

podstawowym.

•Wytworzone chemicznie w zmodyfikowanym elektrolicie warstwy niklowe wykazują

twardość mniejszą o kilkanaście procent od twardości warstw niklowych

wytworzonych w elektrolicie podstawowym.

•Warstwy niklowe wytworzone w elektrolitach zmodyfikowanych wykazują korzystne

właściwości tribologiczne w porównaniu z warstwami wytworzonymi w podstawowych

roztworach elektrolitów. Wykazują większą hydrofobowość.

•Warstwy niklowe wytworzone w elektrolitach zmodyfikowanych wykazują większą

odporność korozyjną w porównaniu z warstwami wytworzonymi w podstawowych

elektrolitach.



3. Ekstrakcja jonów metali, ołowiu (Pb2+) i 

srebra (Ag+) z roztworów wodnych za 

pomocą cieczy jonowych.

 U. Domańska, A. Rękawek, J. Solution Chem. 38 (2009)  
739–751.



Mechanizm ekstrakcji z cieczą 
jonową

Trzy możliwe kierunki ekstrakcji :
( rozgraniczone ze względu na rodzaj użytego ekstrahenta)

• ekstrahent obojętny, np.: etery koronowe, kaliksareny

• ekstrahent kwasowy bądź anionowy

• „funkcjonalny do specjalnych zadań” tzw. Task Specyfic Ionic Liquids (TSIL) 

Literatura:

1.Rogers R., Visser A., In Metal Separation Technologies Beyond 2000         

2.Dai S., Ju Y.H., J. Chem. Soc., Dalton Trans., (1999) 1201-1202 

3. Dietz M., Separation Science & Technology, 41 (2006) 2047-2063



Task Specific Ionic Liquids (TSIL)

TSIL - ciecze jonowe „do konkretnych zastosowań” 1-3

• nie wymagają użycia odczynnika kompleksującego, 

• dają  wysoką efektywność ekstrakcji. 

• zmiany pH roztworu nie wpływają na wydajność

ekstrakcji. 

• wysoka cena

1 Visser, A.E., Swatloski R., Environ.Sci.Technol.,36 (2002) 2523-2529.

2  Davis J., Chem.Lett., 33 (2005) 1072-1077.

3  Sang –gi Lee, Chem.Commun., (2006) 1049-1063.

Rys. Przykłady cieczy jonowych TSIL1



Ditizon 

Ditizon H2Dz, difenylotiokarbazon, 

Nie rozpuszcza się w roztworach wodnych o pH<7(brunatne grudy)

Rozpuszcza się w:

•alkalicznych (pomarańczowy) 

• rozpuszczalnikach organicznych (zielony)

Ditizon pod wpływem tlenu powietrza i innych 

substancji utleniających ulega utlenianiu do 

difenylotiokarbodiazonu. Związek ten jest chemicznie 

nieczynny.

Przygotowując roztwór ditizonu należy oddzielić część 

utlenioną - nierozpuszczalność produktu utlenienia 

Roztwory ditizonianów metali w rozpuszczalnikach 

organicznych są intensywnie zabarwione



ICP-MS
spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie

ICP 

Moc >1kW

Gaz nośny Ar 

Przepływ gazu10-20l/min

Zużycie próbki 1-2ml/min

wzbudzonej 
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• Dla cieczy jonowych uzyskano wyższe wartości ekstrakcji niż dla 

chloroformu

• Dla chloroformu należy prowadzić ekstrakcje stopniową

Pb (ppm/ml)
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Ekstrakcja Ag+,T = 296 K, pH = 1.5

Extraction of Ag
+
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Reekstrakcja – uzyskane wyniki
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Ciecze jonowe – zastosowanie
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt e.V. projekt. 

IOLITherm-ciecze termalne w systemach 
magazynowania energii słonecznej, (2005).

 Technologie Chłodzenia – Firma Berndt KG, Niemcy + 
IOITEC, (2005).

 Stabilizatory, ciecze do krystalizacji bio-substancji, 
protein, ETH Lozanna, Szwajcaria

 Rozpuszczalność celulozy, Univ. Alabama,+ Center  for 
Green Manufactoring, USA.

 BASF, (2004), produkcja wielkoprzemysłowa (usuwanie 
HCl jako IL w LLE).

 Ekstrakcja siarki z paliwa D., Uniw. Bayreuth + Solv. 
Innovation, Niemcy (2004).

 Produkcja izooktenu z butenu  (200 tys t/rocznie-IFP
Rueil-Malmaison, Francja, 2003).



Ciecze jonowe – zastosowanie

Największą wadą uniemożliwiającą zastosowanie cieczy

jonowych na skalę przemysłową w chwili obecnej jest ich

wysoka cena. Stosowane powszechnie na skalę

przemysłową rozpuszczalniki kosztują kilka centów za litr,

natomiast ciecze jonowe kilkadziesiąt dolarów za tę samą

ilość.

Ponadto muszą zostać zakończone badania nad

toksycznością tych związków mimo iż wielu badaczy

uważa je za nieszkodliwe.

Otwarty jest problem utylizacji tych ciekawych związków.


