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ABSTRACT
ABSTRACT
Solvent extraction process of metals from aqueous solution containing impurities has been the subjects of numerous studies.
A
S Tpresent
R A C work,
T separation of zinc from solution of filter-cake leaching unit in the presence of Mg impurity was investi. InBthe

Hot deformation of an extruded Mg–10Li–1Zn alloy was studied by compression testing in the temperatures range of 250gated using the D2-ethyl hexyl phosphoric acid (D2EHPA) extractant diluted in kerosene. Different experiments were carried
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According to the result of cell culture, these scaffolds provide surfaces that facilitate the response of stem cells related to
attachment, survival, and proliferation.
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بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحدهای
فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حاللی
مجید صانعی* ،1محمدرضا ابوطالبی ،2جواد مقدم

3

 -1کارشناسی ارشد ،دانشكده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،دانشكده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشكده فني و مهندسي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

چکیده
فرآیند استخراج حاللی فلزات از محلولهای آبی حاوی ناخالصیها همواره مورد توجه محققان مختلفی بوده است .در تحقیق حاضر جدایش روی از محلولهای حاصل از
ک واحدهای فروشویی ماده معدنی روی در حضور ناخالصی منیزیم توسط استخراجکننده دی  -2اتیل هگزیل فسفریک اسید ( )D2EHPAرقیقشده در
شستشوی فیلترکی 
کروسین موردبررسی قرار گرفت .آزمایشهای متعددی بهمنظور بررسی اثر پارامترهای اصلی بر جدایش و بازدهی استخراج روی از محلول سولفاتی روی طراحی وانجام گرفت.
تأثیر پارامترهای مختلف بر فرآیند استخراج شامل  ،pHغلظت  ،D2EHPAدمای واکنش و نسبت فاز آلی به آبی مورد ارزیابی واقع شد .بر اساس نتایج بهدستآمده در شرایط
بهینه 20 ،pH=2/5-3درصد حجمی= [ ]D2EHPAو در دمای 40درجه سانتیگراد ،درصد استخراج یونهای روی و منیزیم به ترتیب برابر 95درصد و 10درصد بوده درحالیکه
) ∆pH0.5(Zn-Mgدر شرایط 20درصد حجمی  D2EHPAبیش از  5/1بهدستآمده است .همچنین در نسبت فاز آبی به آلی  A/O= 1:1فاکتور جدایش روی از ناخالصی منیزیم در
شرایط بهینه معادل  5010به دست آمد.

واژههاي کلیدی :استخراج حاللی روی ،D2EHPA ،فیلترکیک روی ،منیزیم.
دريافت1397/11/17 :

پذیرش1398/6/27 :

 .1مقدمه

اخیرا ً گسترش و توسعه روش استخراج حاللی برای فلز روی
فرصتی عالی برای توسعه مسیرهای جدید برای تولید روی از
منابع اولیه و ثانویه شده است[ .]2,1روش استخراج حاللی
روشی است که در آن یونهای موجود در محلول آبی بهطور
کامل یا جزئی به داخل فازی آلی که در تماس با فاز آبی است
انتقال مییابد[ .]3-5استفاده از روشهای کالسیک مانند
رسوبدهی برای جداسازی فلزات نسبتاً روشی زمانبراست
درحالیکه روش استخراج حاللی توانایی باالیی برای جدایش
فلزات با بازیابی باال ،عملیات ساده ،انتقال جرم سریع  ،مصرف
کم انرژی و سازگاری قوی دارد[ .]6-8استخراج حاللی برای
استخراج روی از منابع ثانویه نظیر خاکستر روی ،تفاله روی،
غبار کوره قوس الکتریکی ،پسماند فرآیند ولز و پسماندهای
صنایع گالوانیزاسیون ،باتریهای قلیایی مستعمل ،کیک

فیلترهای حاصل از صنعت روی مفید است[.]10,9,2,1
استخراج حاللی روی از محلولهای سولفاتی توسط
استخراجکنندههایی از قبیل خانواده ،Cyanex 301) Cyanex
 Cyanex 302 ،Cyanex923و  ]11,4-14[ (Cyanex272و
استخراجکننده  D2EHPAو  PC-88Aموردبررسی محققان
قرارگرفته است و پارامترهای تأثیرگذار مختلف از قبیل نوع
استخراجکننده ،غلظت استخراجکننده و فلز pH ،محلول،
دمای واکنش ،نسبت مولی و حجمی فاز آبی به آلی و
پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی در نظر گرفتهشده
است[ .]16,15,4هدف در استخراج هیدرومتالورژیکی فلز روی
توانایی حذف ناخالصیها بهمنظور رسیدن به محلولی عاری
از ناخالصی برای ارسال به مرحله الکترووینینگ است .حضور
ناخالصیها در محلول الکترولیتی که به مرحله الکترووینینگ
روی فرستاده میشود میتواند تأثیراتی برنشاندن یونهای

* نویسنده مسئول:
دكتر محمدرضا ابوطالبی
نشانی :تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشكده مهندسي متالورژي و مواد.
تلفن+98 )21( 77459151 :
پست الکترونیکیmrezab@iust.ac.ir :
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بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحدهای فروشویی ماده معدنی روی به
روش استخراج حاللی

روی بر روی کاتد آلومینیومی داشته باشد بنابراین حذف
ناخالصیها اهمیت باالیی دارد[ .]18,17,1اثراتی که حضور
ناخالصیها میتواند بر روی نشاندن روی بر روی کاتد داشته
باشد از قبیل :افزایش مصرف ویژه انرژی ،کاهش راندمان
جریان و تغییر در جهتگیری رشد جوانههای روی بر روی
کاتد است[ .]19-21از ناخالصیهایی که در محلول الکترولیت
امکان حضور دارد میتوان به منیزیم اشاره کرد .این فلز و
ترکیبات آن امکان وجود از  0/2درصد تا حدود  5درصد در
کنار منابع اولیه روی و همچنین امکان حضور در حدود g/lit
 5در منابع اولیه حاوی نیکل و کبالت دارد همچنین وجود
آن در آبهای مصرفی در طول عملیات تولید هیدرومتالورژی
روی اجتنابناپذیر است[ .]22-24وجود منیزیم در محلول
الکترولیت روی منجر به کاهش راندمان جریان در طول
الکترووینینگ روی به دلیل افزایش ویسکوزیته و مقاومت
محلول میشود .غلظت باالی کاتیون منیزیم در محلول
الکترولیت بهصورت مانع فیزیکی از نفوذ و رسوب روی بر روی
کاتد جلوگیری میکند .اثر افزایش سولفات منیزیم در محلول
الکترولیت همچنین انحاللپذیری سولفات روی را کاهش
میدهد که منجر به کاهش کاتیون روی در محلول میشود.
منیزیم به دلیل داشتن پتانسیل احیای پایین نمیتواند بر
روی کاتد رسوب کند[ .]25افزایش غلظت سولفات منیزیم
در محلول الکترولیت روی منجر به کاهش جزئی بازده جریان
و همچنین تغییر در جهتگیری رشد جوانههای رسوب فلز
روی بر روی کاتد میشود[ .]26حد مجاز مقدار منیزیم
محتوی در محلول روی که برای الکترووینینگ روی ارسال
میگردد باید کمتر 10 g/Lباشد[ .]25محققان چندین مطالعه
در مورد جدایش روی از منیزیم به روش استخراج حاللی
توسط استخراجکنندههای مختلف در محیطهای متفاوت
انجام دادهاند .چنگ و همکاران جدایش روی و منیزیم در
حضور ناخالصی منگنز ،کبالت و کلسیم توسط مخلوطی
از  Versatic10و  LIX63بهعنوان استخراجکننده و عوامل
تأثیرگذار بر جدایش بهینه را موردبررسی قرار دادند[.]27
با توجه به این مطالعه به نظر میرسد استفاده از سیستم
استخراج حاللی با عامل همافزا بر سیستم استخراج توسط
استخراجکننده انتخابگر ترجیح دادهشده است ،همچنین
عدم بررسی نسبت فاز آبی به آلی بهعنوان یک عامل
مهم جهت بررسی رفتار جدایش و تخمین تعداد مراحل
استخراج در این تحقیق مشاهده میشود .بر طبق گزارش
 Qiuو همکاران ،افزودن  mextrul 984Hبه استخراجکننده
 Versatic10فاکتورهای جدایش روی ،نیکل ،کبالت و مس
را از  Mgو  Caافزایش میدهد .آنها نشان دادند سیستم
مخلوط  mextrul 984Hو  Versatic10اثر همافزایی مثبت
و مؤثری برای روی ،نیکل ،کادمیم و مس برخالف منیزیم
و کلسیم دارد[ .]28با توجه به مطالعات قبلی نتیجهگیری
میشود که ناخالصی منیزیم در کنار روی یک ناخالصی
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بااهمیت محسوب میشود .ازآنجاییکه استخراجکننده
 D2EHPAمناسبترین استخراجکننده جهت جداسازی روی
از محلولهای سولفاتی در حضور ناخالصیهای مختلف است
اهمیت بررسی جداسازی روی از ناخالصی منیزیم در این
محیط مشخص میشود ،چراکه در پژوهش حاضر جدایش
روی از ناخالصی منیزیم توسط استخراجکننده  D2EHPAبا
بازدهی باال و مناسب ،بدون نیاز به عامل همافزا اتفاق میافتد.
لذا با توجه به عدم مطالعه درزمینه جدایش روی از ناخالصی
منیزیم توسط روش استخراج حاللی در محیط سولفاتی با
استخراجکننده  D2EHPAرقیقشده در کروسین و همچنین
عدم تمرکز بر روی ناخالصی منیزیم در طول استخراج حاللی
روی در این تحقیق رفتار جدایشی بهینه ناخالصی منیزیم
از محلول روی ،حاصل از شستشوی فیلترکیک واحدهای
فروشویی ماده معدنی روی بررسیشده است .در این تحقیق
پارامترهای مؤثر بر جدایش و استخراج انتخابی روی از منیزیم
توسط استخراجکننده  D2EHPAرقیقشده در کروسین
بررسیشده است ،به علت ماهیت استخراجکنندگی کاتیونی
 D2EHPAمهمترین پارامتر در بررسی جدایش یون مطلوب از
محلول مورداستفاده پارامتر  pHاست .همچنین پارامترهای
غلظت استخراجکننده ،نسبت فاز آبی به آلی و پارامتر دما در
این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.

ش تحقيق
 .2مواد و رو 

مواد شیمیایی
محلول مورداستفاده در تحقیق پیش رو ،از واحد شستشوی
فیلترکیکهای حاصل از فروشویی ماده معدنی روی از
شرکت خالص سازان روی زنجان تهیه شد .محلول حاصل
حاوی  6/5 g/litروی ۱2 g/lit ،منیزیم ۰/۰۰۵ g/lit ،آهن،
 ۰/۰۱ g/litنیکل ۰/۰۰۷ g/lit ،کبالت ۰/۷۵ g/lit ،منگنز بود،
که بدون رقیقسازی و یا پیش عملیات خاصی بهعنوان فاز
آبی مورداستفاده در آزمایشهای استخراج حاللی انتخاب
شد .استخراجکننده آلی که برای عملیات استخراج حاللی
استفاده شد ،استخراجکننده (دی -2اتیل هگزیل فسفریک
اسید)  D2EHPAدر گرید صنعتی با خلوص  ۹۷درصد بود که
از شرکت بایر 1آلمان تهیه شد .از کروسین بهعنوان رقیقساز
 D2EHPAاستفاده شد که از پاالیشگاه نفت تهران تهیهشده
بود .از اسیدسولفوریک خالص ) 98(H2SO4درصد و محلول
2
سود سوزآور ( ۷ )NaOHموالر برای تثبیت  pHکه از مرک
آلمان تهیهشده بود استفاده شد .همچنین برای بازپسگیری
از فاز آلی از محلولاسید 250گرم بر لیتر استفاده شد.
روش تحقیق
بهمنظور مطالعه جدایش و بازپسگیری روی از منیزیم ،از
1- Bayer
2- Merck

محمدرضا ابوطالبی و همکاران96-103 :
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شکل  .1نمودار تغییرات درصد استخراج یون روی و منیزیم از محلول آبی حاصل از شستشوی فیلترکیک در غلظتهای مختلف  D2EHPAدر دمای  40درجه
سانتیگراد نسبت به تغییرات  pHدر محدوده .6-1

ک واحدهای فروشویی
محلول آبی حاصل از شستشوی فیلترکی 
ماده معدنی روی استفاده شد .فاز آلی که برای انجام عملیات
جدایش روی از منیزیم استفاده شد ،بر طبق مطالعات و
پژوهشهای پیشین D2EHPA ،حلشده در رقیقسازکروسین
بهصورت 20درصد حجمی ( 20درصد حجمی D2EHPA
و  80درصد حجمی کروسین) 10درصد 30 ،درصد40 ،
درصد ( )v/v%حجمی بود[ .]30,29برای مطالعه بر روی
پارامترهای موردبررسی در طول آزمایشها نسبت فاز آبی
به آلی( 1:1،)A:Oدر نظر گرفته شد .پارامترهای تأثیرگذاربر
روی عملیات استخراج حاللی روی در حضور منیزیم از قبیل
 ،pHغلظت فاز آلی ،زمان اختالط و دمای واکنش مطالعه شد.
آزمایشهای استخراج حاللی در ظرفی استوانهای شکل
به قطر  100میلیمتر و ارتفاع  250میلیمتر از جنس
فایبرگالس انجام شد .این ظرف شامل سه بافل در دیواره
ظرف به عرض  5میلیمتر بهمنظور اختالط بهتر بود .در طول
آزمایشها از یک همزن مکانیکی با شعاع پره  20میلیمتر
و از جنس فوالد زنگ نزن استفاده شد که در کل بازه انجام
آزمایش شامل استخراج و بازپسگیری بر روی سرعت تالطم
ثابت( 1200)rpmدور بر دقیقه تنظیمشده بود .اندازهگیری
 ،pHتوسط دستگاه  pHمتر ( )Merthrom827 pHlabبود.
همچنین تنظیم  pHتوسط محلول سود سوزآور  7موالر یا
اسیدسولفوریک خالص انجام میگرفت .زمان 10دقیقه برای
اختالط فاز آلی و آبی بهمنظور انتقال کامل یونهای فلزی
از فاز آبی به فاز آلی در نظر گرفته شد .برای تنظیم دما و
ثابت نگهداشتن آن در حین انجام آزمایش از حمام بن ماری
استفاده شد.

 .3نتایج و بحث
ازآنجاییکه جدایش بهینه روی از منیزیم توسط
استخراجکننده کاتیونی  D2EHPAتحت شرایط بهینه
بهعنوان هدف این پژوهش مطرح است ،مطالعه فاکتورهای
تأثیرگذار بر این عملیات نیز از اهمیت خاصی برخوردار
است .در میان این پارامترها ،فاکتور  pHبهعنوان مهمترین
عامل تأثیرگذار ،غلظت استخراجکننده و دمای واکنش
بررسی گردیده است.
تأثیر غلظت استخراجکننده
شکل  1و جدول  1تأثیر غلظت استخراجکننده  D2EHPAاز
مقدار  10درصد حجمی رقیقشده در کروسین تا  40درصد
حجمی ،بر روی استخراج فلز روی و منیزیم را نشان میدهد.
مشاهده گردید که افزایش غلظت استخراجکننده از 10درصد
حجمی تا 40درصد حجمی فاکتور  pH0.5فلز روی از 1/8
تا  1کاهش یافت .بنابراین با افزایش غلظت استخراجکننده
تا 40درصد حجمی ایزوترم استخراج روی به سمت pHهای
پایینتر منتقل میشود و همچنین باعث تغییر در مقادیر
 pH0.5روی و  pH0.5منیزیم میگردد ،همچنین مشاهده شد
با افزایش غلظت استخراجکننده مقدار ) ∆pH0.5(Zn-Mgبه علت
افزایش در درصد استخراج منیزیم ،کاهش مییابد ،از طرفی
با توجه به جدایش بهینه روی از منیزیم به نظر میرسد
بهینهترین غلظت  20درصد حجمی است زیرا درصد استخراج
روی بیشینه و درصد استخراج منیزیم نسبت به غلظتهای
استخراجکننده باالتر ،کمینه است .ازاینرو جدایش بهینه
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جدول  .1مقادیر  pH0.5و  ∆PH0.5برای یونهای روی ،منیزیم در غلظتهای مختلف  D2EHPAبر اساس نمودار شکل1
pH0.5

∆pH0.5
Zn-Mg

Mg

Zn

غلظت موالر
(مول برلیتر)

غلظت
استخراجکننده

<4/6

<6/5

1/9

0/3

D2EHPA 10%

<5/1

<6/5

1/4

0/61

D2EHPA 20%

2/4

3/6

2/1

2/7

4

1/4

0/91

1/21

D2EHPA 30%
D2EHPA 40%

شکل  .2نمودار تغییرات درصد استخراج یون روی ،منیزیم از محلول آبی حاصل از شستشوی فیلترکیک با استفاده از ( D2EHPA 20% )v/vدر دمای  40درجه
سانتیگرادنسبت به تغییرات  PHدر محدوده .6-1

روی از منیزیم با استفاده از استخراجکننده  D2EHPAبا غلظت
20درصد حجمی مناسب به نظر میرسد.
تأثیر  pHبر روی استخراج روی

پس از تعیین غلظت استخراجکننده  D2EHPAرقیقشده
در کروسین ،باید  pHبهینه برای استخراج بیشینه فلز
روی و جدایش مناسب آن از ناخالصی منیزیم ،از محلول
مورداستفاده انتخاب گردد .شکل  2میزان درصد استخراج
روی را بهعنوان تابعی از  pHتعادلی نشان میدهد .مشاهده
میشود با افزایش  pHتعادلی میزان درصد استخراج روی
و منیزیم افزایش مییابد بهطوریکه استخراج روی از 34
درصد در  pH= 1تا  97درصد در pH= 6افزایش مییابد،
این روند صعودی در درصد استخراج منیزیم نیز قابلمشاهده
است ،همچنین در  pH= 3-2/5در حدود  95درصد از روی
درحالیکه کمتر از  10درصد از منیزیم موجود در فاز آبی
استخراج میگردد بنابراین مسئله و همچنین هدف تحقیق که
جدایش بهینه روی از منیزیم بود ،این  pHبهعنوان  pHبهینه
تعادلی برای استخراج روی تعیین میشود.
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تأثیر دما بر روی استخراج روی
در شکل  3تأثیر دما بر روی عمل استخراج حاللی روی
و منیزیم از محلول آبی حاصل از کیکشویی توسط
استخراجکننده  D2EHPA 20%برای دماهای ( 25محیط)،30،
 40و  50درجه سانتیگراد در محدوده  1 ،pHتا  6و زمان
اختالط  10دقیقه ،مشاهده میگردد[ .]31با توجه به نتایج
بهدستآمده به نظر میرسد که دما اثر چندانی بر روی ایزوترم
استخراج یون روی و منیزیم ندارد و بیشتر نمودارها در اکثر
نقاط به هم نزدیک بوده و در برخی pHها کام ً
ال بر هم منطبق
هستند .این نتیجه با تحقیقات سایر محققین هم تا حدود
زیادی تطابق دارد[ .]31ممکن است علت نزدیکی نمودارها
و عدم تأثیر دما بر روی استخراج یون روی و منیزیم توسط
استخراج حاللی به دلیل سینتیک باالی واکنش استخراج
باشد .با توجه به ایزوترم استخراج یون روی و منیزیم در دمای
 50درجه سانتیگراد مشاهده میشود که استخراج یون روی
و منیزیم به مقدار اندکی در pHهای پایین بیشتر از استخراج
این یونها در دماهای پایینتر است .با توجه به این نکته که
هدف ،استخراج بیشینه روی و جدایش حداکثری روی از
منیزیم است ،این دما بهعنوان دمای مناسب برای عملیات
استخراج انتخاب نمیگردد همچنین یکی از دالیل نامناسب
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شکل  .3تأثیر دما بر روی تغییرات درصد استخراج یون روی و منیزیم از محلول آبی حاصل از کیک شویی با استفاده از ( D2EHPA 20% )v/vدر دماهای
محیط ( 40 ،30 ،)25و  50درجه سانتیگراد نسبت به تغییرات  PHدر محدوده .6-1
جدول  .2تأثیر نسبت فاز آبی بر آلی بر روی فاکتور جدایش ،ضریب توزیع و درصد استخراج روی و منیزیم
عناصر

Zn

نسبت فازها
()A/O

فاز آبی

فاز آلی

1:5

0/19

0/26

1:10

0/18

1:2

0/21

1:1

2:1

5:1

0/33

1/18

4/25

0/13
0/64

1/26

2/18

2/38

()%

0/73

97/34

1

1/39

3/05

3/82

0/45

17/95

1

33/91

177/98

2/18

5010

1/82

0/56

10:1
1:5

7/27

0/057

10/76

0/008

0/001

0/002

0/000

1:2

1:1

6/12
9/5

0/029

2:1

10/30

0/002

10:1

11/00

0/003

5:1

10/80

بودن این دما بهعنوان دمای بهینه به علت مصرف انرژی برای
افزایش دما ،شروع عمل تبخیر در دماهای باالتر از  40درجه
سانتیگراد و نزدیک شدن به نقطه اشتعال استخراجکننده
 D2EHPAدر دماهای باال است .به نظر میرسد دمای 25
(دمای محیط) درجه سانتیگراد بهعنوان دمای بهینه جهت
استخراج روی مناسب باشد چراکه نیازی به مصرف انرژی
وجود ندارد.
تأثیر نسبت فاز آلی بر جدایش روی و منیزیم
بهمنظور بررسی اثر نسبت فاز آبی به آلی  A/Oدر طول

95/02

1

96/83

1

1/85

5/44

0/028

97/19

1

82/20

2/44

1:10

Mg

غلظت ()g/lit

ضریب توزیع
()D

درصد استخراج

فاکتور جدایش
()β=DZn/DM

0/005

0/008

0/003

0/000

0/000

35/90
44/36

13/64
6/36

0/00

1

1

158/95

985/43
8202

3360/00
1689/67

عملیات استخراج حاللی محلول آبی حاصل از کیک شویی
توسط استخراجکننده ) D2EHPA 20% (v/vدر شرایط pH
بهینه استخراج ،بر روی فاکتور جدایش روی و منیزیم و
همچنین تأثیر آن بر روی ضریب توزیع دو عنصر روی و
منیزیم ،در جدول  2نمایش دادهشده است .انتخاب نسبتهای
فازی بر طبق مطالعات پیشین صورت گرفته است[.]31,30
شکل  4ایزوترم توزیع روی در نسبتهای فاز آبی به آلی
مختلف را نشان میدهد .با توجه به جدول  2مشاهده میشود
با افزایش نسبت فاز آلی ،درصد استخراج روی در شرایط
 pHبهینه از مقدار  17/95درصد تا  97/34درصد افزایش
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شکل  .4ایزوترم توزیع روی در نسبتهای فاز آبی به آلی مختلف

مییابد .نتایج حاصلشده از این بخش با مطالعات محققین
همخوانی دارد[ .]30مشاهده شد مشابه فلز روی با افزایش
نسبت فاز آلی ،درصد استخراج منیزیم نیز از صفر درصد تا
 44/36درصد افزایش یافت .همچنین به نظر میرسد که در
نسبت فاز آبی به آلی  A/O= 2:1بیشترین فاکتور جدایش
برای روی و منیزیم نسبت به سایر نسبتهای فاز آبی به آلی
با مقدار  8202برآورد میشود و مقدار درصد استخراج روی
و منیزیم به ترتیب در این نسبت برابر  82/20و 6/36درصد
محاسبهشده است .بر اساس جدایش بهینه روی از منیزیم و
یابهعبارتدیگر درصد استخراج بیشینه برای روی و درصد
استخراج کمینه برای منیزیم با باالترین فاکتور جدایش،
نسبت فاز آبی به آلی  A/O= 1:1به نظر میرسد میتواند
بهعنوان نسبت فاز آبی به آلی مناسب انتخاب گردد چراکه
در این نسبت فازی ،روی با باالترین درصد استخراج یعنی
 95/02درصد و منیزیم در حدود  2درصد استخراج گردیده
است .و فاکتور جدایش نیز در حد قابل قبولی باال است.

 .4نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمایشهای انجامشده
بهمنظور جدایش روی از محلول شستشوی فیلتر کیکهای
حاصل از فروشویی ماده معدنی روی در حضور ناخالصی
منیزیم با استفاده از استخراجکننده حاللی  D2EHPAمیتوان
به نتیجهگیریهای زیر رسید.
• با توجه به ایزوترم استخراج روی و منیزیم ،بهترین غلظت
استخراجکننده برای جدایش بهینه فلز روی از منیزیم در
غلظت  20درصد حجمی  D2EHPAاتفاق میافتد.
• با افزایش  pHدرصد استخراج هر دو یون افزایش مییابد
و برای  20درصد حجمی  D2EHPAبهترین حالت جدایش
در  pH=2.5-3اتفاق میافتد.
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• با توجه به ایزوترم استخراج برای هر دو فلز روی و منیزیم
در دماهای مختلف مشاهده شد که دمای واکنش اثر
قابلمالحظهای بر روی استخراج حاللی روی و منیزیم
ندارد.
• بهترین نسبت فاز آبی به آلی برای جدایش روی از منیزیم
در نسبت فازی  1:1اتفاق میافتد بهطوریکه فاکتور
جدایش روی از منیزیم در این نسبت دارای مقداری برابر
 5010و درصد استخراج روی و منیزیم در این نسبت به
ترتیب برابر  95درصد و  2/18درصد است.
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