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 -1مقدمه
استخراج با حالل آلي 1يک فرآيند شيميايي است که در آن
يون فلز در فاز محلول آبي با يک ترکيب آلي برهمکنش داده و
يک ترکيب آلي -فلزي تشکيل ميدهد .بنابراين فلز ،فاز آبي را
ترک کرده و به فاز آلي منتقل ميشود .مکانيزم استخراج
حاللي ،وابسته به خواص فيزيکي و شيميايي يونهاي فلزي
موجود در محلول است .استخراجکنندهها انواع مختلفي دارند و
بهطور کلي در محيطهاي اسيدي و بازي خاصيت کيليت-
کنندگي از خود نشان ميدهند .در ترموديناميک استخراج
حاللي ،ضريب توزيع نشاندهندهي توزيع يک ماده در دو فاز
آبي و آلي است و بهصورت رابطه ( )1تعريف ميشود
∑[M]Org
=D
∑[M]Aqu

به عبارت ديگر ،ضريب توزيع نشان دهندهي ميزان انتقال
مادهي  Mاز فاز آبي به فاز آلي است [.]3
محققين در سالهاي اخير روش استخراج حاللي را براي
استحصال فلز مس از محلولهاي آبي در موارد زيادي مطالعه
کرده و بهکار بردهاند که به برخي از يافتههاي اين روش اشاره
ميشود:
در سال  ،2013جين مينگ لو [ ]9بهمنظور توسعهي يک
فرايند جديد براي بازيابي مس از کالکوپيريت از محلولهاي
کلريدي ،از حاللهاي  LIX84-I, LIX612N-LV, XI-04003و
 LIX984Nدر فرايند استخراج حاللي استفاده کرد و با بررسي
 pHو نسبت  A:Oو ناخالصيهاي موجود در محلول ،شرايط
بهينه استخراج را بدست آورد.
در سال  ،2008فؤاد [ ]5از ترکيب دو حالل آلي
 Cyanex301و  Lix984Nبراي استخراج مس استفاده کرد .در
اين روش نسبت ترکيبي حاللهاي آلي  1:1بوده و نتايج نشان
داد که مخلوط دو حالل کارايي بيشتري نسبت به هريک از
حاللها بهطور جداگانه در محلولهاي اسيدي دارد .همچنين با
افزايش غلظت مس در خوراک ،ضريب توزيع کاهش مييابد.
استوکيومتري کمپلکس استخراج شده ،نشان ميداد که
کمپلکس  CuRL2Hدر اين روش تشکيل ميشود.
طبق گزارش رن و همکارانش در چين [ ،]15از
حل شده در کروزن براي استخراج مس از محلول آبي استات
بافر استفاده شده است .آنها نشان دادند که يونهاي استات
ميتوانند کارايي استخراج را بهطور موثري افزايش دهند و در
D2EHPA
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 pHاوليهي  4/44و غلظت  0/18موالر يونهاي استات،
بيشترين ضريب توزيع مشاهده ميگردد.
مطالعات قبلي نشان ميدهند که افزودن ليگاندهاي آنيوني
خاص به محلولهاي آبي حاوي يونهاي فلزي ،نظير يونهاي
استات ،کارايي استخراج را بهطور قابل مالحظهاي بهبود مي-
بخشد .در اين روش نقش يون استات در ساختار کمپلکس
حالل در هگزان با استفاده از طيف جذبي مادون قرمز،
کمپلکسهاي فلزي -آلي مورد بررسي قرار گرفته است [،8
 .]17اين نتايج نشان ميدهد که يونهاي استات در ساختار
کمپلکسي شرکت نميکنند ولي به عنوان يک عامل بافري در
محلول عمل ميکنند که همين موضوع سبب بهبود کارايي
استخراج مس ميگردد [.]19
وانگ تائو و يوکيو ناگاؤسا [ ]14مطالعاتي در رابطه با
استخراج مس از محلولهاي آبي توسط  D2MNPAدر برخي
رقيقکنندهها نظير دودکان ،تولوئن و اکتانول انجام دادند.
مشاهدات آنها نشان داد که انواع کمپلکسهاي مس استخراج
شده شامل CuA2.2HA :در دودکان CuA2.3HA ،در تولوئن و
 CuA2در اکتانول ،توسط حالل آلي مذکور تشکيل ميگردد .در
بررسيهاي بيشتر ،اين محققين نتايج آزمايشهايشان را با
حالل آلي  D2EHPAتحت همان شرايط مقايسه کردند و
دريافتند که  D2MNPAنسبت به  D2EHPAدر رقيقکننده-
هاي مذکور ،از کارايي بيشتري برخوردار است.
نتايج ارائه شده در مقاالت فوق همگي بيانگر قابليت
استخراج مناسب مس توسط حاللهاي ذکر شده ميباشد.
مکانيزم عملکرد بيشتر حاللهاي آلي و بهطور کلي روش
استخراج حاللي ،اکثرا شبيه به هم بوده و از قانون يکساني
پيروي ميکند [.]7
معادله مکانيزم استخراج و شستشو براي سيستم
 CuSO4/D2EHPAدر رقيقکنندهي آليفاتيک بهصورت
معادالت ( )2و ( )3ميباشد.
Cu2+ + 2(RH)2 ↔ CuR2(RH)2 + 2H+
)CuR2(RH)2 ↔ CuR2 + 2(RH
H+

RH
CuR2
CnH2n+1

R

D2EHPA TBP

Cu/D2EHPA

جدول ( :)1مقايسهي برخي ويژگيهاي حاللهاي مورد استفاده
)(gr.mole-1

RH

از جمله خصوصيات مهم ديگر حاللهاي آلي مذکور،
بازيابي آسان فلز از آنها ،جدايش آسان حالل آلي از محلول
آبي ،ايمني و نگهداري آسان و پايداري شيميايي و فيزيکي آنها
ميباشد.
از آنجا که حاللهاي آلي معموال ويسکوزيته و دانسيتهي
بااليي دارند و بهراحتي با فاز آبي مخلوط نميشوند ،بههمين
دليل براي جدايش بهتر فاز آلي و آبي در حالل کروزن رقيق
ميشوند [ .]20 ،18بنابراين از کروزن (نفت سفيد) به عنوان
رقيقکنندهي مناسب ،براي استخراج مس از محلول،
توسط  D2EHPAو  TBPاستفاده شده است .اثر  pHنيز بستگي
به نوع واکنش حل شدن و خواص ذاتي فلز مورد استخراج دارد.
بهطور کلي در واکنشهاي جانشيني که با آزاد شدن يون H+
همراه است ،افزايش ( pHکاهش يون  )H+تا حد معيني ،باعث
تسهيل واکنش و باال رفتن ضريب توزيع ميگردد و بعد از آن
ثابت ميماند و ديگر تاثير قابل مالحظهاي بر روند استخراج
نخواهد گذاشت [.]13 ،11 ،10
 -2مواد و روش تحقيق
 -1-2مواد

سولفات مس ،استات سديم ،تري بوتيل فسفات (،)TBP
متيل ايزوبوتيل کتون ( ،)MIBKهيدروکلريک اسيد ،استيک
اسيد ،سديم هيدروکسيد و کروزن از شرکت مرک 2تهيه
گرديده و بدون هيچگونه خالصسازي ديگر ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند .دي اتيلهگزيل فسفريک اسيد ( )D2EHPAاز شرکت
شيميايي ساندونگ 3چين خريداري گرديده است.
حالل  TBPيک فاز آلي ارگانوفسفر است که داراي سه
شاخه بوتيل و يک سر اکسيژن با جفت الکترون آزاد است که
ميتواند با يک ترکيب و مکانهاي خالي از الکترون آن واکنش
دهد [ .]1دانسيتهي اين ماده نزديک به حالل  D2EHPAاست
بنابراين بهراحتي در اين حالل حل ميشود .برخي از خواص
مواد فوق در جدول ( )1آمده است:

D2EHPA

C16H35O4P

TBP

C12H27O4P

)(kg.lit-1

-2-2

غلظت مس موجود در فاز آبي پس از انجام فرايند استخراج
حاللي ،بهوسيلهي دستگاه جذب اتمي مدل  Unicam 939تعيين
گرديده و اندازهگيري  ،pHتوسط دستگاه pHمتر ديجيتالي،
مدل  MTT65شيميفن انجام گرفته است.
 -3-2روش تحقيق

در اين مطالعه ،توانايي حاللهاي آلي  D2EHPA TBPو
 MIBKدر استخراج مس از فاز آلي مورد بررسي قرار گرفته
است .غلظت  TBPدر رقيقکننده کروزن 1/2 ،موالر در نظر
گرفته شد و در کنار آن حالل آلي  ،MIBKبهصورت خالص
استفاده شد .با طراحي آزمايشهايي ،درصد بهينه غلظت
 D2EHPAتعيين گرديد .غلظت يونهاي فلزي مس موجود در
محلولهاي آبي در تمامي آزمايشها ثابت و برابر  1000ميلي-
گرم بر ليتر انتخاب شد و در نسبت حجمي  1:1فاز آلي به
آبي ،حجم هر دو فاز 10 ،ميليليتر در نظر گرفته شده است .در
آزمايشهاي مذکور ،عمل اختالط توسط همزن مکانيکي انجام
شد .بدين منظور حجمهايي از محلولهاي آبي و آلي توسط
همزن ،بههمزده ميشوند تا تعادل برسند .بعد از جدايش
فازهاي آبي و آلي توسط قيف دکانتور ،غلظت Cu2+درمحلول
آبي جدا شده ،بهوسليهي دستگاه جذب اتمي ،تعيين گرديد.
دماي تمام آزمايشها ،دماي محيط و زمان اختالط فازهاي آبي
و آلي  15الي  20دقيقه بوده است
 -3تاثير عوامل مختلف و تجزيه و تحليل نتايج
بدست آمده
MIBK TBP

-1-3
TBP MIBK

در آزمايشهاي اين بخش ،حالل آلي  TBPبا غلظت 1/2
موالر ،در کنار ( MIBKبهصورت خالص) استفاده شده است.
نقش  MIBKدر اين فرايند ،حل کردن فاز سوم جامدي است
که در اثر اختالط  TBPبا فاز آبي ايجاد ميگردد .در واقع
 MIBKمانع از ايجاد فازهاي غير درگير در محلول ميشود [.]4
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طبق نتايج بدست آمده از آزمايشها ،بهترين درصد حجمي
 ،TBP:MIBKبرابر 7:3ميباشد .که اين نتيجه مطابق با نتايج
ساير کارهاي مشابه است [ .]18بهينگي اين نسبتها در بازيابي
مس ،بستگي به قدرت حالل آلي در جذب يونهاي فلزي دارد ]
 .[2اما بايد توجه داشت که حداقل غلظت  TBPدو برابر MIBK
است.
براي اين منظور ،با انتخاب حجمهاي مختلفي از  TBPو
 MIBKدر کنار حجم ثابت فاز آبي برابر  10ميليليتر و نسبت
فازي  ، 1:1درصد استخراج مس ،بدون هيدروکلريک اسيد و
همراه با هيدروکلريک اسيد  ،%35مورد بررسي قرار گرفته است
و نتايج آن در جدولهاي ( )2و ( )3نشان داده شده است.
جدول ( :)2تاثير نسبت  TBP:MIBKدر فاز آلي ،بر درصد
Ex
%

A: O

MIBK
cc

Cu2+
cc

جدول ( :)3تاثير نسبت  TBP:MIBKدر فاز آلي ،بر درصد
استخراج مس با استفاده از هيدروكلريك اسيد
Ex
%

A: O

MIBK
cc

TBP
cc

Cu2+
cc

پايين بودن درصد استخراج ،در حضور هيدروکلريک اسيد
بهدليل عدم پايداري مناسب کمپلکس  TBPبا مس در محيط
هيدروکلريک اسيد ميباشد
A:O

بعد از بدست آوردن نسبت بهينهي
ن سبت فازهاي آبي و آلي بهينه گردد .براي اين منظور آزمايش-
TBP:MIBK
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شکل ( :)1تاثير نسبت فازهاي آلي و آبي ( ،)A:Oدراستخراج مس
بدون استفاده از هيدروكلريك اسيد و نسبت حاللي TBP:MIBK
برابر با 7:3

استخراج مس بدون استفاده از هيدروكلريك اسيد
TBP
cc

هايي با حجمهاي مختلف از فازهاي آبي و آلي صورت گرفت
که نتيجه آن در شکل ( )1آمده است:

طبق نتايج بدست آمده از آزمايش ،در نسبت  1:1فاز آبي
به آلي بيشترين درصد استخراج مس حاصل ميشود .در واقع با
افزايش فاز آبي در اين نسبت ،درصد استخراج مس کاهش مي-
يابد و از طرف ديگر با کاهش فاز آبي در اين نسبت ،ضمن
افزايش درصد استخراج مس ،هزينهي عمليات نيز باال خواهد
رفت.

در آزمايشهايي با افزودن مقادير  8 ،6 ،4 ،2 ،1و 10
ميليمول استات سديم ،به  10ميليليتر از محلولهاي ،Cu2+
محيط بافري ايجاد گرديد و طبق شکل ( )2درصد استخراج
مس ،در حضور  1ميليمول استات سديم و نسبت TBP:MIBK
برابر با  7:3به  65درصد رسيد
آنچه از نتايج برميآيد نشاندهندهي آن است که حضور
هيدروکلريک اسيد بهدليل عدم پايداري مناسب کمپلکس TBP
با مس ،در بازيابي مس موثر نيست ،ولي استات سديم محلول
در فاز آبي ،محيط بافري را ايجاد ميکند که کارايي استخراج
مس را بهطور قابل مالحظهاي بهبود ميبخشد .براساس ثبت
طيفهاي فروسرخ و جذبي کمپلکس فلزي -آلي ،طيفهاي
بدست آمده نشان ميدهد که يونهاي استات در ساختار
کمپلکس شرکت نميکنند ولي به عنوان يک عامل ايجاد
کنندهي بافر عمل ميکنند [.]8

D2EHPA TBP

شکل ( :)2تاثير افزودن استات سديم در استخراج مس با نسبت فاز آبي به آلي  1:1و نسبت  TBP:MIBKبرابر  ،7:3همراه و بدون هيدروكلريك
اسيد

-2-3

TBP

نسبت حاللي

MIBK

TBP:MIBK=7:3

D2EHPA

اثر همافزايي (سينرژيسم) حاللهاي آلي بهمنظور بهبود
کارايي استخراج در مطالعات بسياري مورد استفاده قرار گرفته
است [ .]16 ،12در اين مطالعه نيز با استفاده از اثر همافزايي
 D2EHPAرقيق شده در کروزن ،همراه با  TBPو  MIBKکارايي
استخراج و ضريب توزيع مس مورد بررسي قرار گرفت .آزمايش-
هاي طراحي شده در اين بخش با هدف بهينهسازي مقدار
استات سديم در کنار هر سه حالل انجام گرفت که نتايج در
شکلهاي ( )3و ( )4نشان داده شدهاند .بديهي است که افزايش
غلظت حالل آلي در رقيقکننده با افزايش ضريب توزيع همراه
خواهد بود ،اما بايد توجه داشت که قيمت نسبتا گران حالل-
هاي آلي (مثل  )D2EHPAبراي استفاده از غلظتهاي بيشتر از
 30درصد حجمي محدوديت به وجود ميآورد .بنابراين با توجه
به نتايج مطالعات قبلي ] ،[15 ،8براي تعيين درصد بهينهي
 D2EHPAرقيق شده در کروزن ،درصدهاي  15 ،10 ،5و 20
مورد آزمايش قرار گرفتند.

بنابراين براساس نتاي ج بدست آمده ،با استفاده از اثر هم-
افزايي  D2EHPAو  TBPدر حضور استات سديم ،امکان
استخراج بيش از  99درصد مس وجود دارد

شکل ( :)4تاثير افزودن استات سديم در فاز آبي بر درصد استخراج
مس با نسبت حاللي  TBP:MIBKبرابر  7:3و  15درصد
D2EHPA

-3-3

TBP- D2EHPA

با ثابت نگه داشتن غلظت  D2EHPAدر  15%حجمي و تغيير
غلظت  TBPبين  0/5تا  2/5موالر در مخلوط حاللي ،مشاهدات قابل
مقايسهاي بدست آمد .غلظت بهينهي  TBPباتوجه به اين آزمايشها،

 1/5مول بر ليتر ميباشد .اثر همافزايي مخلوط حاللي (1.5
) ،D2EHPA (15%)-mol.L–1سبب بيشترين ضريب توزيع
( )D = 5.71و بيشترين درصد استخراج برابر  95/92درصد
ميگردد .اين درحالي است که  TBPبا غلظت  1/2موالر ،تنها
TBP

شکل ( :)3تاثير افزودن  D2EHPAبا درصدهاي مختلف،
همراه و بدون استات سديم در فازآبي بر درصد استخراج مس با
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قادر است  64/75درصد مس را استخراج کند.
واکنش شيميايي استخراج  Cu2+با استفاده از مخلوط
حاللي TBP- D2EHPA
)Cu2+(aq)+nRH(org)+mTBP(org)↔[CuRn.mTBP](org)+nH+(aq

) (

[CuRn.mTBP] org [H+]naq
= Ksyn

شکل ( :)5نمودار ارتباط لگاريتمي  Dبرحسب لگاريتم

[Cu2+]aq [RH]norg [TBP]morg

) (

]) [D2EHPA (RHدرنسبت حاللي  TBP: MIBKبرابر،7:3

که در آن انديس  aqنشاندهندهي فاز آبي و انديس org
نشاندهندهي فاز آلي ميباشد.
بنابر معادله ( )1ضريب توزيع  Dدر اين فرايند استخراج
حاللي ،به صورت نسبت غلظت تعادل مس در فاز آلي به غلظت
تعادل مس در فاز آبي است و براساس معادالت ( )1و (،)4
معادله ( )6بهصورت زير بيان ميشود
∑[Cu2+]org [CuRn.mTBP] org
=D
[Cu2+]aq

) (

∑[Cu2+]aq

با ترکيب معادالت ( )5و ( ،)6رابطهي ( )5بهصورت معادله
( )7در ميآيد
D[H+]naq
= Ksyn
) (

[RH]norg [TBP]morg

زماني که از طرفين معادله ( )7لگاريتم بگيريم و بعد از
جايگزيني ] PH = -log [H+معادله را دوباره بازنويسي کنيم،
معادالت ( )8و ( )9بدست خواهند آمد.
) (

]log Ksyn =log D + n log[H+] – n log[RH] – m log[TBP

) (

]log D = log Ksyn + n pH +n log[RH] + m log[TBP

براساس تجزيه و تحليل شيب خط بدست آمده از نمودار
 Log Dبرحسب ] Log [D2EHPAيا بهعبارتي ] Log [RHتوسط
شکل ( ،)5ضريب  nکه به عنوان يک مجهول در معادلهي ()4
و ( )9است ،بدست ميآيد
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غلظت ] [TBPبرابر  1/5موالر و نسبت  A:Oبرابر 1:1

با توجه به شکل ( )5بهترين خطي که بر نقاط اين نمودار
منطبق ميشود ،خط راستي است با شيب  ،1/034بهعبارت
ديگر تنها يک مولکول  RHبهگونههاي همافزايي استخراج شده
در فاز آلي متصل شده است.
بههمين روش ،ضريب  mدر معادله ( )4و ( )9توسط تجزيه
و تحليل شيب لگاريتم غلظت حالل آلي  TBPو ارتباط آن با
لگاريتم  Dتعيين ميشود .بنابر شکل ( )6و رابطهي خطي با
شيب  ،2/158نشان ميدهد که دو مولکول  TBPدر مجموعه
استخراج شده وجود دارد.
در صورتي که طبق شکل ( log D ،)7برحسب  pHتعادلي
( )pHeqدر غلظت مخلوط همافزايي ثابت  D2EHPAبرابر 15
درصد حجمي و  TBPبرابر  1/5موالر رسم شود ،يک خط
مستقيم با شيبي در حدود  0/304بدست ميدهد .بنابراين تنها
يک يون هيدروژن در فاز آبي منتشر ميشود.
براساس نتايج قبل در شکلهاي ( )5تا ( ،)7استخراج
تعادلي مس با استفاده از مخلوط حاللي  D2EHPA- TBPمي-
تواند توسط معادله ( )10توضيح داده شود:
) (

)Cu2+(aq)+1RH(org)+2TBP(org)↔ [CuR.2TBP](org)+ H+(aq

D2EHPA TBP

شکل ( :)6نمودار ارتباط لگاريتمي  Dبرحسب لگاريتم ] [TBPدر
نسبت حاللي  TBP: MIBKبرابر ،7:3غلظت ] [D2EHPAبرابر
 15درصد ،غلظت ] [TBPبرابر  1/5موالر و نسبت  A:Oبرابر 1:1

شکل ( :)7نمودار ارتباط لگاريتمي  Dبرحسب  pHتعادلي در نسبت
حاللي  TBP: MIBKبرابر ،7:3غلظت ] [D2EHPAبرابر 15
درصد و نسبت  A:Oبرابر 1:1

-1-3

pH

با ثابت نگه داشتن ساير پارامترهاي بهينه شده ،تاثير
تغييرات  pHبدست آوردن مقدار بهينهي آن در فرايند
استخراج حاللي مورد مطالعه قرار گرفت و نتيجه آن در شکل
( )8قابل مالحظه است.

pH

 pHمحلول در حالت اوليه و بدون افزودن مواد اضافي حدود
 6/5است ،بهمنظور بررسي تغييرات  pHاز استيک اسيد براي
کاهش  pHو از سديم هيدروکسيد براي افزايش  pHاستفاده
شد .طبق شکل ( )8باکاهش  pHتا حدود
به وسيلهي
استيک اسيد ،درصد استخراج مس تا حدودي افزايش يافت و
بعد از آن ،حتي با افزايش  pHتوسط سديم هيدروکسيد،
تغييرات قابل مالحظهاي در روند استخراج قابل رؤيت نيست
بنابراين  pHبهينه در اين فرايند حدودا  5ميباشد
بهطور کلي اثر  pHبستگي به نوع واکنش حل شدن و
خواص ذاتي فلز مورد استخراج دارد .عموما در واکنشهاي
جانشيني که با آزاد شدن يون  H+همراه است ،افزايش pH
کاهش يون  H+تا حد معيني ،باعث تسهيل واکنش و باال
رفتن ضريب توزيع ميگردد و بعد از آن ثابت ميماند و ديگر
تاثير قابل مالحظهاي بر روند استخراج نخواهد گذاشت[،10
 .]13 ،11در اين مطالعه که واکنش حل شدن مس در مخلوط
حاللي مورد بررسي قرار گرفته است ،کاهش  pHتا حدودي
ميتواند بر فرايند استخراج موثر واقع شود.

D2EHPA

-4
نتايج تحقيق بيانگر توانايي مخلوط حاللهاي آلي
 D2EHPA MIBKدر استخراج حاللي مس از محلولهاي آبي
است .بهطور کلي نتايج حاصل از اين بررسي به شرح زير مي
باشد:
TBP

 اختالط حاللهاي  D2EHPA MIBK TBPباعث همافزايي
اثر آنها بر درصد استخراج مس شده و امکان بازيابي بيش از
 %99مس از محلولهاي آبي را فراهم ميکند.
 استفاده از  D2EHPAدر محيطهاي بافري ،نقش بسزايي در
روند استخراج ايفا ميکند و موجب بازيابي حداکثري مس
ميگردد.
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 بهدليل تشکيل، بهنظر ميرسد که افزايش درصد استخراج
- ميD2EHPA TBP حدواسطي از استات و مس در کنار
.باشد
 يونهاي استات در ساختار کمپلکس شرکت نمينمايند ولي
بهعنوان يک عامل ايجاد کنندهي بافر عمل ميکنند که
.همين موضوع سبب بهبود کارايي استخراج مس ميگردد
D2EHPA-TBP

 استخراج تعادلي مس با استفاده از مخلوط حاللي
:ميتواند توسط معادله زير توضيح داده شود

Cu2+(aq)+1RH(org)+2TBP(org)↔ [CuR.2TBP](org)+ H+(aq)

 وابسته است بهpH  شرايط بهينه استخراج به عوامل ديگري نظير
 تا حدودي بر، تعادليpH گونهاي که تنظيمات دقيق بر روي
 به عنوانpH کارايي استخراج موثر واقع ميشود ولي نميتوان از
 چراکه قبل از،يک عامل اصلي در فرايند استخراج نام برد
 درصد مس از99  قادر به استخراج بيش از،pH تنظيمات دقيق
.محلول هستيم
 براي استخراج مس برابر باTBP:MIBK  نسبت بهينهي اختالط
. بدست آمد7:3

 استفاده از هيدروکلريک اسيد باعث عدم پايداري مناسب کمپلکس
- با مس شده و در نتيجه باعث کاهش درصد استخراج ميTBP
.شود

 بيشترين درصد استخراج1:1  در اختالط فاز آبي و آلي با نسبت
.مس حاصل ميشود
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