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Atık su arıtımında, kimya mühendisliğinde, hidrometalurjide, biyoteknolojik ve 
biyomedikal uygulamalarda sıvı membran prosesleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Günümüzde çevre kirliliğine ve özellikle su kirliliğine neden olan bazı metallerin ve 
bileşiklerin uzaklaştırılması için kullanılan ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden biri olan 
sıvı membran proses; ekstraksiyon ve sıyırma işlemlerini tek bir basamakta birleştirdiği 
için çözücü ihtiyacını azaltmakta, çevre kirliliğine neden olmamakta ve daha ekonomik 
olarak gerçekleşmektedir. Uranyum ve toryum metallerinin çevreye ve insan sağlığına 
vermiş olduğu zararlar nedeniyle seçimli olarak ayrılması ve arıtılması işlemleri hem 
bilimsel açıdan hem de endüstriyel uygulamalar açısından yararlı olacaktır. Bulundukları 
ortamda eser olmaları ve radyoaktif olmaları nedeniyle gerek uranyum ve gerekse 
toryumun kazanılması veya çevre etkilerinin giderilmesinin endüstriyel önemi büyüktür. 
Bu çalışmada uranyum ve toryum iyonunun sulu ortamdan organik ortama ve takiben 
organik ortamdan tekrar sulu ortama alınabilme özelliği; ektraksiyon yöntemi ve çözücü 
türü, ortam pH değeri, sıcaklığı, karıştırma hızı, iyon derişimi, reaktif derişimi 
parametreleri değişken seçilerek incelenmiştir. Sıvı membran tekniği kullanılarak 
belirlenen en etkin ekstraksiyon şartlarında ilgili metallerin sürekli zenginleştirme 
uygulaması için danışman öğretim üyeleri tarafından modellenen sistemin kullanılabilirliği 
araştırılmıştır. 
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SELECTIVE EXTRACTION OF URANIUM (VI) AND THORIUM (IV) 
IONS BY LIQUID MEMBRANE TECHNIQUE 

Liquid membrane processes have a great importance for wastewater treatment, chemical 
engineering, and hydrometallurgy, biotechnological and biomedical applications. Liquid 
membrane process, one of the separation and purification techniques which are used for 
removal of the some metals and compounds causing environment and water pollution 
reduces the quantity of requirement of the solvents, prevents the environment pollution and 
becomes more economical as it combines extraction and stripping processes in one step. 
As uranium and thorium metals damage the environment and people's health, selective 
separation and refining processes will be useful for both the aspects of scientific and 
industrial applications. Because of trace amount and their radioactive structure, the 
industrial effects of recovering of both uranium and thorium or reducing the dangerous 
environmental effects, have a great importance. In this study, the function of transporting 
of uranium and thorium ions from aqueous solutions to the organic solutions and 
following, from organic solutions to aqueous solutions; the parameters of extraction 
technique and solvent type, solution of the pH, temperature, stirring speed, concentration 
of ions, concentration of reagent are investigated.The use of modelled system by 
supervisors is analyzed for the constant recovery application of related metals at the most 
effective conditions decided by the use of liquid membrane technique. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde ayırma ve saflaştırma teknoloji ve prosesleri oldukça fazla önem 
kazanmaktadır. Çevre kirliliğine ve özellikle su kirliliğine yol açan ve endüstriyel 
uygulamalar açısından önemli bazı metallerin ve bileşiklerin uzaklaştırılması için çeşitli 
teknikler kullanılmaktadır. Kimyasal çöktürme, elektrodializ, iyon değiştirme, distilasyon, 
ters osmoz, solvent ekstraksiyon, ultrafıltrasyon ve sıvı membranlar bu tekniklerden 
bazılarıdır [1-2]. 

Son yıllarda membran teknolojisinin sanayide kullanımı yaygınlaşmış ve gün geçtikçe de 
önemi artmaktadır. Popüler bir bilim haline gelen membran teknolojisinin alternatif 
metotlarından biri olan sıvı membran teknolojisi üzerine, kimya mühendisliği, inorganik 
kimya, analitik kimya, fizikokimya, fizyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalar çok 
kapsamlı bir şekilde devam etmektedir [3] 

Sıvı membran proses; tek bir adımda ekstraksiyon ve ekstrakte edilen metal iyonlarının 
sökülmesi proseslerini kapsamaktadır. Kullanımı verimli ve ekonomik olan sıvı 
membranlar, değerli metallerin geri kazanılması başta olmak üzere ağır metallerin ve 
organik moleküllerin uzaklaştırılması, anyonlar, zayıf asitler ve bazların ayrılması ve atık 
sulardan gaz karışımlarının uzaklaştırılması çalışmalarında oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır [4]. 

Ticari olarak kullanılan fosfat kayalarının çoğu az miktarda uranyum, lantanit ve itriyum 
gibi metalleri içerir. Fosforik asitli ortamdan uranyum ve lantanitlerin ekstraksiyonunu 
çalışmışlardır. Ekstraksiyonu etkileyen H3P04 , S04"2, Fe(m), DOPPA ve TOPO 
konsantrasyonu gibi parametreler belirlenmiştir. Kinetik çalışmanın sonucu uranyum ve 
lantanitlerin ilk ekstraksiyon oranlarının aynı büyüklükte olduğunu göstermiştir [5]. 

Uranyum ve toryum metallerinin çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararlar 
nedeniyle seçimli olarak aynlması ve arıtılması hem bilimsel açıdan hem de endüstriyel 
uygulamalar açısından çok önemlidir. 

Bu çalışmada, sıvı membran tekniği ile sulu çözeltilerden ve bakır(II), nikel(II) ve Pb(II) 
metallerini içeren sulu çözeltilerden uranyum ve toryum iyonlarının geri kazanılması ve 
aynlması incelenmiştir. Çalışma kapsamında kesikli ve sürekli sistemde uranyum (VI) ve 
toryum (IV) iyonlarının pH'ı, karıştırma hızı ve ekstraksiyon sıcaklığı değiştirilerek 
ekstraksiyon verimliliğine etkileri araştırılmıştır. Çözeltide kalan uranyum 
konsantrasyonlan TOPO/DBM yöntemi toryum konsantrasyonları TOPO/Torin yöntemi 
ile spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir. 

2. DENEYSEL 

2.1. Kullanılan Kimyasallar 

Stok standart uranyum çözeltisi: 0,3564 gram uranil asetatın (Merck) yeterli miktarda 
HNO3 ile uranil nitrata çevrilmesi ve saf su ile 100 mL'ye tamamlanması ile hazırlanan 
2000 ppm derişindi stok uranil çözeltisi(2000 mg/L x 0,1 L x 424,15 g bileşik / 238,03 g 
Uranyum = 0,3564 gram Uranil asetat dihidrat). ° 
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Stok DBM(l,3~difenilpropandion) çözeltisi: 1,75 g DBM (Merck), 25 mLpiridin (Merck) 
yeterli miktarda izopropil alkolle 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

Stok TOPO(tri-n-oktil-fosfinoksit) çözeltisi: 2,5 g TOPO (Merck) yeni distillenmiş 
kerozen (gazyağı) ile 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%10'luk nitrik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,4 g/mL olan 57,93 mL kütlece %65'lik HNO3 
saf su ile 500 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

Stok standart toryum çözeltisi: 0,2069 g toryum nitratın (Merck) 0,1 mol/L sodyum 
perklorat ile 100 mL'ye tamamlanması ile hazırlanan 1000 ppm derişimli toryum çözeltisi. 

0,1 M TOPO (tri-n-oktil-fosfinoksit) çözeltisi: 38,6 g Topo'nun (Merck) siklohekzan ile 
1000 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%2'lik Torin reaktifi: 200 mg torinin saf su ile 100 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

%20'lik Hidroklorik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,19 g/mL olan 67 mL kütlece 37'lik HC1 
saf su ile 100 mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır. 

0,3 M H2SO4 çözeltisi: Yoğunluğu 1,84 g/cm3 olan 16,6 mL derişik asit saf su ile 1000 
mL'ye tamamlanarak hazırlanmıştır 

2.2. Kesikli ekstraksiyon çalışmaları 

2.2.1. Uranyum ekstraksiyonu 

Kesikli uranyum ekstraksiyonu çalışmalarında; kapaklı, sıvı sızdırmaz, yaklaşık 15 mL 
hacimli deney tüpleri kullanılmıştır. Stok standart uranyum çözeltisi kullanılarak derişimi 
113,6 mg/L (ppm) ve pH'ı 1-5 arasında değişen çözeltiler hazırlanmış ve her bir deney 
tüpüne 5 mL alınmış ve bir balon jojeye TOPO/kerosen çözeltisinden 30 mL konulmuştur. 
Belirlenen sabit sıcaklıktaki çalkalayıcı içerisine tüpler ve balon joje yerleştirilmiş, 200 
rpm karıştırma hızında 10 dakika süreyle çözeltiler termal dengeye gelene kadar 
çalkalanmıştır. Deney tüplerinin her birine toplam hacim 10 mL olacak şekilde sulu faz ile 
eşit hacimde topo/kerosen çözeltisi ilave edilip 20 dakika aynı sıcaklık ve hızda 
çalkalanmıştır. Sulu ve organik fazdaki U022+ derişimi hesaplanmıştır. 

Çalışmada sulu faz için uranyum derişimi, çalkalama hızı-süresi sabit tutularak ortam pH'ı, 
sıcaklığı ve organik fazdaki topo derişimi değişken parametre seçilerek çalışmalar 
tekrarlanmıştır. 

2.2.2 .Toryum ekstraksiyonu 

Kesikli toryum ekstraksiyonu çalışmalarında; kapaklı, sıvı sızdırmaz, yaklaşık 15 mL 
hacimli deney tüpleri kullanılmıştır. Stok standart toryum çözeltisi kullanılarak derişimi 
100mg/L (ppm) ve pH'ı 1,5-2-2,5 olan çözeltiler hazırlanmış ve her bir deney 
tüpüne(toplam 3x6=18 deney tüpü) 2-3-4-5-6 ve 7 mL alınmış ve bir balon jojeye 
TOPO/siklohekzan çözeltisinden 30 mL konulmuştur. Belirlenen sabit sıcaklıktaki 
çalkalayıcı içerisine tüpler ve balon joje yerleştirilmiş, 200 rpm karıştırma hızında 10 
dakika süreyle çözeltiler termal dengeye gelene kadar çalkalanmıştır. Deney tüplerinin her 
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birine toplam hacim 8 mL olacak şekilde TOPO/siklohekzan çözeltisi ilave edilip 20 
dakika aynı sıcaklık ve hızda çalkalanmıştır. Sulu ve organik fazdaki toryum derişimi 
hesaplanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde toryumun organik fazdan sulu faza ekstraksiyonu 
yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde belirlenen en etkin sulu faz-organik 
faz hacim oranı (1), en etkin pH (2.0) ve en etkin sıcaklık (25°C) şartlarında organik faza 
alman toryumun sulu faza alım şartları çalışılmıştır. Etkin şartlarda sulu faz ile dengede 
olan organik fazdan sabit bir hacimde (3 mL) alınmış, üzerine eşit hacimde ve aynı 
sıcaklıkta 0,3 M H2SO4 çözeltisi ilave edilmiş, deney tüpleri seçilen sabit sıcaklık ve 200 
rpm karıştırma hızında 20 dak. çalkalayıcıda çalkalanmıştır. Çalkalayıcıdan alınan tüpler 
sulu ve organik fazın ayrılması için bekletilmiş ve sulu fazdan 1 mL örnek alınarak analize 
hazırlanmıştır. UV Spektrofotometresinde 549,5 nm dalga boyunda absorbans değerleri 
okunarak sulu ve organik fazdaki toryum derişimi hesaplanmıştır. Çalışmalar 20, 25, 30, 
35 ve 40°C sıcaklıklar için tekrarlanmıştır. 

2.3. Sürekli ekstraksiyon çalışmaları: 

Gerek uranyum gerekse toryumun sürekli ekstraksiyon çalışmalarında resimde görülen ve 
Fizikokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri R.Donat-H.Cetişli tarafından projelendirilen 
sistem kullanılmıştır (Resim 1). Resim l ' e göre soldaki reaktör radyoaktif metal iyonun ilk 
bulunduğu sulu çözelti ortamı olup "DONÖR Faz", sağdaki reaktör ise radyoaktif metal 
iyonun son bulunduğu sulu çözelti ortamı olup "AKSEPTÖR Faz", iki reaktörün üst 
bölümleri ile bağlantı elemanlarında organik çözücüde çözünmüş reaktif bulunmaktadır ki 
sadece "ORGANİK Faz" olarak tanımlanmıştır. Donör ve akseptör fazların karıştırılması 
manyetik karıştırıcı ile organik fazın karıştırılması ise mekanik karıştırıcı ile sağlanmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Uranyumun sulu fazdan çözücü olarak kerosenin kullanıldığı organik faza kesikli 
ekstraksiyonu çalışmalarında elde edilen bulgular çalışmada seçilen ortam pH'ı, ortam 
sıcaklığı ve organik fazdaki TOPO derişimi değişken parametre değerleri ile birlikte toplu 
olarak Çizelge 1 'de verilmiştir. 

Resim 3.4 Sürekli Ekstraksiyon Sistemi 
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Çizelge 1. Uranyumun Sulu Fazdan Organik Faza Ekstraksiyonu Bulguları 

[U]suO= 113.6 ppm =4.773xıo-4M AO= 1.403 [TüPÜlor . = 1.293x10-2 M 

)H Ür2anik faz Sulu faz K = [U]o..! [U]su 
Toe ilk Son A [U02

L+] [U]x104 M [U02
H

] [U]x104 M ppm M 

1 1.38 1.380 11 1.76 4.696 1.843 0.077 60.651 60.651 

2 2.42 1.375 110.88 4.669 2.717 0.104 40.811 45.066 
25 3 4.66 1.321 109.37 4.610 4.231 0.163 25.849 28.271 

4 3.41 1.284 104.05 4.372 9.552 0.401 10.892 10.893 

5 3.15 0.222 16.93 0.711 96.673 4.062 0.175 0.175 
1 1.38 1.375 11 1.36 4.679 2.244 0.094 49.616 49.615 

2 2.22 1.329 109.66 4.608 3.939 0.165 27.843 27.843 
30 3 2.93 1.313 106.38 4.470 7.223 0.304 14.727 14.727 

4 2.11 1.266 98.60 4.143 14.998 0.630 6.574 6.574 

5 4.35 0.214 16.29 0.685 97.312 4.088 0.167 0.168 
1 1.23 1.351 110.43 4.640 3.172 0.133 34.816 34.817 

2 2.02 1.320 106.94 4.493 6.661 0.280 16.054 16.054 
35 3 2.62 1.291 102.61 4.311 10.990 0.462 9.336 9.336 

4 2.86 1.253 95.46 4.011 18.142 0.762 5.262 5.262 

5 4.21 0.212 15.60 0.656 97.997 4.117 0.159 0.159 
1 1.15 1.337 108.30 4.550 5.296 0.223 20.450 20.450 

2 1.86 1.311 104.22 4.379 9.384 0.394 11.106 11.105 
40 3 2.45 1.271 99.00 4.160 14.596 0.613 6.783 6.782 

4 2.81 1.104 85.59 3.596 28.008 1.177 3.056 3.056 

5 4.23 0.189 14.80 0.622 98.796 4.151 0.150 0.150 
1 1.22 1.317 106.70 4.483 6.902 0.290 15.458 15.459 
2 1.78 1.291 102.11 4.290 11.490 0.483 8.887 8.886 
3 2.31 1.185 94.10 3.954 19.503 0.819 4.825 4.825 
4 2.68 0.905 73.61 3.093 39.989 1.680 1.841 1.841 

45 5 4.34 0.184 14.37 0.604 99.233 4.169 0.145 0,145 

Toryumun sulu fazdan çözücü olarak siklohekzanın kullanıldığı organik faza kesikli 
ekstraksiyonu çalışmalarında elde edilen bulgular ortam pH'ı ve ortam' sıcaklığı parametre 
değerleri ile birlikte toplu olarak Çizelge 2'de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Toryumun Sulu Fazdan Organik Faza Ekstraksiyonu Bulguları 

Faz Donör Organik Akseptör 

T °C Â [Th4+] ms mg [Th%u KJ [Th Ĵson Â [Th4+] ms mg K2 

20 0.011 4.6169 0.0185 95.3831 20.6594 19.6118 0.492 75.7713 0.2273 3.8636 
25 0.003 3.4335 0.0137 96.5665 28.1249 18.5763 0.507 77.9902 0.2340 4.1984 
30 0.029 7.2797 0.0291 92.7203 12.7369 20.3515 0.469 72.3689 0.2171 3.5560 
35 0.030 7.4276 0.0297 92.5724 12.4633 32.9255 0.383 59.6469 0.1789 1.8116 
40 0.030 7.4276 0.0297 92.5724 12.4633 36.9196 0.356 55.6528 0.1670 1.5074 

Resim l 'de verilen sistem kullanılarak, değişen sıcaklıklarda gerek uranil gerekse toryum 
iyonunun sulu (donör) fazdan organik faza ve takiben organik fazdan ikinci sulu (akseptör) 
faza alım değerleri şekil İve 2'de verilmiştir. 

Şekil 1. Sürekli ekstraksiyonda fazlardaki uranil iyonu derişiminin zamanla değişim 
grafikleri 

Şekil 2. Sürekli ekstraksiyonda fazlardaki toryum iyonu derişiminin zamanla değişim 
grafikleri 
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Uranyumun ve toryumun sürekli ekstraksiyon çalışmalar sonucunda etkili olan 
parametreler belirlendikten sonra diğer metal iyonlarının varlığında uranyum ve toryumun 
ekstraksiyon çalışmaları yapılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler 
aşağıda Çizelge 3 ve 4'de verilmiştir. 

Çizelge 3. Cu+2, Pb+2 ve Ni+2 İyonlarının Varlığında Uranyumun Seçimli Ekstraksiyon 
Bulguları 

1=25°C pH=l,5 (HN03) pH=l (H3PO4) 
Metal Co Cdonör(PPm) CgkseDtor fppm) 

l f 6 100 3,38 91,21 
Cu+2 100 93,05 6,95 
Pb+2 100 83,30 16,7 

Ni+2 100 96,13 3,87 

Çizelge 4. Cu+2 ve Ni+2 İyonlarının Varlığında Toryumun Seçimli Ekstraksiyon Bulguları 

T=25°C pH=2 (HNO3) 0,3 M H2S04 

Metal Co CdonSr(PPm) Cakseotor ( P P m ) 

Th+4 100 10,38 51,22 
Cu+2 100 92,60 4,4 
Ni+2 100 98,58 1,42 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmalarımızda membran prosesi için model düzenek geliştirilmiş, metal iyonlarının 
sulu(döner) fazdan organik(eksraktör) faza ve organik fazdan ikinci sulu (akseptör) faza 
alımını etkileyen parametreler hem kesikli hem de sürekli ekstraksiyon yöntemine göre 
araştırılmıştır. 

Deneysel çalışmalarımızda elde ettiğimiz bulgulara göre; 

Kesikli ekstraksiyon çalışmalarında tüm çalışma sıcaklıklarında pH 3'e kadar sulu fazdaki 
uranyumun %80'den fazlası organik faza alınabilmekte, pH düştükçe alınma oranı %98'e 
kadar artmaktadır. Uranyumun organik faz-sulu faz arasındaki dağılım katsayısı ortam 
sıcaklık ve pH değerinden etkilenmektedir. 

Ortamın pH değerine bağlı olarak uranyum sulu ortamda uranil iyonu ve bu iyonun 
hidroliz ürünü farklı yüklü hidroksi uranil iyonları halinde bulunmaktadır. Uranil iyonu 
derişiminin en etkin olduğu pH 2 ve 25°C sıcaklık şartlarında en etkin taşınım 
gerçekleşmektedir. 

Sabit topo derişimli organik faz kullanımında ortam pH'ı ile termodinamik büyüklüklerin 
değiştiği bulunmuştur. Tüm pH değerleri için ekstraksiyon entalpisi negatif olup olay 
ekzotermiktir. Uranil iyonlarının organik fazda kompleks halinde olması nedeni ile 
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düzenliliği artmakta ve tüm pH değerleri için ekstraksiyon entropi değişimi negatif değere 
sahip olmaktadır. 

Ortam pH değeri arttıkça ortamdaki etkin uranil iyonu derişimi azaldığı, topo reaktifi ile 
kompleksleşme güçleştiği için pH 4'den sonra olay istemsiz hale gelmekte ve serbest enerji 
değişim pozitif değer almaktadır. 

Toryum iyonu için yapılan tüm kesikli ekstraksiyon çalışmalarında sulu fazdaki toryum 
iyonunun %90'dan fazlasının organik faza alınabildiği bulunmuştur. 

Toryum iyonunun organik fazdaki derişiminin sulu fazdaki derişimine oranı olan dağılım 
katsayısı ortam pH'ı ile değişmekte ve pH 2'de en büyük olmaktadır. Yüksek pH'larda 
hidroliz ürünlerinin [Th(OH)n](4 n)+ etkin olduğu, Th4+ iyonunun topo reaktifi ile etkin 
kompleksleşmesine karşın hidroksi iyonlarının ise kompleks oluşturamadığı için pH'ın 
2'den düşük ve büyük olması durumunda dağılım katsayılarının küçüldüğü bulunmuştur. 

Th4+ iyonunun sulu fazdan organik faza ve organik fazdan sulu faza alınmasında en etkin 
sıcaklığın 25°C olduğu bulunmuştur. Sıcaklık artışı ile Kı ve K2 dağılım katsayılarını 
küçüldüğü ve tüm sıcaklıklar için Kı'in K2 'den daha büyük olduğu, sıcaklığa göre Kı/K2 

oranı 4 ile 8 arasında değişmektedir. 

Toryum iyonunun sulu fazdan organik faza taşınımı hızlı ve yüksek oranda, organik fazdan 
akseptör faza alımı ise yavaş ve düşük oranda gerçekleşmekte, organik fazda kalım süresi 
ve derişimi yüksek olmaktadır 

Uranil iyonun organik fazda kalma süresinin 35°C için en uzun, 25°C için ise en kısa 
olduğu bulunmuştur. Sürekli ekstraksiyon bulgulânmn kesikli ekstraksiyon bulguları ile 
uyumlu olduğu ve sürekli ekstraksiyon için 25°C ortam sıcaklığının uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sıcaklığın artması ile organik faza geçen uranil iyonunun akseptör 
faza alınması güçleşmektedir. 

Sürekli ekstraksiyon çalışmaları tüm çalışılan sıcaklıklarda donör fazdaki toryum iyonunun 
hızlı ve etkin şekilde organik faza alınabildiği, toryum iyonunun organik faza alım hızının 
uranil iyonu alım hızından yaklaşık iki kat daha büyük olduğu saptanmıştır. Toryum 
iyonunun donör fazdan organik faza alım hızı ortam sıcaklığından fazla 
etkilenmemektedir. 

Diğer metal iyonların varlığında sürekli ekstraksiyon çalışmalarında belirlenen sıcaklıkta 
uranyumun ve toryumun sırasıyla 20 ve 45 dakikada yüksek verimle organik faza alındığı, 
diğer metal iyonlarının ise akseptör fazdan organik faza geçen miktarlarının az olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; uranyum ve toryum iyonlarının topo reaktifi ile hem kesikli hem de sürekli 
ekstraksiyon işlemlerinde ortam sıcaklığı, donör ve akseptör fazın pH'ı, organik fazdaki 
topo derişimi, farklı metal iyonların varlığı ve fazların karıştırma hızının etkin olduğu, 
etkin ektraksiyon için ortam sıcaklığının 25°C, ortam pH'nın 2, topo derişiminin metal 
iyon derişiminden yüksek olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Etkin kütle taşınımının sağlandığı reaktör sistem ve faz taşınım şartlarında çoklu metal 
iyonları içerisinden istenilen metal iyonunun seçimli olarak zenginleştirilmesi, mevcut 
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veya sentezlenecek yeni taşıyıcı l igandların kullanılması, organik faz için farklı çözücü 
türlerinin kullanılması , sürekli ekstraksiyon için kinetik model lemeler in belir lenmesi 
çal ışmalarının gerçekleştiri lmesinin h e m bil imsel hem de endüstriyel uygulamalar 
açısından yararlı olacağı inancındayız. 
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