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SUMMARY
In this work the releuance of the recovery of mefala by solvent
extraction has brren underlined as a method ofpolllrtion
controloflean ores artd wustes. The basis of &hekinetic study a/
the whole extraction process h u e been discussed. showirtg [he
relatiue importame af Interfacial diffusionand chernical
reactions in delernining tht! overall kinelics of [¿quid-liquid
extraction. The dirferent criterio enployed in (he
establishernent of the control r ~ g i m are
e reuiewed. Finally the
~quationso f t h main
~
rnodels are deueloped.

SARRERA
Uretan dauden poluitzaileen klasifikazio batek, hi talde desberdinetan
banatzen ditu poluitzaileak: parametr'o fisikoak, hauek, solidoak, kolosea, hatsa, bitsa, konduktihi tate elektrikoa, azidotasiun edo pH-a tenperatura eta ertadioaktibitatea, eta parametro kirnikoak, otganikoak edoeta
ez-organikoak izan daitezkeelarik.
PoIuitzaile ez-organikoetan hiru mota
desberdin aurki dezakegu ere:
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anioiak, zeintzuk, karbonatoak, nitratoak, kIoruroak, siilfatoak, silikatoak, e.a. izan hait daitezke, katioiak,
zeintzuk, kaltzion, sodioa, magnesioa
eta potasiaa batez ere bait dira, eta
hirugarsenean: mclalak.

PsEuitzail~!cz-org;inikoen

artean,

rnetalak toxikocnak dira. kasu hakoitzaren toxizitatc-mailak aktibitate
desbetdinetan ezarri dira I I I

Burdina aktibitate industrialetatik eta meatzetatik dctlorrena, srlilik

konhentrazio altuetan dagoen kdsue
tan poluitzaile toxiko hihurtzen da.
rnagnesioa, burdinarekin batera agcr
tzen ohi da, bere toxizitate-rnaila burdinarena baina handiagoa itanik;
kohreak toxizitate herdintsua dauka,
here sulfatoak aktihitate bakterizida
cdukiz; nikelak, aurrekoek baino
texizi tate handiagoa dau kana, zink
eta kobrearekin batera agertzen ohi
da; kromoak balentzia baxua dauka
nean Ikromikoa) ez du toxizitaterik
erakusten, baina halentzia altuetan
(kromatoa) kontrakoa gertatzen da,
nitrifi kazioa galeraziz;
beruna k,
industria eta rneatzelalik datorrena,
intoxikazia tipikoak sortzeh ditu;
merkurioak, poluzia-episodio batzuk
sortu du, espezie hiitzutan Irnaila
trofikoan) rnetatzcagatik; kadrnioak,
galvanoplastitik datorrena, oso toxizitate handia daiika; selenioa eta artsenikoa, nekazaritza-, indristri- eta
~neatzetatikdatozenak, kontzentrazio
íkantitatr:/c~una) perrnitigarrietan
ikurkitzcn dira. Metalen hidroxidoen
eta galzen disolbaezintasvnak hnndar-urctan beraien egozpena fahoratzcn du
1 londar-uretalro isurien azterketa
-,ikona. nirarcn poluzionren estudioe-

tan oso etapa garrantzitsua da, urak
kanpora isuri baino lehenago beraien
tratamendua ebaIua didin.

Orokarki, hondar-urek materia
orgnniko biodegradagarria daukate,
HOD parametroaren bidez adieraz
rlaitekeelarik, konposatu organiko eta
ez-organika
oxidagarriak,
COD
parametroz neur daitezkeenak eta
aktibitate industrialetatik datozen
poluittaile organiko ez ez-organiko
espezifiko batzu.

Eckenfelder-en testuan (2) aipatzen denez, oinarsizko operazio hatzu
hondar-uren tratamenduari aplikatu
zaizkio, hiru etapa desberdinak osotuz: tratamendu primarioak, sekundarioak e ta tertziasioak.

Lan honetan historikoki uren
arazketarako erabili ez den opesazioa.
baina
azken
urteetan metalak
dauzkatcn uren tratamendurake oso
egokia bihurtu dena, aztertuko da.
Problematika honek, Euskadin oso
garranizi handia dauka, batez ere
metalurgian, hurdinezko eta ez-burdinezko instalazio industrialeetan.
Aipatutako

arrazoiengatik

lan

honetain
hondas-uretan
daudcn
rnetabcn herreskuratzeari lik ido- l iki-

do erauzketa-prozesuaren aplikazioa
nztertzen da, erauzketa-proresuaren
artalisi eta rnodelatzearen ikuspuntutik.
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ERAUZKETA-PROZESUAREN
FUNTSEZKO TEOHIAK
Metalen erauz keta-prozesua, fase
akuoso batetik fase organiko batera
metal baten MP+,transferentzia da:

Raina normalean, metalaren
transferentzia ez da egiten metalaren
Forma askez, baizik eta hestekatzaile
hatekin [karga eduki dezukeena, L)
gertatzen den konplexaziuzkn errcak zio baten bidez:

forma honetan metaia
organikosa transferitzen d a
eta

Tase

Prezesu totalaren mugak bi mota
desherdinekoak izan daitezke: alde
batetik, metala eta bere kanplexuaren
artean formatzen den orekaren
ezaugartiak eta beste aldetik aspektu
zinetikoak, zeintzu konplexaziozko
prozesuareoak edo eta faseen arteko
transferentziarenak izan bait daitez-

ke.
Orekaren ezaugarriak
Faseen arteko orekaren ikuspuntutik, metal edo bere konplexuaren
aktibitatea desberdina izan behar
dela bi faseetan ondoriozta daiteke.

fori koa, disolbatzaile organi ko batez
(n-heptanoa) erabiliz, zinkaren erauaketaren oreka eta zinetika ikertzen
dutenak; Perez de Ortiz-ek ela 1g.-ek
(6) hidrnxiaximak erabiliz, kobrearen
erauzkctarako
eredu
xinetikoa,
erreakzio kimikoari eta materi transferentziari dagozkien parametroak
sartuz, bilakatzen dulenak; Hughes-ek eta Rod-ek (7,8) fase akuoso batetik eta azido organiko bat erabiliz
metal d i b a l e n t e ~ n erauzpenerako,
pelikula hikoitzean datzan eredu bat
hilakatzen dutenak e.a
Honela, eríiuzketa-prozesuak daukan garrantzia hondar-uretan dauden
metalen berreskurapenerako argi
ikus daitcke.

Aspektu zinetikoak

ondoko legea ezarriz (3):

Oreka kimikoak, diseluzioan dauden ecpezicak jasotzen ditu, hau da,
metalari batzen zaizkion hestekatzailearen mol-kopurua, konplexua formatzeko hehar den hestekatzailc-kopurua adierasiz.
Gai honi buruz, hibliografia ugnri
agcrtu da, hala nola, !,.A. Ajnwin ck
eta Ig.-ek (431, culfatoaren disolusio
akuosotan e t a azido dií2-etithexillfos-

Fase akuoso batean dauden
metalen eta disolbatzaile organiko hat
erahiliz egiten
den etauzketa-prozesuasen
zinetika
globalak
erreakzio-kimikoaz e t a espezie-difusioaren zinetikaz dependatzen du.
Erauzketa-prozesuan, amaierako produktuen egoera eta hasierakoena
zeharo desberdinak direnez gero,
prozesuaren bitartean lotura kimikoen forrnazioa eta etendura batzuk
gertatu bchar dira. Honen ondorioz,
mekanismo glohalaren etapa bat, fase
herean gerta tux (errea kzio harnogeneoal edo likido-likido taiteko facean
gertatuz (erreakzio heterogeneoal
nahiko astirotsua denean, honek
erauxketa-abiadusa totalean eragina
edukiko du. lionetaz gain, espezie
kirnikoak raseen artean transferitzen
direnez, fase baltctik tarteko faserako
materia-transferentzia kontutan hartu behar den beste faktore bat da,
kasu honetan difusio-prozesua erauz-

keta-prozesu globalean etapa mugatzailea izan daitekeelasik. Baina,
kasu praktikoehn, bi faseen barnean
irabiatze gogarra dagoenez gero, difusio-prozesua inter fasearen inguiuetan dagoen zona batean kúkatzen da.
Honegatik, bi geruza likido geldikorrek, bata fase akuosoan eta bi-
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"Nahsste erregimena" materi-transferentzia eta erreakzio kirniko
astirotsua daukan kasu bat bezala
deskriba daiteke. Hemen difusioaten
abiadura eta erreakzio kimikoaren
abiadura ezin dira rnesprezatu.

garrena fase organikoan difusio-prozesua kontrolatzen dute. Ceruza eeldikor hauen lodierak, erauzgailuaren
harnean dauden ezaugarri hidrodinarnikoez dependatzen du. Soilik, ezau~ a r r i hidrodinarnikoek, geruzasen
lodiera sera den suposatzea permititzen duten kasuetan difusioak ez du
eraginik erauzketa-prozesuaren abiaduran.

Beste aldetik, kontutan hartu
behar da, osa zaila dela erauzketa-ertegirnena zehaztea esauzketa-abiadura konposizio kimikoz edoeta kontzentrazioa denbaraz koerlazionatzen
duten datu esperimen talekin.
Erauzketa-erredmena zehazteko
bilakatutako irizpidek 1131

Beste aldetik erreahzio kimikoa
arintsua den kasuetan, aurreko difusio-pelikuletan (gcruza geldikorrak)
~estatzendiren fenomenoek erauzketa-abiadura kontrolatzen dute; kasu
honetan erauzketa '"erregimen difusionalean" gertatzen dela esaten da.
Rigarren kasuan, d ifusio-fcnomenoa k
instantekaak kontsidera daitezkenean. erreakzio kirnikoz konparatuz,
erauzketa "erregimen zinetikoan"
gertatzen da. Kasu honetan dauden
cspezie kimikoen erreakzio-abiadura
rzagutu behar da, erauzketaren
tinetika deskriba dadfn. I Iemen
erauzketaren zinetika,*zinetika kimikoa bezala azter daitcke. Raine. Larti
praktiko gehienetan aurreko bi
p u n b l m fenomenoak bereiztea oso
saila da. Nahiz eta kriterio batzuk
propocatuak izan (9-121, beraien
aplikazioa oso honplexua da, zaEantzagarritasun batzu sorteraziz.

Estudio esperimental batzuetan bi
rasuen nahaste bat gertatzen da.
Kasu

honetan

erauzketa-zinetika

aztertzeko, difusioa eta zineti ka kimikoa deskribatzen duten ekuazio diferentzialak Gatera erabaki behar dira.

Hiru dira bilakatu diren irizpide
inportanteenak:
1. Estrakzio-abiaduraren bi faseetako

irabiatzean dependentzia
S. Rero-transmisioaren

transferentziaren

eta rnateri
koeftzienteen

konparaketa.

3. Aktibazio-eneigiaren ebaluazioa.

l

HaIere, 2. eta 3. irizpidek oso
gutxi erabili izan dira ersegimena
zehazteko. 2. irizpidearen arabera, bi
koefizienteek faseen irabiatae-abiaduraz dependentzia berdina daukatenean, crauzketa-erregimen difusionala gertatzen da. Metodo honen
zailtasun nagusiak hauexek dira:
lehen eta behin bero-transmísioaren
koeficienteen neurketnk oso zailak
direla eta bigarsenean sistema multikonponenk batzutan oso 'zaila dela
interecatzen zaizkigun espezieen R.T.
koefizienteak beste espeaie ki mikoetatikoak bereiztea. Zail tasun berdinak aplika dakizkioke 3 irizpideari.
-

Kasu h:ttzzitrin crc, rr;iuzket;in gert n t z ~ ndircn prozesu kimikoek eta
proxcsti difusirinalck i i klibazio-energia

lierdina d;iukatc.

()rdu;in, 1 irizpidea gchien erabili
I k r r t ~ a i l r hatzuek iiditzera
ernan diitenez. Orokorki, prozesu bat
~ i # - t ~ r, li; i .

erregimen difusionalean bilakatzen
denean erauzketa-ahiadura, irabia-

tze-abiaduraren arabera handitzen da
( 2 . irudia, M zonal. Beste aIdetik
estrakzio-abiadurak irabiatzean de-

pendatzen ez duenean erregimen
zinetikoan dagoela ondariozta daiteke
(2. irudia, B zona). Irizpide honen
oinarria hauxe da, irabiatae-ahiaduraren gehikuntzak difusio-pelikulen
lodiera gutxitzen du ( l . irudia).
Honegatik, erauzketa-abiadura geh i tzen da prozesua difusioz kontrolaturik badago. Pelikulen lodiera O-taino
gutxitzen denean, soilik esreakzio
kimikoa kontrola dakioke erauzketa-abiadurari, eta honegatik honek ez
du dependaczen irahiatze-abiaduraz.

irabiatutako
rase organi koa

estazionarioa

filme akuoso

irabiatutako
fase akuosoa

1. i

a : Bi fase likidotako sistemaren eskema.

Aurreko irizpidea, irabiatze gogorra daukaten erreaklorli hatzuei eta
inter-fasearen area konstante daukaten
irabiatutako zcluta hatzuei
aplikatu zaie. Baina bi kasuetan
irixpideak oker hatzu nndoriozta
ditzake. lsabiatutako zeluletan, nahiz

eta A zonan erregimen difusionala
kontrolatzen dela ondorioztatu, kontrakoa ez da gertatzen R onarako.
Berta liteke ere, itahiatze-abiadura
handitzera koan, peli kuEen lodiera ez
zela gehiagorik gutxituko. Efektu
honek erregimen zinetikoa simula

2.

m:Erauzketaren a'biadura va. irabiatze-abiadura.

dezake.

honetan zona leun batek, erregimen
difusionala simula dezake ete.

Irabiatze
gogorra
daukaten
crreaktoseetan zalantza batzu k sor
daitczke 3. isizpidea esabiltzerakoan.
Interfasearen area totala ez hada

ERREGIMEN ZTNETIKOARI
DAGOZKTON EREDUAK

kontutan hartzen erauzketa-abiadusaren ebaluazioan, erauzketa-abiaciura gehi daiteke abiatze-abiaduraren
arabera, sistema erregimen zinetikoan dagoenean erreakzio k i m iko
interfase baten kausaz. A zonaren
gehipenak ez du adierazten difusio-pelikula lodiaren gutxipena. baizik
eta Fase dispertsoaren tanta-kopuruaren handipena.
Reste aldetik, B zonaren tramo
lcunak ez du b;iiezlatzen estrakzioa
crrcgirnen zinetikoan gertatzen dela.
hhiatze-a'biadurn aCtua denean, nahiz
c t r i fase dispprtsoun dagoen tanta.;i.enbakia konstantt! mankndu, formazio abindura eta koalestzentziarena berdinak direnez aero. tanten
harriean barneks zirkulazioa eEa
nahastc pobrea ager daitezke: kasu

-

Difusioz kon trolaturkko in terfasearen erreakaioa
Honelako kasuetan gertatzen den
mekanismoa ondoko bi etapen bidez
deskriba daiteke:
a ) Interfasean absorbatutako disoIbatzailearen rnolekulen eta metalaren arteko intesfaseko konplexu baten hrmaziúa.
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b) Interfase- konplexuaren transferentzia intesfasetik fase organikotaino eta geratzen diren
hutsetan konplexuareh ordezkapena disolhatzailearen mcilekulez.

Erabiltzen diren ekuazioak hauexek dira:

tzailea, i, interfasean absorbatutako
espezieak eta masrak, frise organikoan dauden espezicak adieratten

d i t u 7 . t ~ r",
. erauzketa-hasierako ahiadur:i ~ t a(Q/V) area intcrfazialarcn
eta fase rikunsako bolumenasen arteko
erlazioa dclarik

A +, metalaren kaltioia ixanik, R H
erauzketarako erahili tako dicolba-

t

Fluxu inkcrfazialak +lo= s\i?r(V/Q)
daukan dependentzia
[BM] eta
[ EI + 1-espesiez 3. Erudian errepsesentatzen da. Erakutsihko dcpendentzia,
zeluletan
egindako
irahiatutako
esperimentu zinetiko hatzutan hekatu

da.

erreakzio akuosaa

(3.a)

erreakzio akuoso eta interfaziala

i HX 1
13.b)
r"m.b

3.

w:Erauzketaren abiadura vs. disalbatzailearen kontzentrazioa rase akuosu
rta intpdasearen erreakzioetareko.

Esreakzio kimikoz kontrolaturiko
psozesua

a ) Fdsc nkuasako erregimen sinetikoa

Sistema hau deskribatsen duten
ekuazioak hauexek dira:

k
ro= L [ A] l+
llXl

a

k

1

~i

k,=ItlXI/l~tXI

bl interfaseren erregimen zinetikoa

Kasu hanetako ekuazioak ondo-

koak dira:

+.metalaren katioia izanik.

A

A*

+ HX (interfasean)

ki

AX (interfasean) + H +

k

R j = ki[(HX),1
C)

fase akuoso interfasearen erregimen zine tikoa

ro. rO eta

Ctai-kdaukaten

dependen- [kxlsan!Ja, 3.b eta 3,e irudietan
azaltzen da.

Erausketa-abiadura totala r%
fli-ren

l

P

gehikuntza da:
1
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