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DBBT ligandı platin grubu metalleri ile çok kararlı ve sudaki çözünürlüğü çok düşük 
şelat kompleksleri yapmakta ve çok da seiektiftir. Ancak bunların matriksten ayrılması için 
ekstraksiyon parametrelerinin iyice belirlenmesi gerekmektedir[l, 2 ].

Ekstraksiyon çalışmaları bir su banyosu içinde 100 mililitrelik bir cam balon içerisinde 
magnetik karıştırıcı da kullanılarak değişik sıcaklıklarda yürütülmüştür. Ekstraksiyonda sulu
faz olarak metal tuzlarının hidroklorik asitli (0.001-4 molarlık ) ortamdaki 500 [ig/ml'lik çö
zeltileri ve organik faz olarak da şelat yapıcının toluen içindeki çözeltisi 1 : 1  oranında karıştı
rılarak yürütülmüştür. Fakat sıvı fazdaki metalin ve organik fazdaki ligandın mol oranlarının 
1: 4 ile 1:24 arasında bulunmasına dikkat edilmiştir. Ekstraksiyonun sıcaklığa bağımlılığı 
20° C ile 8Q°C ve zamana bağımlılığı ise 10 ile 420 dakika arasında taranmıştır. Çalışmalar sı
rasında eşit zaman aralıklarında sulu fazdan örnekler alınarak ekstraksiyonla ayırmanın ve
rimliliği A AS yöntemi ile kontrol edilmiştir.

Herbir metalin en yüksek verimlilikle ekstraksiyonu için gerekli asit derişimi, 
metal/ligand mol oranı( M/L ), sıcaklık ve ekstraksiyon süresi tespit edilmiş ve sonuçlar tab
loda verilm iştir:

Tablo : Platin metalleri iyonlarının ekstraksiyon parametreleri

M/L CHC1[mol/l] Ekstraksyon 
Verimi [%]

T[°C] Sürefdak.]

1:6, 1:4 0.001 - 2.00 Pd (II) : 100 2 5 -8 0 10
1 : 1 2 1 - 2 Ir (HI) : 98 80 420
1:9, 1:12 2 Ru (HI) : 98 80 180
1:18 2 Rh (HI) : 97 80 240
1 :8 , 1 : 1 2 2 Pt (II) : 99 80 90

Platin metallerinin sulu hidroklorik asitli bir ortamdaki kloro ve kloro/aqua 
komplekslerinin farklı kararlılığa sahip olması nedeni ile bunların kararlılığı Pd (II) > Pt (II) > 
Ru (III) > Rh (IH) > Ir (III) sırasında azalır.

Platin metalleri klorokomplekslerinın ekstraksiyon sırasında OTganik faza taşındığı, 
ancak DEBT derişiminin yüksek olması nedeni ile kompleksin şelat komleksine dönüştüğü ve 
arkasından serbest kalan idörür iyonlarının sulu faza geçtiği sanılmaktadır.
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