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Abstract 
   The leaching characteristics of sea nodules of Indian Ocean were investigated by 
leaching of Cu, Ni, Co, and Zn using  0.5 M of the solvent D2EHPA in ammonia 
solution, and 10% Isodecanol in Kerosene. It was found that Zn recovery almost 
remained steady after the first contact, i.e (0.017 g/L) while the recovery of Cu, Ni and 
Co increased even after third contact and reached its maximum value i.e  (0.82 Cu , 0.90 
Ni , 0.296 Co ).  
   Also the result had revealed that the best time of mixing aqueous solution of metals 
ions to be recovered was found to be 2min, while the recovery of metals ions decreases 
as the organic to aqueous ratio was increased from  1:1  to 4:1.  
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دراسة أستخالص بعض المعادن من المحلول األمونياكي لعقيدات البحر في المحيط 

  )D2EHPA(الهندي بأستخدام كاشف 
  الخالصة

       يتضمن البحث دراسة أمكانية أستخالص النحاس والنيكل والكوبلت والزنك من عقيـدات البحـر           
ي أثيل هكسيل حامض الفسفوريك في  موالري من كاشف ثنائ0.5الموجودة في المحيط الهندي بأستخدام      

كحول االيزوديكانول والكيروسين، وقد لوحظ أن استخالص الزنك يبقى ثابـت    % 10محلول االمونيا و    
في حين أن أستخالص النحاس والنيكل والكوبلـت    ) لتر/ غرام 0.017(بعد الدورة االولى لالذابة وبمقدار    

 0.296 نيكـل ،     0.90 نحاس ،    0.82( الى اعلى قيمة    تزداد حتى بعد الدورة الثالثة من االذابة لتصل         
  .لتر/غرام) كوبلت

      ولقد أظهرت النتائج بأن أفضل زمن لخلط محلول االذابة الستعادة أيونات المعادن هو دقيقتان في               
 1:1حين أن أستخالص أيونات المعادن يقل عندما تزداد نسبة المكون العضوي الى محلول االذابة مـن      

 . 4:1الى 
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