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ÖNSÖZ

Lityum özellikle yeni nesil pillerde oldukça fazla kullanım alanı bulan değerli ve gelecek
vadeden bir madendir. Lityum iyon pillerini değerli hale getiren başlıca 3 sebep yüksek
enerji/ağırlık oranlarına sahip olmaları, kullanılmadıkları durumlarda çok yavaş enerji
kaybetmeleri ve hafıza etkisi sorunu barındırmamaları olarak gösterilebilir. Otomotiv ve
elektronik endüstrisinde kullanılan uzun ömürlü şarj edilebilir pillerde lityum kullanımı bu
elemente olan talebin gelecekte artacağını göstermektedir. Bunların yanı sıra Dünya lityum
rezervlerinin kısıtlı olması, deniz suyundan lityum elde edilirken mümkün olan en verimli
yöntemin kullanılmasını gerektirmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak bu projede
lityum klorürün deniz suyundan sıvı-sıvı özütlenmesi yoluyla kazanılması üzerine
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra taraksı polietilen glikoller ve lityum mangan oksitler ile deniz
suyundan lityum kazanılması araştırılmıştır.

Bu projenin gerçekleştirilmesinde TÜBİTAK’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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KISALTMALAR

HF: Hekzil formamit
OF: Oktil formamit
DBF: Dibutil formamit
DHF: Dihekzil formamit
OP: Oktil pirolidon
c-PEG: Taraksı polietilen glikol
R: Arıtık (Raffinate) fazı
E: Özüt (Extract) fazı
R: Alıkonma (Retention)
PEUF: Polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon
k: Faz dağılım katsayısı
AAS: Atomik absorpsiyon (soğurma) spektrofotometresi
AS: Alev spektrofotometresi
LMO: Lityum mangan oksit
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ÖZET

Lityum son yıllarda pil ve nükleer reaktörlerde kullanımı gittikçe artan ve geleceğin yakıtı
sayılan değerli bir metaldir. Dünya lityum rezervlerinin cevher ve tuzlu sular ile kısıtlı olması,
lityum kazanımı konusundaki araştırmaları sınırsız bir lityum kaynağı olan deniz suyuna
yönlendirmiştir. Deniz suyundaki toplam lityum miktarı 2.4x1011 ton civarında olmasına
rağmen düşük lityum konsantrasyonu (0.17 mg/L) deniz suyundan lityum elde edilmesi için
en verimli yöntemin bulunmasını zorunlu hale getirmektedir. Projenin amacı N-alkil
formamitler ve pirolidonlar ile deniz suyundan lityum klorür özütlenmesi imkanlarının
araştırılmasıdır. Projenin ilk yarısında elde edilen veriler ışığında hekzil formamitin 0.11 gibi
yüksek bir dağılma katsayısı ile diğer formamitler ve pirolidonların arasında en yüksek
performansı sağladığı anlaşılmıştır. Ancak deniz suyunda bulunan diğer iyonlar varlığında
yapılan selektivite (seçicilik) deneylerinde hekzil formamitin lityuma oranla magnezyuma
daha selektif olduğu bulunmuştur. Ayrıca hekzil formamitin düşük buhar basıncı bu maddenin
özütleme işlemlerinde kullanılamayacağını ortaya koymuştur. Bu sebeple projenin son altı
ayında deniz suyundan lityum ayrıştırılmasında kullanılabilecek alternatif yöntemler üzerinde
durulmuştur. Bu yöntemler arasından polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon yönteminde
taraksı polietilen glikoller kullanılmış ve 0.34’e varan alıkonma değerleri elde edilmiştir.
Diğer bir yöntemde lityum mangan oksitler kullanılmış ve 3.5 mg Li/g adsorbent kapasite
değeri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz suyu, Özütleme, N-alkil formamitler, lityum klorür, PEUF,
adsorpsiyon
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ABSTRACT

Lithium is a valuable metal due to its increasing usage in nuclear and battery industries which
makes lithium, the fuel of future. Regarding scarcity of current lithium reserves in ores and
brines, research on lithium separation now focuses on recovery of lithium from sea water
which is an endless source of lithium. The total amount of lithium in sea water is tremendous
(2.4x1011 tons) but its concentration is very dilute (0.17 mg/L) which brings requisite in
finding the most efficient method in lithium separation. The objective of this project is to
investigate the lithium extraction properties of N-alkyl formamides and pyrrolidones. The
experiments in the first half of the study showed that hexyl formamide gave the highest
distribution coefficient with a value of 0.11 among other formamides and pyrrolidones.
However the selectivity experiments near counter ions showed that hexyl formamide
exhibited higher selectivity towards magnesium. Likewise the low vapor pressure of hexyl
formamide signified that formamides cannot be utilized in extraction processes unfortunately.
For this reason, alternative methods in separation of lithium from sea water were utilized in
the remaining six months of the project. One of these methods is polymer enhanced
ultrafiltration in which comb like polyethylene glycols are employed and retention value of
0.34 is achieved. In the other method lithium manganese oxides are utilized and a capacity
value of 3.5 mg Li/g is acquired.

Keywords: Sea water, Liquid-liquid extraction, N-alkyl formamides, lithium chloride, PEUF,
adsorption
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1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

1.1 Lityum ve özellikleri

1817 yılında petalit formunda Brezilyalı kimyacı Johan August Arfvedson tarafından keşfi
yapılan lityum [1, 2] ilk olarak 1821 yılında William Thomas Brande tarafından elektroliz
yolu ile izole edilmiştir. 1923 yılında Metallgesellschaft AG adlı Alman firması tarafından
lityum klorür ve potasyum klorürden elektroliz yoluyla izole edilen lityum ilk defa
ticarileştirilmiştir [3]. Birinci Dünya savaşında alüminyum ve çinko alaşımlarına katılarak ilk
defa büyük ölçeklerde kullanılan lityum daha sonra kurşun alaşımlarına da katılarak
kullanımını sürdürmüştür [4]. İkinci Dünya savaşına kadar küçük boyutlarda kalan lityum
endüstrisi, lityum hidratın hidrojen depolama amacıyla kullanılmasıyla tekrar büyümeye
başlamıştır. Küçük miktarlardaki lityum hidrat deniz suyu ile reaksiyona girerek yüksek
miktarlarda hidrojen açığa çıkarabilmektedir [5]. 1960’lı yıllara kadar yıllık satışı 1000 ton’u
geçemeyen lityum Birleşik Devletlerde nükleer enerji teknolojisinin lityum hidroksit
ihtiyacının belirmesi ile daha büyük miktarlarda tüketilmeye başlanmıştır.
Lityum gümüşümsü beyaz rengiyle bilinen en hafif alkali metaldir. Diğer alkali metaller gibi
1 adet valans elektronuna sahip olan lityum bu elektronu kolayca verebilir ve bu sayede
yüksek derecede elektrik ve ısı iletkenliği gösterir. Sahip olduğu tek valans elektronunun
çekirdeğe yakınlığı nedeniyle diğer alkali metallere göre daha az reaktif olan lityum buna
rağmen doğada yalnızca birleşikleri halinde bulunur. Bunun yanı sıra düşük termal genleşme
katsayısına, ve katı elementler arasında en yüksek spesifik ısı değerine sahip elementtir [6].
Lityumun kullanım alanını genişleten en önemli özelliklerinden biri de düşük yoğunluğudur
(~0.534 g/cm3). Lityumun 400 µK altı sıcaklıklarda (1 atm) [7] ve 20 GPa’dan yüksek
basınçlarda (9 K) [8] süper iletkenlik özellik sergilediği de bilinmektedir.
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1.2 Lityum ve bileşiklerinin kullanım alanları
Lityum kullanımı ülkeden ülkeye göre değişse de genel olarak bakıldığında lityumun
kullanıldığı başlıca alanlar ve kullanılma oranları şöyle sıralanabilir [9]:
- Seramik ve cam

31 %;

- Piller

23 %

- Kayganlaştırıcı yağlar

10 %

- Havalandırmalar ve klimalar

5 %;

- Alüminyum üretimi

3 %;

-Diğer kullanım alanları

28 %

Lityum ve bileşiklerinin (lityum hidroksit, lityum bromit, lityum karbonat) genişleyen
kullanım alanları başlıca 9 grupta toplanabilir.

1.2.1 Seramik ve Cam Yapımı
Küçük iyonik yarıçap ve bunun sonucu olarak yüksek iyonik yük yoğunluğu, lityuma seramik
yapımında kullanılmak üzere güçlü bir akı etkisi vermektedir. Lityum tetraborat bu etkinin en
iyi gözlemlenebildiği örnektir. Kil ve sır yapılarında cam oluşumunu hızlandıran lityum
tetraborat aynı zamanda silikanın yüksek erime noktasını da düşürmektedir. Bunun yanı sıra
lityum alümina silikattan oluşan cam seramiklerinin yapımında kullanılan lityum düşük
termal genleşme katsayısı ile geniş sıcaklık aralıklarında seramiğin kullanılabilmesini
sağlamaktadır.

Li 2 ZrO 3 ’ünde

önemli

miktarlarda

seramik

yapımında

kullanıldığı

bilinmektedir [4].
Cam yapımında ise lityum metaborat ve lityum floritin cam içerisinde akı malzemesi olarak
sıklıkla kullanıldığı ayrıca lityum fosfatın da iyon iletken cam üretiminde kullanıldığı
bilinmektedir [4].
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1.2.2 Elektrokimyasal Uygulamalar (Piller)
20. yüzyılda elektronik cihazların tüm Dünya’ya yayılması ve giderek artan kullanım alanları,
daha uzun süre enerji sağlayabilen, hafif, hafıza etkisi barındırmayan ve kısa sürelerde şarj
edilebilen pilleri gerekli hale getirmektedir. Bunun yanı sıra hibrit ve elektrikli arabaların
geleceğin taşıtı sayılmaya başlandığı şu günlerde pil teknolojisi önemini giderek daha da
artırmaktadır. Delucchi ve Lipman’ın 2001’de yaptığı araştırmada elektrikli arabaların
benzinli arabalar ile rekabetini artırmak için düşük üretim maliyetlerine ve daha uzun
kullanım ömrüne sahip pillere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Daha sonra beklenen
özellikleri karşılaması amacıyla lityum iyon pilleri modellenmiş ve geleceği umut vaat edici
bulunmuştur [10]. 1990’lara kadar elektronik aletlerde pil teknolojisi nikel-kadmiyum pillerle
sınırlı iken yüksek enerji/ağırlık oranı ile lityum metalinin kullanılmaya başlanmasıyla daha
yüksek performanslı piller üretilmeye başlanmıştır. Lityumun düşük moleküler ağırlığı ve
buna kıyasla yüksek elektriksel yüke sahip olması, bu metali pillerde kullanılmak üzere en
büyük aday yapmaktadır. 22 Mart 2010’da New York Times’da Clifford Craus tarafından
hazırlanan haberde elektrikli arabaların kullanımının yaygınlaşmasıyla lityumun baş tacı
edileceği anlatılmıştır. Toyota’nın tedarikçilerinden Toyoto Tsusho’nin 100 milyon dolarlık
bir lityum projesi için ortaklık anlaşması yaptığı, ayrıca yaklaşık 60 maden şirketinin
Arjantin, Sırbistan ve ABD’nin Nevada eyaletinde yakın gelecekteki lityum projelerine 1
milyar dolardan fazla para akıtacağından bahsedilmektedir [11].
Lityumun geleceğin metali olarak gösterilmesinin ve pillerde anot olarak kullanılmasının en
önemli sebeplerinden bir tanesi lityum ve bileşikleri yüksek enerji/ağırlık oranı ile büyük
avantaj sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra kullanılmadıkları durumlarda çok yavaş enerji
kaybederler ve hafıza etkisi sorunu barındırmazlar. Dolayısıyla, bu pilleri şarj etmek için tam
olarak boşalmalarını beklemek gerekmez. Ayrıca yine aynı nedenden dolayı şarjı yarıda
kesmek pil için olumsuz bir etki yaratmaz [12-14]. Tüm bu sebepler lityum iyon pillerini
geleceğin en yaygın pilleri olmaya aday yapmaktadır.

1.2.3 Kayganlaştırıcı Yağlar
Yağlarda yüzey aktif maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Kalsiyum, sodyum ve lityum
kullanılarak hazırlanan yüzey aktif maddeler yağların viskozite, uçuculuk, suya dayanıklılık
ve kimyasal reaktiflik gibi fiziksel özelliklerini geliştirmede görev alırlar. Lityum bazlı yağlar
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diğer yağlara göre daha düşük donma noktasına sahiptir ve bu yüzden çoğunlukla tercih
edilirler [15]. Örnek vermek gerekirse lityum hidroksitin yağlara ağırlıkça yüzde 10’a varan
oranlarda katıldığı bilinmektedir [4].

1.2.4 Havalandırma ve Klimalar
Lityum bromitin yüksek konsantrasyonlu sulu çözeltilerinin absorpsiyonlu klimalarda
kullanıldığı bilinmektedir. Suyun buhar basıncını azaltan lityum bromit ile floroklorokarbon
içeren

soğutuculara

alternatif

oluşturularak

çevreye

zararı

olmayan

sistemler

üretilebilmektedir [16].

1.2.5 Metalürji
Lityum çok çeşitli metallerle alaşım yapmak üzere kullanılmaktadır. Bunların başında kurşun
ve alüminyum alaşımları gelir. Alüminyum-lityum alaşımları düşük yoğunluk (daha az
ağırlık), yüksek direnç ve sertlikleri ile hali hazırda uçak imalatında kullanılan alaşımların
yerini alabilecek kuvvetli adaylardır [17].
Alüminyum-lityum alaşımlarının yanı sıra 1950’li yıllarda lityum magnezyum alaşımları uçak
yapımında kullanılmıştır. Magnezyumun kristal yapısının değiştirmesine neden olan lityum
sayesinde daha az yoğunluklu ve sünekliği artmış malzemeler elde edilebilmektedir [18].
Bunların dışında lityum metalürjik işlemlerde gazdan temizleme ve safsızlıkların
giderilmesinde kullanılmaktadır. Örneğin bakır saflaştırma işlemlerinde lityum metali,
hidrojen ile reaksiyon vererek lityum hidritlerini oluşturmakta ve hidritlerde prosesin ilerleyen
safhalarında bakır oksit ile reaksiyon vererek saf bakır elde edilmesini sağlamaktadır [4].

1.2.6 Organometalik Alkil ve Aril Bileşiklerin Üretimi
Lityum metalinin en geniş kullanım alanlarından biri de organometalik alkil ve aril lityum
bileşiklerinin üretimidir. Bu bileşikler lityum dispersiyonlarının ilgili organik halojenlerle
reaksiyonu sonucu oluşurlar. En çok kullanılan organometalik lityum bileşiği n-butil
lityumdur. Polimer sentezlerinde yaygın olarak anyonik başlatıcı olarak kullanılan [19-21] n-
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bütil lityum bunun yanı sıra ilaç ve tarım kimyasalları sentezinde de bol miktarda
kullanılmaktadır [22-24].

1.2.7 Nükleer Reaktörler
Lityum-6, nükleer füzyon için önemli bir yakıt olan tritum üretiminde kaynak madde olarak
ve nükleer füzyon sırasında nötron soğurucu olarak kullanılmaktadır [25]. Lityum-7 ise
nükleer reaktör soğutucularında kullanılabilmektedir. Lityum metali düşük yoğunluğu, yüksek
ısı kapasitesi ve yüksek buharlaşma ısısı ile ısı transferi sağlamak yönünden reaktörlerde
kullanılabilecek en iyi soğutucu olarak değerlendirebilir. Yapılan değerlendirmelere göre
reaktör ısısı 1000 oC ve üzerine çıkan tesislerde lityum gelecek vadeden bir soğutucu olarak
kabul görmektedir [26].

1.2.8 İlaç Üretimi
Lityumun hastalıkların tedavisinde ilk kullanımı 1900’lerin başına denk gelmektedir. 20.
yüzyılın ikinci yarısı ile beraber manik depresyon tedavisinde ve antidepresif olarak
kullanılan lityum karbonat ya da lityum asetatın vücut içerisinde ne tip reaksiyonlara girerek,
tedavi sağladığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır [27]. Hücre zarından sodyum transferinde
düzenleyici olarak görev aldığı düşünülen lityumun ayrıca seratonin nörotransmitır sistemini
de olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir [28]. Günlük kullanım dozunun 600 ile 900 mg
arasında değiştiği lityum karbonatın daha fazla kullanıldığı durumlarda ciddi yan etkilere
sebep olduğu bilinmektedir [29].

1.2.9 Hidrojen Depolama
Daha önce de bahsedildiği gibi İkinci Dünya savaşında lityum hidrat hidrojen depolama
amacıyla kullanılmıştır. Küçük miktarlardaki lityum hidrat deniz suyu ile reaksiyona girerek
yüksek miktarlarda hidrojen açığa çıkarabilmektedir [5]. 2000’li yıllarda ise lityum
kullanılarak hidrojen depolama çalışmaları devam etmektedir. Ichikawa ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada lityum amit ve lityum hidrit 1:1 karışımının hidrojen depolamada başarılı
olduğu gözlenmiştir. Belli sıcaklık aralıklarında ve uygun katalizör eşliğinde hidrojeni
soğuran bu karışım, gene belli sıcaklıklarda hidrojeni geri bırakabilmektedir. Bu sayede
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hidrojenin etkili bir şekilde depolanması amaçlanmaktadır [30]. Xiong ve arkadaşları ise
“Nature Materials” ‘da çıkan bir başka çalışmada lityum ve sodyum aminoboratları
kullanarak hidrojen depolamada başarı elde etmişlerdir. Bir önceki çalışma gibi sıcaklık
değişimlerine tepki vererek hidrojeni tutan ya da bırakan bu sistemler geleceğin hidrojen
depolama teknolojileri olmaya adaydırlar [31].

1.3 Lityum kaynakları
Doğada saf halde bulunmayan lityum, kaya, toprak ve suyun içinde yaygın olarak fakat düşük
konsantrasyonlarda bulunur. Yerkürenin üst tabakasında bulunan minerallerde lityum
yüzdesinin yaklaşık olarak 7 ile 60 mg/L arasında olduğu belirtilmektedir [29]. Tablo 1.1’de
Dünya üzerinde lityum madeni işleyen ülkeler ve bu ülkelerdeki lityum rezervleri
gösterilmiştir [9]. Dünya üzerinde en çok lityum ve birleşiklerini üreten ülke Şili’dir. Bu
ülkeyi takiben Arjantin, Çin ve Birleşik Devletler gelmektedir. Avustralya ise en büyük
konsantre lityum cevheri üreticisi olarak bilinmektedir. Aşağıda Tablo 1.1’de Birleşik
Devletler’in hazırladığı Mineral Hammaddeleri raporunda Dünya lityum rezervlerine sahip
olan ülkeler ve maden üretimleri verilmiştir.
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Tablo 1.1: Dünya lityum madeni üretimi ve rezervleri
Maden Üretimi (tonca)
2009

2010*

Rezerv Miktarı
(tonca)

Birleşik Devletler

**

**

38,000

Arjantin

2220

2900

850,000

Avustralya

6280

8500

580,000

Brezilya

160

180

64,000

Kanada

310

-

180,000

Şili

5620

8800

7,500,000

Çin

3760

4500

3,500,000

Portekiz

-

-

10,000

Zimbabve

400

470

23,000

Dünya (Toplam)

18800

25300

13,000,000

* Tahmini değerler
** Üretici firmalar tarafından gizli tutulmaktadır.
*** Bilgi bulunmamaktadır.
Yine Birleşik Devletler’in 2010 yılında hazırladığı Mineral Hammaddeleri raporuna göre
aralarına Bolivya’nın da katıldığı lityum zengini tüm ülkelerin lityum kaynakları (resources)
ve bunların kullanılabilir olanları (reserves) aşağıdaki Dünya Haritasında görülmektedir.
Ülkemizde ise kayda değer bir maden rezervi rapor edilmemiştir [9].
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Şekil 1.1: Dünya üzerindeki lityum kaynakları ve kullanılabilir lityum kaynakları

Bolivya ve Şekil 1.1’de görülmeyen Afganistan’da bulunan lityum rezervlerinin eklenmesiyle
Dünya üzerinde toplam rezervi 25 milyon ton civarında hesaplanmaktadır. Ancak bu lityum
rezervinin yaklaşık 8 milyon tonu işlenebilir durumda geri kalan kısmı ise atıl durumdadır.
Lityum ve bileşiklerinin üretimi açısından kaynaklar ikiye ayrılabilir bunlar tuzlu sularda
(göller) bulunan lityum klorür halinde olan lityum ve karada bulunan (cevher ve mineraller)
lityum silikat ağırlıklı çeşitli bileşikler halinde bulunan lityumdur.

1.3.1 Mineraller
Tüm mineraller arasında 145 mineralin önemli bir oranda (%> 0.002 Li 2 O lityum içerdiği
bilinirken, 25 kadar mineralinde yüksek oranda (% > 2 Li 2 O) lityum içeriğine sahip olduğu
jeologlar tarafından belirtilmektedir [29]. Bu mineraller arasında ticari olarak önemli olanları
Tablo 1.2’de gösterilmektedir [25]. Mineraller, lityum metali ve bileşiklerinin üretilmesinde
ekonomik olarak tuzlu sulardan sonra ikincil öneme sahiptir. Bunun sebebi asidik veya alkali
yöntemlerle minerallerin yüksek sıcaklıklarda ön işlemlerden geçme zorunluluğudur.
Mineraller daha çok direk olarak kullanıldıkları cam ve seramik üretiminde kullanım alanı
bulmaktadırlar.
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Tablo 1.2: Ticari öneme sahip lityum mineralleri
Mineral

Moleküler formül

Li 2 O içeriği (%)

Eucryptit

LiAlSiO 4

11.9

Amblygonit

LiAl(PO 4 )(F, OH)

10.1

Spodümen

LiAl[Si 2 0 6 ]

8

Petalit

LiAl[Si 4 O 10 ]

4.9

1.3.2 Salamuralar (Tuzlu Sular)
Mineraller dışında diğer önemli lityum kaynağı tuzlu sulardır. Bu kaynaklardaki lityum
konsantrasyonu diğerlerine göre düşük olmakla beraber toplam lityum miktarı kayda değer
oranlara ulaşmaktadır. Yer küre üzerinde lityum konsantrasyonu en fazla ve lityum
kazanımına elverişli olan sular özellikle Güney Amerika olmak üzere Amerika kıtasında
bulunmaktadır. Bu suların bulunduğu kaynaklar Şili’deki Salar de Atacama (~1500 mg/L),
Çin’deki Zabuye Gölü (~970 mg/L), Arjantin’deki Salar de Hombre Muerto (~600 mg/L) ve
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Clayton Vadisi (~450 mg/L) olarak sıralanabilir [29].
Genel olarak denizlerdeki lityum konsantrasyonu ise 0.17 mg/L olarak ölçülmektedir [32-34].
Bu rakam düşük gibi görünse de, denizlerdeki toplam lityum miktarına bakıldığında 2.4x1011
ton gibi kayda değer miktarda lityum rezervinin denizlerde bulunduğu görülmektedir [35].
Dünya üzerindeki tuzlu sular arasında önemli lityum kaynakları aşağıda Tablo 1.3’de
özetlenmiştir [29].
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Tablo 1.3: Tuzlu sular arasında önemli lityum kaynakları
Ülke

Kaynak

Li (mg/L)

Şili

Salar de
Atacama

1500

Çin

Zabuye Gölü

970

Arjantin

Salar de
Hombre Muerto

600

ABD

Clayton Vadisi

450

Tuzlu sular lityum metali ve bileşiklerinin üretilmesinde birincil öneme sahiptir. Bu
kaynaklarda lityum klorür halinde bulunan lityum buharlaştırma-çöktürme metotları
kullanılarak lityum karbonat olarak elde edilmektedir.

1.4 Lityum Elde Etme Yöntemleri

Lityum doğada saf halde bulunmaz ve daha önce bahsedildiği gibi mineraller ile su
kaynaklarından elde edilmektedir. Minerallerden lityum kazanımı daha zor ve ekonomik
olarak daha masraflı olmakta buna karşın lityum derişimi yüksek olan göllerden lityum eldesi
buharlaştırma ve çöktürme yöntemleri ile kolay ve ucuz olabilmektedir. Bu yapılan proje
çalışmasında deniz suyundan lityum özütlemek amaçlandığı için bu raporda daha çok tuzlu
sulardan lityum üretiminde ne gibi yöntemler kullanıldığı üzerinde durulmuş, minerallerden
lityum üretimi konusundan kısaca bahsedilmiştir.

1.4.1 Minerallerden lityum elde etme yöntemleri
Tablo 1.2 ‘de listelenen minerallerden spodümen, mineraller arasında lityum kaynağı olarak
birinci sırada yer almaktadır. Bunun sebebi işlem maliyetinin, sonuçta elde edilen lityum
miktarı ile tolere edilebilir olmasıdır [4]. Minerallerden lityum eldesinde kullanılan metotlar
iki başlıkta incelenebilir. Bu yöntemlerdeki amaç lityuma bağlı iyonların çeşitli asidik veya
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bazik ortamlarda istenen anyonlarla değiştirilip sonucunda lityum bileşiklerinin elde
edilmesidir.

1.4.1.1 Asidik yöntem:
Doğada bulunan haliyle α-spodümen olarak bilinen spodümen cevheri, bu şekliyle sülfürik
aside karşı düşük reaktivite gösterir. Ancak lityum eldesi sırasında floatasyon yöntemi ile
zenginleştirilen mineral daha sonra 1100 oC’de ısıtılarak kristal yapısı değiştirilmekte ve βspodümen halini almaktadır. Bu haliyle sülfürik aside karşı daha reaktif hale gelen cevher asit
ile işleme sokulduktan sonra soda külü gibi çeşitli kimyasallarla çöktürülerek lityum sülfat ya
da lityum karbonat elde edilmektedir [36].

1.4.1.2 Alkali yöntem:
Alkali metodunda cevher, kireçtaşı ile birlikte yüksek sıcaklıklarda sinterleşmeye
bırakılmakta daha sonra alçıtaşı, kalsiyum klorit gibi kimyasallarla reaksiyona sokularak ve
su ile özütlenerek lityum hidroksit formunda lityum elde edilmektedir [37]. Quebec lityum
şirketinin kullandığı bir diğer proseste β-spodümen sodyum karbonat çözeltisi ile 190-250
C’de reaksiyona sokulmakta daha sonra karbondioksit ile işlenerek lityum karbonat elde

o

edilmektedir [38].

1.4.2 Tuzlu su kaynaklarından lityum üretimi
Dünya üzerinde toplam beş su kaynağından ticari olarak lityum üretimi yapılmaktadır. Bu
kaynaklar Kuzey Amerika’ da bulunan Clayton Vadisi (Nevada), Salton Denizi (Kaliforniya)
ve Searles Gölü (Kaliforniya); ayrıca Güney Amerika’da bulunan Atacama (Şili) ve Hombre
Muerto (Arjantin) Tuzlalarıdır. Bu kaynaklar arasında Atacama tuzlası, üzerinde kurulan iki
işletme (SQM, Chemetall) ile en fazla lityum üretilen yerdir. FMC nin işletmesini yaptığı
Hombre Muerto’daki tesis SQM’in piyasaya girmesiyle kapanma noktasına gelmiş ancak hala
üretimini sürdürmektedir. Arjantin’de bulunan Hombre Muerto Tuzlası’na komşu Olarez
Tuzla’sında Orocobre yeni işletme yatırımları yapmaktadır. Bu işletmeler arasında
Kaliforniya’da bulunan ve Salton Denizi’nde üzerinde üretim yapan Simbol Materials şirketi
en yenisidir ve 2011’in Eylül ayında üretime başlamıştır [39]. Bolivya çoğu tuzlu su
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kaynaklarında olan 9 milyon tona yakın lityum rezervine rağmen su kaynaklarının yüksek
vadiler içerisinde olması ve altyapı eksikliğinden dolayı henüz üretime geçememiştir. Çin
Zabuye Gölü ve yüksek Tibet göllerinde bulunan yüksek iyon konsantrasyonuna sahip tuzlu
sularında lityum üreteceğini açıklamıştır ve 2000 yılından bu yana araştırmalarına devam
etmektedir.

1.4.2.1 Ticari olarak lityum üretimi yapılan tuzlu su kaynakları
Daha öncede bahsedildiği gibi günümüzde konvansiyonel olarak lityum üretimi yapılan beş
göl bulunmaktadır ve bu göller Amerika kıtasında bulunmaktadır. Lityumun düşük
konsantrasyonu sebebiyle tüm göllerde ilk olarak uygulanan işlem geniş havuzlar sayesinde
suyun güneş enerjisi ile buharlaştırılmasıyla başlar. Daha sonra ise uygun çöktürme ajanları
ile istenmeyen iyonlar uzaklaştırılarak en son lityum çöktürülerek istenen saflıkta elde edilir.
Uygulanan tüm konvansiyonel yöntemler buharlaştırma ve çöktürme yöntemlerini
içermektedir. Bunun dışında iyon değişimi, adsorpsiyon veya özütleme yöntemleri gibi
alternatif yöntemlerden hiçbiri kendine proseste yer bulamamıştır. Ancak deniz suyundan
lityum elde etmek amacıyla Güney Kore’nin 2015 yılında bir tesisi devreye alacağına dair
haberler bulunmaktadır [40, 41]. Deniz suyundaki düşük lityum derişimi sebebiyle Kore’nin
iyon

değişimi

veya

özütleme

gibi

alternatif

yöntemleri

kullanmayı

planladığı

düşünülmektedir.
Üzerinde lityum üretimi yapılan göller ve üretim prosesleri güncel teknolojileri anlamak adına
derlenmiş ve rapor edilmiştir.

1.4.2.1.1 Clayton Vadisi, Nevada
Chemetall 1966 yılında işletmeye başladığı kaynak ile yılda 6400 ton lityum karbonat üretim
kapasitesine sahiptir. Ortalama 400 mg/L lityum derişimine sahip göl kurulduğundan bu yana
üretilen lityum nedeniyle 160 mg/L lityum derişimine seyrelmiştir. Gölün lityum ve
konsantrasyonu yüksek diğer iyonlarının derişimi aşağıda Tablo 1.4’te sunulmuştur.
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Tablo 1.4: Clayton Vadisi, Tuzlu Su Kompozisyonu
İyon

Derişim (mg/L)

Derişim (mg/L)

Anon (1966) [41]

Garrett (1996) [42]

Na

7,5

4,69

K

1

0,4

Li

400

163

Mg

600

190

Ca

500

450

Cl

11,7

7,26

CO 3

-

74

B

-

67

Br

-
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Clayton Vadisi’nde lityum üretimi havuzlarda suyun buharlaştırılmasıyla başlamaktadır. İlk
dört havuzda su konsantre edilirken bir miktar kalsit (kireç taşı: kalsiyum karbonat) ve jips
(alçıtaşı: kalsiyum sülfat-2-hidrat) çöker. 10 ay boyunca süren buharlaştırma işleminin
ardından suya sönmüş kireç (Kalsiyum hidroksit) eklenir ve jips ile magnezyum hidroksitin
çökmesi sağlanır. Bu işlem ile magnezyum miktarı 2-3 mg/L civarına çekilmektedir. Bazik
hale gelen su içerisinde kalan kalsiyum absorp olan CO 2 ile çöker (beraberinde silvinitte
(NaCl ve KCl tuzu) çöker). Silvinit daha sonra potasyum kazanımı için başka bir tesise
gönderilir. Daha sonraki üç havuzda glaserit (K 3 Na[SO 4 ] 2 ) potasyum klorit ve geri kalan jips
ile kalsit çöker ve su 5000 mg/L lityum derişimi ile lityum karbonat üretim tesisine gönderilir.
Bu tesiste önce kireç ile muamele edilen sudan kalan magnezyumun hepsi ve sülfat ile borat
iyonlarının bir kısmı uzaklaştırılır. Daha sonra az miktarda soda külü (NaCO 3 ) ile kireçten
kalan kalsiyumlar uzaklaştırılır ve filtre edilen su 93 oC’ye ısıtılarak içerisine soda külü
eklenir ve lityum karbonat çöktürülür. Bu sırada fazladan su eklenerek doymuş su içerisindeki
tuzların çökmesi engellenir [29]. Elde edilen lityum karbonat, içerisinde bulunan 400 mg/L
bor sebebiyle endüstriyel saflıkta elde edilmektedir. Clayton Vadisi’nde lityum kazanımında
uygulanan proses Şekil 1.2’deki akış şemasında gösterilmektedir.
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Şekil 1.2 Clayton Vadisi lityum üretimi akış şeması
1.4.2.1.2 Atacama Gölü, Şili
Lityum kazanımı için en uygun su konsantrasyonu ve buharlaşma koşulları bu kaynakta
bulunmaktadır. Öyle ki Dünya üzerindeki lityum kaynakları arasında Atacama Gölü ve birkaç
Tibet gölü haricinde hiçbir yerde, nem oranı bishofit (MgCl 2 6H 2 O) ve bazı lityum tuzlarının
sadece buharlaştırma ile kristalize edilebileceği kadar düşük değildir. Bu kaynaktaki uygun
koşullar yatırımcıları buraya çekmiş ve lityum üretimi yapan iki işletme (Chemetall, SQM)
burada kurulmuştur. Gölün lityum ve konsantrasyonu yüksek diğer iyonlarının derişimi
aşağıda Tablo 1.5’te sunulmuştur [43].
Tablo 1.5: Atacama Gölü, iyon konsantrasyonu
İyon

Na

K

Mg

Li

Ca

B

HCO 3

Derişim (mg/L)

91000

23600

9650

1570

450

440

230

-

Chemetall
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Chemetall’ın Atacama gölünde uyguladığı lityum üretme prosesi havuzlarda suyun
buharlaştırılmasıyla başlar ve ilk havuzda sodyum klorürün çökmesinin ardından kalsiyum
klorür eklenmesi ve sırasıyla havuzlarda silvinit, karnalit(KCl.MgCl 2 .6H 2 O), bishofit ve
lityum karnalit (LiCl.MgCl 2 .6H 2 0) çökmesi ile devam eder [44]. Yüzde dört ile altı arası
konsantre edilen tuzlu su daha sonra yaklaşık olarak 8000 mg/L e ulaşan borondan kurtulmak
amacıyla özütleme kolonlarına beslenir. Bu kolonlarda hidroklorik asit ile pH ı 2 ye getirilen
su içerisine hacimce bire dört kat olacak şekilde iso-oktanol ya da 2-etil hekzanol, kerosen
içerisinde % 20 oranında karıştırılarak beslenir ve yüzde 5 ile 10 arasında lityum kaybedilerek
boron derişimi 5 mg/L’in altına çekilir [45].

Bu işlemden sonra karışıma kireç katılarak

magnezyum ve sülfat uzaklaştırılır ve Clayton Vadisi’ndekine benzer şekilde soda külü
eklenerek ve ısıtılarak lityum karbonat elde edilir. Bor içermeyen lityum karbonat % 99.9
saflıkta elde edilebilmektedir.
-

SQM

SQM diğer işletmelerden farklı olarak göl suyundan sadece lityum elde etmek amacıyla değil
potasyum nitrat ve benzeri tuzları da yan ürün olarak elde etmek amacıyla kurulmuştur. Diğer
işlemlerdeki gibi SQM’in prosesi de suyun güneş enerjisi ile buharlaştırılmasıyla başlar.
Havuzlarda ilk olarak çöken halit (NaCl) in ardından çöken potasyum ve sülfat tuzları
potasyum sülfat ve borik asit tesislerine gönderilir. Daha sonra çöken silvinit ise potasyum
nitrat fabrikasına gönderilir. Yüzde bir oranında lityum içeren tuzlu su daha sonra lityum
havuzlarına gönderilerek yüzde altı lityum içeriğine ulaşana kadar konsantre edilir. Bu arada
magnezyum oranı % 1.8’e ve boron oranı % 0.8’e ulaşmaktadır. Konsantre tuzlu su lityum
karbonat tesislerine gönderilir ve Chemetall’daki prosese benzer şekilde bordan
kurtulunduktan sonra kireç eklenerek su magnezyum ve sülfatlardan arındırılır. En sonunda
soda külü eklenerek lityum karbonat çöktürülür [29].
SQM’in üretim kapasitesi yılda 18000 ton lityum karbonata yakındır. 1998’de piyasaya
girmeleriyle fiyatları yarıya kadar indirmiş ve çoğu katı cevherden lityum bileşikleri üreten
işletmenin kapanmasına sebep olmuştur [29].

1.4.2.1.3 Hombre Muerto Tuzlası, Arjantin
1997 yılında işletmeye FMC tarafından alınan kaynağın lityum ve derişimi yüksek diğer
iyonlarının konsantrasyonu Tablo 1.6’da verilmiştir [43].
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Tablo 1.6: Hombre Muerto Tuzlası, iyon konsantrasyonu
İyon

Na

K

Ca

Mg

Li

B

Derişim (mg/L)

15

76

210

72

2,1

7,8

Diğer lityum elde etme yöntemlerinden farklı olarak ilk defa bu gölde adsorpsiyon yöntemi
denenmiş ve alüminyum kullanılmıştır. Buharlaştırma havuzlarında başlayan proses göl suyu
sodyum klorüre doygun hale gelene kadar buharlaşma sürer ve bu sırada lityum derişimi 600
mg/L’e gelir. Buharlaştırma işleminden sonra polikristal alüminyum kolonuna beslenen tuzlu
su içerisindeki lityum kolon içerisinde tutulur ve daha sonra su ile yıkanan kolonun çıkışında
yüzde bir oranında derişik lityum çözeltisi elde edilir. Bu su daha sonra tekrar havuzlara
beslenerek derişik hale getirilir ve önceki proseslerde anlatıldığı gibi kireç ve soda külü ile
muamele edilerek lityum karbonat üretilir [46].
FMC üretimine başladığında diğer konvansiyonel üretimlerden % 20 oranında daha ekonomik
bir proses geliştirdiğini açıklamış ancak SQM’in piyasaya girmesiyle 1999’da düşen fiyatlar
sonucu tesislerini neredeyse kapatmak durumunda kalmış ve ihtiyaçları olan lityum karbonatı
SQM’den karşılamışlardır.

1.4.2.1.4 Searles Gölü, Kaliforniya
Amerika Potas ve Kimyasal şirketinin işlettiği tesisin bulunduğu göle ait kompozisyon
verileri Tablo 1.7’de gösterilmektedir [42].
Tablo 1.7: Searles Gölü, iyon konsantrasyonu
İyon

Na

K

Ca

Mg

Li

B

Derişim (mg/L)

118400

15700

16

-

60

4120

Searles gölünden alınan su evaporatörlerde 140 mg/L Li derişimine kadar konsantre
edilmektedir. Bu buharlaştırma boyunca sodyum klorür, burkeit (3Na 2 SO 4 .Na 2 CO 3 ) ve likon
(Li 2 NaPO 4 )

çökmektedir.

Elde

edilen

likon

fosforik

asit

ve

lityum

karbonata

dönüştürülmektedir. Bu proseste önce fırınlanan likon organik kirliliklerden kurtulur daha
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sonra sülfürik asit ile 115 oC’de reaksiyona sokulan likon fosforik asit ile lityum ve sodyum
sülfat kristallerine ayrılır. Son olarak sulfatlar soda külüyle reaksiyona sokularak lityum
karbonat elde edilir [29].

1.4.2.2 Su kaynaklarından lityum ayrıştırılması ile ilgili yapılan araştırmalar
Su kaynaklarından lityum elde etmenin maden ve cevherlerden lityum elde etmekten daha
ekonomik ve ucuz prosesler ile başarıldığından bahsedilmişti. Su kaynakları arasında ise
lityum oranı yüksek salamuralar ve göl sularından faydalanılmaktadır. Lityum ve
bileşiklerinin özellikle pil ve nükleer teknoloji alanında artan kullanımı ve buna karşı az
sayıda bulunan su kaynakları ile içerdikleri sınırlı miktarda proses edilebilir lityum rezervi
(yaklaşık 10 milyon ton) sebebiyle, araştırmacılar yeni lityum kaynakları ve ayırma
teknolojileri bulmaya yönelmiştir. Alternatif kaynaklar arasında en güçlü adaylardan biri
düşük lityum derişimine (0.17 mg/L) karşılık sınırsız bir lityum rezervine (2.4x1011 ton) sahip
deniz suyu olarak gösterilebilir. Şu zamana kadar sulardan lityum kazanma amacıyla en çok
iyon değişimi, adsorpsiyon ve özütleme yöntemleri araştırılmış ve konvansiyonel proseslere
entegre edilebilir yeni prosesler ve kimyasallar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yeni yöntemler
arasında sadece alüminyum adsorbsiyonu, Hombre Muerto Tuzlası’nda FMC tarafından
uygulanmış ancak eski konvansiyonel yöntemler karşısında tutunamamış ve SQM’in fiyatları
aşağı çekmesiyle beraber pahalı bulunmuş ve durdurulmuştur. Bu bölümde günümüze kadar
literatürde lityum ayırma işlemleri hakkında yapılan araştırmalar özütleme ve adsorpsiyon
başlıkları altında özetlenmiş ve rapor edilmiştir.

1.4.2.2.1 Özütleme Yöntemi
Özütleme yönteminde su fazında olan lityum bileşikleri uygun bir organik çözücü ile organik
faza geçirilirler. Bu yöntemde organik çözücü ile suyun birbirleriyle karışmaması ve ileriki
ayırma işlemleri için aralarında belli miktarda yoğunluk farkı olması gerekmektedir. Bu
yöntemde kullanılacak organik çözücünün lityum bileşiklerini ne kadar çözdüğü prosesin
performansını ve verimini belirlemektedir. Bir diğer önemli etken ise çözücünün lityum a
karşı gösterdiği selektivitedir. Tuzlu sulardan lityum özütlenmesi sırasında yüksek
magnezyum ve sodyum konsantrasyonu sorun yaratmaktadır. Bu noktada kullanılacak bir
çözücüyle suyun içinden lityumu seçici olarak organik bir faza alabilmek büyük önem
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kazanmaktadır. Örneğin magnezyum iyonunun belli bir orandan çok olduğu sularda, kireçtaşı
ile magnezyum ayrılması ekonomik olmaktan çıkmakta ve ekstra maliyetler ile prosesi pahalı
hale getirmektedir [29, 47, 48]. Lityumun birçok özelliğinin magnezyum ve diğer toprak
alkali metallere benzer olduğu için oluşan bu sorun salamuralardan lityum elde ederken
magnezyum miktarına göre saflaştırma işlemlerinin maliyetini artırmaktadır. Bazı kaynaklara
göre maliyet hesaplarının tutarlı olması için Mg:Li oranının en fazla 6:1 olması gerektiği
söylenmektedir [49]. Magnezyum ile lityum elementlerinin benzerlikleri şöyle sıralanabilir
[4]:
- Benzer atomik ve iyonik yarıçapa sahip olmaları
- Halojen bileşiklerinin su ve polar çözücülerde sahip olduğu yüksek çözünürlük
- Uzun alkili bileşiklerinin organik çözücülerde yüksek çözünürlüğü
- Karbonat, fosfat, florit ve okzalatlarının sudaki düşük çözünürlükleri
- Oksijenle, normal oksitlerini oluşturmak üzere hızla reaksiyona girmeleri

Günümüze gelinceye kadar özütleme konusunda en çok çalışılmış kimyasallar organik
alkollerdir [50, 51]. Bu alkollerde lityum klorür çözünürlüğü molekül ağırlığı düştükçe
artmakta fakat lityum seçiciliği (selektivitesi) azalmaktadır. Kullanılan çözücüler arasında en
yüksek dağılım katsayısı butanol ile 0.058 olarak rapor edilmiştir. Düşük dağılım katsayıları
araştırmacıları katı tuz karışımlarından lityum özütlemeye yöneltmiştir. Hermann (1966) bu
konuda yaptığı çalışmalar sırasında lityum, sodyum ve potasyum klorür ve sulfanatların 3-8
karbon içeren uzun alkollerde çözünürlüğünü rapor etmiştir (butanol için, 10,57 g LiCl/100 g
çözücü) [52]. Butanol lityumu çok iyi çözerken potasyum, sodyum ve sülfat iyonlarını
çözmemiştir. Bu sayede doymuş butanol çözeltisi buharlaştırıldığında LiCl elde etmek
mümkün olmaktadır. Brown ve Beckerman (1990) ise aynı prosesi izopropil alkolle (12 %
LiCl, 67 mg/L Na) yapmayı önermiştir [53]. Daha sonra gelen araştırmacılar propanolle
(16.22 g LiCl/100 g çözücü, 152 mg/L Na), izobutanolle (7.3% LiCl, 113 mg/L Na),
pentanolle (8.1 % LiCl, 34 mg/L Na), 2-etilhekzanol, izopentanol, amil alkolle (9,02 g
LiCl/100 g çözücü), izoamil alkol, alil alkolle (4.36 g LiCl/100 g çözücü), tetrahidrofuranla
(4.6 % LiCl, 42 mg/L Na) ve diğer alkollerle benzer çalışmalar yapmışlardır [29]. Kullanılan
çözücülerin su fazına geçmesini önlemek amacıyla kerosen gibi çözünmeyen taşıyıcılar
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kullanılmış ve suya geçen çözücü miktarı azaltılmaya çalışılmıştır. Ancak bu durumda
dağılım katsayıları da azalmış ve özütleme işlemi verimsiz hale gelmiştir. Lityum
özütlemesinde araştırılması yapılan çözücüler için dağılım ve ayrıştırma katsayıları aşağıda
Tablo 1.8’de özetlenmiştir.
Tablo 1.8: Lityum özütlenmesinde kullanılan çözücüler ve dağılım katsayıları [50]

Dağılım katsayısı: (Organik fazdaki lityum klorür derişimi) / (Sudaki lityum klorür derişimi)

Literatürde tek kullanılan çözücülerin başarılı bir özütleme sağlamada yetersiz kaldığı ancak
çeşitli karışımlar ile yüksek dağılım katsayısı değerleri elde edilebildiği görülmüştür. Örneğin
eter içinde hazırlanan 0.7 M dipivalometan ([CH 3 ] 3 C–C=O) 2 –CH 2 ) Great Salt gölündeki
lityumun ayrıştırılmasında kullanılmış ve sudaki lityumun % 90’ı ayrıştırılmıştır. Ancak bu
işlem öncesi göl suyu % 3 NaOH içerecek bir biçimde hazırlanmalı ve mutlaka taşıyıcı bir
çözücü (eter, benzen, tetraklorometan) kullanmak gerekmektedir [54]. Aynı zamanda bu işlem
sırasında magnezyumda lityum kadar özütlenmektedir. Bunun dışında kullanılan çözücü
çiftleri ve elde edilen sonuçlarla ilgili bilgiler aşağıda Tablo 1.9’da özetlenmiştir.
Tablo 1.9: Özütleme için kullanılan çözücü çiftleri
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Referans

Çözücü

Goodenough and Gaska
(1967) [55]

Alkol ve ketonlar

Ma ve Chen (2000) [56]

Kerosen içinde α-asetil-mDodesil asetofenon ve
trioktilfosfin oksit (TOPO)

Kinugasa (1994) [57]

Kerosen içinde α-asetil-mDodesil asetofenon ve
trioktilfosfin oksit (TOPO)

Lee (1968) [58]

TOPO ve birleştirici olarak
dibenzometan

Umetani S (1987) [59]

Benzene ya da siklohekzan
4-benzoil ya da 4perfloroasil-5-pirolozolon ve
trioktilfosfin oksit (TOPO)

Nelli ve Arthur (1970)
[60]

% 20 tributil fosfat
% 80 diizobutil keton

Olsher ve Grodzinski (1981)
[61]

Benzen veya metilen klorit
içinde 12 ile 16 üyeli taç
eterler

Elde edilen sonuçlar
Düşük dağılım katsayıları ve
çok fazla amonyak veya üre
kullanımı
pH 12’den yüksek olduğu
sularda yüksek dağılım
katsayısı (yüzde 90 kazanım)
ancak sodyum ve potasyum
yanında düşük selektivite
Ma ve Chen’in kullandığı
çözücüler ile işlemin kinetiği
çalışılmış ve sodyumun
özütlenmediği söylenmiş
0.02 M Li, 0.88 M K, 0.1 M
KOH içerisinde pH 10’da
130’a varan dağılım
katsayıları elde edilmiş
% 99 ‘a varacak şekilde
özütlemede başarılı olunmuş
ancak selektiviteden
bahsedilmemiş.
Yüksek klor içeren
çözeltilerde ve hidroklorik
asit varlığında lityum klorür
demir klorür ile reaksiyona
sokulup lityum tetrakloro
demir e dönüştürülüyor. Bu
maddede çözücü ile
özütleniyor. % 90 a varan
oranlarda lityum
ayrıştırılabiliyor ancak
magnezyum yanında seçicilik
yok.
Anyonların özütlemeye
etkisini sıralamışlar: OH– <
Cl– < ClO 4 –≈ SCN– < pikrat
selektiviteleri bulmuşlar:
Lityuma karşı, sırasıyla Na+,
K+, Mg2+, ve Ca2+ için 2.5,
44, 216, ve 355 selektivite

1.4.2.2.2 Adsorpsiyon yöntemi
Buharlaştırma ve çöktürme metotlarının yanında kullanım alanı bulmaya en çok yaklaşan
yöntem adsorpsiyon yöntemi olmuştur. Ancak günümüzde bu yöntemin kullanıldığı herhangi
bir endüstriyel uygulama bilinmemektedir. Bu yöntemde basit olarak katı halde suya
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karıştırılan

adsorbent

üzerine

tutunan

lityum

iyonları

sudan

seçici

olarak

ayrıştırılabilmektedir. Günümüze kadar en çok araştırılması yapılan adsorbentler alümina ve
mangan oksit olmuştur. Alümina kullanımı ilk olarak Goodenough tarafından 1960’da ortaya
atılmıştır [62]. Bu araştırmaya göre alüminyum klorit veya alüminyum hidroksit nötral ya da
bazik su ile karıştırıldığında lityum ile birleşerek jele benzer alüminyum hidroksit oluşturup
çökmektedir. Daha sonra çeşitli çözücülerle lityum alüminyumdan ayrılmakta ve
saflaştırılmaktadır. Goodenough’i takip eden çalışmalarda alınan patentlere göre yüksek
kalsiyum ve orta-düşük derişimlerde magnezyum içeren sularda 81 oC de pH 6.8’de optimum
seviyede lityum ayrıştırılmıştır. Ancak değişen su konsantrasyonlarına göre optimum değerler
farklılık göstermekte ve lityum kazanma oranları değişmektedir.

Lityumun jelden alınması

için sıcak su ile yıkanması anlatılmıştır. Salton Denizi’nde denenen yöntem etkili bulunmuş
ve % 99 oranlarında lityum kazanılmıştır, fakat proses pahalı bulunmuştur. Lityum
ayrıştırılması için alümina kullanımı birçok farklı su üzerinde araştırılmıştır. 1986 yılında
Wairekei, jeotermal enerji santralinin atık sularında bulunan lityumun çevreye olan zararlarını
önlemek amacıyla ayrıştırılması için alüminyum hidroksit adsorpsiyonunu denemiştir [63].
Yapılan çalışmaya göre silikanın ayrıştırılmasının ardından suya sodyum alüminat katılmış ve
pH 10 da jelleşme sağlanmıştır. Daha sonra 60 oC’de yıkanan jelden lityum alınmış ve kalan
jel ise sodyum hidroksit ile yıkanarak geri kazanılmıştır. Ancak sonuçta elde edilen lityumun
saflığı düşük olmuştur. İngiltere’de ve Fransa’da bulunan jeotermal sularda yapılan
araştırmalarda alüminyum klorit kullanımı ile lityumun büyük miktarı kazanılmış ancak daha
sonra oluşan jelden lityum bir ürün olarak elde edilememiştir [64].
Deniz suyundan lityum kazanımı da alümina adsorpsiyonu ile çalışılmıştır [65]. Bu çalışmaya
göre molce % 50 oranında karıştırılan magnezyum hidroksit ve alüminyum hidroksit katılan
sulardan % 40 oranında lityum kazanılması mümkün olmaktadır. Daha sonra 0.05 M HCl ile
yıkanan jel ile lityum derişimi 7 katına çıkarılabilmektedir. Lut Gölü’nde 1978’de yapılan
çalışmaya göre [66] alüminyum klorit kullanılarak çöktürülen lityum 30 mg/L’den 680 mg/L
e çıkarılmıştır ancak bu proseste kazanılan her ton lityum için pH ayarlamak amacıyla 73 ton
kireç, jeli yıkamak için ise 19000 ton su ve 92 ton HCl kullanılmıştır. 1981 yılında Epstein
[67] aynı çalışmayı devam ettirmiş, jeli çözmek için izoamil alkol kullanmış daha sonra da
lityumu alkolden su ile özütlemiştir fakat, bu işlemde de su % 1.2 Ca ve % 0.4 Mg
içermektedir ve yüksek miktarlarda alkol ile lityum kaybedilmektedir. Ryabtsev ve
arkadaşlarının yaptıkları bir diğer araştırmada lityum adsorbenti LiCl·2Al(OH) 3 ·mH 2 O
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formülü ile gösterilmiş ve adsorbentin katmanlı bir yapıya sahip olduğundan lityum a karşı
selektivite gösterdiğinden bahsedilmiştir [68]. Adsorbentin su ile yıkandığında içerdiği
lityumun % 40’ını suya verdiği ve daha sonra adsorbent olarak kullanılmaya devam
edilebileceği söylenmektedir. Adsorbenti hazırlarken eşit mol oranında LiCl ve AlCl 3
kullanılmış ve kapasitesi 7 mg Li/g adsorbent olarak belirlenmiştir. PVC’nin bağlayıcı olarak
kullanıldığı durumlarda kapasite 5-6 mg’a düşmektedir. Araştırmada kullanılan adsorbentin
kapasitesinin azalması ve elde edilen lityumda bulunan diğer iyonların konsantrasyonları
tartışılmamıştır. Alumina adsorbenti ile ilgili 2007’de yapılan bir araştırmada ise lityum,
alüminyum hidroksit ile çöktürülürken ortam pH’ının ve karıştırma zamanının verime etkisi
incelenmiş ve optimize edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada alümina jeli n-hekzanol, 2-etil
hekzanol veya metilizobutilaseton kullanılarak çözülmekte ve lityum klorit ayrıştırılmaktadır.
pH’ın, karışma zamanının lityum tutmaya etkisine 25 °C’de bakıp “response surface
methodology” (RSM) kullanarak prosesi optimize etmeye çalışmışlardır [69]. Optimum
değerler molce Al/Li: 4.7, pH: 7.2 ve 3 saatlik bir karıştırma zamanı olarak bulunmuştur. Bu
durumda lityum tutma kapasitesi % 95 olarak hesaplanmıştır.
Lityum iyon pillerinin kullanımının artmasıyla gelişen pil teknolojisi üzerine yapılan
araştırmalarda lityum ve bileşiklerinin yer aldığı birçok farklı anot sentezi yapılmıştır. Bu
amaçla birçok farklı metal oksidi (Zr, Ti, Sb, Cs, Rb, Ni, Mg, Na, Al, Co, Fe, V, Sn, Mn)
incelenmiştir [70-79]. Bu oksitlerin aynı zamanda lityum ayırma işlemlerinde de
kullanılabileceği görülmüş ve metal oksitlerin çoğu adsorbent olarak araştırılmıştır. Mangan
içeren adsorbentlerin diğerleri arasında daha yüksek verim ve selektivite ile ayırma yaptığı
anlaşıldıktan sonra araştırmalar mangan içeren adsorbent sistemlerine yönelmiştir. Lityumun
mangan oksit yapısına katılmasını ve ayrılmasını ilk inceleyen makale 1986’da Shen ve
arkadaşları tarafından çıkarılmıştır [80]. Bu makalede lityumun yapıya tapotaktik bir biçimde
katılıp ayrıldığı ve kristal yapıyı bozmadığı gözlenmiştir. Daha sonra Ooi ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada bu araştırma doğrulanmış ve kristal yapısının spinel olduğundan, ayrıca
manganın yapı içerisinde küpsel sıkı istifli (ccp) oksijen sisteminde +3 ve +4 değerlilikte
bulunduğundan bahsedilmiştir [81]. Aynı grubun devam çalışmasında lityum eklenme ve
ayrılma mekanizmaları redoks tipi, özel iyon değişimi tipi, özel olmayan iyon değişimi tipi
olarak üçe ayrılmıştır. Bu mekanizmalardan hangisinin baskın olduğunu ise adsorbentin
sentez koşulları belirlemektedir [82]. 1992’de çıkan yine aynı grubun çalışmasında 500 oC’nin
altında sentezlenen adsorbentlerin redoks tipi çalıştığı, 500oC’nin üstünde sentezlenen
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adsorbentlerin ise iyon değişimi ile çalıştığı söylenmektedir. Son olarak ise Li
eklenme/ayrılma mekanizmasının daha çok iyon değişimi üzerinden yürüdüğü söylenmiştir.
Şekil 1.3’te iyon değişimi ve redoks mekanizması gösterilmektedir.

Şekil 1.3: Lityum eklenme/ayrılma mekanizmalarının şematik gösterimi ( (a)
lityum eklenme (b) lityum ayrılma) O, redoks tarafı; □, iyon değişim tarafı [83]

Mangan oksitlerin hemen hemen tüm metalleri üzerine adsorbladığı bilinmektedir, hatta
okyanuslarda ağır metal dengesinin MnO 2 nodülleriyle sağlandığından bahsedilmektedir [84].
Literatürde LiMnO 2 sentezi ile ilgili çok sayıda yayın bulunmaktadır. Bu yayınlarda farklı
başlangıç maddeleri, farklı sıcaklıklar, mol oranları ve değişik sentez yöntemleri denenmiştir.
Elde edilen performans değerleri pH, sıcaklık, ilk lityum derişimi gibi değişkenler ile
incelenmiş ve rapor edilmiştir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi 1989-1992 yıllarında Ooi ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmalarla, adsorpsiyon mekanizmasının anlaşılmaya çalışıldığı LiMn 2 O 4 adsorbentlerinin
sentezi bu makalelerde katı-katı reaksiyonu ile yapılmıştır [81-83]. Mangan kaynağı olarak
MnOOH ve MnCO 3 , lityum kaynağı olarak ise LiCO 3 kullanılarak yapılan sentezlerde
tepkenler 400 ile 800 oC arasında değişen sıcaklıklarda 4 saat boyunca seramik kuroze içinde
reaksiyona sokulurlar. Li/Mn mol oranının 0.2, 0.5, 0.8 olarak ayarlandığı reaksiyondan sonra
çıkan ürün 0.2 M HCl ile 2 gün karıştırılarak lityum iyonları hidrojen iyonları ile değiştirilir.
Daha sonra 70 oC’de çalışan etüvde kurutulan örnekler LiOH çözeltisine konulur ve lityumhidrojen iyon değişim mekanizması incelenir. Bu çalışmalarda adsorbentlerin lityum tutma
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kapasiteleri ve prosesin verimi incelenmemiştir. 1992 yılında Katayama ve grubu direk MnO 2
üzerine tutunan alkali metalleri incelemiş ve rapor etmiştir [85]. Mangan oksitlerinin
katalizör, ve pil elektrodu olarak kullanımının dışında lityum ayırma işlemlerinde
uygulanabilirliği araştırmacıları bu konu üzerinde çalışmaya yoğunlaştırmıştır. 1995 yılında
Feng ve Ooi’nin çalışmasında LiMn 2 O 4 ve NaMn 2 O 4 sentezleri yapılmış ve farklı olarak
hidrotermal metot izlenmiştir [86]. Uygun mol oranlarında NaOH veya LiOH, γ-MnO 2 ile
suda karıştırılarak 170 oC’de otoklav içerisine konulmuş ve reaksiyon gerçekleştirilmiştir. 24
saat süren sentez sonrası oluşan ürün su ile yıkandıktan sonra oda sıcaklığında 3 gün
kurumaya bırakılmıştır. 1 M nitrik asit ile 2 gün karıştırılan adsorbent su ile yıkandıktan sonra
yine oda sıcaklığında 3 gün kurutulmuştur. Oluşan lityum mangan oksit spinel tipi, sodyum
mangan oksit ise birnessit tipi olarak sentezlenmiştir. Çalışmada adsorbentlerin çeşitli metal
iyonlarına kaşı gösterdiği seçicilik incelenmiş ve sodyum mangan oksit için pH < 4 ‘te Li+ <
Na+ < Cs = K; lityum mangan oksit için ise Na+ < Li+ < K+ < Rb+ < Cs+ olarak
bulunmuştur. Roziere ve Burns’un 1995 yılında yayınladığı çalışmada adsorbentler katı
reaksiyonla fakat üç farklı tepken grubu ile yapılmıştır [87]. Lityum karbonat-mangan
karbonat, lityum nitrat- γ-MnO 2 ve lityum nitrat-β-MnO 2 olmak üzere 3 farklı grupla çalışan
araştırmacılar Li/Mn oranını 0.8, fırın sıcaklığını 400 oC’ye ayarlamışlardır. 0.2 M HCl ile 48
saat karışan ve lityumu alınan adsorbentler daha sonra 60

C’de kurutulmuşlardır.
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Adsorbentlerin lityum tutma özellikleri 0.1 M LiCl çözeltisi ile denenmiş ancak sadece
mekanizmalar rapor edilmiş, kapasite verilmemiştir. 2001 yılında Chitrakar ve grubu
çıkardıkları makaleyle lityum mangan oksit ile deniz suyundan lityum adsorblamışlardır [88].
40 mg Li/ g adsorbent ile deniz suyu ile yapılan deneylerde şu ana kadar bulunmuş en yüksek
adsorbent kapasitesini elde etmişlerdir. Sentezledikleri adsorbent ise lityuma karşı yüksek
selektivite gösterirken diğer iyonlara karşı selektivitesi sırasıyla Na+, K+, Mg2+, ve Ca2+
şeklinde azalmaktadır. Adsorbent sentez prosedürlerinde γ-MnOOH ve LiOH 120 oC’de bir
gün boyunca otoklavlanırlar. Daha sonra oluşan LiMn 2 O 4 su ile yıkanır ve 60 oC’de
kurutulur. Bu haliyle 400oC’de 4 saat boyunca fırında tutulur ve Li 1.6 Mn 1.6 O 4 şekliyle ara
ürün elde edilir. Li 1.6 Mn 1.6 O 4, 1.5 gramına, 2 L, 0.5 M HCl çözeltisi gelecek şekilde
karıştırılır ve son ürün H 1.6 Mn 1.6 O 4 su ile yıkanıp kurutularak elde edilir. Aynı çalışmada
anlatılan paralel sentezde otoklav yerine geri soğutucu kullanılmış ve reaksiyon kaynar
ortamda 8 saat boyunca yapılmıştır. Otoklav kullanılarak yapılan hidrotermal sentezde geri
soğutucu ile yapılan sentezden elde edilen adsorpsiyon değerlerinden biraz daha yüksek
değerler elde etmek mümkün olmuştur. Lityum mangan oksit adsorbentleri konusunda bir
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diğer önemli makale serisi Yoshizuka ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır [89]. 2002’de
yayınlanan ilk çalışmada Mn 3 O 4 ve LiOH kullanılarak yapılan adsorbent sentezi anlatılmıştır.
Reaksiyon katı ortamda Mn/Li mol oranı 2 olarak yapılmış ve önce tepkenler 425 oC’de 5 saat
reaksiyona sokulmuş daha sonra oda sıcaklığında 1.5 saat soğuyan karışım 500 oC’de 5 saat
daha fırında kalmıştır. Fırın içerisinde 12 saat boyunca soğuyan karışıma daha sonra 1M HCl
karıştırılıp LiMn 2 O 4 halini alması sağlanmıştır. 10.5 g Li/ g adsorbent kapasitesi elde
edilirken pH ile kapasitenin arttığı not edilmiştir. 2003 yılında yayınlanan diğer makalede ise
Mn/Li oranı değiştirilip (1.5) sentez koşulları aynı tutularak adsorbentin kapasitesi
artırılmıştır [90]. Aynı grubun 2006’da yayınladıkları çalışmada bir önceki yayında anlatıldığı
gibi adsorbent sentezlenmiş ve deniz suyundan lityum tutma imkanları araştırılmıştır [91].
Kitin bağlayıcı kullanarak adsorbent boyutunu artıran araştırmacılar 200 L/saat kapasite ile
çalışan bir kolon tasarlamışlar ve 30 ile 100 gün boyunca çalıştırmışlardır. 60 kg adsorbent ile
doldurdukları kolonda 30 günde 140 m3 su proses etmişler ve sonunda 151.7 g çökmüş tuz
elde etmişlerdir. Bu tuzun % 10.35 i LiCl olarak bulunurken % 38.3’ü NaCl, % 0.89’u KCl,
% 36.9’u CaCl 2 , % 5.3’ü ise MnCl 2 olarak bulunmuştur. 150 günlük proseste ise elde edilen
son üründe yüzdece LiCl 33.3, NaCl 20.4, KCl 3.3, MgCl 2 8.2, CaCl 2 13.4, MnCl 2 19.4
olarak bulunmuştur. Kolondan elde edilen salıverme eğrisi Şekil 1.4’te verildiği gibidir.

Şekil 1.4: 150 günlük operasyonda elde edilen salıverme eğrisi
2011 yılında araştırmalarının son makalesini yayınlayan grup sodyum ve diğer karşı iyonları
elemine etmek amacıyla ilave iyon değiştiricilerini sisteme dahil etmiş ve yüksek saflıkta
lityum karbonat elde etmeye çalışmışlardır [92]. Uyguladıkları proseste deniz suyu önce
lityum mangan oksit ile dolu kolondan geçirilip daha sonra DIAION SK110 iyon değişim
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rezini dolu olan kolona beslenmektedir. İlk kolonu asit ile besleyip 160 mg/L Li derişimi elde
edilmekte ve ikinci kolonda Mg, Ca, Sr ve Mn ayrılmaktadır. Üçüncü kolon ile su içerisinden
Mn ve Mg iyonları arındırılmakta ardından 900 mg/L Li içeren suyun bir miktarı
buharlaştırılmakta ve amonyum karbonat eklenerek lityum karbonat çöktürülmektedir. Son
olarak % 99.9 saflıkta elde edilen lityum karbonat prosesi % 56 toplam verimle
sürdürülebilmektedir.
2003 yılında yayınlanan bir başka çalışmada, Kima ve arkadaşları lityum mangan oksit yapısı
içerisine Ti ve Fe metallerini yerleştirmeye çalışmışlardır [73]. Çalışmada katı-katı reaksiyon
sistemi kullanılırken lityum kaynağı olarak lityum karbonat, mangan kaynağı olarak mangan
karbonat, demir ve titanyum kaynağı olarak da FeOOH ve TiO 2 kullanılmıştır. Yayında, elde
edilen adsorbentler ile yapılan lityum ayırma deneylerinden bahsedilmemiş ancak kristal
sistemleri ile ilgili bilgisayar benzetimleri anlatılmış ve adsorbentlerin yüksek selektivite
verebileceği tartışılmıştır. 2006 yılında yayınlanan bir başka çalışmada Wang ve arkadaşları
lityum mangan oksit’in lityum tutma kapasitesinin başlangıç maddeleri, Li/Mn oranı ve ısıtma
zamanı ile nasıl değiştiğini katı-katı reaksiyon sistemi kullanarak araştırmışlardır [93].
Mangan kaynağı olarak sadece mangan karbonat kullanılırken lityum kaynağı olarak LiOH ve
LiCO 3 kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında LiOH ve MnCO 3 ’ten yapılan
adsorbentlerin daha yüksek kapasite ile çalıştığı bulunmuş. Ayrıca Li/Mn oranı büyüdükçe
lityum tutma kapasitesinin büyüdüğü sonucuna varılmıştır. LiOH ve MnCO 3 ile Li/Mn=1
oranında sentezlenen adsorbentlerin en yüksek seçiciliği verdiği ve 23 mg/g ile en yüksek
kapasitenin elde edildiği söylenmiştir. Wang ve arkadaşlarının 2008’de yayınladıkları
çalışmada ise Chitrakar ve arkadaşlarının çalışmasında anlatıldığı gibi hidrotermal prosesle
MnCl 2 , LiOH ve H 2 O 2 kullanarak adsorbentler sentezlenmiştir [94]. Amonyum klorür ve
amonyak kullanarak sabit pH da yapılan deneylerde iyon şiddetinin ve sıcaklığın adsorbsiyon
verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. İyonik şiddet arttıkça yani lityuma rakip iyonların çözelti
içerisinde varlığının artışıyla adsorbsiyon veriminin düştüğü bulunmuştur. Bunun sebebi
olarak adsorbent yüzeyinde rakip iyonlardan oluşan bir tabaka oluşması ve bunun difüzyon
direnci yaratarak verimi ve hızı düşürmesi olarak gösterilmiştir. Araştırmada ayrıca
adsorbsiyon sırasında ΔH, ΔG ve ΔS değerleri hesaplanmış ve lityum değişiminin endotermik
bir proses olduğu ve sıcaklıkla verimin arttığı bulunmuştur. Wang ve arkadaşlarının 2009’da
yayınladıkları diğer bir çalışmada ise, önceki çalışmadan farklı olarak değişik pH’larda
adsorbentin performansını araştırmışlardır [95]. pH=12’de 35 mg/g’a kadar ulaştıkları
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kapasite pH 8 civarında 8 mg/g’ı geçememektedir. Sonuç olarak artan pH’ın adsorpsiyon
verimini artırdığı vurgulanmıştır.
Lityum mangan oksit yapısı içerisine başka metallerin sokulması üzerine Ma ve
arkadaşlarının [72] yaptığı bir çalışmada antimon metali kullanılmış ve bilinen katı sentez
metodunda Li 2 CO 3 , MnO 2 and Sb 2 O 3 beraber tepken olarak farklı Li/Sb/Mn oranlarında 800
C’de reaksiyona sokulmuştur. Sb/Mn oranı 0.05 ve Li/(Sb + Mn) oranı 0.5 iken sentezlenen
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adsorbentler hiç Sb katılmamış adsorbentlere göre % 20’ye yakın daha yüksek bir verimle
çalışmış ve adsorbent kapasitesi ilk lityum çözeltisi 0.05 M ve pH: 12 iken 33.23 mg/g
bulunmuştur. Lityum mangan oksit içerisine Mg yerleştirilmeye çalışılan bir başka çalışmada
[96] adsorbentin daha kararlı bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Dört adsorpsiyondesorpsiyon çevriminden sonra adsorbentin % 95 verimle çalıştığı ve pH 12 de 200 mg/L lik
lityum çözeltisinden 37.4 mg/g kapasiteyle lityum ayrımı yaptığı not edilmiştir. Çalışmada
adsorbent hidrotermal metot ile MnCl 2 ·4H 2 O and Mg(NO 3 ) 2 ·6H 2 O LiOH ve H 2 O 2
kullanılarak sentezlenmiştir.
Lityum mangan oksit sentezi katı-katı ve hidrotermal yöntemlerin dışında piroliz yöntemi ile
de yapılmıştır. Özgür 2010 yılında ultrasonik sprey pirolizi yöntemini kullanmış ve lityum
nitrat ile mangan nitrat tepkenleri ile adsorbent sentezlemiştir [97]. Katı reaksiyon ile
sentezlenen adsorbentlerin yüzey alanı ile yakın yüzey alanı değerleri elde edilen çalışmada
piroliz yönteminin adsorbentlerin morfolojisini etkilediği ve daha pürüzsüz yüzeyler elde
edildiği anlatılmıştır. Piroliz yöntemi ile sentezlenen adsorbentlerle yapılan adsorbsiyon
deneylerinde sistemin daha çabuk dengeye geldiği yani iyon değişiminin daha hızlı olduğu
bulunmuştur.

1.4 Lityum ekonomisi, arz talep dengesi, geleceği
Günümüzde lityum ve bileşiklerinin tüketimi ile üretimi denge halindedir. USGS’nin 2011
yılı rakamlarına göre yaklaşık yılda 20,000 ton lityum tüketilirken, 26,000 ton lityum
üretilmektedir [9]. Dünya üzerindeki maden ve tuzlu sularda ise toplam 25 M ton lityum
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rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin yaklaşık 10 M tonu işlenebilir durumdayken geri kalan
kısmı atıl durumdadır [98]. Örneğin Bolivya’da bulunan yaklaşık 9 M tonluk rezerv yüksek
dağ göllerinde ve yaylalarda bulunmakta ve bu bölgelerde hiçbir altyapı bulunmamaktadır.
Lityum tüketiminin günümüzdeki gibi olacağı ve % 3 lük bir artışla [99] artacağı hesap
edilirse şu andaki işlenebilir lityum ile önümüzdeki 400 yıl herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek
gibi gözükmektedir. Ancak bugün ve yarın lityum iyon pillerinin kullanımının artması bu
tabloyu değiştirecek ve lityum tüketimini artıracaktır. Daha öncede bahsedildiği gibi lityum
iyon pilleri yüksek enerji yoğunlukları, yavaş enerji kaybetmeleri ve de hafıza etkisi
barındırmadıklarından dolayı geleceğin elektrotlarında birincil öneme sahip olacaktır. Lityum
metalinin tüketim miktarını bugünkünden çok daha yukarılara çıkaracak olan pillerin hibrit ve
elektrikli arabalarda kullanılması ile olacaktır. Bugün Dünya üzerinde toplam 1 milyara yakın
araba bulunmaktadır ve bu rakam her geçen yıl 60 milyon ile büyümektedir. Ortalama bir
arabanın yaklaşık 300 km gitmesi için 10 kWh’lık bir pile ihtiyaç duyacağı düşünülürse ve
pillerde 1 kWh enerji için 0.3 kg lityum kullanıldığı göz önüne alınırsa Dünya’daki tüm
arabaları lityum iyon pilleri ile donatmak için yaklaşık 3 milyon ton lityum kullanmak
gerektiği ortaya çıkmaktadır [100-102]. Bu rakam şu anda işlenebilir olarak gösterilen lityum
rezervinin üçte birine denk gelmektedir. Gelecekte nükleer teknolojinin fizyondan füzyona
geçişiyle daha güvenli bir teknoloji haline geleceği ve yakıt-soğutucu madde olarak
santrallerde lityum kullanılacağı göz önüne alınırsa lityum tüketiminin gittikçe artacağı ve
lityumun gelişen teknoloji ile şu anki halinden çok daha değerli hale geleceği söylenebilir. Bu
durumda işlenebilir lityum kaynakları hızla tükenecek ve yeni kaynaklar aranmaya
başlanacaktır. Mineraller ve madenlerden lityum eldesinin masraflı ve zor olduğu göz önüne
alınırsa Dünya’nın dörtte üçünün kaplı olduğu ve sınırsız bir kaynak olarak görülen deniz
suyu akıllara gelmektedir. Deniz suyunda bulunan toplam lityum rezervi 2.4 x 1011 ton ile şu
anda diğer kaynaklarda bulunan rezervin yaklaşık 10 bin katına tekabül etmektedir. Ancak
0.17 mg/L gibi düşük bir lityum derişimi günümüz teknolojisi ile deniz suyundan lityum
ayırma işlemini masraflı ve zor hale getirmektedir. Bu sebeple yukarıda da anlatıldığı gibi
araştırmacılar buharlaştırma ve çöktürme yöntemlerine ek olarak adsorbsiyon ve iyon değişim
kolonlarında kullanılabilecek maddeler üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmışlardır. Şu anda
endüstriyel anlamda denizden lityum üretim tesisi bulunmamaktadır. Ancak Güney Kore ve
Japonya’nın bu konuda çalışmalar yaptığı ve büyük miktarlarda yatırım yaptığı bilinmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi Güney Kore demir-çelik firması POSCO’nun 2015 yılında
deniz suyundan lityum üreten bir tesisi çalışmaya başlatacağı bilinmektedir. Uluslararası sabit
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bir lityum fiyatı olmamasına rağmen günümüzde ortalama olarak 1 ton lityum karbonatın
değeri 5000-6000 $ olarak gösterilebilir [103-107].
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2. GEREÇ VE YÖNTEMLER
Proje kapsamında lityumun deniz suyundan ve tuzlu sulardan ayrılması konusunda üç farklı
yöntem çalışılmıştır. Bu yöntemler arasında projenin amacı gereği formamitler ve pirolidonlar
ile deniz suyundan özütleme çalışmaları ilk planda yer almış ancak beklenen sonuçlar elde
edilemeyince

polimer

kompleklemeli

ultrafiltrasyon

ve

adsorpsiyon

yöntemlerine

yönelinmiştir. Proje boyunca çalışılan bu üç ayırma işleminde takip edilen gereç ve yöntemler
sırasıyla ele alınmıştır.

2.1 ÖZÜTLEME DENEYLERİ

2.1.1 N-alkil Formamitlerin Sentezi
N-alkil

formamitlerin

sentezi

3

başlı

balon

içerisinde

geri

soğutucu

altında

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sırasında izlenen yöntemde farklı alkili aminler eşit molde
formik asit ile damlatma hunisi yardımıyla yavaşça karıştırılır. Böylece artan ortam sıcaklığı
kontrol edilmeye çalışılır. Formik asit % 1-2 oranında fazla katılarak reaksiyon ortamında
amin kalmadığından emin olunur. Bir baz olan amin ile formik asit karıştığında gözle
görülebilecek beyaz renkte NH 3 COOH tuzu oluşur. Daha sonra yağ banyosu ile sistem
sıcaklığı 140 oC’ye çıkarılır. Bu esnada su çıkışı gözlenir ve reaksiyon dört saatte tamamlanır.
Reaksiyon sırasında çıkan su dinştak yardımıyla uzaklaştırılır. Ardından distilasyon sistemine
alınan formamit, su ve formik asit karışımı vakum altında kaynatılarak istenen alkil grubu
bağlanmış formamitler saf halde elde edilir.

2.1.2 N-alkil formamitlerin karakterizasyonu ve fiziksel özellikleri
N-alkil formamitlerin karakterizasyonunda kızılötesi (infrared) ve nükleer magnetik rezonans
spektroskopisi cihazları kullanılmıştır. Bunun dışında sentezlenen formamitlerin yoğunluk,
viskozite, yüzey gerilimi testleri yapılmıştır.

IR ölçümleri HITACHI 270-30 Kızılötesi

Spektrofotometresi ile, NMR ölçümleri Bruker Ultrashield Superconducting 400 MHz sıvı
NMR spektrometresi (Çözücü olarak CDCl 3 kullanılmıştır), viskozite ölçümleri, Brookfield
LVDV-III Ultra reometresi ile SC4-34 mili ve küçük numune adaptörü kullanılarak
41

yapılmıştır. Yüzey gerilimi testleri ise Cole Parmer yüzey gerilimi ölçer–21 kullanılarak halka
metodu ile yapılmıştır. Sıcaklıkla değişen buhar basıncı değerlerini ölçmek amacıyla Şekil
2.1’de gösterilen düzenek kurulmuştur.

Şekil 2.1: Buhar basıncı ölçme düzeneği

Şekil 2.1 ‘de 1 numara ile gösterilen vakum pompasıdır. 2 numara ile gösterilen hassas basınç
ölçer olup sistemin basıncını ölçmeye yarar. 3 numara ile gösterilen vana, iğne vanadır ve
hassas basınç ayarı yapmaya yarar. Bu sayede buhar basıncı ölçülen sıvıda ilk baloncuğun
gözlemlendiği zaman basınç değeri rahatlıkla okunabilmektedir. 4 numara ile gösterilen
basınç ölçer tankın basıncını ölçmek için kullanılır. 5 numaralı küresel vana tank ile vakum
pompasının bağlantısını kontrol eder. 6 numara ile gösterilen vakum tankıdır. Tank sayesinde
sistemin basıncı kontrollü bir şekilde değiştirilebilmektedir. Burada tank, vakum pompası ve
sistem arasında sabit basınç elde etmek için kullanılır. 7 numara ile gösterilen sıcaklık
kontrollü ısıtıcıdır, yağ banyosu yardımıyla sistemin sıcaklığı istenen değerlere çıkarılır. 8
numara ile gösterilen termometre sistemin içindeki sıcaklığı ölçer. 9 numara ile gösterilen
soğutucudur ve sistemde oluşan buharları yoğuşturarak sistemi dengede tutar ve vakum tankı
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elemanlarını korur. 10 numara ile gösterilen cam balon içerisinde tutulan ve buhar basıncı
ölçülmek istenen sıvıdır.

2.1.3 Özütleme deney prosedürü
Özütleme deneylerinde izlenilen yöntemde [108], hacim oranları belirlenmiş olan formamit
ve su fazı ayrı ayrı hassas teraziyle ağırlıkları ölçülerek oda sıcaklığındaki ölçümler için direk
ayırma hunisine ya da daha yüksek sıcaklıktaki ölçümler için özütleme işleminin yapılacağı
bir erlene alınır. Sabit sıcaklıklarda dengeye gelene kadar karıştırılan numuneler ardından
yine sabit sıcaklıkta tutulan ayırma hunilerine dökülerek faz dağılımı için yeteri kadar süre
beklenir. Bu süre; çözücü ve suyun viskozitesi, yoğunluğu, iki sıvı arasındaki yüzey gerilimi
ile alakalı olarak değişebilmektedir.
Daha sonra karışım su fazı (R) ve çözücü fazı (E) olarak iki ayrı numune halinde cam kaplara
alınır (formamitler kuvvetli çözücüler oldukları için, plastik numune kaplarını çözme riskini
taşırlar).
Su fazı (R) içerisindeki lityum derişimi AA630 Shimadzu Atomik Absorpsiyon
Spektrofotometre Cihazı ile alev emisyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon eğrileri
2, 4, 6, 8, 10 mg/L lik LiCl çözeltileri ile hazırlanmıştır. AAS ölçümleri ile ilgili yaşanan
sorunlara aşağıda ayrı bir başlık altında değinilmiştir. Su içindeki formamit miktarını ölçmek
amacıyla Shimadzu toplam organik karbon/nitrojen cihazı kullanılmıştır. Çözücü fazı (E)
içindeki lityum ve su miktarı ise toplam kütle denkliğinden elde edilmiştir.
Deneyler sırasında oluşabilecek tartım ya da hacim alma hatalarını en alt seviyeye indirmek
amacıyla her özütleme deneyi iki kere tekrar edilmiştir.

2.1.4 Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ve alev spektrofotometresi (AS)
deneyleri
Özütleme deneylerinin öncesinde ve sonrasında su fazının içerdiği lityum miktarını ölçmek
amacıyla AA630 Shimadzu Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı kullanılmıştır.
Cihaz iki ayrı şekilde lityum derişimini ölçebilmektedir. Bunlardan birincisinde lityum
lambası kullanılarak atomik absorbsiyon yöntemi ile derişim belirlenmekte [109-113], bir
diğer yöntemde ise alev spektrofotometresi [110, 113-115] kullanılmaktadır. Bu iki yöntemin
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birbirine paralel sonuçlar verdiği ve ikisinin de aynı oranda güvenilir olduğu literatürde [110,
111] belirtilmiştir. Ancak iki yöntemde de lityum derişimi bakılacak numunelerin ortamda
bulunan diğer maddelerle çakışma yaşaması (interference) ve bu sebeple beklenenden farklı
sonuçlar vermesi mümkün olmaktadır.
Formamitlerle yapılan özütleme deneylerinin ardından yapılan analizlerde formamitin buna
benzer bir çakışmaya sebep olduğu ve okunan absorbans (soğurma) ve emisyon değerlerini
azalttığı gözlenmiştir. Bu gözlemlerimiz lityum lambasının kullanıldığı atomik absorbans
spektrometresinde daha belirgin olarak gözükmüştür. Aşağıda Tablo 2.1’de, 1 mg/L lityum
içeren numunelerin içindeki formamit cinsine göre değişen absorbans değerleri gösterilmiştir.
Tablo 2.1: Formamitlerin absorbans (soğurma) değerlerine etkisi
Numune
Absorbans

Formamitsiz

HF’li

OF’li

DBF’li

DHF’li

1.059

1.007

1.011

0.998

0,989

(HF: Hekzil formamit, OF: Oktil formamit, DBF: Dibutil formamit, DHF: Dihekzil formamit)

Okunan formamitli ve formamitsiz absorbans değerlerinin arasındaki fark % 5
mertebesindedir. AAS cihazının % 1-2 hata payı ile çalıştığı düşünülür ve formamitli
numunelerin hepsinde daha düşük bir absorbans değeri ölçülmesi göz önüne alınırsa bir
çakışmadan bahsedilebilmektedir.
Benzer ölçümler alev spektrofotometresinde (AS) tekrarlandığında da formamitli numunelerin
emisyon değerlerinin hep düşük olduğu gözlenmiştir. Bu durumu engellemek için standartlar
hazırlanırken lityum konsantrasyonu bilinen çözeltilere numunelerin içerdiği oranda formamit
katılmış ancak elde edilen sonuçlarda istenen hassasiyet (precision) yakalanamamıştır.
Daha sonra yapılan literatür araştırmalarında AS ile yapılan lityum analizlerinde diğer alkali
metallerinden potasyum ya da sodyumun kullanıldığı durumlarda lityum iyonizasyonun arttığı
görülmüştür [116]. Analiz sırasında potasyum ya da sodyum iyonlaşsa da cihaz tarafından
farklı dalga boylarında okundukları için lityumun emisyon değerlerini değiştirmemişlerdir.
Bir başka makalede klorün yarattığı çakışmaları engellemek için nitrik asit kullanıldığı rapor
edilmiştir.

Zhao ve arkadaşları % 0.5 oranında nitrik asit içeren numunelerdeki klorun

herhangi bir çakışmaya neden olmadığını söylemektedirler [113].
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Tüm araştırmaların ve yapılan deneylerin ardından % 0.2 potasyum (KCl ile hazırlanan) ve %
0.5 nitrik asit içeren numunelerin alev spektrofotometresinde herhangi bir çakışmaya neden
olmadığı ve yüksek hassasiyette değerler elde edildiği görülmüştür. Ayrıca belirtmek gerekir
ki numunelerin içinde % 0.5 ve daha fazla potasyum bulunduğu durumlarda alevde tıkanıklar
oluşmuş ve ölçüm değerleri değişmiştir. Bu yüzden % 0.2 potasyum hem lityumun emisyon
değerlerini artıran hem de alevde tıkanıklığa sebep olmayan optimum konsantrasyon olarak
seçilmiştir.
AS ve AAS’de yapılan deneylerde kalibrasyon aralığı seçilirken cihazların lityum emisyon ve
absorbans değerlerini en hassas ölçtüğü konsantrasyon aralıkları bulunmuştur. Bu değerler
bulunurken aynı zamanda cihazların klavuzlarında tavsiye edilen kalibrasyon aralıklarından
da faydalanılmıştır. Buna göre alev spektrofotometresinde 2-10 mg/L, atomik absorpsiyon
spektrofotometresinde 0.5-2 mg/L derişim aralıkları en hassas ölçüm aralıklarıdır. AS’nin
ölçüm aralığındaki lityum derişimleri AAS’ye göre daha yüksek olduğu için bu durum AS’de
yapılan ölçümlerin hata payını da azaltmıştır ve son tahlilde alev spektrofotometresini atomik
absorbans spektrofotometresine göre daha hassas bir yöntem haline getirmiştir. Alev
Spektrofotometresi ile yapılan lityum ölçümlerinde dalgaboyu 670.8 nm’e ayarlanmış ve
asetilen-hava karışımı 0,8 L/dk’lık bir hızla aleve beslenmiştir.
Numuneler AS’de ölçülmeden önce lityum derişimleri kalibrasyon aralığının ortası olan 5
mg/L’e çekilecek şekilde seyreltilerek emisyon değerleri okunmuştur. Bu sayede yapılan
ölçümlerde hata payını azaltmak hedeflenmiştir. Ayrıca, seyreltmelerden gelen hataları en aza
indirmek için AS’de okunacak her numune için seyreltme işlemi iki defa tekrarlanmıştır.

2.2 PEUF deneyleri

2.2.1 PEUF için kullanılan yöntem ve deney düzeneği
PEUF’ta kullanılacak polimer, membran yardımıyla büyüklüğe dayalı bir ayrım için
kullanılacağından öncelikle sulu polimer çözeltisinin filtre edilmesi ve düşük moleküler
ağırlıklı polimer zincirlerinin elenmesi gerekmektedir. Bu işlem kesikli bir filtre düzeneğinde
gerçekleştirilmiştir (Amicon-Millipore Model 8050). Bu işlemden sonra PEUF deneyleri için
sürekli bir sistem kullanılmıştır. Bu düzeneğin şeması Şekil 2.2 ‘de verilmiştir.
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Şekil 2.2: Sürekli ultrafiltrasyon düzeneği

Bu düzenekte ana olarak; Osmonics Sepa CF Membran hücresi (7), membran (8), besleme
tankı (2), besleme pompası (4), ve basınçlı hava (11) bulunmaktadır.
Besleme tankından pompa yardımıyla membran hücresine gönderilen besleme çözeltisinin bir
kısmı membrandan geçer (permeate), (13) ve membrandan geçmeyen kısım (retentate), (14)
ile beraber besleme tankına geri gönderilir. Bu sayede besleme tankında sabit bir
konsantrasyon elde edilmeye çalışılarak sistem sürekli bir hale getirilmiş olur. Ultrafiltrasyon
düzeneğinde basınçlı hava ya da nitrojen ile uygulanan basınç farkı 200 kPa kadardır. Sıcaklık
gerekirse yağ banyosu ile 25 oC’de tutulur.
Besleme tankı yaklaşık olarak 1 L hacimli erlenmeyerdir. Erlen içerisinde çözülen lityum
klorit miktarının ağırlıkça belli bir katında polimer çözeltisi lityum klorit çözeltisi üzerine
eklenir. Lityum ağırlığının polimer ağırlığına oranı şarjı (loading) belirler. Hidroklorik asit ya
da amonyum hidroksit ilavesiyle karışım istenen pH’a getirilir.
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2.2.2 PEUF’ta kullanılan taraksı polietilen glikol sentez prosedürü
Taraksı polietilen glikollerin sentezinde önce monomer daha sonra polimerin sentez yoluna
gidilmiştir. Sentez rotası Şekil 2.3’te verildiği gibidir.

Şekil 2.3: C-PEG sentez rotası

-

Metakrilat uç grubu taşıyan PEG sentezi

250 mL’lik düz dipli bir erlen içerisine 75 gr (100 mmol) polietilenglikol (PEG, Mn:750 Da)
tartılıp yeterli miktarda toluen içerisinde çözülür. Bu çözeltiye 11.2 gr (110 mmol) CaH
üzerinden yeni distillenmiş trietilamin ilave edilir. Bu yeni karışım 0 0C’de karıştırılırken
üzerine yavaş bir şekilde 13.25 gr (110 mmol) metakriloil klorür damlatılır. Damlatma
işleminin başlaması ile reaksiyon kabında çökme meydana gelmektedir. Oluşan çökelti
trietilamonyum klorürdür. Çökeltinin süzülmesini takiben toluenin fazlası uzaklaştırılır ve
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metakrilat fonksiyonlu PEG (MPEG) hegzan içerisinde çöktürülür. Nihai ürün 40 0C’de
vakum etüvünde 1 gece kurutulur. Monomerin sentezinin ardından aşağıdaki prosedür
izlenerek taraksı polietilen glikoller elde edilmiştir.

-

Taraksı (comb-like) PEG sentezi

100 mL’lik yuvarlak dipli bir erlene 8.35 gr (100 mmol) MPEG tartılır ve 16 ml su içerisinde
çözülür. Homojen karışım daha önceden 60 0C’ye ayarlanmış yağ banyosuna yerleştirilir ve
ortamdan azot gazı geçirilirken başlatıcı olarak 54 mg (2 mmol) 2,2'-Azobis(isobutyramidine)
dihydrochloride (AABH) ([AABH]/[MPEG]: 1/50 oranında) ilave edilir. İki saat sonunda
gözle görülür bir jelleşme ve viskozite artışı meydana gelmektedir, karışma son bulana dek
reaksiyon devam ettirilir.

2.3 Adsorpsiyon deneyleri

2.3.1 Lityum mangan oksit sentezi
Adsorpsiyon deneyleri için lityum mangan oksit sentezi yapılmıştır. Literatürde sıralanan
birçok yöntem arasında Yoshizuka ve arkadaşlarının uyguladığı yöntemle [89] başarılı
olunmuştur:
Molce 2/1 oranında Mn/Li içeren Mn 3 O 4 ve LiOH.H 2 O toz halde karıştırılarak fırında 425
C’de 5 saat boyunca sinterleşmeye bırakılır. Oda sıcaklığında yaklaşık 1,5 saat soğuyan

o

karışım fırında 500 oC’de 5 saat daha sinterleşmeye bırakılır. Fırının içerisinde 12 saat
boyunca yavaşça soğuyan karışımda aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir (Reaksiyon 1).
3 LiOH + 2 Mn 3 O 4 + [O 2 ]

3LiMn 2 O 4 + 3/2 H 2 O

(Reaksiyon 1)

Oluşan LiMn 2 O 4 1/40 oranında Li/H içeren hidroklorik asit ile muamele edilerek HMn 2 O 4
elde edilmektedir. Burada mangan oksite bağlı olan hidrojen sayısı başta ayarlanan Mn/Li
oranına göre değişiklik gösterebilmektedir.
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2.3.2 Adsorpsiyon deney prosedürü
LMO ile yapılan deneyler kesikli sistemde beher içerisine konulan lityum çözeltisi üzerine
eklenen HMnO 2 ile gerçekleştirilmiştir. Sistem pH’ı sabit deniz suyu pH’ına (8.1) 1/10
molarite oranıyla amonyum hidroksit-amonyum klorür tampon çözeltisi kullanılarak
getirilmiştir. Karışımlar dengeye geldiklerinden emin olmak amacıyla 24 saat boyunca
magnet yardımı ile oda sıcaklığında karıştırılmıştır. Karışım sonunda bekletilen su,
içerisinden LMO’nun çökerek ayrılmasından sonra dekante edilip atomik absorbans
spektrofotometresi ile analiz edilmiştir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Proje kapsamı doğrultusunda deniz suyundan lityum ayrıştırılması konusunda öncelikle nalkil formamit ve pirolidonlar ile özütleme çalışmaları üzerine yoğunlaşılmıştır. Proje
zamanının yarısından çoğunu alan özütleme araştırmalarından beklenilen sonuçlar elde
edilemeyince diğer PEUF ve adsorbsiyon yöntemleri üzerine literatür araştırmaları ve
deneyler projenin ikinci yarısında çalışılmıştır. Bu üç yöntemde elde edilen bulgular ve
sonuçlar özütleme, PEUF ve adsorpsiyon başlıkları ile sırasıyla sunulmuştur.

3.1 FORMAMİTLER İLE ÖZÜTLEME DENEYLERİ

3.1.1 N-alkil formamitlerin sentezi
Proje kapsamında ilk olarak yürütülen deneysel çalışmalar lityum klorür özütlenmesinde
kullanılacak formamitlerin sentezinden oluşmaktadır. Bu sentezlerde hekzil, oktil ve dodesil
amin, dihekzil amin ve dibutil amin kullanılarak farklı uzunluklarda alkil gruplarına sahip
formamitler elde edilmiştir. Formamitlerin sentezi sırasında izlenen deneysel prosedür aşağıda
Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Sentez sırasında farklı aminler kullanılsa da prosedür
değişmemiştir.
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Şekil 3.1: N-alkil formamitlerin reaksiyon şeması

3.1.2 N-alkil formamitlerin karakterizasyonu ve fiziksel özellikleri
N-alkil formamitlerin karakterizasyonunda kızılötesi (infrared) ve nükleer magnetik rezonans
spektroskopisi cihazları kullanılmıştır. Bunun dışında sentezlenen formamitlerin yoğunluk,
viskozite, yüzey gerilimi testleri yapılmış elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Dodesil
formamitin

oda

sıcaklığında

katı

olması

nedeniyle

özütleme

çalışmalarında

kullanılmayacağına karar verilmiş ve karakterizasyon testleri yapılmamıştır.

3.1.2.1 Kızılötesi (Infrared) Spektroskopisi sonuçları
Proje boyunca sentezlenen formamitlerden hekzil amin ve oktil amin primer aminler, dibutil
ve dihekzil amin sekonder aminler olduğundan IR sonuçları ayrı ayrı incelenmiştir.
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-

Hekzil formamit, Oktil formamit

Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’deki IR spektrumlarından görüldüğü üzere hekzil ve oktil formamitlerin
karakteristik pikleri olan amit karbonil piki 1680 cm-1 de, NH (amino) grubuna ait gerilme
titreşim bandı 3500-3300 cm-1 pik aralığında ve bir diğer karakteristik pik olan C-N piki ise
1050-1100 cm-1 aralığında gözlemlenmektedir. Diğer amit düzlem bükülme titreşimi (plane
bending) 1530 cm-1 ve NH-CHO gerilme titreşim bandı 1220 cm-1 gözlenmiştir.

Şekil 3.2: Hekzil formamit IR Spektrumu
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Şekil 3.3: Oktil formamit IR spektrumu

-

Dibutil formamit, Dihekzil formamit

Şekil 3.4 ve 3.5’de gösterilen dibutil ve dihekzil formamit FTIR spektrumları incelendiğinde
oktil formamit ve hekzil formamitin karakteristik piklerinden olan NH (amino) grubuna ait
gerilme titreşim bandının 3500-3300 cm-1 pik aralığında olmadığı gözlenmektedir. Bunun
sebebi sekonder aminlerle yapılan reaksiyonlarda N-H grubu yerine N-R grubu gelmesidir (R:
C 4 H 9 veya C 6 H 13 ). Formamitlerin karakteristik piklerinden bir diğeri olan amit karbonil piki
ise 1650-1665 cm-1 aralığında gözlenmiştir. Gözlenmesi beklenen başka bir karakteristik pik
C-N piki ise 1000-1100 cm-1 aralığında gözlemlenmektedir. Diğer amit düzlem bükülme
titreşimi (plane bending) 1480 cm-1 ‘de gözlenmiştir.
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Şekil 3.4: Dibutil formamit FTIR spektrumu
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Şekil 3.5: Dihekzil formamit FTIR spektrumu
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3.1.2.2 Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi sonuçları

Sentezlenen formamitler için elde edilen 1H-NMR ve 13C-NMR sonuçları IR’dan elde edilen
sonuçları destekleyecek niteliktedir. Spektrumlar her formamit için ayrı ayrı incelenmiştir.
-

Oktil formamit

Aşağıda Şekil 3.6’te oktil formamitin 1H-NMR spektrumu gözükmektedir.

Şekil 3.6: Oktil formamit 1 H-NMR spektrumu

Şekil 3.6’daki 1H-NMR spektrumunu inceleyecek olursak 0.9 mg/Ldeki sinyal CH 3 ’e aittir.
Metil sinyali beklendiği gibi komşu iki hidrojen nedeniyle üçe ayrılmıştır. 1.2-1.6 mg/L
arasındaki sinyaller metil grubuna bağlı CH 2 ’lerden kaynaklanmaktadır. Düzensiz
gözükmelerinin sebebi kayma değerlerinin çok yakın olmaları ile ilgilidir. 3.2 mg/L’de
gözlenen ve önce ikiye daha sonra dörde ayrılmış sinyal nitrojene bağlı CH 2 grubundan
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gelmektedir. Birbirlerini ikiye ayıran hidrojenler daha sonra komşu 3 hidrojen ile dörde
ayrılmıştır. 8.2 mg/L’de gözlenen sinyal karbonil grubuna bağlı hidrojenden gelmektedir. 8
mg/L’deki sinyal –NH protonuna ait olabilir (ikiye yarılması da buna işaret etmektedir). Sıfır
civarında gözlenen sinyaller TMS’ye aittir. 7.3 mg/L civarında oluşan pik ise CDCl 3 ’tür.
İntegral oranları da bu yaklaşımı hemen hemen doğrulamaktadır. Örneğin bir protona denk
gelen 8.3 mg/L’de –CHO’a ait pik alanı 0.93 iken, üç protona denk gelen 0.9 mg/L’de –CH 3
protonlarına ait pik alanı 3.48’dir. Tam olmasa da oran yaklaşık 3’tür. 5.5 mg/Ldeki pik oktil
aminin NH protonuna ait olabilir ve safsızlık olarak da gözüküyor olabilir.
Şekil 3.7’de gözlenen

C-NMR spektrumunda da 42 mg/L’deki pik CH 2 -NH 2 amine bağlı

13

karbonu işaret etmektedir, buda formamitin içinde safsızlık olarak bir miktar oktil amin
kaldığını göstermektedir. Bunun dışında

13

C-NMR spektrumunda normal olarak gözlenmesi

beklenen 7 tane alkil karbon piki 20-40 mg/L arasında gözlenmiş ve 160 mg/L’de de karbonil
karbonu gözlenmiştir. 8 pik harici diğer görülen sinyaller arasında 77.2’deki çözücüye ait
olup kalanlar formik asit ve de oktil amine aittir. Son tahlilde NMR sonuçları IR’dan elde
edilenlerle örtüşmekte ve formamitin oluştuğunu doğrulamaktadır.

Şekil 3.7: Oktil formamit

13

C-NMR spektrumu
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-

Hekzil formamit

Şekil 3.8’de gösterilen hekzil formamitin 1H-NMR spektrumuna bakacak olursak 0.6, 1.0, 1.2,
2.8 ve 7.8 mg/L’deki proton sinyalleri sırasıyla –CH 3 , CH 3 -“(CH 2 ) 3 ”-CH 2 , (CH 2 ) 3 -“CH 2 ” , “CH 2 ”-NH ve -CHO (sinyaller tırnak içinde belirtilen karbonlara bağlı hidrojenlere aittir)
gruplarına aittir. Ancak –NH protonunun yeri net olarak gözükmemekte ve belki 7.6 mg/L’de
olabilir (ikiye yarılması da buna işaret etmektedir). 7.3 mg/L civarında oluşan pik ise
CDCl 3 ’tür. Şekil 3.9’da gösterilen 13C-NMR spektrumunda da gözlenen 6 tane alkil karbon
piki ve 160 mg/L’deki karbonil karbonu piki formamit yapıyı doğrulamaktadır.

Diğer

sinyaller çözücü ve safsızlıklara aittir.

Şekil 3.8: Hekzil formamit 1 H-NMR spektrumu
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Şekil 3.9: Hekzil formamit

-

13

C-NMR spekturumu

Dibutil formamit

Aşağıda Şekil 3.10’da dibutil formamitin 1H-NMR spektrumu görülmektedir.

Şekil 3.10: Dibutil formamit H-NMR spektrumu
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Şekil 3.10’daki 1H-NMR spektrumunu inceleyecek olursak; 8 mg/L’deki sinyal karbonil
karbonuna bağlı olan hidrojene aittir. Hiçbir komşu hidrojen atomu olmadığı için singlet
olarak görülmektedir. 3.2 mg/L’deki önce ikiye daha sonra üçe yarılmış sinyal azot atomuna
bağlı olan –CH 2 - grubuna aittir. Birbirlerine ikiye yaran protonlar daha sonra komşu –CH 2 grubu ile üçe yarılmıştır. 20.32 olan integral değeri de bu bulguyu doğrular niteliktedir. 0.9
mg/L de gözlenen sinyal metil grubuna aittir. Ancak üçe yarılması beklenen sinyal daha fazla
yarılmaya uğramıştır. Bu da safsızlıklardan kaynaklanıyor olabilir. 1.3-1.4 mg/L civarı gelen
sinyal metil grubuna bağlı –CH 2 grubuna aittir. Sinyal beklendiği gibi 6 parçaya yarılmıştır.
Son olarak 1.5-1.6 mg/L’deki sinyal CH 2 -CH 2 -CH 2 grubunun ortasındaki protonlara aittir,
komşu 4 hidrojen ve aynı karbona bağlı diğer hidrojen ile toplam 6 parçaya yarılan sinyal
beklendiği üzere azotun indüktif etkisi ile 1.5 mg/L’e kaymıştır. 7.3 mg/L civarındaki sinyal
çözücüye aittir.
Şekil 3.11’de görülen dibutil formamitin

13

C-NMR spektrumunda da 45’deki pik amindeki

azot atomuna bağlı karbonu işaret etmektedir, buda formamitin içinde safsızlık olarak bir
miktar amin kaldığını göstermektedir. Bunun dışında 13C-NMR spektrumunda normal olarak
gözlenmesi beklenen 8 tane alkil karbon sinyali 10-40 mg/L arasında gözlenmiş ve 160
mg/L’de de karbonil karbonu gözlenmiştir. 9 sinyal harici diğer görülen sinyaller arasında
77.2’deki çözücüye ait olup kalanlar formik asit ve de dibutil amine aittir. Son tahlilde NMR
sonuçları

IR’dan

elde

edilenlerle

örtüşmekte

ve

dibutil

formamitin

oluştuğunu

doğrulamaktadır. Ancak maddenin içerisinde safsızlıklar olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 3.11: Dibutil formamit

-

13

C-NMR spektrumu

Dihekzil formamit

Şekil 3.12’deki dihekzil formamitin

1

H-NMR spektrumunu inceleyecek olursak; tüm

sinyallerin Şekil 3.10’daki spektrum ile ortaklık gösterdiği görülmektedir. 1.3 mg/L’deki
sinyalin daha yüksek olması dihekzil formamitin yapısındaki CH 2 gruplarının sayıca daha
fazla olmasındandır.
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Şekil 3.12: Dihekzil formamit 1 H-NMR spektrumu

Şekil 3.13’deki dihekzil formamitin

C-NMR spektrumu da Şekil 3.11’deki spektrum ile

13

oldukça benzerdir ve sinyallerin açıklamaları benzer şekilde yapılabilir. Tek fark daha uzun
alkil grubuna sahip dihekzil formamitin spektrumunda beklendiği üzere alkil karbon
sinyallerinin daha fazla görülmesidir.

Şekil 3.13: Dihekzil formamit

13

C-NMR spektrumu
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3.1.2.2 Viskozite ölçümleri
Deneyler sırasında viskozite ölçümleri, Brookfield LVDV-III Ultra reometresi ile SC4-34
mili ve küçük numune adaptörü kullanılarak yapılmıştır. Sıvılar Newton yasasına uyarak tüm
kayma gerilimlerinde aynı viskozite değerlerini vermiştir. Beklendiği gibi sıcaklık arttıkça
viskozite değerleri düşmüştür. Elde edilen sonuçlar Şekil 3.14’te gösterilmektedir.
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Şekil 3.14: Oktil, hekzil, dibutil ve dihekzil formamit için sıcaklığa bağlı
viskozite değerleri
(HF: Hekzil formamit, OF:Oktil formamit, DBF: Dibutil formamit, DHF:
Dihekzil formamit)

3.1.2.3 Yüzey gerilimi ölçümleri
Yüzey gerilimi testleri Cole Parmer yüzey gerilimi ölçer–21 kullanılarak yapılmıştır. Cihaz
halka metodu ile ölçüm yapmaktadır. Özütleme dağılım katsayılarının sıcaklık düştükçe
artması sebebiyle bu kısımda 10 oC’de tüm formamitler için ölçülen yüzey gerilimi değerleri
sunulmuştur (Bknz Tablo 3.1).
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Tablo 3.1: Formamitler için 10 oC’de elde edilen yüzey gerilimi değerleri
Madde

Yüzey gerilimi (Dynes/cm)

Hekzil formamit

37.3

Oktil formamit

35.1

Dibutil formamit

33.5

Dihekzil formamit

33

3.1.2.4 Yoğunluk ölçümleri
Özütleme işlemlerinin tasarımı durumunda kullanılacak bir diğer önemli fiziksel özellik
formamitlerin yoğunluğu olacaktır. Tüm formamitler için farklı sıcaklıklarda elde edilen
yoğunluk değerleri Tablo 3.2’de sunulmuştur.
Tablo 3.2: Formamitler için farklı sıcaklıklarda ölçülen yoğunluk değerleri
Yoğunluk (g/cm3)
Madde
10 oC

25 oC

40 oC

Hekzil formamit

0,896

0,89

0,883

Oktil formamit

0.88

0.876

0.874

Dibutil formamit

0,886

0,883

0,879

Dihekzil formamit

0,882

0,878

0,875

3.1.2.5 Lityum klorür ve diğer tuzların HF içerisinde çözünürlükleri
Hekzil formamitin (HF) lityuma karşı deniz suyunda bulunan diğer metal iyonlarının yanında
seçiciliği hakkında fikir vermesi adına lityum klorür, sodyum klorür, potasyum klorür,
magnezyum klorür ve kalsiyum klorürün HF içerisindeki çözünürlükleri bulunmuş ve Tablo
3.3’de sunulmuştur.
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Tablo 3.3: LiCl, NaCl, KCl, MgCl 2 ve CaCl 2 ’ün HF içerisinde çözünme miktarları (25 oC)
Tuz

Çözünme miktarı (g/100 ml HF)

Lityum klorür

6,94

Sodyum klorür

0,47

Potasyum klorür

0,19

Magnezyum klorür

7,52

Kalsiyum klorür

3,04

3.1.2.6 Sıcaklık-buhar basıncı ilişkisi
HF’in özütleme kolonu içerisinde kullanılması durumunda ihtiyaç duyulacak sıcaklıkla
değişen buhar basıncı değerlerini ölçmek amacıyla vakum tankı sistemi kurulmuştur. Sıcaklık
buhar basıncı ilişkisi açıklanan HF için kaynama noktası tayini de yapılabilecektir.
Yapılan deneylerde sıcaklık, HF’in bozulma ihtimaline karşı 180

o

C’nin üzerine

çıkarılmamıştır. Bu doğrultuda elde edilen sıcaklık-buhar basıncı ilişkisi Şekil 3.15’de
sunulmuştur.
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Şekil 3.15: HF sıcaklık-buhar basıncı ilişkisi
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Çoğu maddenin buhar basıncı sıcaklık ile eksponensiyal değiştiğinden, Şekil 3.15’ten de
anlaşılacağı üzere elde edilen data eksponensiyal bir eğriye tamamlanmıştır (Denklem 1). Bu
eğriye göre sıcaklık, buhar basıncı ilişkisi R2=0.9815 değeri ile aşağıdaki gibi çıkmıştır.

𝑙𝑛 𝑃𝑣𝑎𝑝 = −19.337 + 0.0509 ∗ 𝑇

(Denklem 1)

Denklem 1’e göre HF ‘in oda sıcaklığındaki (25 oC) buhar basıncı 0,016 kPa olarak
bulunmaktadır. Normal kaynama noktası ise 243 oC olarak hesaplanmaktadır.

3.1.3 Formamitler ile Özütleme (Ekstraksiyon) Deneyleri
3.1.3.1 Optimum özütleme koşullarının belirlenmesi
Özütleme işlemlerinde kullanılan çözücünün performansını, özütlenecek maddenin kullanılan
sıvılar arasında değişen çözünürlüğü belirler ve deney sonucu olarak, çözünen maddenin
fazlar arasındaki konsantrasyon oranını belirleyen faz dağılım katsayısı hesabı yapılır. Faz
dağılım katsayısının tanımı aşağıdaki gibidir (Denklem 2).

𝐹𝑎𝑧 𝑑𝑎ğı𝑙ı𝑚 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦ı𝑠ı (𝑘) =

𝐸 𝑓𝑎𝑧ı𝑛𝑑𝑎 çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟ı
�𝐸 𝑓𝑎𝑧ı𝑛ı𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟ı
𝑅 𝑓𝑎𝑧ı𝑛𝑑𝑎 çö𝑧ü𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟ı
�𝑅 𝑓𝑎𝑧ı𝑛ı𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟ı

(Denklem 2)

Yapılan deneylerde çözünen lityum klorür (LK), çözücü (organic faz) N-alkil formamit ve
inorganik faz olarak da su kullanılmıştır. Ayrıca ekstraksiyon terminolojisinde çözücü faz
extrakt fazı (E) olarak ve su fazıda rafine fazı (R) olarak adlandırılmaktadır.
Çözünürlük sıcaklığa yüksek derecede bağlı fiziksel bir olaydır. Bu sebeple yapılan özütleme
deneyleri boyunca sıcaklığın sabit kalması çok büyük önem teşkil etmektedir. İkinci olarak
LK’nın fazlar arasındaki dağılımını belirleyecek önemli bir faktör pH değişimi
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olabilmektedir. Ortamdaki hidrojen iyonlarının derişimine bağlı olarak çözücü, suyun içinden
farklı miktarlarda LK’yı özütleyebilmekte ve faz dağılım katsayıları değişebilmektedir.
Bunlarında dışında çözücü/su oranı (şarj) ve suyun içindeki LK derişimi dağılım kaysayılarını
değiştirebilmektedir.
Yukarıda sıralanan sebepler göz önüne alındığında özütleme işlemini etkileyen başlıca 4
değişken, sıcaklık, pH, şarj ve su içindeki LK derişimi olarak öngörülmüştür. Bu noktadan
yola çıkarak yapılacak deneylerin sayısını makul bir seviyede tutmak ve de elde edilecek
sonuçların daha güvenilir olması için belirtilen 4 değişken arasından en önemli ikisi (sıcaklık
ve pH) göz önüne alınarak bir dizi deney yapılmıştır. En iyi özütleme koşulları belirlendikten
sonra bu koşullarda değişen LK derişimi ve şarjlarda özütleme deneylerine devam edilmiş ve
her bir faktörün etkisi net bir biçimde ortaya konmaya çalışılmıştır.
Daha önce bahsedildiği gibi özütleme işlemlerinin çözünürlüğe bağlı olması ve çözünürlüğün
sıcaklıkla yüksek oranda değişmesi sebebiyle yapılan deneylerde sıcaklığı sabit tutmak
önemli hale gelmektedir. Sıcaklık etkisini gözlemlemek amacıyla 10, 25 ve 40 oC olmak
üzere 3 farklı sıcaklıkta çalışılmıştır. Numuneler ayırma hunilerinde hazırlanmış ve sallanarak
kuvvetlice 5-10 dakika karıştırıldıktan daha sonra faz dağılımı beklenmiştir. 25 ve 40 oC’de
yapılan deneylerde ise sıcaklığı sabit tutmak amacıyla Heidolph marka ısıtıcılı ve karıştırıcılı
sistemler kullanılmıştır. Yağ banyosunda sabit sıcaklıkta balık yardımı ile karıştırılan
numuneler daha sonra ayırma hunilerine alınarak faz dağılımı beklenmiştir ve su fazı (R) ile
organik faz (E) ayrı ayrı toplanmıştır (faz dağılımını beklerken ayırma huniler sabit sıcaklıkta
etüvlerde bekletilmiştir).
Deneyler sırasında pH etkisini gözlemlemek için asidik, nötral ve bazik olmak üzere 3 değişik
pH belirlenmiştir.
Asidik

4

Nötral

7

Bazik

10

pH değerlerini istenen aralıklara çekmek ve bu sırada fazlar arasındaki hacim dengesini
bozmamak için yüksek derişimde (3 Molar) hazırlanmış hidroklorik asit ve amonyum
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hidroksit sulu çözeltileri kullanılmıştır. Formamitler yapıları gereği bazik olduklarından daha
çok içlerine hidroklorik asit eklenerek pH istenen değerlere çekilmiştir, ancak sentezlenen
bazı formamitlerin içinde bir miktar formik asit kaldığından düşük pH değerleri de gözlenmiş
ve amonyum hidroksit çözeltisi kullanılarak istenen pH değerleri elde edilmiştir. LiCl
çözeltileri formamit ile karıştırıldığında pH’ı düşürücü etki yaptığı gözlenmiştir.
Son olarak sudaki lityum derişiminin ve de su/formamit oranının sonuçlara etkisini
gözlemlemek amacıyla deneyler farklı lityum derişimlerinde ve su/formamit oranlarında (şarj)
tekrarlanmıştır. Su/formamit oranları hesaplanırken iki fazın hacimleri baz alınmıştır. Bir
birim hacme 8 ml su ya da formamit gelecek şekilde hacimleri ölçülen maddelerin hassas
terazide özütleme işlemlerinden önce ve sonra da tartımı yapılmıştır.
Deneyler sırasında özütleme işlemini etkilediği düşünülen tüm değişkenler ve değişim
aralıkları aşağıda Tablo 3.4 ‘te sıralanmıştır.
Tablo 3.4: Özütleme deneylerinde değişkenler ve değişim aralıkları
Değişken Formamit

Sıcaklık
(oC)

pH

İlk Li derişimi
(mg/L)

Asidik

100

Şarj (ml su/ml
formamit)

1:1

10
(4)

Değişim aralığı

500
HF
OF

Nötral
25

1000

1:2

(7)

DBF
DHF

5000
Bazik
40

1:3
(10)

10000

(HF: Hekzil formamit, OF: Oktil formamit, DBF: Dibutil formamit, DHF: Dihekzil formamit)
Özütleme deney prosedüründe anlatıldığı gibi her bir formamit için sabit şarj ve sabit lityum
derişimi ile değişen pH ve sıcaklıklarda ilk deneyler yapılmış, en yüksek dağılım katsayısı
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olan formamit ve optimum koşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Sabit şarj olarak 1:1 seçilirken,
özütlenen lityum miktarını daha net görebilmek için Li derişimi için üst limit olarak seçilen
10000 mg/L (% 1) lityum içeren çözeltiler kullanılarak ilk deneyler yapılmıştır. Buna göre
farklı formamitler için sabit pH değerlerinde sıcaklıkla değişen faz dağılım katsayıları Şekil
3.16, 3.17 ve 3.18’de gösterilmektedir.
0,18
0,16
0,14
0,12
HF

Faz Dağılım 0,1
katsayısı 0,08

OF

0,06

DBF
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DHF
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0
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Şekil 3.16: % 1 (10000 mg/L) lityum içeren sulu çözeltilerin bazik ortamda (pH:
10) 1:1 şarjla farklı formamitlerde değişen sıcaklıklara göre değişen faz dağılım
katsayıları

0,18
0,16
0,14
0,12
HF

Faz Dağılım 0,1
Katsayısı 0,08

OF

0,06

DBF

0,04

DHF

0,02
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30

35
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(oC)
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Şekil 3.17: % 1 (10000 mg/L) lityum içeren sulu çözeltilerin nötral ortamda (pH:
7) 1:1 şarjla, farklı formamitlerde değişen sıcaklıklara göre değişen faz dağılım
katsayıları
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
Faz Dağılım
0,1
Katsayısı
0,08

HF
OF
DBF
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0
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20

25
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30

35
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(oC)

Şekil 3.18: % 1 lityum (10000 mg/L) içeren sulu çözeltilerin asidik ortamda
(pH: 4) 1:1 şarjla farklı formamitlerde değişen sıcaklıklara göre değişen faz
dağılım katsayıları
Şekil 3.16, 3.17 ve 3.18 incelendiğinde HF’in diğer formamitlere göre daha yüksek faz
dağılım katsayısına sahip olduğu ve 0.156 gibi bir değerle 10 oC’de ve asidik ortamda daha iyi
çalıştığı görülmektedir. Sıcaklığın özütleme verimine etkisi, 10 oC’den 40 oC’ye çıkarken 0,15
‘ten 0,1 ‘e düşen ve ortalama % 33 azalan faz dağılım katsayısı değerlerinden anlaşılacağı
üzere ters orantılıdır. 10 oC’de asidik ortam ile bazik ortam arasındaki faz dağılım katsayısı
değerleri çok yakın gibi görünse de 25 oC ve 40 oC’lerde de alınan ölçümlerde asidik ortamın
bazik ortama göre özütleme için daha elverişli olduğu görülmektedir.
Hekzil formamitin diğer formamitlere göre lityum klorürü daha fazla çözmesinin ve hekzil
formamit ile oktil formamit’in dibutil formamit ile dihekzil formamite göre daha yüksek faz
dağılım katsayısı değerleri vermeleri çözünme olayında sterik etkilerin fazlaca olduğunu
düşündürmektedir. Ohtaki ve Wada [117] çalışmalarında lityum klorürün formamit içerisinde
çözünmesini açıklarken karbonil grubundaki oksijenin çift bağdaki elektronları çekerek
yüklendiğini ve eksi yük çevresinde lityumun toplandığını söylemektedirler. Diğer yanda ise
oksijen ile rezonansa giren azot atomunun bağ yapmamış elektronlarını karbonla aralarındaki
bağa vererek artı yükle yüklendiğinden ve klorüründe azot atomu etrafında toplandığından
bahsetmektedirler. Bu durumda dibutil formamit ve dihekzil formamit gibi uzun alkil
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gruplarına sahip formamitlerin azot çevresindeki sterik engellemeden dolayı klorüre
yaklaşamadığı ve dipol-dipol çekimlerinin zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Formamitlerin anyon
çözme kabiliyetini bir hayli düşüren bu durum neticesinde DBF ve DHF suya nazaran lityum
klorürü çözme konusunda zayıf kalmakta ve düşük dağılım katsayıları vermektedirler. Diğer
taraftan hekzil formamit ile oktil formamite baktığımızda nitrojen atomunun etrafında daha az
bir kalabalık olduğu görülmekte ve dipol dipol etkileşileri daha güçlü olabilmektedir.
Dolayısıyla sterik engelleri en az barındıran hekzil formamit en yüksek dağılım katsayısına
sahip olmaktadır.
Yukarıda da anlatıldığı gibi özütleme işlemi için en iyi çalışan formamit hekzil formamit
olarak belirlenmiştir. Optimum koşulların ise 10 oC ve asidik pH koşulları olduğuna karar
verilmiştir. Ancak uygulamada pratik olarak oda sıcaklığına

yakın sıcaklıklarda

çalışılacağından bundan sonraki deneyler 25 oC’de yapılmıştır. Sudaki ilk lityum derişiminin
ve de formamit/su (şarj) oranının özütleme işlemini nasıl etkilediğini gözlemleyebilmek için
bir dizi deney yapılmış ve sonuçlar Şekil 3.19’da özetlenmiştir.

0,17
0,16
0,15
0,14
Faz Dağılım
Katsayısı

0,13

1:1

0,12

1:2

0,11

1:3

0,1
0,09
0,08
0

2000

4000

6000

8000

10000

Sudaki ilk lityum derişimi (mg/L)

Şekil 3.19: Hekzil formamit ile asidik (pH: 4) ve 25 o C’de değişen şarj ve lityum
derişimlerine göre değişen faz dağılım katsayıları
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Şekil 3.19’dan anlaşıldığı üzere sudaki ilk lityum derişimi düştükçe faz dağılım katsayısı
değerleri azalmaktadır. 10000 mg/L lityum konsantrasyonu ile 0,15 ile 0,16 arası bir değer
gözlenirken, konsantrasyon 100 mg/L’e düştüğü durumlarda 0,03 gibi bir değer elde
edilmektedir. Ortamdaki lityum miktarı azaldıkça lityum klorür için formamitlere göre daha
iyi bir çözücü olan suyun daha yüksek oranda lityum tuttuğu görülmektedir
Bunun yanı sıra değişen şarjlarda elde edilen dağılım katsayıları aynı değerlerde kalmıştır. Bu
da değişen formamit/su oranlarının özütleme işlemine etkisi olmadığını göstermektedir.

3.1.3.2 Seçicilik Deneyleri
Yukarıda da belirtildiği gibi proje kapsamında sentezlenen formamitler içerisinde en yüksek
dağılım katsayısı hekzil formamit (HF) ile elde edilmiştir. Özütleme veriminin sıcaklık
düştükçe arttığı gözlenmiş ve pH ile çok az değiştiği kaydedilmiştir. Asidik koşullarda elde
edilen dağılım katsayısı değerleri bazik koşullar ile çok yakın çıkmıştır. Bunların dışında
çözücü/su oranının dağılım katsayısı değerlerini etkilemediği ancak sudaki ilk lityum
konsantrasyonunun özütleme verimini değiştirdiği ortaya çıkmıştır. Sudaki ilk lityum derişimi
azaldıkça dağılım katsayısı değerleri de azalmıştır. HF için belirlenmesi gereken bir diğer
önemli özellik deniz suyunda bulunan diğer metal iyonlarının varlığında lityuma karşı
göstereceği seçiciliktir.

3.1.3.2.1 Yapay deniz suyu hazırlama
HF’nin deniz suyunda bulunan rakip iyonlara karşı göstereceği selektiviteyi ölçmek amacıyla
deniz suyunda derişimi en yüksek olan metal tuzları ile yapay deniz suyu hazırlanmıştır. Bu
iyonlar sodyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum olup, deniz suyu içerisindeki derişimleri
Tablo 3.5’te gösterilmiştir [109].
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Tablo 3.5: Deniz suyu içerisinde sodyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve lityum
derişimleri
Metal iyonu

Konsantrasyon (mg/L)

Sodyum

10770

Magnezyum

1290

Kalsiyum

412

Potasyum

380

Lityum

0.173

Özütleme işleminde kullanılması planlanan deniz suyu, özütleme işleminden önce güneş
enerjisi yardımı ile derişik hale getirileceğinden, yapay deniz suyu örneği de derişik halde
hazırlanmıştır. Türkiye’de denizden tuz üretimi yapılan iki yerden biri olan Çamaltı
Tuzla’sında yapılan önişlemde 3.5 bome olan deniz suyu tuz konsantrasyonu yaklaşık olarak
30 bomeye çıkarılmaktadır. Bu da deniz suyunun 10 kat derişik hale getirilmesi demektir. Bu
işlem sırasında deniz suyu içerisinden kalsiyumun tamamı kalsiyum sülfat olarak çökmekte
ve demir iyonlarının bir kısmı ayrılmaktadır. Geriye kalan su sodyuma doymuş hale gelmekte
ve diğer magnezyum, potasyum ve lityum iyonlarının derişimi 10 kat artmaktadır. Bu
doğrultuda hazırlanan konsantre deniz suyu ile yapılan özütleme deneylerinde sodyum
klorürün bir kısmı çökmüş ve tam olarak dağılım katsayıları hesaplanamamıştır. Bu sebeple
hazırlanan konsantre deniz suyu içerisinde sodyum miktarı daha düşük tutulmuştur. Bu
doğrultuda hazırlanan derişik deniz suyu kompozisyonu Tablo 3.6’da gösterilmektedir
(Kalsiyum iyonu normalde deniz suyumdan çökerek uzaklaşmaktadır, ancak bu çalışmada
formamitlerin kalsiyuma karşı seçiciliğinin gözlenmesi için hazırlanan yapay deniz suyu
içerişine katılmıştır).
Tablo 3.6: Yapay olarak hazırlanan derişik deniz suyu kompozisyonu
Metal iyonu

Konsantrasyon (mg/L)

Sodyum

62810

Magnezyum

6940

Kalsiyum

3523

Potasyum

5270

Lityum

2.162
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3.1.3.2.2 Seçicilik deney sonuçları
Seçicilik deneylerinde hazırlanan derişik deniz suyu ile muamele edilen HF daha sonra
ayırma hunisinde su fazı ve formamit fazı olarak iki faza ayrılmıştır. Su fazı atomik
absorpsiyon spektrofotometresi ile analiz edilmiştir. Deneyler boyunca sıcaklık 25 oC’de
tutulmuş ve pH asidik (pH:4) ve bazik (pH:9) olarak iki farklı şekilde değiştirilmiştir. Sabit
şarj (1:1) ile yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar (faz dağılım katsayıları), Tablo 3.7’de
her metal iyonu için ayrı ayrı sıralanmıştır.
Tablo 3.7: Lityum ve rakip iyonlar için değişen pH’larda dağılım katsayıları (25 oC, Şarj; 1:1)
Metal

Dağılım Katsayısı (pH:4)

Dağılım Katsayısı (pH:9)

Li

0.12

0.11

Na

0.058

0.048

Mg

0.21

0.16

K

0.06

0.07

Ca

0.40

0.43

Elde edilen dağılım katsayılarının birbirlerine bölünmesi ile bulunan selektivite değerleri
Tablo 3.8’de sunulmuştur.
Tablo 3.8: HF’in lityum metaline karşılık deniz suyunda bulunan diğer metallere karşı
seçiciliği
pH:4

Selektivite

pH:9

k Li/Na

k Li/Mg

k Li/K

k Li/Ca

k Li/Na

k Li/Mg

k Li/K

k Li/Ca

2.07

0.57

2.00

0.30

2.29

0.69

1.57

0.26

(k: Faz Dağılım Katsayısı)
Tablo 3.6 ve 3.7 incelendiğinde, HF’in deniz suyundaki derişimi yüksek diğer metal iyonları
arasında, lityuma karşı gösterdiği dağılım katsayısı değerlerinin

yetersiz kaldığı

görülmektedir. Sodyum ve potasyum yanında lityuma karşı daha seçici olarak gözüken HF,
bunun aksine kalsiyum ve magnezyuma karşı lityum metaline daha az seçici davranmaktadır.
pH ile çok fazla değişiklik göstermeyen selektivite değerlerinin, özellikle kalsiyum iyonu ile
lityum arasındaki dağılım katsayısı oranına bakıldığında yetersiz kaldığı görülmektedir. HF’in
0.058 ile şu ana kadar lityum için en yüksek dağılım katsayısını veren n-butanola karşı 0.11
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gibi bir dağılım katsayısı değeri ile daha iyi bir özütleme çözücüsü olduğu görülmektedir.
Ancak, deniz suyundaki diğer metallerin yanında lityuma gösterdiği düşük selektivite ile
formamitlerin uygulama alanında yer bulmasının zor olduğu ortaya çıkmaktadır.

3.1.3.3 Su-HF-lityum klorür üçlü faz diyagramı
Hekzil formamitin özütleme işlemlerinde kullanılması durumunda, kolon tasarımında üçlü faz
diyagramına ihtiyaç duyulacaktır. Bu diyagramın çıkartılması için farklı derişimlerde lityum
klorür içeren sulu çözeltiler HF ile muamele edilmiştir. Sudaki lityum konsantrasyonu daha
önce bahsedildiği gibi atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile ölçülmüştür. Su içerisinde
çözünen formamit miktarını bulmak için ise toplam nitrojen cihazı kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara bakıldığında suyun içerisindeki lityum miktarının, suyun içindeki formamit
kompozisyonunu

etkilemediği

gözlenmiştir.

Elde

edilen

değerler

Tablo

3.9’da

gösterilmektedir.
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Tablo 3.9: Su-HF-lityum klorür üçlü faz datası

Su fazı

Formamit fazı

Lityum

Su

HF

Lityum

Su

HF

(mg/L)

(%)

(%)

(mg/L)

(%)

(%)

11.250

98.467

1.533

0.749

15.870

84.129

21.940

98.459

1.541

1.488

15.953

84.047

32.967

98.462

1.538

2.915

15.747

84.253

41.073

98.453

1.547

3.825

15.755

84.245

52.246

98.463

1.537

5.738

15.804

84.195

61.022

98.477

1.523

7.160

16.218

83.781

73.369

98.478

1.522

8.043

14.995

85.005

81.611

98.472

1.528

8.412

15.396

84.603

90.126

98.468

1.532

8.619

15.596

84.403

103.312

98.508

1.492

10.763

16.053

83.946

332.684

98.563

1.437

36.179

15.661

84.335

509.600

98.626

1.373

56.886

15.778

84.216

1030.040

98.715

1.284

110.094

15.486

84.503

1282.340

98.724

1.275

137.421

15.541

84.445

1481.648

98.740

1.258

155.225

16.008

83.977

1696.290

98.766

1.232

167.781

15.393

84.590

1794.280

98.751

1.247

176.336

15.817

84.165

2018.160

98.795

1.203

216.659

15.563

84.415

Tablo 3.9 incelendiğinde, su içindeki formamit miktarının ve formamit içerisindeki su
miktarının lityum konsantrasyonu ile çok az değişim gösterdiği görülmektedir. Bu değişimler
ihmal edilir ve lityum miktarı, suyun içindeki derişimine karşılık HF içerisindeki derişimine
karşı çizilir ise Şekil 3.20 elde edilmektedir.
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Şekil 3.20: Su fazı ve formamit fazı içerisindeki lityum konsantrasyonları (25 o C
ve pH:4, şarj 1:1)

Şekil 3.20 incelendiğinde su fazı içerisindeki lityum miktarının, özütleme sonrası formamit
fazına geçen lityum miktarını etkilemediği görülmektedir. Ayrıca, sudaki ilk lityum
derişiminin faz dağılım katsayısı üzerinde etkisinin düşük olduğu gözlenmektedir. Bir başka
deyişle, 10 ile 2000 mg/L arası lityum derişimlerinde faz dağılım katsayısının çok az değişim
gösterdiği ve 0.1 civarında olduğu görülmektedir. Lityum konsantrasyonu 10000 mg/L’e
yükseltildiğinde ise dağılım katsayısının 0.15 dolaylarına çıkmaktadır.

3.1.3.4 Çamaltı Tuzla’sından alınan gerçek deniz suyu ile özütleme deneyleri
Özütleme deneyleri Çamaltı Tuzla’sından alınan gerçek deniz suyu örnekleri ile tekrarlanarak
formamitlerin performansları ve lityuma karşı seçicilikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu
tuzlada deniz suyu yaklaşık 3.5 Bomeden 30 Bomeye kadar havuzlarda güneş enerjisi
yardımıyla derişik hale gelmektedir. Eylül ayından itibaren 3 ay boyunca sodyum klorür ürün
olarak havuzlardan alınır. En son havuzda ürün alındıktan sonra konsantre deniz suyu tekrar
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denize geri gönderilir. Bu su numuneleri içerisinde yaşayan halofilik bir yosun türünden
dolayı pembe renkte olmaktadır. Bu yosun türü suyun içinde dominant olarak yaşamakta ve
diğer canlıların yaşamasına izin vermemektedir. Tuzladan alınan numuneler önce 0.45 µm’lik
filtrelerde süzülmüş ve içerisindeki yosun ile yabancı maddeler ayrılmıştır. Filtre edilen su
analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 3.10’da sunulmuştur.
Tablo 3.10: Çamaltı Tuzla’sından alınan konsantre deniz suyu analiz sonuçları
Metal

Konsantrasyon (mg/L)

Sodyum

76750

Magnezyum

21000

Kalsiyum

-

Potasyum

11023

Lityum

1.25

Tablo 3.10’da görüldüğü gibi kalsiyum konsantre deniz suyunda bulunmamaktadır.
Buharlaştırma havuzlarında kalsiyum karbonat ve kalsiyum sulfat olarak çöken kalsiyum
sudan ayrılmaktadır. Gerçek deniz suyu numuneleri ile 25 oC’de özütleme deneyleri tekrar
edilmiş ve Tablo 3.11’de listelenen sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 3.11: HF’in Çamaltı Tuzla’sından alınan gerçek deniz suyu numuneleri için lityum ve
rakip iyonlara karşı gösterdiği dağılım katsayısı değerleri (25 oC, Şarj; 1:1, pH:7.4)
Metal
Sodyum
Potasyum
Magnezyum
Lityum

Dağılım katsayısı
0.010
0.010
0.090
0.078

Tablo 3.11’e bakıldığında, elde edilen dağılım katsayısı değerlerinin yapay deniz suyu ile
yapılan deneylerde elde edilenlerden daha düşük olduğu görülmektedir. Bunun sebebi pH
değerinin özütleme prosesisinin daha verimsiz olduğu nötral pH bandına yakın gerçekleşmiş
olmasından kaynaklanmaktadır. Deniz suyu özellikle konsantre haldeyken güçlü bir tampon
çözeltisi oluşturduğundan pH’ını artırmaya çalışıldığında içerisinde bulutsu çökeltiler
oluşmakta ve pH değeri çok az değişmektedir. Bu nedenle konsantre deniz suyu kendi pH ı
olan 7.4’te deneylerde kullanılmıştır. Sonuçta elde edilen tüm dağılım katsayısı değerleri
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düşse de birbirlerine oranlandığında lityuma karşı selektivitenin potasyum ve sodyum yanında
yaklaşık 8 kat daha iyi olduğu ancak magnezyuma karşı 1’in altında kaldığı görülmektedir.

3.1.3.5 Lityum klorürün sudan ayrıştırılmasında hekzil formamitin özütleme
işlemlerinde kullanılabilirliği
Yukarıda da bahsedildiği gibi hekzil formamit yaklaşık 0.1 dağılım katsayısı değeri ile
literatürde bu konuda kullanılmış özütleme çözücülerinden en yüksek dağılım katsayısı
değerine (0.058) sahip n-butanolden yaklaşık iki kat yüksek bir performans ile çalışmaktadır.
Sodyum ve potasyum yanında lityuma karşı yaklaşık 8 kat daha yüksek bir dağılım
katsayısına sahip olan hekzil formamit n-butanolden daha iyi bir özütleme çözücüsü olarak
gözükmektedir. Magnezyuma karşı lityumdan daha yüksek bir selektivite göstermesi
benzerlerinin de bir negatif özelliği olarak sayılabilen hekzil formamitin en büyük dezavantajı
yüksek kaynama noktası olarak gözükmektedir. Her ne kadar mevcut özütleme çözücüleri
arasında daha yüksek bir performansa sahip olan hekzil formamitin bilimsel anlamda bu alana
katkı sunduğu düşünülse de, özütleme işlemlerinde kaçınılmaz olarak uygulanacak olan çok
sayıda buharlaştırma-yoğuşturma çemberi içerisinde yüksek kaynama noktası (243 oC) ile
hekzil formamit ekonomik olarak kullanışsız hale gelmektedir.

3.2 PİROLİDONLAR İLE ÖZÜTLEME DENEYLERİ
Proje kapsamı boyunca sudan lityum klorürü özütleme işlemlerinde önerilen bir diğer çözücü
grubu pirolidonlardır. Özütleme deneyleri için 1-oktil-2-pirolidon, 1-dodesil-2-pirolidon ve 1siklohekzil-2-pirolidon olmak üzere 3 farklı alkil pirolidon satın alınmıştır.
Bunların arasından 1-dodesil-2-pirolidon ile özütleme deneyleri yapılamamıştır, çünkü lityum
klorür çözeltisiyle oda sıcaklığında sıvı olan dodesil pirolidon karışır karışmaz jelleşmiştir. 50
C ve üzerine çıkılan sıcaklıklarda tekrar sıvılaşan ve faz veren karışımlarda yapılan

o

denemelerde rapor edilemeyecek kadar düşük dağılım katsayısı değerleri elde edilmiştir.
Aynı şekilde 1-siklohekzil-2-pirolidon ile yapılan özütleme deneylerinde rapor edilemeyecek
kadar düşük faz dağılım katsayıları elde edilmiştir.
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1-oktil-2-pirolidon (OP) ile yapılan özütleme deneylerinde beklenmedik sonuçlar elde
edilmiştir. Lityum çözeltisine katılan OP beklendiği üzere su ile karıştıktan sonra faz
vermiştir. Ancak oda sıcaklığında mekanik karıştırıcıda karıştırılan fazlar, önce bulutsu bir hal
almış ve karıştırılmaya devam edince 1 saat içinde berraklaşmıştır. Bu andan sonra bir daha
faz farkı görülmemesi fazlar arasında gerçekleşen bir reaksiyonu ya da fazların tümüyle
birbirleri içinde çözündüğünü düşündürtmüştür. Oktil pirolidon ile su arasında literatürde
rapor edilen bir reaksiyon olmaması bu duruma sebep olanın lityum metalinin kataliz gibi
davranması olabileceğini düşündürmektedir. Bir diğer ihtimal ise pirolidonun lityum metali
ile bir kompleks oluşturması ve tek faz gibi davranması olabilir. Bu konuda kesin bir
açıklama yapılamamıştır. Ancak bu projenin amacı doğrultusunda oktil pirolidon ve diğer
pirolidonlar işe yaramaz hale gelmiştir.
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3.3 DENİZ SUYUNDAN LİTYUM KAZANILMASI KONUSUNDA ÖNERİLEN
DİĞER AYIRMA YÖNTEMLERİ
Deniz suyundan ve diğer su kaynaklarından lityum kazanılması konusunda formamitler ve
pirolidonlar ile elde edilen sonuçlar ile prosesin ekonomik olarak çok masraflı olacağı ve
uygulama alanı bulmasının zorluğundan dolayı alternatif ayırma yöntemlerine yönelinmiştir.
Projenin ikinci yarısında gündeme gelen bu yöntemler polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon
ve manganlı adsorpsiyon yöntemleridir.

3.3.1 Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi (PEUF)
Polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon yönteminde su fazında çözünen polimer ile lityum
iyonu kompleks oluşturlar. Daha sonra büyüklüğe dayalı seçici bir membran yardımı ile
gözeneklerden daha büyük olan polimer molekülleri diğer tarafa geçemez ve ayrım
gerçekleştirilir. PEUF’ta kullanılan polimerler iki çeşittir. Polielektrolitler metal iyonlarının
tümüyle iyonik bağ yaparlar ve kompleks oluştururlar. Bu tür polimerler elektriksel yüke
dayalı ayırma yaptığından seçici bir ayrım gerçekleştirilemez. Diğer polimer grubu kıskaç (şel
atlayıcı) polimerler olarak adlandırılabilir (polychelatogens). Bu gruba ait polimerler
metallerle koordinasyon bağı kurarlar ve böylelikle hedef metal iyonu sulu çözeltilerden
seçici olarak ayrıştırılabilir.
Literatüre bakıldığında, daha önce bakır, nikel, krom gibi birçok metalin sudan
ayrıştırılmasında kullanılmış olan PEUF yönteminin lityum ayrımında kullanılmadığı
görülmektedir.

3.3.1.1 PEUF’ta kullanılan polimerler
PEUF’ta kullanılacak polimerin hedef metal ile koordinasyon bağı kurmasının selektif bir
ayrım için önemli olduğuna değinilmişti. Lityum metali ile bu şekilde selektif olarak bağlanan
gruplara bakıldığında ise taç eterlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 12-taç-4 eterleri lityuma
karşı hem büyüklüğe dayalı hem de koordinasyona dayalı bir seçicilik göstermektedirler [118,
119]. Koordinasyondan gelen seçicilik 12-taç-4 eterde bulunan 4 adet oksijen atomunun
lityum metali ile girdiği etkileşimden gelmektedir (Bakınız Şekil 3.21).
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Şekil 3.21: 12-taç-4 eterleri ve lityum ile etkileşimi
Taç eter içeren polimerlerin PEUF’ta kullanılması için suda çözünmeleri gerekmektedir.
Ancak yapısı gereği taç eterler su içerisinde çözünmezler, bu sebeple bahsi geçen yapıların
suda çözünen polimerik yapılar içerisine sokulması zor olmaktadır. Proje boyunca yapılan
çalışmalar çerçevesinde taç eterlerin suda çözünen polimerlerinin sentezi için aşağıda Şekil
3.22’de gösterilen sentez rotası önerilmiştir.

Şekil 3.22: Suda çözünen taç eter polimerlerinin sentez rotası
81

Şekil 3.22’de gösterilen sentez rotası içerisinde, ikinci basamakta gerçekleşmesi gereken
lityumun taç eterik yapının içerisinde SO 4 grubu yardımı ile çözünmesi mümkün olmamıştır.
Proje boyunca yapılan çalışmalarda lityumu taç eterler içerisinde çözmek mümkün
olmadığından suda çözünen taç eter polimerlerinin kullanılmasından vazgeçilmiştir. Benzer
yollarla yapılan sentez çalışmalarında elde edilen polimerlerin hidrofobikliği ve lityumu
tuttuktan sonra geri bırakma sorunları devam etmiştir.
PEUF’ta kullanılmak üzere yapısı taç eterlerdeki oksijen yapısına benzer yapılar içeren
polimerlerin

sentezlenmesi

yoluna

gidilmiştir.

Bu

polimerlerden

biri

taraksı-

polietilenglikollerdir (c-PEG). Önce monomer sentezi daha sonra ise polimer sentezi yapılan
bu taraksı polimerlerin moleküler yapısı Şekil 3.23’te gösterildiği gibidir.

Şekil 3.23: Taraksı polietilen glikol (c-PEG)
Gereç ve yöntemler bölümünde detaylı sentez prosedürü anlatılan monomerlerin H-NMR
spektrumları Şekil 3.24’te gösterilmektedir. Piklerin hangi kimyasal gruba ait olduğu a ile f
arasında verilen harflerle gösterilmiştir.
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Şekil 3.24: MPEG H-NMR spektrumu
Monomerin sentezini takiben c-PEG sentezi yapılmış ve H-NMR sonuçları aşağıda Şekil
3.25’te gösterilmiştir. NMR lar incelendiğinde polimerin sentezinin gerçekleştiği çift bağın
gözüktüğü 6 mg/L civarlarındaki piklerin ve 2 mg/L’de gözüken CH 3 pikinin kaybolmasından
anlaşılabilmektedir.

Şekil 3.25: c-PEG H-NMR spektrumu
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Sentezlenen polimerin moleküler yapısına bakıldığında taraksı yapıda olduğu görülmektedir.
Tarağın dişlerinde eterik bağlarla bağlanmış ikili karbon grupları bulunmaktadır. Bu dişler
karşılıklı olarak geldiğinde 4 oksijen atomunun lityum ile etkileşebileceği boşluklar meydana
gelmektedir. Taç eterler kadar etkili olmasa da bu yapı sayesinde bir miktar seçicilik
sağlanması hedeflenmiştir. c-PEG sentezi sırasında farklı uzunluklarda polietilen glikoller
kullanılarak taraksı yapıdaki saçakların uzunluğuna göre ayırma işleminin nasıl etkilendiği
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla moleküler ağırlığı 200 ile 750 g/mol arasında değişen 4
farklı PEG ile sentez yapılmıştır. Bu sentezler sırasında 750 g/mol ağırlığındaki PEG suda
çözülemediğinden sentezlenememiş ancak diğer PEG’lerle sentez başarılmıştır. Moleküler
ağırlığı 200 ile 300 olan PEG’ler ile sentezlenen c-PEG’ler PEUF deneylerinde herhangi bir
ayrım göstermemiş ve elenmişlerdir. Yalnızca moleküler ağırlığı 450 g/mol olan PEG ile
sentezlenen c-PEG hem suda çözünmüş hem de yüksek tutma değerleri göstermiştir.

3.3.1.2 PEUF sonuçları
PEUF’ta ayırma işleminin performansı tutma (retention) (R) ve süzüntü akısı (permeate flux)
değerleri ile ölçülmektedir. Tutma (R) aşağıdaki gibi tanımlanır (Denklem 3);

𝐶

𝑅 = 1 − 𝐶𝑃
𝐹

(Denklem 3)

C p : Ayrıştırılmak istenilen iyonun süzüntü içerisindeki konsantrasyonu
C F : Ayrıştırılmak istenilen iyonun besleme tankı içerisindeki konsantrasyonu
Ayırma işleminin verimi R değeri 1’e yaklaştıkça artmaktadır. Süzüntü akısı değeri ise
membrandan birim zaman ve birim alanda geçen süzüntü miktarını belirtir. Bir başka deyişle
R değeri ürünün saflığını belli ederken, süzüntü akısı ürünün miktarını belirler.
Aşağıda Tablo 3.12’de temsili bir PEUF deneyinin verileri sunulmuştur. Zamana bağlı olarak
değişen pH, akı, C p ve C F değerleri not edilmiş ve belli bir süre sonra sistemin süreklilik
durumuna (steady state) geldiği gözlenmiştir.
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Tablo 3.12: Temsili PEUF deneyi verileri
Polimer

:

c-PEG

Polimer MA:

~50 kDa

Şarj

:

0.01

pH

:

9.0

Metal

:

Lityum

∆P

:

200kPa

MACO

:

20 kDa

Zaman (saat)

0

F p (L/m2h)

1

2

3

4

4.8

4.6

4.6

4.6

pH(Besleme)

9.0

9.1

9.0

9.0

9.0

T (oC)

25.0

25.2

25.4

25.3

25.3

C f (mg/L)

8.0

7.9

7.9

7.9

7.9

C p (mg/L)

6.8

6.7

6.7

6.7

R

0.14

0.15

0.15

0.15

F p,ort =0.15

C f,ort =7.
9

C p,ort =6.7

R ort =0.15

(Polimer MA: Polimerin molekül ağırlığı, MACO: Kullanılan membranın gözenek büyüklüğü,
F p : Süzüntü akı değeri, C f: Besleme içerisinde Li derişimi, C p : Süzüntü içerisinde Li derişimi,
Şarj (loading):Lityum ağırlığının polimer ağırlığına oranı )
C-PEG ile yapılan deneylerde öncelikle PEUF proseslerinin performansını birincil derecede
değiştirebilen pH’ın tutma değerleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Sabit sıcaklık (25 oC), sabit
şarj (0.01) ve değişen pH ile yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar Şekil 3.26’da
sunulmuştur.
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0,40
0,35
0,30
0,25
R

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
4

5

6

7

pH

8

9

10

11

Şekil 3.26: C-PEG ile değişen pH’larda ölçülen R değerleri (25 o C, Şarj: 0.01)

Şekil 3.26’dan anlaşılacağı üzere en yüksek alıkonma (R) değeri pH 9-9.5’da 0,35 ile elde
edilmiştir. Tutma değerlerinin pH ile artmasının hidrojen iyonları ile lityum iyonlarının
rekabet içinde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tutma değerlerinin azalmasının
ise pH’ın artmasıyla lityum iyonlarının lityum hidroksite dönüşmesinden kaynaklanabileceği
düşünülmüştür, fakat Pourbaix diyagramları incelendiğinde lityumun ancak pH=13’ten sonra
LiOH’a dönüştüğü görülmektedir. Bu durumda pH 9’dan yüksek değerler aldığında azalan
alıkonma

değerlerinin

sebebi,

polimerin

pH

ile

değişen

çözünürlüğü

ve

zincir

konformasyonlarının değişmesi ile açıklanabilir.
PEUF deneyleri için optimum pH değerinin 9 olarak bulunmasından sonra şarjın etkisini
gözlemlemek amacıyla değişen polimer konsantrasyonlarında sabit pH, sıcaklık ve lityum
konsantrasyonu ile deneyler yapılmış ve sonuçlar Tablo 3.13’de özetlenmiştir.

Tablo 3.13: Değişen şarj değerlerinde tutma (R) değerleri (25 oC ve pH:9)
R

Şarj

0.21

0.1

0.34

0.01

0.54

0.002
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Tablo 3.13’de görüldüğü gibi beklendiği üzere şarj değerleri azaldıkça alıkonma değerleri
artmaktadır.
c-PEG elde edilen alıkonma değerleri ile lityum ayırma konusunda umut verici
gözükmektedir. Ancak polimerin yüksek bir ayırma sağlamasının yanı sıra selektif bir
ayrımda sağlaması gerekmektedir. c-PEG’in rakip iyonlar karşısında lityuma karşı
selektivitesini ölçmek amacıyla gerçek deniz suyu nunumeleri ile farklı şarjlarda ve pH:7.4’de
deneyler yapılmış ve Tablo 3.14’de rapor edilmiştir. pH değeri optimum değer olan 9
civarlarına çekilmek istendiğinde su içerisinde bazı tuzların çöktüğü ve bulutsu yapılar
oluşturduğu gözlenmektedir. Bu sebeple pH değeri değiştirilmemiştir.
Tablo 3.14: Değişen şarj değerlerinde farklı metaller için tutma (R) değerleri (25 oC ve
pH:7.4)
Metal iyonu

Tutma (Alıkonma) değerleri (R)
Şarj:0.1

Şarj:0.01

Şarj:0.001

Na

0,060

0,090

0,041

K

0,014

0,049

0,001

Mg

0,093

0,134

0,136

Li

0,086

0,178

0,136

Tablo 3.14 incelendiğinde R değerlerinin beklenenin aksine şarj azaldıkça önce arttığı sonra
ise azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi polimerin belli bir konsantrasyonun üzerinde iken su
içerisinde tam olarak çözülemediğinden ve aktif kısımlarının sayısının azalmasından olabilir.
Su içerisindeki polimer derişimi arttıkça çözünmesinin zorlaştığının gözlenmesi bu nedeni
güçlendirmektedir. Polimer derişimi belli bir değerin üzerinde çıktığında polimer zincirleri
kendi içlerinde ya da diğer zincirler ile etkileşime girerek lityum tutma kapasitesini
düşürmektedirler. Selektivite değerleri incelenecek olursa sodyum ve potasyum yanında
lityuma karşı yaklaşık olarak 2 ile 4 kat arasında daha fazla alıkonma değerleri elde edildiği
görülmektedir. Magnezyum yanında ise alıkonma değerleri hemen hemen aynı çıkmış,
yalnızca şarjın 0.01 olduğu durumda Mg’nin alıkonma değeri daha düşük çıkmıştır. Bu
durumda şarj 0.01 iken selektiviteler hesaplanırsa, S Li/Na =2 , S Li/K =3.6, S Li/Mg =1.3 değerleri
bulunmaktadır. c-PEG ile lityum metaline karşı taç eterlerden beklendiği kadar bir selektivite
elde edilemese de deniz suyundaki 2 mg/L civarında lityum derişiminin yanında diğer metal
iyonlarının 10000 mg/L civarı derişimleri düşünüldüğünde elde edilen değerler anlamlı
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bulunmuştur. PEUF prosesi, c-PEG gibi benzer polimerlerin sentezi ve kullanımıyla ileride
lityum ayrıştırılması konusunda uygulama alanı bulmaya adaydır.

3.3.2 Adsorpsiyon yöntemi
Formamitler ile özütleme işleminin istenen performansı sağlamaması üzerine araştırılan
alternatif yöntemlerden ikincisi lityum mangan oksitler (LMO) ile adsorpsiyon yöntemidir.
Bu yöntem ile düşük konsantrasyonlu deniz suyundan lityum yüksek verim ve yüksek
seçicilik ile ayrıştırılabilmektedir. Birinci bölümde anlatıldığı gibi LMO’ların lityum iyon
pillerinde elektrot olarak kullanılması nedeniyle literatürde LMO’lar hakkında çok sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, son 10 yılda LMO’ların tuzlu sulardan lityum ayırma
amaçlı kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Lityum mangan oksitin spinel kristal yapısı ve bu
yapı sayesinde hidrojen iyonları ile lityum iyonlarının tapotaktik olarak değişiminin mümkün
olması, LMO’ların ayrım işlemlerinde kullanılmasını mümkün hale getirmiştir. Kristal yapı
içerisinde lityum iyonlarının yerleştiği boşluklar başka metaller tarafından doldurulamamakta
ve bu sayede selektif bir ayrım gerçekleşebilmektedir.
Bugüne kadar LMO’lar hakkında Li/Mn oranı, sıcaklık, pH, sentez koşulları, selektivite, diğer
metallerin entegrasyonu gibi pek çok konuda araştırma yapılmıştır. Ancak söz konusu
adsorbentlerin gerçek deniz suyu ile uygulamaları ve ileride konvansiyonel bir prosese
aktarılacak şekilde pilot adsorpsiyon kolon uygulamalarına az sayıda yayında yer verilmiştir.
Proje çerçevesinde şu ana kadar yapılan çalışmalarda, LMO’nun silika üzerine kaplanmış
haliyle tanecik boyutunun büyütülmesi ve böylece kolon içerisinde oluşacak basınç
düşüşünün azaltılarak adsorbentlerin kolon içerisinde kullanım koşullarını araştırmak
amaçlanmıştır. Projenin ikinci yarısından itibaren adsorpsiyon yöntemi gibi alternatif
yöntemlere

başvurulduğu

için

kısıtlı

zamanda

ancak

adsorbentlerin

sentezi

gerçekleştirilebilmiştir, fakat silika üzerine kaplama ve sonuçta elde edilen adsorbentlerin
kolon uygulaması yapılamamıştır. Silika üzerine kaplanan LMO adsorbentleri ve bu
adsorbentlerin kolon uygulaması bir başka çalışmanın konusu olabilecektir.
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3.2.2.1 Lityum mangan oksit sentezi
Mangan içeren adsorbentler için raporun birinci bölümünde anlatıldığı gibi farklı sentez
yöntemleri önerilmiştir. Bu yöntemlerden birçoğu laboratuvarda tekrarlanmış ancak aralarında
laboratuvarda sentezlenebilirliği ve elde edilen yüksek verim sebebiyle Yoshizuka ve
arkadaşlarının kullandığı yöntem seçilmiştir [89].
Li-Mn-O üçlü sisteminin faz diyagramı baz alınarak seçilen farklı sıcaklıklar ve Mn/Li
oranları ile istenen mol oranlarında (Mn/Li) bileşikler elde etmek mümkün gözükmektedir
(Bakınız Şekil 3.27).

Şekil 3.27: Mn-Li-O faz diyagramı [120]
Lityum-mangan-oksijen üçlü sistemi için değişen mol oranlarına göre termodinamik olarak
kararlı olan bileşikler ve mol oranları aşağıda Tablo 3.15’de sunulmuştur [120].
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Tablo 3.15: Mn-Li-O sisteminde termodinamik olarak kararlı bileşikler ve yapıları
Tip

Formül

Stokiyometrik

Li Mn 2 O 4

Katyon-karışımı

Li (1+x) Mn (2-x) O 4
(0<x<1/3)

Manganezce

Li (1-x) Mn (2+x) O 4

zengin

(0<x<~0.1)

Lityum mangan oksit sentez çalışmaları boyunca termodinamik yasalarının izin verdiği
aralıklarda sıcaklık (400, 800 oC), Li/Mn oranı (0.5-1.0), ısıtma zamanı (4-8 saat) değişkenleri
ile farklı adsorbentler sentezlenmiştir. Bu adsorbentler arasında en iyi sonuç 8 saatlik ısıtma
zamanı, Li/Mn=0.5 ve 450 oC sıcaklığında yapılan sentezde elde edilmiştir.

3.2.2.2 Lityum mangan oksit ile yapılan deneyler ve elde edilen sonuçlar
Lityum mangan oksit ile yapılan deneyler değişen pH’larda, sodyum, magnezyum ve
potasyum karşı iyonlarının varlığında yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde 5 mg/L’lik lityum
çözeltileri kullanılmış ve deneyler oda sıcaklığında sürdürülmüştür. Elde edilen sonuçlara
göre sentezlenen adsorbentin kapasitesi 3.5 mg Li/g adsorbent olarak hesaplanmıştır.
Literatürde sentezlenen adsorbentlerin ortalama 20 mg/g gibi bir kapasite ile çalıştığı
bilinmektedir. Proje boyunca yapılan sentez denemelerinde bu ortalama değere diğer sentez
rotaları denense de ulaşılamamıştır. Bu sebeple alana yenilik getirmesi planlanan silika
üzerine kaplanmış lityum mangan oksit sentezi de gerçekleştirilememiştir. Projenin ikinci
yarısından itibaren uygulanmaya çalışılan lityum mangan oksit sentezi ve adsorpsiyon
yöntemi ile ayrım işlemlerinin başka bir projenin konusu olabileceği ancak bu projede bir ön
araştırma niteliğinde çalışılabildiğini söylemek gereklidir.
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Projemiz deniz suyundan formamitler yardımıyla lityum özütlenmesinin araştırılması üzerine
yazılmıştır. Ancak proje ilerledikçe formamitlerin kullanımının ekonomik olarak masraflı
olması ve beklenen verimde gerçekleşmemesi nedeniyle deniz suyu ve tuzlu sulardan lityum
ayrıştırılmasında kullanılabilecek alternatif yöntemler projenin konusu olmuştur. PEUF ve
adsorpsiyon üzerine yaptığımız araştırma, zaman yetersizliği nedeniyle tam anlamıyla
sonlandırılamamış ancak kapsamlı bir literatür araştırması yapılmış ve önemli bulgular elde
edilmiştir. Bu üç yöntem üzerinde elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

4.1 Özütleme

Formamit ve pirolidonların deniz suyundan lityum klorür özütleme performansları
araştırılmıştır. Hekzil formamitin ortalama 0.11 gibi bir dağılım katsayısı değeri ile şu ana
kadar en yüksek dağılım katsayısı değerine sahip n-butanolden iki kat daha yüksek bir
verimle çalıştığı bulunmuştur. Elde edilen dağılım katsayısı değeri ilk lityum derişimi
azaldıkça düşerken, sıcaklık azaldıkça yükselmektedir. pH ile çok değişmeyen dağılım
katsayıları asidik ve bazik sıvılarda benzer çıkmış, nötral sıvılarda ise düşmüştür. Deniz suyu
içerisindeki rakip iyonlar varlığında yapılan selektivite deneylerinde hekzil formamit sodyum
ve potasyuma göre lityuma karşı iki kat daha selektif çıkarken, kalsiyum ve magnezyuma
göre yaklaşık iki kat daha az selektif çıkmıştır. Çamaltı Tuzla’sından alınan konsantre deniz
suyu numuneleri ile yapılan deneylerde, sodyum ve potasyuma göre lityum, 8 kat daha
selektif olarak hekzil formamit tarafından özütlenirken, magnezyum ile lityumun dağılım
katsayıları sırasıyla 0.090 ve 0.078 çıkmıştır. Gerçek deniz suyu ile yapılan deneylerde
selektivite değerleri daha iyi çıksa da magnezyum için elde edilen dağılım katsayısı değeri
lityum için elde edilen değerden yüksek çıkmaya devam etmiştir. Hekzil formamitin bir
özütleme kolonunda kullanımının tasarlanması durumunda ihtiyaç duyulacak sıcaklık-buhar
basıncı ilişkisi deneylerinde elde edilen sonuçlara göre hekzil formamitin normal kaynama
noktası 243 oC olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak hekzil formamit için elde edilen yüksek
kaynama noktası, magnezyuma karşı düşük selektivite ve 1’den düşük dağılım katsayısı
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değerleri hekzil formamitin deniz suyundan lityum klorür özütlenmesi amacıyla
kullanılmasını uygulanabilir olmaktan çıkarmaktadır.

4.2 PEUF

Projenin ikinci yarısında çalışılan polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon (PEUF) yöntemi
daha önce lityum ayrımında kullanılmamıştır. PEUF’ta lityum tutma amacıyla kullanılmak
üzere önce taç eterlerin suda çözünen polimerlerinin sentezi konusunda çalışılmış ancak
sentez başarılamayınca taç eterik yapılara benzer farklı uzunlukta dallanmalara sahip taraksı
polietilen glikoller (c-PEG) sentezlenmiştir. c-PEG ile yapılan deneylerde elde edilen
alıkonma değerlerinin pH ile yüksek oranda değiştiği ve pH=9’da polimerin en yüksek
kapasite ile çalıştığı bulunmuştur. Şarj 0.01 iken pH 9’da 0.34 alıkonma değeri elde
edilmiştir. Gerçek deniz suyu ile yapılan deneylerde lityumun az derişimine karşı polimer
tarafından diğer metallere göre daha fazla tutulduğu gözlenmiştir. Şarj 0.01 ve pH:7.4’te
sodyum, potasyum, magnezyum ve lityum için sırasıyla 0.090, 0.049, 0.134, 0.178 alıkonma
değerleri elde edilmiştir. c-PEG ile lityum metaline karşı taç eterlerden beklendiği kadar bir
selektivite elde edilemese de deniz suyundaki 2 mg/L civarında lityum derişiminin yanında
diğer metal iyonlarının 10000 mg/L civarı derişimleri düşünüldüğünde elde edilen değerler
başarılı bulunmuştur. PEUF prosesi, c-PEG gibi benzer polimerlerin sentezi ve kullanımıyla
ileride lityum ayrıştırılması konusunda uygulama alanı bulmaya aday olacaktır.

4.3 Adsorpsiyon

Projenin ikinci yarısında çalışılan bir diğer alternatif ayırma yöntemi adsorpsiyon olmuştur.
Lityum mangan oksitlerin sentezlenmesi ve ardından silika üzerine kaplanması ile
adsorpsiyon kolonu içerisinde adsorbentlerin kullanım koşullarının araştırılması planlanan
yöntemde ancak ilk aşama tamamlanabilmiş ve adsorbent sentezi gerçekleştirilmiştir. Lityum
mangan oksitler ile yapılan deneylerde ancak 3.5 mg Li/g adsorbent kapasiteye ulaşılmış ve
literatürde geçen ortalama 20 mg/g kapasite değerlerine ulaşılamamıştır.
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Söz konusu proje çerçevesinde tuzlu su ve deniz suyundan lityum ayrıştırılmasında araştırılan
üç

yöntem

arasında

konvansiyonel

proseslere

direk

uygulanabilir

bir

geliştirme

sağlanamamıştır. Özütleme yönteminde kullanılan hekzil formamit ile şu anda bu konuda en
iyi özütleme çözücüsü olan alkollerden 2 kat daha yüksek bir dağılım katsayısı değeri elde
edilmiş ancak yüksek kaynama noktası bu çözücünün kullanımının pratik olarak önüne
geçmiştir. PEUF yönteminde c-PEG ile elde edilen alıkonma ve selektivite değerleri umut
verici bulunmuştur. Ancak PEUF’un endüstriyel proseslere uygulanabilirliği konusunda bir
örnek olmaması bu konuda ayrıca bir çalışma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Son
olarak uygulanan lityum mangan oksitler ile adsorpsiyon yöntemi bilinen yüksek selektivitesi
ve uygulama kolaylığı ile deniz suyundan lityum kazanımı için geleceği en parlak yöntem
olarak gösterilebilir.

Raporun Giriş ve Genel Bilgiler Bölümü’nde anlatıldığı gibi lityum önemi Dünya üzerinde
gittikçe artacak değerli bir metaldir. Maden ve cevherlerden lityum kazanımının masraflı
olması ve su kaynaklarının sınırlı miktarda lityum rezervine sahip olması Dünya’da
araştırmacıları, deniz suyundan lityum kazanımı için alternatif ve ekonomik proseslerin
araştırılmasına yönlendirmiştir. Günümüz teknolojisi ile ancak tuzlu göllerden ve
salamuralardan buharlaştırma ve çöktürme yöntemi ile kazanılan lityum uygun proseslerin
geliştirilmesiyle denizlerden kazanılmaya başlanacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin
bu noktada çağı yakalamak için deniz suyu ve tuzlu sulardan lityum kazanımı konusundaki
araştırmalara önem vermesinin, gelecekte enerji bakımından dışa bağımlılığımızı azaltacak
yönde olumlu katkılar sağlayacağı bir gerçektir. Deniz sularından lityum kazanımı konusunda
ülkemizde yapılan araştırmaların bu rapor ile başlaması ve devam etmesi temennimizdir.
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