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چكیده
به دلیل کاربرد لیتیم در صنایع مختلف تقاضا برای آن افزایش یافته است .آ دریتا من تع
بزرگی از لیتیم است .ولتی ظل ت .لیتتیم در آن ب تیار پتایی است .روشهتای متتداو
جداسازی در چنی ظل  .های انتد کتارایی الزم را نتدارد تققیقتا اخیتر نشتان داده
روش جذ تط یق داده شده برای استخراج لیتیم از آ دریا و شورابههای بتا ظل ت .کتم
امیدوارکننده اس .چالشهای مهم استفاده از جاذ های یون لیتتیم در عملیتا صتنتتی
شامل استفاده زیاد از مقلو  ،اف .فشار در جذ  ،بازیافت .دشتوار جتاذ هتای پتودری و
عملکرد احیاء ضتیف اس .برای حل ای مشکال جاذ های پودری را بتا اصتالس ستط ،
افزودن قابلی .جداسازی مغناطی ی و تهیه کامپوزی .برای کاربرد صنتتی آماده میسازند
در ای مقاله ،مروری بر جاذ های متتداو یتون لیتتیم شتامل انتواا ظربتا هتای یتونی،
کرون اتر ،کرب فتا  ،زئولیت .و کلریتد هیدرواک تید دوگانته آلتومینیم لیتتیم الیته ای و
پارامترهای تاثیر گذار روی جذ لیتیم انجتام گرفتته است .همننتی روشهتایی کته در
کاربردهای عملی موجب به ود عملکرد هر یک از جاذ ها میشود بیان شده اس.

 .1مقدمه



استفاده گ تترده از عنرتر لیتتیم بته عنتوان کاتتد در بتاتریهتای

تاریخ پذیرش89/31/22 :
شماره صفقا  03 :تا 89

کلیدددوا ههددا :لیتتتیم ،جتتذ
سطقی ،ظربا یون لیتیم ،ظرفی.
جذ  ،شورابه

فرآینتتد بازی تابی لیت تیم از من تتع ستتنگ متتتدن نماننتتد لپی تدولی،.
استتپودوم  ،پتالیتت .و آم لیگونیتت )1.بتتا استتتفاده از روشهتتای
2

1

2

قابل شارژ ،آلیاژ هواپیماهای س ک ،کاتالیزور و ستوخ .هتمجوشتی

متالورژیتتر و حرارتتی  ،لینینتگ فشتاری و بیولنینتگ صتور

ه تهای ،موجب شتده است .کته ایت عنرتر بته عنتوان یتک فلتز

میگیرد[ ]2استخراج لیتیم از منابع سنگ متدن ق تل از لینینتگ
0

استراتژیک شناخته شود و ای موجب افزایش تقاضا بترای لیتتیم در

نیاز به ترفیه حرارتی یا برشته شدن دارد که اگر بته طتور صتقی

جهان شده اس2[.و ]1با ای وجود منابع حاوی لیتیم مقدود بوده

مدیری .نشتود ،انترژی زیتاد و پتان تیل بتاالیی مرتر متیشتود

و عمدتاً شامل سنگ متدن و شورابهها اس]1[.
* تهران ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشتکده مهندستی شتیمی،
آزمایشگاه فناوری نانو
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1. Amblygonite
2. Hydro and Pyro-Metallurgy
3. Pressure Leaching
4. Bio-Leaching
5. Roasting

مقیط زی  .مناسبتر اس ]0[.منابع شورابه شتامل دریاچتههتای

ب تگی دارد با افزایش سط تما

بی جاذ و مقلتو متیتتوان

نمکی و آ دریا اس ،.که آ دریتا بته عنتوان من تع ع تیم لیتتیم

ظرفی .جذ مواد جاذ را افتزایش داد از جملته روشهتای متوثر

شناخته می شود با ای حا ظل  .لیتیم در آ دریا ب یار کم اس.

ایجاد نواحی وستیع جهت .قترار گترفت انتختابی لیتتیم در جتاذ

نظل  .یون لیتیم در آ دریا حدود  13میلی گرم برگرم اس]1[).

اس ]13[.تققیقا در مورد جتاذ هتای لیتتیم در ابتتدا بتر روی

روشهتتای استقرتتا لیت تیم از شتتورابههتتا شتتامل رستتو ده تی،

اصالس جاذ هتای اک تید منگنتز متمرکتز شتده بتود ،ولتی اخیتر ًا

کرومتتاتوگرافی ،ت تتاد یتتون ،استتتخراج متتایع-متتایع ،فرآینتتدهای

تققیقا گ ترش یافته است ،.ماننتد تققیقتا جدیتدی کته روی

ظشایی[ ،]2الکترودیالیز و جذ اس]0[.

رزی ها انجام شده اس ،.و همی تالشها منجر به یافت جاذ های

هتتم رستتوبی و ت خیتتر ت لتتوری روشهتتایی استت .کتته در عمتتل

دیگری شده اس ]11[.با ای حا یافت یک جاذ مناستب بترای

به کار گرفته شده اما فقط برای آ نمک شورابهها با ن  .منیتزیم

کاربردهای عملی همننان یک چتالش بتزرا است .هتد از ایت

به لیتیم کم کاربردی اس ]8[.روش رسو کربنا به دلیل سادگی

مقاله مروری بر انواا جاذ هتای استقرتا لیتتیم از مقلتو هتای

برای بازیابی لیتیم استفاده میشود ولتی در شتورابههتای بتا ن ت .

با ظل  .کم اس .بدین ان جاذ ظربا یتونی ،جتاذ کترون اتتر

منیزیم به لیتیم باال کاربردی نی ت .عتالوه بتر ایت مقتدار زیتادی

پلیمری نآلی) ،کرب فتتا  ،زئولیت .و کلریتد هیدرواک تید دوگانته

کربنا سدیم ن )Na2CO3برای حذ  Mg2+پس از تغلظ ،باید اضافه

آلومینیم لیتیم الیه ای مورد مطالته قرار گرف ،.و ستپس روشهتای

شود که هزینههای صنتتی را افزایش میدهد[ ]۷استخراج با حتال

مناسب برای افزایش پایتداری جتاذ هتا بته من تور کتاربرد عملتی

یک روش ساده اس .و مد زمان انجام آن ن  .به ستایر روشهتا

بررستتی شتتده استت .در آختتر س تینتیک ،ایزوتتترم ،ترمودینامیتتک و

ن تاً کوتاه اس ]9[.در دریاچههای شورابه ای با ظل  .کم از روش

مهمتری پارامترهای تاثیرگذار روی فرآیند جذ لیتیم مورد تقلیل

استخراج حال نیز میتوان برای استخراج لیتیم استفاده کرد با ای

قرار گرفته اس.

وجود به دلیل استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی 1در طو فرایند،
ای روش موجب آسیب به مقیط زی  .میشود[ ]8بر ای استا

 .2جاذب هدای اسدتدا ه هدده بدرای بازیدابی لیتدیم از

در طو فرآیند استخراج مایع -مایع از حال های آلی با حجم زیادی

محلولهای آبی

استتتفاده متتیشتتود و مقتتدار زیتتادی پ تتماند ارگانیتتک و پ تتماند

جاذ های مختلف زیادی برای جتذ انتختابی لیتتیم ستنتز شتده

رادیواکتیو 2تولید میشود[ ]۷روش الکتروشیمیایی انتختا پتذیری

اس ،.اما بیشتر آنها دارای متایب و کاستیهایی ه تند که استتفاده

باالیی را برای یون لیتیم از خود نشان داده اس ،.اما به ن ر میرسد

صنتتی از آنها را با مشکل مواجه میکند برای دس .یتابی بته یتک

که ظرفی .استقرا ای روش پتایی تتر از روش جتذ است]9[.

جاذ کارامد نیاز به مطالتا بیشتری در ایت زمینته است .بترای

جذ سطقی روشی موثر برای بازیابی یونهای فلزی از مقلتو بتا

تتیی میزان جذ و کارامدی جتاذ هتا از فتاکتور ظرفیت .جتذ

حجم زیاد مانند آ دریا اس ]8[.چتون مزایتایی همنتون انتختا

استفاده میشود ظرفی .جذ یتک جتاذ بتا فرمتو زیتر تتیتی

پذیری باال ،پایداری ،هزینه کم ،دوس.دار مقیط زی ت .و عملکترد

می شود هر چه مقدار لیتیم جذ شده به ن  .جرم جاذ بیشتر

خو برای جذ یونهتای لیتتیم را بته همتراه دارد[۷و ]8از بتی

باشد ظرفی .جذ بیشتر اس.

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

به همی دلیل استخراج لیتیم از منتابع شتورابه از ن تر اقترتادی و

جذ مق و میشود ای فاکتورها به فاز و مورفولوژی جتاذ هتا

روشهای مذکور استقرا لیتیم به ن ر میرستد کته روش جتذ ،
روشی مناسب برای استخراج لیتیم از منابع شورابهای با ظل ت .کتم
باشد
م اح .سط و پایداری جاذ از مهمتری عوامل در طو فرآینتد
1. Reagents
2. Radioactive Wastes

)

ن)1
در متادله ن،)1

مقدار جتذ یتا همتان ظرفیت .جتذ ن،)mg/g

ظل  .اولیه لیتیم در مقلو ن،)mg/L
از جذ ن،)mg/L

(

ظل  .نهایی لیتیم بتد

حجم مقلو حاوی لیتیم ن )Lو

جرم جاذ
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استفاده شده ) (gاس]12[.

)LIS (Li

در ادامه جاذ های ظربا یونی لیتتیم ،کترون اتتر پلیمتری نآلتی)،

سایتهای تبا ل یونی

زئولی ،.کرب فتا  ،و نمتک آلتومینیم کته از جملته متمتو تتری
جاذ ها برای استخراج لیتیم ه تند مورد بررسی قرار گرفته اس.
 1-2غربالهای یونی
جاذ های متدنی که در آنها بر اسا

اندازه عنرر لیتیم بازیتابی از
محلول حاوی لیتیم

منابع مایع با انتخا پذیری ب یار باال انجام میشود را ظربتا یتون
لیتیم 1ن )LISمینامند[ ]11ظربتا یتون لیتتیم ن )LISیتک جتاذ

)LIS (H

مناسب برای جذ انتخابی لیتیم از شورابههایی با ن  .منیزیم بته
لیتتیم بتاال استتLIS .هتا شتامل اک تتید منگنتز لیتتتیم (LMO) 2و
اک تتید تیتتتانیوم لیتتتیم ن )LTOاستت .ایتت ظربتتا هتتای یتتونی
ساختار اسپینل دارند[]0
تهیه LISها به ای صور اس .که پیشساز آنها با مادهای لیتتیمدار
سنتز میشود سپس در هنگام سنتز لیتیم موجود در سای.ها جای
خود را به هیدروژن نکته شتتاا کتوچکتر از لیتتیم دارد) متیدهتد،
به ای ترتیب جاذ مورد ن ر آماده اس ]12[.بر ای استا
پتتیش ستتاز جتتاذ هیتتدروژن تیتتتانیوم اک

LTO

تتید (HTO) 2و LMO

پیشساز جاذ هیدروژن منگنز اک ید (HMO) 0است .زمتانی کته
جاذ در مقلو حاوی لیتیم قترار بگیترد ،یتون لیتتیم موجتود در
مقلو جایگزی یونهای هیدروژن درون سای.های جذ میشود
به ای ترتیب یونهایی که شتاا بزرگتری ن  .به لیتیم دارند ،بته
دلیل اثرا فضایی 8نمیتوانند در سای .های جذ قترار گیرنتد[]9
در شکل ن )1شمایی از جذ به کمک ظربا یون لیتیم نشتان داده

شکل  .1شمایی از روش جذب و احیا غربال یون لیتیم.
 1-1-2اکسید

منگنز لیتیم )(LMO

انتخا پذیری ب یار باال برای یونهای خاص موجب توجته زیتاد بته
ظربا یونی از نوا م د های یون متدنی شده اس .هیدروک یدهای
فلزا چهار و پنج ظرفیتی دارای خاصی .ت اد یونی ه تند بتضی
از جاذ های ظربا یون لیتیم مورد مطالتته شتامل اک تید منگنتز
استتپینلی ،اس تید تیتانیتتک حاصتتل از  Li2TiO3و اس تید آنتیمونیتتک
۷

مونوکلینیک حاصل از  LiSbO3است ]1۷[.هتانتر در ستا 1891
نوعی اسپینل  MnO2را به عنتوان  λ-MnO2شناستایی و روش تهیته
 λ-MnO2از  LiMn2O4را گتتزارش کتترد[ ]19همننتتی مطالتتتا
ب یاری در مورد  MnO2·xH2Oن )x = 0.3 ,0.4,...بته عنتوان جتاذ
لیتیم انجام شده اس LMO ]18[.بتا ستاختار کری تتالی استپینل
یکی از مؤثرتری مواد برای بازیابی یون لیتتیم از منتابع آبتی ماننتد
آ دریا و آ نمک اس]1[.

شده اس.
آمادهسازی پیش ساز  LISب یار مهم اس .پیش سازهای  LISرا به
روشهتتای مختلفتی آمتتاده متیکننتتد متمتتو تتتری روش ،فرآینتتد
کل یناسیون اس ]10[.پژوهشهای زیتادی کته در زمینته LISهتا
برای استقرا لیتتیم از منتابع متایع تتا کنتون انجتام شتده است.
نشان میدهد خروصیا ت اد یونی بته ترکیتب و ستاختار جتاذ
ب تگی دارد[]8،18

ای جاذ ها با ن .های مولی مختلف  Li/Mnاز طریق روشهتای
ستتل-ژ  ،واکتتنش حالتت .جامتتد و فرآینتتد هیتتدروترما تهیتته
9

میشود[ ]23-22ساختار و واکنشهای استخراج/بازنشانی با توجته
به روش و شرایط آمتاده ستازی آن ب تیار متفتاو است .واکتنش
استخراج/بازنشانی اک ید منگنز از نوا اسپینل را میتتوان بته انتواا
اک ایش-کاهش ،8ت اد یونی و انقاللی 13ط قه بندی کرد واکتنش
اک ایش-کاهش متموال در سی تتم  LiMn2O4-λ-MnO2و واکتنش

1. Lithium Ion Sieve
2. Lithium Manganese Oxide
3. Lithium Ti-Tanium Oxide
4. Hydrogen Titanium Oxide
5. Hydrogen Manganese Oxide
6. Steric Effects
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تتتتتم Li1.33Mn1.67O4-MnO2.0.31H2O
7. Monoclinic Antimonic Acid
8. Extraction/Insertion
9. Redox
10. Dissolution

واب ته به ترکیب پیش ساز آن یتنی  LMOاس]22[.

جاذ های اک ید منگنز لیتیم ) (LMOدارای متتای ی ماننتد تتتداد

پتتتتتتتیشستتتتتتتازهای  Li1.6Mn1.6O4 ،Li4Mn5O12 ،LiMn2O4و

چرخه احیا کم ،هدر رف .زیتاد مقلتو و انقتال جتاذ در طتو

 Li1.33Mn1.67O4به روش اسید شویی به ترتیب ت دیل به جاذ هتای

اسید شویی اس .به همی دلیل یافت ظربا یون لیتیمی ) (LISبتا

ظربتتا یتتون لیتتتیم  MnO2.0.5H2O ،MnO2.0.3H2O ،λ-MnO2و

عملکرد بهتر مورد توجه قرار گرف .ظربا یون لیتیم از نوا اک تید

 MnO2.0.31H2Oمی شوند[ ]18,11 ,20-2۷در ایت میتان جتاذ

تیتانیوم لیتیم ن )LTOدارای مزایایی مانند هدر رف .کمتر مقلو و

 H1.6Mn1.6O4میزان جذ لیتیم باالتری در مقای ه بتا جتاذ هتای

ساختار پایدار در طو اسید شویی اس ]11,12[.تیتانیم دیاک ید

 LiMn2O4و  Li1.33Mn1.67O4دارد[ ]22امتتتتا روشهتتتتای ستتتتنتز

به عل .خواص و مورفولوژی ویژه قادر به بازنشانی و دفتع لیتتیم بته

 Li1.6Mn1.6O4مقدود اس .و به وسیله واکنش فتاز جامتد متمتولی

وسیله واکنش ت اد یونی اس ]13[.در جدو ن )2برختی از انتواا

نمیتوان جاذ را سنتز کرد[]22

جاذ های  LTOارائه شده اس.

نمونه  MnO2.0.31H2Oنیز برای بازیابی لیتتیم از آ دریتا مناستب

بیشتری پیشسازهای ظربا یون لیتیم از نتوا تیتتانیوم کته بترای

اس ،.زیرا دارای سای.های جذ با اسیدیته باالتر از  λ-MnO2اس.

بازیابی لیتیم استفاده شده  Li2TiO3و  Li4Ti5O12اس .بترای تهیته
1

و پایداری شیمیایی باالتری در برابر استخراج/بازنشانی یون لیتیم در

 Li2TiO3و  Li4Ti5O12روشهایی از جملته واکتنش حالت .جامتد ،

مقیطهای آبی را از خود نشان داده اس ]21[.در جدو ن )1برخی

روش هیتتدرولیز ،فرآینتتد ستتل -ژ

1

از انواا جاذ های  LMOدیده میشود

گزارش شده اس]8 ,18,10[.

2

جدول  .1ظرفیت جذب تعدادی از انواع جاذبهای اکسید منگنز لیتیم ).)LMO
رزیف

جاذب

ظرفیت جذب (q)mg/g

و متتایکروویو نمتتک متتذا

1

غلظت لیتیم ر محلول

)C0(mg/L

مرجع

1

1D nano λ-MnO2

23

88

[]29

2

H4Mn5O12

28/8

88

[]28

1

اک ید منگنز آنتیموان لیتیم اسپینلی

12

0

[]21

2

MnO2.0.5H2O

1۷

0

[]22

0

اک ید منگنز اسپینلی دوپ شده

1۷/2

233

[]12

8

فوم ظربا یون ) (LMOبا اترا دهنده قیر

1/0

882

[]13

۷

کامپوزی (HMO)/Al2O3 .اسپینل

8/0

13

[]8

9

ظربا یون  PVC−MnO2کروی

21/28

222

[]21

8

ظربا یون  MnO2گرانوله شده با پلی اکریل آمید

19/83

118-111

[]11

28/11

۷0

[]28

1۷

90

[]12

13
11

 LMOدوپ شده با

Fe3O4

ظربا یون لیتیم  Mn5O12نانو لوله

3. Molten-Salt Microwave

2. Sol-Gel

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

مشاهده میشود[ ]22,21مشخص شده ظرفی .ت اد یونی جتاذ

 2-1-2اکسید تیتانیوم لیتیم ()LTO

1. Solid-State Reaction
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جدول  .2ظرفیت جذب تعدادی از جاذبهای اکسید تیتانیوم لیتیم ).)LTO

ر یف

جاذب

ظرفیت جذب (q)mg/g

غلظت لیتیم ر محلول
)C0(mg/L

مرجع

1

سنتز  Li2TiO3به روش فاز جامد

18/9

882

[]11

2

جاذ لیتیم  Li2TiO3لود شده روی فوم سرامیک

21

2333

[]10

1

Li2TiO3

82/0

۷333

11

جریانهای رقیق مثل آ دریا

2

سنتز  H2TiO3به روش سل -ژ

11/2۷

2/0

[]18

0

ظربا یون  Li2TiO3دوپ شده با آه

01

1933

[]1۷

8

ظربا یون  Li2TiO3دوپ شده با Mo

۷9

1013

[]10

۷

ظربا یون لیتیم سه بتدی Li4Ti5O12با نانوحفرا من م

01/91

882

[]19

9

ظربا یون لیتیم  Li2TiO3سه بتدی ماکروپور -مزوپور

19/22

81

[]18

8

ظربا یون لیتیم  Li4Ti5O12با ساختار یولک -شل

29/28

11

[]23

13

ظربا یون لیتیم  Li4Ti5O12نانوفی ر

08/1

23

[]21

[]12

روش سنتز هیدروترما به دما ،فشار باال و مد زمان طتوالنی نیتاز

بیشتری در ایت زمینته نیتاز باشتد[ LIS ]12م تنتی بتر تیتتانیوم

دارد در روش سنتز سل ژ  pH ،و درجه حرار با استفاده از عوامل

ن )Li2TiO3دارای مزایایی همنون پایداری و ظرفی .جتذ توتوری

کیلی .کننده 1باید کنتر شود روش سنتز واکنش حال .جامد نیتز

بیشتر لیتیم اس ]8[.ظرفی .جذ توتوری جتاذ  Li2TiO3بترای

دارای ویژگیهایی همنون دوس.دار مقیط زی  .و نیاز به اختالط

جذ لیتیم برابر با  122/8میلیگرم برگرم اس ،.که خیلی بیشتر از

و تکل تیس 2مکتتانیکی ستتاده استت .و بتترای تولی تد صتتنتتی جتتاذ

 LMOاس .با ای حا  ،ظرفی .جذ واقتی آن کتمتتر از ظرفیت.

قابل استفاده اس .در عمل جاذ به دست .آمتده از روش واکتنش

تووری اس ]10[.وانگ و همکاران برای به ود ظرفی .جتذ

حال .جامد در مقای ه با روشهتای ستنتز هیتدروترما و ستل ژ

افتتزودن ترشتتیو بوتیتتل آمتتی  (TBA) 8بتته روش هیتتدروترما را

ظرفی .جذ لیتیم ن تاً کمتری را نشان داده است ]8[.در میتان

پیشتتنهاد کردنتتد کتته در نتیجتته ظرفیتت .جتتذ یتتون لیتتتیم تتتا

مورفولتتوژیهتتای مختلتتف تیتانیتا ننانوستیم ،نتتانوذره ،1نتتانو گتتل 2و

 ۷8/۷میلیگرم برگرم افزایش یاف ]22[.اما بر اسا

تققیقا اخیر

نانومیله) نانولوله 0دارای بیشتری ستط جتاذ است ]13[.انت تار

ادعا شده اس .ای روش پینیده و تولید ان وه بته دلیتل استتفاده از

می رود هر چقدر سط فتا جاذ بیشتر باشد میزان جذ بیشتتر

عامل  TBAهزینه بر اس]10[.

بشود

استفاده از  Li2TiO3در آ شور گاز شیل حاوی کل تیم و منیتزیم

LTO

۷

باال اما لیتیم کم بازیابی خوبی را برای لیتیم نشان داده و ادعا شتده
شکل دی اک ید تیتانیوم متورد استتفاده تترثیر زیتادی در عملکترد

Li2TiO3 1-2-1-2

تققیقا در مورد اک ید تیتانیوم لیتیم ) (LTOدر مقای ه با

LMO

جذ دارد[ ]11به دس .آوردن اک ید تیتانیوم هیدروژن ) (HTOبا

در مراحل ابتدایی اس .و اکثر آنها فقط روی بهینته ستازی ستنتز و

خاصی .جذ بهتر به با کیفی .بودن پیشساز آن ب تگی دارد[]8

توصیف آن متمرکز شتده است .کته باعت متیشتود بته تققیقتا

همننی فرآیند جذ لیتیم در  LTOبه دس .آمده ،شتامل جتذ

1. Chelating
2. Calcination
3. Nanoparticle
4. Nanoflower
5. Nanotubes
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6. Tetrabutylamine
7. Shale Gas

حال .جامد تهیه کردند ظرفی .ای جاذ در مقلو حاوی لیتتیم

برای جلوگیری از ای مشکال فرایندهایی ماننتد روش ستل -ژ و

با ظل  ۷333 .میلیگرم برلیتر 82/0 ،میلیگرم برگترم بتود امتا در

هیدروترما پیشتنهاد شتده است .شتکل ن )2مراحتل ستنتز روش

مقلو های رقیق ظرفی .جذ آن  11میلتی گترم برگترم گتزارش

سل -ژ را برای تهیه ظربا یون لیتیم نشان میدهد بته هتر حتا

شده اس ]12[.بنابرای دیده می شود ظرفی .جذ بتا کتم شتدن

در روش سل -ژ نیز به درجته حترار بتاال و زمتان کل یناستیون

ظل  .لیتیم در مقلو شدیدا کاهش مییابد

کافی برای تشکیل فاز مطلو نیاز اس .بنابرای  ،روش هیدروترما
یک روش سنتز امیدوارکننده برای تهیه لیتیم تیتانا اس]13[.

Li4Ti5O12 2-2-1-2

از ظربا  Li4Ti5O12اظلب به عنوان مواد الکترود بتاتری یتون لیتتیم
استفاده میشود و در حوزه جداسازی لیتتیم خیلتی کمتتر استتفاده
شده اس Li4Ti5O12 ]18[.به وسیله واکنش حال .جامد بتا مقتادیر
استتتتتوکیومتری مناستتتتب  TiO2و  Li2CO3یتتتتا  TiO2و LiOH

سنتز میشود هر چند ای روش سنتز جاذ ساده است .امتا دارای
متای ی همنون تشکیل ذرا بتزرا مقرتو بتا مورفولتوژیهتای
کنتر نشده و بی قاعده ،توزیع وسیع انتدازه ذرا  ،عتدم کنتتر بتر
استوکیومتری و دوره بازپخ 1.طوالنی است .حترار بتیش از حتد

2

 2-2کرون اتر

مطالتا کمی در مورد بازیابی لیتتیم بتا استتفاده از جتاذ کترون
اتتترن )CEپلیمتتری نآلتتی) وجتتود دارد[ ]21,22کتترون اترهتتای
 12-crown-4توانایی تشکیل یک مجموعته پایتدار را بتا  Li+دارنتد
 12-crown-4در دمای اتاق به صور مایع اس .در نتیجته بازیافت.
مجدد آن پس از فرآیند جذ دشوار اس .بنتابرای تمرکتز برختی
مقققان بر روی تث یت 1.کترون اترهتا بتوده است ]20[.شتکل ن)1
ساختار کرون اتر  (M12C4) 12-crown-4را نشان میدهد

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

الواگون و همکاران ظربتا یتون لیتتیم  Li2TiO3را بته روش ستنتز

منجر به رشد ذرا و در نتیجه کاهش سط فتا آنهتا متیشتود.

منبع Li
تبخیر

پیشساز

آیرو ل

پراکندهسازی

عامل لساز

تشكیل سل

ل خیس

شکل  .2مراحل سنتز غربال یونی به روش سل -ژل[.]1۱

منبع Mn/Li

1

شکل  .۱ساختار ملکولی .(M12C4) 12-crown-4
3. Immobilization

2. Crown Ether

1. Annealing
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کیم و همکاران برای اولی بار ساخ .جاذ هیدروژ کوپلیمر شده

عملکردی و مترلکننده مناسب باشد ،انتخا پذیری باالیی را برای

با کرون اتر متااکریل اویل (12-crown-4) 1را گزارش کردنتد جتاذ

اترا یونهای فلزی هد از خود نشان میدهد لوو و همکاران یک

هیدروژ تهیه شده به طور انتخابی یونهتای لیتتیم در آ دریتا را

پلیمتتتر حتتتک شتتتده ظربتتتا یت تونی مغناطی ت تی بتتتا ستتتاختار
1

پوستته ه تته -ه تته ن  )Fe3O4 @ SiO2 @ IIPرا بتا استتفاده از

جذ کرده و بدون تیمار اسیدی احیا شد[]21
2

0

2

اندازه حلقه کرون ) (CEو توانایی کیلی .کننتدگی آن را متیتتوان

تکنیک چاپ سطقی به کمک  -2نآلیلوک

با تغییر در گروههای زنجیره جان ی یا تتداد گتروههتای اتتر تن تیم

سنتز کردند[ ]22در جدو ن )1ویژگیهای تتدادی از جتاذ هتای

کرد هنگامی که  CEدارای حفرههایی با اندازه مناسب و مونومرهای

کرون اتر نردیف  )1-1دیده میشود

جدول  .۱مشخصات و ویژگی تعدادی از جاذبهای لیتیم ساخته شده با ترکیبات مختلف.
ر یف

1

ظرفیت جذب

جاذب

(q)mg/g

جاذ هیدروژ پلی ان ایزوپیل اکریل آمید-
همراه متااکریلاک یمتیل -کرون اتر

8

ر محلول

ویژگی ها

مرجع

)C0(mg/L

جذ یونهای لیتیم سریع بود 1/2 -میلی گرم بر
1/2

1333

گرم در طی  23دقیقه -جاذ دارای راندمان جذ

[]21

لیتیوم  ٪98و راندمان دفع ٪88

سلیس متخلخل عامل دار شده مرت های
2

1

غلظت لیتیم

۷

ن )HPSکه با

ی) متیل12-crown-4-

2‐methylol‐12‐crown‐4

پس از پنج چرخه در حال .تتاد  %83/۷ظرفی.
1/90

1۷823

) (2M12C4اصالس شده

جذ باقی ماند -ظرفی .جذ ن  .به ظل .

[]۷

لیتیم کم اس.
ظرفی .جذ بتد از  0چرخه  %11/8کاهش مییابد-

3

میکرو کره متخلخل پلیمری
با گروههای کرون اتر

2/11

93

99/0

13

پتان یل استفاده در کاربردهای صنتتی را دارد به
دلیل پایداری و قابلی .استفاده مجدد از جاذ ،

[]20

آلودگی مقیط زی  .کمتر-زمان جذ  193دقیقه

4

آرایش کرب فتا شیمیایی اصالس شده با
نانوکامپوزی.

MnO2

امکان بازیابی مجدد تا  2چرخه با ظرفی .جذ باال
مقلو ظرفی .جذ خوبی دارد
ظرفی .جذ نمونه

5

کرب فتا اصالس شده با  H3PO4و

KOH

اصالس شده توسط
3/339۷ KOH

ظرفی .جذ در مقای ه با چرخه او  12/8 ،درصد
03

7
9

8

اصالس جاذ زئولی .کلینوپتیلولی.
با استفاده از لیگاند
جداسازی لیتیم به وسیله زئولی.
کلینوپتیلولی.
ظربا یون لیتیم ) (H2TiO3دوپ شده با
مولی دن ن)Mo
ظربا یون لیتیم ) (LiMn2O4دوپ شده با
آلومینیوم ن)Al

کاهش یاف -.ظرفی .جذ یون لیتیم از جاذ های

[]2۷

کربنی تق .ترثیر بهینهسازی تیمار شیمیایی اس.

بهدس .آمد
6

وجود دارد -با وجود پایی بودن ظل  .لیتیم در

[]28

2/8

13

1/1

3/1

۷9

1013

28/19

0

عملکرد بازیابی جاذ اصالس شده ن  .به
نوا اصالس نشده کاهش یاف.
بیشتری درصد جذ یونهای لیتیم روی جاذ
پس از  8چرخه ظرفی .جذ حدود
 ۷9-۷۷باقی ماند
جاذ پس از  0بار جذ -دفع هنوز هم ظرفی.
جذ باال با تلفا ب یار کم انقال را حفظ کند

[]2
[]29
[]10

[]2۷

1. Methacryloyl Crown Ether
2. Chelating
3. Ionic Imprinted Polyimer
4. Surface Imprinting Technique
5. 2-(Allyloxy)Methyl-12- Crown-4
)6. Poly(N-Isopropylacrylamide-Co-Methacryloyloxymethyl- 12-Crown-4
7. Functionalized Hierarchical Porous Silica
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کرب فتا ) (ACبه عنوان یک جاذ کارآمد شناخته میشود چون

ساختار و ختواص فیزیکتی و شتیمیایی آن متیشتود[ ]29باربتارا و

دارای مزایایی همنون سط زیاد و ظرفی .جذ عالی اس .بترای

همکاران بازیابی لیتیم با استفاده از زئولی.های ط یتی و مرنوعی را

تقوی .ساختار و بارهای سطقی جاذ های م تنی بر کرب از اصالس

بررسی کردند[ ]2فرهادی اصالس زئولی .به وسیله لیگاند کرون اتتر

شیمیایی استفاده میشود تیمارهتای شتیمیایی گتروههتای عتاملی

را مورد بررسی قرار داد بر اسا

ای تققیق مشخص شتده ترتیتب

اک یژن دار را بیشتر میکند و ظرفی .جذ یون لیتتیم را افتزایش

اضافه نمودن اجزاء نلیتیوم و پلیمر) به سی تم عامل مؤثر در جتذ

میدهد بدی من ور از واکنشگرهایی ماننتد استید نیتریتک ،استید

کاتیونهای لیتیوم بر روی سط آلومینوسیلیکا های مورد بررستی

ف فریک ظلیظ ،هیپوکلری .سدیم ،پرمنگنا  ،هیدروک ید پتاستیم،

اس ]29[.در جدو ن )1ویژگی مربوط به دو نمونه زئولیت .اصتالس

پراک ید هیدروژن و مخلوطهتای گتازی م تنتی بتر ازن بته عنتوان

شده نردیف  8و  )۷ارائه شده اس.

اک یدکننده استفاده میشود[]2۷
جیونگ و همکاران تاثیر تیمار شتیمیایی بتا  H3PO4و  KOHرا روی
خروصیا ساختاری و باف AC .در فرآیند بازیتابی لیتتیم بررستی
کردند  ACتیمار شده با استفاده از  H3PO4ظرفی .جتذ کمتتری
ن  .به  ACتیمار شده با  KOHدارد[]2۷
اوروج 1و همکاران با سنتز کامپوزی MnO2 .به همراه کترب فتتا ،
سط جاذ را افزایش دادند بر اسا

ای تققیق ظرفی .جذ به

دس .آمده ب یار باال بود افزایش سط ویژه جاذ  MnO2به کمک
مواد دیگر ،موجب افزایش ظرفی .جذ میشود ،موادی مانند پودر
ذظا فتا  ،نانولولههای کربنتی تتک جداره/چنتد دیتواره ،و اک تید
گراف تزئی شده با نتانوذرا ن ،Fe ،Agاک تید  )Pt/Pdکته از آنهتا
برای حذ ترکی ا آلی/متدنی ،رنگها و فلزا از فاضال استفاده
شده اس ،.برای ای کار مناسب به ن ر میآیند[ ]2۷از جاذ هتای
کربنی برای جذ لیتیم ،خیلتی کتم استتفاده شتده در جتدو ن)1
جمع بندی مربوط به دو نمونه از کرب فتا اصتالس شتده نردیتف 2
و  )0آمده اس.

)(Li/Al LDH

در حالی که جتاذ هتایی مثتل  LMOو  LTOب تیار متورد توجته
مقققتتی قتترار گرفتتته استت ،.از جتتاذ

LiCl·2Al(OH)3.xH2O

در واحدهای صنتتی استفاده شده اس ]28[.جتاذ هتای منگنتز و
تیتتتتانیوم از ن تتتر ظرفیتتت .جتتتذ و انتختتتا پتتتذیری بهتتتتر از
هیدروک یدهای دوگانه الیه ای لیتیم -آلومنیم ه تتند امتا تلفتا
ناشتتی از انقتتال منگنتتز و تیتتتانیم در طتتی چرختته باعتت شتتده
هیدروک یدهای لیتیم  -آلتومنیم توستته یافتته و کتاربرد صتنتتی
داشتته باشتند[ Li/Al LDH ]11دارای مزایتایی مثتل هزینته کتم،
دوستدار مقیط زی  .و بازسازی آسان است .کته موجتب شتده در
کارخانههای بزرا صنتتی به کتار رود مقتاال مقتدودی در متورد
خروصیا جاذ  Li/Al LDHوجود دارد عملکرد جذ ای متاده
نیز بر اسا
در مقیا

سایز ذرا اس .در واقع فاصله بی الیههای

Al(OH)3

نانو اس .و فقط یونهایی با شتاا کوچکتر قابلیت .انتقتا

به ای فضای بی الیهای را دارند[]28

 4-2زئولیت
زئولی ت .م تاده جتتاذ متخلخل تی استت .کتته بتته وس تیله گروه تی از
آلومینوسیلیکا های بلوری تشکیل میشود و حاوی شت کههتایی از
کانا ها و منافذ در اندازههای مختلف اس .ای ساختار خروصتیا
خاصی مثل سط وسیع ،قابلی .عملکرد برور ظربتا مولکتولی و
توانایی ت اد یون را به زئولی .میدهد عالوه برای زئولیت .ارزان و
به راحتی در دستر

 5-2کلرید هیدرواکسید وگانه لیتدیم -آلدومنیم ییده ای

2

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

 3-2کربن فعال

بر م نای نوا استفاده اصالس شود .اصالس زئولیت .موجتب تغییتر در

و دوست.دار مقتیط زی ت .است ]2[.بترای

استفاده از زئولی .بته عنتوان کاتالی ت .یتا جتاذ ختواص آن بایتد
1. Urooj

 6-2وپ نمو ن

3

غربالهای یون لیتیم )(LIS

دوپینگ یک روش موثر برای افزایش ظرفی .جذ و

پایتداری LIS

اس ]10[.به عنوان مثا دوپ فلزا دو ظرفیتی منجر بته افتزایش
پایداری شیمیایی اک ید منگنز شده اس ]21[.برخی کتاتیونهتای
فلزی مانند  Mg ،Ti ،Fe ،Ni ،Zn ،Al ،Cr ،Coو برای دوپ کتردن
استفاده شده اس .ای کاتیونها متیتواننتد پایتداری ستاختاری را
به ود بخشند[ ]12با ای حا ای جاذ ها را نمی توان بته راحتتی
2. Lithium Aluminium Layered Double Hydroxide Chloride
3. Doping
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2

احیاء کرد و ظرفی .جذ برای لیتیم ممک اس .کاهش یابد[]20

 1-1-3گرانولسازی

در هر صور وانگ و همکاران  Ti-LISرا بتا  Moدوپ کترده و ادعتا

گاپینگ و همکاران ماده کامپوزیتی کروی شکل  ،PVC−MnO2را با

نمودهاند ظرفی .جذ لیتیم افزایش قابل توجهی داشته اس]10[.

استفاده از پلی وینیل کلرید بته عنتوان اترتا دهنتده و  -Nمتیتل-

جمع بندی مربوط به دو نمونه از ظربالهای یون لیتتیم دوپ شتده در

 -2پیرولیدون ن )NMPبه عنوان حال  ،سنتز کردند[ ]21استتفاده

جدو ن )1نردیف  9و  )8مشاهده میشود

گ ترده از  PVCدر طو فرآیند گرانوله شدن متای ی مانند آستیب
به مقیط زی  .و کاهش ظرفی .را بته همتراه دارد و همننتی در

 .3کاربر عملی جاذبهای لیتیم ر محلول آبی

ساخ .و بازیابی جاذ باع بروز مشکالتی میشود[]13

م اح .سط و پایداری جاذ مهمتتری عوامتل در طتو فرآینتد

پینتتگ و همکتتاران ظربتتا یتونی  MnO2گرانتتولی را ،بتتا استتتفاده از

جذ اس .ای فاکتورها به فاز و مورفولتوژی جتاذ ب تتگی دارد

پلی اکریلآمید ) (PAMبه عنوان ماده اترا دهنتده ،ستنتز کردنتد

بتی جتاذ و

یتونی PAM-MnO2

ظرفی .یک جاذ را میتوان با افزایش سط تما

نتایج نشان داد که فرآیند گرانولهکتردن ظربتا

مقلو به ود بخشید[ ]13با ای حا در کاربردهای صتنتتی جتدا

بتتر روی ظرفی ت .جتتذ ی تون لیت تیم تتترثیر چنتتدانی نم تیگتتذارد

کردن ظربا یونی نجاذ ) در شکل پودر از مقلتو دشتوار است .و

 PAM-MnO2همننی دارای قابلی .احیای ختوبی است .و تتا 13

همننی فرآیند بازیابی نیاز به مرر انرژی باالیی دارد کته کتاربرد

ستیکل جتتذ و دفتع میتزان بتتارگزاری لیتتیم روی جتتاذ تقری تتا

صتتنتتی آن را بتتا مالح تتاتی همتتراه م تیستتازد[03و10و28و8و]1

ثاب .میماند[]13

مشکال اصلی فرآیندی در بکارگیری ظربا یون لیتتیم استتفاده از

هانگ و همکاران تهیه گرانتو  LMOرا بتا استتفاده از کیتتوزان بته

مقلو به مقدار زیاد ،اف .فشار ب تر ،بازیاف .دشوار و عملکرد احیاء

عنوان ماده اترا دهنده بررسی کردند کیتوزان یک پلیمر ط یتتی

ضتیف اس ]20،1۷[.برای ظل ته بتر ایت مشتکال راهکارهتایی از

ارزان ،تخریب پذیر ،ظیرسمی و آ دوس .اس .نتایج تققیق نشان

جمله اصالس سط  ،تشکیل کامپوزی .با استفاده از اترا دهندهها و

داد هم پودر اک ید منگنز هیدروژن (HMO) 2و هتم گرانتو

جداسازی مغناطی ی مورد بررسی قرار گرفته اس ]20،01[.در هتر

تهیتته شتتده بتتا کیتتتوزان ،ظرفیتت .جتتذ یتتون لیتیمتتی متتتاد

حا هر یک از ای اصالحا اظلب موجتب کتاهش ظرفیت .جتاذ

 13میلیگرم برگرم را از من تع آ دریتا بتا ظل ت .لیتتیم 13ppm

شتتده و بنتتابرای بتترای استتتفاده صتتنتتی بتته مطالتتتا بیشتتتری

نشان داد ای

نیاز اس]2[.

به وسیله کیتوزان ظرفی .جذ را کاهش نمیدهد ای عدم کاهش

تققیق شاهدی اس .که گرانولته کتردن پتودر HMO

ظرفیتت .جتتذ را متتیتتتوان بتته نفوذپتتذیری بتتاالی آ درکیتتتوزان

 1-3تشكیل کامپوزیت با استدا ه از اتصال هندهها
کامپوزی .با پراکندهکردن جاذ در پلیمرها بته دست .متیآیتد از
اترتتا دهنتتدههتتایی ماننتتد کیتتتوزان ،پلتتیوینیتتل الکتتل ن،)PVA
پلیآکریلونیتریل ن ،)PANپلتیوینیتلکلرایتد ن ،)PVCپلتیستولفون
ن ،)PSfپلیاورتان ن ،)PUپلیآکریلونیتریتل ن ،)PANپلتی وینیلیتدن
فلوراید ن ،)PVDFسیلیکا ،آگار و دیگر اترتا دهنتده هتا بته عنتوان
چ ب برای تهیه کامپوزی.ها استفاده متیکننتد[ ]1۷،02بته ایت
ترتیب جاذ هتای پتودری  LISرا بته شتکل گرانتو  ،فتوم ،ظشتا و
شتتکلهتتای دیگتتر ت تتدیل متتیکننتتد[ ]01جتتاذ کتتامپوزیتی
به طور انتخابی  Li+را جذ میکند و میتوان از آنها در ستونهتای
جذ استفاده کرد[ ]13با ای وجود ای کار اظلب موجتب کتاهش

ن  .داد اما جذ یون لیتیم توسط جاذ گرانولی  HMOبه زمان
بیشتری ن  .بته جتاذ پتودری احتیتاج دارد کته نشتاندهنتده
کاهش سرع .جذ اس]02[.
 2-1-3غشاء غربال یونی

5

ظشاء ظربا یونی ،یک جاذ جدید اس .که دارای مزایای ظشتاها و
ظربا های یونی با هم اس ..همننی به دلیل انتخا پذیری ختاص،
راحتی بازسازی فرآینتد و همننتی مرتر انترژی کتم بته عنتوان
روشتتی امیدوارکننتتده در زمینتته جداستتازی و ترتتفیه در ن تتر
گرفته میشود[]00

ظرفی .جذ ظربا یون لیتیم میشود[]28
1. Binder

05

HMO

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و نه ()9311

2. Granulation
)3. N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP
4. Hydrogen Mangenez Oxide
5. Ion Sieve Membrane

یوشیتاکا و همکاران از مخلوط  LMOبتا حتال دی متیتل فورامیتد

کامپوزی ت.هتتای  LISم تیشتتود ی تک جتتاذ حمای ت .شتتده

ن )DMFو پلی وینیل الکل ن )PVAظشاء ظربا یتونی میکترو حفتره

به وسیله یک اترا دهنده پلیمری به یک ش که از ماتریس فی تری

تولید کردند[ ]08با ای حا  ،ای روش دارای متای ی همنون روش

ت دیل میشود اگر ظربا یون لیتیم در یک اترا دهنتده پلیمتری

سنتز دشوار ،هزینه باال ،انتشار گازهتای گلخانتهای مضتر و فاضتال

پراکنده شود ،از طریق الکترواسپینینگ ،نانوالیا کتامپوزیتی تولیتد

قابل توجه  DMFاس .همننی ظرفی .جذ به طور قابل توجهی

میشود[ ]0۷کامپوزی .نانوالیتا ن )NFکته دارای شت که بتاز سته

کاهش مییابد[]18

بتدی اس ،.منافذ ب ب تی را که متمتوالً در فتومهتا ،گرانتو هتا و

زوو و همکاران ظشاء ظربا یتونی  PVC-H1.6Mn1.6O4را بته وستیله

ظشاها یاف .میشود ،از بی میبرد به ای ترتیتب کتاهش ظرفیت.
و همکاران برای اولی

 PVCبه عنوان اترا دهنده Li1.6Mn1.6O4 ،به عنتوان پتیش ستاز و

جذ  LISرا به حداقل میرساند[ ]02پار

 -N,Nدیمتی تل استتتامید (DMAc) 1بتته عنتتوان حتتال ستتاختند

بار از کامپوزی .نانوالیا پراکنده شده با  LISبرای بازیابی لیتتیم از

ضخام .ظشا بر روی ظرفیت .جتذ تتاثیر قابتل تتوجهی داشتته و

آ دریا استتفاده کردنتد همننتی از پلتی اکریلتو نیتریتل ن)PAN

موجب کاهش آن شده اس]11[.

به دلیل ویژگیهای مانند پراکنتدگی مناستب  LISدر آن ،آبگریتزی

پلیوینیلیدنفلوراید ن )PVDFبه عنوان یک متاده ظشتایی عتالی بته

ن ی ،خاصی .مکانیکی قابل ق و و پایداری شتیمیایی بته عنتوان

طور گ ترده در تهیه ظشاهای فوق آبگریز مورد استفاده قرار گرفتته

اترا دهنده استفاده شده اس]0۷[.

اس .ادعا شده ای جاذ دارای مزی .هایی مانند پایداری حرارتتی

زانگ و همکاران نانومیله ظربتا یتونی یتک بتتدی  MnO2را ستنتز

خو  ،مقاوم .مکانیکی باال و هزینه ن تاً کتم است .در هتر حتا

کردند[ ]19همننی در تققیقی ژو 1و همکاران برای پیشتگیری از

ظشاء ظربتا یتون لیتتیم باعت کتاهش ظرفیت .جتذ شتد[]00

مورفولوژی نامن م و تجمتع ،نانولولته ظربتا یتونی  LMOرا ستنتز

همننی از نقاط ضتف ای جاذ مواردی همنتون هزینته ستاخ.

کردند نانوذرا خاردار رشتد یافتته بتر روی ستط نانولولته

باال ،آلوده شدن آسان و کمی شار اس]20[.

از پای تداری بتتاال و بازستتازی ختتو برختتوردار بتتوده استت ]12[.در

HMO

جدو ن )2برخی از جاذ هایی که با ای متواد ستاخته شتده آمتده

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

2

LIS

اس.

 3-1-3نانوالیاف ،نانومیله ،نانولوله

نانو الیا به دلیل خواص منقرر به فرد ساختاری موجتب پایتداری
جدول  .4مشخصه برخی جاذبهای یون لیتیم ساخته شده از نانوالیاف ،نانومیله و نانولوله.
ر یف

ظرفیت جذب

جاذب

(q)mg/g

غلظت لیتیم

1

نانوالیا متخلخل

ویژگی ها

ر محلول

مرجع

)C0(mg/L

ظربا یون لیتیم
08/1

1

23

P-HTO-NF

ظرفی .جذ پس از  8چرخه به  %98/0کاهش یافته -ساختار متخلخل
ایجاد شده توسط کل ینیش باع افزایش سای.های جذ میشود

[]21

فیلتر جاذ با یک ش که
2

نانوالیا پلیمری سه
بتدی تزریق شده با

19/30

۷-10

 NFمیتواند در یک سی تم مداوم به عنوان یک فیلتر جاذ بکار رود
که از طریق آن میتوان به راحتی خورا

را انتقا داد

[]02

الکهای یون
قابلی .استفاده مجدد  HMOبرای بازیابی لیتیم باید افزایش یابد و کار
1

نانولولههای

1۷

H4Mn5O12

90/2

تققیقاتی مربوطه در دس .اجرا اس -.انتخا پذیری خو  -فرآیند جذ
شامل دو نوا مکانی م مختلف اس ،.یکی جذ فیزیکی ترکی ی از تتامل

[]12

الکترو استاتیک و دیگری جذ شیمیایی شامل ت اد یونی اس.

3. Xu

2. Supported

1. N,N-Dimethyl Acetamide
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 4-1-3فومها

هان و همکاران با استفاده از مقلو آبی آگار به عنوان اترا دهنده

در مقای ه با نتانو الیتا  ،فتوم حتتی در بارگتذاری بتاالی  LISنیتز

و به روشی ساده و سازگار با مقیط زی ت .فتومهتای کتروی ستنتز

میتواند برتور مکتانیکی م تتقکم بمانتد[ ]03جتدا از ستاختار

کردند بیوپلیمر نآگار) دارای مزایایی مثل دوس .دار مقیط زی ،.

مطلو فتومهتا ،جتاذ هتای فتوم را متیتتوان از طریتق مکانی تم

تولید ساده ،مواد اولیه ارزان قیم .و هزینه تولید پایی اس]13[.

"خی اندن و فشار" به راحتی برای جذ و بازیابی یونهتای لیتتیم
6

استفاده کرد ای یک مزی .اقترادی بزرا ن  .بته جتاذ هتای

 5-1-3انه 5و سیلندر

دیگر مثل گرانو و ظشاء اس .که به سی تمهای پمپتاژ بتا مرتر

در تققیقتتی هانتتگ و همکتتاران پتتودر  HMOرا روی ستتط دانتته

انرژی زیاد نیاز دارد[]09

آلفا آلومینا ن )AABتث ی .کردند  AABدر اسید و آ دریا پایتدار

تخلخل فومها از طریق عوامل تشکیل دهنده منافذ مانند نمکهتای

استت .بتته هم تی دلی تل ی تک ب تتتر مناستتب بتترای  HMOاستت.

متتدنی ،ژ هتتای متایع ،ذرا فلتتزی ،عوامتل تولیتتد گتاز و افتتزودن

 HMO/AABظرفی .جذ باالتری ن ت  .بته شتکل پتودر

سورفکتان .ایجاد می شود خشک کتردن انجمتادی 1یکتی دیگتر از

نشان داد و ظرفی .جذ یون لیتیم پس از  10بار استتفاده مجتدد

روشهای مناسب دوستدار مقیط زی ت .و آستان است .کته بترای

فقط  %2کاهش یاف]13[.

تولید مواد متخلخل مانند فوم به کار گرفته شتده است .نی توال 2و

ریو و همکاران از شیشه مایع به عنوان اترا دهنده استفاده کردند

همکتتاران فتتومهتتای ب تیار متخلختتل و منتطتتف  LISرا بتته کمتتک

و جاذ نوا سیلندر را سنتز و بررسی کردند .اما ظرفی .جذ ایت

مخلوط سورفکتان .ترکیب شده بته روش خشتک کتردن انجمتادی

جاذ ن  .به پودر  ،LMOبه دلیل م دود شدن سای.های جذ

سنتز کردند آنها پلی وینیل الکل ن )PVAرا به دلیتل آبگریتزی بتاال

توسط اترا دهنده ،ن  .به نتوا پتودری کتاهش زیتادی داشتته

توانایی اترا عالی ،مقاوم .شیمیایی و فرآوری پذیری مناسب ،بته

اس ]22[.کیم و همکاران واکنش جذ یون لیتیم بی

پودر LMO

عنوان اترا دهنده انتخا کردند[ ]09الورنس و همکتاران نیتز از

و نوا سیلندر  LMOرا مقای ه کردند و با افزودن  Na2CO3ظرفیت.

پلی وینیل الکتل ن )PVAبته عنتوان یتک متاتریس پشتتی ان بترای

جذ  LMOنوا سیلندر را به ود بخشیدند بتا ایت وجتود جتاذ

بهدس .آوردن فوم مقاوم و انتطا پذیراستفاده کردند[]03

سنتز شده ظرفی .کمتری ن  .به نوا پودری داش]01[.

HMO

9

زانتتگ و همکتتاران بارگتتذاری  Li2TiO3پتتودری را روی فتتومهتتای
ستترامیکی کتته دارای تخلختتل بتتاز و ستتط ویتتژه زیتتاد ه تتتند

 2-3اصالح سطح جاذبهای لیتیم

بررسی کردنتد آنهتا از کتائول  ،پتودر تالتک 1و آلومینتا بته عنتوان

اصالس سط با استفاده از روشهای ساده شتیمیایی یتا مکتانیکی و

مواد اولیه برای تهیه فوم سرامیکی استفاده کردند[]01

عدم استفاده از چ بها روشتی متوثرتر در به تود ختواص جتاذ

قیر 2خواص چ ی خوبی بته عنتوان یتک اترتا دهنتده دارد فتوم

اس ]0[.ای برتری در اصالس به ای عل .است .کته در اصتالس بتا

مشتق شده از قیر دارای مزایای مثتل وزن ست ک ،ستاختار ختالص

چ ب ممک اس .سای.های جذ م دود شود[ ]2مقاال مربوط

سهبتدی ،ث ا شیمیایی خو  ،خنثی و متخلختل است .همننتی

به اصالس جاذ لیتیم با مواد کمکی بدون چ ب و کاربرد آنها برای

قیر مزایای ب یاری ن  .به گرانوله کردن سنتی و ظشایی دارد .بتا

استخراج لیتیم مقدود اس ]0[.روش هتای اصتالس ستط مقتدود

ای اترا دهنده فومها را میتوان به شکل الگوهای مختلتف درآورد

نی تند ولی عمده عملیا اصالس سطقی که تتاکنون بترای جتذ

و فرایندهای تولید جاذ ها و بازیابی آنها را آستانتتر نمتود چت و

لیتیم انجام شده شامل استفاده از خا

همکاران برای اولی بار از قیر به عنوان پشتی ان ظربا یتون لیتتیم

روکش شده با اک ید فلز بر روی  ،LMOپلیمر ظربا یتونی آمیختته

برای تهیه جاذ کامپوزی .با فوم استفاده کردند[]13

با ذره مغناطی ی ،ادظام جاذ ها و میکروکره توخالی اس.

1. Cryo-Desiccation
2. Nisola
3. Talc
4. Pitch
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دیاتومه ،استتفاده متاتریس

5. Bead
6. Cylinder
7. Alpha-Alumina Bead
8. Water Glass
9. Binder

واکنش حال .جامد برای ستنتز نانوستیمهتای  LiMn2O4در ختا

میکرو کره توخالی اس .افزایش سط ویژه میتواند مقلهای جذ

دیاتومه یتک متاده متتدنی از بقایتای

خاص یونهای فلزی را افزایش دهد[ ]20میکرو کره توختالی دارای

دیاتومه استفاده کردند خا

ف یلی جل کهای تک سلولی آبزی اس .که بطتور ط یتتی بتا دوام

مزایایی همنون چگالی کم ،م اح .سط ویژه زیاد ،پایداری بتاال و

اس ،.ساختار سه بتتدی قفتس ماننتد دارد و متخلختل است .ایت

اندازه ذرا قابل کنتر اس .و نیز میتواند تتتداد زیتادی مولکتو

خروصیا آنها را به یک ماده پشتی ان مناستب بترای کاربردهتای

کوچک را در خود جای دهد[]1۷

مختلف از جمله حذ آالیندههای آلی و متدنی ت دیل میکند[]0

جاذ های میکرو کره ن  .به برخی از جاذ هتای پتودری انتدازه

اوهاش تی و همکتتاران از طری تق اصتتالس ستتط  ،پای تداری ش تیمیایی

ذره بزرگتر دارد ،به ای متنی که ای جاذ ها پس از فرآیند جتذ

 Li1.33Mn1.67O4را به ود دادند ماتریس روکش شده با اک ید فلز در

به راحتی فیلتر و بازیاف .میشود همننی با استفاده از روشهتای

مقای ه با ماده خام بدون پوشش ،در مقلو اسیدی انقتال منگنتز

اصالس ،میتوان برخی از خواص ویژه ماننتد ستط وستیع ،ستاختار

کمتر و جذ لیتیم باالتری را از خود نشان داده اس]01[.

متخلخل ،خواص مغناطی ی و پایداری مکتانیکی بتاال را بته جتاذ
2

ژانگ و همکتاران پلیمتر ظربتا یتونی آمیختته بتا ذره مغناطی تی

میکروکره داد[ ]20زانگ و همکاران یک ظربا یون لیتتیم م تنتی

ه ته -پوسته 1ن )Fe3O4 @ SiO2 @ IIPبا  IIPبته عنتوان پوستته و

بر تیتانیوم دارای ساختار زرده – پوسته را با استفاده از میکرو کتره

 Fe3O4به عنوان ه ته که با سیلیکون پوشیده شتده ستنتز
پوشش سیلیس روی  Fe3O4میتواند باعت

کردنتد.

1

کرب به عنوان ه ته سنتز کردند ظربا یون لیتیم حاصتل ،جتذ

افتزایش عوامتل پیونتد

سریع و ظرفی .جذ باالیی برای یونهتای لیتتیم نشتان داد[]23

نگتتروه هیدروک تیل بیشتتتر) و پایتداری در شتترایط استیدی شتتود

تققیقا کمی در مورد جتاذ میکترو کتره متخلختل پلیمتری بتا

 Fe3O4 @ SiO2 @ IIPعملکرد خوبی از جمله ختواص مغناطی تی

انتخا پذیری جذ یون لیتیم انجام شده اس ]20[.در جدو ن)0

مناسب و مقاوم .حرارتی و پایداری باال را در شرایط اسیدی از خود

برخی از جاذ هایی که برای به ود جذ آنها از روش اصالس سط

نشان داد[]22

استفاده شده دیده میشود

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

راجشکار و همکاران از یک روش هیتدروترما و بته دن تا آن یتک

یک راه برای ایجاد مواد جاذ با خواص فوق التاده ،ادظام جاذ ها و

جدول  .5برخی از جاذبهایی که برای بهبود جذب آنها از روش اصالح سطح استفاده شده است.
ر یف

جاذب

ظرفیت

غلظت لیتیم

جذب

ر محلول

(q)mg/g

)C0(mg/L

میکرو کره ساختار Yolk-shell

1

از نوا  (YS- TiO2) TiO2با

29/0

11/1

ه ته کرب ن)C@Li4Ti5O12
2

منگنز اک اید اصالس سط شده

02

12/0

۷/92

93

2/1

132/1

2

1

پلیمرهای یونی حک شده

ن-)Li-IIPsش یه گل کلم

مرجع

ویژگیها

سرع .جذ و ظرفی .افزایشیاف –.با جایگزی کردن بخش داخلی با
ه ته کرب س ک ،سط قابل دستر

حفرهها افزایش یاف.

در مقای ه با ماده خام بدون پوشش ،خواص انقال منگنز پایی تر در
برابر مقلو اسیدی و جذ لیتیم باالتر از آ نمک را نشان داد
 Li-IIPsحداقل  8چرخه بازیاف .با پایداری باال دارد-
ظرفی .جذ و انتخا پذیری خو

[]23

[]01

[]08

پس از  0چرخه ظرفی .جذ  %82/2ظرفی .جذ اولیه بود -
2

Fe3O4 @ SiO2 @ IIP

عملکرد خوبی از جمله مغناطیس خو و مقاوم .حرارتی

[]22

و پایداری باال را در شرایط اسیدی به نمایش گذاش.

4. Imprinted

3. Yolk-Shell

2. Zhang

1. Core-Shell
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مقاالت

 3-3جاذب لیتیم با قابلیت جداسازی مغناطیسی

قرار دادند آنها با روش رشد مگنتی 1.ن ،)Fe3O4روی  ،LMOجاذ

در مرحله بازیابی جاذ های پودری و دیگر اشکا جاذ یون لیتیم

مغناطی ی سنتز کردند اگرچه ای اصالس مغناطی ی هتیچ اترتا

نگرانیهایی وجود دارد از جمله ای نگرانی کاهش ظرفیت .جتاذ ،

دهنده آلی نداش ،.با ای حا  Fe3O4اکثر نقاط جذ را پر میکند
2

واجذ طوالنی نتا چند هفته در عملیا بازیابی لیتیم با استتفاده از

و منجر به کاهش ظرفی .جذ میشود[ ]1زئو و همکاران

یک اسید قوی) و انقال یونهای منگنتز جتاذ در طتو بازیتابی

را به  LMOدوپ کردند روش دوپ کردن بتا  Fe3O4در مقای ته بتا

اس .که استفاده مجدد از جاذ را مقدود میکند همننی مرحله

رشد مگنتی ،.ظرفی .جذ  LMOرا کاهش چندانی نمیدهد[]28

احیا دارای مشکال زی  .مقیطی به دلیل استفاده از استید قتوی

وانگ و همکاران ظربا های یون لیتیم با فناوری دوپینگ مش ک بتا

در ابتدا و در مرحله بتد خنثی سازی بتا یتک بتاز قتوی است]01[.

قابلی .جداسازی مغناطی ی را سنتز کردند آنها از یتونهتای آهت

بر ای اسا

کاهش مقلتو مرترفی ،افتزایش عملکترد بازیافت .و

Fe3O4

بتتترای تهیت ته جتتتاذ هتتتای ظربتتتا یت تون لیتت تیم مغناطی ت تی

همزمان افزایش ظرفی .جذ برای ظربا یون لیتتیم یتک چتالش

استفاده کردند[ ]1۷نتایج نشان داد که جتاذ دوپ شتده بتا آهت

اساسی اس]20[.

دارای ظرفی .جذ خو  ،انتخا پذیری بتاال و پایتداری در طتو

بر ای اسا

دوپینگ آه برای کاهش هدر رفت .مقلتو و به تود

احیا اس]20،1۷[.

بازیافتت .جتتاذ از طریتتق جداستتازی مغناطی تتی پیشتتنهاد شتتده
اس ]20[.جداسازی مغناطی ی روشی مؤثر و ساده برای جداسازی

 .4ترمو ینامیک ،سنتیک و ایزوترم جذب

ذرا مورد ن ر از یک مایع یا سیا اس .ذرا مغناطی ی را با یک

تتاد جذ هنگامی برقرار میشود که یک فاز متایع حتاوی جتذ

میدان مغناطی ی به راحتتی از مقلتو جتدا متیکننتد ایت روش

شونده به مد زمان کافی در تما

مزایای جال ی مثل عدم سمی ،.هزینه کم و سنتز آسان دارد با ای

در ای شرایط ظل  .جذ شونده در توده مایع در یک تتاد پایا با

وجود ،جداسازی مغناطی ی در بازیابی یون لیتیم در مراحل ابتدایی

فاز جامد اس .متادله تتادلی جذ متموالً توصیفکننده رابطه بی

تققیق اس .و نیتاز بته بررستی بیشتتری دارد تتا بتوانتد جتایگزی

ظل  .جذ شونده در فاز مقلو و فاز جامد اس .و پارامترهای ای

سی تمهای متمولی بازیابی یون لیتیم از منابع آبی لیتیم شود[]28

متادله بیتانگر ختواص جتاذ و سی تتم جتذ است ]11[.بترای

در جدو ن )8به طور خالصه نتایج دو تققیق بتر روی جتاذ هتای

به دس .آوردن حداکثر ظرفی .جذ و شرایط بهینه بترای بازیتابی

یون لیتیم دارای خاصی .مغناطی ی ارائه شده اس.

یون لیتیم از مد های تتادلی استفاده میشود همننی ایزوترمهای

کیم و همکاران یتک روش جداستازی مغناطی تی را متورد بررستی

جذ به فهم بهتر فرآیند جذ کمک میکنند[]28

بتا فتاز جامتد قترار متیگیترد،

جدول  .6خالصه نتایج دو تحقیق بر روی جاذبهای دارای خاصیت مغناطیسی.
ر یف

جاذب

ظرفیت

غلظت لیتیم

جذب

ر محلول

(q)mg/g

)C0(mg/L

28/11

۷0/39

01

1933

مرجع

ویژگی ها

پس از  0چرخه ظرفی .جذ در  18/3۷میلی گرم بر گرم
1

2

جاذ  LMOدوپ شده با
Fe3O4

ظربا یون لیتیم ن )Li2TiO3دوپ
شده با آه

باقی میماند -ظرفی .جذ باال را حفظ میکند – افرایش
پایداری شیمیایی
پس از  13چرخه ظرفی .جذ در  01-01میماند -دارای ظرفی.
جذ خو -انتخا پذیری باال –پایداری درحی بازیاف.

2. Xue
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[]1۷

1. Growing Magnetite

ایزوترمهای جذ به کار میروند هنگامی که ایزوترمهای جذ یک

مد ش ه مرت ه دوم نمتادله  )0به شرس زیر اس:.

جاذ از مد النگمویر ت تی .میکند ایت بتدی متنتی است .کته
جذ برور تک الیه و برور یکنواخ .روی سط جتاذ دارای

)

ن)2

(

سای.های جذ یک ان انجام میشتود هنگتامی کته ایزوتترمهتای
جذ از مد فرندلیچ پیروی می کند با جاذبی سر و کار داریتم کته

ن)0

دارای ناهمگونی سط اس .و جذ برور چند الیه در ن ر گرفته
می شود[ ]12ایزوترم فرندلیچ اولی رابطه شناخته شتده است .کته

در ای روابط

جذ ظیر ایده آ و برگش .پذیر را توصیف میکنتد و مقتدود بته

حالتت .تتتتاد نمیلتتی گتترم بتتر گتترم)،

و

تشکیل تک الیته نی ت ]11[.متد النگمتویر نمتادلته  )2و متد

شتت ه مرت تته او و

فرندلیچ نمتادله  )1به شرس زیر اس:.

اس.ن]12[)1/min

بترتیتب مقتدار جتذ شتده در زمتان  tو در
ثابتت .ستترع .متادلتته

ثابتت .ستترع .متادلتته شتت ه مرت تته دوم

دادههتتای ستتنتیکی مهتتم استت .زیتترا اطالعتتا الزم بتترای طراحتتی
راکتورهای ناپیوسته ،1پیوسته و ب تر ثابت .یتا ستایر سی تتمهتای

ن)2

انتقا جریان را فراهم میکند[ ]12بته طتور کلتی ستنتیک جتذ
ن)1

بیانگر سرع .جذ اس .و ای سرع .زمتان رستیدن بته تتتاد را
کنتر میکند[ ]11فرض میشود که مکانی تم جتذ  Li+در روی
ظرفی .جذ تتتادلی ن

در ای روابط
یونهتای لیتیتوم
النگمویرن

⁄

)و

⁄

)،

حتداکثر ظرفیت .جتذ ن

ظل ت .تتتاد
⁄

) b ،ثابت.

) ( ⁄و ثواب .فرندلیچ ه تند[]12

برای دان ت امکان پذیر بتودن ،ختود بته ختودی بتودن و ماهیت.

سط جاذ در  1مرحله متوالی زیر رخ میدهد:
 -1نفوذ فیلم مایع  Li+از فاز آبی یا خارجی
+

 -2نفوذ  Liدرون جاذ

مروری بر جاذبهای استحصال یون لیتیم از منابع محلول با غلظت کم

دو مد تتادلی النگمویر 1و فرندلیچ 2به طور گ ترده برای توصتیف

قرار میگیرد متادال مربوط به مد ش ه مرت ته او نمتادلته  )2و

 -1جذ م تقیم  Li+بر روی سای.های فتا جاذ

گرمازایی نیا گرماگیری) روند جذ  Li+توسط جتاذ  ،پارامترهتای

مشخص شده اس .که در جاذ های پودری بتا تخلختل کتم نمثتل

ترمودینامیکی ارزیابی می شوند برای اطالا در مورد تغییرا انترژی

زئولی .و  )HTOظال ا سینتیک فراینتد جتذ توستط مرحلته نفتوذ

ذاتی مرت ط با فرآیند جذ تغییرا انرژی گیت س ن ، )∆Gآنتتالپی

درون ذرا کنتر میشود[]12

ن )∆Hو آنتروپی ن )∆Sاز نتایج به دس .آمتده در دماهتای مختلتف

نایکای و همکاران با بررسی ایزوترم و سنتیک جاذ  HTOدریافتند

آزمایش جذ تتیی می شتوند  ∆Gمنفتی تتر بته متنتای نیتروی

که ای فرایند جذ در ای نوا جتاذ از متادلته النگمتویر پیتروی

مقرکه بیشتر برای جذ اس .مقادیر مث  ∆H .نشان میدهد که

میکند که نشان میدهد فرآیند جذ شامل جتذ یتک الیته روی

روند جذ یون لیتیم از مقلو گرماگیر اس .و جذ یون لیتیم در

سط جاذ در سای .های خاص اس .و همننتی ستینتیک آن از

دماهای باالتر خودبه ختودی و مطلتو ترمودینتامیکی است]83[.

متادله ش ه مرت ه دوم پیروی میکرد که نشان دهنده تاثیر هم زمان

بنابرای افزایش دما موجب افزایش ظرفی .جذ میشود[]12

جذ شیمیایی و انتقا جرم درون ذره در فرآیند جتذ بته کمتک

دینامیک جذ  Li+بر روی جاذ تتیی کننده زمان مورد نیاز برای

جاذ  HTOاس]12[.

تکمیل فرایند جذ تا ظل  .مورد ن ر اس ]12[.به من ور تف تیر
دادههای تجربی ،دادههای جذ بتا استتفاده از فترم خطتی متادلته

 .5فاکتورهای موثر بر بازیابی لیتیم به روش جذب

سینتیک ش ه مرت ه او و شت ه مرت ته دوم متورد تجزیته و تقلیتل

شناسایی پارامترهای مهم که بر ظرفیت .جتذ و پایتداری جتاذ
تاثیر می گذارد ب یار مهم اس .ای عوامل تتاثیر ب تزایی در نقتوه

1. Langmuir
2. Freundlich

3. Batch
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مقاالت

عملکرد و بکتارگیری جتاذ در سی تتمهتای واقتتی دارد عتواملی

ظرفی .جذ میشتود[ ]12لتواگ و همکتاران بترای بررستی اثتر

همنون  pHمقلو خورا  ،ن  .مقدار جاذ بته متایع ختورا

ظل  .لیتیم موجود در مقلو بر روی ظرفی .جذ  ،جتاذ

ن ،)S/Lزمان جذ  ،درجه حرار و ظل  .خورا

بتر روی عملکترد

HTO

را در دو ظل  .متفاو مقلو قرار دادند ظرفی .جذ جاذبی کته

جذ تاثیر میگذارند[]12،81

در مقلو ظلیظ ن ۷333میلی گرم بر لیتر) حدود  82/0میلتی گترم

مقدار  pHاولیه مقلو حاوی لیتیم یک عامل مهم اس .که بایتد در

بر گرم و ظرفی .جذ جاذبی که در مقلو های رقیق مثل آ دریا

طو مطالتا بررسی شود در فرآیند ت اد یونی یا جتذ یونهتای

بکاربرده شد حدود  11میلی گرم بر گرم بود[ ]12بنابرای با افزایش

فلزی ،تغییتر  pHتتاثیر قابتل تتوجهی دارد ثابت .نگته داشتت

pH

یا ن ار بر حداقل تغیر  pHبرای مطالتته تتتاد جتذ و بررستی

 ،pHدما و یا ظل  .اولیه لیتیم ،ظرفی .جذ یون لیتیم در جتاذ
 HMOو  HTOمتموالً افزایش مییابد[]12،83،81

ظرفیتت .جتتذ یتتونی ضتتروری استت ]82[.همننتتی بتترای اینکتته
سای.های جذ به حداکثر برسد و ضریب جذ باالتری بته دست.
آید الزم اس .که از کاهش  pHجلوگیری شود جذ لیتتیم توستط
جاذ  HTOهمراه با ت اد استوکیومتری بتی  H+و  Li+است .در
یک سی تم ناپیوسته ،جتذ  Li+موجتب آزاد شتدن  H+متیشتود

تققیقا نشان می دهد استفاده از جاذ برای بازیابی یون لیتتیم از
شتتورابههتتای بتتا ظل تت .کتتم و یتتا ن ت  .منیتتزیم بتته لیتتتیم بتتاال
امیدوارکننده اس .برای چنی شورابههایی ظربا های یتونی از نتوا

تجمتع  H+باعت کتاهش  pHمتیشتود کته متانع از جتذ بیشتتر

اک ید منگنز لیتیم ) (LMOو اک ید تیتانیوم لیتیم ن )LTOمناسب

 Li+میشود[]12

به ن ر میآیند ظرفی .ت اد یونی ای جاذ ها واب ته بته ترکیتب

یک راه برای کاهش اثر ان اش H+ .بدون تغییر قابل توجه در جریان
خورا  ،کتاهش ن ت  .مقتدار جتاذ بته متایع ختورا
سی تم اس .ای کار با افزایش مقدار حجم خورا

ن )S/Lدر

و ثابت .مانتدن

پیش ساز آنها اس .و انتخا پذیریشان بر اسا

اندازه ذرا است.

جاذ  LTOن  .به جاذ  LMOستاختار پایتدارتر و هتدر رفت.
کمتر مقلو در طو بازیابی را دارد ظربا یونی تیتانیوم همننتی

مقدار جاذ انجام میشود بدین تان حجتم زیتاد مقلتو ختورا

دارای ظرفی .جذ تووری باالیی ن  122/8میلی گرم برگرم ) اس.

نکاهش  )S/Lاثر تجمع  H+را ج ران میکنتد[ ]12در یتک فراینتد

برای دس .یتابی بته چنتی ظرفیتتی در عمتل نیتاز بته شتناخ .و

ور به حداقل رساندن افتpH .

بهینهسازی پارامترهای تاثیر گذار اس .تققیقتا کمتتری بتر روی

واقتی برای کاهش ن  S/L .به من
دو راهکار پیشنهاد میشود:

 -1استفاده از مقدار کم جاذ در یک فرایند ناپیوسته
 -2استفاده از جاذ در یک عملیا پیوسته
استفاده از  S/Lدر حد مناسب موجب میشتود کته جتاذ توانتایی
جذ در ظل .های کمتر لیتیم را داشته باشد[]83
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 .6نتیجهگیری کلی

جاذ  LTOن  .به جاذ  LMOانجام شده اس .تققیقا روی
جاذ ظربا یونی  H2TiO3میتواند از اولوی.های تققیتق در حتا
حاضر باشد با یک طراحی آزمایش مناسب بتر استا

فتاکتورهتای

ترثیرگذار متیتتوان ظرفیت .جتذ را به تود بخشتید  pHمقلتو
خورا  ،ن  .مقدار جاذ به متایع ختورا

ن ،)S/Lزمتان جتذ ،

جذ لیتیم در جاذ  HMOماهی .گرماگیر دارد در تجربه عملتی

درجه حرار و ظل  .خورا

دیده شده با افزایش دما مد زمان رسیدن به تتاد کاهش می یابد

به طور کلی با افزایش  ،pHدمتا و یتا ظل ت .اولیته لیتتیم ،ظرفیت.

و همننی  ∆Hمقدار مث  .دارد که نشتان متیدهتد افتزایش دمتا

جذ یون لیتیم متموالً افزایش مییابد

مطلو فرآیند جذ لیتیم اس .همننتی بتا افتزایش دمتا مقتدار

در مورد جاذ های زئولی،.کرون اتر و کرب فتا نیاز به تققیقتا

 ∆Gکاهش یافته که نشان میدهد واکنش در دماهتای بتاالتر رونتد

بیشتری وجود دارد به ن ر میرسد کرب فتا پتان یل خوبی برای

خود به خودی بیشتری دارد ،همه ای متوارد مویتد ایت است .کته

برنامه های آینده داشته باشد چون از ظرفی .جذ باالیی برختوردار

افزایش دما موجب افزایش جذ میشود و مطلتو ترمودینتامیکی

اس .تققیقتا در متورد جتاذ هیدروک تیدهای دوگانته الیتهای

اس ]83[.در نتیجه در چنی سی تمی افزایش دما موجب افتزایش

لیتیم -آلومینیم همننان ادامته دارد و بتا ایت حتا در واحتدهتای

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و نه ()9311

تاثیر به سزایی در جذ لیتیم دارند
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(2014).

از مقلو به مقدار زیاد ،اف .فشار ب تر ،بازیافت .دشتوار و عملکترد
احیاء ضتیف اس .برای رفع ای مشکال راهکارهای اصالس ستط ،
کامپوزی .کردن و یا جداستازی مغناطی تی پیشتنهاد شتده است.
هتتر چنتتد ایتت راهکارهتتا ظال تتا باعتت کتتاهش ظرفیتت .جتتذ
جاذ می شوند که به دلیل مقدودی .انتقا جرم ناشی از ان داد و
اشتتغا جایگتتاههتتای جتتذ استت .همننتتی اترتتا دهنتتدههتتای
استتتفاده شتتده در تهیتته کامپوزیتت .باعتت کتتاهش ستتط متتوثر،
افزایش مقاوم .در برابر نفوذ ،م تدود شتدن ستای.هتای جتذ و
کتتتاهش ستتترع / .ظرفیتتت .جتتتذ متتتیشتتتوند استتتتفاده از
اترا دهنده هایی مثل پلتی اکریتل آمیتد ن ،)PAMکیتتوزان و دانته
آلفا الومینا برای جاذ های پودری از جمله  LTOپیشنهاد میشتود،
زیرا ظرفی .جذ جاذ را تغییتر چنتدانی نمتیدهتد و همننتی
جاذ های ساخته شتده بتا اترتا دهنتدههتای پلتی آکریتل آمیتد
ن )PAMو دانه آلفا الومینا درمرحله بازیابی راندمان خوبی داشته کته
نشان میدهد کامپوزی .جاذ از پایتداری ختوبی برختوردار است.
ساخ .کامپوزی .فوم با قیتر از لقتا ستاختاری مناستب بته ن تر
میآید با ای چ ب ،فومها را میتوان با الگو به اشتکا مختلتف در
آورد و فراینتتدهای تولیتتد جتتاذ هتتا و بازیتتابی آنهتتا را ستتاده کتترد
کامپوزی .نانوالیا ن )NFکه دارای ش که باز سه بتدی اس ،.منافتذ
ب ب تی را که متموالً در فومها ،گرانو ها و ظشاها یافت .متیشتود
از بی میبرد اما در بارگذاریهای زیاد  LISساختار مقکمی نتدارد
جتتتاذ هتتتای از نتتتوا پلیمرهتتتای ه تتتته پوستتتته مغناطی تتتی
مقاوم .حرارتی و پایداری باال را در شرایط اسیدی نشان داده اس.
اصالس سط با استفاده از کرب فتا موجب افزایش ظرفی .جتذ
و در عی حا پایداری در مراحل جذ و دفع ،میشود جداستازی
مغناطی ی روشی ساده اس .که موجتب کتاهش انقتال جتاذ و
کاهش حال مررفی و به ود بازیاف .ظربا های یون لیتیم میشود
برای ای کار روش دوپینگ  Feو  Fe3O4مناستب است .ایت روش
مزایایی مثل عدم سمی ،.هزینه کم و سنتز آسان را دارد جداسازی
مغناطی ی در بازیابی یون لیتیم در مرحله اولیه تققیقا خود اس.
و نیاز به بررسی بیشتری دارد تا بتواند جایگزی سی تمهای متمو
بازیابی یون لیتیم از منابع آبی لیتیم شود
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