
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 انشگاه صنعتی اصفهاند 
 دانشکده مهندسی مواد 

 

 و انتخاب مواد  شناسایینامه کارشناسی ارشد گرایش  سمینار دفاع از پایان

 باعنوان 

ای و های یون لیتیمی مصرف شده به روش لیچینگ دو مرحلهبازیابی کبالت از باتری

 ترسیب با اگزالیک اسید
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 چکیده

  افته ی  شیافزا  کل یو ن  میتیارزشمند فلزات گرانبها مانند کبالت، ل   ریاستفاده از ذخا  یتقاضا برا   ،یمیت یل  ون ی  های یاستفاده از باتر  ریچشمگ  ش یبا افزا
کمک    تواندیم  ها یباتر  ن یا  افتیجهت بازاین  . از  شودیفلزات ارزشمند به عنوان پسماند از چرخه مصرف خارج م  ن یا  ،یعمر باتر  ان یاست. با پا

  های یکبالت باتر  یابیباز  یپژوهش تالش شد تا به بررس  نی بکند. در ا  یطیمح  ست یز  های یماده و کاهش آلودگ  ،یبه کاهش مصرف انرژ  یانیشا
انحالل    تی قابل  زمنظور ا  ن یا  یپرداخته شود. برا   ند، یفرآ  ن یبا استفاده از ا  ییمحصول نها  ار یع  ش یو افزا  ب یترس  ند یفرآ  له یمصرف شده به وس  یمیتیل  ونی

   اکنندهیابتدا بدون عامل اح  ای، دو مرحله  نگیچیل   ند یفرآ  کی  یآند، کاتد ط  یاب یاستفاده شد. پس از باز  اکننده،یکبالت، بدون استفاده از عامل اح  نییپا
فاز    نیمانده از محلول، ا  یباق  جامدفاز    شیشد. پس از جدا  چیمشخص ل  ع،یدما و نسبت جامد به ما  د،یغلظت اس  هایتحت پارامتر  دی اس  کیبا سولفور

با استفاده   نگیچیهر دو محلول ل ت یشد. در نها  چیمرحله قبل ل هایرامتراو تحت همان پ اکننده یبه عنوان عامل اح  ژنهیآب اکس یحجم %10 لهیبه وس
قرار    یابیمورد ارز  ICP  زآنالی  از  استفاده   با  هامحلول  یداده شد. تمام  بی،  دما و غلظت مشخص، ترسpH   طیدر شرا  دراته،ی ه  ی د  دیاس  کیاز اگزال

عناصر موجود   ریموجب شد غلظت سا  ایدو مرحله  نگیچیاستفاده شد. استفاده از ل  XRDرسوبات از آزمون    یفاز   یابیگرفت. به منظور مشخصه  
 6/4از  کلین  تر،یگرم بر ل 7/1به  تری گرم بر ل 4/4از  میتیل  زانی. مابدیکاهش  ،ایتک مرحله نگیچینسبت به محلول ل  ، ایدومرحله نگیچی در محلول ل

. فاز غالب  دیرس  تری گرم بر ل  47به    تریگرم بر ل  49که غلظت کبالت از    یدر حال  افتیکاهش    9/2به    2/4منگنز از    تر،یگرم بر ل  9/3به    تریگرم بر ل
بدون    نگ،یچیکه عمده کبالت در مرحله اول ل  شود یباعث م  ای لهدو مرح  نگیچیاستفاده از ل  جهیشده کبالت اگزاالت بود. در نت  ل یرسوبات تشک

و با استفاده از    نگ، یچیمانده در مرحله دوم ل  یعناصر، حل شوند.کبالت باق  ریکه سا   یبماند در حال  یبه صورت جامد باق  اکننده،یاستفاده از عامل اح
از کبالت    یکمپلکس مشترک   کیکه    ییمحصول نها  ب، یاز ترس  ش یپ  ل در محلو  کل یمنگنز و ن  م، یتی. با کاهش غلظت لشودیحل م  اکننده،یعامل اح

کبالت    یابیباز   زانیپژوهش، م  نیانجام شده در ا  قاتیدارد. بر اساس تحق  تریشی خلوص ب  ،ایتک مرحله  نگیچی و عناصر مذکور است، نسبت به ل
 .دیرس %53/99مصرف شده، به  یمیتیل  ون ی هایی موجود در باتر
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