1. ชื่อเทคโนโลยี (Technology Title) :
เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนตไฮบริดจ
2. ประเภทกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Sector) :
อุตสาหกรรมแร
อุตสาหกรรมโลหการ
X
3. ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) :
ระดับต่ํา
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and
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application
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demonstrated demonstrated demonstrated
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deliverable
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อุตสาหกรรมรีไซเคิล

TRL 7
TRL 8
Final
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development deliverable
version of the
qualified
deliverable
through test
demonstrated
and
in operational demonstration
environment
ตนแบบ
ภาคสนามที่
ตนแบบภาคสนาม
ผานมาตรฐาน

ระดับสูง
TRL 9
Operational
use of
deliverable
เทคโนโลยี
หรือ
ผลิตภัณฑ
ถูกนําไปใช
งานจริง
โดยลูกคา

4. รายละเอียดโดยสังเขป (Details Description) :
แนวคิด :
แบตเตอรี่ที่ใชในการเก็บพลังงานสําหรับขับเคลื่อนรถยนตไฟฟาเปนแบตเตอรี่ชนิดที่
สามารถนํากลับมาประจุไฟใหมได (Secondary battery or rechargeable
battery) และสวนใหญเปนแบตเตอรี่ที่มีลิเทียม (Lithium, Li) เปนองคประกอบ
หรือที่เรียกวา แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-ion battery) ทั้งนี้ จากความตองการใช
ลิเทียมในการผลิตเปนแบตเตอรี่ท่ีเพิ่มสูงมากขึ้น อาจทําใหปริมาณการผลิตลิเทียม
ตอปไมเพียงพอตอความตองการใชงาน ดังนั้นการนําเอาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช
งานแลวนํากลับมารีไซเคิลจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และเปนแหลงแรลิเทียมที่สําคัญ
อีกแหลงหนึ่งนอกเหนือจากที่พบในธรรมชาติ อีกทั้งยังมีปริมาณความเขมขนของ
โลหะที่ เ ป น องค ป ระกอบอยู ใ นระดั บ ที่ สูง กว า แหล ง แร ที่พ บในธรรมชาติ อี ก ด ว ย
โดยเฉพาะโลหะประเภทอื่นที่มีราคาแพง เชน นิกเกิล และโคบอลต ที่มีในแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน
จากรายงานของ IMP Process Metallurgy and Metal Recycling, RWTH
Aachen, Germany มีการคาดหมายวาในป ค.ศ. 2015 จะมีการผลิตแบตเตอรี่
สําหรับรถยนตไฟฟา (Electric vehicle, EV) เปนจํานวนกวา 1.3 ลานยูนิต และ
มากวา 80% ของแบตเตอรี่เหลานี้เปนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งในป ค.ศ. 2022
แบตเตอรี่เหลานี้กวาครึ่งลานยูนิตจะหมดอายุการใชงานทําใหมูลคาทางการตลาด
ของการรีไซเคิลแบตเตอรี่เหลานี้กลับมาใชผลิตเปนแบตเตอรี่ใหมมีมูลคาสูงถึง 2,000
ลานดอลลารสหรัฐ โดยในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานสําหรับรถยนตไฟฟานี้มี
องคประกอบของธาตุที่มีมูลคาและมีราคาสูงอยูดวย เชน ลิเทียม โคบอลต นิกเกิล
แมงกานีส ทองแดง อะลูมิเนียม เปนตน
และจากขอมูลพบวามีการนําเอาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานแลวมารีไซเคิล
เพื่อผลิตเปนแบตเตอรี่ใหมยังมีปริมาณคอนขางนอยเพียงแค 3% (208 ตัน) ของ
ปริมาณลิเทียมที่ทําการผลิตทั้งหมดตอปในป ค.ศ. 2011 ซึ่งทางสหภาพยุโรป และ

ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่ว โลกไดมีการออกกฎระเบีย บและกําหนดใหมีการเพิ่ม
ปริ มาณการรี ไซเคิ ล แบตเตอรี่เพื่อมาใชเปน วัตถุดิบ เพื่อการผลิตในอุต สาหกรรม
แบตเตอรี่ใหเพิ่มมากขึ้น (L.T. Peiro และคณะ, 2013) อีกทั้งการเพิ่มสูงขึ้นของ
จํานวนของแบตเตอรี่ใชงานแลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประมาณการ ซึ่งขยะ
แบตเตอรี่ที่ใชแลวเหลานี้ยังอาจสงผลตอการปนเปอนของโลหะในแหลงดินและแหลง
น้ําซึ่งสงผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการสกัดนําเอาโลหะเหลานี้ที่มีอยูใน
ขยะแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวและมีปริมาณมากกลับมาใชงานใหมเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตจึงมีคุณประโยชนและกอใหเกิดความคุมคาอยางยิ่งในทางเศรษฐศาสตร
ลักษณะและ
แบตเตอรี่ที่สามารถนํามาประจุไฟใชงานใหมไดสวนใหญจะมีการใชงานแบตเตอรี่
องคประกอบของวัสดุ ชนิ ดลิ เ ที ย มไอออน (Lithium ion, Li-ion) และลิเทีย มโพลีเมอร (Lithium
ตั้งตน :
polymer, Li-poly) ซึ่งใชสําหรับเปนแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร โทรศัพท กลอง และ
รถยนตไฟฟา โดยจะใชกราฟไฟต (Graphite) เปนแอโนด และใชสารประกอบเกลือ
ของลิเทียมซึ่งละลายในตัวทําละลายอินทรียเปนสารอิเล็กโตรไลท และจะใชลิเทียม
เมททัลออกไซด (Lithium metal oxide, LiMeO2) เปนแคโทด
โดยลิเทียมแคโทดที่ใชในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสวนใหญนั้นเปนลิเทียมโคบอลต
ออกไซด (Lithium cobalt oxide, LiCoO2) 75%, ลิเทียมแมงกานีสออกไซด
(Lithium manganese oxide, LiMn2O4) 8%, ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟส (Lithium
ferrophosphate, LiFePO4) 2% และใชลิเทียมเฮกซะฟลูออโรฟอสเฟต (Lithium
hexafluorophosphate, LiPF6), ลิเทียมเปอรคลอเรต (Lithiumperchlorate,
LiClO4) และลิเทียมเตตระฟลูออโรบอเรท (Lithium tetrafluoroborate, LiBF4)
เปนอิเล็กโตรไลท ส วนใน แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร จะใชอิเล็กโตรไลทเปนโพลี
เอทธี ลี น ออกไซด (Polyethylene oxide, PEG) และโพลี อ ะครี โ ลไนไตรล
(Polyacrylonitrile, PAN) แทนสารประกอบเกลือของลิเทียม
ปริมาณของธาตุตางๆ ที่มีในองคประกอบทางเคมีของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มี
การใชงานในปจจุบันแสดงในตาราง
ตารางแสดงสวนผสมทางเคมีของธาตุตางๆ ที่มีในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
(Veloso et al., 2005; Silva and Afonso, 2008)
Element
Al
Co
Cu
Fe
Li
Mn
Ni

Composition (%)
4.6-24
12-20
5-10
4.7-25
1.5-5.5
10-15
12-15

ลักษณะและ
องคประกอบของ
ผลิตภัณฑที่ได :

องคประกอบทางเคมีของผลผลิตที่ไดจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโดย
ใชกระบวนการทางโลหวิทยาความรอน (T. Georgi-Maschler และคณะ, 2012)
การทดลองรี ไซเคิล เพื่อทําการสกัดเอาโลหะโคบอลตออกมาจากแคโทดของ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนโดยกระบวนการสกัดดวยความรอน (Pyrometallurgical
process) นั้นทําใหไดโลหะผสมของโคบอลต (Cobalt alloy) ตะกรัน และกาซที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการซึ่งมีสวนผสมทางเคมีดังแสดงในตาราง
Element
(In mass%)
Metal
Slag
Flue dust

Co

Ca

Cu

55.3 1.1
1.1 38.3 19.4 22.3 0.7

Fe

Li

Mn

Ni

Si

C

22.9 1.4 2.1 15.7 1.3 1.4 - 15.6 7.3
20.1 - 13.2

จากการวิเคราะหสวนผสมทางเคมีของโลหะผสมของโคบอลตที่ไดจากการรีไซเคิลดัง
แสดงในตารางขางบน จะเห็นวาเปนส วนผสมที่ใชในการผลิตซุปเปอรอัล ลอยที่ มี
โคบอลต เ ป น ธาตุ ผ สมหลัก (Cobalt-base superalloys) สําหรับ การใชงานที่
อุณหภูมิสูง เชน ใบพัดเทอรไบด แสดงใหเห็นวาดวยกระบวนการดังกลาวนี้สามารถ
ที่จะทําการผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนซุปเปอรอัลลอยที่มีโคบอลตเปนธาตุผสมหลัก
(Cobalt-base superalloys) ที่ มี ก ารใช ง านในอุ ต สาหกรรมจากการรี ไ ซเคิ ล
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได
องค ป ระกอบทางเคมี ของผลผลิ ต โลหะที่ ไ ด จ ากการรี ไ ซเคิ ล แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย ม
ไอออนโดยใชกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย
องคประกอบทางเคมีของผงทองแดงที่เกิดจากการตกตะกอน (Cemented Cu-powder)
Element
Composition (%)

Al
0.017

Co
0.05

Cu Fe
90 0.013

Li
0.17

Mn Ni
0.1 0.03

องค ป ระกอบทางเคมี ข องผงโคบอลต นิ เ กิ ล และแมงกานี ส ที่ เ กิ ด จากการ
ตกตะกอนของแข็ง (Co, Ni and Mn Precipitates)
Element
Composition (%)

Co
Ni
Mn
5.47 21.1 26.1

Fe
<0.05

Li
0.5

Al
Cu
0.16 <0.05

องคประกอบทางเคมีของลิเทียมคารบอนเนต (Li2CO3) ที่เกิดจากการตกตะกอน
ของแข็ง (Precipitated Li2CO3 powder)
Element
Composition (%)

Li2CO3 Al
Co
95.1
0.02 1.36

Cu
<0.01

Ni
0.04

Mn
<0.01

Na
3.39

ชนิดของเทคโนโลยี : กระบวนการที่ ใช ในการรีไ ซเคิล แบตเตอรี่ ลิเที ย มไอออนที่ใ ชง านแลว ในปจ จุบั น
ประกอบดวย 2 กระบวนการหลักๆ คือ กระบวนการสกัดโลหะดวยการใชความรอน
(Pyrometallurgical process) และกระบวนการสกัดโลหะดวยการใชสารละลาย
(Hydrometallurgical process) ซึ่งจะเห็นไดจากตารางแสดงภาพรวมเกี่ยวกับการ
รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานแลวในประเทศตางๆ รวมถึงกระบวนการที่
ใชในการรีไซเคิล และผลผลิตที่ไดจากการรีไซเคิล

ตารางสรุปขอมูลการรีไซเคิลลิเทียมแบตเตอรี่ที่ใชงานแลว (L.T. Peiro และคณะ,
2013)
Company
Toxco Inc. (Canada)

Batrec (Switzerland)

Type of batteries
Primary
Secondary
Primary
Secondary

Recupyl SAS (Singapore; Primary
France; Spain and UK)
Secondary
Umicore (Belgium)
Secondary
SNAM (France)
Secondary

Recycling process
Cryogenic
Cryogenic
Pyrometallurgical
Pyrometallurgical
Hydrometallurgical
Hydrometallurgical

End products
Li2CO3, Co, Al
Fe-Mn, Zn, Hg

Metal oxide and
Lithium salt

Hydrometallurgical
Pyrometallurgical Co and Ni-oxides
Pyrometallurgical Co and Ni-oxides

กระบวนการสกัดดวยการใชสารละลาย (Hydrometallurgy) โดยทั่วไปแลวจะ
ยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนมากกวาเมื่อเทียบกับกระบวนการสกัดดวยการใชความ
ร อ น (Pyrometallurgy) อย า งไรก็ ดี วิ ธี ก ารนี้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว า มี ค วาม
ยืดหยุนกวา ยิ่งไปกวานั้นคือประหยัดพลังงานมากกวา และสามารถที่จะเลือกแยก
สกัดชนิ ดของโลหะไดดีกว า ดังนั้นวิธีการนี้จึ งมีการนําไปใชในการรีไซเคิล สําหรั บ
แบตเตอรี่ที่ใชงานแลวมากกวา ซึ่งจะมีความแตกตางกันทั้งประเภทของแบตเตอรี่
และองคประกอบทางเคมีที่อยูในแบตเตอรี่ นอกจากนั้นสารที่ใชในการชะละลายยัง
สามารถนํ า กลั บ มาบํ าบั ดและใชง านได ใหม อีก อี กทั้ งกระบวนการยัง ปล อยแก ส
ออกมาในระดั บ ที่ ต่ํ า ซึ่ ง ถ า หากมองในมุ ม ของการเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มแล ว
กระบวนการ Hydrometallurgy นาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมในการใชรีไซเคิล
ขยะแบตเตอรี่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การรวบรวมองคความรูและการวิจัยพื้นฐาน (Literature Review)
ขั้นตอนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวจะมีขั้นตอนหลักๆ อยู 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการขยะ
แบตเตอรี่ (Waste preparation) และขั้นตอนการสกัดเอาโลหะออกมาจากแบตเตอรี่ดวยกรรมวิธีทางโลหะ
วิทยา (Metallurgical processing)
ในขั้ นแรก ขั้นตอนของการเตรี ยมการขยะนั้ น จะเริ่มจากการคั ดกรองขยะซึ่งจะทํ าการแยกตามชนิ ดของ
องค ประกอบทางเคมี ซึ่งอาจจะมี หลายขั้ นเพื่อทําใหเกิดการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพ อาจทําการคัดแยกดวย
แรงงานคนหรื อใช อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในการแยก อย างเช น การแยกด ว ยเครื่ องมื อ กล (Mechanical
separation), การแยกดวยแมเหล็ก (Magnetic separation), การแยกดวยการใชรังสีเอกซในการจําแนก (X-ray
images), การใชเซนเซอร (Optical sensors) เพื่ออานบารโคดบนชิ้นสวนขยะเหลานั้น (Bernardes et al., 2004)
หลังจากคัดแยกแลว วัสดุที่จะทําการรีไซเคิลจะถูกสงไปยังขั้นตอนการเตรียมการทางกายภาพ (Physical
conditioning) กอนที่จะนําไปผานกรรมวิธีทางโลหะวิทยาตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะคลายกับกรรมวิธีในการแตง
แรทั่วๆไป ไดแก การบด (Crushing), การแยกดวยแมเหล็ก (Magnetic separation), การแยกดวยไฟฟาสถิต
(Electrostatic separation) และการแยกโดยอาศัยความหนาแนน (Dense medium separation, DMS)
ในการบดจะเปนการทําใหชิ้นสวนที่จะนํามารีไซเคิลแตกออก (Fragmentation) กอน วัตถุประสงคเพื่อแยก
เอาเปลือกที่ทําจากพอลิเมอรหรือโลหะออกจากวัสดุที่อยูภายในซึ่งจะมีโลหะที่เราตองการสกัดออกมาจากการ
รีไซเคิลบรรจุอยูภายใน จากนั้นนําเอาวัสดุที่อยูภายในไปบดใหมีขนาดเล็กละเอียดเพื่อที่จะทําแยกเอาวัสดุที่มี

อยูหลายๆ ชนิดออกจากกัน หรือเพื่อที่จะทําการแยกโดยอาศัยสมบัติเฉพาะของวัสดุเหลานั้นในขั้นตอไป เชน
การแยกดวยแมเหล็ก ก็จะถูกใชสําหรับการแยกเอาโลหะที่ที่มีสมบัติทางแมเหล็ก เชน เหล็ก นิกเกิล และโลหะ
ผสมของโลหะเหลานี้ออกจากวัสดุตัวอื่นที่ไมมีสมบัติทางแมเหล็ก (Non-magnetic material) หรือ การแยก
ดวยไฟฟาสถิต เพื่อที่จะแยกเอาวัสดุที่นําไฟฟาออกจากวัสดุที่ไมนําไฟฟา เชน การแยกเอาโลหะออกจากวัสดุที่
ไมใชโลหะ หรือวิธีการ DMS เพื่อที่จะแยกเอาวัสดุที่มีความหนาแนนตางกันออกจากกัน เปนตน ซึ่งในขั้นตอน
การเตรียมการขยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณหรือสัดสวนของโลหะที่ตองการจากการรีไซเคิลที่มีในขยะ
เหล า นี้ ใ ห มี สั ด ส ว นที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ลดค า ใช จ า ยในกระบวนการถั ด ไปคื อ กรรมวิ ธี ท างโลหะ และทํ า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพตอกระบวนการรีไซเคิลสูงที่สุด
ในขั้ น ที่ ส อง ขั้ น ตอนของกรรมวิ ธี ท างโลหะ ได แ ก กระบวนการสกั ด โลหะด ว ยการใช ค วามร อ น
(Pyrometallurgy), กระบวนการสกัดโลหะดวยการใชสารละลาย (Hydrometallurgy) และ กระบวนการ
ไฮบริด (Hybrid processes) ซึ่งมีการใชทั้งกระบวนการ Pyro- และ Hydrometallurgy ในการรีไซเคิล
กระบวนการทางโลห กระบวนการสกัดโลหะดวยการใชความรอน (Pyrometallurgical process)
วิทยาความรอน
วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช
(Pyrometallurgical - แคโทดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (ซึ่งมีโลหะนิกเกิลและโคบอลตอยูในปริมาณสูง)
process) :
- สารที่มีองคประกอบคารบอนสําหรับใชเปนตัวรีดิวซ (Carbon reducing agent)
- ตัวประสาน (Binder) เพื่อปนผงวัตถุดิบใหอยูในรูปกอน (Pelletizing)
- สารฟอรมสแลก (Slag forming materials)
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
- เตาหลอมที่สามารถหลอมไดอุณหภูมิสูงและสามารถควบคุมบรรยากาศได
- เครื่องมือและอุปกรณสําหรับบด
- เครื่องมือและอุปกรณสําหรับคัดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
- อุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ถุงมือ แวนตา หนากาก
รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอน
ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มีการใชงานแลวโดยกระบวนการสกัด
โลหะดวยการใชความรอน (Pyrometallurgy) จะใชความรอนเพื่อสกัดเอาโคบอลต
และนิกเกิลซึ่งเปนธาตุที่มีราคาแพงออกมา วิธีการนี้จะไมสามารถสกัดเอาลิเทียม
ออกมาได โดยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานแลวจะถูกนําไปหลอมเพื่อแยกสกัด
เอาโคบอลต และนิกเกิล ออกมา จากนั้น นําไปทําใหบ ริสุทธิ์ (Refining) ต อไป ซึ่ ง
ลิเทียมจะไปอยูในตะกรัน (Slag) ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการใหความรอนรวมกับ
อะลูมิเนียม ซิลิกอน และแคลเซียม ขอมูลสําคัญอยางหนึ่งในการรีไซเคิลแบตเตอรี่
ลิเที ยมไอออนที่ใชงานแลวนั้น จัดวาเปนแหลงแรที่สําคัญ ของโลหะโคบอลตและ
นิกเกิลซึ่งมีมูลคาสูงกวามูลคาของลิเทียมที่สกัดไดจากการรีไซเคิลซึ่งมีอยูในปริมาณที่
ต่ํา (L.T. Peiro และคณะ, 2013)
T. Georgi-Maschler และคณะ (2012) ไดศึกษาการสกัดเอาโลหะออกมาจาก
แบตเตอรี่ลิเทียมที่ใชงานแลวโดยมุงเนนที่จะพัฒนากระบวนการสกัดโลหะดวยการใช
ความรอน (Pyrometallurgical process) ซึ่งจะทําการหลอมชิ้นสวนที่เปนแคโทด
ซึ่ ง ถู ก แยกออกมาจากส ว นประกอบอื่ น ๆ ซึ่ ง จะมี โ คบอลต แ ละลิ เ ที ย มเป น
องคประกอบหลักดวยการหลอมภายใตสภาวะบรรยากาศที่มีคารบอนเปนตัวรีดิวซ

(Carbo-reductive melting) ดวยเตาอารคไฟฟา (Electric arc furnace) ซึ่ง
ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการจะอยูในรูปของโลหะผสมโคบอลต (Cobalt alloy)
ปริมาณของสวนประกอบตางๆ ที่อยูในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแสดงใหเห็นในตาราง
ตารางแสดงปริมาณของสวนประกอบตางๆ ที่อยูในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (T.
Georgi-Maschler และคณะ, 2012)
Battery component
Casing
Cathode material (LiCoO3)
Anode material (graphite)
Electrolyte
Copper electrode foil
Aluminium electrode foil
Separator
Others

Product data sheets
(in mass%)
~20-25
~25-30
~14-19
~10-15
~5-9
~5-7
Balance

Self-determined
(in mass%)
~25
~25
~17
~10
~8
~5
~4
Balance

จะเห็ น ได ว า สั ด ส ว นของแคโทดซึ่ ง มี โ คบอลต แ ละลิ เ ที ย มเป น โลหะที่ เ ป น
องคประกอบหลักนั้นคิดเปนสัดสวนในสวนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสูง
ที่สุด (25-30%) ดังนั้นจึงมีนัยสําคัญที่จะนําเอาสวนนี้มาสกัดเอาโลหะที่มีมูลคาสูง
ออกมา อี กทั้ งยั งเป น การคั ด แยกเอาวั ต ถุ ดิ บที่ จ ะนํ ามารี ไซเคิ ล ที่ มี ป ริ ม าณความ
เข มข น ที่ สู งในตอนเริ่มตน อีกดว ย โดยกระบวนการที่ใชในการรี ไซเคิล แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนดังกลาวมาขางตนนี้มีขั้นตอนตางๆ ดังแสดงในรูป

รูปแสดงขั้นตอนในการรีไซเคิลแคโทดในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานใน
รถยนตไฟฟา โดยการสกัดโลหะดวยความรอน (Pyrometallurgical recovery
process)
กระบวนการทางโลห กระบวนการสกัดโลหะดวยการใชสารละลาย (Hydrometallurgical process)
วิทยาสารละลาย
วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช
(Hydrometallurgical - แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานแลว
process) :
- กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก และกรดซัลฟวริก
- ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
- ผงเหล็ก
- โซเดียมไฮดรอกไซด
- โซเดียมคารบอเนต
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
- เครื่องมือหรืออุปกรณในการคัดแยกชิ้นสวนขยะ

- เครื่องมือหรืออุปกรณในการบดขยะใหเปนผงหรือชิ้นสวนขนาดเล็ก
- อุปกรณเครื่องแกวทดลองที่ใชงานกับสารละลายกรดและดาง
- อุปกรณปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ถุงมือ หนากาก แวนตา
รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอน
ขั้นตอนโดยทั่วไปในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ใชงานแลวโดยกระบวนการสกัดโลหะดวย
การใชสารละลาย (Hydrometallurgical process) มีขั้นตอนหลักๆ ดังแสดงในรูป
Spent batteries
Sorting
Physical conditioning
Leaching
Solution purificaiton
Compound or metal

Solvent extraction
Ion exchange
Precipitation
Cementation

รูปแสดงขั้นตอนหลักๆ ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ดวยกระบวนการสกัดโลหะดวย
สารละลาย
โดยแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวจะผานขั้นตอนการเตรียมขยะ ซึ่งจะมีการคัดแยกและ
เตรียมการทางกายภาพดังที่กลาวมากอนหนานี้ จากนั้นจะนําไปผานกรรมวิธีทาง
โลหะวิทยาซึ่งในกรณีนี้จะเปนกระบวนการสกัดโลหะดวยการใชสารละลาย โดยผาน
ขั้นตอนการชะละลายดวยสารเคมี (Leaching step) ดวยการใชสารละลายกรด
ซัลฟวริกเพื่อละลายเอาโคบอลตและลิเทียมออกมา (Ferreira et al., 2009) หรือ
อาจเปนสารละลายกรดชนิดอื่น เชน กรดไฮโดรคลอริก (HCl), กรดไนตริก (NNO3)
ซึ่งอาจใชรวมกับไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) เพื่อละลายเอาโลหะที่เราสนใจที่อยู
ในแบตเตอรี่ในรูปของแข็งใหไปอยูในรูปของสารละลาย
ภายหลั ง จากการชะละลาย สารละลายที่ ไ ด จ ะถู ก นํ า ไปทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์
(Purification) ซึ่ ง อาจจะใช วิ ธี ก ารที่ แ ตกต า งกั น ได ห ลายวิ ธี เช น ซี เ มนเทชั น
(Cementation), การตกตะกอนของแข็ง (Precipitation), การสกัดดวยตัวทํา
ละลาย (Solvent extraction), การสกัดดวยการดูดซับ (Adsorption), การ
แลกเปลี่ยนอิออน (Ion exchange) เปนตน (T. Rosenqvist, 1983) ซึ่งสุดทายแลว
โลหะชนิดตางๆ จะถูกแยกจากสารละลายใหมาอยูในรูปของโลหะบริสุทธิ์ หรือโลหะ
ออกไซด หรืออยูในรูปไฮดรอกไซดและเกลือ ซึ่ง Ferreira และคณะ (2009) ไดมีการ
รวบรวมขอมูลเพื่อรายงานเกี่ยวกับพารามิเตอรที่ใชในกระบวนการสกัดโลหะจาก

แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มไอออนด ว ยการใช ส ารละลาย ทั้ ง ในขั้ น ตอนการชะละลาย
(Leaching) และขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ (Purification) ไวเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อ
ใชสําหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไวอีกดวย
จากรายงานของ IMP Process Metallurgy and Metal Recycling, RWTH
Aachen, Germany ไดเสนอกระบวนการที่จะใชในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนที่ ใ ช ใ นรถยนต ไ ฟฟ า และรถยนต ไ ฮบริ ด โดยใช ชื่ อ กระบวนการว า IMEAccurec Hydro Process ดังแสดงในรูป

รูปแสดงกระบวนการในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานในรถยนต
ไฟฟ า ด ว ยการสกั ด เอาโลหะโดยการใช ส ารละลาย (Hydrometallurgical
process) – IME-Accurec Hydro
ในกระบวนการนี้ อิเล็กโทรดซึ่งอยูในรูปผงจากกระบวนการแยกสวนและยอย
แบตเตอรี่กอนหนานี้จะถูกนําไปผานกระบวนการสกัดเอาโลหะออกมาโดยการใช
สารละลาย โดยเริ่มจากการชะละลาย (Leaching) เอาโลหะที่ มีคาและตองการ
ออกมาอยูในสารละลายกรดซึ่งจะใชกรดซัลฟวริกในการชะละลาย จากนั้นจะนําไป
ผานวิธีการแยกโลหะชนิดตางๆ ออกมาทีละขั้น (Purification step) โดยจะแยก
ทองแดงออกมาก อ นด ว ยวิ ธี ก ารซี เ มนเทชั น ด ว ยการเติ ม ผงเของเหล็ ก ลงไป
แลกเปลี่ยนใหทองแดงตกตะกอนออกมาอยูในรูปผง จากนั้นจะทําใหอะลูมิเนียมและ
เหล็ ก ตกตะกอนของแข็ ง ออกมา (Precipitation) ด ว ยการปรั บ ค า pH ของ
สารละลาย ตามดวยการทําใหโคบอลต นิกเกิล แมงกานีส ตกตะกอนของแข็งเปน
ลําดับถัดมาดวยการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และสุดทายจะทําใหลิเทียม
ตกผลึก (Crystallization) ออกมาอยูในรูปของลิเทียมคารบอนเนต (Li2CO3)
ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ L.T. Peiro และคณะ (2013) ไดระบุวิธีการในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
สามารถทําไดโดยใชกระบวนการ Hydrometallurgy, Intermediate physical,

Direct physical, Pyrometallurgy โดยในแบตเตอรี่ชนิดนี้จะใชลิเทียมเมทัล
ออกไซด (LiCoO2, LiNiO2, LiMn2O4) เปนแคโทด และสารละลายอินทรียที่มี
LiClO4, LiBF4, LiPF6 เปนอิเล็กโทรไลต ซึ่งสามารถที่จะทําการสกัดหรือแยกเอา
ลิเทียมออกมาจากแคโทดได
โดยกระบวนการสกัดโลหะดวยการใชสารละลาย (Hydrometallurgy) เปนวิธี
หลั กที่ ใชในการรีไซเคิล ลิเทีย มโคบอลตออกไซด (LiCoO2) จากแบตเตอรี่ลิเทีย ม
ไอออนที่มีการใชงานแลว ดวยการชะละลายแคโทดที่เปน LiCoO2 ดวยกรดซัลฟวริก
(H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดไนตริก (HNO3) และไฮโดรเจนเปอรออกไซด
(H2O2) จะถูกใชรวมดวยเพื่อทําใหโลหะโคบอลตละลายลงไปอยูในสารละลายซึ่งจะ
สามารถทําการสกัดออกมาในขั้นตอนตอไปดวยวิธีการทําใหบริสุทธิ์ (Purification)
เชน การสกัดดวยไฟฟา (Electrolysis), การตกตะกอนของแข็ง (Precipitation)
หรือการสกัดดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) นอกจากนี้กระบวนการสกัด
โลหะด วยการใชส ารละลาย ยังสามารถที่จะใชในการสกัดเอาลิเทีย มออกมาจาก
ลิ เ ที ย มแมงกานี ส ออกไซด (LiMn2O4) ได เ ช น กั น ด ว ยกระบวนการนี้ แ คโทดที่ มี
สารประกอบลิ เ ที ย มอยู จ ะถู ก นํ า ไปผ า นถั ง ที่ มี ส ารเมททิ ล ไพโรลิ ด อน (Nmethylpyrrolidone) เพื่อทําการแยกเอาโลหะอะลูมิเนียมออกไปกอน จากนั้นจะ
นําไปเผาไลความชื้นและกาซออกไป แลวนําไปบด และชะละลายดวยสารละลายกรด
ที่มีไฮโดรเจนเปอรออกไซดผสมอยูดวย แลวทําการสกัดลิเทียมออกมาดวยการทําให
บริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนของแข็งไดผลผลิตออกมาในรูปของ Li2CO3 แลวคอย
นําไปเผากั บแมงกานีส ออกไซด (Mn2O3) เพื่อผลิ ตเปน ลิเทีย มแมงกานีส ออกไซด
(LiMn2O4) เพื่อนํากลับมาใชในการผลิตแบตเตอรี่ตอไป
ในกรณีของการรีไซเคิลดวยกระบวนการ Intermediate physical processes
นั้น แบตเตอรี่ที่ใชแลวจะถูกยอยหลังจากนั้นจะทําการแยกเอาชิ้นสวนตางๆ ออกจาก
กัน เชน โลหะ กระดาษ พลาสติก และสวนที่อยูขางในแบตเตอรี่ จากนั้นนําสวนที่อยู
ขางในไปผานกระบวนการทางเคมีดวยโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) เพื่อผลิตเปน
ลิ เ ที ย มคาร บ อเนต (Li2CO3) ซึ่ ง ลิ เ ที ย มจะถู ก สกั ด ให ม าอยู ใ นรู ป ของลิ เ ที ย ม
คาร บ อเนตเพื่ อที่ จ ะสามารถทํา ปฏิกิ ริย ากับ แมงกานี ส ออกไซด ที่ยั ง ไม ถูก ใชง าน
(Virgin Mn2O3) ทําใหไดเปนลิเทียมแมงกานีสออกไซด (LiMn2O4)
สําหรับกระบวนการ Direct physical processing นั้น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ที่ใชงานแลวจะถูกถอดแยกออกจากกันจนถึงระดับเซลลของแบตเตอรี่ จากนั้นอิเล็ก
โทรไลต จ ะถู ก แยกออกมาจากเซลล แ บตเตอรี่ ด ว ยวิ ธี ก ารซุ ป เปอร ค ริ ท ทิ ค อล
คารบอนไดออกไซด (Supercritical carbon dioxide, CO2) ตัวเซลลแบตเตอรี่จะ
ถูกนําไปยอยใหมีขนาดเล็กลงแลวแยกสวนตางๆ ออกจากกันดวยวิธีการแยกโดยใช
ความแตกตางของสมบัติทางไฟฟา (Electrical conductivity), ความหนาแนน
(Density) หรือดวยวิธีการอื่นๆ ที่สามารถแยกเอาโลหะที่มีสมบัติตางกันออกจากกัน
ได ลิเทียมที่สกัดออกมาดวยกระบวนการนี้จะอยูในรูปของลิเทียมโคบอลตออกไซด
(LiCoO2)

6. การทดลองในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) :
วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : ขั้นตอนการทดลอง : ผลการทดลอง :
7. การทดลองในระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) :
วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : ขั้นตอนการทดลอง : ผลการทดลอง :
8. การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility Study) :
NPV :
B/C :
IRR :
9. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ :
ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่วาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวจึงอยูภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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