1. ชื่อเทคโนโลยี (Technology Title) :
เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่แหงชนิดลิเทียมไอออน (Li-ion)
2. ประเภทกลุมอุตสาหกรรม (Industrial Sector) :
อุตสาหกรรมแร
อุตสาหกรรมโลหการ
X
3. ระดับความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels) :
ระดับต่ํา
TRL 1
Basic
principle
observed
and
reported

TRL 2
Technology
concept
and/or
application
formulated

TRL 3
TRL 4
TRL 5
TRL 6
Concepts
Key elements Key elements Representative
demonstrated demonstrated demonstrated
of the
analytically or in laboratory in simulated
deliverable
experimentally environment environment demonstrated
in relevant
environments

อุตสาหกรรมรีไซเคิล

TRL 7
TRL 8
Final
Actual
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 :
เทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสวนใหญจะมุงเนนไปที่การนําโลหะลิเทียม
และโคบอลตกลับคืนมา เนื่องจากลิเทียมเปนโลหะที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม
หลายประเภท สวนโคบอลตเปนโลหะมีคาที่หายาก และมีมูลคาคอนขางสูงเมื่อเทียบ
กับโลหะชนิดอื่นในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ลักษณะและ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเปนแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไดที่มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดใน
องคประกอบของวัสดุ กลุมของอุปกรณเคลื่อนที่ เชน Notebook Netbook เปนตน ลิเทียมเปนวัสดุ
ตั้งตน :
องคประกอบการผลิตแบตเตอรี่ท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน ขอดีของลิเทียมไอออน
แบตเตอรี่ เชน ความหนาแนนของพลังงานสูง อายุการใชงานและวงรอบการใชงานนาน
กวาแบตเตอรี่ชนิดอื่น สวนขอเสีย เชน ราคาสูงเมื่อเทียบกับชนิดนิกเกิลแคดเมียมและ
ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด มีการเสื่อมอายุตามเวลาแมจะไมมีการใชงาน เปนตน

สวนประกอบหลักภายในเซลลของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประกอบดวยขั้วแคโทด
ขั้วแอโนด สารละลายอิเล็กโทรไลต กรอบที่ทําจากเหล็กกลา และ Separator ที่ใช

กั้นระหวางขั้วแคโทดกับขั้วแอโนด ชนิดและสัดสวนของวัสดุที่เปนองคประกอบของ
แบตเตอรีลิเทียมไอออน สามารถสรุปไดดังตาราง
ชนิดของโลหะ สัดสวน (รอยละ โดยน้ําหนัก)
Lithium
10.0
Cobalt
11.0
Aluminum
14.3
Copper
9.8
Nickel
14.9
Steel
15.0-30.0
ที่มา: Chang และคณะ, 2009

ลักษณะและ
องคประกอบของ
ผลิตภัณฑที่ได :
ชนิดของเทคโนโลยี : การนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมาจากแบตเตอรีลิเทียมไอออน สามารถทํา
ไดดวยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย (Hydrometallurgical process)
5. การรวบรวมองคความรูและการวิจัยพื้นฐาน (Literature Review)
กระบวนการทางโลห กระบวนการทางโลหวิทยาสารละลายในการนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมา
วิ ท ย า ส า ร ล ะ ล า ย จากแบตเตอรีลิเทียมไอออน มีขั้นตอนดังแสดงในรูปดานลาง
(Hydrometallurgical
process) :

รูปแสดงแผนผังการไหลของกระบวนการนําโลหะลิเทียมและโคบอลตกลับคืนมา
จากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยอาศัยกระบวนการทางโลหวิทยาสารละลาย
และมีรายละเอียดขั้นตอนดังตอไปนี้ (Zhang และคณะ, 1988 และ Jinqiu และ
คณะ, 2008)

1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
โดยการนําแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่หมดอายุการใชงานแลวมาแยกชิ้นสวนที่เปน
กรอบของแบตเตอรี่ออก ดวยการคัดแยกทางกายภาพวิธีตาง ๆ เชน การลดขนาด
การคัดแยกดวยอํานาจแมเหล็ก และการคัดแยกดวยกระแสการเคลื่อนที่ของอากาศ
เปนตน โดยเซลลแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมที่คัดแยกไดจะถูกนํามาลดขนาดอีกครั้ง
ใหมีขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีที่จะเขาทํา
ปฏิกิริยากับวัสดุของแบตเตอรี่ในการชะละลายขั้นตอนที่ 2
ทํา การแยกขั้ ว แคโทดออกจากอะลูมิเนีย มฟอยล และแยกขั้ว แอโนดออกจาก
ทองแดงฟอยล โดยอาจใชสารเคมีที่สามารถทําลายความสามารถในการยึดติดของ
สาร Binders เชน Polyvinylidene fluoride: PVDF ซึ่งสารที่ใชในการทําลาย
Binder เชน N-methylpyrrolidone (NMP) ซึ่งลักษณะของอะลูมิเนียมฟอยล และ
ทองแดงฟอยล
2) ขั้นตอนการชะละลาย
ขั้ ว แคโทดและขั้ ว แอโนดที่ ผ า นการลดขนาดและแยกอะลู มิ เ นี ย มฟอยล แ ละ
ทองแดงฟอยลออกแลวจะถูกลําเลียงเขาสูถังปฏิกรณเพื่อทําการชะละลายดวยกรด
ไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid: HCl) ในอัตราสวนของแข็งตอของเหลวเทากับ
10 ตอ 1 ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที โดยการชะ
ละลายดวยกรดไฮโดรคลอริกจะเปนผลใหลิเทียมและโคบอลตถูกชะละลายออกมา
อยูในสารละลาย จากนั้นจึงทําการกรองแยกสารละลายที่มีลิเทียมและโคบอลตปน
อยูออกจากสวนที่ไมทําปฏิกิริยา
โดยถังปฏิกรณที่ใชในกระบวนการชะละลายมักทํามาจากเหล็กกลาไรสนิมหรือส
เตนเลสสตีล (Stainless steel) หรือปูผนังภายในถังปฏิกรณดวยพอลิไวนิลคลอไรด
(Polyvinyl chloride: PVC) เพื่อปองกันการกัดกรอนของกรดที่ใชในการทําปฏิกิริยา
และมีการติดตั้งใบกวนเพื่อใหวัสดุปอนสามารถสัมผัสกับสารชะละลายไดดีขึ้น
3) ขั้นตอนการเก็บโลหะกลับคืน
โคบอลตที่ปนอยูในสารละลายจากขั้นตอนที่ 2 สามารถเก็บกลับคืนดวยวิธีการ
สกัดดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) เชน Bis-(2, 4, 4-tri-methyl-pentyl)
phosphinic acid (Cyanex 272) Trioctylamine (TOA) Diethylhexyl
phosphoric acid (DEHPA) หรือ 2-ethylexyl hydrogen 2-ethylhexyl
phosphonate (PC-88A) เปนตน ในอัตราสวนตัวทําละลายตอสารละลายเทากับ
0.65 ตอ 1 จากนั้นจึงทําการแยกโลหะออกจากตัวทําละลาย (Stripping) ดวยกรด
ซัลฟวริก ไดผลิตภัณฑเปนสารละลายโคบอลตซัลเฟต (Cobalt sulfate: CoSO4) ซึ่ง
จะถูกนําไปผานกระบวนการตกผลึกตอไป
สวนสารละลายที่มีไอออนของโลหะลิเทียมปนอยูสามารถเก็บกลับคืนดวยวิธีการ
ตกตะกอน (Precipitation) ดวยโซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate: Na2CO3)
ไดผลิตภัณฑเปนลิเทียมคารบอนเนต (Lithium carbonate: Li2CO3) ซึ่งสามารถ
นําไปใชในเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตแกวและเซรามิก
6. การทดลองในระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) :

วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : ขั้นตอนการทดลอง : ผลการทดลอง :
7. การทดลองในระดับโรงงานตนแบบ (Pilot Scale) :
วัสดุ/อุปกรณ /สารเคมี : ขั้นตอนการทดลอง : ผลการทดลอง :
8. การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility Study) :
จากการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับการนําแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใชงานแลว
กลับมาใชประโยชนใหม พบวาโครงการนี้จะเริ่มคืนทุนในปที่ 4 และโครงการดังกลาวมีอัตราผลตอบแทน
(Internal Rate of Return: IRR) เทากับรอยละ 26 ของเงินลงทุน เมื่อโครงการมีอายุ 10 ป
NPV :
B/C :
IRR :
รอยละ 26 ของเงินทุน ในปที่ 10
9. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ :
ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่วาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวจึงอยูภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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