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مهشید فرهادی
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چکیده
در این تحقیق ابتدا ترکیب کبالت اکسید در شرایط بهینه از باطری مستعمل یون لیتیوم با استفاده از روش هیدرومتالوژیكال بازیافت شد .بر اساس
نتایج پراش اشعه ایكس ( )XRDمقدار  98/98درصد وزنی کبالت اکسید و  0/88درصد نیكل اکسید در نمونه اولیه باطری مستعمل یون لیتیوم
وجود دارد .شرایط بهینه در بازیافت کبالت اکسید از  0/5گرم نمونه مستعمل باطری اولیه عبارت از مصرف  89/26میلیلیتر هیدروکلریدریک
اسید(0/206مول) به همراه  6میلیلیتر هیدروژن پراکسید (0/025مول) در دمای  50درجه سانتیگراد در مدت  6ساعت فرآیند لیچینگ است.
طیف پراش اشعه ایكس باز یافت کبالت اکسید را تایید میکند .در مرحله بعد ،از طریق تبدیل کبالت اکسید به ترکیب نامحلول و واسطه کبالت
کربنات ،نانوذرات کبالت با روش سنتز فاز مایع از دو مسیر مختلف و با استفاده از دو کاهنده متفاوت هیدرازین و سدیم بورو هیدرات سنتز
گردید .نتایج حاصل از پراش اشعه ایكس تشكیل نانو ذرات کبالت را تایید نمود .بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات بر اساس تصاویر بهدست
آمده از میكروسكوپ الكترونی روبشی ( )SEMحاکی از آن است که نانو ذرات نسبتا کروی شكل کبالت با استفاده از هیدرازین با قطر حد اکثر
 00نانو متر و با استفاده از سدیم بور هیدرید با قطرکمتر از  50نانومتر بهطور رضایت بخش سنتز شده است.
کلیدواژه :بازیافت ،باطری مستعمل یون لیتیوم ،نانوذرات مغناطیسی کبالت ،هیدرازین ،سدیم بورو هیدرات.
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مقدمه

 -نگرانی از اتمام منابع اولیه فلزات چون منابع معدنی این فلزات

با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان فلزات سنگین در صنایع

بسیار کم میباشد [.]8

مختلف اهتمام به بازیافت آنها از منابع ثانویه از نقطه نظر

با توجه به کاربرد وسیع باطریها و گران قیمت بودن فلزات

زیست محیطی و اقتصادی ارزشمند میباشد .لذا با جلوگیری

بهکار رفته در ساختار آنها ،میتوانند بهعنوان منابع بازیافت

از دورریز شدن انواع مواد مستعمل و پسماندها و ارائه کردن

فلزات با ارزش به شمار آیند ،که هم از نظر اقتصادی و هم به

راه کارهای مناسب جهت بازیافت مواد با ارزش یا تبدیل آنها

جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست بسیار مؤثر میباشد.

به ترکیبات بیضرر میتوان تا حد زیادی از خطرات احتمالی

همچنین تبدیل کردن مواد مستعمل باطری به نانوذرات

و به هدر رفتن این منابع ممانعت بهعمل آورد.

ارزشمند امكان استفاده حداکثری از منابع مستعمل را فراهم

کاربرد فلز کبالت در صنایع مختلف و کمبود مواد معدنی آن

میکند.

در ایران باعث شده است تا استخراج و بازیابی این فلز از سایر

روشهای مختلفی برای بازیافت کبالت از باتریهای یون

منابع نظیر دورریزهای انواع باطری ،کاتالیستهای مستعمل،

لیتیوم گزارش گردیده است:

قراضههای آلیاژی ،فیلتر کیکهای واحدهای استخراج روی،

بازیافت کبالت از باتریهای یون لیتیوم با استفاده از استخراج

پسابهای آبکاری و غبارات کوره قوس الكتریكی صورت

حالل-های اسیدی و قلیایی [ ،]6بازیافت یون لیتیم از باطری

گیرد.

مستعمل با استفاده از اسیدهای آلی [ ،]0بازیافت کبالت

هدف در این پروژه ،تمرکز بر روی لیچینگ و جداسازی

اگزاالت از باتری یون لیتیوم مستعمل توسط گلیسین در فرآیند

کبالت از سایر ناخالصیهای فلزی در باطری یون لیتیوم

لیچینگ [ ،]4بازیافت یون لیتیوم و کبالت از باتری لیتیوم تلفن

میباشد ،بهطوری که کبالت اکسید خالص بازیافت شود.

[ ،]5بازیافت کبالت سولفات ،از باطریهای مستعمل یون لیتیوم

وضعیت کنونی بازیافت باطریهای یون لیتیوم در چندین مقاله

بهوسیله لیچینگ کاهشی و استخراج حاللی با استفاده از

بررسی شده است .بازیافت فلزات با ارزش از باطری یون لیتیوم

سیانكس 6.4.4(6(666تری متیل پنتیل فسفینیک اسید) [،]2

عمدتاً شامل فرآیندهای مكانیكی ،عملیات حرارتی،

بازیافت کبالت و لیتیوم را از باطریهای یون لیتیوم با روش

فرآیندهای مكانو -شیمیایی و انحالل میباشد .فرآیندهای

لیچینگ بهوسیله سیتریک اسید آلی [ ،]6بازیافت کبالت و مس

شیمیایی شامل روشهای هیدرومتالوژی مانند لیچینگ اسیدی

با روش الكتروشیمیایی از باطریهای مستعمل یون لیتیوم به

یا قلیایی ،رسوبگیری شیمیایی ،جداسازی و بازیافت

صورت رسوبات چند الیه [ ،]9بازیافت کبالت از مواد کاتدی

الكتروشیمیایی میباشد.

باطری یون لیتیوم با روش هیدرومتالوژی و لیچینگ کاهشی با

از دالیل عمده بازیافت باطری یون لیتیوم میتوان به موارد زیر

استفاده از سولفوریک اسید و هیدروژن [.]8

اشاره کرد:
 نگرانی زیست محیطی به جهت این که حالل این باطریهاقابلیت اشتعال دارد و هیدروژن فلئورید سمی حین سوزاندن
میتواند آزاد شود و همچنین وجود فلزات سنگین در این
باطریها که باعث آلودگی محیط زیست میشوند.
 نگرانی اقتصادی به این دلیل که لیتیوم و کبالت موجود درکاتد فلزات نسبتاً گرانی هستند و تجدیدپذیر نیستند.

سنتز نانو ذرات کبالت
سنتز نانو ذرات به علت کاربرد و اهمیت آنها مخصوصاً با
استفاده از منابع مستعمل ارزش چند جانبهای را فراهم میآورد،
که با تولید در حجم باال صرفه جویی اقتصادی زیادی را فراهم
میآورد.
تحقیقات بسیاری به جهت سنتز نانوذرات کبالت با مواد اولیه
و حاللهای متفاوت ،کاهندهها با قدرت مختلف و روشهای
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متنوع انجام شده است ،که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره

ساخت شرکت مرک و کک ( )Cبا گرید صنعتی با درصد

میشود:

خلوص  24تهیه گردید.

تهیه الكترود اصالح شده با استفاده از سنتز نانو کامپوزیت
گرافن اکسید-کبالت اکسید به روش الكتروشیمیایی جهت
کاربرد در حسگرهای گزینش به همراه اسكوربیک اسید و
دوپامین [ ،]80سنتز سبز نانو ذرات کبالت اکسید در سایز  40تا
 90نانو متر و کاربرد آنها در فرآیند فتوکاتالیستی [ ،]88سنتز
نانو سیم کبالت اکسید متصلشده به گرافن به روش
هیدروترمال با استفاده از ستیلترایمتیالمونیوم برمید [.]86
سنتز نانو ذرات متخلخل کبالت  CO3[Co(CN)6]2با استفاده
نشر میكروویو [ ،]80سنتز پرک نانو کبالت اکسید در یک
شبكه سه بعدی متخلخل بهعنوان معرف در کاتد در باتری های
قلیایی [ ،]84سنتز نانو ساختار کبالت اکسید متخلخل به اندازه
 00-800نانومتر به شكل سه بعدی چند الیه ای با استفاده قالب
مولكولی [ ،]85سنتز نانو ذرات کبالت به قطر  2نانومتر با
استفاده از پرتو ماکروویو [،]82سنتز نانو ذرات کبالت توسط
 ،]86[ NaBH4سنتز نانو فیبر و نانو ذرات کبالت اکسید با روش
تابش دهی گاما با استفاده از محلولهای نمک الكلی و پایدار
کننده آنیلین [ ،]89سنتز نانو ذرات کبالت با استفاده از کبالت
نیترات ،روغن سبزیجات بهعنوان عامل پایدار کننده و کاهنده
نیشكر با اندازه ذرات حدود  4/2نانومتر [ ،]88سنتز نانوذرات
کبالت با استفاده از کاهش نیترات کبالت در متانول فوق
بحرانی [.]60

مواد و روشها
 موادهیدروکلریدریک اسید ،با خلوص  06درصد ،هیدروژنپر
اکسید  %00حجمی/حجمی ،آمونیوم هیدروکسید ()NH3OH

با خلوص  65درصد ،آمونیوم بیکربنات ( )NH4 HCO3با
خلوص 08درصد ،گلیسرول ( )C3H9O3با خلوص  96درصد،
سدیم بورو هیدرات ( )NaBH4با خلوص 82درصد ،هیدرازین
( )N2H4با خلوص  90درصد و اتانول ،متانول ،اتیلن گلیگول
( )C2H6O2و سدیم هیدرکسید همگی با خلوص  88درصد

دستگاه
پراش اشعه ایكس( )XRDمدل  pw1800 Philipsساخت
کشور هلند ،فلئورسانی اشعه ایكس( )XRFمدل

pw1480

 Philipsساخت کشور هلند ،میكروسكوپ الكترونی روبشی
( )SEMمدل  S-4160Hitachiساخت کشور ژاپن ،همزن
مكانیكی مدل  MR 3001 HEIDOLPHساخت کشور آلمان،
همزن مغناطیسی مدل  MR,Hei standard Heidilphساخت
کشور آلمان ،التراسونیک مدل

DT-255 H, Bandelin

ساخت کشور آلمان ،ترازوی دیجیتالی مدل  HR 200ساخت
کشور ژاپن ،شیكر مدل  Yellow IKAساخت کشور آلمان،
آون مدل  Shimszcoساخت کشور ایران ،کوره ()BATEC
مدل  2505ساخت کشور انگلیس ،دستگاه آب مقطرگیری
( )MILLPOREمدل  SAS6212M OLSHEIMساخت
کشور فرانسه مورد استفاده قرار گرفت.
 بازیافت کبالت اکسید از باطری یون لیتیوممستعمل
ابتدا مواد فعال کاتدی که حاوی لیتیم کبالت اکساید
( )LiCoO2از باتری جدا و پودر شد و سپس با الک شماره
 0/085و با اندازه مش  800میكرومتر الک شد .سپس برای
تخریب حرارتی ترکیبات موجود در باطری  ،دو نمونه از
باطری مستقیماً داخل کوره در دمای 8800درجه سانتی گراد
و به مدت  860دقیقه گذاشته شد .بدین صورت که یک نمونه
از باطری و یک نمونه دیگر از باطری به همراه کک به نسبت
8به  6داخل کروزههای جداگانه ریخته شد و داخل کوره قرار
داده شد و از نمونه باطری خالص حرات دیده برای عمل
لیچینگ استفاده شد .سپس برای عمل لیچینگ باتری مستعمل
0/5گرم پودر باتری 89/26 ،میلی لیتر هیدروکلریک اسید 2
موالر با  6میلیلیتر هیدروژن پراکسید  0/025موالر داخل بالن
 650میلیلیتری ریخته و به مدت  860دقیقه در دمای  50درجه
سانتیگراد و دور RPM 650رفالکس شد و بعد از انحالل در
اسید نمونه صاف و کنار گذاشته شد .در مرحله بعد  60میلیلیتر
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محلول حاصل 6 ،میلیلیتر هیدروژن پراکسید  0/025موالر و

-تهیه نانو ذرات مواد کاتدی باطری با استفاده از

 2میلیلیتر آمونیوم هیدروکسید  0/060موالر در دمای 80

اتانول و هیدرازین

درجه سانتیگراد و  0 pHدر مدت  20دقیقه رفالکس شد و

 0گرم لیتیم کبالت اکساید ( 68/00 ،)LiCoO2میلیلیتر

سپس رسوب صورتی حاصله شسته و خشک شد .به  60میلی-

اتانول( 0/426مول ) 0 ،گرم هیدرازین (  0/080مول) 5 ،گرم

لیتر از محلول بهدست آمده 60 ،قطره سود  0موالر اضافه

سدیم هیدروکسید (  0/865مول ) و  5میلیلیتر آب مقطرهم-

گردید و  pHمحیط به  6/9رسید که پس از آن  0/00گرم

زده شد و به  pHبرابر 6رسید.

رسوب کربنات کبالت صورتی -قرمز تشكیل گردید.

 -تهیه نانو ذرات کبالت با استفاده از اتیل گلیکولو

برای تجزیه گرمایی کربنات  0/5گرم رسوب کبالت ()II

هیدرازین

کربنات در  6ساعت و دماهای مختلف خشک و  0/69گرم

 0گرم کبالت ( )IIکربنات 88/56 ،میلیلیتر اتیل گلیكول

اکسید کبالت خاکستری و مشكی بهدست آمد.

( 0/895مول) 0 ،گرم هیدرازین(  0/080مول) 5 ،گرم سدیم

در سنتز نانو ذرات کبالت از طریق فاز مایع هیدرازین و سدیم

هیدروکسید(  0/865مول ) و  5میلیلیتر آب مقطرهمزده شد

بوروهیدرات نانو ذرات کبالت کربنات بازیافتی بهدست آمد و

و به  pHبرابر  6رسید.

نتایج مقایسه شد.

 -تهیه نانوذرات مواد کاتدی باطری با استفاده از

-تهیه نانو ذرات کبالت با استفاده از متانول و

اتیل گلیکول و هیدرازین

هیدرازین

 0گرم لیتیم کبالت اکساید ( 88/56 ،)LiCoO2میلیلیتر اتیل

 0گرم کبالت ( )IIکربنات 85 ،میلیلیتر متانول ( 0/429مول)0،

گلیكول ( 0/895مول) 0 ،گرم هیدرازین(  0/080مول) 5 ،گرم

گرم هیدرازین ( 0/080مول) مول 5 ،گرم سدیم هیدروکسید

سدیم هیدروکسید (  0/865مول ) و  5میلیلیتر آب مقطرهم-

( 0/865مول) و  5میلیلیتر آب مقطر با دو روش التراسونیک

زده شد و به  pHبرابر  6رسید.

و همزن مكانیكی برای چند ساعت در دمای اتاق هم زده شد
تا حبابی حاصل نشود.

 تهیه نانو ذرات کبالت با استفاده از گلیسرولهیدرازین

 -تهیه نانو ذرات مواد کاتدی باطری با استفاده از

 0گرم کبالت ()IIکلرید 80/09 ،میلیلیتر گلیسرول (0/886

متانول و هیدرازین

مول) 0 ،گرم هیدرازین ( 0/080مول) 5 ،گرم سدیم

 0گرم لیتیمکبالتاکساید ( 85 ،)LiCoO2میلیلیتر متانول

هیدروکسید (  0/865مول ) و  5میلیلیتر آب مقطر همزده شد

( 0/429مول) 0 ،گرم هیدرازین (  0/080مول) 5 ،گرم سدیم

و به  pHبرابر  6رسید.

هیدروکسید (  0/865مول) و  5میلیلیتر آب ترکیب شدند نانو

 -تهیه نانو ذرات مواد کاتدی باطری با استفاده از

ذرات بهدست آمده با مقطر شسته شد تا  pHبه  6رسید.

گلیسرول هیدرازین

 -تهیه نانو ذرات کبالت با استفاده از اتانول و

 0گرم لیتیم کبالت اکساید ( 80/09 ،)LiCoO2میلیلیتر

هیدرازین

گلیسرول ( 0/886مول) 0 ،گرم هیدرازین (  0/080مول)5 ،

 0گرم کبالت  IIکربنات 68/00 ،میلیلیتر اتانول ( 0/426مول)،

گرم سدیم هیدروکسید ( 0/865مول) و  5میلیلیتر آب

 0گرم هیدرازین (  0/080مول) 5 ،گرم سدیم هیدروکسید

مقطرهمزده شد و به  pHبرابر  6رسید.

( 0/865مول) و  5میلیلیتر آب مقطر همزده شد و به  pHبرابر
 6رسید.
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 -تهیه نانو ذرات مغناطیسی کبالت با استفاده از

جدول -6درصد ترکیب مواد باطری مستعمل (بعد از حرارت دادن در
کوره در دمای)8800°C

کاهنده سدیم بورو هیدرات
 0گرم کبالت  IIکربنات ،مقدارهای  8گرم (8/5 ،)0/062

 (W/w) %مقدار

اجزاء

گرم ( 6 ،)0/008گرم (  0 ،)0/056گرم ( 0/068موالر) سدیم

92/68

Co3O4

بورو هیدرات با  80میلیلیتر آب در همان زمان همزده ،شستشو

8/06

NiO

و سپس خشک شد.

0/000

TiO2

 -تهیه نانو ذرات مغناطیسی کبالت با استفاده ازمقدار

0/88

MgO

کمتر کاهنده سدیم بورو هیدرات

0/62

Al2O3

 6گرم کبالت  IIکربنات ،مقدارهای  4گرم ( 2،)0/805گرم

0/406

P2O5

( )0/859از سدیم بورو هیدرات با  80میلیلیتر آب بیدرنگ

0/08

Fe2O3

همزده شد ،شستشو و سپس خشک شد.

8/85

SiO2

 -تهیه نانو ذرات مواد کاتدی باطری با استفاده از

< 0/5

othercomponent

مقدار بیشتر کاهنده سدیم بوروهیدارت

2/82

L.O.I

 8گرم  LiCoO2و 0گرم( 0/068موالر) سدیم بوروهیدرات با
 80میلیلیتر آب بی درنگ همزده شد ،شستشو و سپس خشک
گردید.

لیچینگ پودر باطری مستعملبررسی اثر هیدروکلریدریک اسیدبا افزایش مقدار هیدروکلریدریک اسید ،میزان انحاللپذیری

بحث و یافتهها
آنالیز تجزیه ای باطری مستعمل قبل کوره و بعد از کوره تعیین
گردید .ترکیب شیمیایی پودر مستعمل باطری مطابق جدول-
های زیر می باشد:
جدول  -8درصد ترکیب مواد اولیه باطری مستعمل(قبل از کوره)

فلزات و تعداد پروتون در محیط واکنش افزایش مییابد ،که
در نتیجه مقادیر بیشتری از یونهای کبالت در غلظتهای
باالی اسیدی ایجاد میشود.
()8

LiCoO2 + 4H → Co + Li + 2H2O
+

+2

+

 (W/W) %مقدار

اجزاء

میزان انحاللپذیری نمکهای کبالت در اسیدهای مختلف

98/98

Co3O4

براساس میزان انحالل پذیری آن نمکها تحلیل میشود .نمک

0/889

NiO

کبالت کلرید محلول است؛ درحالی که نمک کبالت سولفید

0/886

TiO2

و کبالت نیتریت نامحلول است.

0/89

MgO

0/80

Al2O3

0/62

P2O5

0/08

Fe2O3

0/06

SiO2

>0/0

othercomponent

82/40

L.O.I

)(6

+ 2H2O

2Cl-

+

2Co+2

→ 2Co + 2HCl + H2O2

واکنش انحاللی فلزات گرماگیر است؛ که با افزایش دما معادله
باال از چپ به راست پیش میبرد.
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بررسی اثر آمونیوم هیدروکسیداز واکنش بین هیدروکلریدریک اسید موجود در محلول و
آمونیاک اضافه شده ،آمونیوم کلرید بهدست میآید .معادله
زیر تشكیل کمپلس کبالت پنتا آمونیوم کلرید را نشان میدهد.
2CoCl2 .6 H2O + 8NH3 +2 NH4Cl + H2O2

()0

→2 [Co(NH3)5 Cl]Cl2+14 H2O

تشکیل کبالت کربناتجهت تشكیل رسوب کبالت کربنات ،عامل رسوب دهندهای

شكل :8نمودار XRDنانوذرات کبالت اکسید پس از حرارت دیدن در
کوره در دمای 800 °C

بهکار گرفته میشود؛ که با یون مورد نظر به صورت اختصاصی
واکنش دهد و آن را از محلول استخراج کند .دو گروه
هیدروکسیل و کربناتی دو عامل الكترون دهنده به شمار
میآیند .آمونیوم بیکربنات در محیط بازی یون کربنات را
آزاد میکند .در اثر همزدن و در شرایط گرمایی مناسب
کریستالهای کبالت کربنات رشد میکنند .وزن رسوب
حاصله  0/06گرم میباشد.
()4

شكل 8نمودار پراش اشعه  (XRD) Xنانوذرات کبالت اکسید
را در زاویه 4-80°

نشان میدهد .نمودار پراش اشعه )(XRD

 Xنانو ذرات کبالت اکسید با شماره کارت  08-0489مطابقت
کامل دارند؛ که پیکهایی در (-58/0-25/6 - 69/0-96/6
 6θ=) 08/6 -02/8مشاهده میشود .نتایج  XRDنشان داد که
نمونه تهیه شده خالص بوده و گونه مزاحم دیگری در نمونه

↑ Co+2 +3HCO3 + 5H2O → CoCO3 6H2O ↓+ CO2

وجود ندارد.
اندازه نانوذرات اکسید کبالت با فرمول دبای-شرر محاسبه

-تشکیل کبالت اکسید در کوره

گردید.

تشكیل کبالت اکسید در سه دمای مختلف 800 ،600 ،500

پیک ماکزیمم در6θ= 02/86مشاهده میشود و  βبرابر با 0/69

درجه سانتیگراد بررسی گردید .در دمای  500و  600درجه

میباشد .برای محاسبه متوسط اندازه ذرات کریستالی نانوذرات

سانتیگراد کبالت کربنات به صورت ناقص به کبالت اکسید

کبالت اکسید از نرم افزار  originpro75و توسط جای گذاری

تبدیل میشود .واکنش تجزیه کبالت کربنات در اثر حرارت

در فرمول دبای – شرر محاسبه گردید.

در دمای 800درجه سانتی گراد به صورت زیر میباشد.

با جایگذاری در رابطه ،اندازه ذرات کبالت اکسید سنتز شده

()5

6CoCO3 → 2Co3O4 + 6CO2

رسوب کبالت اکسید بهدست آمده حدود  0/69گرم وزن
دارد؛ که بدین ترتیب بازده استخراج (معادله  )8کبالت اکسید
از باطری مستعمل  52درصد میباشد.
معادله ()8

× 100

 68/58نانو متر محاسبه گردیدند.
نحوه اندازهگیری دانه به روش دبای -شررمفیدترین الگو برای استفاده از روش  XRDبرای محاسبه اندازه
ذرات استفاده از عرض پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع با
استفاده از پرتو  Cu-Kaاست .پهنای پیک در نصف ارتفاع به
تعداد صفحات انعكاس دهنده بلوری بستگی دارد .اندازهگیری

مقدار اولیه
مقدار نهایی

= استخراج بازده

دانه به روش دبای شرر که در رابطه  6آورده شده است اندازه
دانه بلوری را برحسب پهنای پیک تفرق اشعه ایكس در نصف
ارتفاع و سایر شرایط تفرق میدهد.
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D=(0/9)λ/Bp

تشكیل شود و فرآیند به درستی پیش نمیرود .رسوبات مشكی

در این رابطه D ،اندازه دانه λ )λ=0/854( ،طول موج اشعه

رنگ تشكیل شده نشان از تشكیل نانو ذرات کبالت دارد.

ایكس و  Bpپهنای پیک در نصف ارتفاع آن است [.]68

واکنش در دمای اتاق پیش میرود تا دیگر هیچ حبابی مشاهده

معادله ()6

مکانیسم واکنش جهت تولید نانو ذرات مغناطیسیکبالت
هنگامی که کبالت()IIکربنات به الكل اضافه میشود ،محلول
بنفش کم رنگی تشكیل میشود وکبالت()IIکربنات در الكل
حل میشود .وقتی این محلول به محلول حاوی هیدرازین و
سود اضافه میشود ،محلول به آبی  -بنفش پررنگ تغییر رنگ
میدهد؛ زیرا ابتدا کمپلكس کبالت-هیدرازین تشكیل
میشود.

میباشد؛ زیرا دیگر نیازی به ورودی گاز ازت برای انجام
واکنش نمیباشد .خلوص نانو ذرات حاصله نیز به همین دلیل
است؛ زیرا گاز ازت بطور پیوسته در حال تولید شدن است و
واکنش تحت یک اتمسفر خنثی در حال انجام است.
 مسیر دوماز کلرید کبالت( )IIبازیافتی و کاهنده سدیم بورو هیدرات
جهت سنتز نانو ذرات مغناطیسی کبالت استفاده شد .سدیم

[Co(N2H4)2]CO3

CoCO3 + 2N2H2

سپس محلول به سبز پر رنگ تغییر رنگ میدهد؛ زیرا
کبالت( )IIهیدروکسید از تغییر لیگاند  N2H4با OH -تشكیل

بورو هیدرات با دو هدف استفاده میشود؛ دلیل اول کاهش
 Co+2به  Coفلزی و نقش دوم آن کنترل شكل نانو ذرات
کبالت میباشد.
Co+2 + NaBH4 + 2H2O → 2 Co + H2 + 4H+ + NaBO2

()8

میشود.
()6

زیرا تجزیه هیدرازین تمام شده و دیگر گازی تولید نمیشود.
تولید گاز نیتروژن توسط هیدرازین از جمله مزایای این روش

 -مسیر اول

()2

نشود .تشكیل نشدن اضافی گاز  N2نشان از اتمام واکنش دارد؛

→ [Co(N2H4)2]Co3 + 2NaOH
Co(OH)2+ 2 N2H4+ 2NaCO3

یكی از مهمترین فاکتورها ،جهت سنتز نانو ذرات کبالت
پایدار در هوا ،کنترل کردن مقدار آب میباشد .آب کمتر،

کبالت ( )IIهیدروکسید تشكیل شده عامل محافظی است که

اکسیژن کمتر را نتیجه میدهد؛ آب بدون اکسیژن و آزاد شدن

از تراکم ذرات جلوگیری میکند؛ در نهایت محلول ابتدا به

گاز خنثی هیدروژن نانو ذرات کبالت را از اکسیداسیون

خاکستری و سپس مشكی تغییر رنگ میدهد زیرا کاهش

محافظت میکند .هنگامی که به آرامی تولید شدن هیدروژن

دوباره هیدرازین اتفاق میافتد و  Co (OH)2تبدیل به  Coفلزی

به اتمام رسید و نانوذرات مشكی بهدست آمد؛ واکنش تمام

میشود.

میشود.

()9

2Co(OH)2 + N2H4 → 2 Co+ N2+ 4H2O

هیدرازینهیدرازین عامل کاهندهای است که قابلیت کاهندگی آن با

کمپلكس هیدرازین که تشكیل میشود ،تغییر رنگش میتواند

مقدار

آبی ،بنفش یا الجوردی باشد .این رنگها بستگی به نسبت

به آسانی به  NH3اکسید میشود .در یک واسطه بازی N2H4

مولی عامل کاهنده (هیدرازین) و یون کبالت ()N2H4/Co+2

به آسانی به  N2اکسید میشود .در  65درجه سانتیگراد

دارد ،زیرا تشكیل کمپلكسهای متفاوتی میدهد؛ که

یونهای کبالت( )IIدر واسطه بازی میتوانند کاهش یابند.

رنگهای مربوط به خود را ایجاد میکنند .اگر مقدار

اگر غلظت هیدرازین کم باشد ،تشكیل ذرات بزرگتر را منجر

هیدرازین کم و یا زیاد باشد؛ کمپلكس نمیتواند خوب

میشود که میتواند به وسیله اثر سرعت کاهش روی هسته

 pHمحلول تغییر میکند .در یک واسطه اسیدی N2H4
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زائی
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کاهش

وسیله لیگاند هیدرازین ممكن است؛ که از تشكیل و تجمع

توضیح

داده

شود.

وقتی

سرعت

کبالت()IIکربنات کم باشد ،فقط تعداد کمی هسته در ابتدای

کبالت( )IIهیدروکسید جلوگیری کند .شبكه  Co(OH)2که با

کاهش تشكیل میشود .برای یک هسته زائی یک برخورد بین

پیشرفت واکنش تهیه میشود ،نقش یک شبكه محافظ را بازی

چند اتم باید اتفاق افتد و حداقل تعداد اتمها الزم است تا

می کند ،به نحوی که ذرات با تجمع کمتری تشكیل شوند.

تشكیل یک هسته پایدار بدهد.

-حالل

با افزایش غلظت هیدرازین سرعت کاهش باال میرود و منجر

در این کار از سه حالل متفاوت استفاده شد .در واقع حالل،

به تشكیل هسته بیشتر و تشكیل نانو ذرات کبالت کوچکتر

نقش یک کاهنده کامل کننده را دارد و همچنین به نرمی سطح

میشود .وقتی نسبت غلظت هیدرازین به کبالت کربنات به قدر

نانو ذرات حاصله کمک میکند؛ بدین نحو که حالل نانو

کافی زیاد باشد؛ سرعت کاهش کبالت کربنات نسبت به هسته

حفرههای ذرات کبالت را میپوشاند طوری که میتواند

زایی بیشتر است و تقریباً همه یونهای کبالت قبل از تشكیل

قابلیت دیسپرسیون آن را نیز باال ببرد .بنابر این انتخاب حالل

هسته به اتمها کاهش مییابند.

مناسب نقش مهمی در فرآیند تشكیل محصوالت دارد.

همچنین گازی که حین انجام واکنش آزاد میشود؛ به

الكلهای کوچکتر ذرات کوچكتری ایجاد میکنند و با

هیدرازین مربوط میشود؛ که بهطور کاتالیزوری به هیدروژن

بزرگتر شدن الكل اندازه ذرات نیز افزایش مییابد.

و نیتروژن تجزیه شده است .تجزیه کاتالیزوری هیدرازین

در این کار نانو ذرات کبالت مغناطیسی حاصله ،در مسیر اول

اضافی در سطح ذره کبالت باعث میشود که نرمی سطح ذرهها

با کاهنده هیدرازین درچهار حالل مختلف با روش مكانیكی و

بهبود یابد.

همچنین با استفاده از روش التراسونیک و در مسیر دوم با

-کبالت()IIکربنات

کاهنده سدیم بورو هیدرات و با روش التراسونیک مورد

ماده اولیه منبع کبالت استفاده شده در این کار

بررسی قرار گرفت و نتایج با یكدیگر مقایسه گردیدکه در

کبالت()IIکربنات میباشد .ماده اولیه حاوی یونهای

تصاویر مربوط به  SEMیک میكرومتر (شكل  )5-6نمایش

کبالت( )IIاگر کم باشد؛ محصول کم است و اگر زیاد باشد

داده شده است:

محصول زیاد است؛ اما تجمع پیدا میکنند .ولی هرچه
مقدارکبالت بیشتر شود؛ سایز نانو ذرات کمتر میشود .این
نتایج میتواند به وسیله سرعت واکنش بر روی هستهزایی
توضیح داده شود .این مشخص است که اندازه میانگین ذرات
با افزایش غلظت هسته در محلول کاهش مییابد .زیرا رشد
ذرهها به وسیله تشكیل هسته زیاد در مرحله هستهزائی متوقف
میشود .غلظت  Co+2که افزایش یابد زمان الزم برای واکنش
کاهش کم میشود.
سدیم هیدروکسیدالزم است تا قلیائی بودن محلول کنترل شود تا از رسوب

شكل  :6الگوی  SEMبهدست آمده برای نانو ذرات نمونه اولیه باطری

گذاری کبالت( )IIهیدروکسید تجمع یافته در طول فرایند

مستعمل با حالل اتانول با روش التراسونیک با بزرگنمایی8میكرومتر

کاهش جلوگیری شود و سرعت کاهش ،اندازه و مورفولوژی
ذرات فلزی را نیز کنترل کند .پایداری کاتیون کبالت( )IIبه
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بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطریهای مستعمل

بحث و نتیجهگیری
در این فرآیند ابتدا بازیافت کبالت اکسید از باطری مستعمل
یون لیتیوم در شرایط بهینه بررسی گردید .شرایط بهینه بازیافت
کبالت اکسید شامل لیچینگ در دمای  50درجه سانتیگراد،
زمان  6ساعت ،غلظت هیدروکلریدریک اسید مصرفی 2
موالر ،حجم  89/26میلیلیتر هیدروکلریدریک اسید
(0/206مول) 6 ،میلیلیتر هیدروژن پراکسید (0/025مول) و
 0/5گرم نمونه مستعمل باطری اولیه است .در نهایت از کبالت
شكل :0الگوی  SEMبهدست آمده برای نانو ذرات با حالل اتیلن
گلیكول با روش التراسونیک با بزرگنمایی  8میكرومتر

اکسید طیف پراش پرتو ایكس تهیه شد؛ تا نتایج آزمایشها را
تایید کند.
سپس با استفاده از کبالت کربنات بازیافتی ،نانوذرات کبالت
سنتز شدند .نانوذرات کبالت از دو مسیر و با استفاده از دو
کاهنده متفاوت هیدرازین و سدیم بورو هیدرات بهدست آمد؛
در مسیر اول تاثیر چهار حالل مختلف و در مسیر دوم مقدار
سدیم بورو هیدرات مورد بررسی قرار گرفت .اندازه نانو ذرات
با استفاده از متانول در مسیر اول ،نسبت به استفاده از سدیم
بورو هیدرات در مسیر دوم کمتر میباشد .به علت مساحت
سطح نسبتا زیاد نانوذرات سنتز شده میتوان از آنها بهعنوان
کاتالیست واکنشهای مختلف استفاده نمود.

شكل :4الگوی  SEMبهدست آمده برای نانو ذرات با حالل گلیسرول با
روش مكانیكی با بزرگنمایی  8میكرومتر

شكل :5الگوی  SEMبهدست آمده برای نانو ذرات با کبالت کربنات
بازیافتی و کاهنده سدیم بورو هیدرات با نسبت  6:8از طریق روش
التراسونیک با بزرگنمایی  8میكرومتر
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