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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)
Lityum iyon pillerinin kullanımı yaygınlaştıkça atıklarının geri dönüştürülmesi daha da
önem kazanmaktadır. Dünyamızda sınırlı kaynakları bulunan lityum ve kobalt bileşiklerinin
geri kazanımı istikrarlı bir tedarik için çok önemlidir. Yerli otomobilin elektrikli olması ve
üretimin sürdürülebilirliği açısından lityum ülkemiz için önemli bir hammaddedir. Lityum
madeni olmayan ülkemiz için atıklar çok değerli bir lityum kaynağıdır ve her geçen gün
tonlarcası çöpe atılmaktadır.
Bu projenin amacı, ekonomik değeri yüksek lityum ve kobalt bileşiklerini, atık lityum
iyon pillerinin katodundan geri dönüştürmek, grafiti ise anodundan geri kazanarak kullanılabilir
ikincil lityum iyon pil elde etmektir.
Bu amaç doğrultusunda atık lityum iyon pilleri toplanıp, asitte kimyasal liç işlemi
yapılarak % 86 verimle CoSO4, Co(OH)2 ve % 91 verimle LiSO4 bileşikleri geri
dönüştürülmüştür. Ayrıca anottan sıyrılan atık grafitler ile deşarj verimi %85’in üzerinde olan
yeni lityum iyon pili elde edilmiştir. Bu çalışmanın ileri aşamalarında ise lityum ve kobalt
bileşiklerinden LiCoO2 sentezlenerek yeni katot hücresi elde edilip atık grafit ile yapılan anotla
beraber tamamen atıklardan oluşan yeni pil eldesi sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: Lityum iyon pil, Grafit, Geri dönüşüm
2.Problem/Sorun:
Lityum iyon pilleri artık hayatımızın bir parçası olmuştur. Elektrikli araçlar ile kullandığımız
lityum iyon pillerinin miktarı da artmıştır. Dünya’da 2017 yılında sadece elektrikli araç satışı 1
milyonu geçmiştir. Günümüzde ve gelecekte tonlarca atığı olan lityum iyon pillerinin geri
dönüşümü önemsenmek zorunda olan bir sorundur. Ayrıca yerli otomobilin elektrikli motorla
çalışacak olması ve üretimin sürdürülebilirliği için lityum metali ülkemiz için önem
kazanmıştır. Lityum madeni olmayan ülkemiz için tek kaynak atık lityum iyon pilleridir. Her
geçen gün katma değeri çok yüksek ve dünyada sınırlı miktarda kaynakları olan lityum ve
kobalt bileşikleri çöpe atılmaktadır. Bu bileşiklerin geri kazanılması lityum madeni olmayan
ülkemiz için de çok önemlidir ve ekonomik değeri de yüksektir.
3.Çözüm
Bu projenin amacı, ekonomik değeri yüksek lityum ve kobalt bileşiklerini, atık lityum iyon
pillerinin katodundan geri dönüştürmek ve grafiti ise anodundan geri kazanarak kullanılabilir
ikincil lityum iyon pil elde etmektir. Bu sayede her yıl yüksek ücret ödenen grafit, lityum ve
kobalt bileşiklerinin ithalatını azaltarak ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bunlara ek
olarak atık lityum iyon pillerinde akım toplayıcı olarak kullanılan alüminyum, bakır, çelik gibi
elementlerin de yan ürün olarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.
4.Yöntem
Atık lityum iyon pilleri mekanik parçalama işlemiyle anot ve katot bölmelerine ayrıldı.
Kazıma yöntemiyle anotta gümüş folyodan, katotta ise bakır folyodan kimyasal maddeler
sıyrıldı. Katot bölmesini oluşturan alüminyum folyodan kazınan lityum ve kobalt içeren atık
malzemeden 10 gram behere alınıp, 4M 50 ml H2SO4 ve %5’lik 10 ml H2O2 eklenerek 300
rpm’de 80oC’de 1 saat liç işlemine tabi tutuldu. Suyu buharlaştırılarak derişimi artırılan
karışıma 1:3 (Karışım : Etil alkol, v/v) oranında etil alkol eklenerek CoSO4 tuzları çöktürüldü.
Süzüldükten sonra katı kısım 130oC’de vakumlu etüvde 24 saat kurutuldu. Karakterizasyon için
XRD ölçümü alındı ve standart kodu ile uyumlu olduğu görüldü. Kalan süzüntüye çökmeyen
kobalt iyonlarını hidroksitleri olarak çöktürmek için LiOH katısı eklenerek ortam bazik yapıldı.
Co(OH)2 pH 6-8 arasında çökmektedir. Ortamda sodyum iyon safsızlığını önlemek için NaOH
kullanılmadı. Ayrıca fazla LiOH kullanmamak için literatürdeki prosesin dışına çıkıp belli
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bir miktardan sonra %25’lik amonyak damlatıldı. Literatürde amonyak damlatılması
rapor edilmemiştir. Amonyak ortamda çok az olduğu için kobalt iyonlarının amonyakla
kompleks oluşturması da engellenmiştir. Çöken Co(OH)2 bileşiği süzülüp, 130oC’de
vakumlu etüvde 24 saat kurutuldu. Karakterizasyon için XRD ölçümü alındı ve standart kodu
ile uyumlu olduğu görüldü Süzüntünün suyu buharlaştırılarak lityum iyon derişiminin artması
sağlandı. Daha sonra derişimi artırılan karışıma 1:3 (Karışım : Etil alkol, v/v) oranında etil
alkol eklenerek Li2SO4 tuzları çöktürüldü. Karışım süzülerek 130oC’de vakumlu etüvde 24 saat
kurutulmuştur. Karakterizasyon için XRD ölçümü alındı ve standart kodu ile uyumlu olduğu
görüldü.
Pilin anot kısmından kazınıp saf su ile yıkanıp 110 oC’de kurutulan atık grafitten
karışımın %80’ni olacak şekilde 0,016 gram grafit hassas terazi ile ölçüldü. Grafitin içerisine
%10 olacak şekilde 0,002 gram polivinilidin florür eklendi. Ardından yine %10 olacak şekilde
0,002 gram karbon siyahı katıldı. Katı karışım havan içerisinde öğütüldü. Bakırın üzerine
kaplanması gerektiğinden sürülebilecek kıvama gelene kadar N-metil-2-pirrolidon eklenerek
havanda karıştırıldı. Karışım bakır folyonun üzerine serme yöntemi ile kaplandı
Bakır folyo üzerine kaplanan malzeme 60 oC’de kurutulmaya bırakıldı. Kuruyan anot
glove box’ın içerisinde daire şeklinde kesildi. Ardından pil yapımına geçildi(Şekil 1).

Şekil 1. Geri kazanılmış anot ve ticari katot ile pil yapım şeması
Elde edilen pil şarj ve deşarj işlemi için batarya analizörüne bırakıldı. 3.8-2.8 volt
aralığında 6 döngü, 0.55 mA akım uygulanarak gerçekleştirildi.
5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Literatür çalışmalarına bakıldığında lityum iyon pilleri ve bunların kapasitelerinin
artırılması ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Adschirib vd., 2001; Lee ve Rhee, 2002; Özçelik
ve Özkan, 2006; Kozak ve Kozak 2012; Polat ve Keleş, 2013; Yavuz vd., 2013; Nitta vd., 2015).
Hatta bu pillerin şarj-deşarj döngüsü, pilde bir hatanın olup olmadığı gibi çeşitli bilgileri
denetleyen ve kullanım sırasında tüm bu bilgilere ulaşım sağlayan sistemler geliştirilmiştir
(Qaisar ve AlQathami, 2019). Bu pillerin kısa devre problemleri için yazılımlar geliştirilmiş ve
üretim bandında test aşamasında ilk beş şarj-deşarj döngüsünde problemli piller belirlenebilir
duruma gelmiştir (Naha vd., 2019). Son yıllarda ise geri dönüşüm yöntemleri üzerine birçok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda genellikle hidrometalurjik yöntemle inorganik asitler
kullanılmıştır (Contestabile vd., 2001; Aktaş ve Açma, 2008; Li ve vd., 2009; Kükrer, 2010;
Bertuol vd., 2016; He vd., 2017; Ma vd., 2018). Organik asitlerle liç işlemi daha uzun sürmekte
ve verim düşmektedir (Nayaka vd., 2018). Bizim projemizin farkı ise inorganik asit
kullanarak hidrometalurjik bir prosesle katot hücresinden kobalt ve lityum bileşikleri
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elde etmemiz ayrıca atık pil anodunun geri dönüştürülerek yeni yapılan pilde anot olarak
kullanmaktır. Yapılan bir diğer fark ise mevcut proses değiştirilerek ortamın pH’ı sadece
LiOH ile değil amonyak kullanarak ayarlanmıştır. Bu sayede hem değerli olan lityum
bileşiği daha az kullanılmış hem de literatüre katkı sağlanmıştır.
6.Uygulanabilirlik
Şu an projemiz laboratuvar koşullarında hayata geçirilmiştir. Endüstriyel koşullarında
üretim maliyeti düşecektir ve bu bize avantaj sağlayacaktır. Ancak endüstriyel uygulama için
tesis kurulma maliyeti uzun yıllar geri kazanılamaya bilir. Çünkü atık lityum iyon pillerinin
dünyada sadece %5’i geri dönüşüm için toplana bilmektedir. Ülkemizde belki bir yasa ile bu
pillerin toplana bilirliği artırıla bilir. Çünkü ülkemizde lityum madeni yoktur ve gelecekte yerli
elektrikli araba üretimi için lityum iyon pillerine ihtiyacımız olacak. Bu da yerli arabayı
üretirken bile dışa bağımlı olmamıza neden olacaktır. Ancak lityum iyon pillerinin geri
dönüşüm tesisimiz olursa kaynak sıkıntısını en aza indirmiş oluruz.
7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Bir adet atık lityum iyon pilinin maliyeti;

Buna karşılık elde edilen kimyasallardan elde edilen gelir,
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz teknoloji alanıyla ilgili olduğu için tüm kitlelere hitap etmektedir. Küçük bir
çocuğun oyuncağında lityum iyon pili kullanılabileceği gibi bir iş insanının bilgisayarında
da kullanılıyor.
9.Riskler
Projenin yapım aşamasında işlemler uygun laboratuvar koşullarında gerçekleşmezse
riskler ortaya çıkabilir. Proje yapımında gerekli laboratuvar koşullarına uyulması zorunlu ve
gereklidir. Atıkların yeteri kadar toplanamaması en büyük riski oluşturmakta. Yeni lityum ve
kobalt bieşikleri üretmek için hammadde olarak atık lityum iyon pillerine ihtiyacımız var.

10.Proje Ekibi
Takım Lideri: Gülay DEMİRCİ
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