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Pomimo popularności baterii litowo-
jonowych, udział baterii alkalicznych na rynku 
nadal jest znaczny. Baterie alkaliczne to 
jednorazowe źródła prądu zasilające urządzenia 
codziennego użytku. Recykling baterii stanowi 
problem technologiczny. Jednym z powodów jest 
nieopłacalność przedsięwzięcia, ponieważ zysk 
w postaci odzyskanych metali nie rekompensuje 
kosztów zużycia odczynników. Ponadto, 
wymagany jest niekorzystnie wysoki udział 
roztworu ługującego względem ilości złomu.

Znana hydrometalurgiczna metoda recyklingu 
baterii alkalicznych opiera się na ługowaniu cynku 
i MnO2 w kwasie siarkowym(VI). Mangan 
skutecznie roztwarza się w obecności kwasu 
organicznego. Praktycznie, każdy komercyjnie 
dostępny kwas organiczny nadaje się 
do recyklingu baterii.

Celem było zbadanie wpływu rodzaju 
i stężenia kwasów organicznych  
na wydajność wyługowania Mn i Fe ze złomu 
baterii alkalicznych. Do badań wybrano 
następujące kwasy organiczne: szczawiowy, 
cytrynowy, winowy i askorbinowy.

Złom baterii alkalicznych zawierał 398,4 g Mn 
oraz 1,2 g Fe na kilogram. Ługowanie 
przeprowadzono przy następujących warunkach: 
l/s = 20 ml/g, 120 min, 400 rpm, przy różnych 
stężeniach H2SO4 oraz kwasów organicznych. 
Wydajność wyługowania Mn i Fe określono 
na podstawie analizy metodą ED-XRF.

Już bez dodatku kwasów organicznych, praktycznie 
cały cynk ulega roztworzeniu. Dopiero dodatek kwasu 
organicznego prowadzi do wyługowania Mn.

𝑀𝑛𝑂2 +𝐻2𝑆𝑂4 +
𝐶2𝐻2𝑂4 𝐶6𝐻8𝑂7
𝐶4𝐻6𝑂6 𝐶6𝐻8𝑂6

→ 𝑀𝑛𝑆𝑂4 +𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

czarna masa:
• 398,4 g Mn/ kg
• 1,2 g Fe / kg

• l/s = 20 ml/g
• 120 min
• 400 rpm



Rezultaty Wnioski Referencje

• Przy 0,5 M H2SO4, największą wydajność 
wyługowania Mn osiągnięto przy 0,5 M 
kwasu cytrynowego. Zwiększenie stężenia 
kwasu cytrynowego nie wpływa na wzrost 
wydajności. Zwiększenie stężenia H2SO4

obniża wydajność do poziomu ok. 71 %.
• Użycie kwasu askorbinowego daje 

wydajność na poziomie ponad 70 %, ale przy 
stężeniu 1 M. Zwiększenie stężenia H2SO4

do 1-1,5 M podnosi wydajność do 80-85 %.
• Fe praktycznie nie ulega wyługowaniu 

(<0,5 g/l)
• Kwasy szczawiowy i winowy okazały się 

nieefektywne do ługowania Mn ze złomu 
baterii.
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