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Fehérvárcsurgói üveghomok (Tarján G, Bőhm J)

Bányameddők, pernye hasznosítás (Mucsi G, 

Csőke B, Bőhm J, Bokányi Lj)
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MunkakoncepcióMunkakoncepció

H-modul: 

Modulvezető:

Dr.Faitli józsef 

Kutató(k):

Magyar Tamás

Feladat:                                 

Mintavétel, nyersanyag 

anyagmérleg és 

anyagjellemzők

2.Másodlagos nyersanyagok alapkutatási alprogram2.Másodlagos nyersanyagok alapkutatási alprogram
Alapkutatási programvezető: Prof.Csőke Barnabás

I-modul: Modulvezető:

Dr.Bőhm József és Dr. 

Nagy Sándor

Kutató(k), PhD kutatók: 

Papp Krisztina           

Pap Zoltán

Feladat:                                 

Fizikai –mechanikai 

eljárástechnikai alapvizsgálatok

J-modul: Modulvezető:

Dr.Bokányi Ljudmilla 

Kutató(k), PhD-kutatók:

Üveges Valéria         

Varga Terézia

Feladat:                                  

Fizikai-kémiai, kémiai és biológiai 

aljárástechnikai alapvizsgálatok

K-modul: Modulvezető:

Dr.Mucsi Gábor 

Kutató(k), PhD-kutatók:

Rácz Ádám              

Molnár Zoltán           
Feladat:                                  

Beágyazás pernye-

geopolimerbe, Ge-kutatás

Ásványtani-Földtani 

Intézet

Dr.Zajzon Norbert 
1.alrogramvezető

Dr.Kristály Ferenc

MTA Természettudományi 
Központ Anyag- és 

Környezetkémiai Intézete

Kutató hallgatók
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Kutatási koncepcióKutatási koncepció

Kutatási lépcsők:Kutatási lépcsők:

1.1. Saját tapasztalatok értékelése és a Saját tapasztalatok értékelése és a 

szakirodalmi feldolgozás, értékelésszakirodalmi feldolgozás, értékelés

2.2. Mintavétel, az anyag, az eszköz eljárásMintavétel, az anyag, az eszköz eljárás--

technikai megismerése (technikai megismerése (ásványok, ásványok, 

alkatrészek, szerkezeti anyagok, fizikai és kémiai alkatrészek, szerkezeti anyagok, fizikai és kémiai 

sajtságai)sajtságai)

a fentek alapjána fentek alapján

3. Eljárás és technológiai koncepció3. Eljárás és technológiai koncepció

4. Eljárás és technológiai alapvizsgálatok, 4. Eljárás és technológiai alapvizsgálatok, 

részeredmények értékeléserészeredmények értékelése

5. Eredmények átfogó értékelése és 5. Eredmények átfogó értékelése és 

zárójelentészárójelentés

7. Monográfia publikáció7. Monográfia publikáció

Összefoglalás

Jegyzőkönyv

Folyamatábra, leírás

Mérési jegyző-
könyvek, rész-
jelentés

3) Eljárás és technológiai koncepció:3) Eljárás és technológiai koncepció:

→→ Ismert vizsgálati és technológiai eljárások, ismert módon Ismert vizsgálati és technológiai eljárások, ismert módon 

való alkalmazása való alkalmazása –– az eredmények az adott az eredmények az adott anyagra anyagra 

újszerűekújszerűek

→→ Ismert eljárások újszerű alkalmazása, az adott területre pl. Ismert eljárások újszerű alkalmazása, az adott területre pl. 

mechanokémiai folyamatok összekapcsolása mechanokémiai folyamatok összekapcsolása 

 kémiai és/vagy biológiai oldással, kémiai és/vagy biológiai oldással, 

máskor geopolimerizációvalmáskor geopolimerizációval

eredmények ujjakeredmények ujjak (szabadalom)(szabadalom)
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Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:

Meddők: FehérvárcsurgóiMeddők: Fehérvárcsurgói
Szemcsefrakciók kémiai elemzése

Mágneses szeparálás
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Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:

Meddők: Pátkai meddőMeddők: Pátkai meddő

Fluorit-tartalom: 4,89 %
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Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok:

Meddők: Meddők: Komplex hasznosítás

Nyersmeddő

Előkészítés

Geopolimer 

gyártás, 

hasznosítás

RFF

Kötőanyag 

Tégla, Térkő 

Beágyazóanyag

100 %

~1 %~ 99 %
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Elektronikai hulladékokElektronikai hulladékok
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Előkészítéstechnikai alapvizsgálatokElőkészítéstechnikai alapvizsgálatok
Elektronikai hulladékok:Elektronikai hulladékok:
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Előkészítéstechnikai alapvizsgálatokElőkészítéstechnikai alapvizsgálatok
Elektronikai hulladékok:Elektronikai hulladékok:

Összenövés jellegéről:

• a színes fémek leggyakrabban vastagabb 

rétegekben (nagyobb méretben) fordulnak 

elő,

• addig a nemesfémeket vékonyabb rétegekben 

találjuk,

• a kritikus elemek (és részben a nemesfémek) 

pedig rendszerint ötvözetalkotók (vagy 

hintetten beépülnek az alapanyagba). 

Az előkészíthetőségről az előbbiekből 

következően:

• a színesfémek aprítást követően fizikai 

szeparálás útján is jórészt visszanyerhetők, 

• ezzel szemben a nemesfémek és a kritikus 

elemek, már csak kémiai (és/vagy biokémiai) 

úton tárhatók fel és választhatók le. 
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• A másodnyersanyagok, bányászati meddők és elektronikai

hulladékok nemes-, ritkafém és különösen a ritkaföldfém

tartalmuk miatt jelentős értéket, fontos nyersanyagforrást

képviselnek.

• A ritkaföldfémek vagy az ásványokban vagy pedig az

elektronikai alkatrészekben (az alkatrészek egyes elemeiben)

„rejtőzködnek”, a hordozó ásványokat és alakrészeket kell

elsőként kinyernünk. Ezt fizikai eljárásokkal megtehetjük.

• Majd ez utóbbiakból (ásványokból, a hordózó alkatrészek, ill.

ezek elemeiből) a finom összenövések miatt már csak

kémiai/biokémiai úton tudjuk a ritkaföldfémeket kinyerni.

• Célunk: az eljárástechnikai lehetőségek feltárásával e hazai

másodnyersanyagok hasznosításának tudományos

megalapozása.

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket! 
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