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Előszó

Az elektronikai hulladékok (angol szakkifejezéssel: E-waste, magyarul: e-hulladék) közé 
gyakorlatilag minden olyan elektromos és elektronikai berendezés beletartozik, amelyik 
élettartamának lejártával hulladékként megjelenik. Ide sorolhatók a TV-k, a számítógépek, 
a mobiltelefonok, az otthoni szórakoztató és sztereo-rendszerek és minden olyan háztartási 
berendezés vagy eszköz, amely áramköri és/vagy elektromos alkatrészeket tartalmaz.

A fenti definíció ismeretében nem meglepő, hogy az elektronikai hulladék mennyisége 
évről-évre exponenciálisan emelkedik elsősorban a fentebb említett termékek iránti igények 
növekedése, továbbá az elektronikai iparban, különösen az információs és kommunikációs 
technológiákban, az irodai alkalmazásokban, az analóg-digitális átmenet terén megjelenő 
jelentős innovációk és ebből adódó, sokszor mesterségesen gerjesztett gyors erkölcsi 
elévülés és gyakori csereigények miatt. Egy 2013. decemberi felmérés1 szerint a világon az 
e-hulladékok mennyisége a következő 5 évben 33%-kal nő. 

Az e-hulladék nem „közönséges” hulladék. Azon túlmenően, hogy számos fokozottan 
veszélyes alkotót, így higanyt, ólmot, kadmiumot, arzént, berilliumot és bróm-tartalmú 
égésgátlókat tartalmaz, sokféle értékes és különleges fém is található benne. Egy komplex 
elektronikai eszközben adott esetben a periódusos rendszer közel 60 eleme előfordul. 

Nyilvánvaló, hogy az e-hulladékok feldolgozása mind környezetvédelmi okok miatt, 
mind pedig értékes fémtartalmuk visszanyerése, azaz másodlagos nyersanyagforrásként 
történő hasznosításuk szempontjából kiemelt jelentőségű.

Jelen tanulmánykötet szerzői, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 
Eljárástechnikai Intézetében rendelkezésre álló kutatási infrastruktúrára és a hasonló jellegű 
hulladékok feldolgozásra történő előkészítésében rendelkezésre álló ismeretanyagukra és 
tudásukra, valamint konkrét kísérleti munkákra alapozva az e-hulladékokban levő kritikus 
elemek kinyerésére tesznek technológiai javaslatokat. E javaslatok több ponton túllépnek az 
ismert megoldásokon és megvalósításuk esetén számottevően bővíthetik a kritikus elemek 
hazai hozzáférhetőségét. A monográfiát elsősorban hulladékgazdálkodással foglalkozó 
szakembereknek ajánlom, de a témakör iránt érdeklődő, más területen tevékenykedő olvasók 
is haszonnal forgathatják azt.

Prof. Dr. Szépvölgyi János 
egyetemi tanár

MTA TTK
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1. Bevezetés

Csőke BarnaBás

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtcsoba@uni-miskolc.hu

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara az elnyert „Nemzetközi együttmű-
ködésben megvalósuló alapkutatás a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenci-
áljának kiaknázására – CriticEl” tárgyú, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 azonosító 
számú projekt keretében kutató munkát folytat a kritikus elemek (1. táblázat) hazai nyers-
anyagokból való kinyerési lehetőségeinek feltárására.

A kritikus stratégiai elemek hazai nyersanyagforrásokból történő előállítására alapvető-
en három út kínálkozik:

1) Egyrészt a primer érces ásványelőfordulások anyagának bányászati kitermelése, me-
chanikai és kémiai előkészítése, kohászati feldolgozása;

2) másrészt az érc- és ásványbányászati meddők kitermelése, mechanikai és kémiai elő-
készítése, kohászati feldolgozása, valamint a szenek kitermelése és energetikai hasznosítása 
maradékanyagainak és melléktermékeinek előkészítése;

1

1. táblázat: Kritikus elemek

Antimon (Sb) Indium (In)

Berillium (Be) Magnézium (Mg)

Kobalt (Co) Niobium (Nb)

Fluor (F) Gallium (Ga)

Germánium (Ge) Tantál (Ta)

Grafit (C) Wolfram (W)

Platina csoport:

Ruténium (Ru), ródium (Rh), palládium 

(Pd), ozmium (Os), iridium (Ir), platina 

(Pt)

Ritkaföldfémek (RFF):

Cérium (Ce), prazeodímium (Pr), neodímium 

(Nd), prométium (Pm), szamárium (Sm), 

európium (Eu), gadolínium (Gd), terbium 

(Tb), diszprózium (Dy), holmium (Ho), 

erbium (Er), túlium (Tm), itterbium (Yb), 

lutécium (Lu)

1. táblázat. Kritikus elemek
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3) harmadrészt a lakossági és ipari célra gyártott és elhasznált elektronikai eszközök 
alkatrészeiben, szerkezeti anyagaiban rejlő kritikus elemek kinyerése.

Ez utóbbi kettő szekunder nyersanyagforrás.
Jelen munka az elektronikai hulladékok témakörével foglalkozik. Az elektronikai hul-

ladékok előkészítésének a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárás-
technikai Intézetében jelentős hagyománya van. A legutóbbi időben három jelentős projekt 
keretében, a kisháztartási készülékek, valamint a shredder-üzemi maradékanyag, valamint 
elemek és napelemek feldolgozására, dolgoztak ki előkészítési technológiát, amelyeket jó-
részt ipari üzemi gyakorlatban megvalósítottak (Csőke. et al., 2008; Csőke  2007; 2010 és 
Bokányi/Csőke 2010b). A jelen projekt az elektronikai hulladékokban fellelhető kritikus 
elemek kinyerését célozza meg, s e monográfia három, a kritikus stratégiai elemek szem-
pontjából kiemelt jelentőségű hulladékcsoporttal foglakozik, nevezetesen a LCD-síkképer-
nyőkkel, a lúgos akkumulátorokkal, valamint a nyomtatott áramköri lapokkal és szerelvény-
alkatrészeikkel.

1.1. A stratégiai elemek az elektronikai alkatrészekben

Az elektronikai eszközök közül a kritikus elemeket elsősorban a számítógépek, a noteboo-
kok, a mobiltelefonok, a síkképernyők (LCD, LED TV-k és monitorok; plazma TV-k (PDP)), 
a LED világítóeszközök, ill. ezek elhasználódott eszközei hordozzák. További jelentős forrá-
sok az elhasznált  NiMH ill. Li-ion akkumulátorok.

Főbb elektronikai alkatrészcsoportok:
- vákuum elektroncsövek, 
- félvezető alkatrészek: aktív és passzív (ellenállás, kondenzátor, 
potenciométer, stb.);
- fentiek előállításához szükséges komponensek (pl. vezetőlemezek, rétegkapcsolók,
kontakt és csatlakozó darabok, bázislemezek, házak, hő elvezetők, stb.);
- PDP, OLED ill. LCD képernyők, kijelzők és ez utóbbiak háttérvilágítása;
- nyomtatott áramköri lapok (NYÁK),
- akkumulátorok.

A kritikus elemek feladatát az elektronikai alkatrészekben, valamint a számítógépekben 
az 1.1.1. táblázat és 1.1.1. ábra szemlélteti.

Csőke Barnabás
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A fenti elemek mellett különösen, a NYÁK-okban (a vezetés), igen jelentős az eszkö-
zök ill. alkatrészek nemes (Au, Ag, Pt) és színesfémtartalma (Cu, Pb, Sn, Zn, Al,). Az arany 
első sorban az oxidmentes felülete miatt foglalja el legfontosabb helyet mindenekelőtt az 
aktív félvezető alkatrészekben, pl. kontakt-, forrasz-és bondolási felületek, bondoló huzal 
a félvezetőkristálytól a rendszerkeretekig; továbbá felületi bevonatként nyomott kapcsolók 
dugaszolható összeköttetéséhez. 

FŐALKATRÉSZ STRATÉGIAI 
ELEM 

FELHASZNÁLÁS 
 

Nyáklap Antimon n - típusú szilicium félvezetők szennyezésére szolgáló adalékanyag  
Berillium berillium-réz ötvözetek a csatlakozásokhoz; (2,1 g Be/PC) 

hordozóként, kihasználva a jó hővezetőképességét és a jó elektromos 
szigetelőképességét (nagysebességű komputerekben), oxidja nagyon 
mérgező 

Gallium gallium-arzenid a vezeték nélküli kommunikációban; félvezető a 
lézerekben, diódákban 

Germánium a gallium-arzenid egyik alternatívája a mikrohullámú transzmitterek 
területén, aktív félvezető alkatrészek anyaga, LED fényforrások 

Platina csoport  kondenzátorok és integrált áramkörök  
Platina: kontakt fémesítés aktív félvezető részekben; ötvöző 
kontaktrétegek és passzív építőelemek ezüstbázisú vezetőpályái 
számára; vastagréteg integrált áramkörök ellenálláselemei (csekély 
hőmérsékletkoefficiens) 
Ruténium: vékony film chipellenállás; kis hőmérsékletkoefficiensű 
elektromos ellenállások; palládium és platina hozzáötvözésével 
keményítik; vékony ruténiumréteg elektroncsövek katódjában 
bevonatolásra (elektronkilépési munka csökkentése). 
Ródium: Dörzsölés álló, kemény elektromos vezető felületfilmek 
kiépítéséhez szolgál (csúszó és nyomó kapcsolatok). 
Ozmium: elektronkilépés munkájának csökkentésére a 
katódbevonatban. 
Palládium: többrétegű kerámia kondenzátor, vezető és 
kontaktalapanyag; ötvöző/adalékanyag keményforraszokban; 
félvezetőkristályokban palládium-bondolóhuzalok (berillium is lehet 
keményítő ötvöző 5…10 ppm); nikkel-palládium réteg kontaktfelület 
a nyomtatott áramkörökben 

Tantál kondenzátorokban, széles körben; 
vákuum elektroncsövek építőanyaga; aktív félvezetők csatlakozóinál 
(WSi2, TaSi2) 

Síkképernyős kijelző Indium indium – ón – oxidként (ITO) 
Merevlemez Platinafémek (Ru) a ruténium 80 %-át merevlemezben használják fel 

RFF Neodímium mágnesek a merevlemezben, CCFL háttérvilágítás, 
plazma TV-k kijelző panelje, OLED 

Akkumulátor Co, La, Ce, Pr, Nd NiMH akkumulátor 
Co Li-ion akkumulátor 

 
1.1.1. táblázat. Stratégiai elemek az elektronikában 

(BeCk 1995; WeB1; WeB2)

Bevezetés
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Az arany alkotóeleme sok elektronikai kemény, ill. lágy forrasznak. Alkatrészek fé-
mes egységeit, amelyek korróziónak vannak kitéve (pl. tokok) arany bevonattal védik. Az 
ezüst a nagy vezetőképessége miatt előnyben részesített alapanyag a vezetőpályák, vezető-
rétegek, elektródák, forrasztható kontakt fémbevonatolások, nyomóérintkezők, pl. teljesít-
mény alkatrészek alaptárcsái részére. Az ezüst oxidkerámiai bázisra épülő építőelemekben 
tisztán, ill. palládiummal vagy platinával, mint a kondenzátorok réteg, ill. perem fémesí-
tése, továbbá a vastagréteg kapcsolók, a fóliabillentyűzetek, a kijelzők vezetőpályája és 
kontaktfelülete szolgál. Ezüst alapanyaga a leggyakrabban használt keményötvözeteknek 
a csőgyártásban és a tokok gyártásában, lágy forraszokban pedig adalékként növeli a szi-
lárdságot.

1.1.1. ábra. Ritkafémek és ritkaföldfémek a számítógépekben (Böni, 2013) 

Csőke Barnabás
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1.2. Kritikus elemek kinyerése 

az elektronikai hulladékokból előkészítési eljárásokkal

Amíg a színes fémek leggyakrabban vastagabb rétegekben (nagyobb méretben) fordulnak 
elő az elektronikai alkatrészekben, addig a nemesfémeket vékonyabb rétegekben találjuk 
(Csőke et al. 2013), a ritka- és ritkaföldfémeket pedig rendszerint ötvözetalkotók (vagy hin-
tetten beépülnek az alapanyagba), de előfordulnak felületi rétegekként is (pl. indium-/ónoxid 
réteg LCD kijelző panelekben). Ebből következően, amíg a színesfémek aprítást követően 
fizikai szeparálás útján is jórészt visszanyerhetők, addig a nemesfémek és a kritikus elemek, 
már csak kémiai (és/vagy biokémiai) úton tárhatók fel, és választhatók le. Az előkészítés ál-
talános törzsfáját az 1.2.1. ábra szemlélteti. A termikus kezelés is megelőzheti kémiai oldást 
és kinyerést, ami a hasznos fémeket nagyfémtartalmú olvadékba vagy salakba koncentrálja. 

1.2.1. ábra. Elektronikai hulladékok előkészítésének általános törzsfája 
(Csőke et al. 2013)

A továbbiakban a monográfia elsőként a síkképernyőkkel, majd az akkumulátorokkal és 
a végül a nyomtatott áramköri lapokkal lefolytatott eljárástechnikai anyagvizsgálatokról és 
technológiai alapvizsgálatokról ad számot.

Bevezetés
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2. Elhasznált lCD kijelzők előkészítése

A legfrissebb előrejelzések szerint az LCD (Liquid Crystal Display) folyadékkristályos sík-
képernyős kijelző marad az egyetlen, továbbra is növekvő TV technológia. A 2012-ben el-
adott, közel 250 millió készülékből mintegy 200 millió darab LCD alkalmazásán alapult. 
A becslések szerint 2014-re az LCD TV-k a teljes mennyiségi kereslet közel 97%-át fogják 
alkotni (Displaysearch, 2012). A síkképernyők legfontosabb kritikus eleme az indium.

A folyadékkristályos kijelzők számos előnnyel rendelkeznek a katódsugárcsöves (CRT 
- Cathode Ray Tube) elődjeikkel szemben, amelyekből egyik leglényegesebb az energiafo-
gyasztás: például egy Samsung Syncmaster 763 MB típusú 17” CRT monitor fogyasztása 
72 W, míg a hasonló méretű, ugyanezen márka Business LCD monitorának maximum ener-
giafogyasztása 20 W. Másik fontos előny a kisebb helyigény és a tömeg. Az említett CRT 
monitor tömege 16 kg, míg az LCD monitoré alig 4,5 kg, amelyből az is következik, hogy a 
katódsugárcsöves képernyőkkel összevetve a folyadékkristályos megjelenítők alkalmazása 
harmad annyi hulladékmennyiség keletkezésével jár. Ezekhez társul a tökéletes képgeomet-
ria és képélesség. Mindezek vezetettek a folyadékkristályos kijelzők tömeges megjelenésé-
hez és erősen növekvő eladási darabszámához (2.1. és 2.2. ábra).

2.1. ábra. 2TV technológiák világpiaci trendje

� http://www.hazi-mozi.hu/cikkshow.php?cid=2487 (�013.11.01)
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2.2. ábra. 3Előrejelzés a hulladék LCD kijelzők mennyiségének alakulásáról 
2013 és 2017 között

Nagyszámú megjelenésükkel alapvető fontosságúvá vált az elhasznált LCD eszközök 
újrahasznosítása, különös tekintettel a bennük található, viszonylag jelentős kritikus elem 
mennyiségre. A LCD kijelzővel szerelt síkképernyős készülékek – a kijelzés szempontjából 
– legfontosabb alkatrésze maga a folyadékkristályos panel. 

2.1. Az lCD kijelző felépítése, működési elve

FaiTLi JóZseF, maGyar Tamás 
Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

ejtfaitl@uni-miskolc.hu

LCD kijelző
Az LCD panel két, kb. 0,4…1,1 mm vastag üveglemezből és műanyag fóliákból (polarizáto-
rok, védőfóliák), összesen hat rétegből álló szendvicsszerkezet (2.1.1. ábra).  

3http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/
11.0%20Collection%20and%20handling%20of%20LCD%20screens.pdf (�013.10.�0.)

Csőke Barnabás
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2.1.1. ábra. Folyadékkristályos kijelző (ÉBerT, 2012)

Az eszköz két szélső eleme egymásra merőleges polárszűrő, amelyek alaphelyzetben 
nem engedik át a fényt, ha azonban a középen elhelyezett folyadékkristályt elektromos tér-
be helyezzük molekulái rendeződnek, ekkor az áthaladó fény polarizációs síkját elforgatják 
(2.1.2. ábra), az eszköz átlátszóvá válik. Az üveglapok között az aktív folyadékkristály mel-
lett vezető tulajdonságú indium-ónoxid (ITO), vékonyréteg tranzisztorok, egy orientációs 
réteg és színszűrők vannak. Mivel az LCD panel önálló fénykibocsátásra nem képes, a panel 
háttérvilágítással egészül ki, melynek fényét a folyadékkristályok orientációjuktól függően 
vagy átengednek, nagy nem. Az LCD berendezések részei magán a panelen kívül még a vé-
konyréteg áramköri lemez (NYÁK), a kábel és a szerelvénykeret, burkolat. 

2.1.2. ábra. Az LCD kijelzőt felépítő rétegek: 1. függőleges tengelyű polarizáló szűrőréteg, 
2. üveg alaplemez indium-ónoxid (ITO - Indium Tin Oxide) elektródákkal; 

3. nematikus1* folyadékkristályok, 
4. üveg alaplap ITO elektródafilmmel és vízszintes orientációs réteggel, 

5. vízszintes tengelyű polarizáló szűrő, 6. háttérvilágítás. 
A rétegeket UV fényre vagy hőre keményedő műgyantával ragasztják össze. 

(Zhao et al., 2013)

a) b)

Az LCD kijelző felépítése, működési elve
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Polarizátor réteg többrétegű különböző funkciójú film rétegekből tevődik össze, tipikus 
példát szemléltet a 2.1.3. ábra.

2.1.3. ábra. A polarizátor szerkezete (maa et al. 2011)

Folyadékkristály
1888-ban Friedrich Reinitzer osztrák botanikus megfigyelte, hogy a répából kinyert koleszte-
rinnek két olvadáspontja is van és a két pont között ez az anyag a folyadékokra  és a kristályos 
anyagokra egyaránt jellemző tulajdonságokkal rendelkezik (kaWamoTo 2002; mikLósi 2004). 

2.1.4. ábra. Folyadékkristályok (koLTai 2013)

Faitli József et al
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A princetoni David Sarnoff kutatóközpont mérnökei és tudósai, George Heilmeier vezetésé-
vel kidolgoztak egy technológiát a folyadékkristályok által szórt fény elektromos vezérlésé-
re, így 1968-ra elkészült az első kezdetleges folyadékkristályos kijelző. Az első hétköznapi 
használatú LCD-t  a James Ferguson vezette International Liquid Crystal Company (ILIX-
CO) fejlesztette ki 1972-ben.

 A folyadékkristály aromás bázisú polimer benzol-, fluor-, bróm-tagokkal cian-csoport-
tal,  (ZHuanG et al. 2012). A leggyakoribb folyadékkristály összetétel: bifenil, azomethin, 
pyrimidin vagy difluorofenilen + sajátos egyéb összetevők (JuCHneski 2013). Jellegzetes 
szerkezet-típusokat a 2.1.4. és 2.1.5. ábra szemlélteti.

Átlagban képernyők (panel) 0,5-0,6 mg/cm2 fajlagos folyadékkristályt tartalmaznak 
(Barna, 2006; JuCHneski, 2013),  a képernyő tömegére vonatkoztatva mennyiségük mintegy 
0,1…0,2% (JuCHneski, 2013, ZHuanG et al.2012). Jóllehet a fő gyártók hangsúlyozzák, hogy 
a folyadékkristály nem mérgező, nem karcinogén, a kutatatók (Becker, Chien, Shih, Zhuang) 
az élővízre veszélyesnek ítélik, mivel igen nehezen bomlik le biológiai úton (JuCHneski 2013; 
ZHuanG et al.2012).

2.1.5. ábra. Folyadékkristályok szerkezeti típusai (ÉBerT 2012)

Az LCD kijelző felépítése, működési elve
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Vezetőréteg
Az LCD monitorok egyik típusa a TFT (Thin Film Transistor, Lee et al. 2013) vékony réteg 
tranzisztoros, ahol a korábbi passzív mátrix LCD kijelzőkkel szemben (2.1.6. ábra) a kijelző 
minden egyes képpontja egy saját tranzisztor által állít elő egy világító pontot. Világossá-
ga, kontrasztja jobb, mint a hagyományos LCD kijelzőknek. Napjaink LCD kijelzőket már 
szinte kizárólag a TFT technológiával gyártják. Ezen a modern kijelzőkben a cellákhoz az 
adatot aktív TFT kapcsolóelemen keresztül vezetik, melyet egy integrált kondenzátor tárol 
a következő beírásig. Jól szemlélteti a kijelző felépítését, illetve a benne lévő alkatrészeket 
a 2.1.7. ábra.

2.1.6. ábra. Passzív ill. az aktív meghajtású LCD kijelző (Forrás: Samsung Inc.)

2.1.7. ábra. Az LCD panel különböző rétegeinek bemutatása az optikai mikroszkópos 
vizsgálatok kiértékeléséhez, (Forrás: http://elsin.cz/en/lcd-repair/principle)

Faitli József et al
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A színes LCD-TFT technológia esetén a színek megjelenítése érdekében minden kép-
ponthoz három különböző alapszínű (piros, zöld, kék) színszűrő maszkkal ellátott folyadék-
kristály cellát rendelnek. A kijelző alapszíneit a színszűrők és a háttérvilágítás együttesen ha-
tározzák meg. A nagy színterjedelem elérése érdekében a színszűrőkkel összehangolt, három 
keskeny sávban sugárzó fényforrásra van szükség, ez a háttérvilágítás (2.1.8. ábra).

2.1.8. ábra.  Színes LCD kialakítása és működése
(Forrás: Samsung Inc.)

2.1.9. ábra. A kijelző pixel felületét csökkentő tényezők: szigetelés, adatvezetékek, 
tároló kondenzátor (Forrás: Samsung Inc.)

Az LCD kijelző felépítése, működési elve



20

Az LCD kijelezők felbontását a gyártás során integrált kijelző cellák száma határozza 
meg. A kijelző méretéből és a felbontásból adódik a pixelméret, amely jellemzően 0,2-0,3 
mm körüli. Az LCD kijelzőkön különböző jellegzetes textúrák figyelhetők meg, melyek a 
kialakítható pixelek felületét csökkentik. A textúra egyik oka a folyadékkristály cellákat 
körülvevő fekete keret (2.1.9. ábra), amely a technológiából adódik (szigetelés, adatveze-
tékek, tároló kondenzátor) és amely méretének csökkentése a fejlesztések egyik célja. A 
másik ok az egymás melletti színfoltok elhelyezkedése, melyek különböző elrendezésével 
a csíkok észlelése csökkenthető, azonban ez a gyártást és az elektronikus vezérlést is ne-
hezíti.

Kritikus elemek a folyadékkristályos kijelzőkben
A kritikus elemek szempontjából a folyadékkristályos kijelzők két alkatrésze érdemel kü-
lönös figyelmet. Ezek közé tartozik maga az LCD panel, illetve a háttérvilágítás. A panel, 
ill. a vezetőréteg egyik legfontosabb alkotója az indium. Előnye, illetve tulajdonságai, 
amelyek miatt mással egyelőre nem helyettesíthető az LCD panelekben: az átlátszósága, 
a vezetőképessége, illetve a magas hőállósága (BuCHerT 2012). Maga az indium, indi-
um-ón-oxid (ITO) formában, elektródaként van jelen a panelekben. Az indium-ón-oxid 
az indium(III)-oxid (In2O3) és az ón(IV)-oxid (SnO2) keveréke, mely rendszerint 80-90% 
In2O3-ot  tartalmaz (Jeon, kanG, 2008, ZHuanG et al. 2012). Az elektród réteg vastagsá-
gával és az indium tartalommal kapcsolatban jelentős eltérések találhatók a szakirodal-
makban (2.1.1. táblázat). Az ITO-üveg tömegére vonatkoztatott mennyisége 102 mg/kg 
(ZHuanG et al. 2012).

3

2.1.1.táblázat: Az ITO réteg vastagsága és indium tartalma
(BÖNI, WIDMER 2011; BUCHERT 2012)
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Fajlagos ITO  
tartalom [mg/m2]

4000 7176 700 192 72 192 300

ITO réteg vastagság
[nm]

1667 2990 292 80 30 80 125

In-tartalom [mg/m2] 3120 5597 546 150 56 150 234

2.2.1.táblázat: LG LCD monitor bontásának eredménye (BUZATU/MILEA 2008)

Részegység Tömeg

[g]

Tömegarány

[%]

1. Műanyag 767 17,52

2. Fém 1844 42,22

3. Csavarok 18 0,41

4. LCD képernyő 377 8,61

5. Megvilágítás (Hg), 4 db 6,4 0,15

6. Lámpa tartó 23,6 0,54

7. Nyomtatott áramköri lemez 
(NYÁK)

304 6,94

8. Drót 35 0,80

9. Gumi 4 0,09

10. Plexi-üveg 923 21,08

11. Félig áteresztő fólia 58 1,32

12. Fehér fényű (feszes) fólia 19 0,43

13. Összesen 4379 100,00

2.1.1. táblázat. Az ITO réteg vastagsága és indium tartalma 
(Böni, Widmer 2011; BuCHerT et al.  2012)

Faitli József et al
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Az indium igen értékes fém, amelyet cink ércek bányászata során, annak melléktermé-
keként állítanak elő. Az ilyen módon (primer nyersanyagból) kinyerhető Indium mennyisége 
1-től 100 g/t-ig terjed (USGS, 2011), amely alacsonyabb, mint az LCD kijelzőkben fellelhető 
fajlagos mennyisége, tehát az elhasznált LCD kijelzők értékes alternatív indium-források. A 
háttérvilágítást jellemző kritikus elemek a gallium, ittrium, európium, lantán, cérium, terbi-
um és gadolínium. Ezek legnagyobb mennyiségben a régebbi típusú LCD kijelzőkben hasz-
nált CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) hidegkatódos fénycsövek alkotói, a LED meg-
világítású eszközök – melyek kezdik kiszorítani a hidegkatódos társaikat – kevesebb ilyen 
elemet tartalmaznak (BuCHerT, 2012). A panelek háttérvilágítása lehet EDGE ill. MÁTRIX 
típusú. Az előbbi esetén a kijelző valamely élében vagy éleiben található a fényforrás, míg a 
MÁTRIX esetén a kijelző mögött több fényforrás helyezkedik el.

2.2. Az elhasznált lCD kijelzők előkészítése a szakirodalomban

Csőke BarnaBás, Bokányi LJudmiLLa, FaiTLi JóZseF, naGy sándor, 
mádainÉ ÜveGes vaLÉria, varGa TerÉZia, maGyar Tamás

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtcsoba@uni-miskolc.hu; ejtblj@uni-miskolc.hu

ejtfaitj@uni-miskolc.hu; ejtnagys@uni-miskolc.hu

Kezdetben az elhasznált LCD monitorokkal és tévékkel csak környezetvédelmi szempontok 
miatt foglalkoztak, az LCD hulladékok ártalmatlanítására (higany, folyadékkristályok) he-
lyezték a hangsúlyt. Ekkor a műanyag részek energetikailag hasznosítása volt jellemző, ahol 
csőkemencében 99%-os hatásfokkal elégették a hulladékokat, hőtartalmát hasznosították. Az 
LCD panelek üvegtartalma pedig a mai napig szilícium-tartalmú nyersanyagok helyettesítő 
anyaga. Napjainkban már a legértékesebb anyag-alkotók (elsősorban az indium) újrahasz-
nosítása került előtérbe, amely a kézi bontás, a mechanikai, a termikus és a kémiai eljárások 
célszerű kombinálást igényli. 

A továbbiakban a megoldandó feladatok sorrendjében ismertetjük a szakirodalomban 
feltárt technológiai, eljárástechnikai tapasztalatokat.

Az elhasznált LCD kijelzők előkészítése a szakirodalomban
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2.2.1. A használt monitor és TV begyűjtése, tárolása és kezelése

A legújabb, 2012. évi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktíva szerint 
az elektronikai hulladékok begyűjtése terén az EU-tagállamok két megoldási lehetőség kö-
zött választhatnak (isTván, 2012): 

• Az egyik szerint a piacra kerülő elektromos és elektronikai berendezések 
mennyiségének 45% illetve 65%-ának megfelelő mennyiségű hulladék 
visszagyűjtéséről kell gondoskodni legkésőbb 2016. illetve 2019. év végéig. 
• A másik változat a keletkezett hulladék 85%-ában határozza meg 
a 2019-ig elérendő begyűjtési célt. 

a) b) c)
2.2.1. ábra. Az LCD hulladékok biztonságos szállításának lehetőségei.

(Forrás: isTván, 2012)

Az LCD készülékek begyűjtése terén bevált gyakorlat, hogy az eltérő feldolgozá-
si eljárás miatt a LED LCD készülékeket más monitoroktól elkülönítve gyűjtik, tárol-
ják. Bár a készülékek külső burkolata robosztus, fennáll a higanyszennyezés veszélye 
a CCFL4 törékeny háttérvilágítás miatt. Ezért a LCD kijelzőket gondos szállításra elő 
kell készíteni (2.2.1. ábra). Egy 2010-es kutatási felmérés szerint az „ömlesztve” szállí-
tott LCD monitorok 20%-ában törik el a háttérvilágítást biztosító fénycső, fokozva ezzel 
a nehézfém szennyezés veszélyét, ezért kerülni kell a több szintes konténeres szállítást 
(pl. nagy teherhajókon). Biztonságosabb a raklapon, alacsony osztott konténerekben való 
szállítás.

� CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp): Hidegkatódos fénycső a TFT-LCD monitorok háttérvilá-
gításához használt, vékony, hosszú életű fénycsőfajta. Mára a technológia fejlettsége következtében 
lehetővé vált világító dobozokban való alkalmazása is. Egyéb alkalmazási területek: LCD TV, LCD 
monitor, camcorder monitor, notebook display, GPS display, világítás, háttérvilágítás, szkenner és má-
sológép lámpa.

Csőke Barnabás et al
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2.2.2. Elhasznált LCD monitor és TV fizikai, mechanikai előkészítése, 
termikus kezelése

Az indium kinyerése a síkképernyős kijelzőkből a 1.2. ábrán személtetett általános előkészí-
tési technológiának megfelelő. Első feladat az LCD monitor és TV a kijelző panel, valamint 
a szerkezeti anyagok kibontása. 

Bontás
Számosan végeztek LCD monitor és TV  bontást. Jellegzetes összetételt személtet a 2.2.1. 
táblázat.

2.2.1. táblázat. LG LCD monitor bontásának eredménye (BuZaTu/miLea 2008)

Más szerzők ettől (2.2.1. táblázat adataitól) eltérő szerkezeti anyag, ill. alkatrész össze-
tételt adnak meg.: Barna (2006) szerint az LCD panel anyagát tekintve mintegy 85% üveg, 
15% műanyag. A felhasznált folyadékkristály részaránya kb. 0,1 % (Barna, 2006),  Li  és 
szerzőtársai szerint (Li et al, 2006) a panel legfőbb alkotórészei a 40-50% üveg, ill. a 35-40% 
háttér-világítási modul, mely nagyrészt műanyag: 

• PMMA – polimetil-metakrilát,
• PET – polietilén-tereftalát
• PC - polikarbonát

3

2.1.1.táblázat: Az ITO réteg vastagsága és indium tartalma
(BÖNI, WIDMER 2011; BUCHERT 2012)
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Fajlagos ITO  
tartalom [mg/m2]

4000 7176 700 192 72 192 300

ITO réteg vastagság
[nm]

1667 2990 292 80 30 80 125

In-tartalom [mg/m2] 3120 5597 546 150 56 150 234

2.2.1.táblázat: LG LCD monitor bontásának eredménye (BUZATU/MILEA 2008)

Részegység Tömeg

[g]

Tömegarány

[%]

1. Műanyag 767 17,52

2. Fém 1844 42,22

3. Csavarok 18 0,41

4. LCD képernyő 377 8,61

5. Megvilágítás (Hg), 4 db 6,4 0,15

6. Lámpa tartó 23,6 0,54

7. Nyomtatott áramköri lemez 
(NYÁK)

304 6,94

8. Drót 35 0,80

9. Gumi 4 0,09

10. Plexi-üveg 923 21,08

11. Félig áteresztő fólia 58 1,32

12. Fehér fényű (feszes) fólia 19 0,43

13. Összesen 4379 100,00

Elhasznált LCD monitor és TV fizikai, mechanikai előkészítése, termikus kezelése 
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Ezen kívül tartalmaz még fémtartalmú elektronikus alkatrészeket (pl. NYÁK). Az alu-
míniumból, vasból, cinkből készült tartószerkezetek az üveglapon és világító modulon kívül 
helyezkednek el az LCD szerkezet védelmére. 

A kibontott LCD panelből a folyadékkristály eltávolítása,  ITO üveg feltárása 
és a polarizátor fólia eltávolítása
Bár a fő eljárástechnikai cél az indium visszanyerése, a kibontott LCD panelből az ITO ré-
teg megfelelő feltárását azonban akadályozzák műanyag polarizáló és védőfólia rétegek. A 
legelső feladat tehát e rétegek leválasztása az üvegről, valamint gondoskodni kell a folyadék-
kristály eltávolításáról. Mindezek történhetnek elkülönült eljárástechnikai lépésben, egymást 
követő lépcsőkben, vagy egy és ugyanazon eljárástechnikai folyamatban. A feladatok megol-
dására többféle javaslattal éltek a kutatók:

Folyadékkristály eltávolítása
A folyadékkristály eltávolítására is több javaslat született: 
− hőkezelés, amikor alacsonyabb hőmérsékleten a folyadékkristály elpárolog 
(Li et al. ld. ZHuanG et al. 2012); 
− durva aprítás és a töret ultrahangos – többnyire oldószeres – mosása 
(Li et al. 2009; ZHuanG et al. 2012; ZHao  et al. 2013), amely környezetre 
a legkisebb kockázattal jár. 

Polarizátor fólia mechanikai eltávolítása
− rövid idejű hőkezelést (200-250 °C) követő letépéssel 
(Li et al. 2009; Lee et al. 2013);
− őrléssel való fizikai feltárással (ZHuanG et al. 2012), és azt követő sűrűség 
szerint nehézközeges gravitációs szeparálás (ZHuanG et al. 2012);
− csiszolópapírral történő mechanikai-fizikai kezeléssel 
(Wu et al. 2004; ZHao et al. 2013);
− elektromos dezintegrálással (dodBiBa et al. 2012).
Gyakran a két folyamat egybekapcsolódik. 

Folyadékkristály és polarizátor egy folyamatban való eltávolítása:
− a szerves anyagok elégetésével (dodBiBa et al. 2012; Lu et al. 2012 );
− árnyaltabb megoldást kínál a kétlépcsős hőkezelés, amikor alacsonyabb hőmérséklete
a folyadékkristály elpárolog, és ezt követően a nagyobb hőmérsékleten ég el a műanyag 
rétegek anyaga (Li et al. ld. dodBiBa et al. 2012); 
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− pirolízis, amely környezeti szempontból mind a folyadékkristály, mind pedig 
polarizátor eltávolításának előnyösebb megoldása (LU et al. 2012; WanG et al. 2013),
csökken a PAH-kockázata; 
− rövid idejű hőkezelést (200-250 °C) követő polarizátor fólia letépése (Li et al. 2009; 
Lee et al. 2013), ezt követően finomaprítás és a folyadékkristály kimosása 
(ld. 2.2.2. ábra)
− durva aprítás és a töret ultrahangos mosása a folyadékkristály eltávolítására, azt 
követően finomaprítás és azt követő sűrűség szerint nehézközeges gravitációs 
szeparálás (ZHuanG et al. 2012), amely környezetre a legkisebb kockázattal 
jár (ld. 2.2.4. ábra). 
A Li és szerzőtársai  (2009)  javaslata szerint az LCD panelt kézzel történő kibontása 

után 10 percig 230o C-on hőkezelik (2.2.2. ábra), és a műanyagok polarizátor fóliát kézzel 
eltávolítják róla, az ITO-üveget ezután <5 mm-re aprítják, és a töretből a folyadékkristályt 
ultrahangos mosással (10 min, 40 kHz) eltávolítják, a megmaradt tiszta ITO-üvegről az indi-
um-ónoxid réteget a savas oldással távolítják el. 

2.2.2. ábra. Mechanikai-előkezelés, hőkezelés, őrlés, mosás és savas oldás 
technológiai folyamat vázlata, LI et al. (2009) nyomán

Elhasznált LCD monitor és TV fizikai, mechanikai előkészítése, termikus kezelése 



26

A fenti folyamathoz közel hasonló javaslatot tett Lee és szerzőtársai (Lee et al. 2013). A 
kézi szétszerelést követően (2.2.3. ábra) első lépésként kibontott LCD panelt 5 mm-re aprí-
tották, majd a termikus sokk módszerrel eltávolították róla a polarizátor réteget, ezt követően 
pedig a folyadékkristályt, ultrahangos mosással kinyerték. A folyadékkristály eltávolításának 
hatásfoka 85%, a polarizátor film leválasztásé 90%. A tiszta ITO-üveg töretet ezt követően 
savas oldás előtt <10 µm-re őrölték cirkon golyós töltetetű nagy energia sűrűségű planéta-
malomban (őrlési idő: 1 min, őrlőgolyó, átmérője 5 mm, n=1100 min-1). 

2.2.3. ábra. Lee és munkatársai által javasolt indium kinyerési technológia, 
(Lee et al. 2013)

A 2.2.4. ábra szerint (dodBiBa et al. 2012) az LCD  panel kézzel történő kibontása után 
a képernyőt leaprítják, majd 500 oC-on 3 óráig égetik a műanyagok és a folyadékkristály el-
bontására, majd a salakból savval kioldják az indiumot. Az oldatból az indiumot leválasztják, 
míg az oldási maradék üveggyártásra kerülhet. Felvetik a polarizátor fóliának elektrosokkal 
(elektromos dezintegrálás) való eltávolítását.

Lu és szerző társai 2012-es tanulmányukban bemutatják a szerves komponensek ki-
nyerése érdekében 577 °C-on kvarccsőben végzett LCD-pirolízist (2.2.5. ábra). A vizsgált 
mintaanyagban a folyadékkristályon túl a PVA polivinil-alkohol, TAC triaketil-cellulóz, TPP 
trifenil foszfát, és PET polietilén tereftalát a pirolízisre alkalmas anyagok, amelyek hőbontás 
során a gáz és a folyadék fázisba kerülnek. Az üveg és az ITO réteg pirolízis szilárd maradé-
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kát adja. Kísérletük, melyet végeztek 5 g mintaanyaggal, a felfűtést követő 1 órás hőmérsék-
let-tartással folytattak le, sikeresnek bizonyult: a szerves alkotók 87,87%-át eltávolították, a 
maradék szerves anyag korom alapú elegy, ami a környezetre nem jelent veszélyforrást. A 
keletkező pirolízis olaj főként ecetsavat és trifenil-foszfátot tartalmaz, desztillálással szepa-
rálható, a maradék olaj pedig üzemanyagként felhasználható (2.2.6. ábra). A pirolízis gázo-
kat szintén tüzelőanyagként való felhasználásra javasolják. A folyamat során visszamaradó 
üvegről az indiumot ki lehet nyerni lúgzással.

2.2.4. ábra. Őrlés, égetés és savas oldás technológiai vázlata,
 dodBiBa et al. (2012) nyomán 

2.2.5. ábra. A pirolízishez alkalmazott berendezés sematikus ábrája, (Lu et al.  2012)

Elhasznált LCD monitor és TV fizikai, mechanikai előkészítése, termikus kezelése 
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2.2.6. ábra. Hulladék LCD monitor termikus kezelése során képződő termékek
 anyagmérlege Lu et al. (2012) nyomán

Szintén vizsgálták a pirolízist WanG és szerző társai 2013-as cikkük szerint. A kutatásuk 
célja egyrészt az LCD-ből a szerves alkotókból pirolízissel értékes termékek előállítása, amit 
szemben más kutatókkal csak a már leválasztott műanyag részek pirolízisével (2.2.7. ábra) 
valósítottak meg. A tapasztalatok alapján pirolízist 450°C-on javasolják elvégezni, míg az 
ITO-üvegről kénsavval oldják le az indiumot.

Az égetés azonban környezeti kockázattal is járhat (ZHuanG et al. 2012), tekintettel a PAH 
vegyületek (policiklusos aromás szénhidrogének) keletkezésére. Ezért, ZHuanG és szerzőtársai 
véleménye szerint, környezeti szempontból a mechanikai előkészítéssel való polarizátor fólia 
eltávolítás előnyben részesítendő. A javasolt megoldást a 2.2.8. ábra szemlélteti. E szerint a pa-
nel kézzel történő kibontását követően a panelt <20 mm történő durva aprításnak vetik alá, majd 
ultrahangos (40 kHz) izopropil-alkoholos  (16,7%) fürdőben a folyadékkristály kimossák (45 
min, 60o C mellett). Ezt követően az polarizátor-ITO-üveget <3 mm-re őrlik, és a szitafrakciókat 
K2CO3 telitett oldatban, amelynek sűrűsége (1,8 kg/dm3) az üveg és a polarizátor (2,3 és 1,42 
kg/dm3) sűrűsége közé esett,  a polarizátort és az ITO-üveget egymástól úsztatással elválasztot-
ták. Az őrlésnél azt tapasztalták, hogy az aprítás szelektív, a polarizátor a >0,2 mm frakciókban 
feldúsul, a folyadékkristály mosásának hatásfoka 100%, a gravitációs szeparálásnál a polarizátor 
kihozatal a könnyű termékbe átlagban kb. 80%,  e termékben a polarizátor tartalom  >90%.

Csőke Barnabás et al



29

2.2.7. ábra. Hulladék LCD feldolgozásának eljárástechnikai folyamatábrája,
WanG et al. (2013) nyomán

2.2.8. ábra. LCD hulladék mechanikai előkészítése a polarizáló film és a ITO-üveg 
termékek előállítására,  ZHuanG et al. (2012) nyomán
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A tématerület egyik legfrissebb publikációjában ZHao kutatótársaival (2013.) az LCD 
panel többrétegű fóliáinak üvegről történő eltávolítására különböző technikákat mutat be 
és értékel. A savval történő lemaratást rossz hatásfokú technológiának tartják, így kísérlete-
ikben a fóliák eltávolítását (összehasonlításként) egyrészt királyvíz, másrészt csiszolópapír 
használatával végezték. Eredményeik szerint a királyvizes fémeltávolítás nagyon alacsony 
hatásfokú, azonban a csiszolópapírral mindent sikerült eltávolítani az üveg felületről, az in-
dium a többi anyaggal együtt a csiszolóporba került. Elektronmikroszkópos és EDS (Energy 
Dispersive Spectrometer) vizsgálataik során arra a következtetésre jutottak, hogy a színszűrő 
(CF) rétegben majdnem tízszer több az indium, mint a TFT rétegben, ezért ezt a kétféle ré-
teget külön kell választani a feldolgozás során. A rétegek közti folyadékkristályokat szerves 
oldószeres mosással távolították el majd desztillációval nyerték vissza. Vizsgálataik szerint a 
legjobb leválasztási hatásfokot (98,59%) acetonnal történő lemosással kapták. 

A fenti műveletek valamennyi elhasznált monitor és TV előkészítési folyamatban el-
engedhetetlenek annak érdekében, hogy az ITO réteg, az ITO-üveg fizikailag leltárt legyen, 
alkalmas legyez indium és az ón kémiai feltárására és leválasztására.

A továbbiakban az indium kémiai úton történő kinyerésének megoldásairól számo-
lunk be.

2.2.3. Az LCD kijelző (panel), valamint ITO-film gyártási maradékanyagának 
kémiai előkészítése az indium kinyerése érdekében

A kémiai eljárásokat minden esetben mechanikai és/vagy termikus eljárások elózik meg, 
annak érdekében, hogy nagyobb koncentrációjú indiumot tartalmazó, lecsökkentett tömegű 
anyagok kerüljenek a kémiai eljárásokra.

A fejezetben bemutatásra kerülő szakirodalomban különböző kiindulási anyagokat 
vizsgáltak: TFT-LCD panel, ITO-üveg, ITO felhordása után visszamaradt gyártási hulladék, 
vagy éppen analitikai tisztaságú ITO por. Megfigyelhető azonban, hogy az indium kémiai 
kioldására jellemzően savakat alkalmaznak, ugyanakkor az oldatkezelés során már többféle 
megoldás kerül bemutatásra (pl. precipitálás, extrakció, bioszorpció). 

ITO-üveg kémiai előkészítése
A Li és szerzőtársai (2009) kiszerelt, a folyadékkristálytól és a polarizátor filmtől elválasztott 
(ld. korábbi 2.2.2. ábrát is) ITO-üvegről az indium fém kinyerését vizsgáltak savas oldással. 
A munkájuk célja a savas oldás optimális körülményeinek meghatározása, de nem tértek ki 
az oldattisztítás folyamatára. Megállapítják, hogy az oldási eljárás az LCD feldolgozási tech-
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nológiájának a szűk keresztmetszete. A kioldás hatékonyságát befolyásolja a szemcseméret, 
az oldás hőmérséklete, az oldáshoz használt sav keverék, továbbá a tartózkodási idő. A tanul-
mányban 1000 g ITO-üveget aprítottak 5 mm alá, majd oldottak fel 500 ml (S/L-2:1; g/ml) 
különböző sav keverékekben – HCl:H2O = 50:50; HCl:HNO3:H2O = 45:5:50; HCl:H2SO4:
H2O = 35:15:50 -  20, 45, 60 és 85°C-on. A felhasznált savak töménysége sósav esetén 38%, 
kénsav esetén 98%, salétromsav esetén pedig 69%. A három sav keverék közül a sósav-salét-
romsav keverék eredményezte a legnagyobb indium kioldódást. A hőmérséklet növelésével a 
kihozatal nőtt, bár a 85 °C-os, ill. a 60 °C-os kioldás nagyon közeli értékeket mutatott (2.2.9. 
ábra), így a kioldás optimális hőmérsékletének a 60°C-ot javasolták, tartózkodási idő tekin-
tetében pedig a 30 perc elegendőnek bizonyult.

2.2.9. ábra. Az indium koncentráció változása az oldatban 
HCl:HNO3:H2O = 45:5:50 sav keverék hatására. (LI et al. 2009)

Lee és kutatótársai 2013-as cikkükben publikált kutatómunkájuk során a folyadékris-
tálytól és polarizátortól megtisztított (ld.2.2.3. ábrát is) ITO-üveget planéta-golyósmalom-
ban különböző finomságra őröltek a lúgzás előtt, azzal a céllal, hogy a savas oldásra legmeg-
felelőbb őrlési finomságot, ill. fajlagos felületet és őrlés időt  megállapítsák. E kísérleteknél 
a HCl:HNO3:H2O arány =45:5:50 volt az őrlést követően a szobahőmérsékletű lúgzásnál, 30 
perces időtartammal. Ezt követően a savas oldat összetételét, az optimális lúgzási időt és a lú-
gzás során a szilárd/folyadék arányt vizsgálták. Megállapították, hogy átlagos szemcseméret 
1 perces őrlés után 7,5 mikron volt, ezt követően az őrlési idővel növekedni kezdett (13,14,15 
mikronra). A fajlagos felület 1 perc után 6 m2/g-ra adódott, majd 5 perc után 4,6 m2/g-ra, a 
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finom szemcsék agglomerálódása eredményeként. A különböző őrlési időtartamnál elvégzett 
lúgzási kísérletek eredményei alapján megállapították, hogy a legjobb eredményt az 1 per-
ces őrlést követően, a legnagyobb fajlagos felületű őrleménnyel érték el. Ezt követően az 1 
perces őrleményeket lúgozták különböző kondíciók mellett. A legjobb eredményt, hogy az 
50:50 arányban adagolt tömény HCl:H2O adta. Az LCD porhoz képest a lúgzószer növelé-
sével (2x…25x) a kihozatali értékek növelhetőek. Az általuk elért legjobb indium kihozatal 
85% volt.

WanG és szerzőtársai 2013-as cikkükben bemutatott kutatómunka az ITO-üvegből az 
indium optimális kinyerésének lehetőségét is vizsgálták (a műanyagok pirolízise mellett: 
2.2.7. ábra). Megállapították, hogy az ITO-üvegről kénsavval való indiumot leoldás a lege-
lőnyösebb, annak ellenére, hogy a sósavval való oldás hasonló eredményre vezetett, ugyan-
akkor a salétromsavas oldás gyengébb eredményt adott. A lúgzás kísérleteknél a folyadék/
szilárd arány 1:2, a hőmérséklet 50…70 °C, a lúgzási idő 30...50 min és a savkoncentráció 
pedig 0,3…0,7 M/ l volt. A kísérleteknél a paraméterek, azonban szisztematikusan változtak 
a megadott paraméter-tartományok között. Az eredményeket matematikai statisztikai úton, 
szoftveresen értékelték ki, amely szerint az optimális paraméterek: 

− oldási idő: a 42,2 min, 
− hőmérséklet: 65,6°C, 
− savkoncentráció 0,6 M/ l .
Az indium kihozatal gyakorlatilag 100% volt.
A fenti két tanulmányban a szerzők (Li  et al. 2009; és LEE et al. 2013) az LCD hulladék 

előkészítésére és a kioldás körülményeinek vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. A következő 
tanulmányok pedig mind a kioldást, mint az oldatkezelési eredményeket részleteiben mutat-
ják be.

Indium és az ón kinyerése az oldatból (oldakezelés)
Az oldatból az indiumot leggyakrabban kicsapatással és cementálással választják le.

Li és kutatótársai 2011-es cikkükben (2.2.10. ábra) az indium és ón szelektív kinyeré-
sének kutatásáról számolnak be. A minta, melyet használtak, nagyhőmérsékletű izosztatikus 
nyomással próbatest tömbös anyaga. A darabos anyagot 5 mm alá aprították kézi kalapáccsal, 
majd rezgőmalommal 3 min idővel 105 µm alá őrölték. A lúgzást mechanikus keverővel 
(n=500 min-1) ellátott edényben végezték, amelybe 1 l  savas oldatot helyeztek, és a megfele-
lő hőmérsékletre melegítették, majd 10 g mintaanyagot adtak hozzá. Meghatározott időnként 
az oldatot mintázták. A lúgzási kísérletek eredményei szerint 0,75 M kénsavval 90°C-on az 
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indium 99,8%-a, míg az ón 8,6%-a oldódott ki. 1,5 M sósavval rendre 97,6% és 8,3%-ot 
kaptak, ezért a továbbiakban a kénsavval kísérleteztek. 100 g/ l  kénsavval 75 mikron alatti 
szemcseméretű anyagból (folyadék/szilárd arány: 1:10) 90°C-on 2 órán át történő lúgzással 
az indium 99%-a oldatba ment, míg az ónnak csak 8%-a. (A mintában jelentős mennyiségben 
az ón SnO2 formában volt jelen, ami savas körülmények között nem oldódik).  Az oldatból az 
ón kicsapatását 10 percen keresztül történő H2S gázzal való átbuborékoltatással valósították 
meg, mely során az ónnak közel 100%-a kivált, 50° C-on, 1M H2SO4 tartalom mellett. Az 
indiumot az oldatból cink felületen történő cementálással nyerték ki. 65°C-on, 1..1,5pH-
értéken, 40 órás cementálási idővel. A pH-értéket szódával állították be. Az elért indium 
kihozatal 99,9%. Az oldatból a cinket szódaadagolással a pH 7...7,5-re állításával karbonát 
formájában csapatták ki.

2.2.10. ábra. Gyártási ITO maradék feldolgozásának technológiai sémája
(Li et al. 2011)

Az LCD kijelző (panel), valamint ITO-film gyártási maradékanyagának kémiai előkészítése
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Az oldatkezelés további módja az oldószeres extrakció, amely napjainkban gyakran 
alkalmazott eljárás az indium tisztítására. Az első ilyen kísérleteket az 1960-as években 
kezdték meg. Az oldószerek közül a D2EHPA a leggyakoribb, tekintettel az indiumra nézve 
magas terhelhetőségére és jó szelektivitására. A D2EHPA összekeverhető más kivonósze-
rekkel, mint pl. alkilfoszfátok vagy alkilfoszfin-oxidok, az extrakció és a sztrippelés sze-
lektivitásának fokozására. Más kereskedelmi forgalomban lévő oldószerekről, mint Cyanex 
923 és Cyanex 272, is készültek tanulmányok, azonban ezek alacsonyabb terhelhetőséggel 
rendelkeznek indium esetén, mint a D2EHPA. (s. viroLainen eT aL, 2011).

viroLainen és szerzőtársai 2011-es tanulmányukban közzétett kutatásaik során ITO 
nano port használtak a lúgzási kísérletekhez (Inframat Advanced Materials, 99,99%, 30-70 
nm). A kioldási vizsgálatokat üvegreaktorban végezték. 1g ITO port 1L 0,1 és 1 M-os H2SO4, 
HCl és HNO3 savval kevertek 18-24 óráig, műanyag keverővel 545 rpm mellett. Továbbá 
szakaszos kísérleteket végeztek, mely során 0,1g ITO nano port 30 órán át kevertek 100 ml 
különböző koncentrációjú savakban (0,001; 0,01; 0,1 és 1 M-os).  Megállapították, hogy az 
oldás sebessége lassú a H2SO4 vagy a HCl esetén, a leglassabb a HNO3 alkalmazásakor. Az 
oldás sebessége jelentősen nőtt a sav koncentráció 0,1 M-ról 1 M-ra való növelésével. Az in-
dium és az ón teljes oldatba vitele 1 M H2SO4 és 1 M HCl sav esetén 6 óra alatt megvalósult, 
míg a kisebb koncentrációnál 1nap nem bizonyult elegendőnek. A 2.2.2. táblázat tartalmazza 
a kioldási vizsgálatok eredményeit, melyeket a különböző sav koncentrációkkal 30 óra tar-
tózkodási idő után értek el L/S=1000:1 arány mellett.

A 2.2.2. táblázat adataiból látható, hogy a kénsav és a sósav jobb eredményeket mutat, 
a koncentráció növelésével nőtt a kihozatal értéke, ugyanakkor a kénsav előnye a sósavval 
szemben, hogy az kevésbé korrozív. Megállapították azt is, hogy a koncentráció megfelelő 
megválasztásával elérhető bizonyos mértékű szelektivitás is a kioldás során. Az oldott indi-
um és ón kinyerésére három extrakciós rendszert vizsgáltak: 1M TBP-t (tributyl phosphate), 
1M D2EHPA (di-2-ethyl-hexyl-phosphoric acid ester) és a kettő keverékét (0,2M D2EHPA + 
0,8M TBP), melyeket a kísérletek előtt előkezeltek, ill. hígítottak. Az ónt szelektíven vonták 
ki a sósavas oldatból mind az 1M-os TBP-vel, mind a keverék extrahálószerrel. Az optimális 
extrakció esetén a HCl koncentrációja kb. 1,5M volt. A H2SO4 oldatból mindkét fém kinyer-
hető D2EHPA segítségével, majd a terhelt kivonószerből az indium szelektíven leválasztható 
>1,5 M-os HCl oldattal való sztrippeléssel. Ez utóbbi eljárás sokkal előnyösebb a D2EHPA 
indiumra vonatkozó nagyon magas terhelhetősége következtében. A McCabe-Thiele analízis 
alapján kétlépcsős ellenáramú extrakció (A/O=1:8 vizes/organikus fázis arány mellett) és 
kétlépcsős ellenáramú sztrippelés (A/O=2:1) révén az indium 0,74g/ l -ről 12,2 g/ l -re kon-
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centrálható, valamint az oldat fázisból majdnem a teljes indium tartalom kinyerése és nagy 
In/Sn szelektivitás érhető el (viroLainen et al. 2011).

2.2.2. táblázat. A savas kioldási kísérletek eredményei (viroLainen et al. 2011)

A 2012-es tanulmányuk szerint, az oldószeres extrakciót és az ezt követő sztrippelést 
vizsgálták RUAN és kutatótársai. Kiindulási anyaguk TFT-LCD volt.  A kísérletekhez a hul-
ladék TFT-LCD panelt folyékony nitrogénnel lefagyasztották, a polarizáló filmet leválasztot-
ták, majd az ITO-üveget 1 mm alá aprították. A hulladék TFT-LCD elemi összetétel elem-
zésének vizsgálata során különböző savakat használtak (2.2.3. és 2.2.4. táblázat), viszont a 
kioldási kísérleteket kénsavval végezték.

2.2.3. táblázat. Hulladék TFT-LCD főbb elemeinek oldódási koncentrációja  (mg/ l ) 
különböző savakban ( RUAN et al.  2012)
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Folyadékkristály eltávolítása

A folyadékkristály eltávolítására is több javaslat született: 

2.2.2. táblázat: A savas kioldási kísérletek eredményei
(VIROLAINEN et al. 2011)

L/S=1000:1; t=30 h

Koncentráció,  [mg/ ] Kihozatal, [%]

Kénsav

0,001 35 0 5 0

0,01 330 0 44 0

0,1 822 0 100 0

1 778 91.1 100 100

Salétromsav

0,001 23 0 3 0

0,01 0 0 0 0

0,1 526 4.4 69 5

1 740 16,1 100 21

Sósav

0,001 24 0 3 0

0,01 86 1,2 12 2

0,1 700 38,9 94 49

1 749 81,4 100 100

2.2.3. táblázat. Hulladék TFT-LCD főbb elemeinek oldódási koncentrációja 

(mg/ ) különböző savakban  ( RUAN et al. 2012)

Elemek

Savas rendszerek Al Sr Fe As Zn Ti In Cu Sn Cr

HCl 52,69 21,89 5,66 0,27 0,61 0,08 2,83 0,22 0,88 0,88

HCl-H2O2 49,27 20,15 7,18 0,16 0,65 0,11 2,91 0,44 0,54 0,84

HNO3 8,15 3,02 7,69 1,48 0,41 0,04 3,03 0,48 0,11 0,22

Kristályvíz 51,39 21,68 6,07 5,47 0,54 0,1 3,06 0,3 0,57 0,15

H2SO4 3,14 1,01 6,12 0,37 0,1 0,06 2,8 0,19 0,13 0,89

HCl-HNO3-H2O 40,99 18,49 5,04 3,76 0,43 0,08 2,93 0,34 0,63 0,18
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2.2.4. táblázat. A főbb elemek oldódási aránya (%),
(ruan et al. 2012)

A kioldási vizsgálatokat üveg reaktorban végezték 3:4 és 1:1 folyadék/szilárd arány 
mellett, azaz 10 g LCD hulladékot oldottak 7,5 ml, ill. 10 ml kénsavban (1:1; v/v), 160 °C és 
1 h mellett. A mintákat szűrték és a szűrletet hígították 100 ml-re vízzel és kémiai vizsgálatra 
vitték. Az eredmények alapján megállapították, hogy a folyadék/szilárd (L/S) arány nincs 
számottevő befolyással az indium kioldódására (2.2.5. táblázat), viszont a keverés és szűrés 
szempontjából az 1:1-es L/S arányt javasolták.

2.2.5. táblázat. In-koncentráció kénsav oldatban 
különböző L/S aránynál (mg/ l ) (ruan et al., 2012)

A vaskísérő ion oldatba kerülésének hatását figyelembe véve a D2EHPA kivonószerrel 
való indium extrakció során 5 perces tartózkodási időt vizsgáltak. Bár a D2EHPA térfogat%-
nak növelésével javult az indium kihozatala, a szerzők a 30% D2EHPA-70% kerozin keveré-
ket javasolták a viszkozitás, a szennyezők és a költségek miatt. Továbbá megállapították azt 
is, hogy az indium extrakció hatékonysága csökkent az O/A arány csökkenésével. Optimális-
nak az O/A= 1:5 szerves/vizes fázis arány értéket találták. Következő lépcsőben az indium 
sztrippelését végezték D2EHPA-ből különböző sósav koncentrációkkal. A kísérletek ezen 
szakaszában a 4 M HCl oldattal való sztrippelés bizonyult a legmegfelelőbbnek. A végső 
extrakciós hatékonyság elérte a 97%-ot (ruan et al. 2012).
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2.2.4.táblázat. A főbb elemek oldódási aránya (%),( RUAN et al., 2012)

Elemek

Savas rendszerek Al Sr Fe As Zn Ti In Cu Sn Cr

Tömény HCl 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

HCl-H2O2 102,5 101 93,3 4,94 113 80 92,5 73,3 154,4 586,7

Tömény HNO3 95,87 92,94 118 2,93 120 110 95,1 147 94,74 560

Kristályvíz 15,86 13,93 127 27,1 75,9 40 99 160 19,3 146,7

H2SO4 (1:1) 6,11 4,66 101 6,76 18,5 60 91,5 63,3 22,81 593,3

HCl-HNO3-H2O 79,76 85,29 83 68,7 79,6 80 95,8 113 110,5 120

2.2.5. táblázat. In-koncentráció kénsav oldatban 

különböző L/S aránynál (mg/ ) ( RUAN et al., 2012)

L/S arány

Elem 1:1 3:4

In 30.24 30.20

Fe 58.86 62.88

2.2.6.táblázat. ITO forrás kémiai összetétele (LI et al., 2011)

ÖSSZETÉTEL IN SN CU PB

Tömegarány 
(%)

71.21 7.65 <0.01 <0.001
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yanG és szerzőtársai 2013-as tanulmányukban bemutatták az ipari körülmények 
között, polarizáló filmmel együtt aprított LCD üvegen végzett kísérletüket. A fő céljuk 
az optimális savas kioldást követően szelektív szerves oldószeres extrakcióval kinyer-
ni az indiumot. A kioldás során sósavat, kénsavat, salétromsavat használtak, különböző 
koncentrációval (0,1M..1 M...6 M). A szilárd/folyadék arány minden kezdetben 0,1 g/ml 
később 0,5mg/ml volt. Megjegyzendő, hogy ez a zagysűrűség már nagyon megnehezíti a 
mechanikai úton történő keverést az oldás közben. A keverést n=350 min-1 fordulatszám-
nál végezték, a lúgzás időtartama 20 min…4 h között változott.  Az indium kioldási se-
bessége kloridos közegben volt a leggyorsabb, ha a koncentráció legalább 1 M elérte. 6 M 
koncentrációnál sósavval a kioldás 2 h alatt ment végbe, míg kénsavval és salétromsavval 
ugyanez az eredmény 4 órát vett igénybe. Megfigyelték, hogy a sósav és a salétromsav 
leoldotta az üvegről a fóliát 1..2 nap után (fehér pelyhek), ami gondot jelenthetne a szűrés 
során, illetve a szerves anyag befolyásolhatja a későbbi extrakciót. A kísérletek alapján 
mind az 1 M HCl, mind az 1 M H2SO4 alkalmasnak bizonyult. Az oldószeres extrakciót 
modell oldaton kísérletezték ki. Megállapították, hogy a szelektív indium extrakcióra a 
DEHPA kerozinos oldata alkalmas kénsavas kioldást követően. A sztrippelésre 1 M sósav 
a legalkalmasabb.

A muraTani és kutatótársai nevével jelzett szabadalomban a hulladék LCD-ből az in-
dium kinyerésére mutatnak be egy lehetséges módszert, és a hozzá tartozó eszközöket. Az 
eljárás lényege, hogy az aprított LCD panelt szobahőmérsékleten lúgozzák 1,5 pH-értéken 
sósavas oldásnak tesznek ki. Ezt követően az ón, mint szennyezőt vasszemcsékkel, cemen-
tálással eltávolítják. A szabadalom szerint 0,1…8 mm közötti vasszemcsék alkalmasak erre 
a célra, a kísérlet során az átlagos szemcseméret 3 mm volt. A cementálás során a beadagolt 
vasszemcsékből Fe2+ ionok oldódnak be, miközben az oldatban lévő Sn2+-ból Sn válik ki a 
szilárd vas szemcse-felületekre. Ez azért lehetséges, mert a vasnak az elektródpotenciálja 
negatívabb, mint az óné, így az hajlamosabb ionizálni. Miután kivált az ón, azt ultrahangos 
vibrációs módszerrel leválasztják (lenyírják) a vasszemcsék felületéről. Az indium tartal-
mú oldatban ekkor a vas is jelen van, mint szennyező, de azt pH-növeléssel (NaOH), vas-
hidroxid csapadék formájában leválasztják. Ekkor indium-hidroxid is keletkezik, azonban a 
vas-hidroxid és indium-hidroxid ülepíthetőségében való eltérés  (az indium nagyon nehezen 
ülepszik) lehetővé teszi, hogy a vascsapadék leválasztásakor az indium-hidroxid a vizes fá-
zissal maradjon. Ezt követően, a javasolt eljárás szerint, a pH-értéket 1,5 pH-értékre sósavval 
leviszik, hogy visszaoldva az indium-hidroxidot. Végül az indiumot cementálással – cink 
vagy alumínium szemcséket alkalmazva – nyerik ki. 

Az LCD kijelző (panel), valamint ITO-film gyártási maradékanyagának kémiai előkészítése
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2.2.11. ábra. Az LCD panel feldolgozásának technológiai folyamatábrája 
(TsuJiGuCHi, 2012).

A hagyományos oldatkezelési eljárások, mint precipitálás, cementálás, oldószeres 
extrakció hátrányai azonban, hogy nagy mennyiségű lúgot igényelnek, a cementálás fo-
lyamatához pl. nagy mennyiségű fémes források, mint pl. cink, szükséges, valamint az 
oldószeres extrakció esetén mind a raffinátum, mind pedig reflux oldat további kezelésé-
ről gondoskodni kell. Ezen hátrányok kiküszöbölésére TsuJiGuCHi (2012) tanulmányában 
egy egyszerű és környezetbarát eljárást ír le, ahol a TFT-LCD panelből való indium 
kinyerése a savas oldás során képződő indium klór komplex anioncserélő gyantán való 
adszorpciója, majd vízzel való deszorpció révén valósul meg a 2.2.11. ábrának megfe-
lelően.

A folyamatábra alapján az TFT-LCD panel aprítását (<10mm) követően az ITO 
tartalmú üveget sósavas oldásnak tettek ki.  A nem oldódó komponensek (pl. üveg, 
film réteg) szűréssel való leválasztása után visszamaradó savas oldatot, amely az in-
dium mellett szennyezőket is tartalmaz (mint ón és alumínium), anion-cserélő gyantát 
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tartalmazó oszlopra vezetik.  Az indium és ón az átlátszó elektróda anyagai, míg az 
alumínium a TFT elektródáé. A gyantán az indium és ón adszorbeál, míg a szennyezők 
(pl. alumínium) továbbra is az oldatban maradnak. (A szennyezők pH 8 körül hidroxid 
formában leválaszthatók.) Az adszorbeált sav és indium leválasztása visszanyerése a 
gyantáról vizes deszorpcióval valósul meg. A visszanyert savas oldat visszavezethető a 
folyamat elejére, az indium és ón tartalmú oldatból pedig pH-szabályozással az indium 
és az ón szelektíven leválasztható: NaOH adagolással pH 1,5-2,5 között ón-hidroxid 
csapadék, majd pH 4,5-5,5 érték között pedig indium-hidroxid csapadék képződik. Az 
indium kihozatala a koncentrált indium oldatból 86%-ra adódott. A teljes indium kiho-
zatal 90% volt, a leválasztott indium csapadék pedig 94%-os tisztaságú volt (m. TsuJi-
GuCHi, 2012).

CHen És Társai (2003) alternatív módszerként két lépcsős indium kinyerési módszert 
mutatnak be: a szén redukciót és az elektrolízist. A nagy mennyiségű indium-ón ötvözet 
maradékanyag miatt, az indium kinyerhetősége elég alacsony, ezért a maradékanyag vissza-
forgatása szükséges.

ITO-film gyártás hulladékának kémiai előkészítése indium kinyerésére
Az ITO szintetizálásának fő módja a magnetron porlasztásos eljárás, amely során a 
kiindulási ITO anyag kb. 15-30%-át épül be az ITO rétegbe, 70-85%-a porszerű ma-
radékanyag (hulladék). A gyártás során a porlasztáshoz felhasznált anyag, jellemzően 
9:1 tömegarányban tartalmaz indium-oxidot és ón-oxidot, ugyanakkor az indium, ón és 
oxigén mellett egyéb elemek is előfordulnak <20ppm mennyiségben (Li et al., 2011). 
Az ITO porlasztásához felhasznált anyag kémiai összetételét az 2.2.3. táblázat tartal-
mazza.

2.2.6. táblázat. ITO forrás kémiai összetétele (Li et al., 2011)

A gyártás során képződő hulladék egyik fő forrása az indium visszanyerésének. A leg-
egyszerűbb és gazdaságilag a leghatékonyabb módszeroldás és a fém-szulfidos kicsapatás 
(szelektív szulfidos kicsapatás) (ennaassia et al, 2002), amely egy igen hatékony eljárás, 
mert a fém-szulfid oldhatósága alacsony, a kiválasztott fémet könnyen el lehet vele távolítani, 

ÖSSZETÉTEL In Sn Cu Pb 

Tömegarány 
(%) 

71.�1 7.�� <0.01 <0.001 
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gyors a reakció idő aránya, kiváló ülepedési tulajdonságokkal rendelkezik, valamint olvasz-
tással újrahasznosítható a szulfid csapadéka.

sHenG-Jen Hsien és szerzőtársai (2009) az indium kinyerését kémiai oldás és forró im-
merziós eljárás útján vizsgálta. Az ITO porlasztás hulladékát 30 térf.%-os sósav oldatban 
(35%, HCl) oldották 80°C-on 30 percig. Ezt követően az oldatba került ónt tiszta (99,9%-os) 
indium lap segítségével választották le 70 °C-on 45 perc tartózkodási idő mellett. Az indium 
leválasztását tiszta (99,9%) cink és magnézium szemcsékkel (1-10µm) végezték 50 C-on 30 
percig, mely során szivacsos indium képződött, melyet végül 10 percig 300 C-on KOH oldat-
ba (99%, KOH) merítve tisztítottak. Az indium képes reakcióba lépni HCl-el és HF-el, amely 
során InCl3 és InF3 képződik, majd az indium kicserélhető Zn, Al vagy Mg segítségével.
Összehasonlítva a helyettesítő anyagokat megállapították, hogy cinkszemcséket alkalmazva 
50°C hőmérsékleten kb. 4% cink maradt vissza a forró immerziós tisztító folyamat során. 
Így cinkszemcsék savas oldathoz adagolásával kb. 96%-os tisztaságú indium nyerhető, míg 
magnéziumszemcsék helyettesítő anyagként való alkalmazása >99%-os tisztaságú indiumot 
eredményezett. 

HAN és szerzőtársai 2002-es tanulmányukban beszámoltak arról, hogy az LCD 
gyártás során fel nem használt, ezáltal hulladékká vált indium-ón oxid (ITO) anyagból 
sósav és salétromsav keverékkel való kioldást követően szelektív kicsapatással mind az 
ón, mind az indium kinyerhető. Megállapították, hogy az ón 3-8 pH között könnyen ki-
csapódik, oxidálószer adagolással pedig majd a teljes mennyiség csapadékba vihető 3,5 
pH körül. Másrészről az indium csak 4...5pH-érték fölött csapatható ki, még oxidáló-
szer jelenlétében is. Az általuk javasolt technológiában az eredendően nagyon savas oldat 
pH-ját NaOH-al 1 pH-értékre kell felvinni. Ezen a pH-értéken majdnem tiszta ón-oxid 
csapadék szűrhető le. A szűrlet pH-ját ezután tovább kell növelve 4,5 pH-értékig ón és 
indium jelentős része csapadékba kerül. Ebben a lépcsőben kell oxidálószert adagolni a 
reaktorba, hogy fokozható ón kicsapatása. A szűrlet ezt követően fémektől mentes, így 
felhasználható arra, hogy az első lépcsőben a lúgosításhoz kevesebb friss NaOH legyen 
szükséges. A szilárd részt ezután sósavval 3 pH körül be kell oldani, ekkor ugyanis csak 
az indium megy oldatba, az ón nem. A csapadék ekkor még mindig sok indiumot tartal-
mazhat, ezért célszerű az 1 pH-s reaktorba visszavinni. Így a folyamat végén 99,99% 
tisztaságú indiumot lehet előállítani. Nagyobb tisztaságú In oldószeres extrakcióval (tri-
oktilfoszfin-oxid alkalmazásával) érhető el.

Csőke Barnabás et al
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Biológiai eljárások
Az elektronikai hulladékok (pl. NYÁK lapok) biológiai úton való feltárásáról több irodalom-
ban olvashatunk, azonban kimondottan elhasznált eszközözökből származó LCD panelből 
történő indium kinyerésére irányuló biolúgzásra nem találtunk szakirodalomban példát. Vi-
szont a kis szennyezőanyag tartalmú szennyezett vizek, talajvizek kezelésére ismert és ha-
tékony eljárás a bioszorpció. A bioszorpció során a szennyezőanyag (általában nehézfémek) 
megkötése biomassza segítségével történik bioszorpció vagy bioakkumuláció útján (www.
hulladekonline.hu). 

OGI és szerzőtársai közzétett eredményei alapján ez az eljárás nagyon hatásos és 
költség-hatékony szennyvizekből való indium(III) kinyerésére is. Ők vizes oldatból az 
oldható indium(III) kinyerését vizsgálták bioszorpció révén. Az oldható indium megkö-
tése Gram-negatív Shewanella algea mikroorganizmus sikeresnek bizonyult szobahőmér-
sékleten 2,4-3,9 pH tartományon. Az indium(III) oldat elkészítéséhez InCl3-at oldottak 
desztillált vízben. Az indium koncentráció 0,1-1 mol/m3 között változott. A mikrobát fel-
szaporították, majd a szorpciós kísérletek során 5 ml S. algae sejt szuszpenziót kevertek 
10 ml vizes InCl3 oldathoz és a pH-t sósavval állították. A sejt koncentrációja a keverék 
oldatban 7,4 és 15 x1015sejt/m3 között volt. Az indium(III) megkötése a nyugvó sejtek 
által nagyon gyorsan végbement, az indium(III) iont teljes mértékben megkötötte 10 per-
cen belül. A pH-érték és a baktérium sejtek koncentrációja a vizes indium(III) oldatban 
jelentősen befolyásolta az indium(III) kihozatalát. A kihozatal nőtt az oldat pH-jának 
növelésével (pH 2,39-nél az oldat indium(III) tartalma még nem csökkent). A növek-
vő baktérium biomassza szintén magasabb kihozatalt eredményezett. Például az indium 
frakció kihozatala 25%-ról 87%-ra nőtt, amikor a sejtszámot 7,5 1015 sejt/m3-ről 15 x 
1015 sejt/m3-re növelték 3,8-as pH-n. Megvizsgálták továbbá az adszorpciós képességet 
nagyon híg indium oldatok esetében is. Megállapították, hogy indium(III) koncentráció 
csökkenése növekvő indium kihozatalt eredményezett. 100% indium leválasztás ment 
végbe vizes 0,2 és 0,1 M/m3-es InCl3 oldatból 8x1015 sejt/m3 biomassza koncentráció 
mellett. A baktérium által megkötött indiumot utána szárították 50°C-on 12 órán át. Az 
indium koncentrációja a száraz biomasszába 5,4m/m% volt, azaz 474-szerese a kiindulási 
oldatban lévő indium(III) koncentrációnak. Fűtve a baktérium sejteket kb. 800°C-on 2 
órán át, a szilárd anyag 40%(m/m) indiumot tartalmazott, ami a kezdeti oldat indium(III) 
koncentrációjának 4300-szerese.

Az LCD kijelző (panel), valamint ITO-film gyártási maradékanyagának kémiai előkészítése
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Termikus és kémiai eljárások  kombinációja az indium kinyerésére
Park és kutatótársai 2009-es cikkükben egy olyan kombinált eljárást (2.2.12. ábra) mutat-
nak be, melynek alapja a hulladék PVC termikus bontása során keletkező sósav segítségé-
vel illékony InCl3 előállítása. Mind levegőn, mind N2 atmoszférában vizsgálták különböző 
hőmérsékleten az elérhető kihozatalt. A kísérletekhez tiszta In2O3-at, illetve LCD port hasz-
náltak. A PVC termikus bontását 250...350°C-on végezték. A keletkező HCl-t 50 ml/min 
nitrogéngázban vagy levegőben vezették rá 1 órán keresztül a 0,1g tiszta In2O3, vagy 0,5 g 
LCD porra.  A hőmérsékletet ebben a lépcsőben 350…1000°C között változtatták, a Cl/In 
moláris arányt pedig 1..11 között. A keletkezett terméket salétromsavban oldották. Megál-
lapították, hogy mindkét atmoszférában a PVC bontási hőmérsékletének növelésével jobb 
indium kihozatalt értek el. Az LCD por esetén alacsonyabb indium kihozatalt értek el, ezt 
azzal magyarázták, hogy az LCD porban lévő egyéb oxidok pl. alumínium-oxid, vas-oxid, 
ón-oxid elfogyasztották a HCl-t. A legjobb értékeket 11 Cl/In moláris aránnyal, 350°C-on 
érték el, amikor N2 atmoszférában 66,7, míg levegőben 54,1% In kihozatalt kaptak (Park 
eT aL., 2009).

2.2.9.ábra. PVC pirolízis kísérleti berendezés sematikus ábrája 
(PARK et al. 2009)

Csőke Barnabás et al
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2.3. Az elhasznált lCD kijelzők eljárástechnikai anyagvizsgálata

A relatíve bőséges szakirodalmi adat mellett is elkerülhetetlen, hogy amennyiben  a kritikus 
nyersanyagok hazai feldolgozó bázisát meg kívánjuk teremteni, akkor alapvetően a saját el-
járástechnkai vizsgálatokkal megszerzett tapasztalatokra, adatokra támaszkodhatunk. Ezért a 
jelen projekt keretében e témakörben a legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy az eljárás-
technikai anyagvizsgálatokkal és előkészítéchtechnikai alapvizsgálatokkal az LCD kijelzők 
komplex, maradékanyag-mentes hasznosításának várható üzemei méretű megvalósítást tu-
dományosan megalapozzuk.

Tekintettel arra, hogy a termikus és kémiai eljárások igen költségesek, ezért arra töre-
kedtünk, hogy a fizikai-mechanikai előkészítési műveletekkel a lehető legkisebb tömegű, 
a legértékesebb komponensekben tekintetében a lehető legnagyobb koncentrációjú termé-
ket állítsuk elő a további kémiai, biológiai, vagy termikus (plazma) feldolgozó technológiai 
folyamat számára. Hasonlóképen a kémiai vagy biológia szolubilizációs, ill. oldatkezelési 
vizsgálatokban is olyan, rendszerint több értékes alkotót, kritikus elemet tartalmazó kollektív 
koncentrátum (leggyakrabban csapadék) előállítása volt a cél, amelyek alkalmasak piacképes 
fémvegyületek vagy „tiszta” fémek, vagy fémötvözetek előállításra.

E vizsgálatokat a mintavétellel, a LCD monitor és TV bontásával, a szerkezeti anyagi és 
alkatrész összetétel megállapításával kezdtük, ezek alapján, és a szakirodalmi tapasztalatokat 
felhasználva technológiai koncepciót dolgoztunk, amely mentén az előkészítéstechnikai kí-
sérleti alapvizsgálatokat lefolytattuk. Számos esetben olyan kérdésekre kerestük a megoldást, 
amelyre mindez ideig nem kaptunk kielégítő választ (pl. a polarizátor fólia leválasztásának 
gépi megoldása, oldatkezelés). Az előkészítéstechnikai vizsgálatokra alapvetően a Miskolci 
Egyetem (ME) Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet laboratóriu-
maiban kerül sor, az SEM elektronmikroszkópi vizsgálatokat az ME Ásványtani-Földtani 
Intézetében, a kémiai analitikai elemzéseket az MTA Természettudományi Központ Anyag- 
és Környezetkémiai Intézetében végezték el.

Az LCD kijelző (panel), valamint ITO-film gyártási maradékanyagának kémiai előkészítése
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2.3.1. Mintavételezés, TV és monitor szétbontása, szerkezeti anyagai 

FaiTLi JóZseF, maGyar Tamás, naGy sándor 
Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

ejtfaitl@uni-miskolc.hu

Az elhasznált síkképcsöves eszközök begyűjtését és kezelését erre szakosodott cégek vég-
zik, a mintavételezés a begyűjtés és tárolás során lehetséges. Ezek a berendezések (TV-k 
– monitorok) egyedi eszközök, így a mintavételezés is – szemben az előkészítéstechnikában 
szokásos halmazból történő mintavételezéssel – egyedi darabok kiválasztását jelenti. A min-
tavételezés másik sajátossága, hogy típus készülékekről van szó, így a kívánt minta típusa is 
megválasztható. 

A mintavételezés másik két fontos célja volt:
− egyrészt az LCD monitor és TV szerkezeti-anyag, alkatrész és kémiai összetételének
 meghatározása a hazánkban értékesített leggyakoribb típusokra;
− másrészt az alapanyag és adatok biztosítása a technológiai célú vizsgálatok számára. 
2013 során két mintavételezés történt, először 2 TV és 2 monitor, majd 5 TV és 4 moni-

tor (összesen 13 készülék) került beszerzésre és feldolgozásra. Első lépésben – kézi bontással 
- minden egyes készüléket fő szerkezeti összetevőkre bontottunk, majd a fontosabb kompo-
nenseket kémiai elemzésére került sor. 

Első mintavételezés és bontás eredménye
Az első mintavételezés eredményeit a 2.3.1.-2.3.4. ábrák szemléltetik. A szétbontás során a 
képernyők alkatrészeit nagyobb osztályokba sorolva, az alkatrészenkénti és szerkezeti anya-
gonkénti összetételt 2.3.1. táblázat foglalja össze.

2.3.1. ábra. JVC: LT-32HG35E LCD (CCFL) TV a szétbontás előtt és után

Faitli József et al
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2.3.2. ábra. DiBoss: LT-30HLP LCD (CCFL) TV a szétbontás előtt és után

2.3.3. ábra. DELL: L0002086 LCD (CCFL) monitor a szétbontás előtt és után

2.3.4. ábra. ACER: AL1716(s) LCD (CCFL) monitor a szétbontás előtt és után

Megfigyelhető, hogy a DiBOSS márkájú LCD TV régebbi típusú, míg a JVC márkájú 
LCD TV már egy újabb gyártmány, a két TV anyagi összetétele között jól látható a kü-
lönbség. A DiBOSS márkájú LCD TV-ben jóval több a fémes összetevő, míg az újabb JVC 
márkájú LCD TV-ben a műanyag összetevők aránya nagyobb. Megállapítható továbbá, hogy 
a két különböző típusú LCD TV-ben lévő LCD panelek tömege közel azonos, illetve az 
is, hogy a szétbontás során jelentős mennyiségű nyomtatott áramköri lemez (NYÁK) lap 
került kibontásra mindkét esetben. A műanyag és fém szerkezeti anyagok együtt a készülék 

Mintavételezés, TV és monitor szétbontása, szerkezeti anyagai
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anyag 80%-át teszik ki. Ezek hasznosításával jelentős anyaghányadról lehet gazdaságosan és 
környezet kímélően gondoskodni. Az elvégzett kutatómunka számára kiemelt részegység az 
LCD-panel volt, amely 8-10%-ot képvisel a készülékekben. Fontos alkatrész a nyomtatott 
áramköri lap (NYÁK), amelynek mennyisége a készülékben 6–8%, azonban ezek előkészí-
téséről a későbbi fejezetekben esik szó.

2.3.1. táblázat. LCD (CCFL háttérvilágítású) eszközök anyagi összetétele 
(szétbontás és tömegmérés alapján)

A második mintavételezés és bontás eredménye
A második bontási sorozatban az eltérő háttérvilágítású  (CCFL-fénycső és LED) eszközök 
külön-külön csoportot képeztek. 

2.3.5. ábra. SAMSUNG: LTJ400HV11-V LCD TV (LED háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

lCD (CCFl) eszközök anyagi összetétele (szétbontás alapján)

LCD TV LCD Monitor

adatai
Márka: JVC
Típus: LT-
32HG35E

2011. 09. hó

Márka: DiBoss
Típus: LT-30HLP

2004. 09. hó

Márka: DELL
Típus: L0002086

2006. 03. hó

Márka: ACER
Típus: AL1716(s)

2007. 02. hó

Alkatrész
ek típusa

Tömeg
[kg]

Tömegar
ány
[%]

Tömeg
[kg]

Tömega
rány
[%]

Tömeg
[kg]

Tömegarán
y

[%]

Tömeg
[kg]

Tömega
rány
[%]

5,54 50,46 4,68 34,41 2,08 38,10 1,78 45,88

Fém 3,3 30,05 6,6 48,53 2,56 46,89 1,34 34,54
LCD 
panel

1,14 10,38 1,06 7,79 0,46 8,42 0,38 9,79

NY.Á.K. 0,8 7,29 1 7,35 0,32 5,86 0,32 8,25
Vezeték 0,14 1,28 0,14 1,03 0,02 0,37 0,04 1,03

Csavar 0,06 0,55 0,12 0,88 0,02 0,37 0,02 0,52

Összesen 10,98 100,00 13,6 100,00 5,46 100,00 3,88 100,00

Faitli József et al
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2.3.6. ábra. LG: 32LS3450-ZA LCD TV (LED háttérvilágítású)
 a szétbontás előtt és után

2.3.7. ábra. JVC: LT-032HA45E LCD TV (LED háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

2.3.8. ábra. SONY: KDL-32EX310 LCD TV (LED háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

A szerkezeti anyagi ill. alkatrész összetétel megállapítására 5 LCD TV és 4 LCD moni-
tor került manuális bontásból származó anyagonkénti és alkatrészenkénti szétválasztásra. Az 
összetételt a 2.3.2. és 2.3.3. táblázat, magát a bontást a 2.3.5.-2.3.15. ábra szemlélteti.

Mintavételezés, TV és monitor szétbontása, szerkezeti anyagai
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2.3.9. ábra. SAMSUNG:UE40D5000PW LCD TV (LED háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

2.3.10. ábra. DELL: 1905FP LCD monitor (CCFL háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

2.3.11. ábra. DELL: 1901FP LCD monitor (CCFL háttérvilágítású) 
a szétbontás előtt és után

Az LCD kijelzők szétbontása alapján megállapítható, hogy az LCD kijelzők panel ré-
szének tömegaránya a monitorokban közel 10-15%, a TV készülékben 13-20%. Az utóbbi 
vizsgálatokban a szerkezeti anyagok (műanyagok és fémek) együttesen 70-80%-ot képvi-
selnek, ezen belül leggyakrabban nagyobb műanyag-tömegaránnyal. A LED háttérvilágítású 
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kijelzők (TV-k) szétbontása alapján az is megfigyelhető, hogy az 5 bontásra kerülő TV-ből 
2 háttérvilágításként mátrix (LED-ek mátrix formába rendezve a teljes LCD panel mögött)- 
(2.3.12. és 2.3.13. ábra), 3 pedig úgynevezett edge technológiát (LED sor sínen rögzítve az 
LCD panel tetején és alján, 2.3.14. ábra) használ. A 4 bontásra kerülő CCFL háttérvilágítású 
kijelző (2.3.14. ábra) közül 2-2 monitor azonos márkájú és típusú, így a bontás alapján elké-
szített anyagmérlegük is megegyezik.

2.3.12. ábra. A SAMSUNG: LTJ400HV11-V kijelző LED mátrix háttérvilágítása

2.3.13. ábra. A mátrix technológiás LED háttérvilágítás

2.3.15. ábra. A DELL: 1901FP (LCD 
monitorból kibontott CCFL háttérvilágítás)

2.3.14. ábra. A SAMSUNG: UE40D5000PW
(LCD TV-ből kibontott LED háttérvilágítás)

Mintavételezés, TV és monitor szétbontása, szerkezeti anyagai
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2.3.2. táblázat. LCD TV-k (LED háttérvilágítású) anyagi összetétele 
(szétbontás és tömegmérés alapján)

Megjegyzés: a *-al jelölt értékek nem pontos értékek, mivel a LED háttérvilágítás 
az LCD panel szélein (tetején és alján) fém sínre van rögzítve.

2.3.3. táblázat. LCD monitorok (CCFL háttérvilágítású) anyagi összetétele 
(szétbontás alapján)

LCD TV-k (LED háttérvilágítású) anyagi összetétele (szétbontás alapján) 

LED 
háttérvilágítás 

típusa 

LED háttrévilágítás a teljes LCD panel mögött 
rögzítve  (MATRIX) 

LED háttérvilágítás az LCD panel tetején és alján fém sínre rögzítve (EDGE) 

Kijelzők 
adatai 

Márka: SAMSUNG 
Model: LTJ�00HV11-
V 
Sorozatsz.: 
ZA2Y3SFCD001�1B 
Gyártási év: 2012. 10. 
hó 

Márka: LG 
Model: 32LS3�50-ZA 
Sorozatsz.: 
302MAFCOC339 
Gyártási év: 2013. 02. 
hó 

Márka: JVC 
Model: LT-032HA�5E 
Sorozatsz.: 
0981115�BV 
Gyártási év: 2012. 07. hó 

Márka: SONY 
Model: KDL-32EX310 
Sorozatsz.: 
�11�473 
Gyártási év: 2012. 0�. hó 

Márka: SAMSUNG 
Model: UE�0D5000PW 
Sorozatsz.: 
Z8AF3SHC101686P 
Gyártási év: 2012. 01. hó 

Alkatrészek 
típusa 

Tömeg 
[kg] 

Tömeg-
arány 
[%] 

Tömeg 
[kg] 

Tömegarány 
[%] 

Tömeg 
[kg] 

Tömegarány 
[%] 

Tömeg 
[kg] 

Tömegarány 
[%] 

Tömeg 
[kg] 

Tömegarány 
[%] 

Műanyag 3,20 36,28 2,92 �3,07 3,0� �2,3� 3,26 37,91 3,3� 31,69 

Fém 2,9� 33,33 2,38 35,10 2,28 31,75 3,08 35,81 �,66 ��,21 

LCD Panel 1,72 19,50 0,8� 12,39 1,08 15,0� 1,12 13,02 1,7� 16,51 

NYÁK. 0,70 7,9� 0,�� 6,�9 0,�� 6,13 0,68 7,91 0,60 5,69 

LED 
háttérvilágítás 

0,20 2,27 0,12 1,77 0,20* 2,79* 0,2�* 2,79* 0,1�* 1,33* 

Vezeték 0,0� 0,�5 0,06 0,88 0,10 1,39 0,16 1,86 0,02 0,19 

Csavar 0,02 0,23 0,02 0,29 0,0� 0,56 0,06 0,70 0,0� 0,38 

Összesen 8,82 100,00 6,78 100,00 7,18 100,00 8,60 100,00 10,5� 100,00 

Megjegyzés: a *-al jelölt értékek nem pontos értékek, mivel a LED háttérvilágítás az LCD panel szélein (tetején 
és alján) fém sínre van rögzítve. 

lCD monitorok (CCFl háttérvilágítású) anyagi összetétele (szétbontás alapján)

Márka: DELL
Model: 1905FP
Sorozatsz.:
CN-OT6117-71618-HBG-
AGSL
Gyártási év: 2006. 08. hó

Márka: DELL
Model: 1901FP
Sorozatsz.:
CN-04Y281-71618-455-
BBTY
Gyártási év: 2006. 02. hó

Márka: DELL
Model: 1905FP
Sorozatsz.:
CN-OT6117-71618-HBG-
AGUM
Gyártási év: 2006. 06. hó

Márka: DELL
Model: 1901FP
Sorozatsz.:
CN-04Y281-71618-44F-
AAXE
Gyártási év: 2006.02. hó

Alkatrészek 
típusa

Tömeg
[kg]

Tömegarány
[%]

Tömeg
[kg]

Tömegarány
[%]

Tömeg
[kg]

Tömegarány
[%]

Tömeg
[kg]

Tömegarány
[%]

2,18 46,19 2,20 46,03 2,18 46,19 2,20 46,03

Fém 1,48 31,36 1,50 31,38 1,48 31,36 1,50 31,38

LCD Panel 0,50 10,59 0,46 9,62 0,50 10,59 0,46 9,62

NY.Á.K. 0,46 9,75 0,52 10,88 0,46 9,75 0,52 10,88

CCFL 
háttérvilágítás

0,04 0,85 0,04 0,84 0,04 0,85 0,04 0,84

Vezeték 0,04 0,85 0,04 0,84 0,04 0,85 0,04 0,84

Csavar 0,02 0,42 0,02 0,42 0,02 0,42 0,02 0,42

Összesen 4,72 100,00 4,78 100,00 4,72 100,00 4,78 100,00

Faitli József et al
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A mechanikai előkészítésre kerülő LCD kijelzők adat-összesítése
Összefoglalóan a 13 db készlék bontásának eredményéből megállapítható (2.3.4. táblázat), 
hogy az LCD monitorok átlagos tömege 6,2 kg, a televízióké 8,4 kg, ezeken belül az indiu-
mot hordozó LCD panel tömegaránya a monitoroknál 12, 5%, a televízióknál 16,5%, min-
dösszesen az áltagos tömeg: 7,3 kg, az LCD panel tömegaránya: 12,5%.

2.3.4. táblázat. A mintavételezett kijelzők LCD panel tömege,  tömegaránya (%)

2.3.2. Az LCD panel szerkezete, alkatrész és elem-összetételének mérése
FaiTLi JóZseF, maGyar Tamás, naGy sándor, ZaJZon norBerT* 

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
*Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet

ejtfaitl@uni-miskolc.hu

A jelen kísérleti vizsgálatok fő célját az indium képezte, amelynek hordozója az LCD panel 
(2.3.16. ábra). Ezért különösen fontos a feldolgozandó LCD panelek szerkezetének, illetve 
kémiai összetételének minél részletesebb ismerete, különös tekintettel az ITO-réteg elhelyez-
kedésére és elemi összetételére.

Modell / Gyártási év TV/monitor tömege
[kg]

lCD panel 
tömege

[kg]

Tömegarány
[%]

SAMSUNG (LTJ400HV11-V) / 2012 8,82 1,72 19,5

LG (32LS3450-ZA) / 2013 6,78 0,84 12,39

JVC (LT-032HA45E) / 2012 7,18 1,08 15,04

SONY (Bravia KDL-32EX310) / 2012 8,6 1,12 13,02

SAMSUNG (UE40D5000PWXXC) / 2012 10,54 1,74 16,51

Átlag TV 8,38 1,30 15,29
DELL (1901FP) / 2006 4,78 0,46 9,62

DELL (1905FP) / 2006 4,72 0,5 10,59
DELL (1905FP) / 2006 4,72 0,5 10,59
JVC (LT-32HG35E) / 2011 10,1 1,14 11,29
DiBOSS (LT-30HLP) / 2004 13,6 1,06 7,79
DELL (L0002086) / 2006 5,5 0,46 8,36
ACER (AL1716 A(s)) / 2007 3,9 0,38 9,74
HP (Compaq 6720S) / 2007 2,53 0,25 9,88
Átlag monitor 6,23 0,59 9,73
ÁTLAG (mind) 7,30 0,95 12,52

Az LCD panel szerkezete, alkatrész és elem-összetételének mérése



52

2.3.16. ábra. Az LCD panel5 

E vizsgálatokra Zeiss AXIOSKOP 2 MAT optikai, illetve EM- JEOL JXA-8600 Super-
probe pásztázó elektronmikroszkóppal (továbbiakban SEM - Scanning Electron Microscope) 
az ME Ásvány és Kőzettani Tanszékén történtek, a polarizáló fóliától és a folyadékkristály-
tól megtisztított DiBoss gyártmányú televízió színszűrő- (CF) illetve TFT-üveg darabjain 
(2.3.17.-2.3.21. ábra)

A szerkezet vizsgálatára optikai mikroszkóp szolgált, látképben az egyes alkatrészek jól 
láthatók a 2.3.17. és 2.3.18. ábrákon.

� What is TFT LCD TV Monitor - Fabricating TFT LCD.htm

2.3.17. ábra. DiBOSS televízió CF üvegének 
optikai mikroszkópi felvétele

2.3.18. ábra. DiBOSS televízió TFT 
üvegének optikai mikroszkópi felvétele

Faitli József et al
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Az átlátszó ITO-réteg elhelyezkedésének vizsgálatához pásztázó elektron mikroszkóp 
használatára volt szükség. Első lépésben a két üveg közül a TFT üveg (világos üveg al-
katrészeinek összetételét megvizsgáltuk. A 2.3.18. ábrán – akár az optikai mikroszkópos 
vizsgálat esetén – most is jól felismerhetők a pixelek szín szegmensei (egy pixelt jelöl a 
piros szaggatott keret, 2.3.19.ábra). Egy-egy szegmenshez egy-egy tranzisztor tartozik. Az 
elektronmikroszkópos felvételen jól elkülönül az ITO réteg az alapüvegtől, láthatóvá válik 
rajta bizonyos „perforáció” (optikai mikroszkópos felvételenaz átlátszó ITO réteg közvetle-
nül nem látható!).

A 2.3.20. és 2.3.21. ábrákon nagyobb nagyításban láthatók a TFT (világos) üveg fonto-
sabb alkatrészei (tranzisztor ill. kondenzátor).

2.3.19. ábra. DiBoss televízió TFT üvegének SEM felvétele (89×-es nagyítás)

ITO-réteg (SEM)

2.3.20. ábra. A DiBoss televízió TFT üvegének SEM felvétele
Kondenzátor (691×-es nagyítás)Tranzisztor (691×-es nagyítás)

Az LCD panel szerkezete, alkatrész és elem-összetételének mérése
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2.3.21. ábra. DiBoss televízió TFT-ITO tranzisztor kapupálya és  kondenzátor elemei

Faitli József et al
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A főbb alkatrészeken elvégzett elemi összetétel vizsgálatok eredményei a 2.3.5., 2.3.6. 
és 2.3.7. táblázatokban láthatók. A SEM-berendezés vezető vékony rétegek alatti anyagokat 
(üveget) is bevonja a mérésbe, ezért kapott eredmények arról tájékoztatnak, hogy milyen 
elemek fordulnak elő, nagyvonalú arányaik, és nem pontos elem-összetételek (az értékek 
összegezve nem adnak 100%-ot).

2.3.5. táblázat. TFT (világos) üveg SEM-mel mért elem-összetétele, [%]

Megfigyelhető, hogy a pixel elektróda és az adatpálya vizsgálata esetén is kimutat-
ta a készülék a Si, az Al és a Ca elemeket, pedig azok az alap üvegből származnaknak. 
A kapu és kondenzátor pályák összetétele közel megegyezik, kivétel a neodímium, 
amely feltételezhetően a pálya anyaga, mert abban nagyobb arányban megtalálható, 
mint magában a kondenzátorban. Az alapüvegek Si-tartalma 40% körüli, az indium a 
vezetőrétegekben > 60%.

2.3.22. ábra. DiBoss televízió CF üvegének SEM felvétele

Elem neve Pixel 
elektróda

Alapüveg Adatpálya Kapu-pálya Kondenzátor 
pálya

Kondenzátor

Mg 1,34 1,26 0,62 0,68 0,54 0,47
Al 4,23 5,33 16,10 11,58 11,67 16,86
Si 35,01 40,29 19,40 23,14 23,26 15,33
Cl 0,40 - - - -
Ca 1,08 1,18 0,35 0,15 0,22 0,15
In 9,19 - -
Sn 1,48 - -
Sr 0,82 0,59 0,46
Mo - - 19,92 19,72 19,02 24,86
Nd 0,79 0,19

Sérülés a színszűrő üvegen  
(703-szoros nagyítás)

Színszűrő üveg  
(73-szoros nagyítás)

Az LCD panel szerkezete, alkatrész és elem-összetételének mérése
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A színszűrő üvegről (CF) készült felvételeken látható (2.3.22. ábra), hogy az egybefüg-
gő elektróda réteg V-alakban megszakításokat tartalmaz. A nagyobb nagyítású képeken, ill. 
az anyagösszetétel elemzésből látszik, hogy a megszakítások valószínűleg az ITO alatt lévő 
rétegnek a domborulatai, ahova ITO réteg nem kerül. Piros szaggatott vonal jelöl egy pixelt.

Több ponton – közvetlenül a CF elektródán, az alapüvegen, valamint a pixel szegmens 
határán (kék szaggatot vonallal keretezve, ld. 2.3.22. ábra) – készült elem-összetétel vizsgálat 
(2.3.6. táblázat). 

2.3.6. táblázat. Színszűrő (sötét) üveg SEM-el mért elem-összetétele, [%]

Gyakorlatilag minden pontban kimutatható volt az indium igen jelentős mennyiségben, 
az adatokból arra lehet következtetni, hogy a színszűrő üveg elektródája jelentősen nagyobb 
arányban tartalmaz indiumot, mint a TFT üvegé. Szemben a TFT üveggel, itt nem volt neo-
dímium kimutatható.

     ACER               DiBOSS
2.3.23. ábra. ACER és DiBOSS háttérvilágítás csöveinek belső bevonata (SEM felvétel)

ELEM 
NEVE

CF 
ElEKTRóDA

ALAP ÜVEG PIXEL 
szEGMENs 

HATÁR
Mg - - 0,19
Al - - 2,20
Si 1,33 0,74 8,15
Cl 0,2 0,17 0,20
Cr 5,44 1,27 26,82
Cu 1,81 0,45 -
In 66,61 63,01 29,19
Sn 4,87 5,83 2,69
S - 4,91 -

Faitli József et al



57

Az LCD TV-kben (DiBOSS és ACER) lévő CCFL háttérvilágítás SEM elemzésének 
eredményeként készült képek láthatók a 2.3.23. ábrán. 

Megfigyelhető mindkét gyártmány esetén, hogy az üveg felületén a cső belsejében két 
különböző elemi összetételű szemcsékből álló halmaz helyezkedik el. Az alapüveg, és a 
szemcsék összettételét a 2.3.7. táblázat tartalmaza.

2.3.7. táblázat. CCFL csövek SEM-el mért elem-összetétele, [%]

Az alapüvegek tekintetében nagyfokú a hasonlóság az elem-összetételben,                                         
azonban a mérések Mg-t, Ca-t és Ba-t nem mutattak ki a DiBOSS gyártány fénycsö-
vében. Az alap üvegen lévő világos por összetétele gyakorlatilag teljesen megegyezik 
a két termék esetén. A szürke por esetén is jelentős az egyezés, azonban a DiBOSS 
esetében európium is kimutatható volt. A DiBOSS cső esetén a porok alatti – feltehe-
tően ragasztó – rétegben a mérések szerint az alapüvegben lévő atomokon felül az Y 
jelent meg.

2.4. Eljárástechnikai és technológiai kísérleti vizsgálatok

E vizsgálatok célja egy későbbi technológia mérnöki megvalósíthatóságának megalapozása. 
Ennek érdekében az alapvizsgálatok során az egyes műveletekre vonatkozóan fel kell tárni 
a műveletre jellemző folyamat tudatos szabályozásának lehetőségét, tisztázva az eljárástech-
nikai mutatók (pl. őrlési idő, hőmérséklet, hőntartás, lúgzás időtartama stb.), az előbbiek 
határára változó anyagjellemzők (pl. szemcseméret, összetétel) és az eredmény-mutatók (ki-
hozatal, termékek alkotórésztartalma) közötti összefüggéseket. 

ELEMEK Alkotórész-tartalom,  
[mg/kg] 

Alkotórész-kihozatal, [%] 

Feladás Feladás 
(számíto

tt) 

Por-
termék 

Üveg Feladás Porter
mék 

Üveg 

Eu 38,10 41,98 591,00 2,70 100,00 94,00 6,00 
Gd 162,00 171,90 2440,00 9,62 100,00 94,78 5,22 
Y 404,00 428,77 5980,00 31,60 100,00 93,12 6,88 
Ce <0,6 20,70 310,00 <0,6 100,00 100,00 0,00 
Co 2,27 16,58 226,00 1,60 100,00 91,00 9,00 
La <0,01 32,25 483,00 <0,01 100,00 100,00 0,00 
Σ 606,37 712,18 10030,0 45,52 100,00 94,04 5,96 
Tömeg-
kihozatal, [%] 

 
100,00 

 
100,00 

 
6,68 

 
93,32 

 
 

 
 

 
 

 

Az LCD panel szerkezete, alkatrész és elem-összetételének mérése
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2.4.1. Előkészítéstechnikai vizsgálatok koncepciója

Csőke BarnaBás, Bokányi LJudmiLLa

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtcsoba@uni-miskolc.hu; ejtblj@uni-miskolc.hu

A szakirodalom és az általunk vett minták bontásának tapasztalatai, valamint a szerkezeti és 
kémiai összetétel elemzési adatok alapján a mechanikai előkészítés kísérleti vizsgálatára a 
2.4.1. ábra szerinti technológiai koncepció szerint került sor. 

A kézi bontással a televíziók és monitorok fő szerkezeti elemei, anyagai  elkülönülnek és 
az LCD panel is feltáródik. Az LCD panelről a fóliák eltávolítása az egyik kritikus feladat. Ezt 
több módon is vizsgáltuk (hőkezelést követő kézi leválasztása, a fóliák letépése vákuummal, 
szelektív aprítás), jelen tanulmányban a hőkezeléssel történő eltávolítást eredményét ismertet-
jük, a gépi leválasztás megoldása folyamatban van). A polarizátor-mentes ITO-üveg előállítása 
után a folyadékkristály mosással és vegyszerrel történő eltávolítása történik, majd az „tiszta” 
ITO-üveg aprítására kerül sor. A mechanikai technológia végterméke az ITO-tartalmú előké-
szített üvegtöret.

2.4.1. ábra. Kísérleti technológia az elhasznált LCD kijelzős eszközök 
mechanikai előkészítésére

Csőke Barnabás et al
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Az indiumnak az előkészített üvegtöretből való kinyerése szintén egy meghatározott 
kémiai eljárástechnikai technológiai vizsgálati koncepció szerint folyt le.  Az első lépés az 
üveg aprítékon található anyagok savval történő oldása, majd a szilárd és folyadék fázisok el-
választása. A kutatás különösen fontos területe az oldatkezelés volt, mert a különféle fémeket 
lehetőleg külön-külön termékekbe kell kinyerni, és a maradvány anyagokat is kezelni kell.

2.4.2. ábra. Kísérleti technológia az ITO-üvegtöret kémiai előkészítésére

2.4.2. Mechanikai előkészítési alapvizsgálatok

naGy sándor, Csőke BarnaBás, maGyar Tamás

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtnagys@uni-miskolc.hu

Az alkalmazott vizsgálati módszerek és eszközök 
A kézzel kibontott LCD panelek technológiai vizsgálata a 2.4.1. ábrán bemutatott koncepció 
szerint történt. 

Előkészítéstechnikai vizsgálatok koncepciója
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2.4.3. ábra. Forgótárcsás TD 600 nyíró-aprítógép
(BxL = 300x500 mm; Tárcsavastagság: b= 10 mm;

Rotorátmérő: D= 250 mm; Pnévl= 2 x 11 kW = 22 kW)

2.4.4. ábra. GKML 10-6 kalapácsos törő

2.4.5. ábra. Fritsch Laborette 17.002. ultrahangos mosóberendezés

Nagy Sándor et al
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A hőkezelési kísérletek során az előkészített (méretre vágott) paneleket CM 2013/117 
típusú laboratóriumi univerzális kemencében melegítettük fel a kívánt hőmérsékletekre. 
A polarizáló fóliát közvetlenül a kemencéből történő kivétel után eltávolítottuk. Az üveg 
LCD panel előaprítása <20…30 mm-re TD 600 forgótárcsás nyíró-aprító berendezéssel 
(2.4.3. ábra), míg a <5..10 mm-re való finom aprítás GKML 10-6 kalapácsos törőben tör-
tént (2.4.4. ábra).

A folyadékkristály eltávolítása érdekében elvégzett szisztematikus kísérletekhez Fritsch 
Laborette 17.002. ultrahangos mosóberendezést alkalmaztunk (2.4.5. ábra).

A termékek vizsgálata – az MTA TTK –ban végzett kémiai elemzés mellett – Zeiss AXI-
OSKOP 2 MAT optikai mikroszkóp (2.4.6. ábra), Jasco FT-IR 4200 infravörös spektroszkóp 
és JEOL JXA-8600 energiadiszperz detektoros Superprobe (2.4.7. ábra) pásztázó elektron-
mikroszkóp (SEM) alkalmazásával történt.

 Mechanikai előkészítési kísérleti vizsgálatok
Kísérletek a polarizáló fóliák LCD panelről való  leválasztására

Az aprítás és a feltártság szempontjából célszerű a polarizáló fóliaréteg eltávolítása a CF (sö-
tét színű) és TFT (világos) üvegekről. A fóliák eltávolításának kísérleti vizsgálata a szakiro-
dalmi forrásokra támaszkodva 175-225°C hőmérséklet tartományban történt. Mintaanyag, az 
Acer AL1716 típusú LCD monitor, hőkezelésre pedig egy CM 2013/117 típusú laboratóriumi 
univerzális kemencében került sor, a a kibontott panelből üvegvágóval készített kb. 70×120 
mm-es mintadarabokon. A hőmérséklet mellet a hőkezelés időtartama is változott. Az ered-
ményeket a  2.4.1., 2.4.2. és 2.4.3. táblázatok foglalják össze

2.4.7. ábra. Jasco FT-IR 4200
berendezés

2.4.6. ábra. Zeiss AXIOSKOP 2 MAT optikai 
mikroszkóp

Mechanikai előkészítési alapvizsgálatok
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2.4.1. táblázat. 175°C-on történő fólialeválasztás eredményei (1. mérés)

2.4.2. táblázat. 200°C-on történő fólialeválasztás eredményei (2. mérés)

2.4.3. táblázat. 225 °C-on történő fólialeválasztás eredményei (3. mérés)

2.4.8. ábra. Polarizáló fólia leválasztása hőkezelés után.

Hőmérséklet 
[°C] 

Idő 
[s] Megfigyelés során szerzett tapasztalat 

178 310 a képernyő sarkán a fólia kezd leválni 

174 453 a képernyő sarkán a fólia tovább válik, de mechanikai 
hatásra nem válik le teljesen 

172 650 a képernyő sarkától a fólia nehezen, csak magas 
hőmérséklet mellett húzható le 

 

Hőmérséklet 
[°C] 

Idő  
[s] Megfigyelés során szerzett tapasztalat 

200 250 a képernyő mindkét szélén kezd a fólia felválni, 
megbarnult, és gyenge füst észlelhető 

190 330 a képernyő mindkét szélén a fólia tovább vált, a füst 
fennáll, a TFT és CF üveg szétválik 

201 540 ahogy a fólia leválik, könnyebben lehúzható, a TFT és CF 
üveg repedezik 

 

Hőmérséklet 
[°C] 

Idő 
[s] Megfigyelés során szerzett tapasztalat 

225 60 a képernyő szélén a felválás megkezdődött 

227 300 
a képernyő mindkét oldalán felvált a fólia, mechanikai 
hatásra könnyen leválik 
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Az eredményekből megállapíthatót, hogy a vizsgált tartományban (a szakirodalmi ada-
tokkal egyezően) 225°C-os hőkezelés mellett a legeredményesebb a polarizátor fólia eltávo-
lítása (2.4.8. ábra) az ITO-üvegekről. 

A következő vizsgálatok során, az anyagmérleg készítése érdekében, két LCD TV minta 
(JVC és DiBOSS) hőkezelése történt, a megállapított legkedvezőbb 225oC hőmérsékleten. 
Megállapítható, hogy hasonló körülmények között a DiBOSS típusú képernyőkről könnyeb-
ben lehet a fóliát eltávolítani, mint a másik típusú kijelzőről. Megfigyeltük továbbá, hogy 
hőkezelés során a folyadékkristály jelentős része eltávozott. A kezelt minták anyagmérlege a 
2.4.4. táblázatban látható.

2.4.4. táblázat. DiBOSS és JVC televízió hőkezelés utáni anyagmérlege 

Az fenti alapkísérlet tapasztalati alapján nagyszámú (11 db) TV és monitor (SAM-
SUNG: LTJ400HV11-V; LG: 32LS3450-ZA; JVC: LT-032HA45E; SONY: KDL-32EX310; 
SAMSUNG:UE40D5000PWXXC TV-k, és 1 db DELL 1901FP és 2 db DELL 1905FP, lap-
top HP Compaq 6720s) hasonló üvegeivel 225oC-on lefolytatott 3 perces hőkezelés a 2.4.5. 
táblázatban bemutatott eredményre vezetett.. Mivel nem minden üvegdarab esetén vált le 
teljes mértékben a polarizátor fólia, ezért e feltáratlan darabokat „köztes termék” elnevezésű 
csoportba soroltuk.

2.4.5. táblázat. Különböző típusú televíziók és monitorok hőkezelés utáni 
együttes anyagmérlege

Készülék 
típusa 

Jellemző Polarizátor 
fólia 

CF üveg TFT üveg Polarizátor 
fólia 

Összesen 

DiBOSS Tömeg 
[g] 

59,99 522,82 419,97 57,21  1059,99 
 

Tömegarány 
[%] 

5,66 49,32  39,62 5,40 100,00 
 

Fajlagos tömeg, 
[mg/cm2] 

28,0  244,0 196,0 26,7 494,7 
 

JVC Tömeg 
[g] 

51,88 483,84  547,81 56,45 1139,98 
 

Tömegarány 
[%] 

4,55 42,44 48,05 4,96 100,00 
 

Fajlagos tömeg, 
[mg/cm2] 

19,3  180,0 203,8 21,0  424,1 

 

KÉSZÜLÉKEK JELLEMZŐ POlARIzÁTOR CF ÜVEG TFT ÜVEG KÖZTES TERMÉK 
 (POLARIZÁTOR + ÜVEG) 

Televíziók 
(7 db) 

Tömeg 
[g] 

571,84  1729,62  1883,05  2199,69  

Tömegarány 
[%] 

8,96 27,09 29,49 34,46  

Monitorok 
(4 db) 

 

Tömeg 
[g] 

215,47 721,42 651,21 101,45  

Tömegarány 
[%] 

12,75 42,70 38,54  6,01 
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A technológiai vizsgálatok eredményei alapján a feldolgozásra került LCD panelekből 
kinyerhető fő alkotók összetételét a 2.4.6. táblázat mutatja.

2.4.6. táblázat. Az egyes alkotók átlagos mennyisége a panelekben

A fóliamentes TFT és CF üvegek durvaaprítása
A folyadékkristály lemosása előtt célszerű a polarizátor fóliáktól mentes üvegdarabok durva 
aprítása. E művelet aprítóberendezése egy 10 mm tárcsavastagságú forgótárcsás nyíró aprí-
tógép volt (2.4.3. ábra). A kapott töretet a 2.4.9. és 2.4.11. ábra szemlélteti.

A DELL monitorok <10 mm-re való aprítása során megfigyeltük, hogy a fólialeválasz-
tás után az üvegen maradt vékony ragasztóréteg egyes esetekben és helyeken összetartotta a 
tört darabkákat, szemcséket (2.4.10. ábra).

  
 ALKOTÓ 
 

PANEL ÖSSZETÉTELE 
 (ÁTLAGOS 

TÖMEGHÁNYAD), [%] 
CF üveg 31,7 

TFT üveg 31,4 

polarizátor 9,7 

középtermék, 
melyből 

CF üveg 11,8 

TFT üveg 11,7 

polarizátor 3,7 

Összesen 100,0 

 

2.4.10. ábra. DELL monitorok darabok törete 
(ragasztós)

2.4.9. ábra: DiBOSS LCD panel CF üvegé-
nek törete forgótárcsás nyíró-aprítógéppel 

való aprítás után
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2.4.11. ábra. Forgótárcsás nyíró-aprítógép töreteinek szemcseméret-eloszlása

A folyadékkristály eltávolítása
A folyadékkristály eltávolítása az előtört üvegdarabkákról, szemcsékről mind környezetvé-
delmi, mind pedig savas oldás hatékony megvalósításnak érdekében indokolt. Szakirodal-
mi források szerint egy LCD panelben átlagosan 0,5 mg/cm2 folyadékkristály található. Az 
ACER és DELL monitorokból kiszerelt és fóliamentesített LCD panelekből készített <10 g 
tömegű szemcsékkel, az alábbi szisztematikus mosási kísérletekre kerül sor:

• áztatás desztillált vízben,
• áztatás különböző tenzidek jelenlétében,
• ultrahangos mosás desztillált vízben,
• ultrahangos mosás különböző tenzidek jelenlétében.
A kiindulási tömeg és a mosás után kiszárított anyag tömegének analitikai mérleggel 

való mérése útján az eltávolított folyadékkristály meghatározható volt, amelyből, szemcsék 
vetületének ismeretében, folyadékkristály fajlagos tömegét számítani lehetett. A vizsgálatok 
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során változott a mosási idő: 10, 20 és 30 perc; tenzid típusa: Organizone lúgos és semle-
ges, valamint tenzid koncentrációja: 2%, 4% és 8%. Az egyszerű keveréses mosás mellett 
ultrahangos mosás is történt, a Fritsch Laborette 17.002. (2.4.5. ábra) ultrahangos mosóbe-
rendezésben. Ultrahanggal való mosás közben az üveg–folyadék keverék felmelegedett, ami 
javítja a mosás hatékonyságát Az eredményeket a 2.4.12. ábra szemlélteti.

2.4.12. ábra. A különböző paraméterek mellett kapott 
mosási eredmények összehasonlítása

Az adatok alapján megállapítható, hogy az ultrahangos mosás desztillált vízben egyér-
telműen hatásosabb, mint az ultrahang nélküli desztillált vizes mosásé. Ugyanakkor a tenzi-
dek segítségével ultrahang alkalmazása nélkül is elérhetők azok az eredmények, amelyek az 
ultrahangos mosással kaphatók

Tiszta CF TFT üveg előkészítése kémiai elemzésre és kémiai előkészítési vizsgálatokra
A folyadékkristály-mentes anyag szárítását és kalapácsos malommal (2.4.4. ábra) való ap-
rítását követően előállt a kémiai előkészítési vizsgálatokra szolgáló mintaanyag (2.4.13. és 
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2.4.14. ábra), amelyekből vett elemzési minták  (MTA TTK által végzett) kémiai elemzési 
adatait a 2.4.6. táblázat szemlélteti.

2.4.13. ábra. DELL monitorok és HP laptop CF és TFT ITO-üvegének
kalapácsos aprítógéppel előállított törete kémiai oldásra előkészítve

2.4.14. ábra. Kalapácsos malom őrleményének szemcseméret-eloszlása
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A 2.4.14. ábrából kitűnik a két fajta üveg törési viselkedése teljes mértékben hasonló.
Az elvégzett mechanikai vizsgálatok és kémiai elemzések alapján a vizsgált elhasznált 

síkképcsöves berendezésekben a fajlagos indium tartalom a következő:
16 mg/kg - a síkképcsöves eszköz tömegére vonatkoztatva;
131 mg/kg - a kibontott LCD panel tömegére vonatkoztatva.
A elemzésből kapott mérési adatok alapján az is megállapítható, hogy a CF üveg aránya-

iban sokkal nagyobb indium tartalommal rendelkezik, mint a TFT üveg. 

2.4.7. táblázat. ITO-üveg átlagminta kémiai elemzésének eredménye 

2.4.3. Kémiai előkészítési alapvizsgálatok

Bokányi LJudmiLLa, varGa TerÉZia, mádainÉ ÜveGes vaLÉria

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtblj@uni-miskolc.hu

LCD panel – Savas kioldási vizsgálatok
A szisztematikus savas kioldási vizsgálatok célja az indium minél nagyobb mértékű kinyeré-
sének kísérleti vizsgálata volt az indium-ón-oxid (ITO) réteggel bevont hulladék LCD panel-
ből. A magas In-kihozatal eljárástechnikai célkitűzés mellett ugyanakkor egy másik fontos 
célkitűzésünk az indium az oldatból történő leválasztása volt. 

Az indium kinyerését az ITO-rétegből savas szolubilizáció útján vizsgáltuk. A kísérlete-
ket a mechanikai előkezelésen átesett és 5 mm alá aprított mintával (világos és sötét üveg 1:1 
arányú keveréke) végeztük el. A mechanikai előkészítés folyamatát és az alkalmazott beren-
dezéseket az előző fejezetekben adtuk meg. A mechanikai előkészítés fontos része a hulladék 
LCD feldolgozásának nemcsak a hasznosítható hulladék fajták olcsó és egyszerű leválasztási 

 TFT (fehér) üveg CF (sötét) üveg Összesen 
SUM La, Ce, Nd, Y 103,35 10,89 58 
In 82,2 228 153 
Sn 164 145 155 
SUM In, Sn 246,2 373 308 
SUM Ni, Zr, Ti,  
V, Mo, Co 

271,35 104,35 190 
 

SUM Pb, Zn, Cr,  
Cu, Fe 

2031 2200,6 2114 
 

SUM Al, B, Ba,  
Ca, Sr 

29290 33450 31323 
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lehetőségének megteremtése miatt, hanem a kémiai kioldás hatékonyságának fokozása ér-
dekében is, egyrészt a kémiai műveletekre kerülő anyaghányad minimalizálása, másrészt az 
anyagátbocsátást meghatározó kémiai reakciók és a diffúzió intenzifikálása miatt is. 

A kiindulási minta részletes kémiai összetételét a 2.4.8. táblázat tartalmazza. A vizsgá-
latokat a MTA TTK ATI végezte el.

2.4.8. táblázat. A savas oldási kísérletekhez alkalmazott
minta kémiai összetétele

A mechanikai előkezelésen átesett üveg legnagyobb mennyiségben Al, Ca –ot tartalmaz, 
emellett kiemelkedő pl. a vas (Fe), a stroncium (Sr), ill. a bór (B) tartalom is. Kritikus elemek 

Kémiai előkészítési alapvizsgálatok

Elem Koncentráció 
mg / kg 

Elem Koncentráció 
mg / kg 

Ag < 0,04 Na 145 
Al 12 400 Nb < 0,2 
As 268 Nd 4,0 
Au 17,5 Ni 96,4 
B 5 810 Os < 0,4 
Ba 1 730 P < 2 
Be < 0,004 Pb < 0,2 
Bi < 0,5 Pd < 0,1 
Ca 7 310 Pr < 0,3 
Cd < 0,02 Pt < 0,2 
Ce 9,2 Re < 0,04 
Co 13,1 Rh < 0,08 
Cr 267 Ru < 0,3 
Cu 128 s 282 
Dy < 0,1 sb < 2 
Er < 0,04 sc < 0,008 
Eu < 0,04 sm < 0,04 
Fe 2 710 sn 152 
Gd < 0,05 sr 4 160 
Hf < 0,1 Ta < 0,3 
Hg < 0,4 Ti 41,8 
Ho < 0,01 Tl < 0,4 
In 125 Tm < 0,01 
Ir < 0,8 V 3,09 
K 53,2 W < 0,3 
La 18,9 Y 3,93 
Li 1,09 Yb 0,11 
lu < 0,04 zn 18,5 
Mg 1 140 zr 8,02 
Mn 182   
Mo 20,2   
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tekintetében az indium mellett kisebb-nagyobb mennyiségben egyéb elemek is előfordulnak, 
mint pl, cérium (Ce), kobalt (Co) és lantán (La). Magnézium (Mg) található legnagyobb 
mennyiségben az indium mellett.

Az indium savas szolubilizálását egylépcsős és kétlépcsős kísérletekben végeztük. A 
szisztematikus kísérletek során különböző oldószerek, a tartózkodási idő, valamint a hőmér-
séklet hatását vizsgáltuk az indium kioldására.

Egylépcsős kioldási vizsgálatok
Az LCD panel mintaanyagából reprezentatív mintavételt követően párhuzamos kísérlete-
ket végeztünk 1M-os kénsavval és 1M-os sósavval is. A kioldás hatékonyságát különböző  
hőmérsékleteken (40, 55 és 80°C) és eltérő tartózkodási időknél (0,5 h, 1 h, 4 h) vizsgáltuk, 
1:1 (g/ml) szilárd/folyadék arány érték mellett. 

2.4.15. ábra. A kioldási vizsgálatok során alkalmazott fűthető rázógép

Az 55°C hőmérsékletig a méréseket (2.4.15. ábra) rázógépben végeztük, míg a maga-
sabb, 80°C-on lefolytatott kísérleteket az elszívószekrény alatt, fűthető mágneses keverőn. 
Ez utóbbi mérés eredményei a 2.4.16. ábrán láthatók. Erlenmeyer lombik tartalmazza 1:1 
szilárd/folyadék arányban az LCD hulladékot és a savat. A kioldási hőmérsékletet a főzőpo-
hárban lévő víz melegítésével, ill. hőn tartásával biztosítottuk, és a szilárd fázis hozzáadása 
akkor történt, amikor az oldószer elérte a megfelelő hőmérsékletet. A keverést mágneses 
keverővel biztosítottuk. 

A tartózkodási idő letelte után a visszamaradt szilárd fázis leszűrése, vízzel valómosása, 
deionizálása következett. A szolubilizálás termékei kémiai elemzésre kerültek.
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2.4.16. ábra. 80°C-on végzett kioldási vizsgálat összeállítása

Egylépcsős kioldás értékelése
A pregnáns oldatba átdiffundált főbb elemek kihozatal-értékének változását a hőmérséklet 
és tartózkodási idő függvényében a 2.4.17. és 2.4.18. ábra szemlélteti. Néhány további elem 
kihozatalát a melléklet tartalmazza.

A sósavval végzett kísérletek esetén látható, hogy a Cu, a Fe és a Mn oldását jelentősen 
befolyásolta mind a hőmérséklet, mind a tartózkodási idő. Ugyanakkor az indium és lantán 
kihozatala szintén nőtt a hőmérséklet és a tartózkodási idő növelésével: 60-65%-ról közel 
100%-ra. Az ón csak kis mértékben oldódott (<5%). Az indium, mint célkomponens tekin-
tetében, az 55°C-os hőmérséklet alkalmazása szükséges a kioldás során a megfelelő kihoza-
tal eléréséhez, ugyanakkor 1 h tartózkodási idő elegendő, mivel az indium kihozatali értéke 
ez esetben már elérte a 99%-ot és a tartózkodási idő további növelése csak kismértékben 
fokozta a kioldódását. 

A hőmérséklet további emelése 80°C-ra a legtöbb elemre nézve növelte a kioldódásának 
mértékét, főként a Cu esetében látható ez a hatás. Mivel az indium-tartalom már 55°C-on 
szinte teljes mértékben a folyadék fázisba diffundált át, ezért a hőmérséklet további növelése 
nem indokolt. Ugyanakkor az 55°C-on 1 h-án át végzett vizsgálatok esetén a Cu, Fe és Mn 
kihozatala alacsonyobbra adódott, mindössze 8, 18 és 26% volt, ami bizonyosan kedvező a 
további oldatkezelési műveletek során. 
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2.4.17. ábra. A főbb elemek pregnáns oldatba való kihozatala, 
1M-os sósavas szolubilizálás 

2.4.18. ábra. A főbb elemek pregnáns oldatba való kihozatala, 
1M-os kénsavas szolubilizálás 
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Az 1M-os kénsavval végzett kísérletek eredményeit a 2.4.18. ábra szemlélteti. Ez eset-
ben is, a legtöbb elem esetén egyértelműen látható a hőmérséklet és a tartózkodási idő növe-
lésének a hatása, ami a sósavas szolubilizálással szemben ambivalens. Az indium oldódása 
kénsavas oldatban a fenti változó körülményekre gyakorlatilag indifferens és 70–80% alatti 
értéket mutat, kivéve az 55°C-on 30 percig tartó kioldás esetén, ahol szinte teljes mértékű 
kioldódást tapasztaltunk.

Összehasonlítva az eredményeket, megállapíthatjuk, hogy mind az 1M-os kénsav 55°C-
on 0,5 h tartózkodási idő mellett, mind az 1M-os sósav 55°C-on megfelelő a közel teljes 
mértékű indium kinyeréséhez az ITO-rétegből az oldatban. A további vizsgálatokhoz a só-
savat alkalmaztuk tehát oldószerként, valamint az 55°C hőmérsékletet és 1 h tartózkodási 
időt választottuk, mivel a többi elem oldódása, melyek megnehezítik a későbbi oldatkezelési 
folyamatokat, alacsonyabbra adódott ezen kioldási körülmények mellett.

Kétlépcsős kioldási vizsgálatok
A kétlépcsős kémiai kioldási vizsgálat célja a vas szelektív oldatba vitele 0,5M-os ecetsavval 
az első lépcsőben, valamint az indium szelektív kinyerése 1M-os sósav oldattal a második 
lépcsőben. Az első lépcsőben vizsgáltuk a hőmérséklet hatását,  a méréseket az ecetsavval 25 
és 55°C-on is elvégeztük, míg a második kioldási lépcsőben minden esetben 55°C hőmérsék-
leten alkalmaztunk. A szilárd/folyadék arány 1:1, a tartózkodási idő pedig mindkét lépcsőben 
1 h, rázógépben a keverési sebesség pedig 150 min-1 volt.

Kétlépcsős kioldás kiértékelése
Az 55°C-on végzett kísérlet eredményeit néhány főbb elemre vonatkozóan a 2.4.19. ábrán 
bemutatott folyamatábra szemlélteti, míg a további elemek kihozatali értékeit, mind a 25°C-
on, mind az 55°C-on végzett kísérletek esetében, a 2.4.8. táblázat foglalja össze.

A kémiai elemzések eredményeinek kiértékelése alapján azt tapasztaltuk, hogy néhány 
komponens, mint pl. Al, As, B, Ba, Ca, Cr, Mg, Sb, Sr és Zr alig oldódott a kétlépcsős folya-
mat során. Az ecetsavval 55°C-on végzett kioldás hatására a vasnak mindössze 11%-a került 
a folyadék-fázisba az első lépcsőben, míg további 4% a sósavas oldással a második lépcső-
ben. Ezek az értékek rendre 9%-ra és 6%-ra adódtak, amikor 25°C-on történt az ecetsavas 
oldás. Tehát összességében a vasnak csupán a 15%-a oldódott ki a hulladék LCD mintájából 
a kétlépcsős kioldás során az alkalmazott hőmérséklettől függetlenül. Ez valamivel kevesebb 
oldott vasat jelent, mint az egylépcsős, HCl-lel 55°C-on történt oldásnál.

Néhány kritikus elem, olyan, mint Ce, Co, La esetében,  a magasabb hőmérséklet pozi-
tívan befolyásolta a kioldódás mértékét az ecetsavas lépcsőben, tehát 50-60% feletti kihoza-
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talukat sikerült elérni. A 25°C-on végzett méréseknél ez az érték 24-26% volt, és a második 
lépcsőben történt nagyobb mértékű kioldódásuk. Ugyanakkor az összes kihozatal tekin-
tetében számottevő különbség nem adódott a különböző lúgzási körülmények között (2.4.9. 
táblázat). A kétlépcsős kioldás eredményeként esetükben 77-89%-os kioldást értünk el.

2.4.19. ábra. 55°C-on végzett kétlépcsős kioldási vizsgálat 
fém-kihozatali eredményei néhány főbb elem esetén

A kémiai elemzések alapján a kétlépcsős kioldás során a mintában lévő indium szinte 
teljes mennyisége oldatba került (97-98%-ban). Ugyanakkor az első szolubilizációs lépcső az 
indiumra nem volt szelektív: az indium oldatba való kihozatala itt 16-19%. A sósavas oldás 
hatására az indium további 82-78%-a diffundál át a szilárd fázisból a pregnáns oldatba. A 
hőmérséklet nem volt hatással az indium kihozatalára.

Összességében megállapítható, hogy az 55°C alkalmazása mindkét kioldási lépcsőben 
kedvező az indium mellett több komponens kinyerése tekintetében is, mindemellett az ala-
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csony mértékű vas oldódása az indium további szelektív oldatból történő kinyerése szem-
pontjából is pozitív. 

Az egylépcsős és a kétlépcsős szolubilizációban előállított szilárd maradékok alakulá-
sát, tehát összegezve megállapítható, hogy több értékes, ill. toxikus elem tekintetében a két-
lépcsős eljárás az előnyösebb. Így az ezüst maradék-koncentrációja itt 5,3 mg/kg, szemben 
a 14,4 mg/kg-ossal az egylépcsős eljárásban. Az arzén, mangán, nikkel, réz, kobalt, ill. titán 
esetén ezek a számok rendre 500 és 548; 11 és 48; ≤2 és 1600, 110 és 208, 2,9 és 135, ill.  
≤1 és 104 mg/kg. Ugyanakkor az indium és a lantán maradék-koncentrációja az egylépcsős 
eljárásnál az alacsonyabb: 1,1 szemben 2,8-cal és ≤0,1szemben 2 mg/kg-gal.

2.4.9. táblázat. Különböző hőmérsékleten végzett 
kétlépcsős kioldási kísérletek eredményei 

Oldatkezelési kísérletek
Az indium közel teljes mértékű kioldását biztosító körülmények tisztázása után a következő 
feladat a cél-komponens(ek) szilárd formában való kinyerésének vizsgálata volt. A kutatás 
ezen stádiumában nem törekedtünk a fémek teljes szelektív kinyerésére valamilyen kémiai 
alakban, hanem az oldatból való minél nagyobb mérvű kivonásukat biztosító eljárástechnikai 
paraméterek meghatározását tűztük ki célul.

Az indiumnak a kapott – és a koncentrációs viszonyokat tekintve, híg – oldatból való 
kiejtését NaOH-os kicsapatás útján vizsgáltuk egy, ill. több lépcsőben. A kiindulási vizsgá-
lati oldatot az ITO-hulladék 1M-os HCl oldattal állítottuk elő, 55°C-on, 1 h tartózkodási idő 
mellett. 

Az elővizsgálat során 1M-os NaOH oldattal a fémek kicsapatását és az indium kiejtését 
pH 4,5-es értéknél vizsgáltuk. A mind a képződő csapadékot szűrtük (2.4.20. ábra), a szűrle-
tet pedig kémiai elemzésre küldtük. 

 

Al B Ba Ca Ce Co Fe Ge In La Sn Sr V Y

Szilárd 99,96 99,89 99,96 99,88 35,30 43,01 88,98 50,92 80,91 34,60 99,99 99,98 98,78 98,94
Folyadék 0,04 0,11 0,04 0,12 64,70 56,99 11,02 49,08 19,09 65,40 0,01 0,02 1,22 1,06
Szilárd 99,81 99,82 99,90 99,83 10,11 23,25 85,20 28,53 2,55 11,93 96,80 99,92 97,31 80,40

Folyadék 0,15 0,07 0,07 0,05 25,18 19,77 3,79 22,39 78,37 22,67 3,19 0,06 1,47 18,54
SZILÁRD 99,81 99,82 99,90 99,83 10,11 23,25 85,20 28,53 2,55 11,93 96,80 99,92 97,31 80,40

FOLYADÉK 0,19 0,18 0,10 0,17 89,89 76,75 14,80 71,47 97,45 88,07 3,20 0,08 2,69 19,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Al B Ba Ca Ce Co Fe Ge In La Sn Sr V Y

Szilárd 99,97 99,92 99,97 99,90 75,22 74,31 91,03 76,85 83,77 73,61 99,99 99,99 99,59 99,73
Folyadék 0,03 0,08 0,03 0,10 24,78 25,69 8,97 23,15 16,23 26,39 0,01 0,01 0,41 0,27
Szilárd 99,82 99,82 99,87 99,84 10,99 22,85 84,95 32,05 2,16 13,13 97,34 99,91 99,19 92,02

Folyadék 0,16 0,10 0,10 0,07 64,23 51,45 6,08 44,80 81,61 60,48 2,65 0,07 0,41 7,71
SZILÁRD 99,82 99,82 99,87 99,84 10,99 22,85 84,95 32,05 2,16 13,13 97,34 99,91 99,19 92,02

FOLYADÉK 0,18 0,18 0,13 0,16 89,01 77,15 15,05 67,95 97,84 86,87 2,66 0,09 0,81 7,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.+2. lépcső

Körülmények
Kihozatal (%)

1h-55oC 
ecetsavas, 1h-
55oC sósavas 

kioldás

1.lépcső

2. lépcső

1.+2. lépcső

Körülmények
Kihozatal (%)

1h-25oC 
ecetsavas, 1h-
55oC sósavas 

kioldás

1.lépcső

2. lépcső
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2.4.20. ábra. 1M-osNaOH oldattal végzett kicsapatás folyamata

Az oldatok összetétele alapján a csapadékban való fém-kihozatali értékeket a 2.4.21. 
ábra foglalja össze.

2.4.21. ábra. A hidroxidos csapadékban való fém-kihozatali értékek, 
1M-os NaOH-dal való oldatkezelés

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az oldat-fázisból az indium 79%-át tudtuk 
a csapadékkal leválasztani, az oldat In-maradék-koncentrációja 30,5 mg/ l  volt. Ugyanakkor 
az alkalmazott 4,5-es pH-értéken a kioldott vas 95%-a is a csapadékba került. A vas mellett 
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egyéb kritikus és szennyező elemek is megjelentek a csapadékos fázisban, nagyobb mennyi-
ségben például az alumínium, kobalt, nikkel, cink és lantán.

A sósavas kioldással kapott oldat és a nátrium-hidroxidos kicsapatást követően szűréssel 
leválasztott oldat ICP-OES–el mért elemanalitikai összetételét a 2.4.10. táblázat mutatja be.

2.4.10. táblázat. 1 órás, 55oC-on végzett sósavas kioldásban kapott oldat 
és a NaOH-os kicsapatást követően maradék oldat összetételének adatai

Elem savas oldatbeli  
koncentráció (mg/  ) 

Kiejtés utáni  
oldatbeli koncentráció, (mg/  ) 

Al   69,4        13,2      
B   20,5        7,16     
Ba   6,03       2,04     
Ca   95,7        32,2      
Cd   0,022      0,008    
Ce   11,1        3,34     
Co   15,2        4,51     
Cr   4,50       0,084    
Cu   9,02       3,02     
Eu   0,14       0,042    
Fe   254          11,8      
Gd   0,54       0,17     
In   145          30,5      
La   21,6        6,21     
Li   0,052      0,016    

Mg   8,36       3,81     
Mn   10,4        3,59     
Mo   3,46       0,093    
Nd   4,47       1,35     
Ni   93,6        26,8      
P   7,59       0,97     

Pb   4,09       0,76     
Pr   1,45       0,46     
S   2,85       0,86     
Sc   0,004      0,001    
Sm   0,054      0,010    
Sr   10,7        4,66     
V   0,044      0,011    
Y   1,17       0,38     

Yb   0,054      0,016    
Zn   15,1        5,95     
Zr   0,11       0,001    
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Az indium kiejtési fokának növelése érdekében további kísérleteket végeztünk. A kísér-
leti folyamat a 2.4.22. ábrának megfelelő módon történt. Ezúttal a kiindulási oldathoz elő-
ször hidrogén-peroxidot adtunk, a vas oxidálása céljából, hogy ezáltal alacsony pH-értéknél 
kiejthető legyen, majd 5M-os NaOH oldattal növeltük az oldat pH-ját pH=3 értékig. A kivált 
csapadékot leszűrtük, majd az oldat pH-ját több lépcsőben növeltük 3,5 pH, 4 pH, 4,5 pH 
és 5 pH-értékig. A szilárd fázist minden lépcsőben külön leválasztottuk. A kiejtési folyamat 
első szakasza szobahőmérsékleten zajlott a pH=3 értéken való leválasztásig. A 3-as pH-jú 
oldatból a további kiejtést 25°C-on és 50°C-on is elvégeztük. 

2.4.22. ábra. A többlépcsős NaOH-os kísérleti precipitáció folyamatábrája

A mérések kiértékelését az oldatok kémiai elemzési adatai alapján végeztük el. A kicsa-
patás a pH=3 értékig szobahőmérsékleten történt, majd a további lépcsőkben a hőmérséklet 
hatását is vizsgáltuk. A 2.4.23. és 2.4.24. ábra a 25°C-on, ill. az 50°C-on végzett kísérletek 
eredményeit mutatja be néhány főbb elemre vonatkozóan. A további elemek kihozatali érté-
keit a 2.4.1. táblázat tartalmazza. 
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2.4.23. ábra. 25°C-on végzett precipitációs kísérlet csapadékban való fém-kihozatalai 
a főbb elemekre 

2.4.24. ábra. 50°C-on végzett precipitációs kísérlet csapadékban való fém-kihozatalai 
néhány főbb elemre vonatkozóan
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ELEM CsAPADÉKBAN VAló KIEJTÉs KIHOzATAlA (%)

25°C 50°C

pH=3 pH=3,5 pH=4 pH=4,5 pH=5 pH=3 pH=3,5 pH=4 pH=4,5 pH=5

Al 11,92 56,53 59,97 72,07 95,81 11,92 11,98 21,31 85,88 97,97

As 34,44 69,91 88,94 93,32 94,76 34,44 76,04 82,50 87,34 90,21

B 12,30 54,72 56,70 65,22 66,25 12,30 12,30 14,95 23,55 31,07

Ba 17,63 17,63 23,33 34,39 34,39 17,63 17,63 19,58 25,00 32,09

Ca 12,96 12,96 20,88 22,90 22,90 12,96 17,28 17,28 18,37 23,44

Cd 0,00 15,38 33,80 39,42 41,98 0,00 0,10 39,23 39,23 52,13

Ce 19,38 58,88 62,59 68,29 72,59 19,38 19,12 23,66 32,41 45,17

Co 20,87 20,87 25,33 34,06 45,83 20,87 20,87 20,87 37,55 49,19

Cr 23,59 63,70 82,94 94,44 99,04 23,59 64,33 79,20 97,42 99,97

Cu 12,34 55,94 59,93 66,88 76,04 12,34 14,68 19,33 37,69 58,09

Dy 33,81 33,81 36,71 56,56 59,88 33,81 37,10 37,10 57,60 61,37

Er 15,02 61,00 62,71 68,50 75,75 15,02 19,24 28,07 40,32 54,70

Eu 23,97 61,99 65,44 71,65 77,84 23,97 25,17 29,90 44,22 58,60

Fe 27,42 69,01 93,68 98,30 99,53 27,42 88,79 95,25 99,75 100,00

Ga 35,82 35,82 43,74 55,54 63,26 35,82 35,82 45,32 50,85 61,34

Ge 34,83 34,83 46,28 56,74 63,68 34,83 34,83 41,96 51,69 64,80

Gd 18,14 58,91 62,96 69,18 75,33 18,14 22,21 24,23 37,73 52,14

In 22,07 60,41 64,00 72,25 96,62 22,07 22,07 26,84 71,52 98,63

La 18,60 18,60 27,68 36,34 42,95 18,60 18,60 23,48 31,21 41,74

Li 0,00 0,00 4,38 12,50 19,18 0,00 0,00 0,00 10,11 18,12

Mg 0,00 0,00 10,36 10,68 0,00 0,00 20,81 20,81 23,34 27,68

Mn 14,24 59,60 61,55 66,48 70,96 14,24 16,53 16,89 29,55 42,86

Mo 26,63 68,39 94,84 98,76 99,94 26,63 93,09 98,07 99,89 99,95

Nd 16,39 57,88 62,17 67,47 73,13 16,39 17,72 20,75 32,72 47,73

Ni 0,00 0,00 10,36 10,68 0,00 0,00 20,81 20,81 23,34 27,68

Pb 1,87 8,80 25,40 42,65 48,72 1,87 1,87 64,45 65,68 69,14

Pr 17,07 57,55 62,21 66,27 72,00 17,07 17,15 20,81 30,43 44,74

sm 16,39 57,37 59,24 66,43 75,88 16,39 24,96 21,38 36,39 54,94

sn 23,43 66,54 94,28 99,13 99,80 23,43 90,97 97,82 99,95 99,95

sr 11,28 11,28 15,77 23,84 19,42 11,28 11,28 11,28 16,71 23,83

Ti 28,75 54,67 90,05 97,07 94,23 28,75 73,84 94,52 96,67 98,09

W 26,46 26,46 84,93 90,81 94,34 26,46 26,46 92,26 96,25 98,54

Y 16,33 16,33 21,13 30,97 41,07 16,33 16,33 16,33 28,69 43,94

Yb 13,63 60,36 63,75 71,35 79,11 13,63 25,06 30,08 42,86 60,96

zn 0,00 34,43 59,56 65,07 64,16 0,00 43,14 63,58 65,02 71,03

zr 29,40 29,40 79,89 89,48 79,36 29,40 41,29 82,07 95,97 96,33

2.4.1.sz.táblázat: NaOH-os kicsapatás eredményei oxidálószer jelenlétében
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Összehasonlítva a 25°C-on végzett kicsapatás eredményeit, azt láthatjuk, hogy a Fe és 
Sn precipitációja nagyon hasonló tendenciát mutat. Mindkét elem több mint 90%-ában a 
szilárd csapadékba került, és pH=4,5 értéknél szinte teljes mértékben kiejthető. Ugyanakkor 
az is szembetűnő, hogy pH=3,5 értéknél az indium 60%-a is szilárd fázisba kerül, majd a 
pH-értékének növelésével a kihozatala nő és pH=5 értéknél a kb. 97%-a kicsapódik. Ezen 
körülmények között tehát a vas-ón szelektív kicsapatása nem valósult meg.

A magasabb hőmérséklet, azaz 50°C jelentősen pozitívan befolyásolta a cél-ionok pre-
cipitációját. A vas és ón ebben az esetben is, továbbra is együtt csapódik ki. Ez esetben már 
3,5 pH-értékénél a kicsapásuk mértéke 90%-os, miközben az indiumnak csupán kb. 20%-a 
került át a szilárd fázisba. Továbbá, 4 pH-értéknél a vas és az ón 95-98%-ban leválasztható 
az oldatból, miközben az indium 27%-a csapódik ki. Az indiumnak közel 99%-a csapadék 
formájában kiejthető pH=5 értéknél. 

Konklúzió
Konklúzióként megállapítható tehát, hogy magasabb hőmérsékletű kiejtéssel, oxidáló szer 
jelenlétében, a cél-elemek nagyobb szelektivitása érhető el. Több lépcsős oldatkezelés során, 
a vas és az ón 90%-ában kiejthető az oldatból 3,5 pH-értéknél, míg ekkor az indiumnak csak 
kb. 20%-a kerül szilárd fázisba. A vas és ón leválasztását követően, a maradék oldat pH-érté-
kének további növelésével, pH=5 értéknél a teljes maradék indium visszanyerhető az oldat-
ból. A pH további növelésével az oldatban maradt elemek (például a kobalt) is kiejthetők.

A csapadékok újbóli feloldásával az induló oldathoz képest jóval koncentráltabb oldat 
állítható elő, amelynek komponensei szelektíven kinyerhetők, ill. leválaszthatók több lépcső-
ben és kombinált eljárások alkalmazásával: precipitáció, oldószeres extrakció, ioncsere, stb., 
a piaci követelmények, ill. környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.  

2.5. Az lCD kísérleti vizsgálatok eredményeinek összefoglalása

Az elvégzett eljárástechnikai anyagvizsgálatok és előkészítési kísérleti vizsgálatok eredmé-
nye megalapozzák a jövőbeni hasznosítási technológia üzemi méretű megvalósítását. 

Egyrészt a mérések pontos anyagmérlege lehetővé teszi a megbízható gazdasági szá-
mítások elvégzését, másrészt a műveleti lépcsőnként kapott kísérleti tapasztalatok lehetővé 
teszik a technológiai folyamat megtervezését, a berendezések kiválasztását és fő műszaki 
és méretjellemzőinek meghatározását, s mindezeknek egy projekt megvalósíthatósági tanul-
mányban való összefoglalását, s az üzemi méretű megvalósítást szolgáló pályázati projekt 
elkészítését.
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A vizsgálatok alapján az alábbi anyagmérlegre kell számítani:
Bontással kinyert szerkezeit anyagok alkatrészek (tömegkihozatal):

MONITOR, TV: 100%  (In: 16 mg/kg)
- Műanyag, és fém: 76%
- Háttérvilágítás: 2%
- NYÁK: 7%
- Egyéb (kábel, csavar..): 2%
- LCD panel: 13%

LCD –panel feldolgozása (fólia leválasztás, LC kimosása, aprítás):
LCD-panel 13,0%
Termékek:
- Polarizátor fólia: 1,4%
- Folyadékkristály: 0,1%
- ITO-üveg: 11,5%

ITO-üveg (kémiai oldás, kicsapatás):
ITO-üveg 11,5% (In: 150 mg/kg)
Termékek:
- Üveg: 11,498%
- Fémvegyületeik: 0,002%
Az anyagmérlegből kitűnik, hogy a műveleti lépcsőnként – az indium-ónoxidra nézve 

– nagyfokú koncentrálódási folyamat megy végbe, és a legköltségesebb és legkockázatosabb 
kémiai folyamatok első lépcsőjére már csak az eredeti feladás 10…12%-a érkezik, a második 
fázisra ennek is a tizede. E technológia tehát nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi 
szempontból is igen előnyös.

Kémiai folyamatokban is első lépésként minden értékes feloldására és csapadékként 
való leválasztására célszerű törekedni, s az így kapott 1% körüli kémiai kollektív előkon-
centrátum újbóli oldatba vitele, már igen csekély savas oldat-anyagáramot igényel, melynek 
szelektív kezelése (az egyes fémek, főként az indium kinyerése érdekében) nem okoz sem 
eljárásbeli, sem pedig környezetvédelmi vagy gazdaságossági gondot.
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3. Elhasznált plazma TV mechanikai előkészítése

naGy sándor*, Csőke BarnaBás, GomBköTő imre*, 
maGyar Tamás*, ZaJZon norBerT**, LakaTos krisZTina TÜnde*

*Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
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**Miskolci Egyetem, Ásványtani - Földtani Intézet

3.1. Bevezetés

Az elvégzett kutatás fő célkitűzése a plazma TV alkatrész és szerkezeti anyagi összetételének 
a megismerése, a benne lévő kritikus elemek – elsősorban a ritkaföldfémek – mennyiségé-
nek meghatározása, valamint mechanikai úton történő dúsítás lehetőségének feltárása volt. 
A plazma TV-kből (PDP – Plasma Display Panel) ritkaföldfémeknek előkészítéssel történő 
visszanyerése tárgyú szakirodalmi forrást nem találtunk. Ezen okok miatt különösen fontos 
e készülékek eljárástechnikai anyagvizsgálata éppúgy, mint a ritkaföldfémeknek kinyerését 
szolgáló előkészítési kísérleti alapvizsgálat.

3.2. A plazma TV működési elve, felépítése

3.1 ábra. A PDP-panelrész felépítése6 

� Hogyan működik a monitor? Monitorok működési elve. Rentit Kft. honlapla,. http://www.rentit.hu/hu-HU/Cikk/
erdekessegek/hogyan-mukodik-a-monitor.rentit
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A plazma TV-k legfőbb alkatrésze a kijelző panel (3.1. ábra), amely két üveglapból áll, első 
fronti és egy hátsó üveglapból. A két üveglap között milliónyi apró cella található, melyeknek 
mérete lényegesen kisebb, mint 1 mm. Az üveglapok alsó és felső rétegét számos áttetsző 
elektród szeli át, melyek az elektromos feszültséget biztosítják a nemesgázzal (Ne, Xe) fel-
töltött cellákban. Amennyiben ezekre a nemesgázzal töltött cellákra feszültséget kapcsolunk, 
akkor létrejön a plazma állapotot, mely UV fénykibocsátással jár (emberi szem számára lát-
hatatlan). A láthatóvá tétel érdekében a hátsó üvegen minden cellát sorra vörös, zöld és kék 
foszfor tartalmú lumineszcens fényporral vonnak be, mely bevont cellák hármas egysége a 
pixel. Az elektródok feladata, hogy a megfelelő időben a megfelelő színt állítsák elő.

3.2. ábra. PDP szerkezet sematikus ábrája (a) és metszeti képe (b) 
(srivasTava et al. 2010)

Nagy Sándor et al
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A kijelző elektród a szigetelő réteg mögött helyezkedik el (3.2. ábra). Az elektródok 
anyaga átlátszó indium-ónoxid, amelyre egy finom ezüst réteg kerül, ami növeli az elektróda 
vezetőképességét. Az irányító elektródák a másik szigetelőréteg mögött helyezkednek el a 
kijelző elektródára merőlegesen. A kettő között foszfor réteg található a cellák által formázott 
térben. Az elektródokat egy vékony magnézium oxid réteg fedi (srivasTava et al. 2010; kim 
et al. 2005; WeB3; WeB5).

Kritikus elemek a plazma-kijelzőben

3.1 táblázat. AZ RGB struktúrájú színes lumineszcens fénypor összetétele 
(BuCHerT et al. 2012)

A kritikus anyagok egy része a hátsó üveglapban helyezkedik el (BUCHERT et al 2012), 
a lumineszcens fénypor összetevői formájában (3.1. táblázat), ezek ritkaföldfémek. Az indi-
um a front üvegen található (3.2. ábra) ITO (indium-ónoxid formában).

3.3. Előkészítéstechnikai alapvizsgálatok 

A vizsgálatokhoz két TV-készüléket került beszerezésre, nevezetesen SAMSUNG (TW42S5, 
PS-42D51S; gyártás: 2005. december) és LG (Flatron; gyártás: 2004. augusztus) készülékek. 

3.3.1. Bontás és a szerkezeti-anyag összetétel meghatározása

Első lépésben elvégzett kézi bontás eredményét a 3.3. ábra és a 3.2. táblázat mutatja.  

3.3. ábra. LG  FLATRON a szétbontás előtt (a) és után (b

 SZEGMENS 
ALKATRÉSZ 

ELEMEK 

Hátsó üveg piros szín szegmens (Y, Gd)BO3:Eu; (Y2O3:Eu3+) 
zöld szín szegmens (Y, Gd)BO3:Tb 
kék szín szegmens BaMgAl10O17:Eu 

 

a) b)

Elhasznált plazma TV mechanikai előkészítése
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3.2. táblázat. PDP TV-k szerkezeti anyag összetétele (szétbontás és tömegmérés alapján)
*tartalmazza a panelhez ragasztott fémlemezt

A 3.2. táblázatból kitűnik, hogy a  kijelző a plazma TV-készülék közel 60% képezi, 
jelentős a NYÁK tömegarány (kb. 14%), a szerkezeti anyagok (műanyagok, fémek) 26%-ot 
képviselnek.

3.3.2. A mechanikai előkészítési alapvizsgálatok 
ritkaföldfém koncentrátum előállítására

Az üveglapok szétválasztása

A plazma TV kijelző panelje két üveglapból (első, hátsó) és a hátsó üveglaphoz csatlakozó 
fémlapból áll. A fémlapon helyezkednek el a nyomtatott áramkörök. A hátsó üveglap és a 
fémlap elválasztása infra-lámpával történő melegítés hatására egyszerűen megoldhatónak 
bizonyult, az anyagmérleget üveg-fajtánként a 3.3. táblázat tünteti fel, amelyből kitűnik, 
hogy a hátsó és a front üveg lényegében azonos tömeghányadot képvisel a panelben (hátsó 
fémlemez nélkül).

3.3. táblázat. Panel üveg részének összetétele
*panelhez ragasztott fémlemez nélkül

A szétbontás során szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a fénypor-bevonat relatíve gyen-
gén kötődik a hátsó üveghez. Ez azt valószínűsítette, hogy a fénypor dörzsöléssel a hátsó 
üvegről leválasztható. Az egységes eljárás érdekében a front üveget is alávetettük dörzsölé-
ses vizsgálatnak az ITO réteg leválasztása érdekében.

Gyártó SAMSUNG LG 

Alkatrész Tömeg 
[kg] 

Tömeghányad 
[%] 

Tömeg 
[kg] 

Tömeghányad 
[%] 

Műanyag 2,82 9,16 1,92 6,43 
Fém 9,00 29,22 6,00 20,11 

PDP panel* 13,66 44,35 16,92 56,70 
NY.Á.K. 4,66 15,13 4,36 14,61 
Vezeték 0,36 1,17 0,40 1,34 
Csavar 0,30 0,97 0,24 0,80 

Összesen 30,80 100,00 29,84 100,00 

 

 LG TV 
[kg] 

SAMSUNG TV 
[kg] 

ÁTLAGOS 
TÖMEG 

[kg] 

TÖMEGHÁNYAD 
[%] 

Front üveg  3,98 4,39 4,19 47,67 
Hátsó üveg  4,89 4,30 4,60 52,33 
Panel tömege* 8,87 8,69 8,79 100,00 

 

Nagy Sándor et al
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Üvegszemcsék dörzsöléses igénybevétele

A dörzsöléses vizsgálatokat alábbi előkészítési műveletek előzték meg:
− aprítás kalapácsos malommal (VEB GKML10, P = 4 kW), 
szitabetét alkalmazása nélkül;
− a töretből a 25-50 mm-es frakció leválasztása;
− e frakciók száraz autogén dörzsöléses igénybevétele 1 liter űrtartalmú 
D = 95,6 mm átmérőjű dobmalomban őrlőtestek nélkül: töltési fok 50%; 
fordulatszám: n = 0,8 nk (nk – kritikus fordulatszám);
− 30 percenként vizuális értékelés a kopás mértékéről.

3.4. ábra. LG Flatron TV hátsó üveg szemcséről készült mikroszkopikus felvételek, 
igénybevétel előtt (a) és 90 perc dörzsölési igénybevétel után (b) 

(Felvétel: Lakatos Krisztina)

A 3.4. ábrán az LG Flatron hátsó üvegéről készült mikroszkópi felvételek láthatók. 
Dörzsöléses igénybevétel előtt a cellák ép állapotban vannak, 90 perces dörzsölés után azok 
bevonata sérül, a fénypor-réteg lekopása megkezdődött (a feltételezés bebizonyosodott). To-
vábbiakban a 270 perc dörzsöléses igénybevételnek kitett anyagból a fénypor leválasztása 
szitával történt meg.

Termékek mikroszondás vizsgálata 
A PDP-kben lévő ritkaföldfémek fajtáinak, mennyiségének, elhelyezkedésének, és a dör-
zsöléssel eltávolított mennyiségének meghatározása érdekében mikroszondás vizsgálatokat 
(remx vezérléssel szerelt JEOLJXA-8600 Superprobe mikroszonda, Ásványtani-Földtani In-
tézet, 2013. szeptember, Dr. Zajzon Norbert) és kémiai elemzésre került sor a mintákon. 

a) b)

Elhasznált plazma TV mechanikai előkészítése



94

3.5. ábra. LG  és SAMSUNG front üveg szemcséjének metszeti nézete

Alapvetően három réteg ismerhető fel a felvételeken (3.5. ábra és 3.4. táblázat). A leg-
felső vékony (fekete) a nagy Mg-tartalmú, a középső a nagy ólom tartalmú (fehér) réteg, és 
az alapréteg üveg. Az LG üveg koptatásos vizsgálatból származó szemcsét mutat a 3.6. ábra, 
ahol jól látható, hogy a legfelső Mg-tartalmú réteget csak kis mértékben sikerült eltávolítani 
a front üvegről.

3.6. ábra. LG front üveg szemcse koptatás után (SEM vizsgálat)

Jól látható a cellák színbeli eltérése, ami más rendszámú atomok jelenlétére utal, egy-
egy pixelt piros szaggatott kerettel jelöl (3.7. és 3.8. ábra). 

LG SAMSUNG

Nagy Sándor et al
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3.7. ábra. LG (bal) és SAMSUNG (jobb) hátsó üveg szemcséi (SEM elemzés)

A 3.9. ábra SEM elemzés a pixelen belüli cellák színeltéréseire magyarázatot ad: 
a szürke zöld színt képviseli (ld. 3.1. táblázatot is), a fehér a pirosat, a fekete pedig a 
kéket.

A dörzsölés-koptatás utáni üveg látható a 3.9. ábrán.

A front üvegre vonatkozó SEM elemzés alapján kapott összetételt a 3.4. táblázat 
tüntei fel. 

3.4. táblázat. Front üvegek atom tömeg összetétele (mikroszondás elemzés)

Elem 
neve 

LG front  
üveg  

(alap üveg) 

SAMSUNG front 
üveg 

(alap üveg) 

SAMSUNG front 
üveg  

(köztes réteg) 

SAMSUNG front 
üveg  

(bevonat) 
% 

Na 4,39 3,66 0,00 0,00 
Mg 1,99 1,73 0,00 43,77 
Al 4,58 4,39 0,00 0,00 
Si 28,48 28,75 14,73 3,75 
K 4,79 5,05 0,00 0,00 
Ca 3,07 3,22 0,00 0,00 
Zr 2,29 2,18 0,00 0,00 
Ba 7,22 7,93 0,00 0,00 
Ti 0,00 0,00 1,05 0,00 
Pb 0,00 0,00 61,96 18,02 
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3.8. ábra. LG hátsó üvegszemcse koptatás után (SEM felvétel)

Nagy Sándor et al
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3.5. táblázat. Hátsó üvegek atom tömeg összetétele LG TV esetén, 
dörzsölés-koptás előtt és után 

(mikroszondás elemzés)

Megállapítható:
− A két vizsgált front üveg felületén a mért elemi összetétel gyakorlatilag megegye-

zett, viszont a szakirodalommal olvasottakkal ellentétben indiumot a mikroszonda nem mu-
tatott ki, az valószínűleg egy valamivel méllyebb rétegben található. 

− Mindkét TV-típus a hátsóüvegének SEM felvételén lévő fehér cella az összetevők 
alapján (3.1. táblázat) piros színt jeleníti meg, a feket-sötétszürke a kék színt, a világosszürke 
pedig a zöldet. Megfigyelhető, hogy a dörzsölésnek kitett üvegszemcsékről a kritikus elem-
réteg lekopott (3.5.táblázat, ld.3.9. ábrát is).

− A mikroszondás elemzés mindkét TV típus hátsó üvegein kimutatta a következő 
ritkaföldfémeket: Y, Eu, Gd. 

Elem 
neve 

LG hátsó 
üveg 

 
(alap 
üveg) 

LG hátsó 
üveg 

 
(világos-
szürke 
cella) 

LG hátsó 
üveg 

 
(fehér 
cella) 

LG hátsó 
üveg 

(fekete-
sötét-
szürke 
cella) 

LG hátsó 
üveg 

koptatott 
(világos 
szürke 
cella) 

LG hátsó 
üveg 

koptatott 
(fehér 
cella) 

% 
Mg    3,24 1,28  
Al 26,26 1,08 1,37 35,34 8,17 8,21 
Si 4,05 8,10 1,87 0,32 24,64 8,26 
K     3,52  

Mn  1,88     
Ca     2,41  
Zn 3,78 34,00   1,72 0,63 
Ba    21,68 6,71  
Ti 2,88     8,65 
Pb 29,89    8,67 47,92 
O   21,36    
Fe     2,20  
Y  23,85 34,57    
Eu   6,56 2,57   
Gd   34,28    
Tb  5,60     
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Termékek kémiai elemzése
Az autogén száraz dörzsöléses kísérleti vizsgálat termékeinek és feladásának kémiai elemzési 
adatait (fontosabb elemek), a számított alkotórészkihozatallal a 3.6. táblázat a front üvegre, a 
3.7. táblázat a hátsó üvegre. A kémiai elemzést a Magyar Tudományos Akadémia Anyag- és 
Környezetkémiai Intézetének (Környezetanalitikai Kutatócsoport) laboratoriuma végezte el.

A kritkus elemek panel ill. a TV tömegére vonatkoztatott fajlagos mennyiségét pedig 
a 3.8. táblázatban találjuk meg. A 3.8. táblázatokban a panel tömege alatt a hátsó és a front 
üveg tömegének öszege értendő (fémlap nélkül). 

3.6. táblázat. Front üveg száraz dörzsöléses kíséréleti vizsgálatának eredménye 
(dörzsölés időtartama: 270 perc)

3.7. táblázat. Hátsó üveg száraz dörszöléses kíséréleti vizsgálatának eredménye 
(dörzsölés időtartama: 270 perc)

Elemek Alkotórész-tartalom, 
[mg/kg] 

Alkotórész-kihozatal, [%] 

Feladás Feladás 
(számított) 

Por-
termék 

Üveg Feladás Portermék Üveg 

In <0,10 1,84 64,80 <0,10 100,00 94,71 5,29 
Sn 3,00 5,12 45,50 4,00 100,00 23,92 76,08 
Mg 1100,00 1034,97 5230,0

0 
919,00 100,00 13,59 86,41 

Co 16,40 16,85 47,7 16,00 100,00 7,61 92,39 
Tömeg-

kihozatal, [%] 
 

100,00 
 

100,00 
 

2,69 
 

97,31 
   

 
 

ELEMEK Alkotórész-tartalom, 
[mg/kg] 

Alkotórész-kihozatal, [%] 

Feladás Feladás 
(számított) 

Por-
termék 

Üveg Feladás Portermék Üveg 

Eu 38,10 41,98 591,00 2,70 100,00 94,00 6,00 
Gd 162,00 171,90 2440,0

0 
9,62 100,00 94,78 5,22 

Y 404,00 428,77 5980,0
0 

31,60 100,00 93,12 6,88 

Ce <0,6 20,70 310,00 <0,6 100,00 100,00 0,00 
Co 2,27 16,58 226,00 1,60 100,00 91,00 9,00 
La <0,01 32,25 483,00 <0,01 100,00 100,00 0,00 
Σ 606,37 712,18 10030,

0 
45,52 100,00 94,04 5,96 

Tömeg-
kihozatal, [%] 

 
100,00 

 
100,00 

 
6,68 

 
93,32 
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3.8. táblázat. A kritikus anyagok a  panel illetve televízió tömegére vonatkoztatott 
fajlagos  mennyisége 

Megállapítható:
– Az ICP tömegspektrofotométerrel végzett vizsgálatok is igazolják, hogy a minta-

anyagok tartalmazzák a mikroszondás elemzése alapján megtalált elemeket, az elemzés a 
mikroszondás vizsgálatokhoz képest további elemek (Ag, B, Bi, Co, Cr, Cu, Li, Na, Ni, P, S, 
Sr, V, W, Yb, Zr) jelenlétét mutatta ki a hátsó üvegekben;

− a portermékbe való dúsulásuk nagymértékű (14-szeres); a három elem – Eu, Gd, Y 
– együttes alakotórésztartalma 604 mg/kg-ról 9011 mg/kg-ra nőtt;

− a ritkaföldfémek kihozatala a portermékbe 93-94% (hátsó üveg);
− a front üveg esetében az indium megjelent a száraz dörzsöléses előkezelés por ter-

mékében 64,8 mg/kg koncentrációban (feladásban nem volt kimutatható);
− az Sn, Mg és Co elemek kihozatala a por frakcióba kicsi, feltehetően ezek kemé-

nyebb rétegekben, ill. mélyebben helyezkednek el.

3.4. Összefoglalás

Összefoglalóan megállíthatjuk a kritikus elemek a szakirodalomnak megfelelően voltak 
kimutathatók a PDP kijelző panelben. A hátsó üveg gazdagabb a ritkaföldfémekben (604 
mg/kg), mint a frontüveg. A frontüveg indium tartalma a vártnál kisebb, 64,8 mg/kg. A 
vizsgálatok, amelyeket a ritkaföldfémek száraz mechanikai igényvételével (autogén dör-
zsöléssel) dobmalomban folytak, igen eredményesnek bizonyultak: a csekély, 6,7% tömeg-
kihozatalú portermékben a ritkaföldfémek >93%-át lehet kinyerni, amelyből már a fémek 
kémiai előkészítési eljárásokkal leválaszthatók. Ezzel egy olyan kedvező koncentrátumot 
lehet egyszerű mechanikai eljárással, kis költséggel és kis tömegkihozatallal előállítani, ami 
a további kémiai eljárást mind műveleti, mind pedig gazdaságossági szempontból igen ha-
tékonnyá teszi.

 Kritikuselem taralom kijelző panelre  
[mg/db panel] 

Televizíóra 
[mg/kg] 

Eu 175 5,8 
Gd 744 24,5 
Y 1856 61,2 
Σ 2775 91,5 
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4. Elhasznált akkumulátorok előkészítése

Bokányi LJudmiLLa, Csőke BarnaBás, naGy sándor

varGa TerÉZia, mádainÉ ÜveGes vaLÉria, PasZTernák ádám

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
ejtblj@uni-miskolc.hu; ejtcsoba@uni-miskolc.hu

A háztartási szárazelemek/telepek közül az egyszer használatosak (nem újratölthető ele-
mek) főbb típusai az alábbiak:

- szén–cink, amelyeket kisebb méretű és teljesítményigényű eszközökben, 
például elemlámpákban, órákban, borotvákban és rádiókban használnak.
- Cink-kloridos, amelyek felhasználása az előbbihez hasonló.
- lúgos mangán, amelyeket kazettás magnetofonokban, walkman-ekben használnak.
Kevésbé hajlamos a kilyukadásra, szivárgásra, mint az előző két típus, és hosszabb 
az élettartama.

Gombelemek: 
- Higany-oxidos, ilyeneket a hallókészülékekben, pacemaker-ekben és 
fényképezőgépekben használnak. 
- Cink–levegő, a higany-oxidos gombelemek egyik változata. Hallókészülékekben 
és személyhívókban alkalmazzák. 
- Ezüst-oxidos – elektronikus karórákban és számológépekben használatosak.
- lítiumos – karórákban és fényképezőgépekben használják. 

A tölthető szárazelemek/telepek általános célú felhasználása a fentiekhez hasonló. A fel-
sorolást folytatni lehet a nikkel-kadmiumos, a nikkel-fémhidrides és a litiumionos kicsiny 
akkumulátorokkal, amelyeket nagyobb teljesítményű szerszámokban, vezeték nélküli ké-
szülékekben és mobil telefonokban stb. használnak. Ez utóbbiak néhány jellemzőjét alább 
ismertetik: 

- Nikkel–kadmium (NiCd) elemek jelentették sokáig az újratölthető telepek piacának 
az egyik leggyorsabban növekvő típusát. Vezeték nélküli nagyteljesítményű szerszámokban, 
walkman-ekben, hordozható telefonokban, laptopokban, borotvákban, motorizált játékokban 
stb. használják, az élettartamuk pedig 4-5 év.  
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- Nikkel-fémhidrid (Ni-MH) elemek a környezetre kevésbé veszélyesek, mint a Ni-
Cd és az élettartamuk is hosszabb.  Különböző elektronikai eszközök (pl. mobiltelefonok, 
laptopok), elektromos autók áramforrásaként használatos.

- lítiumion (li-Ion) elemeknek nagyobb az energiatároló kapacitása, mint a Ni-Cd 
és a Ni-MH elemeké (4.1. ábra). Felhasználási területe a fajlagosan kisebb tömege miatt a 
mobil eszközök, főként mobiltelefonok, digitális kamerák, laptopok, tabletek, elektromos 
járművek (autó, kerékpár, tolókocsi), hibrid hajtású autók, távirányítású modellek (pl. elekt-
romos repülőmodell) áramforrásaként használatos.

4.1. ábra. Az akkumulátorok fajlagos energiasűrűsége méret és tömeg szerint 
(CHandra et al. 2011)

Világtendencia, hogy Ni-Cd elemek aránya az éves értékesített mennyiségében csök-
ken, miközben a Ni-MH és Li-Ion elemek részesedése az eladásban nő (4.2. ábra).

Az újratölthető li-ionos elemekben (4.3. ábra) az anód grafit, a katód pedig lítium öt-
vözet, legtöbbször LiCoO2, pl. mobiltelefonokban, laptopokban, kamerákban, az elektromos 
járművekhez, azonban a katódok LiMn2O4, LiFePO4, LiNiMnCoO2 összetétellel is készülnek 
(Tinnemeyer, 2010). 

A katód általában egy alumínium lemez, mely burkolva van az aktív katód anyaggal 
(LiCoO2), a polivinil-fluorid (PVDF) kötőanyaggal, ami egy kémiailag nagyon stabil vegyü-
let. Az anód pedig egy réz lemez, mely grafit, vezetőanyag, PVDF kötőanyag és adalékok 
keverékével van burkolva. A Li-ionos akkumulátorok átlagos összetétele a következő: 27,5% 
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LiCoO2, 24,5% acél/Ni, 14,5% Cu/Al, 16% grafit, 14% polimer, 3,5% elektrolit (Xu. et al 
2008). A töltés tárolásáról lítium-ionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív, szén 
alapú elektródához, kisütéskor pedig a pozitív fémoxid elektródához vándorolnak. Az anódot 
és a katódot szerves elektrolit választja el egymástól.

4.2. ábra. Újratölthető tölthető szárazelemek/telepek értékesített mennyisége 
és részesedési arányaik (világszerte), HeeGn et al. 2003

4.3. ábra. Hengeres alakú Li-ionos akkumulátorok szerkezeti vázlata
 (sTiBaT 2007)

Elhasznált akkumulátorok előkészítése
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A Ni-MH akkumulátorok (4.4. ábra) közül az úgynevezett AB5 típusú a leggyakoribb, 
melyben „A” egy ritkaföldfém (RFF) keveréket jelent: lantán, cérium, neodímium, prazeo-
dímium, míg a „B” nikkel, kobalt, mangán és/vagy alumínium. Ezekben az akkumulátorok-
ban a katód nikkelből készül nikkel-hidroxidborítással, az anód hidrogéntároló ötvözetet (ke-
verék fém-elemei főként a cérium, lantán, prazeodímium és neodímium) és nikkel tartalmú 
szubsztituenseket tartalmaz.

 a) (rosu-HamZesCu 2011) b)
4.4. ábra. Hengeres és hasáb alakú nikkel-metál-hidrid akkumulátorok 

szerkezeti vázlata

Tipikus ötvözet a RFF Ni3,5Co0,8Mn0,4Al0,3 (HeeGn et al. 2003). Az elektrolit általában hí-
gított (20-30%-os) kálium-hidroxid oldat. A két elektród közötti szigetelő általában poliamid 
vagy polipropilén anyagú. A cellasapka nikkelből, vagy nikkel ötvözetből készül, amely el-
lenáll a lúgos körülményeknek. Mindezek egy acél tokba téve találhatóak. Megjelenését te-
kintve a legelterjedtebb változatok a hengeres és a prizmás alakú elemek/akkumulátorok, a 
felhasználástól függően. A tipikus összetételt a 4.1. táblázat szemlélteti, az elektródok >60%-
t képviselnek a cellán belül.

Összetételükből adódóan e két akkumulátor típus tehát fontos másodnyersanyaga lehet 
mind a kobaltnak, mind a ritkaföldfémeknek, emellett nikkel és egyéb fémtartalmuk kinyeré-
se is feladat. Jelenlegi ipari feldolgozás során az elhasznált elemekből a kobaltot, nikkelt és 
rezet nyerik ki csak termikus és/vagy kémiai úton, a többi alkotó a salakba kerül, vagy redu-
káló szerként, energiaforrásként szolgál. Számos kutatás zajlik azonban világszerte az utóbbi 
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évtizedben, hogy az egyéb stratégiai alkotók, mint a ritkaföldfémek és a lítium gazdaságos 
kinyerésének módjait kidolgozzák.

4.1. táblázat. Ni-MH akkumulátorok tipikus összetétele (HeeGn 2003)

Az akkumulátorok, újratölthető elemek közül a jelen projekt szempontjából a nikkel-
metálhidrid (Ni-MH) és a lítium-ion típus újrahasznosítása került a figyelem középpontjába, 
a bennük lévő kritikus elemek jelentős mennyisége okán.

4.1. Az akkumulátorok, újratölthető elemek előkészítése a szakirodalomban 

Az elhasznált akkumulátorokat jelenleg termikus módszerrel dolgozzák fel a kobalt és nikkel 
kinyerése érdekében. 2011 nyarán a belga újrahasznosítással foglakozó cég, az Umicore, 
megnyitott egy pirometallurgiai üzemet Hoboken-ben 7000 tonna lítium-ion akkumulátor és 
nikkel-metálhidrid akkumulátor feldolgozási kapacitással évente (BuCHerT et al., 2012).

A szakirodalomban az egyszer használatos és újratölthető telepek újrahasznosítási tech-
nológiája az általános előkészítéstechnikai elveknek megfelelő 4.1.1. ábra. Akár az egyszer 
használatos, akár pedig az újratölthető elemek feldolgozása folyik a kézi vagy gépi előválo-
gatás után aprítással történő fizikai feltárás, majd az őrlemény szitálással való finom és durva 
frakcióra való bontása, végül pedig durva rész fizikai dúsítása, valamint a finom rész kémiai 
feltárása és az oldat-fémes alkotók kémiai szeparációja történik. 

A 4.1.2. és 4.1.3. ábra konkrét javaslatot mutat be: az egyik technológiát (4.1.2. ábra) 
tartalmaz a Miskolci Egyetem kutatói (Csőke 2009, Bokányi et al. 2010) dolgozták ki, a 
rendszer üzemszerűen működik, a termékeket értékesítik; a másik technológia (4.1.3.. ábra) 
kidolgozása HeeGn (2003), ill.. Li  (2009) és szerzőtársaik nevéhez fűződik. 

Hasonlóan véleménye XU és szerzőtársainak (2008), amikor arról írnak, hogy az akku-
mulátorokból a kritikus elemek kinyerésére szóba jöhető kémiai eljárások a savas kioldás, 
majd ezt követő oldatkezelési lépések, mint a szelektív kicsapatás, adszorpció, oldószeres 
extrakció, jó hatékonysággal csak aprítással és fizikai szeparálással megfelelően előkészített 
másodnyersanyag esetén alkalmazhatóak.

10� 

Alkotórésztartalom, % Komponens 
hengeres cella Gomb cella 

Ni 36-�2 29-39 
Fe 22-25 �1-�7 
Co 3-� 2-3 
RFF: La, Ce, Nd, stb. 8-10 6-8 
Grafit <1 2-3 
KOH 1-2 1-2 
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4.1.1. ábra. Lúgos elemek, akkumulátorok előkészítésének általános elvi sémája 

4.1.2. ábra. Elemek mechanikai előkészítése (Csőke 2009, Bokányi et al. 2010)
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4.1.3. ábra. Lúgos Ni-MH és Li-ionos akkumulátorok előkészítése 
HeeGn et al.(2003),  Li et al.  (2009)  nyomán

Tisztán mechanikai vagy termikus eljárással a lítium, illetve a ritkaföldfémek sem nyer-
hetőek ki nagy tisztaságban az elhasznált akkumulátorokból. Ehhez egy megfelelő, gazdaságos 
és környezetbarát kémiai módszerre van szükség, ezen a téren intenzív kutatások folynak. 

Az elhasznált Li-ion és Ni-MH akkumulátorok kémiai előkészítése 
A kimerült li-ionos akkumulátorok feldolgozásakor a polimer, a burok anyagok (réz fólia, 
alumínium fólia, vas) és az elektródok elválasztására alkalmas például az eljárás, amikor az 
aprítást követően a 12 mm-es szitán áthullott frakciót ultrahangos keveréssel kezelik szobahő-
mérsékleten, ezáltal az elektród anyagokról az alumínium fólia, illetve egyéb szerkezeti anya-
gok (Fe, Cu) leválnak. Ezt követően 2 mm-es szitán áthullott frakció már csak a szeparált elekt-
ród anyagot tartalmazza, amelyet további, kémiai eljárásnak lehet alávetni (Li  et al. 2009). 

A szakirodalomban publikált kémiai eljárások közül az egyik legjobb eredményt a líti-
um-ionos akkumulátor feldolgozásánál ZHanG  és szerzőtársai 1998-as cikkében publikálta. 
A kioldást 4 mólos sósavval végezte, 80 oC-on, 1 órán át, így a kioldás hatékonysága 99%-os 
volt. Ezt követően egylépcsős oldószeres extrakcióval végezte az oldattisztítást. Szintén jó 
eredményt adott (96,3% Co, 87,5% Li) 2 mólos kénsav oldat és 2%-os hidrogén-peroxid 
együttes alkalmazása (ZHu et al., 2012), 2 órás lúgzási idővel, 60 oC-on. Az oldatból a kicsa-
patást ammónium-oxalát hozzáadásával végezték egy órán át a kobalt–oxalát kicsapatásáig, 
amit leszűrtek és szárítottak. A szűrlethez nátrium-karbonátot adtak és újabb 1 órás keverés 
mellett kicsapatták vele a lítium-karbonátot, amit szintén szűrtek, szárítottak.

Elhasznált akkumulátorok előkészítése
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A Ni-MH akkumulátorok feldolgozásának témájában BerTuoL és kutatótársai (2009) 
2 mólos kénsav oldatban 90 oC-on 4 órán át történő lúgzással, majd azt követően 5 mólos 
NaOH-al 1,2 pH-n történő kicsapatással érte el a legjobb eredményt a ritkaföldfémeket illető-
en. Li és szerzőtársai (2009) 3 mólos kénsavval, majd azt követően oldószeres extrakcióval, 
evaporációval és kristályosítással nyerték vissza a nikkelt, kobaltot és a ritkaföldfémeket 
(RFF). A RFF-ek klorid oldatban, 97,8% kihozatallal voltak jelen. innoCenZi kétlépcsős ki-
lúgzást dolgozott ki (innoCenZi et al. 2012), melyben először 2M kénsavval 80 oC-on 3 órán 
keresztül történik a kioldás, majd az oldatot ezen a hőmérsékleten szűréssel választják le, 
mivel magas hőmérsékleten a Ni és a Co jelentős mennyisége az oldatba kerül, a RFF-k vi-
szont csak kevéssé oldódnak. Ezt követően a maradékot 1 mólos kénsavval, 1 órán át lúgoz-
zák tovább, 30oC-on, így szelektíven oldják ki a második lépcsőben a ritkaföldfémeket. Az 
oldatkezelés NaOH-al végezhető, szelektív kicsapatással, de oldószeres extrakcióval tovább 
javítható az eredmény, így La, Ce, Ni esetén 99%-os kihozatal értékeket produkáltak.

További módszerek
A biolúgzás során mikroorganizmusok, mint például a Thiobacillus ferrooxidans és Thiobac-
illus thiooxidans segítségével viszik oldatba a fémeket különböző ásványi nyersanyagokból, 
de az eljárás hulladékok kezelésére is ígéretesnek tűnik [Bokányi et al. 2011]. Li-ionos ak-
kumulátor esetén a katód anyagának kioldására végeztek biolúgzásos kísérleteket (XIN et al. 
2009), 30oC-on. A 9K tápoldattal felszaporított T. ferrooxidans és T. thiooxidans, illetve e két 
baktérium oldat keveréke, további tápanyag, kén-, illetve vas (II)-adagolás mellett, kénsavval 
történő pH beállítást követően alkalmasnak bizonyult a kobalt és a lítium kioldására. A labo-
ratóriumi kísérlet során a biolúgzást megelőzően az elemeket szétszerelték, majd a katód aktív 
anyagát 150, illetve 200 µm-re őrölték le. A ferrooxidans baktériummal 65%-os (MISHRA et 
al. 2008), míg XIN a két mikroorganizmus keverékével 90% feletti kobalt kioldást értek el.

Ígéretes az a kombinált mechanokémiai-kémiai módszer, amikor a finomra őrölt Li-
CoO2 és poli-vinil-klorid (PVC) keveréket, illetve a Ni-MH akkumulátor anód anyagát al-
kotó „keverékfém” (mischmetal) és PVC keveréket planéta-golyósmalomban hosszú időn 
keresztül (36 órát) együtt őrlik. A fellépő mechanokémiai reakció következtében vízoldható 
fém-, ritkaföldfém-kloridok keletkeznek. 30 órás őrlést követően Co esetén több mint 90%, 
Li esetén majd 100%, de La, Pr, Nd esetén is 95% feletti kihozatalt értek el. Ugyanakkor a 
bekevert PVC-ből a klór 90%-a alakult át ez idő alatt szervetlen kloriddá (SAEKI et al. 2004 
és ZHANG et al. 2007). Laboratóriumi keretek között sikeresek voltak ezek a kísérletek, ám 
a szerzők nem közöltek az eljárás energiaigényére vonatkozó adatot, amely alapján gazdasá-
gi szempontból megítélhető lenne a módszer.

Bokányi Ljudmilla et al
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A projektben jelenleg a Ni-MH akkumulátorokból a kritikus elemek kinyerésének té-
makörében a mechanikai előkezelés kutatását követően, a megfelelően előkészített mintákon 
savas kioldási kísérleteket végezünk.

4.2. Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésének kísérleti vizsgálata

Csőke BarnaBás, naGy sándor, PasZTernák ádám

Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
 ejtnagys@uni-miskolc.hu

.
4.2.1. A kísérleti vizsgálatok koncepciója

A szakirodalom és saját korábbi tapasztalatok alapján felvázolható  egy célszerű kísérleti 
technológia, mely alkalmas az elhasznált Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésére 
(4.2.1. ábra). 

4.2.1. ábra. Kísérleti technológiai törzsfa az elhasznált
 Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésére

Elhasznált akkumulátorok előkészítése
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A 4.2.1. ábrán látható törzsfa alapján a hulladék akkumulátorokat kétlépcsős aprításnak 
vetjük alá, mely után különválasztjuk a <2,5 mm frakciót, ami alkalmas az anód és katód 
anyagának kémiai kezelésére. A II. aprítás után fennmaradt >6,3 mm és 6,3–2,5 mm frakci-
ókból mágneses szeparátorral eltávolítjuk a mágneses fémeket, majd légáramkészülék segít-
ségével külön szeparáljuk a műanyagot, valamint a papír és fólia termékeket.

4.2.2. Mintaanyagok

A projekt keretén belül két alkalommal történt mintavétel (I.: 2013. április 5. ill. II.: 2013. 
szeptember 23.), 4.2.2. ábra és 4.2.3. ábra.

4.2.2. ábra. I. mintavétel: a)  Ni-MH akkumulátorai (PasZTernák 2014)

4.2.3. ábra. I. mintavétel:  b) Ni-MH akkumulátorai (PasZTernák 2014)

Csőke Barnabás et al
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 4.2.3. Ni-MH akkumulátor mechanikai előkészítése 
kísérleti vizsgálatának eredménye

A technológia célja egy olyan, lehetőleg <2,5 mm szemcseméretű termék előállítása, amely 
alkalmas kémiai kezelésre, újrahasznosításra. További cél, hogy az akkumulátorok egyéb 
szerkezeti anyagait (pl. fémház, szigetelés) mechanikai úton nyerjük ki, és szeparáljuk el 
azokat egymástól az újrahasznosítsuk érdekében. A kísérletek közvetlenül Paszternák Ádám 
folytatta le (PasZTernák 2013, 2014).

A különböző fajtájú akkumulátorok értékesítésének arányában állítottuk össze a be-
szerzett elhasznált akkumulátorokból a feladásra kerülő kísérleti vizsgálati mintákat (4.2.4. 
ábra). 

4.2.4. ábra. Feladásra került akkumulátorok (PasZTernák 2014)

A kísérleti vizsgálat során az előzetesen kialakított technológiai folyamat (4.2.1. ábra) 
ennek az alkalmasságát vizsgáltuk az I. minta „B” egynegyedével. A vizsgálatok során ki-
tértünk az aprítógépek töreteinek, a mágneses szeparátor termékeinek és a légáramkészülék 
frakcióinak elemzésére, melyeket a további pontokban részletezünk.

Aprítás rotoros nyíró-aprítógéppel
A technológia folyamatban az első aprítás rotoros nyíró-aprítógéppel történt. A TD 600 ro-
toros nyíró-aprítógéppel kapott akkumulátor-töret fő szemcsefrakcióinak tömeghányadait a 
4.2.1. táblázat, a szitafrakciókat a 4.2.5. és 4.2.6. ábra szemlélteti.

Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésének kísérleti vizsgálata
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4.2.1. táblázat. A TD 600 rotoros nyíró-aprítógéppel kapott akkumulátor-töret 
fő szemcsefrakcióinak tömeghányadai (PasZTernák 2014)

Fő gépparaméterek: garat: BxL = 300x500 mm; tárcsavastagság: b = 10 mm; 
Rotorátmérő: D = 250 mm;  Pnévl= 2 x 11 kW = 22 kW

4.2.5. ábra. Akkumulátorok TD 600 rotoros nyíró-aprítógéppel 
kapott törete: >2,5 mm szitafrakció (PasZTernák 2014) 

4.2.6. ábra. Akkumulátorok TD 600 rotoros nyíró-aprítógéppel 
kapott törete: <2,5 mm szitafrakció (PasZTernák 2014)

10� 

Szemcseméret Tömeghányad 
x, [mm] ∆m, [%] 

>2,5 81,�9 
<2,5 18,51 

Összesen 100,00 
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Megfigyelhető, hogy a <2,5 mm frakció tömegaránya 19%, következésképpen a >2,5 
mm frakció még tartalmazott kémiai feltárásra való alkotórészt, tekintettel arra, hogy a ko-
rábbi tapasztalatok szerint finom rész tömegaránya 30-50%, ezért a >2,5 mm szemcseméretű 
szitafrakciót további aprításnak tettük ki. 

Aprítás kalapácsos törővel
Az első aprítás során kapott töret >2,5 mm szemcseméretű frakcióját a 4.2.7. ábrán 
látható lapkalapácsos törővel aprítottuk tovább szitabetét nélkül. A gép főparaméterei 
garat:BxL= 400×400 mm, a lapkalapácsok hossza: l = 70 mm, rotor hossza: L = 280 
mm, rotorátmérő: D = 140 mm, fordulatszám: nmax = 1450 1/min, motor teljesítmény: 
Pnévl = 5,5 kW.

4.2.7. ábra. Kísérleti kalapácsos törő (PasZTernák 2014)

Az aprítás során kapott töret három fő szitafrakciójának (>6,3; 2,5-6,3 és <2,5 mm) 
tömeghányadait a 4.2.2. táblázat, valamint a 4.2.8. - 4.2.10. ábra tűnteti fel. 

4.2.2. táblázat. Kalapácsos törő töretének szemcseméret-eloszlása 
(PasZTernák 2014)

10� 

Szemcseméret Tömeghányad, [%] 
x, [mm] ∆m  

>6,3 17,15 
6,3 – 2,5 20,13 

<2,5 62,72 
∑ 100,00 

Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésének kísérleti vizsgálata
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4.2.8. ábra. Kalapácsos törővel kapott töret:  >6,3 mm (PasZTernák 2014)

4.2.9. ábra. Kalapácsos törővel kapott töret:  2,5-6,3 mm (PasZTernák 2014)

4.2.10. ábra. Kalapácsos törővel kapott töret:  <2,5 mm (PasZTernák 2014)

Csőke Barnabás et al
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A korábbi és a jelen <2,5 mm frakciót kémiai kezelésre vezettük, a műanyagból, vas-
hálóból, papírból és fóliából álló a durva frakciókat pedig, mágneses és gravitációs dúsítási 
eljárásoknak vetettük alá.

Mágneses fémek leválasztása
A >6,3 mm és 2,5-6,3 mm töret-szemcsefrakciók mágneses szeparációs kísérleteire kereszt-
szalagos mágneses szeparátoron került sor (4.2.11. ábra). A gép fő paraméterei: feladó szalag 
szélessége: 350 mm; a szalag és mágnes közötti távolság: h = 20 – 140 mm; mágnes felülete: 
Amágnes = 200×310 mm, szállító szalagmeghajtó motor teljesítménye Pnévl = 1,1, kW,  maximá-
lis szalagsebesség v=1 m/s.

4.2.11. ábra. Keresztszalagos kísérleti mágneses szeparátor

A mágneses dúsítás eredményei a 4.2.3. táblázatban láthatók, ezekből kitűnik, hogy a vizs-
gált körülmények között 70-75% mágneses termék keletkezett, melynek fémtartalma 97,2-
99,6% volt. A mágneses és nem mágneses termékek tömeghányadait a 4.2.3. táblázat, magát 
a termékeket pedig a 4.2.12.-4.2.15. ábrák szemléltetik.

4.2.3. táblázat. Mágneses szeparálás során kapott termékek tömegkihozatala 
(PasZTernák 2014)

10� 

Szitafrakció Mágneses termék Nem-mágneses  
termék 

x, [mm] 

Feladás, [%] 

∆mMágneses, [%] ∆mNemmágneses, [%] 
>6,3 100,0 69,6 30,� 

6,3 – 2,5 100,0 75,3 2�,7 
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4.2.12. ábra. A >6,3 mm szemcseméret-frakció mágneses terméke (PasZTernák 2014)

4.2.13. ábra. A >6,3 mm szemcseméret-frakció nem-mágneses terméke (PasZTernák 2014)

4.2.14. ábra. A 2,5-6,3 mm szemcseméret-frakció mágneses terméke (PasZTernák 2014)

Csőke Barnabás et al
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4.2.15. ábra. A 2,5-6,3 mm szemcseméret-frakció nem-mágneses terméke (PasZTernák 2014)

Kísérletek légáramkészülékkel
A légáramkészülékkel végzett kísérletek eljárástechnikai célja a mágneses szeparálás során 
kinyert, nem-mágneses termékből nehezebb műanyag-szemcsék leválasztása a könnyebb pa-
pír és fólia szemcséktől. A kísérleti berendezés paraméterei:

– Osztályozótér legszűkebb szelvénye: BxL = 100x170 mm
– Kapacitás: Q = 50 – 150 kg/h
– Maximális légsebesség: vmax = 30 m/s
– Feladható szemcseméret tartomány: 3 – 20 mm
– Ventilátor-motor teljesítménye: P = 4 kW

4.2.4. táblázat. >6,3 mm frakció szerkezeti anyag alkotói (PasZTernák 2014)

4.2.5. táblázat.2,5-6,3 mm frakció szerkezeti anyag alkotói (PasZTernák 2014)

10� 

Alkotórész-tartalom alkotó 
a, [%] 

műanyag 57,2 
papír 30,1 
fólia 12,7 

Összesen 100,0 

ALKOTÓ ALKOTÓRÉSZ-TARTALOM 
a, [%] 

műanyag 71,3 
papír 3,2 
fólia 10,3 
vas 15,2 

Összesen 100,0 
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4.2.16. ábra. Kísérleti légáramkészülék

A kísérletekre szemcsefrakciónként 5 légsebességen került sor, meghatározva a szer-
kezeti anyagok kihozatalát a légárammal elszállított termékben.  A feladott szemcsefrakciók 
szerkezeti anyag-összetételét a 4.2.4. és 4.2.5. táblázatok szemléltetik. Ezzel összefüggés-
ben megfigyelhető, hogy amíg a >6,3 mm frakciót műanyag, papír és fólia alkotja, addig a 
2,5…6,3 mm frakcióban fém (elektródarács) is előfordul. 

A szerkezeti anyagok kihozatal-légsebesség diagramjait a 4.2.17. és 4.2.18. ábrák szem-
léltetik.

4.2.6. táblázat. Légáramkészülékkel végzett mérések eredményei v = 9,89 m/s 
légsebességhez tartozó anyagmérlege

A következő ábrák alapján megállapítható, hogy a papír és fólia leghatékonyabban 9,5-
10 m/s-os légsebességnél választhatók el a műanyagtól. E légsebességhez tartozó anyagmér-
leget a 4.2.6. táblázat foglalja össze.

10� 

Szemcseméret Feladás , [%] Tömegkihozatal, [%] 
x, [mm]  Nehéztermék Könnyűtermék 

>6,3 100,0 57,� �2,6 
6,3 – 2,5 100,0 8�,2 15,8 
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4.2.17. ábra. A  >6,3 mm frakció alkotóinak kísérleti légáramkészülékkel mért kihozatal
 – légsebesség (v, m/s) görbéi  (PasZTernák 2014)

4.2.18. ábra. A 2,5-6,3 mm frakció alkotóinak kísérleti légáramkészülékkel mért kihozatal 
– légsebesség (v, m/s) görbéi (PasZTernák 2014)

Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésének kísérleti vizsgálata
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A mechanikai előkészítési kísérletek anyagmérlege és a finom szitafrakciók 
alkotórésztartalma
A kísérletek igazolták az előzetes tapasztalatok alapján kialakított kísérleti  technológiai fo-
lyamatot: 

− az elektródák finom poranyaga a többi szerkezeti rész anyagaitól kétlépcsős aprítást
követő 2,5 mm-nél történő szitálással kémiai feltárásra alkalmas formában 
leválasztható;
− a durva frakcióban lévő szerkezeti anyagok mágneses és gravitációs dúsítási 
eljárásokkal egymástól elválaszthatók. 

4.2.19. ábra. Technológiai folyamat anyagmérlege Ni-MH akkumulátorok 
mechanikai előkészítésekor (PasZTernák 2014 nyomán)

A folyamat anyagmérlegét a 4.2.19. ábra foglalja össze. Itt megállapítható, hogy a fi-
nomrész 70%. A durva frakció mágneses szeparálásával kinyert vas 22%, melynek vastartal-
ma 97-100%. A nem-mágneses terméket az áramkészülék egyharmad-kétharmad arányban 
választja szét, 2-3% papír-fóliára és 5-6% „nehéz” műanyagra.

Csőke Barnabás et al
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�.9. táblázat: Kémiai elemzési eredmények 

minta frakciók <0,5 mm 0,5 – 1 mm 1 – 2,5 mm feladás (<2,5 
mm) 

tömeghányad [%] 59,2 1�,1 26,7 100,0 
As �77 19� 71  

Cd [mg/kg] 35800 69900 31900  
hg [mg/kg] 1� 4 <1  

kritikus elemek     
RFF     

Ce [mg/kg] 2�100 58�0 3970 33910
La [mg/kg] 81500 25�00 12500 119400
Nd [mg/kg] 18500 9320 2880 30700
Pr [mg/kg] 11200 10�00 2630 24230
Dy [mg/kg] 11,5 �,8 1,7 18
Gd [mg/kg] 532 �17 9�,9 1043,9
Yb [mg/kg] 202 123 �25 750
∑RFF [mg/kg] 136045,5 51504,8 22501,6 93809
∑RFF-kihozatal 

[%] 85,9 7,7 6,4 100,0
Ag [mg/kg] 1910 178 <0,3 2088,3
Au [mg/kg] <0,3 93,6 <0,3 94,2
Co [mg/kg] 43100 �1�00 �7100 91400
Er [mg/kg] 3�3 259 698 1300
Mg [mg/kg] 770 6�0 150 1560
Y [mg/kg] 910 711 1120 2741
Ga [mg/kg] 1210 �12 173 1795
Ge [mg/kg] 2090 829 252 3171

∑kritikus elemek 
[mg/kg] 50333,3 24322,6 29493,6 41101

∑kritikus elemek-
kihozatal [%] 72,5 8,3 19,2 100,0

     
Ni [mg/kg] 286000 29800 293000 251745
K [mg/kg] 15�00 15900 16800 15844
Li [mg/kg] 260 190 390 285
Fe [mg/kg] 9550 23�00 �8900 22009
Zn [mg/kg] 6670 �970 12600 8014
Sb [mg/kg] 573 55 10,8 350
Ti [mg/kg] �27 255 275 362
W [mg/kg] 35,5 9,2 10,1 25
Mn [mg/kg] 15300 3870 3700 10591
Al [mg/kg] 6�00 2850 2300 4805
Zr [mg/kg] 167 12� 62,� 133
Cu [mg/kg] 6680 59300 27100 19552
Sn [mg/kg] 58 3520 100 557
Sr [mg/kg] 36 138 95 66
Pb [mg/kg] 50,5 2180 8,0 339
Sn [mg/kg] 58 3520 100 557

     

4.2.7. táblázat. Finom-szitafrakciók kémiai elemzési eredmények

Ni-MH akkumulátorok mechanikai előkészítésének kísérleti vizsgálata
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A finom szitafrakciók minősége
A kémiai előkészítés számára fontos ismeret a feladás, a <2,5 mm szemcseméret-frakció 
kémiai összetétele. Tekintettel arra, hogy ebben a méretben különböző szerkezeti, többnyire 
fémes alkotók találhatók, s ezek apríthatósága eltérő ezért az egye méretfrakciók összetétele 
eltérhet egymástól. Ezért e finom részt kémiai elemzés előtt további (1,0-2,5 mm; 0,5-1,0 mm 
és <0,5 mm) szemcseméret-frakciókra bontottuk. A szitafrakciók kémiai analízisét a Magyar 
Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag és Környezet Intézeté-
nek Környezetvédelmi Laboratóriuma végezte el (4.2.7. táblázat). 

A kémiai elemzések eredményei mutatják:
− a törvény által szabályozott kadmiumtartalom határértéken túli, a higany-tartalom 
határértéken belül van minden szemcsefrakcióban;
− a ritkaföldfémek 86%-a a <0,5 mm frakcióba dúsul;
− ugyanitt dúsul a RFF-ken túli kritikus elemek (Co, Ge, Ga ...) 73 %-a; 
− ezzel szemben a vas, a réz és a cink a durvább frakciók felé koncentrálódik;
– ugyanakkor a nikkel és kálium egyeneletesn oszlik el a szemcsefrakciókban.

4.3 Kémiai kioldási kísérletek Ni-MH elhasznált akkumulátorokkal

Bokányi LJudmiLLa, varGa TerÉZia, mádainÉ ÜveGes vaLÉria, 
Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

ejtblj@uni-miskolc.hu

4.3.1. Eljárástechnikai anyagvizsgálatok

A kémiai előkészítési minta elemösszetétele
A 4.3.1. táblázat mutatja a mechanikai úton előkészített és 2,5 mm-nél leválasztott két 
akkumulátor-minta elemanalitikáját. A táblázatban két különböző időpontban beérkezett 
Ni-MH akkumulátor-mintából azonos módszerrel előállított finom frakció kémiai össze-
tétele szerepel. Jól mutatják az adatok, tehát, hogy mennyire nagy eltérések lehetnek a 
különböző időben begyűjtött reprezentatív akkumulátor-minták összetétele között. Az 
eredményeket szolgáltató elemanalitikai vizsgálatokat a Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Kutató Intézetének Kör-
nyezetvédelmi Laboratóriumában végezték el induktív csatolású plazma optikai emissziós 
spektrométerrel.

Bokányi Ljudmilla et al
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4.3.1. táblázat. Két különböző időpontban gyűjtött, mechanikai úton
 előkészített Ni-MH akkumulátor-minta kémiai összetétele

A 2,5 mm alatti frakció kémiai kioldási kísérleteit az „A” jelű mintával végeztük. 
A 4.3.1.számú diagramon narancssárga színnel jelöltük a kritikus elemekhez tartozó 

koncentrációkat. Jól látható, hogy a nikkel kiemelkedően magas arányban található meg e 
frakcióban (756.000 mg/kg), a következő magas koncentrációban szereplő elem a lantán 
(78.800 mg/kg), ezen kívül még a kobalt, cérium, vas, mangán, cink, kálium, réz és neo-
dímium található nagyobb mennyiségben. 10� 

Elem < 2,5 mm Ni-MH ak-
kumulátor [mg/kg] 

„a” 

<2,5 mm alatti Ni-MH 
akkumulátor [mg/kg] 

„b” 

Al 8700 5710 
B 152 <100 
Ca �4� �0 
Cd 55,9 5020 
Ce ��400 ��300 
Co 73500 26900 
Cr 28,8 9,1 
Cu 15300 8�70 
Er 111 62� 
Eu 9,6� 0,2 
Fe �4100 ���0 
Gd ��,� 337 
Ge - 1280 
K 16200 16900 
La 78800 7�200 
Li 4�4 400 
Mg 102 160 
Mn 22�00 9770 
Na 2380 6590 
Nd 1�200 9990 
Ni 756000 309000 
Pr �230 5120 
Ti �3,7 85 
Y ��� ��1 
Yb 53,� 256 
Zn 19200 11700 
Zr 18,6 98,8 

Kémiai kioldási kísérletek Ni-MH elhasznált akkumulátorokkal
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4.3.1. ábra. A Ni-MH akkumulátor minta 2,5 mm alatti frakciójának kémiai összetétele  
ICP-OES mérési adatok alapján

A kémiai előkészítési minta szemcseméret-összetétele

4.3.2. ábra. A 2,5 mm alatti kémiai előkészítési minta Ni-MH minta 
szemcseméret-eloszlása

Bokányi Ljudmilla et al
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A mintában lévő drót-frakciót kézi válogatással távolítottuk el, majd a maradék frak-
cióval kézi szitálással szemcseméret-elemzést végeztünk. A leválasztott drót tömeghányada 
0,29% volt. A minta szemcseméret eloszlását a 4.3.2. ábra mutatja be. Az ábráról leolvasha-
tó, hogy a minta x50-es szemcsemérete 0,3 mm, míg a x80-asé 1,35 mm. 

A kémiai előkészítési minta nedvességtartalma
A minta nedvességtartalmának meghatározásához a mintát homogenizáltuk, majd három 
részmintát vettünk belőle a párhuzamos mérések elvégzéséhez. A nedvességtartalom-vizsgá-
latot 105 °C-on, tömegállandóságig történő szárítással végeztük el. Méréseink alapján a <2,5 
mm-es szemcseméretű  kémiai előkészítési minta átlagos nedvességtartalma 4,62 %.

4.3.2 Egylépcsős kioldási kísérlet a ritkaföldfémek kinyerésére

A szakirodalom alapján a Ni-MH akkumulátorokból a ritkaföldfémek kémiai úton történő 
kinyerésére a kénsav az egyik legalkalmasabb oldószer. Előzetes vizsgálatok alapján megál-
lapítottuk, hogy a 2,5 mm alatti Ni-MH akkumulátor minta hevesen reagál a kénsavval: az 
oldási folyamat gáz, hab és hő fejlődésével jár. Ezt figyelembe véve a kísérleteket statikus 
körülmények között, vagyis keverés, rázás nélkül kellett elvégezni, míg ez a heves reakció 
alább nem hagyott, továbbá nyitott lombikban, elszívó szekrényben, hogy a keletkező gázok 
el tudjanak távozni.

A ritkaföldfémek szolubilizálásához 2 mólos koncentrációjú kénsav oldatot alkalmaz-
tunk 1:10 szilárd : folyadék arány mellett. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten végeztük, 
minden esetben párhuzamos kísérletet hajtottunk végre. 

 
4.3.3. ábra. a) A kénsavval kontaktált <2,5 mm Ni-MH minták heves reakciója, 

b) Wise Cube WIS-20 típusú rázógépben lefolytatott kísérlet (simon 2014)

Kémiai kioldási kísérletek Ni-MH elhasznált akkumulátorokkal
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Vizsgáltuk a kénsavas kioldás hatékonyságát statikus körülmények között, tehát keve-
rés, ill. rázás nélkül, 2 órás tartózkodási idő mellett. Továbbá végeztünk kísérletet úgy, hogy 
a 2 óra tartózkodási idő leteltével 1 órára Wise Cube WIS-20 típusú rázógépbe helyeztük a 
szuszpenziót tartalmazó lombikot, ahol n =150 min-1 mellett, 25°C-os hőmérsékleten folytat-
tuk tovább az oldási kísérletet.

A 4.3.3. ábrán látható, hogy az akkumulátor-minta hogyan reagál a hozzáadott 2 mólos 
kénsavval. Az a) képen látható a pezsgés, habképződés, a b) képen pedig a rázógépben tör-
ténő kioldási kísérlet.

A 2 és 2+1 óra elteltével az oldatokat leszűrtük 3-5 μm-es szűrőpapíron keresztül, majd 
a folyadék-fázisból mintát vettünk, amelyet analitikai vizsgálatra küldtünk. Az így kapott 
szűrlet sötétzöld színű volt. A szűrőpapíron fennmaradt szilárd maradék ioncserélt vízzel 
történő átmosását és szárítását követően szintén elemzésre került.

4.3.2. táblázat. A kénsavas kioldási kísérletek során mért szűrlet és visszamaradt 
szilárd fázis mennyiségei (simon 2014)

A 4.3.2. táblázat illusztrálja azt, hogy az elvégzett vizsgálatok után az oldáshoz be-
mért Ni-MH minták nagy része beoldódott a kénsavas szolubilizáció  hatására. Az első két 
esetben, amikor is a tartózkodási idő 2 óra volt, a minták körülbelül 67%-a diffundált át 
a folyadék-fázisba. A 2 óra+1 óra rázógépben való tartózkodás esetén ez a szám a szilárd 
anyag 85-82%-a, tehát a plusz 1 óra tartózkodási idő lényegesen megnövelte az átbocsátott 
anyagmennyiséget.

A kénsavas kioldás előtt és után megvizsgáltuk az akkumulátor-szemcséket Zeiss Axio 
Imager M2m típusú optikai mikroszkóppal. A képek 50-szeres nagyításban készültek. A 
4.3.4. ábrán az a) képen a kénsavas kioldás előtt láthatóak a szemcsék, a b) képen pedig a 
kioldás után. 

10� 

Kioldás feladása Oldás utáni maradék Minta 

szilárd 
[g] 

kénsav 
oldat 
[ml] 

szilárd 
maradék 

[g] 

szilárd 
maradék 

[%] 

beoldódott 
szilárd [%] 

szűrlet 
[ml] 

A (2 óra) 20 200 6,57 32,85 67,15 169 

B (2 óra) 20 200 6,�� 32,5 67,8 17� 

C (�+1 
óra) 

20 200 3,03 15,15 8�,85 182 

D (2+1 
óra) 

20 200 3,53 17,65 82,35 188,5 

Bokányi Ljudmilla et al



127

4.3.4. ábra. a) A kémiai kioldás előtt 
b) kémiai kioldás után készített optikai mikroszkópos kép 

a Ni-MH akkumulátor szemcsékről 
(Paraméterek: < 2,5 mm, 2M H2SO4) (simon 2014)

Megfigyelhető, hogy a kioldás után a fémrácsok láthatóvá váltak, tehát a szilárd mátrix-
ból a kioldódás a mikroszkópos vizsgálat szerint is megtörtént.

Az analitikai kémiai vizsgálatok alapján is arra a következtetésre jutottunk, hogy 2 
óra statikus körülmények között, majd további 1 óra folyamatos keverés mellett végzett 
kénsavas kioldás alkalmas a ritkaföldfémek oldatba vitelére. A pregnáns oldat fémkihozatali 
értékeit a 4.3.3. táblázatban mutatjuk be. Látható, hogy már a statikus körülmények kö-
zött végzett kioldás során is a mintában nagyobb mennyiségben található ritkaföldfémekre 
megközelítőleg 90%-os kihozatalt értünk el, míg a további 1 óra keverés tovább segítette az 
anyagátbocsátást, így a legtöbb fém közel 100%-ban kioldódott. A nagyobb, 1000 mg/kg-os 
mennyiségben a kiindulási mintában jelenlévő fémek közül az analitikai mérések tanúsága 
szerint a Cu (44,4 g/kg) és még inkább a Ni (495g/kg) maradt nagyobb mennyiségben a 
szilárd maradékban.

4.3.3. táblázat. 2,5mm alatti akkumulátor mintával elvégzett kénsavas kioldás során 
kapott pregnáns oldatba való fémkihozatalai

10� 

 Fémek kihozatali értékei az oldatban (%) 
 La Ce Nd Pr Co Cd Al Fe K Ni Zn 
2h 89,9 87,2 89,1 82,9 96,8 88,9 93,� 87,7 89,9 78,2 99,2 
2+1h 99,3 98,9 98,8 98,3 99,5 99,1 99,0 98,9 99,3 85,8 99,� 
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4.3.3 Mágneses szétválasztás kísérlete száraz hengeres szeparátorral 
a tiszta ferrománeses fémek eltávolítása céljából

A Ni-MH akkumulátor-mintában található negatív standardpotenciálú fémek, melyek savol-
datból hidrogéngázt fejlesztenek, eltávolítása céljából vizsgáltuk a mágneses szeparáció le-
hetőségét, hogy ezzel is csökkentsük a mintában található savval hevesen reagáló, fokozott 
gázképződést okozó és savat fogyasztó komponensek arányát.

A nikkel-metál-hidrid akkumulátorokban főként ferro- és paramágneses tulajdonságú 
összetevők találhatóak. Mivel a ferromágneses tulajdonságú vas és nikkel a kénsav oldat-
tal történő kioldás során, mint jelentős gázfejlesztő és sav-fogyasztó ágens lépett fel, így 
a későbbi vizsgálatok megkönnyítése és a lantanoidák szelektív kinyerése érdekében ezen 
alkotókat mágneses szeparációval terveztük eltávolítani. Az elválasztáshoz az intézet Nyers-
anyagelőkészítési és hulladékelőkészítés-technikai laboratóriumának Mágneses-elektromos 
és optikai laboratóriumi egységében található Mechanobr gyártmányú száraz hengeres sze-
parátort használtuk. A szeparátor gerjesztése, az áramerősség, ill. mágneses térintenzítás 
szabályozható, így ferromágneses és paramágneses anyagok is szétválaszthatóak a beren-
dezésen. Mivel a mintában igen magas arányban vannak jelen ferromágneses tulajdonságú 
anyagok, és a számunkra hasznos anyagok is paramágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, 
ezért alacsony áramerősség mellett került üzemeltetésre a berendezés. Az áramerősséget egy 
digitális multiméterrel mértük.

Elsőként változtatva a gerjesztő áram  erősségét törekedtünk arra, hogy meghatározzuk 
a keletkező termékek tömegarányát a bolygóműves malommal 90 µm alá aprított mintán. Az 
első kísérlet alapján választottuk meg a mágneses dúsíthatósági kísérlet során alkalmazott 
áramerősség értékeket, melyek 0,04; 0,06; 0,08; 0,01 és végül 0,12 A voltak. A kapott frakci-
ókat (5 mágneses és 1 nem-mágneses) kémiai elemzésnek vetettük alá, melynek eredményei 
alapján számított fémkihozatali értékek a 4.3.5. ábrán láthatók.

Az áramerősség folyamatos növelésével a vas és a nikkel aránya a mágneses termék-
ben folyamatosan nőtt, de a ritkaföldfémek viselkedése is hasonló, a nikkellel közel azonos 
arányban, kerültek leválasztásra minden mágneses termékben. A mágneses szétválasztás nem 
volt szelektív, leginkább egyszerű tömegkihozatal arányos megoszlás valósult meg. Ez azzal 
magyarázható, hogy a ferromágneses fémek nem alkotnak önálló fázisokat, hanem vegyüle-
tekben, ill. ötvözetekben vannak jelen. 

A nemmágneseses termékkel végzett savas kioldás során újra erőteljes habzás lépett 
fel, ami a kémiai elemzés eredményeinek ismeretében várható is volt. A fent említett 
okok miatt az alkalmazott mágneses eljárás nem segíti elő a ritkaföldfémek szelektív 
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kinyerését az elhasznált nikkel-metál hidrid akkumulátorokból a 90 mikron alatti minta 
esetében sem.

4.3.5. ábra. A Ni-MH akkumulátor-minta mágneses szétválasztásának 
eredményei (sZasZák  2013)

4.3.4 Kétlépcsős kémiai kioldás

Az egylépcsős kémiai kioldási kísérletek után a kétlépcsős vizsgálatokat végeztünk el a rit-
kaföldfémek szelektív kinyerésének érdekében. Tekintettel arra, hogy a kiindulási 2,5 mm 
alatti szemcseméretű mintából mágneses úton nem sikerült a vas eltávolítása, a mechanikai 
előkészítés során a 2,5 mm alatti szemcseméretű anyag további frakciókra való bontása és 
mikroszkópi vizsgálata alapján felismert lehetőséget használtuk ki, miszerint az anyag továb-
bi, 0,5 mm-nél történő leválasztásával a finom frakció vastartalma csökkenthető, miközben 
a ritkaföldfém tartalomban nincs jelentős veszteség. A szemcseméret szerinti szeparálással a 
mintába az aprítás során bekerült műanyag darabok jelentős része is leválasztásra kerül. Ese-
tünkben ezzel a módszerrel a vastartalom 6250 mg/kg-ról 4550 mg/kg-ra, míg a cink 11700 
mg/kg-ról 8730 mg/kg-ra csökkent a 0,5 mm-es mintában a ≤2,5 mm-eséhez képest.
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Továbbá megvizsgáltuk a kézzel szeparált tiszta anód anyagának kétlépcsős kémiai ki-
oldását is. A kézzel történő szeparálást követően kapott kiindulási anyagban a vas és cink-
tartalom jelentősen csökkent a mechanikai úton előkészített mintákhoz képest, rendre 3740 
mg/kg és 1020 mg/kg-ra, ám a ritkaföldfémek mellett az egyéb fémek koncentrációi is na-
gyobbak, vagy hasonlóak, mint pl. Ni esetén mint a 2,5 mm alatti mintáé. 

A kétlépcsős kioldási kísérletek menete
A kénsavas kioldás előtt a mintákat de-ionizált vízzel átmostuk az elektrolit oldat, a nátrium- 
és kálium-tartalom eltávolítása érdekében. A vizes átmosás során a szilárd/folyadék arány 
1:10, a tartózkodási idő pedig 1 óra rázógépben volt, 25°C-on. A keletkezett mosóvíz pH-ja 
9,9 volt, ami azt mutatja, hogy a lúgos elektrolit bekerült az oldatba, ezt az analitikai adatok 
is igazolják, mely szerint a kiindulási kálium-mennyiség 94,88%-a, míg a nátrium szinte 
100%-ban kioldódott.

4.3.6. ábra. Retsch féle mintaelosztó készülék

A kénsavas kioldáshoz a mintákat Retsch mintaelosztó készülékkel készítettük elő (4.3.6. 
ábra). Az egyenletes mintaelosztást a készülék állandó fordulatszáma és a fölé szerelt min-
taadagoló biztosítja.

A kétlépcsős vizsgálat során első lépcsőben 1 mólos kénsavat alkalmaztunk, a második 
lépcsőben pedig 2 mólosat, azt feltételezve, hogy kisebb töménységű kénsavas oldatban a vas 
és a nikkel kerül oldatba, a második lépcső során pedig a ritkaföldfémek. Mindkét lépésben 
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a szilárd/folyadék arány 1:10 volt. Az első lépcsőben a tartózkodási idő elszívó-szekrényben  
2 óra, a másodikban 1 óra volt, mindkét esetben ezt 1 órás rázógépben történő kioldás követ-
te. A kétlépcsős kioldási vizsgálatoknál már kisebb mértékű habzás volt megfigyelhető, mint 
egylépcsős kioldás esetén.

 A kioldás után leszűrtük, majd de-ionizált vízzel átmostuk a szilárd maradékokat. Szárí-
tást és tömegmérést követően achát mozsárral az összeállt szemcséket szétmorzsoltuk, majd 
az így kapott szilárd minta került a második lúgzási lépcsőre. 

A kioldás után kapott szűrletekből mintavétel történt, mind a 2. lépcső utáni szilárd ma-
radék, mindegyik szűrlet és mosóvíz elemzésre kerültek.

A kétlépcsős kioldás eredményei
Az első kioldás után a <0,5 mm-es Ni-MH akkumulátor minta esetén a szilárd anyag töme-
gének 74,6%-a, illetve 75,6%-a diffundált át az oldatba. Az anód esetén pedig a 67,99% és a 
68,54% oldódott be a párhuzamos mérések tanúsága szerint.

A 4.3.7. ábrán a második lépcső után visszamaradt szilárd maradékok mikroszkópi fel-
vételei láthatóak. A <0,5 mm Ni-MH akkumulátor maradéknál fémes csillogású szemcsék 
figyelhetők meg, míg az anód maradéka egy sötétebb, finom szemcséjű por.

4.3.7. ábra. A kétlépcsős kísérlet szilárd maradékai
optikai mikroszkópos felvételekei:

A második lúgzási lépcsőben az első lépcső után visszamaradt szilárd anyagnak a  
0,5 mm szemcseméret alatti Ni-MH akkumulátor esetén a 68,08 és 66,86%-a került oldatba, a 
0,5 mm alatti anód esetén pedig 72,93 illetve 73,48%-a. A kiindulási szilárd anyaghoz képest 
pedig a <0,5 mm Ni-MH akkumulátornak a 92,49 és 92,2%, az anódnak 91,69 és 92%-a.

a): < 0,5 mm Ni-MH akkumulátor, b): < 0,5 mm anód (simon 2014)
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A kémiai analitikai vizsgálatok szerint a 0,5 mm alatti akkumulátor minta kénsavas 
kioldásakor első lépcsőben a ritkaföldfémek kihozatala egyes elemek esetén 90%-ot is eléri. 
A legkisebb kihozatala a kadmiumnak volt, mindössze 15,38%-a oldódott ki az első lúgzási 
lépcsőben. A vas és alumínium esetén 70% körüli, a nikkel esetén 77,4%-os, a kobalt és a 

4.3.8. ábra. Mechanikai úton előkészített, 0,5mm alatti Ni-MH akkumulátor-frakció 
kétlépcsős kémiai kioldásának folyamatábrája a feladás számított fémkoncentrációja 

és a kapott fémkihozatalok feltűntetésével
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cink esetén pedig 86,3 illetve 87%-os fémkihozatalok adódtak. A második lépcsőt követően 
a fémkihozatal – a nikkel kivételével – jellemzően már eléri a 99%-ot. A fémkihozatali érté-
keket a termékek fémtartalma, ill. tömege/térfogata alapján számított feladási koncentrációra 
vonatkoztatva az alábbi, 4.3.8. ábrán közöljük.

4.3.9. ábra. Kézzel szeparált Ni-MH akkumulátor anódján végzett kétlépcsős 
kémiai kioldásának menete, a feladás számított fémkoncentrációja 

és a kapott fémkihozatalok feltüntetésével
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A 4.3.9. ábrán látható a kézzel szeparált, majd 0,5 mm-es szemcseméretnél leválasztott 
anód anyagon végzett kétlépcsős kioldás folyamatábrája és az elért kihozatal-értékek a szá-
mított feladási fémtartalomra vonatkoztatva. 

Megfigyelhető, hogy ebben az esetben is a ritkaföldfémek közel 90%-a kioldódódik az 
első lépcsőben. Néhány fém kihozatala az első lépcsőben alacsonyabb, mint a 0,5mm alatti 
Ni-MH akkumulátor-minta esetében, ilyen a kobalt és a nikkel. Más fémek viszont nagyobb 
arányban oldódtak be az anód mintából első lépcsőben. Az anód kétlépcsős kioldásának ered-
ményeképpen a fémkihozatali értékek a ritkaföldfémekre nézve ezúttal is 99% felettiek, az 
egyéb fémek esetén valamivel rosszabb kihozatalt értünk el, mint a 0,5 mm alatti minta 
esetén.

4.3.5.  A Ni-MH akkumulátor kénsavas szolubilizációjából kikerülő 
pregnáns oldatok kezelési kísérletei

Vizsgáltuk a kénsavas kioldási kísérletek során előállított pregnáns oldatból NaOH-dal törté-
nő precipitáció során a ritkaföldfémek kicsapatásának optimális pH-értékét, illetve az egyéb 
fémek szelektív kicsapatásának lehetőségét. A kísérletek során Arex Heating Magnetic Stirrer 
mágneses keverőt alkalmaztunk a folyamatos keverés biztosítására, a pH-mérést pedig Mett-
ler Toledo Seven Easy típusú pH-mérővel végeztük. A csapadékos oldatot vákuum-berende-
zésben, 0,45µm-es szűrőn át szűrtük.

A 2,5 mm alatti Ni-MH akkumulátor mintából származó pregnáns oldattal végzett 
kicsapatási kísérletek
A kicsapatási kísérletek előtt meghatároztuk a 2,5mm alatti Ni-MH akkumulátor-minta kén-
savas szolubilizációjából származó pregnáns oldatának „titrálási görbéjét” NaOH-dal, ame-
lyet az alábbi, 4.3.10. ábrán közlünk. 

Látható, hogy a kiindulási pH-értékről pH = 2 értékig a pH növeléséhez relatíve sok 
NaOH-ra van szükség: a 100 ml oldathoz közel 20 ml 5M koncentrációjú NaOH szükséges. 
Ezt követően az egyenletes NaOH adagolásának hatására hirtelen ugrás következik be, ill. 
inflexiós pont jelenik meg. Majd a pH = 6,5 értéktől – ahol nagyobb tömegben kezdenek 
kiválni az oldatban lévő átmeneti fémek – újra megnövekszik a NaOH-fogyasztás. A tit-
rációs görbe segítségével a kicsapatási kísérleteknél elkerülhető a túladagolás. Kiviláglik, 
hogy érdemes 5M töménységű NaOH-ot alkalmazni, amennyiben a görbe exponenciálisan 
növekvő szakaszában lévő pH-érték beállítása a cél. Amennyiben pH =2,0-6,5 érték között 
van a megcélzott pH, ezen a szakaszon kisebb töménységű NaOH oldattal lehet a pontos 
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pH-értéket könnyen beállítani. Másrészt, a görbe lefutása, az inflexiós pontjai is nagyon in-
formatívak. Az első inflexiós pont pH=2 közelében látható, amely a RFF-ek kicsapódásának 
a végét fémjelzi. Ezt követően a következő inflexiós pont azt jelöli, hogy hol indul meg a vas 
és átmeneti fémek (cink és nikkel) kicsapódása, a pH=6,5 érték körül. A harmadik inflexiós 
pontot pH=8,5 közelében figyelhetjük meg, amely előremutathatja egyrészt az előbbi fémek 
tömeges kicsapódásának a végét, másrészt bizonyos fémek, pl. kadmium, kobalt kicsapódá-
sának a pH-ját.

4.3.10. ábra. A Ni-MH akkumulátor kénsavas szolubilizációjából származó 
100 mL oldathoz adagolt 5M NaOH mennyisége és az elért pH-érték közötti összefüggés

A mérésekhez 2-szeresre hígított anyaoldatot használtunk tekintettel arra, hogy az oldat 
magas fémkoncentrációja miatt abban már néhány óra elteltével is szilárd fázis kiválását 
figyelhettük meg. Ez a kivált szilárd fázis kémiai analízisre került, és megállapítottuk, hogy 
nagy koncentrációban tartalmazza a ritkaföldfémeket, de kisebb mennyiségben az egyéb fé-
mek is megjelennek benne, lásd 4.14. táblázat. Feltehetőleg a ritkaföldfém-szulfátok az alká-
lifém-szulfáttal alkotott kettős sói váltak ki, melyek oldhatósága viszonylag kicsi. Hígítással 
a szilárd fázis kiválása megakadályozható, illetve a már kivált csapadék néhány óra alatt 
folyamatos keveréssel visszaoldható.

Kémiai kioldási kísérletek Ni-MH elhasznált akkumulátorokkal



136

4.3.4. táblázat. Kénsavas oldatból kivált kristály-összetétel adatai
 (500 mg/kg-nál nagyobb mennyiségben jelenlévő fémek)

A 2,5 mm alatti Ni-MH akkumulátor-minta egylépcsős, 2+1 órás tartózkodási idejű 
kénsavas kioldása után kapott oldatból a ritkaföldfémek kiejtése csapadék formájában az 5 
mólos NaOH adagolásával történt. A NaOH hozzáadása kis adagokban, lassú keverés és a 
pH folyamatos mérése mellett történt. Az oldat kiindulási pH-ja 0,2 volt, a kicsapatást 1,2-
es pH mellett végeztük. A vizsgálat kezdetétől a végéig több óra telt el. A precipitálás során 
fehér, jól ülepedő csapadék keletkezett. A csapadék leválasztása szűrőpapírral történt, majd a 
szűrletből vett minta kémiai elemzésre került. A kiejtési kísérlet során a keletkező csapadék 
mennyisége 1,59 g volt 50 ml oldatból, 13,8 ml 5M-os NaOH adagolásával.

A 4.3.11. ábrán látható az oldatból kivált fehér csapadék, illetve a leszűrt és a kiszárított 
precipitátum.

4.3.11. ábra. A precipitálás során keletkező fehér csapadék
a) a kicsapatás után az üvegpohárban leülepedett, b) szűrés utáni nedves csapadék, 

c) szárítás utáni fehér csapadék
10� 

 Koncentráció 
[mg/kg] 

 Koncentráció 
[mg/kg] 

As 1100 K �1900 
Ce 76100 La 190000 
Co 881 Na 3�500 
Fe 610 Nd 26600 
Ga 3010 Ni 8660 
Ge 3890 Pr 1�600 
Gd 961 Sm 2720 
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Az oldatkezelés kiindulási oldata és a kicsapatást követő szűrlet kémiai összetétele alap-
ján a 4.3.12. ábra azt mutatja meg, hogy a 2+1 órás kénsavas kioldás után, a beoldódott 
komponensek hány százaléka csapódott ki a NaOH adagolásának köszönhetően.

4.3.12. ábra. A Ni-MH akkumulátor-minta 2+1 órás kénsavas kioldásából származó 
oldat NaOH-os kicsapatásának fémkihozatalai 

Megfigyelhető, hogy öt ritkaföldfém esetén is a csapadékban való kiejtés szinte 100%-
os volt. Ezek a komponensek: a cérium (Ce), az európium (Eu), a lantán (La), a neodímium 
(Nd) és a prazeodímium (Pr). Azonban a többi ritkaföldfém csapadékban való kiejtésének 
fémkihazatala már csak 50% (Yb), 40% (Gd) és 30% (Y). Az egyéb fémek közül a kalcium 
csapódott ki a legnagyobb arányban, körülbelül a beoldódott mennyiség 90%-a. Ezt követi a 
kadmium és magnézium, majd pedig a többi fém (Al, Co, Cr, Fe, K, Li, Mn, Ni és Zn) és a 
Si, melyeknek körülbelül a 30-40%-a csapódott ki. A titán esetén az elemzési adatok alapján 
nem lehet csapadékképződésről beszélni.

Elvégeztük a „B” kiindulási, 2,5mm alatti mintából kénsavas kioldással kapott oldat 
kicsapatási kísérletét is. Ezúttal pH =1,35-ös értéket állítottunk be 5M-os NaOH-dal, a kivált 
csapadékot viszont csak 72 óra elteltével szűrtük le. A szűrlet elemzési adatai alapján hason-
ló eredményeket kaptunk, az alacsony pH-érték ellenére a cink 34,1%-ban, a fent felsorolt 
egyéb fémek itt is 25-30%-ban kicsapódtak, tehát szennyezték a RFF csapadékot.
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Az egyéb fémek precipiációjának vizsgálatára szelektív kicsapatási kísérletet is elvé-
geztük. Ezúttal bizonyos pH-értékeknél szűrtük a szuszpenziót és a szűrletet vittük tovább a 
következő pH-n történő kicsapatásig. A vizsgált pH-tartomány az 1,3 és a 11,0 közötti volt. 
A leszűrt csapadékokat de-ionizált vízzel való átmosását és szárítását követően elemezték. A 
4.3.13. ábrán az egyes pH-értéken nyert csapadékokban mért fémmennyiség összegzésével 
kapott fémkihozatal alakulását mutatjuk be. Az egyes kicsapatási lépcsőkben kinyert fémtar-
talmat pedig a 4.3.5. táblázat tartalmazza. 

4.3.13. ábra. Fémkihozatali értékek a szub-szekvenciális kicsapatási kísérlet 
eredményei alapján

Az ábrából és táblázatból kitűnik, hogy az pH 1,3 és 1,6 értéken a ritkaföldfémeknek 
csupán 20-30%-a csapódott ki, a nagyobb mennyiségben a pH=6-8 értéken kerültek a levá-
lasztott szilárd fázisba. Ennek az egyik oka lehet az, hogy a ritkaföldfémek kicsapatásához 
nem volt elegendő idő az alacsony pH-n, így azok csak a magasabb pH-n, időbeli lemara-
dással kerültek leválasztásra. Másrészt ezt okozhatta az oldatban nagy mennyiségben jelen-
lévő egyéb kation is, a különböző fémionok kölcsönhatásának eredményeképpen, ugyanis a 
kicsapódás pH-értéke eltérhet a szakirodalomból ismertétől (HARTINGER 1994). Látható 
továbbá, hogy a ritkaföldfémekkel az alacsony pH-n viszonylag kevés egyéb fém jelent meg 
a csapadékban, tehát bár az RFF kihozatal alacsony volt, a csapadék tulajdonképpen szeny-
nyezőktől mentesnek minősíthető.
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4.3.5. táblázat. Fémkihozatal a szubszekvenciális kicsapatási kísérlet során nyert 
csapadékokban

A ritkaföldfémek kicsapatásának kinetikai jellegének igazolására ugyanabból az ol-
datból 1,35-ös pH-értéken újabb kicsapatást végeztünk, ezúttal a kis mennyiségben adagolt 
NaOH-dal. A kívánt pH-érték beállítását követően 72 óra múlva történt csak meg a csapadék 
leszűrése. Ez esetben is hasonló értékeket kaptunk, mint az első kísérletnél, ahol több óra 
alatt folyt a pH beállítása, tehát a cérium 90,6%-a, míg a lantán 87%-a csapódott ki, valamint 
a többi ritkaföldfém is 90% körüli mennyiségben kerültek át a szilárd fázisba, kivéve az ittri-
umot és a itterbiumot. Az eredmények alapján azonban ezúttal is nagy mennyiségben kivált 
a cink (34,19%) és nikkel (27,82%), valamint a vas (27,78%).

A <2,5mm alatti kicsapatási kísérletek alapján a lassú keverés mellett, kis adagokban 
történő NaOH adagolását követően további 1 óra keverést javasoljuk a RFF-ek kicsapatá-
sához, ugyanis a túl rövid tartózkodási idő a RFF-ek alacsony kihozatalát eredményezi, a 
túl hosszú idő azonban a csapadék tisztaságára van negatív hatással. A jelenség hátterének 
felderítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

alkotó Fémek kihozatala a csapadékban (%) 
  1,3 pH 1,6 pH 3,1 pH 5,5 pH 6,5 pH 8 pH 11 pH Össz. 
Cd 0,0� 0,03 0,0� 0,07 3,19 81,05 11,98 96,�0
Ce 18,50 10,00 12,00 1,50 20,00 38,00 0,�3 100,00
Co 0,01 0,01 0,03 0,25 5,33 80,�0 5,21 91,23
Fe 0,02 0,03 0,53 �,67 15,62 60,30 1,55 82,73
Ga 16,85 9,01 10,88 1,56 19,29 37,2� 0,38 95,21
Ge 17,96 9,00 10,00 2,27 2�,00 37,00 0,25 100,00
Gd 20,07 10,00 12,00 1,97 22,00 3�,00 0,31 100,00
La 16,38 9,00 11,00 0,85 17,00 �5,00 1,00 100,00
Mn 0,01 0,01 0,02 0,0� 2,23 30,26 �8,38 80,96
Nb 0,53 0,28 3,70 35,53 2,6� 16,55 2,�6 61,69
Nd 17,�1 9,00 11,00 2,35 2�,00 36,00 0,23 100,00
Ni 0,02 0,01 0,0� 0,�9 9,00 8�,00 6,90 100,00
Pr 18,95 10,05 12,00 2,08 23,00 3�,00 0,28 100,00
Sm 11,61 6,00 8,00 �,03 31,00 39,50 0,21 100,00
Ti 0,�3 0,�1 5,99 33,60 0,36 6,76 0,3� �7,89
Tm 2,91 1,51 2,71 1�,03 33,9� 30,3� �,52 89,97
Y 0,�9 0,33 0,72 6,50 2�,00 68,00 0,35 100,00
Yb 0,21 0,1� 1,00 18,05 31,78 18,58 0,08 69,83
Zn 0,00 0,11 0,17 2,50 59,00 38,00 0,39 100,00
Zr 1,27 0,01 2,51 38,8� 2,�8 1,�8 0,10 �6,68
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4.3.6. RFF-ek kicsapatási kísérlete a kétlépcsős kioldási kísérletek oldataiból

A kétlépcsős kilúgzási kísérlet után a 2. lépcsőből származó szűrletek esetén is elvégeztük 
a precipitálási vizsgálatokat 5M NaOH-dal. A mérések során különböző pH-beállításoknál 
hajtottuk végre a kiejtést, majd a pH-érték stabilizálódását követően 1 órával történt meg a 
szuszpenzió szűrése. A szűrleteket elemzésre küldtük. 

Azt feltételeztük a szakirodalom alapján, hogy a 1,2-es pH körül a ritkaföldfémek fog-
nak kiválni, 3-4-es pH-n a vas, míg a 7-es pH fölött pedig a nikkel. A kicsapatást 3x-ra hígí-
tott anyaoldatból végeztük.

A 0,5mm alatti Ni-MH akkumulátor frakció kénsavas szolubilizálása során előállított 
oldattal végzett kicsapatási kísérleteket és eredményeit mutatjuk be a következőkben.

A <0,5 mm Ni-MH akkumulátor-minták szűrletei esetén 3 különböző pH-nál vizsgáltuk 
a csapadékképződést. Ezek a következők voltak: 1,26; 4,17 és 7,06. A kivált csapadékokról 
készültfotókat a 4.3.14. és 4.3.15. ábrákon mutatjuk be.

4.3.14. ábra. A <0,5 mm Ni-MH akkumulátor-mintákból származó oldatokból kiejtett 
csapadékok:a) pH=1,26; b) pH=4,17

Bokányi Ljudmilla et al



141

4.3.15. ábra. A <0,5 mm Ni-MH akkumulátor-minta szolubilizálásával kapott 
oldatból való 7,06-os pH-n keletkezett csapadék

A szűrletek elemanalitikai eredménye alapján megállapítottuk, hogy a RFF-ek közül a 
cérium 7,1, míg a lantán 12,13%-a maradt oldatban az 1,3 kicsapatási pH-értéken, a kritikus 
elemek közül az ittrium és az itterbium viszont ezúttal szinte teljes mennyiségben az oldatban 
maradt, rendre 96%-ban és 82%-ban. Pozitívum volt viszont az, hogy az alapfémek közül a 
nikkel, a vas és a kobalt szinte egyáltalán nem, a cink is a korábbi kísérletekhez képest kisebb 
mennyiségben csapódott ki (15,37%) a ritkaföldfémekkel. A kísérlet eredményeit a 4.3.16. 
ábrán szemléltetjük. 

4.3.16. ábra. A<0,5mm alatti akkumulátor-frakció kénsavas szolubilizálásából 
származó pregnáns oldat kicsapatási vizsgálatának eredményei
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Az ábrán látható az is, hogy a vizsgált 7-es pH a kísérleti körülmények mellett a vas kicsa-
patására sem volt elegendő, a cink azonban ezen a pH-értéken már 87,5%-ban kicsapódott.

Az anód esetében is hasonlóképpen jártunk el a kicsapatási kísérletek során, mint a 
0,5mm alatti akkumulátor-minta esetén. A következő pH-értékeket vizsgáltuk: 1,26; 4,24; 
7 és 11,05. A csapadékok külleme itt is hasonló volt, mint a <0,5 Ni-MH esetén, azonban 
az előző kísérletek alapján, amelyek szerint a 7–es pH-érték nem elegendő az alapfémek 
kicsapatásához, ezúttal 11-es pH-n is elvégeztük a kicsapatást. A keletkezett csapadékokat a 
4.3.17. ábrán mutatjuk be.

4.3.17. ábra. Az anód kilúgzási oldataiból kiejtett csapadékok: 
a) pH= 1,26; b) pH=4,24;c) pH= 7; d) pH=11,05

A kicsapatási kísérletek eredményeit az alábbi, 4.3.18. ábrán mutatjuk be. A ritkaföldfé-
mek tekintetében hasonló eredményeket kaptunk, mint a 0,5mm alatti frakció esetén, ezúttal 
is 90% körüli fémkihozatalt értünk el. Az iiterbium és az ittrium valamivel nagyobb mérték-
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ben csapódott ki az 1,3-os pH-értéken ezúttal, azonban nagyobb mértékben csak a magasabb, 
7-11-es pH-n volt leválasztható az oldatból. A nikkel és a kobalt ezúttal is oldatban maradt 
az alacsony pH-értéken, a cink azonban itt is 20% körüli kihozatallal szennyezi az RFF csa-
padékot. A vasnak az anód kioldásával előállított mintából történő kicsapatásakor a 4,24-es 
pH-értéken már 66%-os, 7-es pH-értéken már 95%-os kihozatala van a csapadékban. A 11-es 
pH-értéken az oldatban 4,28 mg/L-es nikkel, 2,82 alumínium és 2,28 mg/l-es cinktartalmat 
mértek, a legtöbb fém jóval 1mg/l alatti mennyiségben volt mérhető. Természetesen a minta 
nátrium tartalma a hozzáadott NaOH következtében magas (37,9 g/l).

4.3.18. ábra. Oldatban való fémkihozatalok az anód kénsavas oldatából végzett 
kicsapatási kísérletek során

A kicsapatási vizsgálat során keletkezett csapadékokat optikai mikroszkóp alatt is meg-
vizsgáltuk, melyek képei a 4.3.19.-4.3.22. ábrákon láthatók. A <0,5 mm-es Ni-MH akkumu-
látor és <0,5 mm-es anód-minták oldataiból keletkezett csapadékok az egyes pH-értékeknél 
nagyon hasonlóak. Az 1,2-es pH-értéknél fehér csapadék keletkezett, ahol a ritkaföldfémek-
nek kell megjelenniük. A 4-es körüli pH-n a csapadék színe már barnás, ami a vas megjelené-
sét mutatja. A 7-es pH-értéknél zöldes szín jelenik meg, amiből arra lehet következtetni, hogy 
itt már kezd megjelenni a nikkel. Az anód esetében a 11-es pH-értéknél végzett kicsapatás so-
rán nyert csapadék egy árnyalattal sötétebb zöld, ami további nikkel kicsapódását indikálja.
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4.3.19. ábra. A <0,5 mm NiMH-akkumulátor kétlépcsős kioldása utáni kicsapatás, 
pH=1,26-nél kapott precipitátum

4.3.20. ábra. A <0,5 mm NiMH-akkumulátor kétlépcsős kioldása utáni kicsapatás, 
pH=4,17 és 7,06-nél kapott precipitátumok
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4.3.21. ábra. A <0,5 mm NiMH-akkumulátor kétlépcsős kioldása utáni kicsapatás, 
pH=1,26 és 4,24-nél kapott precipitátumok
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4.3.22. ábra. A <0,5 mm NiMH-akkumulátor kétlépcsős kioldása utáni kicsapatás, 
pH=7 és 11,05-nél kapott precipitátumok

4.4. Összefoglalás és javaslattétel

1. A kémai kioldási kísérletek eredményei alapján kijelenthető, hogy a 2 M-os kénsavas 
kioldás alkalmas a kritikus elemek, különösképpen a ritkaföldfémek kinyerésére a Ni-MH 
akkumulátorból. Ekkor az oldatba való közel 100%-os kihozatali értékeket kaptunk a kémiai 
elemzés tanúsága szerint. 

2. Az általunk megvizsgált kétlépcsős kioldás szobahőmérsékleten nem alkalmas a rit-
kaföldfémek szelektív kioldására.

3. Sem a kémiai kioldás, sem az oldatkezelés szempontjából nincs különösebb pozitív 
hatása az anód kézi szeparálásának, tekintettel arra, hogy a fémkihozatalok a mechanikai 
úton előkészített Ni-MH akkumulátor-minta és a kézzel szeparált anód- minta esetén nagyon 
hasonlóak voltak. A magas nikkeltartalom miatt a heves reakciókörülmények (gázképződés, 
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hőmérséklet növekedése) az anód mintánál ugyanúgy fennállnak, mint az akkumulátor-minta 
esetén. Így ezen megfontolásból sem javasoljuk az anód kézi szeparálását.

4. A kicsapatás során NaOH–dal az RFF 90% körüli – a csapadékba való – fémkihoza-
talt érhető el. 

5. A kicsapatás körülményei, elsősorban a kicsapatás időtartama befolyásolja az RFF- 
kihozatalát és a csapadék tisztaságát is. A kicsapatás tehát kinetikai folyamat. 

6. A kísérleteink alapján az 1,3-os pH-értéket és lassú, legalább 1 óra időtartamú pH 
emelést és azt követő plusz egy óra lassú keverést javaslunk.

7. Megfontolandó továbbá az anyaoldatból akár néhány órát követően kivált szilárd 
fázis leválasztásának lehetősége kicsapatás előtt, ezáltal 7-8%-át az oldatba vitt RFF-nek 
leválaszthatjuk kettős szulfátsó formában, vegyszer hozzáadása nélkül.

8. A többlépcsős kicsapatással koncentrált kollektív termékek állíthatók elő. Ezekben 
lévő fémek szétválasztásához az újbóli oldás, majd azt követő oldatkezelési eljárások soro-
zata szükséges. 
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5. Tantál kondenzátor előkészítése

FaiTLi JóZseF, maGyar Tamás, TakáCs aLeXandra
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Az elektronikai eszközök – főként a laptopok és mobiltelefonok – folyamatos méretcsökke-
nési tendenciájának köszönhetően a világpiacon jelentős igény lépett fel a kisméretű, mégis 
nagy kapacitású tantál kondenzátorok iránt (5.1. ábra). Más kondenzátorokkal összehasonlít-
va a tantál kondenzátorok fő előnye az egységnyi térfogatra vonatkoztatott nagyobb fajlagos 
kapacitás, illetve a jó hőtűrő képesség (akár 125 °C-on is működőképesek). A kiváló tulaj-
donságai miatt a tantál kondenzátorok gyártási mennyisége az elmúlt 10 évben drasztikusan 
megnőtt (mineTa, k. and okaBe, T.H., 2005).

5.1. ábra. Az SMD (balra) és az úgynevezett „csepp” (jobbra) kivitelű 
5.1.ábra. Tantál kondenzátor (Tme.eu)

Az SMD kivitelű tantál kondenzátorok szerkezeti felépítése és anyagi összetétele
A tantál kondenzátorok fő alkotóeleme a porított fémes tantál segítségével pelletált szivacsos 
szerkezetű anód, amely a kondenzátor kb. 50 m/m%-át adja. A tantál szemcsék felületén egy 
vékony (100-1000 Å) oxid réteget képeznek elektrokémiai oxidációs eljárás segítségével 
(dielektromos réteg), majd egy szilárd elektrolitként funkcionáló mangán-dioxid réteggel 
veszik körbe. Az elektrolit réteget egy szén, majd egy fémes vezető réteg (ezüst) követi, 
amelyek együttesen alkotják a katódot. A kondenzátort végül egy tűzálló epoxigyantából 
készült védőburkolattal látják el (kb. 40 m/m%). Az 5.2.ábra szemlélteti az SMD kivitelű 
tantál kondenzátorok szerkezeti felépítését (visHay.Com).
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5.2. ábra. Az SMD kivitelű tantál kondenzátorok szerkezeti felépítése.

A tantál elhelyezkedésének feltérképezésére a kondenzátorokban pásztázó elektronmik-
roszkópos elemzést végeztünk (ME, Ásványtani-Földtani Intézet) (5.3.és 5.4. ábra), amely 
során az egyes rétegek anyagi összetételét is vizsgáltuk mikroszonda segítségével (5.1. táb-
lázat).

5.1. táblázat. A vizsgált SMD kivitelű tantál kondenzátor egyes rétegeinek 
atomi tömeg%-os összetétele (a mintaelőkészítés és mérés sajátságai miatt nem adódik 

100%-ra a mért elemek összege).

10� 

Tűzálló 
műanyag  
burkolat 

Ezüst 
réteg 

Szén 
réteg 

Elektrolit 
réteg 

anód DrótVizsgált 
réteg  

/  
Elem atomi tömeg % 
Ag - 62,85 8,3� - - - 
Br 1,87 - - - - - 
C 56,18 28,51 59,33 - - - 
Cl 0,21 - - - - - 
Fe 0,96 - - - - - 
Mn - 1,69 13,�8 62,1� 11,1� - 
Na 0,29 - - - - - 
O 23,57 6,�6 16,70 32,86 7,�7 - 
Sb 3,20 - - - - - 
Si 12,11 0,�9 2,1� - - - 
Ta - - - - 81,38 100 
Ti 1,62 - - - - - 
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5.3. ábra. A vizsgált SMD kivitelű tantál kondenzátor anód, illetve a drót eleméről 
készült  pásztázó elektronmikroszkópos spektrogram

Tantál-kondenzátor előkészítése
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Tantál kondenzátorok mechanikai előkészítése a tantál kinyerése érdekében

Az elhasznált kondenzátorok mechanikai feldolgozására és a hasznos komponensek kinyeré-
sére a Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete a 
szakirodalom (MINETA. AND OKABE  2005) alapján saját módszert fejlesztett ki. A mód-
szer első lépése a kondenzátorok kemencében történő oxidációja 500 °C-on, 45 perc tartóz-
kodási idő mellett, amely során a műanyag burkolat a hőkezelés hatására por állagúvá válik, 
míg a belső rész megőrzi eredeti alakját (5.5. ábra). 

A por állagúvá vált oxidált műanyag bevonatú, hőkezelt kondenzátorokat ultrahangos 
fürdőben egy szitalapra helyezve, a műanyag gyakorlatilag teljes mennyisége eltávolítható 
és csak a kondenzátor belső részei, – egyben – maradnak vissza. Szárítást követően a belső 
rész bolygómalomban elvégzett 20 perc idejű őrlése után, egy szita segítségével, a pozitív 
és negatív kivezetés, illetve a maradék finom szemcsés anyag szétválasztható. A leválasztott 
kivezetések már nagy tisztaságú fémes termékek, a finom szemcsés anyag pedig további 
kémiai eljárásokkal feldolgozható.

5.4. ábra. A vizsgált SMD kivitelű tantál kondenzátor pásztázó 
elektronmikroszkópos felvétele
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5.5. ábra. A vizsgált SMD kivitelű tantál kondenzátor optikai mikroszkópos felvétele 
a kemencében történő oxidálás (a) és az ultrahangos fürdőben történő kezelés után (b)
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