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 AZ ÓLOM MOBILIZÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

ÓLOMÜVEGEKBŐL 

DETERMINATION OF MOBILISATION OF LEAD FROM HIGH LEAD 
CONTENT GLASSES  

LAKATOS JÁNOS1MUCSI GÁBOR2 

A katódsugárcsöves tv-képernyő üvegtestek frontrészét és kónusz részét elkülönítve tanulmá-
nyoztuk az ólom kioldhatóságát a kivonószer erőssége, az üvegtöret részecskéinek mérete, a kontakt-
idő függvényében. Az alapanyagokban lévő ólom mobilitását összehasonlítottuk a belőlük előállított 
habosított üveggyöngyben, ún. ,,geofil bubbles-ben” lévő ólom mobilitásával. Megállapítottuk, hogy 
a töret részecskéinek méretét csökkentve jelentősen növelhető az ólom kioldási hatásfoka, az üvegtö-
ret méretét 10 mm-ről 1 mm alá csökkentve négy nagyságrend oldhatóság növekedést tapasztaltunk.  

A gyenge és az erős sav csak az újrahasznosítás során előállított habosított üveggyöngy esetében 
mutatott jelentősebb kioldási hatékonyság különbséget. A hosszú, hét hónapos kioldási időnek is csak 
az újrahasznosított üveg terméknél volt szerepe.  

A d<1 mm töret szemcseméretű üvegfrakció ólomtartalmának kb. ¼-e mobilizálható 2 mol/l sa-
létromsavval.  

Az újrahasznosított habosított gyöngyben  bár csökken az ólom kioldódásának sebessége  az 
ólomtartalomnak egy része (212%) továbbra is mobilizálható marad.  
Kulcsszavak: monitorüveg, ólom kioldhatósága, részecskeméret hatás, oldószer és idő szerepe 
 

Glass samples from the front and from the cone part (funel glass or neck glass) of cathoderay tube 
tv screens were separately collected and studied for leaching of lead. Only the glass of conic part of 
the screen contains lead therefore the detailed investigation was carried out on this type of samples. 
The effect of the strength of the leaching agent, the particle size of glass grindings, and the contact 
time were investigated. The leaching from the screen samples, which can considered as raw material 
in recycling, was compared to a foamed glass bead product the so called geofil bubbles. It was found 
that the size of the particle has influence considerable the efficiency of leaching. Negligible amount 
four order of magnitude less lead was dissolved from the sample which particle size was 10 mm com-
pared to 1 mm. During the seven days leeching time approximately 25% of the total lead content was 
leached out from the screen glasses. The strength of leach ate had large influence on the efficiency of 
lead dissolution only the recycled glass product case, same as the long period of contact time since 
considerable improvement of the dissolved led duration of the seven days and seven months was large 
only in the foamed glass bead case. 

The rate of the lead dissolution decreased in the recycled product, however a part (212%) of the 
total of lead content steel remain in mobilisable form. 
Keywords: CRT glass, lead leaching, particle size effect, contact time, strength of leaching agent  
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Bevezetés 
 

Az ólomkristály üvegek 2432 m/m% ólom-oxidot tartalmaznak [1]. Az ólomtartalom 
nagy törésmutatót, alacsony olvadáspontot, jó csiszolhatóságot eredményez. Az ólom egyi-
ke azon elemeknek, amelyek nem rendelkeznek bikatalitikus funkcióval, így az élő szerve-
zet számára semmilyen koncentrációban nem kívánatosak. Ismételt ólomterhelés esetén az 
ólom akkumulációjával is számolni kell. Az ólomfelhasználás csökkentése érdekében sok 
kutatás folyt az ólom helyettesítésére az üvegekben is, találtak is helyettesítő  az ólomnál 
kevésbé toxikus  elemeket [2, 3], elemkompozitokat, amelyekkel az üveg fenti tulajdonsá-
gai az ólom helyettesítésekor is fennmaradnak. Ennek ellenére az ólomüvegek sok területen 
máig alkalmazásban maradtak. Az ólomkristályként ismert üvegtárgyakon túl nagy meny-
nyiségben kerültek felhasználásra a katódsugárcsövek azon részein, ahol az egészségre ká-
ros sugárzások keletkeznek. A hagyományos televízió képernyők, számítógép monitorok 
üvegrésze ólomtartalma miatt speciális kezelést, újrahasznosítási technológiák kidolgozását 
igényli [48]. Tanulmányunk az ólom mobilizálhatóságát vizsgálja a többlépcsős extrakció 
eszközével. A kapott kísérleti eredmények a környezeti kockázat megítéléséhez, ill. az új-
rahasznosítás lehetséges módjainak értékeléséhez szolgáltatnak alapinformációkat, lehető-
séget biztosítva arra, hogy az ólom mobilitását, ill. a technológiai műveletek hatására bekö-
vetkező mobilitásváltozást megítéljük. 
 
1. Kísérleti módszerek 
 
1.1. A teljes és a mobilis ólom tartalom meghatározása 
 

Az ideális elemanalitikai módszerek a minta elemösszetételét a minta egészére úgy ad-
ják meg, hogy a mérést nem befolyásolja sem az elem térbeli elhelyezkedése a mintában, 
sem azok a vegyületformák, amelyekben az adott elem a mintában található. A műszaki 
életben e mellett gyakran van szükség olyan elemanalitikai technikákra, amelyik az adott 
elemről a térbeli helyzetétől vagy a vegyületformáitól, oxidációs állapotától függően szol-
gáltat információt. Az első kívánalom jól ismert a homogenitással kapcsolatos, valamint a 
felületanalitika területére eső problémák megoldásánál. A második a környezetvédelemben 
és a hidrometallurgiai technológiákban jut szerephez, ahol az adott elem mobilitása függ 
attól, hogy az milyen vegyületformában van a mintában. Ez határozza meg a kilúgzódási 
hajlam révén a várható környezeti kockázatot, valamint a hidrometallurgiában a kivonási 
technológia, hatékonyságát.  

A fenti kívánalmakat kielégítő analitikai információkhoz el lehet jutni speciális nagy-
műszeres módszerekkel (XANES, EXAFS, XPS, FTIR, ESR, NMR stb.). Ezek előnye, 
hogy direkt módon a mintában, az elem környezetéből történő kiemelése nélkül szolgáltatja 
a specifikus elemanalitikai információt. Hátránya, hogy a kimutatási határa relatíve nagy 
koncentrációknál van, ezért nem tudja kielégíteni a környezettudományok kis koncentráci-
ók tartományába eső speciális elemanalitikai igényeit. Az indirekt elemzési lehetőségek a 
meghatározandó elemet specifikumaitól függő módon kimozdítják eredeti környezetéből, s 
ezt követően a meghatározás már, kielégítve a kimutatási határra vonatkozó kívánalmakat, 
tetszőleges elemanalitikai módszerrel folyhat. Ez történik a növekvő erősségű 
kivonószerekel megvalósított többlépcsős extrakció használatakor. 
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1.2. Üvegminták, előkészítésük  
 

Monitorok különböző helyéről származó üvegek különböző mérettartományú töreteiből, 
ill. tovább aprított mintákból vettünk ki vizsgálati mintarészletet. 
A teljes ólomtartalom meghatározása az alábbi mintaelőkészítési lépéseken keresztül tör-
tént: 

 a minta alkalikus feltárása (Na2CO3-K2CO3 keverékével), 
 oldás 1:4 HNO3-ban, 
 kovasav leválasztás, elválasztás, a csapadék ólommentesre mosása, 
 Pb-koncentráció mérése a szűrletben atomabszorpciós spektrometriás módszerrel. 
 

A vizsgálatok eredményeit az 1. táblázatban adtuk meg. 

  1. táblázat 
Különböző üvegminták teljes ólomtartalmának meghatározása alkalikus feltárást követően 

Minta  c Pb, mg/g c(Pb) m/m% c(PbO), m/m% 
Fekete TV Front d<1 mm 1,6 0,2 0,2 
Fekete TV Kónusz d<1 mm 137 13,7 14,9 
Színes TV Front d<1 mm 1,5 0,1 0,2 
Színes TV Kónusz d<1 mm 186 18,6 20,2 
    
Fekete Front d>10 mm 0,5 0,05 0,06 
Fekete Kónusz d> 10 mm 112,36 11,2 12,2 
Színes Front d> 10 mm 0,6 0,06 0,06 
Színes Kónusz d> 10 mm 233,8 23,9 25,4 
    
Üveggyöngy ATV 24 mm 59,5 5,9 6,5 

 
Az 1. táblázat adataiból megállapítható, hogy bár a d<1mm és a d<10 mm méretfrakciójú 
minták ólomtartalma nem egyezik meg tökéletesen, mindkét méretű mintasorozatra teljesül 
azonban az, hogy a frontrészekből származó mintákban csak kevés ólom található. 1125 
m/m% közötti ólom a kónuszból származó mintákban van. A frontrészből származó minták 
kis ólomtartalma a kónusz és frontzónák nem tökéletes elválasztásából származhat. 

A színes tv-k képcsövének kónusz részéből származó minták, mintegy 5 m/m%-al na-
gyobb ólomtartalommal rendelkeznek, mint a fekete-fehérek. Az újrahasznosítás során ka-
pott habosított üveggyöngy ólomtartalma kisebb a kónuszokban mért értéknél, ami valószí-
nű azért van így, mert a technológiában a kónusz és a front üveg adott arányú keveréke ke-
rült felhasználásra. 

A kioldódási vizsgálatokhoz csak a kónuszból származó üvegminták különböző méretű 
frakcióit és az újrahasznosítás üveggyöngy termékét használtuk. Gyenge savas kivonószer-
ként 0,1 mol/l koncentrációjú ecetsavat, erősként a környezeti minták minősítésénél a telje-
sen mobilizálható mennyiség meghatározáshoz szokásosan használatos 2 mol/l koncentrá-
ciójú salétromsavat alkalmaztuk. Az üvegtöret-kivonó folyadék tömeg aránya: 1:5. A kon-
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taktidő hét nap és hét hónap voltak. Az érintkeztetés statikus volt. A hét napos kontaktidejű 
mérésnél a mintákat naponta egyszer összeráztuk. A hét hónapos mérés során havi egyszeri 
összerázás történt. A kontaktidő letelte után a szétülepedett rendszer folyadékfázisából min-
tát vettünk, és lángatomabszorpciós módszerrel meghatároztuk a kioldódott ólom mennyi-
ségét. 
 
2. Eredmények és értékelésük 
 
2.1. Az ólom mobilizációjának vizsgálata a kivonószer erősség, az üvegtöret részecskemé-
rete és az idő függvényében 
 

A kioldódási vizsgálatok eredményeit a 2. táblázatban, ill. az 13. ábrákon adtuk meg.  

 2. táblázat 
Különböző üvegrészek ólomtartalmának mobilizációja 2 mol/l salétromsavval,  

ill. 0,1 mol/l ecetsavas közegben hét napos és hét hónapos kontaktidő során 

Kivonószer 
 

Minta 
 

Kioldott Pb(II)  
mennyisége, mg/g 

7 nap 7 hónap 
2 M HNO3 
 Fekete TV kónusz d<1 mm 30,66 34,29 
 Fekete TV kónusz d<10 mm < 0,01* <0,01* 
 Fekete TV kónusz d<10 leőrölve d<1 mm 3,08 6,03 
 Színes TV kónusz d<1mm 33,15 35,71 
 Színes TV kónusz d<10 mm <0,01* 0,06 
 Színes TV kónusz d<10 leőrölve d<1 mm 6,23 8,30 
 Üveggyöngy ATV 2-4 mm 1,93 7,15 
0,1 M Ecetsav 
 Fekete TV kónusz d<1mm 27,77 29,16 
 Fekete TV kónusz d<10mm <0,01* <0,01* 
 Fekete TV kónusz d<10 leőrölve d<1 mm 4,57 5,00 
 Színes TV kónusz d<1mm 40,71 42,37 
 Színes TV kónusz d<10mm <0,01* 0,03 
 Színes TV kónusz d<10 leőrölve d<mm 7,69 8,57 
 Üveggyöngy ATV 2-4 mm 0,05 0,43 

* az Pb-meghatározás kimutatási határa: 0,01 mg/g 
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1. ábra. A különböző üvegtöretekből 0,1 mol/l ecetsavval  
mobilizát ólom mennyisége (üvegtöret kivonószertömeg arány: 1:5,  
kontaktidő 7 nap, ill. 7 hónap, érintkeztetés: nem kevert rendszer) 
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2. ábra. A különböző üvegtöretekből 2 mol/l HNO3 által  
mobilizát ólom mennyisége (üvegtöret kivonószertömeg arány: 1:5,  
kontaktidő 7 nap, ill. 7 hónap, érintkeztetés: nem kevert rendszer) 
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3. ábra. A különböző üvegtöretekből 2 mol/l HNO3 által mobilizát ólom mennyisége  
a teljes ólomtartalom százalékában (üvegtöret kivonószertömeg arány: 1:5,  

kontaktidő 7 nap, ill. 7 hónap, érintkeztetés: nem kevert rendszer) 

Meglepő eredményként adódott, hogy a nagy méretű szemcséket tartalmazó töretből 
számottevő ólomkioldódás nem történt, míg a kis méretű szemcséket tartalmazó ( d< 1mm) 
alatti nagy kioldódási hajlandóságot mutatott. 

A nagy darabokból álló üvegfrakció (d >10mm) az 1. táblázat adatai szerint tartalmazza 
az ólmot, ennek ellenére a kioldott ólom mennyisége lángatomabszorpciós módszerrel a 
kivonatokban nem volt mérhető, az ólom koncentrációja mérési módszer kimutatási határa 
alatt volt. Ez a környezeti kockázat szempontjából megnyugtató, a kivonási technológia 
hatékonyabbá tétele szempontjából további előkészítést, aprítást tesz szükségessé. 

A 3. ábra szerint d<1 mm méretű üvegtöretek ólomtartalmának kb. ¼-e mobilizálható 2 
mol/l salétromsav oldattal. 

A d<10 mm méretű töret frakciót d<1mm alá továbbtörve nő a kioldható ólom mennyi-
sége, ez ugyan az eltérő aprítási műveletből származó méreteloszlás különbség miatt elma-
rad a kapott d<1mm frakcióétól, de megerősítette a 2. táblázatban, ill. az 1. ábrán közölte-
ket, hogy az ólom mobilizálhatósága az aprítás mértékének függvénye. Az üvegtöret mére-
tét 10 mm-ről 1mm alá csökkentve három-négy nagyságrend közötti oldhatóság növekedést 
tapasztaltunk. Gömbszerű azonos méretű részecskéket feltételezve a számolt felü-
letnövekedés két nagyságrendjéhez az oldhatóság három-négy nagyságnyi növekedése tar-
tozott. 

A saverősségnek nem volt jelentős hatása a kioldási folyamatra. A 0,1 mol/l koncentrá-
ciójú ecetsav csaknem ugyannyi ólmot tudott kioldani, mint 2 mol/l-koncentrációjú salét-
romsav. Ez alól kivételt képez az újrahasznosítás során előállított üveggyöngy, amelynek 
ólomtartalma ecetsavban számottevően nem mobilizálódik, és a hosszú kontaktidő ellenére 
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a kioldott mennyiség számottevő növekedése volt tapasztalható. Az üvegtöretek esetében a 
kioldásra választott hét nap elegendő volt az egyensúlyi állapot elérésére a további érintkez-
tetés (hét hónap) során a kioldott ólom mennyisége jelentősen nem növekedett. Az újra-
hasznosított habosított gyöngyben bár csökken az ólom mobilizálhatósága egy része az 
ólomtartalomnak továbbra is mobilizálható marad. 
 
Összefoglalás 
 

Kísérleteink során nagy ólomtartalmú üveg ólomtartalmának mobilizálhatóságát tanul-
mányoztuk különböző méretű töretekből, ill. újrahasznosítás során keletkezett habosított 
üveggyöngyből az oldószer erőssége és a kontaktidő függvényében. 

A vizsgálatok eredményei alapján az alábbi megállapításokat tesszük:  
A katódsugárcsöves képernyő frontrészéből származó üvegmintákban csak kevés ólom 

található, jelentős mennyiségű ólom 1024 m/m% csak a kónuszból származó mintákban 
van. A frontüveg mintákban lévő ólom valószínű a kónusz üvegből származik mint törési 
szennyezés. 

A saverősségnek nem volt jelentős hatása a kioldási folyamatra. A 0,1 mol/l koncentrá-
ciójú ecetsav csaknem ugyannyi ólmot tudott kioldani, mint 2 mol/l koncentrációjú salét-
romsav. A kioldásra választott hét nap elegendő volt az egyensúlyi állapot elérésére, a to-
vábbi érintkeztetés (hét hónap) során a kioldott ólom mennyisége számottevően nem növe-
kedett. 

A nagy darabokból álló üvegfrakcióból (d >10mm), bár tartalmazzák az ólmot, csak kis 
mértékben oldódik ki az ólom (c(Pb)~ AAS elemzés kimutatási határa). Ez a környezeti 
kockázat szempontjából megnyugtató, azonban ez a kivonási technológia szempontjából 
további előkészítést, aprítást tesz szükségessé. 

A d<1mm üvegfrakció ólomtartalmának kb. ¼-e mobilizálható formába kerül. 
A d<10mm frakciót d<1mm-re leőrölve nő a kioldható ólom mennyisége, ez ugyan az 

eltérő aprítási módszerből származó méreteloszlás különbség miatt elmarad a kapott d<1 
mm frakcióétól, de bizonyította, hogy a mobilizáció az aprítás mértékének függvénye. A 
szemcseméret csökkentéssel nő az ólom mobilizálhatósága, az üvegtöret méretét 10 mm-ről 
1 mm alá csökkentve három-négy nagyságrend oldhatóság növekedést tapasztaltunk. 

Gömbszerű, azonos méretű részecskéket feltételezve a számolt felületnövekedés két 
nagyságrendjéhez az oldhatóság három-négy nagyságnyi növekedése tartozott. 

Az újrahasznosított habosított gyöngyben bár csökken az ólom mobilizálhatósága, egy 
része az ólomtartalomnak továbbra is mobilizálható marad.  

A kapott eredmények mind az aprítás (őrlés) hatásának mélyebb megismerése érdeké-
ben, mind az újrahasznosításkor bekövetkező szerkezetváltozás feltárása érdekében további 
kutatásokat indukálnak.  
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