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ELHASZNÁLT NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAPOK  

MECHANIKAI ELŐKÉSZÍTÉSE  

AZ ÉRTÉKES FÉMEK VISSZANYERÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

MAGYAR TAMÁS1–HORVÁTH ÁGNES2–GOMBKÖTŐ IMRE3 
 

 

Absztrakt: Napjainkban az elektromos és elektronikus eszközök tömeggyártása nagy meny-

nyiségben igényel nem megújuló erőforrásokat, külön kiemelve az értékes fémek szerepét.  

A fenntartható fejlődés szempontjából nagy jelentőséggel bír a nyomtatott áramköri lapokra 

vonatkozóan olyan új eljárások kifejlesztése, amelyek segítségével az említett értékes fémek 

visszanyerhetők, a gyártási folyamatba visszaforgathatók. Jelen publikációban a személygép-

jármű-iparból származó elhasznált nyomtatott áramköri lapokban található értékes fémek, il-

letve a kritikus elemek mechanikai eljárások segítségével történő visszanyerhetőségével foglal-

kozunk. A vizsgálati mintákon egy háromlépcsős aprítási technológiát követően – a szitafrak-

ciókra bontás után – dúsítási alapvizsgálatokat végeztünk. A kapott termékek fizikai feltártsági 

ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a nyomtatott áramköri lapokat célszerű legalább 2 mm-

re aprítani. A dúsítási alapvizsgálatok eredménye, hogy bár a színes- és nemesfémek a kívántnál 

kevésbé, de a vezetőben dúsulnak, addig a kritikus elemek egyértelműen a nem-vezető ter-

mékbe kerültek (maradtak). 

Kulcsszavak: nyomtatott áramkör, értékes fémek, dúsítás, visszanyerés 
 

 

 

BEVEZETÉS 

A digitalizáció növekedésével egyre nagyobb szerep jut a különböző eszközökben 

alkalmazott nyomtatott áramköri lapoknak (NYÁK). Az elhasznált, hulladékká vált 

nyomtatott áramköri lapokat tartalmazó berendezések veszélyes hulladéknak minő-

sülnek, amelyek megfelelő kezelése környezetvédelmi szempontból igen fontos. 

Napjainkban az elektromos és elektronikus eszközök tömeggyártása nagy mennyi-

ségben igényel nem megújuló erőforrásokat, külön kiemelve az értékes fémek sze-

repét. A fenntartható fejlődés szempontjából nagy jelentőséggel bír a nyomtatott 
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áramköri lapokra vonatkozóan olyan új eljárások kifejlesztése, amelyek segítségével 

az említett értékes fémek visszanyerhetők, a gyártási folyamatba visszaforgathatók. 

A nyomtatott áramköri lapok újrahasznosításának a célja nemcsak az értékes fémek 

visszanyerése, hanem a veszélyes hulladék környezetre gyakorolt hatásának a csök-

kentése is (SZAŁATKIEWICZ, J. 2014). 

A Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai In-

tézete a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 – CriticEl-projekt keretein belül 

olyan új komplex technológiák kifejlesztését tűzte ki célul, amelyek segítségével 

többek között az értékes fémek másodnyersanyagokból – különösen elhasznált elekt-

ronikai hulladékokból – visszanyerhetők (FÖLDESSY et al. 2014; GOMBKÖTŐ–

CSŐKE, 2016; GOMBKÖTŐ–FÖLDESSY, 2014; GOMBKÖTŐ et al. 2013; GOMBKÖTŐ–

NAGY–CSŐKE, 2013; CSŐKE et al. 2013; CSŐKE et al. 2014). A cikkben publikált 

eredmények az említett projekt keretén belül születtek. 

Nyomtatott áramköri lapoknak a sorozatban vagy egyedileg előállított 1–48 ré-

tegű bakelit, kerámia, vagy üvegszálas erősítésű epoxigyanta alapú elektronikai al-

katrészeket tekintjük. Feladatuk a rajtuk kialakított elektromos áramkör alkatrészei-

nek mechanikai hordozása, valamint a közöttük lévő villamos kötések biztosítása. 

Felhasználásuk jelenleg széleskörű, a szórakoztatóelektronikai termékektől a na-

gyobb háztartási eszközökön keresztül. Az automatizálás és biztonságtechnikai fej-

lesztéseknek, valamint az elektromos hajtáslánc előtérbe kerülésének köszönhetően 

a gépjárműiparban is egyre jelentősebb arányban kerülnek alkalmazásra (LUKÁCS–

GOMBKÖTŐ, 2014). 

A nyomtatott áramköri lapokat tekintve sokféle csoportosításról beszélhetünk, 

mivel teljesen különböző felépítésűek lehetnek. Bizonyos esetekben az alkalmazha-

tósági követelmények miatt csak az egyik oldalon találhatóak szerelt alkatrészek, 

azonban manapság a többrétegű, mindkét oldalán alkatrészekkel szerelt nyomtatott 

áramköri lapok a leginkább széles körben elterjedtek. 

 

1. NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAPOK SZERKEZETI ÉS ANYAGI ÖSSZETÉTELE 

A szakirodalmi kutatás alapján megállapítható, hogy a nyomtatott áramköri lapok 

alapvetően 40% fémet, 30% műanyagot, illetve 30% kerámiát tartalmaznak (tö-

megre vonatkoztatva). A fémes összetevők aránya a szerelt elektronikai és elektro-

nikus komponensek (1. ábra) nélkül 28%-ra csökken, a fennmaradó 72%-ot nem-

fémes anyagként tartják számon (MARQUES et al, 2013). 

A nem-fémes frakció tipikus összetétele hőre keményedő epoxigyanta, üvegszál, 

műanyag, erősítő anyagok, adalékanyagok, brómozott égésgátlók, amelyek megkö-

zelítőleg 70%-át teszik ki a nyomtatott áramköri lapok össztömegének. A hőre ke-

ményedő gyanták jellemzően nem hasznosíthatók újra. 

A fémes frakcióban 16% réz, 4% ón, 3% vas (illetve ferrit), 2% nikkel,  

0,05% ezüst, 0,03% arany, 0,01% palládium és ritka földfémek találhatóak. Ezek a 

fémes komponensek jellemzően beborítják a műanyag-, illetve a kerámia részeket, 

de akár bennük is elhelyezkedhetnek. 
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1. ábra: A NYÁK lapokon található főbb, 

szerelt elektronikai és elektronikus alkatrészek  

(Forrás: www.uchobby.com) 

 

1. táblázat 

NYÁK-lapok összetételének összehasonlítása a szakirodalmi adatok alapján 

  Forrás: MARQUES et al. 2013. 

Sor-

szám 

Elektronikai/elektronikus al-

katrész neve 

1 Dióda 

2 Piezo rezgő 

3 Tranzisztor 

4 Transzformátor 

5 Relé 

6 Tekercs 

7 Integrált áramkör (IC) 

8 Kondenzátor 

9 Oszcillátor kristály 

10 Ellenállás 

Forrás [13] [16] [15] [8] [7] [9] [12] 

Fémek (max.40%) 

Cu 20 26,8 10 15,6 22 17,85 23,47 

Al 2 4,7 7 – – 4,78 1,33 

Pb 2 – 1,2 1,35 1,55 4,19 0,99 

Zn 1 1,5 1,6 0,16 – 2,17 1,51 

Ni 2 0,47 0,85 0,28 0,32 1,63 2,35 

Fe 8 5,3 – 1,4 3,6 2 1,22 

Sn 4 1 – 3,24 2,6 5,28 1,54 

Sb 0,4 0,06 – – – – – 

Au [ppm] 1000 80 280 420 350 350 570 

Pt [ppm] – – – – – 4,6 30 

Ag [ppm] 2000 3300 110 1240 – 1300 3301 

Pd [ppm] 50 – – 10 – 250 294 

Kerámiák (max. 30%) 

SiO2 15 15 – 41,68 30 – – 

Al2O3 6 – – 6,97 – – – 

Alkáli és alkáli földfém oxidok 6 – – 
CaO 9,95 

MgO 0,48 
– – – 

Titanátok, csillám, stb. 3 – – - – – – 

Műanyagok (max. 30%) 

Polietilén 9,9 – – – – – – 

Polipropilén 4,8 – – – – – – 

Poliészterek 4,8 – – – – – – 

Epoxi bázisú anyagok 4,8 – – – – – – 

PVC 2,4 – – – – – – 

Politetrafluoretán 2,4 – – – – – – 

Nejlon 0,9 – – – – – – 
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A nyomtatott áramköri lapok összetétele jelentősen változhat a gyártás évétől, a szár-

mazási helytől és a gyártótól függően is, ezért az 1. táblázatban az anyagi összeté-

telre vonatkozóan feltüntetett értékek csak átlagértékeknek tekinthetőek (MARQUES 

et al. 2013). 

 

2. ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A vizsgálataink részét olyan nyomtatott áramköri lapok képezték, amelyeket a sze-

mélygépjármű-iparban alkalmaznak. A mintákat két fő csoportra bontottuk: tokozott 

és tokozatlan. A tokozott minták esetében a nyomtatott áramköri lapok műanyag ke-

rettel van körbe véve a műszaki védelem biztosítása érdekében.  

A beérkezett mintákat első lépésben egy aprítási technológiai folyamatnak  

(2. ábra) vetettük alá, annak érdekében, hogy elérjük a megfelelő feltártságot – fé-

mes és nemfémes alkotók szétváljanak egymástól –, amely után a kapott termékből 

az értékes fémeket a megfelelő eljárásokkal leválaszthatjuk. 
 

 

 
 

2. ábra: A NYÁK-lapokon alkalmazott aprítási technológia folyamatábrája 

NYÁK 

minták 

 

Durva aprítás  

forgótárcsás nyíró-aprítógéppel, b = 10 mm 

Szitálás 

Ferrari, Ø4 mm 

x < 4 mm x > 4 mm 

Aprítás 

függőleges tengelyű vágómalommal, 

szitabetét: Ø5 mm 

Aprítás  

függőleges tengelyű vágómalommal, szitabetét Ø10 mm 

Kapott 

termék 
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Az aprítási technológia tulajdonképpen egy háromlépcsős aprítási folyamatot jelent, 

amelynek során első lépésben egy durva aprítás történt forgótárcsás nyíró-aprítógép-

pel 10 mm alá, majd ezt követően két lépcsőben aprítottuk a mintákat függőleges 

tengelyű vágómalom segítségével, először egy 10, majd egy 5 mm-es szitabetét al-

kalmazásával. Az aprítás után kapott termékekből szabványos mintacsökkentéssel 

(Jones-mintafelezővel) részmintákat képeztünk a további vizsgálatok céljából. 

 

Dúsítási alapvizsgálatok 

 

 
 

3. ábra: A NYÁK lapokon alkalmazott eljárástechnikai dúsítási alapvizsgálatok 

technológiai folyamatábrája anyagmérleggel. 

Aprított  

NYÁK-minták  

(tokozott; tokozatlan) 

 

Szitálás 

Örvény-

áramú  

szeparálás 

Mágneses szeparálás 

< 0,63 mm 

7,7%; 11,3% 

0,63–1,25 

mm 

4,4%; 8,1% 

1,25–2,5 mm 

21,0%; 27,4% 

1,25–2,5 mm 

15,3%; 15,2% 

3,0–6,3 mm 

51,6%; 38,0% 

Elektrosztatikus 

szeparálás 

NM 

7,5%; 10, 7% 

NM 

4,2%; 7,4% 

NM 

20,2%; 25,3% 

NM 

14,9%; 14,5% 

NM 

50,2%; 37,2% 

KT 

1,6%; 

2,7% 

V 

5,6%; 

6,0% 

KT 

1,9%; 

5,0% 

V 

7,4%; 

15,2% 

NV 

15,4%; 

14,5% 

Mágneses termékek 

szemcse- 

frakciónként 

3,0%; 

4,9% 

11,6%; 5,7% 

1,6%; 2,7% 

2,2%; 6,1% 

0,5%; 3,8% 

0,4%; 0,5% 

1,0%; 0,7% 

0,9%; 7,1% 

2,2%; 4,2% 

4,3%; 3,9% 

Örvény-

áramú  

szeparálás 

KT 

14,9%; 

7,6% 

V 

10,6%; 

12,5% 

NV 

39,6%; 

31,6% 

1,6% 

2,7% 
5,6% 

6,0% 

31,1% 

8,5%; 

23,4% 

8,2% 

13,5% 

1,4%; 

5,3% 

2,3% 

5,6% 

5,0%; 

8,5% 

4,0% 

100,0%; 100% 

NV 

13,0%

16,6% 
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A dúsítási alapvizsgálatok részeként az aprított NYÁK-mintákból először szitafrak-

ciókat állítottunk elő, amelyeket mágneses, örvényáramú és elektrosztatikus szepa-

rálásnak vetettük alá. Az eljárástechnikai dúsítási alapvizsgálat folyamábráját, és a 

hozzá tartozó anyagmérleget a 3. ábra szemlélteti. A könnyebb áttekinthetőség ér-

dekében a tokozott NYÁK-minta eredményeit piros-, a tokozatlan mintáét pedig kék 

színnel jelöltük. 

A mágneses szeparálást örvényáramú szeparálás (Eriez) követte, amelyet az 

1,25–2,5 mm, 2,5–3,0 mm, illetve a 3,0–6,3 mm-es szitafrakciók nem-mágneses 

termékeivel folytattunk le. Elsőként a terelőlapot állítottuk be úgy, hogy a gumisza-

lagot növekvő sebességgel járatva minden szemcsének a terelőlap mögé kellett lees-

nie. Ezt követően került sor az örvényáramú szeparálásra két (n = 1600 min-1 és n = 

2400 min-1) mágnes dob rotor-fordulatszám mellett, v = 0,5 m/s és v = 0,75 m/s, a 

finomabb (1,25–2,5 mm) szemcsefrakciókra v = 1,0 m/s szalagsebességeknél. 

A mágneses- és az örvényáramú szeparálást a finomabb frakciók esetében az elekt-

rosztatikus szeparálás (Eriez-dobszeparátor) követte, amelyet a szitafrakciók nem-

mágneses termékeivel, illetve az 1,25–2,5 mm szemcsefrakció esetében e frakció ör-

vényáramú szeparálásának nemvezető termékével folytattunk le (utóbbi esetben tekin-

tettel arra, hogy benne sok fémes szemcse volt még megfigyelhető). Az elektrosztati-

kus szeparálás az alábbi paraméterek mellett zajlott: 

‒ Dobfordulat: n = 30 min-1 

‒ Feszültség: U = 15 kV és U = 20 kV, valamint a legfinomabb szitafrakció  

(< 0,63 mm) esetében U = 27 kV 

‒ Terelőlap állása: a = 80°, illetve 90° 

‒ Szeparálási mód: minden termék az adott körülmények között a nemvezető 

termék ismételt feladásával született. 

 

A kapott termékek a következők voltak: 

‒ 1,25–2,5 mm és 0,63–1,25 mm szemcsefrakciókra: 

 U = 15 kV  Vezető termék 

 U = 20 kV Középtermék (20 kV-nál kapott vezető termék) 

  Nemvezető termék 

‒ a legfinomabb szitafrakció (< 0,63 mm) esetében U = 27 kV 

 U = 15 kV  Vezető termék 

 U = 20 kV Középtermék-1 (20 kV-nál kapott vezető termék) 

 U = 27 kV Középtermék-2 (27 kV-nál kapott vezető termék) 

  Nemvezető termék 

 

3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE, KONKLÚZIÓ 

A vizsgálatok szerint a mágnesezhető szemcsék mennyisége az egyes szita-frakciókban 

jellemzően kevesebb, mint 10%. 

Az eredmények kiértékelése alapján megfigyelhető volt, hogy az örvényáramú 

szeparátoron a nemvezető szemcsék tömegkihozatala az egyes frakciókban a vizsgált 
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körülmények között 57–65%. A leginkább vezetőnek bizonyult termékek tömeg-

kihozatala 11–33%, a középtermékeké pedig 8–26% között változott. 

Az elektrosztatikus szeparálás esetében a 0,63–1,25 mm és < 0,63 mm szemcsef-

rakciókban a vezető szemcsék tömegkihozatala a vizsgált körülmények között igen 

jelentős 37–57%, a középtermékek mennyisége pedig < 10% volt. 

A szitafrakciók örvényáramú- és elektrosztatikus szeparálással kapott termékei-

nek fizikai feltártsági ellenőrzésére sűrűségelemzés készült 1,5 és 3 kg/dm3 sűrűségű 

nátrium-poliwolframátos közegben való úsztatással. Az eredmények alapján el-

mondható, hogy az őrlési finomsággal a feltártság is javul, ugyanis csökken a vezető 

frakció kisebb szemcsefrakcióiban a közbülső (1,5–3,0 kg/dm3) sűrűségfrakció tö-

megaránya, miközben ugyan ott nő a nagysűrűségű rész tömegaránya a szemcsemé-

ret csökkenésével. Célszerű tehát legalább < 2 mm-re aprítani a nyomtatott áramköri 

lapokat. 
 

 

4. ábra: A NYÁK finom őrleménnyel elvégzett előkészítési  

és dúsítási alapvizsgálatok anyagmérleggel 

NYÁK-minták 

(tokozott; tokozatlan) 

x < 5 mm 

Mágneses 

szeparálás 
Vas 

13,26%; 6,23% 

Szitálás 

(x = 2 mm) 

x < 2 mm 

24,13%; 17,94% 

x > 2 mm 

62,61%; 75,83% 

Szösz 

0,71%; 0,0% 

Aprítás vágóma-

lomban 

(Szitabetét: 2 mm) 

x < 2 mm 

86,03%; 93,77% 

Elektrosztatikus 

szeparálás 

Vezető 

18,64%; 12,31% 

Nemvezető 

67,39%; 81,46% 

86,74%; 97,33% 

23,42% 

100%; 100% 
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Az előző bekezdésben bemutatott sűrűségelemzés eredményeinek alapján a NYÁK-

mintákat további szemcseméret csökkentésnek vetettük alá (< 2 mm), majd a dúsítási 

kísérleteket ismét elvégeztük rajtuk (4. ábra). 

Az elektrosztatikus szeparálás utáni anyagmérleg a következőképpen alakult 

(5. ábra): 

 
 

5. ábra: A NYÁK-mintákon elvégzett elektroszatikus szeparálás anyagmérlege. 

 

 

Az elektrosztatikus szeparálás előtti anyag (a), illetve a két kapott termék: vezető (b) 

és nemvezető (c) kémiai elemzésre kerültek az MTA-TTK által. Annak érdekében, 

hogy átfogó képet kapjuk az egyes kémiai elemek kihozataláról, az elemeket csopor-

tokba foglaltuk az alábbiak szerint (2. táblázat). 
 

2. táblázat 

Az egyes elemcsoportokba tartozó kémiai elemek 

Elemcsoportok Kémiai elemek 

Színesfémek Cu, Zn, Pb, Sn, Sb, Ni, Co 

Ritkafémek Be, Ta, Ga, Ge, Nb, V, Te, Tl 

Ritkaföldek Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 

Nemesfémek Au, Ag, Pt, Os, Ir, Pd, Rh, Ru 

Kritikus elemek 
Sb, Be, Co, F, Ga, Ge, In, Mg, Nb, Pt, Os, Ir, Pd, Rh, Ru, Y, Sc, La, Ce, 

Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ta, W 

 

Az egyes elemek és elemcsoportok kihozatalait és alkotórész tartalmait a 3. táblá-

zatban összegeztük. 

A 3. táblázat alapján megfigyelhető, hogy bár a színes- és nemesfémek a kívánt-

nál kevésbé, de a vezetőben dúsulnak, addig a kritikus elemek egyértelműen a nem-

vezető termékbe kerültek (maradtak). 

 

Elektrosztatikus 

szeparálás 

Vezető (b) 

13,13%; 21,67% 

 

Nemvezető (c) 

86,87%; 78,33% 

a 

100%; 100% 



58                                         Magyar Tamás–Horváth Ágnes–Gombkötő Imre 

 

3. táblázat 

Az egyes elemek és elemcsoportok kihozatalai és alkotórész tartalmai  

az elektrosztatikus szeparálást tekintve 

Elem-csopor-

tok/Elemek 

mb, 

vezető 

tömeg-

aránya 

[%] 

mc, 

nem- 

vezető  

tömeg-

aránya 

[%] 

b, 

vezető  

alkotórész 

tartalma 

[mg/kg] 

c, 

nemvezető 

alkotórész 

tartalma 

[mg/kg] 

a, 

feladás  

alkotórész  

tartalma 

[mg/kg] 

kb, 

kihozatal 

a vezető-

ben 

[%] 

kc, 

kihozatal a 

nem- 

vezetőben 

[%] 

Színesfémek 

13,13; 

21,67 

86,87; 

78,33 

729621,00; 

806400,30 

182404,40; 

178108,80 

254253,94; 

314259,57 

37,68; 

55,61 

62,32; 

44,39 

Ritkafémek 
43,10; 

22,10 

29,80; 

36,60 

31,55; 

33,46 

17,94; 

14,31 

82,06; 

85,69 

Ritkaföldek 
11,90; 

23,30 

56,80; 

105,80 

50,90; 

87,92 

3,07; 

5,74 

96,93; 

94,26 

Nemesfémek 
902,10; 

1967,00 

2399,00; 

629,60 

2202,46; 

919,41 

5,38; 

46,36 

94,62; 

53,64 

Kritikus ele-

mek 

4289,00; 

1026,10 

3057,30; 

3122,10 

3219,02; 

2667,90 

17,49; 

8,33 

82,51; 

91,67 

Arany 
5,70; 

18,20 

3,50; 

28,50 

3,79; 

26,27 

19,75; 

15,01 

80,25; 

84,99 

Ezüst 
887,00; 

1940,00 

2390,00; 

592,00 

2192,66; 

884,11 

5,31; 

47,55 

94,69; 

52,45 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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