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Absztrakt: A nemesfémek, az olaj és földgáz, illetve a szénkészletek jelentősége napi 

szinten a köztudatban forog, míg a nem energiahordozó nyersanyagok, mint az érces és 

egyéb ásványi anyagok stratégiai hordereje sokszor a háttérbe szorul. Az Európai Unió 

SECC(2008)2741. számú kommunikációjában mutatott irányt arra vonatkozóan, hogy az 

EU országaiban újra kell indítani a stratégiai fontosságú ásványi nyersanyag készletek 

felmérését, feltárását és értékelését. A kritikus nyersanyagok listáját az Európai Bizottság 

mellett szerveződött “Raw Materials Group” adta ki 2010-ben, amelyet 2014-ben hat, 2017-

ben pedig további hét nyersanyaggal bővítettek ki. Jelen cikkben, az elektronikai hulladé-

kokban található kritikus nyersanyagok primer forrásokból történő fellelhetőségét ismertet-

jük. 
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BEVEZETÉS 

A nemesfémek, az olaj és földgáz, illetve a szénkészletek jelentősége napi szinten a 

köztudatban forog, míg a nem energiahordozó nyersanyagok, mint az érces és 

egyéb ásványi anyagok stratégiai hordereje sokszor a háttérbe szorul. A legismer-

tebb elemek, mint a réz vagy alumínium jelentőségével gyakran mindenki tisztában 

van ugyan, de kevesen tudják, hogy egyes egyéb elemek szintén alapvető fontossá-

gúak modern életünkben, a mai gyártástechnológiákban [1]. Az Európai Unió 

SECC(2008)2741. számú kommunikációjában [2] mutatott irányt arra vonatkozó-

an, hogy az EU országaiban újra kell indítani a stratégiai fontosságú ásványi nyers-

anyag készletek felmérését, feltárását és értékelését. A munka egyik jelentős ered-

ménye az a jelentés, amelyet az EU Bizottság mellett szerveződött „Raw Materials 

Group” adott ki 2010-ben [3]. A jelentés az Európai Unió tagországain belül várha-

tó ipari igények és a lehetséges beszerzési források szerint rangsorolva 14 olyan 

nyersanyagfajtát nevez meg, amelyekből 2030-ra Európa jelentős mértékben beho-
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zatalra szorulhat. A Bizottság három évenként frissíti a kritikus nyersanyagok listá-

ját a termelés, a piac és a technológiai fejlődés tükrében. A kritikus nyersanyagok 

listáját 2014-ben hat, 2017-ben pedig további hét nyersanyaggal bővítették ki [4]. 

Jelen cikkben, az elektronikai hulladékokban található kritikus nyersanyagok pri-

mer forrásokból történő fellelhetőségét ismertetjük. 

 

1. KRITIKUS ELEMEK AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOKBAN 

1. táblázat 

A notebookokban található kritikus nyersanyagok mennyiségeinek összehasonlítása 

CCFL és LED háttérvilágítás esetén [5] 

Kritikus nyersanyagok 

Notebook 

(CCFL) 

[mg] 

Notebook 

(LED) 

[mg] 

Előfordulás helye és mértéke 

az eszközön belül 

Kobalt (Co) – 65000 65000 Li-ion akkumulátor (100%) 

Neodímium (Nd) 

R
it

k
af

ö
ld

fé
m

ek
 

2100 2100 

Orsós motorok (37%), lengőte-

kercses gyorsítók 

(33%), hangszórók (30%) 

Prazeodímium (Pr) 270 270 
Lengőtekercses gyorsítók 

(53%), hangszórók (47%) 

Diszprózium (Dy) 60 60 
Lengőtekercses gyorsítók 

(100%) 

Gadolínium (Gd) 0,01 0,75 Háttérvilágítás (100%) 

Cérium (Ce) 0,08 0,1 Háttérvilágítás (100%) 

Európium (Eu) 0,13 0,03 Háttérvilágítás (100%) 

Lantán (La) 0,11 0 Háttérvilágítás (100%) 

Terbium (Tb) 0,04 0 Háttérvilágítás (100%) 

Ittrium (Y) 1,8 1,6 Háttérvilágítás (100%) 

Tantál (Ta) – 1700 1700 

Kondenzátorok az alaplapon 

(90%), kondenzátorok egyéb 

NYÁK-lapokon (10%) 

Indium (In) – 40 40 
Kijelző és háttérvilágítás 

(100%) 

Palládium (Pd) 

P
la

ti
n

a 

cs
o

p
o

rt
 

40 40 
Alaplap (64%), 

egyéb NYÁK-lapok (36%) 

Platina (Pt) 4 4 
Merevlemez meghajtó (HDD) 

korongok (100%) 

Gallium (Ga) – 0 1,6 Háttérvilágítás (100%) 

 

Napjainkban, a felgyorsult technológiai fejlődés következtében az elektronikus és 

elektronikai eszközök – főként laptopok, notebookok és mobiltelefonok – egyre 

nagyobb arányban válnak hulladékká az életciklusuk véghez érve. Ezek az eszkö-
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zök értékes másodnyersanyag-források, amelyek számottevő mennyiségben tartal-

maznak kritikus nyersanyagokat is. A hulladékká vált anyagokból a megfelelő 

technológia segítségével a kívánt nyersanyagok visszanyerhetők, a gyártási folya-

matba visszaforgathatók, amelynek eredményeként a primer forrásoktól történő 

függőség jelentősen csökkenthető. Az 1. táblázatban példaként a notebookokban 

található kritikus nyersanyagok mennyiségeinek összehasonlítását szemléltetjük 

hideg katódos fluoreszcens (CCFL) és LED-es háttérvilágítás esetén. 

 

2. KRITUKUS ELEMEK PRIMER FELLELHETŐSÉGE 

2.1. Kobalt (Co) 

A kobalt jellemzően a rézhez vagy a nikkelhez társul az ásványokban, e sajátossága 

miatt a világ kobalttermelésének a 94%-a a nikkel- (~50%) és a réz (~44%) kiter-

melési, gyártási folyamata során keletkezik. A világ kobalttermelésének mindössze 

6%-a irányul közvetlenül a kobalt kinyerésére. A primer források uralkodó többsé-

ge Afrikában található, de számottevő készletek vannak Amerikában és az ausztrál 

térségben is (2. táblázat). Az európai térségben jelenleg Új-Kaledóniában (2%) és 

Finnországban (1%) van kobaltra irányuló bányászat [6]. A kobaltkészletek becslé-

sére vonatkozóan a CDI (Kobalt Fejlesztési Intézet) végzett el kutatásokat, ame-

lyek eredményeként megállapították, hogy a világ kobaltkészletének becsült értéke 

7,1 millió tonna. A világ kobalttermelése 1995 óta jelentősen megugrott, a 2016. 

évi adatok alapján 135 500 tonna volt. A termelés döntő hányadát (64%) a Kongói 

Köztársaság adta. 

2. táblázat 

A kobalt (Co) készletek becsült értékei [7] 

Országok 
Készletek 

[ezer tonna] [%] 

Kongói Köztársaság 3400 48 

Ausztrália 1100 15 

Kuba 500 7 

Zambia 270 4 

Fülöp-szigetek 250 4 

Oroszország 250 4 

Kanada 240 3 

Új-Kaledónia 

(Franciaország) 
200 3 

Madagaszkár 130 2 

Kína 80 1 

Brazília 78 1 

Dél-afrikai Köztársaság 30 <1 

Egyéb országok 633 10 

Összesen 7100  
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2.2. Ritkaföldfémek (RFF) 

A világ ritkaföldfém-készletének (kivéve a szkandiumot) becsült értéke 81 millió 

tonna (3. táblázat). A termelés mértéke a 2015. évi adatok alapján megközelítőleg 

135 000 tonna volt, amelynek 97%-át Kína állította elő [8]. 
 

3. táblázat 

A ritkaföldfém (RFF) készletek  

becsült értékei [9] 

Országok 
Készletek 

[ezer tonna] [%] 

Kína 65840 81 

Brazília 7460 9,2 

Ausztrália 2563 3,2 

USA 1694 2,1 

Grönland 1528 1,9 

Tanzánia 940 1,2 

Kanada 805 1 

Oroszország 153 <1 

Svédország 140 <1 

Dél-afrikai Köztársaság 64 <1 

Malajzia 43 <1 

Összesen 81230  

 

A ritkaföldfémekre nem irányul közvetlen bányászat az Európai Unión belül, 

azonban a Svédországban lévő ismert előfordulások mennyiségileg mintegy 140 

000 tonnát tesznek ki. A 2007. évi adatok alapján megközelítőleg 17 600 tonna (a 

világtermelés 14%-a) ritkaföldfémet importált az EU, amely még így is 14%-kal 

kevesebb, mint az azt megelőző 2006. évi adat. Az import fő forrása Kína, kisebb 

mennyiségben Oroszország. 

Az előrejelzések alapján megállapítható, hogy Kína a közeljövőben a saját ritka-

földfém-termelését teljes mértékben fel fogja használni, éppen ezért számos, a rit-

kaföldfémek kinyerésére irányuló projekt indult el nemrégiben. Ezek közül, a két 

legjelentősebb előfordulás az amerikai Mountain Pass-ban és az ausztráliai Weld-

hegységben található. 

 

2.3. Tantál (Ta) 

A tantál gyakran a nióbiummal együtt lelhető fel, ennek ellenére a tantál átlagos, a 

természetben előforduló koncentrációja (2,1 ppm) kevesebb, mint a nióbium kon-

centrációjának (24 ppm) a tizede [10]. A tantáltartalmú ásványok (tantalit – 
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(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6, wodginit – MnSnTa2O8, mikrolit – (Na, Ca)2Ta2O6(O,OH,F)) 

szinte bárhol megtalálhatóak, de csak nagyon ritkán fordulnak elő jelentősebb tan-

tál koncentrációval. A tantál előállítható az ón olvasztási folyamatának mellékter-

mékeként is. A világ vezető tantál termelői Ausztrália és Brazília (itt találhatóak a 

főbb készletek is), az utóbbi években azonban a Kongói Köztársaság és Ruanda 

szerepe is egyre jelentősebb (4. táblázat). Az átlagos tantál termelés 2010–2014 

közötti időszakot figyelembe véve kb. 1800 tonna/év volt.  
 

4. táblázat 

A tantál (Ta) készletek  

becsült értékei [11] 
 

Országok 
Készletek 

[tonna] [%] 

Ausztrália 67 000 65,0 

Brazília 36 000 35,0 

Kanada n.a. n.a. 

Kongói Köztársaság n.a. n.a. 

Ruanda n.a. n.a. 

Kína n.a. n.a. 

Japán n.a. n.a. 

Kazahsztán n.a. n.a. 

Egyéb országok n.a. n.a. 

Összesen 103 000  

 

A fentebb összegzett táblázat kereskedelmi adatai az adatok korlátozottsága miatt 

nem a koncentrátumokra, hanem a megmunkálatlan tantálra vonatkoznak. Azon or-

szágoknál, ahol a „n.a.” szerepel a készletek jelzésénél a táblázatban, ott stratégia-

szempontok miatt nem jelentik le a pontos értéket a hivatalos hatóságoknak. A jelen-

legi tantálkínálat főleg primer (ásványi) forrásokból (65%-a a tantál tartalmú ásvá-

nyokból, 13%-a az ón feldolgozása során visszamaradt salakokból) tevődik össze, 

azonban a kínálat több, mint 20%-át másodnyersanyagokból forgatják vissza. 

 

2.4. Indium (In) 

Az indium széles körben elterjedt a földkéregben, azonban igen kis koncentrációk-

ban található meg. Az indiumtermelés az ólom-cink tartalmú ércek bányászatához 

kötődik, éppen ezért a jelentős részét a szfalerit nevű ásványból (ólom-cink-szulfid 

tartamú ásvány) nyerik ki [12]. Az elmúlt időszakban az új lelőhelyek azonosításá-

val, valamint gazdaságossá válásával az indiumkészletek mennyisége már nem 

olyan mértékben kritikus, mint annak előtte. Valójában, az indiumgyártó vállalatok 

által meghatározott – az azonosítható alapfémércek (ólom-cink ércek) készleteiből 

becsült (igazolt és várható, mért és jelzett, valamint következtetett) – indium világ-
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készlet közel 50 000 millió tonna, amelyből 26 000 millió tonna a világ nyugati 

részein, a 23 000 millió tonna nagy része pedig Kína és a korábbi Szovjetunió terü-

letén helyezkedik el. Mindezek ellenére az indium fajlagos ára még mindig nagyon 

magas. Az átlagos indium termelés a 2010–2014 közötti időszakot figyelembe véve 

689 tonna évente, amelynek 57%-át Kína állítja elő (5. táblázat). 

 

5. táblázat 

Az indium (In) termelés  

becsült értékei [13] 
 

Országok 
Termelés 

[tonnában] [%] 

Kína 392 57 

Dél-Korea 103 15 

Japán 69 10 

Kanada 62 9 

Belgium 28 4 

Franciaország 21 3 

Peru 7 1 

Oroszország 7 1 

Összesen 689   

 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az EU az indium tekintetében erősen 

importfüggő, ugyanis az EU országai közül egyedül Belgium mutat aktivitást az 

indium finomítása és gyártása terén. 

 

2.5. Platina csoport elemei (PGM) 

A platina csoport elemei (PGM) nagyon ritkán, kis koncentrációkban fordulnak elő 

a földkéregben. A platina és a palládium átlagos, a természetben előforduló kon-

centrációja megközelítőleg 5 ppm, míg a ródiumé, az irídiumé és a ruténiumé 1 

ppm körül van. A platina csoport elemeire nem irányul közvetlen bányászat az EU-

ban, habár néhány ország csekély platina és palládium termelést produkált a 2014-

es adatok alapján [14]. Az EU országai közül csak Finnország és Lengyelország 

járult hozzá kis mértékben a világ platina termeléséhez. Finnország termelése 1060 

kg volt, ami a világtermelés 0,72%-át jelenti, Lengyelországé pedig mindössze 60 

kg. A jelentések szerint Finnország palládium termelése 2014-ben 810 kg, míg 

Lengyelországé 30 kg volt, amelyek együttesen a világtermelés 0,46%-át teszik ki. 

A platina csoportban lévő elemek készleteinek 95%-a a Dél-afrikai Köztársaságban 

található (6. táblázat), éppen ezért nem meglepő, hogy a Dél-afrikai Köztársaság a 

világ vezető platina kitermelője. A természetben előforduló platina csoport elemei 

minden esetben más elemekkel összekapcsoltan jelennek meg. Ezekben a társulá-
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sokban a leggyakoribb fémes alkotóelem a platina és a palládium, átlagosan a ródi-

um és a ruténium, míg a legalacsonyabb előfordulással az irídium és az ozmium 

jelenik meg. A platina csoport elemeihez kapcsolódóan további elemek társulása is 

jellemző, ilyen a nikkel, a réz és az arany. Míg a Dél-afrikai Köztársaságban, a 

Zimbabwében és az USA-ban található készleteket kizárólag a platina csoport ele-

mei miatt bányásszák, addig az Oroszországban és a Kanadában található készle-

tekből a platina csoport elemeinek előállítása a nikkelbányászat melléktermékeként 

jelentkezik. 

6. táblázat 

A platina csoport elemek (PGM)  

készleteinek becsült értékei [15] 
 

Országok 
Készletek 

[tonnában] [%] 

Dél-afrikai Köztársaság 63 000 95 

Oroszország 1 100 2 

USA 900 1 

Kanada 310 <1 

Egyéb országok 800 1 

Összesen 66 110   

 

2.6. Gallium (Ga) 

A világ gallium termelése a 2016. évi adatok alapján megközelítőleg 450–600 ton-

na volt. A fő termelő országok közé Kína, Németország, Kazahsztán és Ukrajna 

tartozik, itt azonban meg kell említeni azokat az országokat is, amelyek csekélyebb 

előállítási mennyiséggel rendelkeznek: Magyarország, Japán, valamint Oroszor-

szág (7. táblázat).  

7. táblázat 

A gallium (Ga) készletek  

becsült értékei [16] 
 

Országok 
Készletek 

[tonnában] 

Kína 400–500 

Németország 25–40 

Kazahsztán 25 

Ukrajna 15 

Dél-Korea 10–15 

Japán 6–10 

Magyarország 6–8 

Oroszország 5–10 

Összesen 450–600 
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A finomított gallium gyártás során közel 118 tonna galliumot állítanak elő, amely 

magába foglalja a másodnyersanyag-forrásokból visszanyerhető anyagmennyiséget 

is. Kína, Japán és az USA a fő előállítói a finomított galliumnak [17]. Habár a gal-

lium meglehetősen széles körben elterjedt a földkéregben, mégsem fordul elő je-

lentősebb, feldolgozható koncentrációkban. Esetenként a cinkércekben és a bauxit-

ban is megtalálható nagyon kis koncentrációkban. A gallium további forrásai közé 

sorolhatóak a szén égetése során keletkező erőműi pernyék is, amelyekben a fellel-

hető gallium mennyiségét a szakértői jelentések 1,5% körüli értékre teszik. Nyo-

mokban a foszfát is tartalmaz galliumot. 
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