
 

  

NEMVASFÉMEK, NEMES- ÉS RITKAFÉMEK  
HULLADÉKAI 

 
3.1 A könnyűfém-újrafeldolgozás gazdasági 

jelentősége 
 

Tárgyszavak: könnyűfémtartalék; könnyűfémtermelés;  
könnyűfém-felhasználás; könnyűfém-újrafelhasználás;  
adatok alumíniumra és magnéziumra;  
energiamegtakarítás. 

 
 
A fémek használat utáni ismételt felhasználása és feldolgozása már rég- 

óta eldöntött kérdés, aminek nemcsak az a kézenfekvő oka van, hogy valamit 
kezdeni kell a fémhulladékokkal, hanem a jövő iránt érzett felelősség is, amit 
fenntartható fejlődés néven szoktunk emlegetni.  

Az egyre fogyó erőforrások kíméléséről szóló vészjósló kijelentések fé-
mek, különösen pedig könnyűfémek esetében értelmezhetetlenek. A földkéreg 
7,6 %(m/m)-ban tartalmaz alumíniumot, 1,9 %(m/m)-ban magnéziumot és  
0,4 %(m/m)-ban titánt. A földkéreg 16 km vastagságának ismeretében ezekkel 
a százalékos értékekkel számolva a felsorolt könnyűfémekből gyakorlatilag 
kimeríthetetlen forrás áll rendelkezésre. Ugyanakkor az anyagmegmaradás 
törvénye értelmében fém nem vész el. Még az egyre növekvő népesség elle-
nére sem kell tartani a tartalékok jelentős megváltozásától. A kérdésnek ter-
mészetesen van egy társadalmi vetülete is, ugyanis a könnyűfémásványokban 
gazdag országok rendszerint a harmadik világ országai közé tartoznak (Gui-
nea, Guyana, India, Kína, Kazahsztán), és a könnyűfémekből évek óta tartó 
túlkínálat következtében az árak igen nyomottak, ami a helyi lakosság megél-
hetését érinti.  

Energiatakarékossági szempontból könnyűfémek esetében különösen in-
dokolt a fémhulladék hasznosítása. 

A könnyűfémtermelés és -felhasználás alakulása 

Mivel csak alumíniumra és magnéziumra állnak rendelkezésre megbízha-
tó adatok, a gazdaságossági számításokat erre a két könnyűfémre végezték 



 

  

el. A titán éves termelése 1990-ben 100 E t volt, az ásványban gazdag orszá-
gok közé a Szovjetunió utódállamai, az USA és Japán tartoznak.  

Az 1. táblázat a XX. század termelését mutatja be, amiből leolvasható, 
hogy az utóbbi 30 évben az alumínium termelése 2,3-szorosra, a magnézium 
termelése 1,7-szeresre nőtt. Az ismételten feldolgozott fémek mennyiségéről a 
2. világháborút megelőző időszakból nincsenek adatok, ezért a 2. táblázatban 
az elsődlegesen előállított és az újrafeldolgozott fémmennyiségek összeha-
sonlítása csak 1948-tól szerepel. Magnéziumra és titánra nincsenek adatok.  

 
1. táblázat 

A 20. század könnyűfémtermelése világviszonylatban  
(E t) 

 
Év Primer Al Mg Titánszivacs 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1943 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
1999 

6 
44 
126 
269 
783 

1 949 
1 507 
4 543 
10 302 
16 695 
19 379 
23 615 

� 
� 
1 
1 

39 
237 
37 
94 

220 
319 
355 
377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

 
 

2. táblázat 
A világ alumíniumtermelése és -felhasználása (E t) 

 
Év Primer  

termelés 
Újra- 

feldolgozás 
Összes  

felhasználás 
Újrafeldolgozás az 
elsődleges %-ában 

1948 
1958 
1968 
1978 
1988 
1998 

1 250 
3 574 
8 562 
14 764 
17 496 
21 947 

442 
245 

2719 
4627 
6976 
8160 

1 692 
3 819 
11 218 
19 391 
24 472 
30 107 

26 
  6 
24 
24 
29 
27 

 
 
A nagy fellendülés a 2. világháborút követő gazdasági csoda évének tar-

tott 1958-cal kezdődik, a termelés és felhasználás közötti olló is ekkor kezd 
nyílni. A lendület a második olajválság (1979) idején kissé megtorpant, még-



 

  

pedig a primer alumínium előállítás esetében a felhasználással összehasonlít-
va erőteljesebben.  

A 2. táblázatban még egy adatra érdemes felfigyelni. Az elmúlt 50 év alatt 
a másodnyersanyag-termelés szinte változatlanul 24�29% értéken mozog, 
ami a jobb oldali oszlopból olvasható le. Az általános újrafeldolgozás viszont 
éppen ez idő alatt nőtt meg. Az eltérés az egyes alumínium használati tárgyak 
élettartamával magyarázható, amely a sörösdobozoktól az épületelemekig 
széles skálán mozog, az átlagos élettartam 15�20 évnek vehető. Ha ennek 
alapján számolnak, akkor a hulladékhasznosítás eléri az 55%-ot, de még így 
is hiányzik 45%.  

Az alacsony újrafeldolgozási arány vizsgálatakor figyelembe kell venni a 
szóban forgó fém felfutási fázisában a magas beruházási költségeket és a be-
lőle előállított használati tárgyak hosszú élettartamát. Ellenpéldaként hozható 
fel az ólom, ahol a termelés növekedési üteme viszonylag alacsony, és az 
elemek élettartama 4-6 év között mozog. Az ólom újrafeldolgozása 60%-os.  

Bár magnéziumra vonatkozó megbízható adatok világszerte hiányoznak, 
bizonyos becslések segítségével összeállítható egy alumíniuméhoz hasonló 
összehasonlítás (3. táblázat). Európában csak Norvégia és Franciaország állít 
elő magnéziumot, összesen 56 E t/év mennyiségben. Európában 1999-ben a 
teljes felhasználás 95 E t volt. A két adatból 39 E t különbség adódik, amit 
nagy valószínűséggel importból (Kanada, Kína) fedeztek, de részben 
újrafeldolgozott magnéziumból is származhat. Az osztrák és német cégek 
szóbeli közlése alapján az újrafeldolgozott magnézium mennyisége a teljes 
felhasználás 20%-ára tehető, ennek alapján a továbbiakban 20 E t/év másod-
nyersanyaggal számolnak európai viszonylatban. Ugyancsak becslések alap-
ján az USA-ban a másodnyersanyag-felhasználás 80 E t/évnek adódik.  

 
3. táblázat 

A világ magnéziumtermelése és -felhasználása (E t),  
1999 

 
Földrész Primer  

termelés 
Összes  

felhasználás 
Újra- 

feldolgozás 
Európa 
Ázsia 
Afrika 
Amerika 
Ausztrália 
Összesítés világviszonylatban 

56 
114 

� 
197 

� 
367 

95 
71 
4 

167 
5 

342 

20* 
� 
� 

70* 
� 

90* 
 
* becsült 

 
 



 

  

Érdemes emlékeztetni arra, hogy amikor az 1970-es évek elején a bo-
gárhátú VW gyártás elérte a maximumot, a Német Szövetségi Köztársaság-
ban a magnéziumfelhasználás 42 E t/év volt. Közel 40 éve beszélnek a szak-
emberek a magnéziumról mint �a jövő alapanyagáról�, ez idő alatt az alumíni-
ummal összehasonlítva mutatkozó jelentős tömegcsökkentés lehetősége elle-
nére � azonos igénybevétel mellett � felfutás helyett inkább a felhasználás 
visszaesése tapasztalható. 

Az újrafeldolgozással elérhető energiamegtakarítás 

A 2. táblázat adataival számolva 1998-ban 8,16 M t újrafeldolgozott alu-
míniumot állítottak elő. Ugyanennyi primer alumínium előállításához szüksé-
ges elektromos energiamennyiséghez képest az újrafeldolgozással 12 500 
kWh/t vagy kereken 100 · 109 kWh/év villamosenergia-megtakarítást értek el. 
A fosszilis üzemű erőműveknél szokásos átlagos 36%-os hatásfokkal számol-
va ez az érték 1000 · 109 vagy 1 · 1012 MJ primerenergiának felel meg. Figye-
lembe véve, hogy a nagy alumíniumkohók általában vízerőművekben előállí-
tott villamos energiával működnek, a megtakarítás ezeknek az erőműveknek 
lényegesen jobb hatásfoka következtében még jelentősebb. 

Magnéziumra ugyanez a megtakarítás a becsült 90 E t újrafeldolgozott 
magnéziummennyiség alapján 15 E kWh/t értéknek adódik a primer magnézi-
um előállításhoz képest, éves szinten 1,35 · 109 kWh/év, vagyis az alumínium-
ra kapott érték mindössze 1,35%-a. 

Az újrafeldolgozással elérhető költségmegtakarítás 

Az ausztriai áram ára 0,4 ATS (6 Pfennig), az alumínium és magnézium 
újrafeldolgozással elérhető 101,35 · 109 kWh/év összes villamosáram-meg-
takarítás kereken 40 Mrd ATS-t tesz ki (4. táblázat). Világviszonylatban ez az 
összeg nem tűnik túl jelentősnek. Ha azonban a fém beszerzési árára vonat-
koztatják, akkor már sokkal kedvezőbb kép alakul ki. 1 t alumínium beszerzési 
ára 18 E ATS (2571 DEM), az elérhető energiamegtakarítás 1 tonnára vetítve 
5 E ATS (700 DEM), ami már nem csekély különbség, feltéve, hogy időközben 
a fémhulladék és a bauxit ára nem emelkedik jelentősen. A fenti gondolatme-
net abból a feltételezésből indult ki, hogy az újrafeldolgozás során felmerülő 
többletköltségeket (a fémhulladék aprítása és válogatása, a salak és sósalak 
feldolgozása stb.) ellensúlyozza a Bayer-eljárás kihagyása. 

Figyelembe véve, hogy a norvég, kanadai, brazíliai vízerőművek hatásfo-
ka lényegesen jobb az Európában és Kínában fosszilis üzemanyaggal működő 
erőművekénél, következik, hogy a megtakarítás összege még jelentősebb. De 
ha a fosszilis üzemű erőműveknél maradunk, akkor is vannak még további 
költségkímélő faktorok, mint pl. szállítási költség. Egy tonna alumínium előállí-
tásához 4�5 t bauxit szükséges, amelynek szállítási költsége az ausztráliai 



 

  

Weipa-ból Hamburgba nem elhanyagolható. A fémhulladék ezzel szemben az 
újrafeldolgozó ország területén képződik.  

 
4. táblázat 

8 M t újrafeldolgozott alumínium esetén elérhető költségmegtakarítás  
0,4 ATS/kWh energiaárral számolva,  

a primer alumínium előállítással összehasonlítva 
 

Primer helyett 
újrafeldolgozott  

alumínium mennyisége 

Energia- 
megtakarítás 

kWh/t 

Energia- 
megtakarítás  

kWh 

Energia- 
megtakarítás  

0,4 ATS/kWh esetén 
8 M t 12 500 100 Mrd 40 Mrd 
Alumínium beszerzési 
ára 

Energiaköltség-megtakarítás (ATS/t) Különbség, % 

18 000 5000 28 
 

 
A primerfém-előállításnál alkalmazott olvadékelektrolizáló berendezés va-

lamennyi részegységének és alkatrészének értékcsökkenése helytől és inf-
rastruktúrától függően évente 1000�2000 ATS/t fém között mozog. Újrafeldol-
gozáskor ennek mindössze 20%-ával lehet számolni.  

Környezetvédelmi előnyök 

Az olvadékelektrolízises könnyűfém-előállításnál felhasznált villamos 
energia előállítása fosszilis primer energiahordozókkal üzemelő erőművekben 
történik (szén, kőolaj, földgáz), amelyeknél szén-dioxid-emisszióval kell szá-
molni. Átlagosan 1 kWh áram előállításához 0,5 kg kőszenet kell elégetni.  
0,5 kg kőszén 85%-a szén, azaz 425 g szenet tartalmaz, amely teljes elégé-
sekor 1,558 kg CO2 keletkezik. 1998-ban a 12 500 kWh villamosenergia-
megtakarítás következtében 160 M t CO2-dal kevesebb volt a kibocsátás. Je-
lenleg a világon kb. 23 Mrd t CO2-ot bocsátanak ki, aminek a 160 M t �csak� 
0,7%-a. Figyelembe véve az 1997-ban Kiotóban aláírt egyezményt, amelyben 
az ipari országok vállalták, hogy 2010-re a CO2-kibocsátást 5,2%-kal csökken-
tik, a 0,7% ebben az összefüggésben már nem tűnik elhanyagolhatónak.  

A könnyűfém-újrafeldolgozással kapcsolatos  
további feladatok 

A három könnyűfém felhasználása a következő években várhatóan to-
vább fog emelkedni, ugyanakkor a hosszú élettartamú használati tárgyak 
részarányának növekedése következtében az újrafeldolgozási százalék válto- 
 



 

  

zatlanul csekély marad. Kismértékű elmozdulás csak olajárváltozás esetén 
várható. Ha a primer energia ára emelkedik, akkor � legalábbis a kalorikus 
erőművek esetében � emelkedni fog a villamos energia ára is, aminek követ-
keztében nő az újrafeldolgozott fém iránti kereslet. Az elkövetkezendő évek-
ben az újrafeldolgozott alumínium mennyisége elérheti a 30�50 M t-t, 40%-os 
újrafeldolgozási kvóta esetében ez a jelenlegi mennyiség két és félszeresét 
teszi ki. A magnéziummal kapcsolatos előrejelzések bizonytalanok, de belát-
ható időn belül az évi 500 E t felhasználás sem tűnik elképzelhetetlennek. 
Amennyiben a 30%-os újrafeldolgozási kvóta nem változik, ez 150 E t/év 
mennyiséget jelent. Titán esetében becslések szerint a felhasználás megkét-
szereződhet évi 200 E t-ra, elsősorban a hosszú élettartamú használati tár-
gyak (repülőgépipar) területén, anélkül azonban, hogy az újrafeldolgozás je-
lentősen megemelkedne.  

Az alumíniumötvözetekben alkalmazott közel 20-féle ötvözőelem miatt 
egyre nehezebben valósítható meg a fajtatiszta válogatás, emiatt számolni 
lehet a kevert fémhulladék tömeges megjelenésével. A feldolgozással kapcso-
latban két lehetőség kínálkozik. Az ötvözet tiszta alumíniummal történő dúsítá-
sa, ezáltal szabványos összetételű alumíniumötvözet előállítása. Ez az út egy-
re nehezebben járható, mivel a kisebb energiafelhasználás miatti költségmeg-
takarítás elvész. A másik lehetőség a különböző ötvözőelemek szelektív fino-
mítása az ólom-, réz- és cinkiparban alkalmazott eljárásokhoz hasonlóan, így 
egyrészt 99,7% tisztaságú alumínium, másrészt a Cu, Mg, Si stb. ötvözőele-
mek ismét értékesíthető formában nyerhetők vissza. Ehhez az ipar és egye-
temek között olyan közös kutatási programok beindítása szükséges, amelyek-
ben új eljárásokat dolgoznak ki. A legnagyobb problémát az oxidbevonatok, 
egyéb alumíniumbevonatok, társított és kombinált alumíniumtartalmú anyagok 
okozzák. Hasonló problémák adódnak magnézium esetében is, de itt még a 
por tűzveszélyességével is számolni kell.  

Ha majd sor kerül a titán újrafeldolgozására is, akkor valószínűleg telje-
sen új metallurgiai tisztítási technológiák kidolgozása válik szükségessé, mivel 
ennél a könnyűfémnél további ötvözőelemek jelenlétével kell számolni. 

A könnyűfém-újrafeldolgozás gazdaságos és műszakilag érdekes terület, 
amelynek jelentősége a jövőben várhatóan tovább fog nőni.  

 
(Haidekker Borbála) 
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