
 

Az ország, kiemelten Észak-Magyarország jelentısebb 
elektronikai ónhulladék lelıhelyeinek kvalitatív és kvantitatív 

értékelése, jellemzı forrasztóón-hulladék minták elemzése 

 Készítette:  Kóczián Tamás 
 ÓVK ügyvezetı igazgató 
2010. július 5. 



Az elektronikai termékek elıállításánál, az egyes áramköri elemek, vezetık csatlakoztatásánál 

igen nagy szerepe van a forrasztás technológiájának és a forraszanyag felhasználásnak. 

Elektronikai forrasztások céljára az ón alapú ötvözeteket alkalmazzák általánosan. A 

hagyományos forraszanyagok az Sn-Pb rendszeren alapultak, míg az utóbbi évek során – 

környezet- és egészségvédelmi okokból – az ólom ilyen célú alkalmazására egyre szigorúbb 

tilalom vonatkozik. A termelt ón jelenleg kb. 32%-át használják fel forrasztási célra (1. ábra). 

 

1. ábra  Az elıállított ón ipari felhasználása a Földön [London Metal Exchange Statistics, 
http://www.lme.co.uk/]. 

1  A forraszanyagok árát befolyásoló fı tényezık 

Az ón elıállítására viszonylag korlátozott kapacitások állnak rendelkezésre és ezek a Föld 

egyes kitüntetett területeire korlátozódnak, ahogyan ezt az 1. táblázat is mutatja.  

1. táblázat A Föld primer ón elıállító országainak termelése 
[http://www.mapsofworld.com/referrals/metals/index.html] 

Év: 2001 2002 2003 
Ország Termelés,  et/év 
Ausztrália 9983 7078 3819 
Bolívia 12039 13210 16386 
Brazilia  13048 13041 12200 
Kína 93000 81000 99000 
Indonézia 56286 78567 64026 
Malájzia 4972 4215 3358 



Peru 38182 38815 40202 
Orosz 5500 7200 7000 
Vietnam 4500 4500 4600 
Egyéb 6490 1831 2409 
Összes 244000 248000 253000 

A forraszanyagok árát alapvetıen a nyersfémek elıállítási és piaci árviszonyai határozzák 

meg. Az ón piaci ára az utóbbi évek során folyamatos és egyre gyorsabb növekedést mutat. 

Ezt szemlélteti a 2. ábra 

Az ónkohászaton, ónfeldolgozáson kívüli tevékenységbıl származó óntartalmú hulladékok 

között kiemelkedı jelentısége van a forrasztási ónhulladéknak. Az ónolvadékok felszínérıl 

leszedett felzék nagy fémtartalma miatt értékes másodnyersanyag. Az ipari színesfémek 

között az ón a legmagasabb árkategóriába esik, amint ezt az 1. ábra is szemlélteti. 

 

2. ábra  A technikai tisztaságú ón ára (USD/t) a Londoni Fémtızsdén 2004 június és 2010 
június között. [London Metal Exchange Statistics, http://www.lme.com/tin_graphs.asp] 

Az ón ára 2006 óta jelentısen növekedik. Míg korábban a 6 – 8 ezer US dollár/t tartományban 

mozgott, az utóbbi években ebbıl a sávból jelentısen kilépve elérte a 25 ezer US dollár/t 

szintet is a globális gazdasági válság elıtt. A nagy áremelkedés összefügg az ólommentes 



forrasztás intenzív terjedésével, hiszen az ón koncentrációja jelentısen nagyobb az 

ólommentes forrasz anyagokban. Ugyanakkor a szórakoztató és háztartási elektronikai, 

valamint híradástechnikai eszközök gyártása is továbbfejlıdik és pontosan ezeken a 

területeken leggyorsabb az ólommentes ónanyagok jellemzıvé válása. Noha egyre több 

terméknél vezetik be a fémtakarékos forrasztási technológiákat (szelektív hullám, paszta), a 

nagyobb felületeken biztosabb kötéseket kialakító hullámforrasztási technológia továbbra is 

fontos marad, és a termelési volumen a válság után ismét fejlıdik, így a forraszanyag igény 

növekedik. Ennek és a csökkenı ónkészleteknek az eredményeként az ón ára 2009-tıl ismét 

erıs növekedést mutat. A 15 ezer US dollár/t ár mellett ez a fém igen értékes és a 

forrasztásból származó salakos hulladéka is kb. 4-5 ezer US dollár/t áron értékesíthetı.  

A forraszanyagok árának alakulásában további jelentıs tényezıt képviselnek a lehetséges 

ötvözıfémek termelési és piaci adatai (2. táblázat).  

2. táblázat  Az ón és ötvözıelemeinek fı termelési adatai (1999) 
[http://www.mapsofworld.com/referrals/metals/index.html] 

Elem 
 

Ár, (1999), 
US$/kg  

Toxicitás Összes termelı 
kapacitás (1000 t) 

Összes 
termelés (1000 t) 

Sn 5,5 Nem 281 160 
Pb 0,7 Igen - - 
Ag 193,8 Nem 15 13 
ln 195 Igen 0,2 0,1 
Zn 1,2 Nem 7,600 6,900 
Sb 4 Igen 122 78 
Cu 1,6 Nem 10,200 8,000 
Bi 10,1 Nem 8 4 
Au 10311 Nem kevés - 
Cd 3 Igen kevés - 

A Földön megtalált primer ónkészletek szőkösek. A földkéreg ónkoncentrációja csupán 2 

ppm (szemben a réz 63 ppm, a cink 94 ppm, vagy az ólom 12 ppm átlagértékeivel). A fém 

dúsulása Dél-kelet Ázsiában és Dél-Amerikában a legjelentısebb, ennek megfelelıen, a 

gazdaságos érctelepek, valamint a legnagyobb bányászati és kohászati kapacitások elsısorban 

Indonéziában, Kínában és Dél-Amerikában találhatóak. Európában Németország és Anglia 

tekinthetı hagyományos óntermelı országnak. Az ónkohászati technológia itt fejlıdött ki, 

innen származik, a fejlesztés a másodnyersanyagok hasznosítása és a kisebb kapacitású 

termelés, illetve a nagyfokú tisztítás továbbra is kötıdik az európai metallurgiai iparhoz. Sıt, 

az ón árának a 2. ábrán látható erıs emelkedése nyomán új lendületet kapott a németországi 



régi hagyományokra épülı ónbányászat újraélesztése. A 2006-ban alakított Deutsche Rohstoff 

AG és a DRAG projektek célja a viszonylag költségesebben mővelhetı, de gazdaságilag és 

politikailag stabil hazai környezetben, a Freiberg – Gottesberg környéki történelmi 

ónlelıhelyeken fekvı átlagban 0,25-0,5 % Sn koncentrációjú nyersanyagbázis hasznosítása. 

[http://www.itri.co.uk/pooled/articles/ BF_NEWSART/ view.asp? Q=BF_NEWSART_302316] 

A termelésbıl és az ón feldolgozásából származó ipari hulladékfém teljes mennyisége 

visszakerül az elıállítás folyamatába, és az elıállításba fektetett jelentıs költségek viszonylag 

kis újrafeldolgozási önköltséggel hasznosulnak. A felhasználásokból begyőjthetı formában 

hulladékba kerülı ónnak, illetve ón-ötvözetnek kb. 75% -a kerül vissza az elıállítási 

technológiákba. Azonban jelentıs a disszipatív felhasználási hányad, ami nem begyőjthetı, 

így az ón esetében csak kb. 22%-os a teljes termelésre vonatkozó visszajáratási arány. A 

forrasztási ónhulladék, ónsalak különleges hulladékként tekinthetı. Az ólommentes 

forraszanyag néhány százalék ezüst és réz tartalmától eltekintve szinte tiszta ón, így 

közvetlenül visszajáratható az ónraffináló kohászati technológiához és nyersfémként 

kezelhetı. A réztartalom csökkentése után ismét felhasználható ólommentes forraszanyag 

állítható elı belıle. A korábban nagyobb mennyiségő elektronikai Sn-Pb forraszanyag 

óntartalma kb. 60-70 %. Ennek az újrahasznosítása során a fémes rész salaktól elválasztása 

után összetételi korrekcióval ismét forraszanyag állítható elı. Az ónötvözetek hulladékait 

általában is a megfelelı új ötvözet elıállítására használják fel. A hasznosítását nagymértékben 

ösztönzi az ón magas világpiaci ára, amelyet a 2. ábra szemléltet. 

2  Az elektronikai forrasztás technikája és anyagai 

A hagyományos ón-ólom ötvözet típusú forraszanyagok kiválóan megfeleltek a technikai 

igényeknek. Azonban a nemzetközi szinten bevezetésre került szigorú elıírások 2005-tıl 

fokozatosan és bizonyos kivételekkel – 2011-ig többnyire - kizárják az ólom tartalmú 

forraszanyagok használhatóságát. Egy-két éven belül várható az ólommentes – de továbbra is 

ón alapú - forraszanyagok kizárólagos használata a gyártó és szerelı cégnél. Ezek 

tulajdonságai általában csak drága ötvözıkkel közelíthetıek a hagyományos anyagnál 

megszokott értékekhez. Az ólommentes forraszként fejlesztett ötvözetek jellemzıit és 

felhasználhatóságát a Melléklet foglalja össze.  

A forrasztásokat több technológiai megoldás szerint végzik. A nyomtatott áramköri lapok 

esetében az ú.n. hullámforrasztás (3.ábra) terjedt el. Ennek során az alkatrészeket ragasztással 



rögzítik a felületen. A hordozó miután a ragasztás elnyerte végsı állapotát láncon kerül 

továbbításra a forrasztó berendezésbe. A gépben található egy medence, amelyben a 

forraszanyagot állandóan olvadt állapotban tartják, az anyagtól függıen kb. 225-300 °C 

hımérsékleten. Az áramköri lap a forraszfürdı felett halad el, nagyon kis magasságban, 

közben egy speciális eljárással folyamatos állóhullámot képeznek az olvadt forraszanyagból. 

Így a forraszanyag „végigsöpri” a felületet létrehozva az áramköri kötést. A hordozót 

természetesen elı kell melegíteni a forrasztási hımérséklet közelébe a megfelelı kötés 

kialakítása érdekében. Ezt követıen a felhevült felületre, forrasztószert permeteznek, így a 

forrasztáskor a forrasztószer jobban nedvesíti a kívánt felületeket. Egy átlagosnak mondható 

forrasztás során az áramköri lap másfél ~ két és fél percet tölt a gépben. A forrasztás 

minıségét a hımérséklet mellett nagyban befolyásolja a fürdıben felgyőlt szennyezı anyagok 

koncentrációja. Éppen ezért szokásos az ilyen gépekbe szőrıberendezések alkalmazása. Mivel 

a gazdaságosság, és egyéb más tényezık miatt ma még a legtöbb helyen vegyes szerelést 

alkalmaznak, a hullámforrasztásra csak minden eszköz beültetése, esetleg kézi szerelése-

rögzítése után kerülhet sor. 

      

3. ábra  A hullámforrasztás mővelete. 



Az induktív tekercsek és egyéb diszkrét elektronikai elemek kivezetéseit mártó ónozással (4. 

ábra) kezelik és ezt követıen kézi forrasztással csatlakoztatják az áramkörbe. A réz 

kivezetések ónnal történı bevonatolása a mővelet jelentıs mennyiségő és nagy óntartalmú 

hulladékanyag keletkezésével is jár. A mővelet során az olvadt forraszanyag felületérıl az 

oxidos felzéket spatulával lehúzzák. A nagy fémtartalmú oxidos felzék átmenetileg végül egy 

konténerben kerül tárolásra az elszállításig.  

 

4. ábra  Az elektronikai elem kivezetéseinek mártó ónozása 

Gazdaságosabb alternatívaként, a kivezetések ónozására az ötvözetlen ón felhasználása 

irányába mutatnak a törekvések. 

Az ólommentes forrasztási/ónozási technológia velejáró nehézségei az ón fokozatos 

elszennyezıdése, valamint a nagyobb mértékő salakosodás.. Az ólommentes ón fürdı 

jelentısen agresszívebb a réz kivezetésekkel szemben. Ennek eredménye az, hogy a „tiszta” 

ón fürdı viszonylag gyorsan „elrezesedik”. Erre utal az ólommentes hullámforrasztó ónfürdık 

réztartalmát az üzemelés folyamán bemutató 5. ábra.  



 

5. ábra  Az ólommentes ónnal mőködı hullámforrasztó fürdı réztartalmának változása üzem 
közben [Tersztyánszky, L.: Ólommentes forrasztás, www.ett.bme.hu/ .../0225%20Tersztyanszky%20-
%20Olommentes%20forr.pdf]. 

3  A forrasztási ónhulladék keletkezése és kezelése 

Üzemi elıírások szerint folyamatosan kell a rézkoncentrációt tiszta ón, illetve kis réztartalmú 

Sn-Ag ötvözet adagolásával egy határérték alatt tartani. A rezes ón fizikai és kémiai 

tulajdonságai kedvezıtlenül hatnak a forrasztás hosszabb távú minıségére. Egyedüli 

megengedhetı kivétel az igen finom réz vezetékek forrasztása, amely esetben a rezes ónt 

kisebb agresszivitása miatt szükséges alkalmazni. Ha a fürdı réztartalma egy kritikus értéket 

meghalad, az egész olvadékot le kell cserélni. Ez jelentısen megnöveli - az oxidos felzékkel 

együtt - a visszajáratásra kerülı hulladék ón mennyiségét.  

Az olvadt ón hajlamos a viszonylag gyors felszíni oxidációra, a salakképzésre. Az 

ólommentes fürdı hımérséklete a 6. ábrán látható likvidusz görbe szerint szükségszerően 

magasabb. 

Beüzemelés SnAgCu anyaggal 

Rézkoncentráció csökkentés (SnAg adás) után 



 

6. ábra  Az ólom-ón kétalkotós rendszer egyensúlyi fázisdiagramja 
[http://i40.tinypic.com/2f07fxs.jpg]. 

A megemelt forrasztási/ónozási hımérséklet nemcsak az áramköri lapra és az arra szerelt 

alkatrészekre veszélyes, de növeli az oxidáció okozta salakképzıdés mértékét is. Ehhez járul 

még hozzá az ólommentes anyag nagy ónkoncentrációja miatt megnövekedı oxidációs 

hajlama és reakciósebessége is.  

Magyarországon több száz tonnára tehetı az évente így keletkezı határértéket meghaladó 

réztartalmú szennyezett ón hulladék. Ez az anyag nem megfelelı kezelés esetén környezeti 

terhelést jelenthetne. Azonban a a forraszhulladék nagy óntartalma miatt minden kohászati 

üzemben szívesen fogadott nyersanyag és a begyőjtése és visszajáratása igen jól szervezett 

módon, nagy hatékonysággal mőködik. Sıt, a magyarországi ónhulladék piacot uraló néhány 

nagy hulladékkereskedı cég szerzıdéseken keresztül igyekszik kézben is tartani a 

hulladékforrásokat. Az egyik legjelentısebb ilyen vállalkozás a Metálker Hungária Kft. A 

cégvezetı (Bata Magdolna) megkeresésünkre egyértelmően tudomásunkra hozta, hogy a 

begyőjtési források és adatok üzletit titoknak számítanak és sem tıle, sem mástól nem 

kérhetıek ezek kiadása. Létezik egy viszonylag kisebb kapacitással dolgozó hazai 

hulladékfém-feldolgozó cég (Glob Metal Kft.), ahol a saját begyőjtéső ónhulladék 



réztelenítésére pirometallurgiai módszert alkalmaznak. A begyőjtött ónhulladék olvasztása 

után az oxidos felzék lyuggatott kanállal lefölözhetı. Az alapvetı mővelet a csökkenı, illetve 

az emelkedı hımérséklető csurogtatás. Ennek során a fázisegyensúlyoknak megfelelıen egy 

szilárd és egy olvadék fázisra bomlik az anyag. Ezek összetétele a fokozatos hőtés, illetve 

melegítés (részleges kristályosítás, illetve olvasztás) során folyamatosan változik. Az ónból – 

egyensúlyi körülményeknek megfelelıen - a likvidusz görbe csurogtatási véghımérsékletére 

jellemzı összetétele határáig távolíthatóak el az olvadékban nagyobb mennyiségben oldott 

idegen fémek. Ezzel a módszerrel elsısorban a vas és a réz, de még néhány egyéb szennyezı 

elem (pl. arzén, antimon) koncentrációja csökkenthetı elvileg az egyensúlyi fázisdiagramok 

(7 - 8 ábrák) eutektikus összetételének megfelelı mértékben. Ez a módszer ugyan viszonylag 

egyszerően végrehajtható, de pontos hımérsékletvezetést, az anyagtranszport kellı mértékő 

végbemenetele idıt, az idegen fázisú szennyezett anyag jó elválasztása pedig alkalmas 

technikát igényel.  

A csurogtatás után kapott olvadék vastartalma jelentıs mértékben lecsökken, míg a 

réztartalma a likvidusz görbék eltérı helyzete miatt, kevésbé hatékonyan csökkenthetı. A 

fejlett csurogtatási technikával kapott anyagok jellemzı összetételt adja meg a 3. táblázat a 

bolíviai ENAF ónkohó példája alapján.  
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7.ábra  Az Sn-Fe egyensúlyi diagram ónban dús részlete [Hedges, E.S.: Tin and Its Alloys, Edward 
Arnold Publ. 1960.]. 

 

8.ábra  Az Sn-Cu egyensúlyi diagram ónban dús részlete [Hedges, E.S.: Tin and Its Alloys, Edward 
Arnold Publ. 1960.]. 

3. táblázat  A csurogtatási termékek jellemzı összetétele [Weigel, H., Zetzsche, D.: Verfahren und 
Betriebsergebnisse der neuen ENAF-Zinnhütte in Vinto, Erzmetall, 27, 1974, 257-312] 

Koncentráció, % Alkotó 
Csurogtatott ón Felzék 

Sn 98,88 65 
Fe 0,018 16,5 
As 0,15 6,5 
Sb 0,14 0,07 
Pb 0,436 0,25 
Bi 0,105 0,06 
Cu 0,217 0,15 
Zn 0,0005 0,14 
Cd 0,0023  
Ni 0,013  
Co 0,0115  
In 0,01  
Ag 0,0137  

Cu, % 
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A réz koncentrációja a 0,7 %-os eutektikus összetételig lenne csökkenthetı a fémolvadékban, 

azonban ez nagyobb mint az elrezesedett szennyes olvadék rézkoncentrációja. A réztartalmat 

a hazai feldolgozó – a szokásos olvadéktisztítási eljárásnak megfelelıen – kénpor 

bekeverésével kombinált gázöblítéssel igyekszik csökkenteni. Azonban ez a módszer nem 

biztosíthat garantált és a forrasztófürdık után-adagolásának megfelelıen alacsony végsı 

réztartalmat. Ennek megfelelıen, a réztartalom csökkentése és az ezüstkoncentráció 

hasznosítása az ón-ötvözet olvadék összetételének beállításával lehet a technológia célja. A 

tőzi ónraffinálás után általában a maradék szennyezıtartalom még így is túl magas a legtöbb 

felhasználás szempontjából. Az olvadék további tisztítása megoldható fejlettebb 

olvadékkezelı – szelektív reagáltató - tőzi módszerekkel, illetve vizes oldatokban végzett 

elektrolitos raffinálással [Halsall, P.: The Refining of Tin, Metall, 43 (1989) 131-136]. Ezek a 

fémkohászati technológiák ipari szinten azonban nem állnak rendelkezésre Magyarországon. 

Így a viszonylag nagy volumenő és fejlett hazai elektronikai összeszerelı ipar ónozási és 

forrasztási ónhulladéka jól szervezett formában koncentrált begyőjtésen keresztül elhagyja az 

országot. A külföldön mőködı ónkohászati gyárakban végzett kinyerés/tisztítás után 

nyersónként, illetve ón-ötvözetként kerül vissza a magyarországi elektronikai üzemekbe.   

A külföldre szállítással a szinte teljesen fémes jellegő ónhulladékban rejlı fém értéke – 

leszámítva a termelınek juttatott viszonylag alacsony felvásárlási árat és a begyőjtı cégek 

hasznát, alapvetıen külföldön hasznosul. Ez a megoldás nem jelent valódi gazdasági elınyt a 

termelınek, inkább csak kényszermegoldásként tekinthetı megfelelınek. Egy helyben is 

alkalmazható speciális feldolgozási technika kifejlesztése esetén, ez a hulladék anyag jelentıs 

hazai eredményt biztosíthatna. A hulladék és a visszajáratott fém hosszú szállítása és az ebbıl 

adódódó költségek megtakarítása mellett egy hazai koncentrált, vagy dekoncentrált 

feldolgozás nemcsak több hazai nyereséget, illetve a termelık kisebb önköltségét, hanem új 

munkalehetıségeket is jelenthetne. Az elektronikai felhasználások gyors bıvülése és a 

nyersanyagok korlátozottsága miatt az ón ára a továbbiakban is várhatóan emelkedni fog. Így 

a forrasztási technológiából származó nagy óntartalmú hulladék anyag alternatív feldolgozása 

jelentıs gazdasági eredményre vezethet. A hazai elektronikai ipar mőködésébe, a forrasztási 

és ónozási technológiák, valamint a keletkezı hulladékok jellemzıibe helyszíni üzemi 

látogatások révén nyerhetünk bepillantást. Ennek érdekében felkutattuk a legfontosabb 

elektronikai termelıcégeket, ahol a forrasztás és az ónozás magas színvonalon és volumenben 

folyik. Az Internetrıl szerzett kiinduló elérhetıségi adatokat a telefonos megkeresések útján 

bıvítettük. Az így folytatott szóbeli és írásos konzultációk rávilágítottak a termelés és a 



hulladékanyag-keletkezés egyes részleteire. Ezeket az információkat a kiválasztott 

helyszínekre elutazva, üzemlátogatások és személyes konzultációk alapján bıvítettük. A 

közvetlen tapasztalatgyőjtésben az észak-magyarországi régióra helyeztük a hangsúlyt. Ezt 

indokolja a jelenlegi kezelési rendszerben betöltött hátrányosabb logisztikai adottság, 

valamint az ebbıl következı új feldolgozási technológia iránti fokozottabb igény. Ezt a kört 

kibıvítettük a legnagyobb magyar tulajdonú elektronikai társaság, a Videoton Holding Zrt-

vel. természetesen Itt tapasztaltuk a legnagyobb nyitottságot a technológia és a hulladék 

anyagok, valamint a fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban. 

Az információgyőjtést a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium honlapjáról on-

line elérhetı hulladékgazdálkodási adatbázisban szereplı adatok győjtésével és 

rendszerezésével egészítettük ki. Ezt a kutatást nehezítette a termelık által a begyőjtık 

feltételeinek megfelelıen megválasztott EWC kódok használata az forrasztási ónhulladék 

(ónsalak) mennyiségi adatainak a rendszerbe történı feltöltésekor. Az üzemi tájékozódásaink 

alapján azonban meghatározhattuk a leggyakrabban használt hulladékkódok körét, amely 

alapján összesített formában is meghatározhattuk a hazai elektronikai termelésbıl származó 

ón(salak) hulladék néhány évre vonatkozó mennyiségi adatait.  

4  A magyarországi elektronikai ipar forrasztási technológiája és ónhulladéka 

Az ipari forrasztás-technológia és a keletkezı forrasztási hulladékok jellemzıirıl egy 

kiválasztott vállalati körben igyekeztünk tájékozódni és közvetlen tapasztalatokat győjteni. 

Természetesen, alapvetı szempont volt a telefonon megkeresett cég fogadókészsége és a 

Miskolci Egyetemen fejlesztendı hulladékfeldolgozási eljárás iránti érdeklıdése. Ugyanakkor 

figyelembe kell venni a regionális kapcsolatok prioritását, a partnerséget elısegítı földrajzi 

közelséget, valamint a tulajdonosi szervezet által megszabott készséget a konzultációra, 

információra. Természetesen, elsısorban a magyar tulajdonú vállalti struktúra biztosíthatná a 

konstruktív partnerséget. A külföldi tulajdonú magyarországi vállalatok esetében 

nagymértékben befolyásolja a lehetıségeket az anyavállalat kommunikációs kultúrája, 

nyitottsága, valamint a hazai termelésvezetık személyisége. A kapcsolatépítésben esetenként 

érezhetı az amerikai vállalkozó szellem, a német precízség és tudatosság, de a japán 

merevség is. Mindez érthetı és várható is volt, csupán a finn (Nokia) elzárkózás és elutasítás 

jelentett kellemetlen meglepetést. A helyszíni tanulmányok ezért elsısorban a regionális 



kapcsolatok lehetıségével és/vagy a vállalatvezetésbıl adódó megfelelı nyitottsággal 

jellemezhetı cégekre épülnek.     

A magyar elektronikai ipar legjelentısebb vállalata a rendszerváltás elıtt is a Videoton volt, 

amely a viharos iparszerkezeti átalakulások után ismét jelentıs pozíciót foglal el ebben a 

szegmensben. A Videoton a több mint 50 éves elektronikai gyártási hagyományával a Közép- 

és kelet-európai régió egyik legjelentısebb elektronikai szerzıdéses gyártója (CEM). 

A világ 25, míg Európa 5 legjelentısebb EMS cége között a Videoton fı termelési 

szolgáltatási: 

o specializálódott gyártás az autóipari alkalmazások számára 

o integrált termelés ipari alkalmazások telekommunikációs és irodatechnikai 

termékek számára 

o a termékek komplett skálája a beültetett NYÁK-októl (PCBA), szerelvényeken 

át a késztermékekig 

o ólommentes és ólmos forrasztást alkalmazó gyártási megoldások. 

Kulcsfontosságú technológiák 

o SMT beültetés (glue, reflow, BGA) (Siplace, Fuji, Universal) 

o Axiális / Radiális / DIP beültetés (Universal) 

o Hullámforrasztás, szelektív hullámforrasztás, Multiwave forrasztás (Ersaflow, 

Soltec, Seho) 

o Speciális érintkezı beültetés (Loupot, Autosplice) 

o AOI ellenırzés (Orbotech, Mirtec) 

o Flying probe teszt (Takaya) 

o In-circuit teszt (Marconi, Genrad, Agilent) 

o X-ray ellenırzés (Nicolet) 

o Funkcionális teszt 

o IC programozás 

o Védılakkozás 

o Mőgyanta kiöntés 

o Ultrahangos forrasztás 

o Kézi, félautomata és automata szerelés. 



A VT fı elektronikai tagvállalatai:  

• Videoton EAS Kft.  

• Videoton Autóelektronika Kft. 

Természetes, hogy elsı ipari tapasztalatszerzı utunk alkalmával ide igyekeztük. Az elızetes 

telefonos tájékozódási szakaszban a VT Metal Kft-nél veszélyes hulladék kezelésére 

alkalmazott felelıssel (Török Katalin, 22-533646, 20-9330118, 

torok.katalin@metal.videoton.hu) vettük fel a kapcsolatot. A Videoton Holding cégcsoporton 

belüli ónhulladék keletkezés szempontjából fontos területek kiválasztásában, valamint az 

ebben járatos szakember megtalálásában nagy segítségünkre volt a telefonos konzultáció. 

Ennek nyomán jutottunk el Kudron István (20-9421232, istvan.kudron@freemail.hu) 

vegyészmérnök környezetvédelmi szakértıhöz, aki az egész cégcsoport hulladék-anyag 

ügyvitelét intézi. Felvilágosítást kaptunk a termelés jellegérıl és ennek kapcsán kértük, hogy 

megtekinthessük az ónhulladék keletkezése szempontjából lényeges technológiákat. 

Kérésünknek eleget téve készségesen fogadták a látogató csoportunkat (Dr. Kékesi Tamás, 

Rimaszéki Gergı és Kulcsár Tibor) Székesfehérváron, 2010. május 26-án.  

VIDEOTON EAS (Electronics Assembly Services) Elektronikai Szerelı, Gyártó és Szolgáltató 

Kft., Székesfehérvár 

Az elektronikai iparban szükséges tisztasággal fenntartott, pormentes és légkondicionált - 

nagymérető – csarnokban 5 hullámforrasztó egység üzemel. Ezek közül azonban, csak 2 

mőködik nitrogén atmoszféra alatt, és 1 gépen használnak ólmos forrasztó anyagot. A fı 

jellemzık az alábbiak: 

Az ólommentes fürdıtömeg kb. 80%-át teszi ki már jelenleg is a teljes tömegnek. Ennek az 

aránynak a további növekedése várható. A vevık egyre nagyobb arányban az ólommentes 

forrasztással készült termékeket kérik. Ez alól csupán az autóelektronikai felhasználások 

jelentenek egyelıre valamilyen fokig kivételt. Ezen a területen a megbízhatóság és a 

tapasztalat szempontjai a döntıek, így az ólommentes forrasztóanyagra való teljes áttérésre a 

toleranciát meghosszabbították 2015-ig.   



Az utántöltésre beadott ón hasznosulási aránya: 40% a terméken, 60% az eltávolított salakos 

hulladékban. Az utántöltés mértéke kb. 10 kg ón gépenként és naponta.  

Videoton Autóelektronika Kft. Székesfehérvár 

A Videoton Holding céghez tartozó másik elektronikai gyártó-összeszerelı üzemben az 

elızıhöz hasonló technológiával hasonló termelés folyik. Itt 3 hullámforrasztó egység 

mőködik. Mindegyikben biztosított az inert védıatmoszféra, noha ennek kialakítása itt sem 

lehet tökéletes. Ennek megfelelıen, az átlagos salakmennyiség kb. 20 kg/mőszak a teljes 

üzemre vonatkozóan. A forrasztóanyag összetétele átlagosan 2% Ag, 0,5 – 1 % Cu.. Mivel az 

ólommentes ón rézoldó képessége még az ezüst ötvözés ellenére is jelentıs, a fürdı 

réztartalma folyamatosan emelkedik. A rendszeresen vett minták elemzése alapján követik az 

összetétel módosulását. Tapasztalat szerint a réz koncentrációja 1,5% értékig viszonylag 

egyenletes ütemben emelkedik, majd a további növekedés jelentısen lelassul. Így az itt 

alkalmazott forrasztóanyag összetétele valamivel 1% feletti réztartalommal jellemezhetı. A 

túlzott összetételi eltolódás megakadályozására természetesen itt is SnAg3 típusú forrasztó 

elıötvözet anyagot adagolnak.   

A Videoton Holding ZRt két elektronikai gyártó üzemben keletkezett ónsalak éves 

mennyiségeire a cég által a környezetvédelmi hatóság felé leadott elızı „Hulladék keletkezési 

bejelentı (HT) lapok” alapján kereshettünk adatokat a a Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Minisztérium által kiadott „HIR Környezetvédelmi Adatszolgáltatás” 

szoftverrel.  

A VT elektronikai cégek forrasztóanyag hulladékát a 100402 EWC kóddal és „Elsıleges és 

másodlagos termelésbıl származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek” néven jelenti le a 

környezetvédelmi ügyintézı. A lejelentett tömegek a 2007-2009 idıszakra vonatkozóan 

kutathatóak fel. Ezeket 4. táblázat adja meg összegezve. 



4. táblázat  A VT Holding elektronikai cégeinél keletkezett forrasztási ónhulladék bejelentett 

mennyiségei (EWC 100402) 

Keletkezett forrasztási 
ónhulladék kg/év VT cég 

2007 2008 
VEAS Kft 10199 5727 
Autóelektronika Kft 8007 12153 

Robert Bosch Autoelektronika Kft, Hatvan 

A külföldi tulajdonú magyarországi elektronikai termelı cégek között kiemelkedı a 

jelentısége a Robert Bosch Autoelektronika Kft-nek. A Bosch 1899 óta van jelen 

Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-bıl mára jelentıs 

vállalat-csoport, Magyarország második legnagyobb külföldi ipari munkaadója fejlıdött ki. A 

Bosch csoporthoz tartozó vállalatok Budapesten több telephelyen, Hatvanban, Miskolcon, 

Egerben és Szigetszentmiklóson találhatók meg. Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesztési 

egységekhez kiterjedt kereskedı és szervizhálózat azonban a teljes országot lefedi. Az 

elektronikai gyártás a hatvani és a miskolci gyárakban koncentrálódik. Hatvanban több mint 

2700 munkatárssal autóelektronikai egységeket, többek között légzsák-, motor- és ABS 

vezérlıelektronikát, ESP érzékelıt, elektronikus szervokormány vezérlıt valamint 

mőszerfalakat gyártanak. A nyomtatott áramkör (PCB) és mikrohibridtechnológia alapú 

termékeik egy részét közvetlenül a gépjármőipar nagy gyáraiba (pl. BMW, Daimler, Audi, 

Porsche, Renault, VW), szállítják másik része a világ minden részén megtalálható Bosch 

gyárakba kerül. Jelentıségének megfelelı hangsúlyt fektettünk a Bosch elektronikai gyárak 

meglátogatására.  

A hatvani gyár alapvetıen a legigényesebb és legmagasabb kategóriájú autógyártáshoz 

szolgáltatja az elektronikai egységeket. Ezért itt a minıségi elvárások különösen magasak. A 

technológia, valamint a keletkezı hulladékón tekintetében a forrasztástechnikai mőszaki 

vezetı, Szabó Tibor (tibor.szabo2@hu.bosch.com, 37-549329) adott részletes tájékoztatást. A 

minıségi követelményeknek leginkább megfelelı ólmos (63% Sn – 37% Pb) forrasztóón 

anyagok használata jelenleg kb. 90%-át teszi ki a termelésüknek. A futó termékeknél ezt a 

forrasztóanyagot megtarthatják, az új termékeknél (az eredetileg kitőzött 2011-es határidı 

helyett) 2015-ig kell átállni az ólommentes alternatívára. A forraszanyag tekintetében így 



speciálisnak tekinthetı a Bosch felhasználási szerkezete. Az ólommentes (~ 3% Ag, < 1% Cu, 

max 1000 ppm Pb) anyagok térhódítása azonban a felhasználói igényeknek megfelelıen itt is 

erısödı tendencia. A NYÁK lapokra itt is hullámforrasztással, illetve szelektív 

hullámforrasztással kerülnek fel az alkatrészek. A fürdıkrıl folyamatosan leszedett salakos 

ónhulladék éves mennyisége 10 ~ 15 tonna között mozog a termelés ütemétıl függıen. A 

használt friss és az ólommentes kádban mőködı forraszanyagok összetételét az 5. táblázat 

adja meg.  

5. táblázat  Az autóelektronikai forraszanyagok jellemzı összetétele 

Forraszanyag 
Ólommentes Alkotóelem 

Ólmos 
Alap Mőködı 

Sn 63,1 maradék maradék 
Pb Maradék 0,057 0,1 
Ag 0,003 – 0,005 2,84 2,85 
Cu 0,06 – 0,13 0,48 0,33 
Sb 0,033 0,013 0,028 
Ni 0,006 0,002 0,01 
As 0,006 0,002 0,002 
Bi 0,005 0,002 0,033 
Fe 0,002 0,006 0,005 
In 0,001 - <0,001 
Cd <0,001 <0,001 <0,001 
Zn <0,001 <0,001 <0,001 
Au <0,001 <0,001 <0,001 

A hatvani gyár ólmos és ólommentes hullámforrasztó egységeirıl leszedett salakos 

hulladékón anyagokból vizsgálati mintákat kaptunk. Ezekbıl kísérleti anódok öntésére, azok 

elektrolitos tisztítására a munka kísérleti fázisában kerül sor. A Bosch érdeklıdést mutat a 

gazdasági elınyökkel járó és a minıségbiztosítás szempontjából is megfelelı forrasztási 

ónhulladék kezelı eljárás kifejlesztésében. A gyár vezetése korábban már megfontolta a 

forrasztó fürdık felszínérıl leszedett salakos ónhulladék részleges feldolgozását lehetıvé tevı 

EVS berendezés (9.-10 ábra) beszerzését.  



  

9. ábra  A salakos ónolvadék préselésével fémet kinyerı EVS-berendezés képe. 

 

       
a                                 b                                c                                   d 

10. ábra  Az EVS-berendezés fı részei (a – fogazott préskamra,  b – kamra-ajtó,  c – 
salakvödör,  d – fémtálca). 

Ez a technika a forró salakos forrasztási felzékbıl kipréselt fémes rész közvetlen 

visszajáratását teszi lehetıvé. A gyártó szerint 60 – 75 % mennyiségő fém nyerhetı ki a 

leszedett felzékbıl. Ez természetesen visszaadható közvetlenül a forrasztó fürdıbe, ami 

jelentısen csökkentheti a fémveszteséget és az elszállítandó hulladék mennyiségét. 

Ugyanakkor megjegyzendı, hogy ez a módszer gyakorlatilag ugyanolyan összetételő fémet 



nyer ki a hulladék anyagból, mint amilyen a fürdı összetétele volt. A fürdı összetétel 

változásával, illetve a rezesedéssel kapcsolatos problémára tehát ez a berendezés 

semmiképpen nem tud megoldást adni. Ezért fıleg az iléyen szempontból kevésbé kényes 

ólom tartalmú forrasztóötvözet salakjából történı fémkinyerésre és üzemen belüli 

visszajáratására alkalmas az EVS salakfeldolgozó berendezés. A Bosch hatvani szakemberei 

által végzett gazdaságossági számítások alapján azonban eddig elvetették az ilyen üzemi 

salakkezelı technológia beruházását.  

Robert Bosch Energy and Body Systems Kft, Miskolc 

Egy további alkalommal látogattuk meg a Robert Bosch Kft miskolci gyárát. A Robert Bosch 

Energy and Body Systems Kft. 2003. nyarán alakult autóipari alkatrészek, indítómotorok, 

relék és hajtómővek gyártására. A Miskolcról származó autóipari alkatrészek jelentıs 

autóipari cégekhez kerülnek beszállításra. Folyamatosan újabb termékek (klímaberendezések, 

villamos motorok, ablaktörlı rendszerek) kerülnek bevezetésre, ezért az alkalmazottak 

létszáma is növekszik. A releváns technológia itt az egyedi, tekercselt alkatrészek 

kivezetéseinek ónozása, valamint forrasztása történik. A miskolci Bosch üzemben alkalmazott 

technológiát és az itt keletkezı forrasztási ónhulladék jellemzıit Szokoly Zsuzsa 

(zsuzsa.szokoly@hu.bosch.com, 46-518363) környezetvédelmi felelıs ismertette. A mővelet 

jellegébıl adódóan, jóval kisebb mértékő az forraszanyag felhasználás és a hulladék 

mennyisége, mint a hatvani gyárnál. Ebben az évben ez kb. 1,5 tonnát tesz ki, amely kb. 50-

50 %-os arányban oszlik meg az ólommentes és az ólmos forraszanyagok között.  

A miskolci Bosch gyár technológiai vezetıje élénken érdeklıdik a forrasztási ónhulladékok 

helyi feldolgozására alkalmas új technológia fejlesztése iránt. A folytatandó kísérletekhez 

felajánlotta a nyersanyagok és referencia anyagok szükség és lehetıség szerinti biztosítását. A 

kutatásokkal kapcsolatos együttmőködésben a Miskolci Egyetem és az óntisztítási projekttel 

foglalkozó kutatócsoport közelsége miatt is kihasználható lehetıségeket lát.  

Az ólommentes forraszfürdı mőködése során tapasztalható és az 5. ábrán szemléltetett 

rezesedés hatásának az ellensúlyozása jelenti a fı feladatot a fejlesztendı technológia 

számára. Az 5. táblázatban közölt analitikai eredmények szerint az egyéb szennyezık között 



sok elem koncentrációja a kimutathatósági határ közelében van, míg más elemek nem 

közelítik meg a zavart okozó mennyiséget a tiszta ónnal, illetve ónötvözettel rendszeresen 

pótolt fürdıben. A miskolci Bosch üzembıl kapott ólommentes forraszhulladékból készített 

mintákat, valamint a fejlesztendı technológiával laboratóriumi körülmények között tisztított 

ónt összehasonlító vizsgálatnak vetettük alá. Erre a célra korong alakú próbadarabokat 

öntöttünk a hulladék és a tiszta anyagokból, melyek homlokfelületét csiszolással és 

polírozással, majd kémiai tisztítással készítettük elı az összetételi elemzésre. A 

próbadarabokat A Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti tanszékén rendelkezésre álló 

Glow Discharge Optical Emission Spectrometer (GDOES) segítségével hasonlítottuk össze. A 

megfelelı spektrumokat a 11. ábra mutatja. 

 

11. ábra  A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft miskolci üzemébıl származó 
ólommentes forraszanyag hulladéka és a tiszta ón fı alkotóinak GDOES spektruma. 
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Az azonos léptékő emissziós spektrumok összevetésével látható, hogy a hulladékanyag 

jelentıs réztartalma tisztítással eltávolítható. Ugyanakkor az ezüsttartalom is elkülönül. A 

nikkelként jelölt csúcs hullámhossza a tisztított mintában jelentısen eltér az elméleti értéktıl, 

így csak interferenciaként vehetı figyelembe. A fejlesztendı módszerrel végzett kezdeti 

tisztítási kísérlet eredménye jelzi, hogy a forrasz fürdı összetételének korrigálására az 

elektrolitosan raffinált ón alkalmas lehet. Ez közvetlenül igazolja a célul kitőzött eljárás 

fejlesztésének hasznosságát.  

Sony Hungária Kft, Gödöllı 

Éppen nem az észak-magyarországi régióban, de ahhoz igen közel fekszik és egyben a 

legmagasabb színvonalú szórakoztatóelektronikai termékek gyártását képviseli a Sony 

Hungária Kft gödöllıi TV & HV Manufacturing TEC gyára. Itt Seres Zoltán 

(zoltan.seres@eu.sony.com, 28-528156) minıségbiztosítási vezetı és Bartók Katalin 

(katalin.bartok@eu.sony.com, 28-528172) környezetvédelmi felelıs fogadta a 

látogatócsoportunkat. Noha itt nem engedtek a technológiába bepillantani, elmondták, hogy a 

2009-tıl bevezetett szelektív hullámforrasztással jelentıs mértékben csökkent a forrasztási 

ónhulladékuk mennyisége. A szórakoztatóelektronikai iparra jellemzıen a Sony is már korán, 

2003-2004-ben átállt a teljes mértékben ólommentes (2-4 % Ag-tartalmú) forraszötvözetek 

alkalmazására. Ugyanakkor igen szigorú minıségi elıírásokat is érvényesítenek, így a 

hulladékón visszajáratására nincs módjuk. A technológiába új anyag bevezetését csak 

legalább 2 éves tesztelési periódussal bizonyított pozitív eredmények után tehetik meg. A 

forrasztás-technológiai fejlesztések nyomán további csökkenést mutat az ónhulladék 

mennyisége, ami jelenleg kb. évi 1 tonnára tehetı. A csökkenı forrasztási hulladék mennyiség 

és az ólommentes anyag alkalmazása ugyanakkor felveti a fentebb bemutatott rezesedési 

hajlam, illetve a szokásosnál nagyobb rézkoncentrációk veszélyét. Erre a felvetésre a Sony 

szakemberei nem adtak konkrét választ. Ebben a tekintetben pedig kifejezetten hasznos lehet 

a forraszfürdık megfelelıen rézmentes Sn-Ag anyaggal történı pótlására alkalmas, 

gyakorlatilag rézmentes tisztított ón felhasználása. A Sony merev belsı szabványai azonban 

megnehezítik az ilyen irányú érdekeltség, illetve partnerség kialakítását.    

Jabil Circuit Magyarország Kft, Tiszaújváros 



A régión belüli nagy elektronikai gyártó cégek között kiemelt jelentısége lehet a tiszaújvárosi 

Jabil Circuit Magyarország Kft gyárnak. A Detroit-ban alapított, amerikai központú Jabil 

Circuit Inc. 2000-ben a tiszaújvárosi ipari parkban építette fel az elsı magyarországi 

telephelyét, amely 2003-ban újabb gyártócsarnokkal bıvült. Az itt folyó termelés a világ 

vezetı elektronikai vállalatainak nyújt EMS szolgáltatást. A további bıvülés eredményeként a 

Jabil Global Services 2003 decemberében kezdte meg tevékenységét Szombathelyen.  

A Jabil tiszaújvárosi elektronikai gyárában 5000 alkalmazottal végzik a nagy volumenő 

elektronikai alkatrészgyártást, alapvetıen a nagy elektronikai márkák megrendelései alapján. 

A forrasztási technológia fı elemeit, valamint a keletkezı hulladék jellemzıit Simon Molnár 

Andrea (andrea_simon@jabil.com, 49-548500) környezetvédelmi vezetı segítségével 

ismerhettük meg a helyszínen. A forrasztást a híradástechnikai termékek vonalán alapvetıen 

ólommentes ónötvözettel, az autóipari termékeknél pedig SnPb ötvözettel végzik. 

Összességben a gyártás kb. fele történik ólommentes forraszanyaggal. Ólommentes anyaggal 

kettı, ólmossal egy nagyteljesítményő hullámforrasztó egység üzemelt a látogatás 

idıpontjában. Ezek mellett két szelektív hullámforrasztó berendezés is mőködik ólmos 

anyaggal. Az ólommentes hulladékanyag a legutóbbi negyedévben kb. 2,5 t volt, míg a teljes 

salakmennyiség kb. 11 t volt az elmúlt évben. A tároló helyen összegyőlt salakos forrasztási 

ónhulladékból jelentıs tömegő vizsgálati minta került a laboratóriumba a késıbbi kísérleti 

vizsgálatok céljára. Megjegyzendı azonban, hogy a salak mennyisége és az 

ólommentes/ólmos típusok keletkezési aránya idıszakonként jelentısen változhat, mivel a 

gyár különbözı megrendelıinek a szerzıdött termékei változó mennyiségeket jelenthetnek.  

Az ólommentes hullámforrasztó egységek fürdıit 0,3% ezüsttartalmú és 0,7% réztartalmú 

Sacx0307 típusú SnAgCu ötvözetbıl készítik. Az ólommentes anyagok rezet oldó képessége 

alapján az elrezesedésre hajlamos fürdık összetételét havonta korrigálják.Sacx0300 típusú 

rézmentes Sn-Ag ötvözettel. Az ólommentes forraszanyagok tulajdonságai kényesen 

függenek az összetételüktıl. A 0,1% alatti ezüstkoncentráció esetén nehézkes a jó 

forrasztáshoz szükséges bevonat kialakítása. A réztartalom a  8. ábrán látható kb. 0,7%-hoz 

tartozó eutektikus összetétel körül a legmegfelelıbb. A rezesedı ónfürdı hımérsékletét a 8. 

ábrán látható meredek likvidusz görbének megfelelıen növelni kell. Ez kedvezıtlen a NYÁK 

lapok sértetlensége, valamint az ónfürdı felületi oxidációja szempontjából. Az arzén és a 

bizmut koncentrációját 0,03% alatt kell tartani a jó nedvesítési tulajdonságok érdekében. A 



kadmium 0,002 %-nál nagyobb koncentrációja esetén a hídképzésre és a jégcsap formájú 

kristályos nyúlványok képzıdésére hajlamosabbá válik a forrasztott felület.  

A gyár az ólmos anyaggal mőködı hullámforrasztó egységéhez telepítette az EVS salakkezelı 

berendezést. A gyár értékelése szerint, ennek eredményeként, a korábbi jellemzıen kb. 70 - 

80 %-os fémtartalom helyett az innen származó forrasztási véghulladék 20-30% 

fémtartalommal kerülhet elszállításra. Ez kb. 3-szoros tömegcsökkenést jelent, kb. 9-szer 

kevesebb fémtartalom mellett az ólmos forrasztóanyag hulladéka esetében. A látogatás 

alkalmával magunk is lehetıséget kaptunk az EVS berendezés hatékonyságának az 

ellenırzésére egy adag salak feldolgozását tömegmérésekkel nyomon követve. 

A hullámforrasztó fürdırıl lyuggatott kanalakkal és speciális lehúzó eszközökkel leszedett 

kb. 2,3 kg salakos forrasztóanyag hulladékból 0,9 kg fémes frakció volt elkülöníthetı az EVS 

berendezéssel. A maradék végsalak 0,86 kg tömegőnek adódott. Ez utóbbi mennyiség 

azonban nem volt jól elkülöníthetı a salakvödörbe került réteg elkülönítésével. Az 

anyagmérleg pontatlansága tehát elsısorban a maradék salaktömeg meghatározásából ered. 

Ha a kiinduló salak fémtartalmát a gyárban feltételezett átlagos 75%-nak vesszük, akkor az 

eredeti 1,73 kg fémtartalomból 0,83 kg maradhatott a végsalakban. Ez ugyanakkor 0,58 kg 

nemfémes (oxidos) frakciót jelent. A maradék fémtömeggel együtt ez 1,4 kg végsalakot 

jelent. Gyakorlatilag ugyanezt a végsalak tömeget kapjuk, ha a mért maradék tömeghez 

hozzáadjuk az anyagmérleg hiányát. Ez közvetve igazolja a nyers salak fémtartalmára 

feltételezett átlagos érték helyességét. Ezekkel az eredményekkel számolva, a végsalak 59% 

fémes frakciót tartalmaz még mindig. Így az eredeti fémes tartalomnak kb. az 50%-a volt 

mechanikus kezeléssel kinyerhetı, miközben a salak tömege kb. 60%-ára csökkent. Ennek 

megfelelıen, ez a szúrópróba szerő mérés nem igazolta a berendezés ismertetıjében említett 

hatékonysági adatokat. Ennek ellenére jelentıs a kinyert fém mennyisége és a salak 

tömegének a csökkenése is. A végsalak fémes frakciója pedig még mindig elég nagyarányú a 

további hasznosítás szempontjából. Az ólmos forrasztóanyag hulladékában ragadó 

fémtartalom 50%-ámak közvetlen kinyerésére és a salaktömeg hasonló arányú csökkentésére 

tehát valóban hasznos technológia az EVS mechanikai salakkezelı technológia, noha a 

kinyert fém szennyezı tartalmára nincsen hatással. 

A régióban két további nagy elektronikai gyártó cég mőködik, ahol a forrasztás technológiája 

is jelentıs része a mőködésnek.  



Johnson Electric - Saia Burgess Ózd Kft, Ózd 

A svájci központú Saia cég profilja elektronikus részegységek és ipari minıségő 

vezérléstechnikai / szabályozástechnikai rendszerek, mikrokapcsolók, autóipari léptetımotor 

és hajtómő családok fejlesztése, gyártása és forgalmazása. Az anyacég részvényeinek a 

többségét 2005 évben megszerezte a honkongi illetıségő Johnson Electric Co. A Saia-

Burgess Ózd Kft. gyártó üzem elsı sorban kapcsolókat és léptetımotorokat gyárt. A 

termékszerkezetet az autóipari megrendelések uralják, a légkondicionáló berendezések 

léptetımotorjainak, az elsı fényszórók billentését szolgáló motorok, valamint a radarfény 

szervomotorjainak (horizontális fényszórómozgató motorok gyártása révén. Az EU-ban 

gyártott összes autótípusban megtalálhatóak ezek az alkatrészek. Az üzemben Matula Gábor 

ügyvezetı igazgató irányította a látogatást. A termelésben az ólmos forrasztóanyag (4db 

hullámforrasztó gépben) a jellemzı. Az ólmos és ólommentes forrasztóanyag aránya jelenleg 

kb. 80-20%. Azonban a megrendelık igényeinek megfelelıen, itt is egyre inkább jellemzı az 

ólommentes forrasztóanyag alkalmazása, de egyelıre csak a kézi forrasztásnál alkalmazzák és 

a képzıdı hulladék ebbıl jelentéktelen. Az elıírások szerint 2011 júniusáig át kell állni az 

ólommentes forrasztásra a hullámforrasztókban is. A forrasztóanyag típusa: Sn63Pb36Cu1. 

Nitrogén generátorral állítanak elı védıgázt és ezt alkalmazzák védıatmoszféraként néhány 

hullámforrasztó berendezésben. Ennek eredményeként a korábban szokásos 600 – 700 kg 

forrasztási ónsalak helyett jelenleg 300 - 400 kg az ónsalak éves szinten.   

GE Hungary Kft, Ózd 

A General Electric vállalatcsoporthoz több gyár is tartozik Magyarországon. A GE Hungary 

Kft. az igen szerteágazó tevékenységi körrel rendelkezı (a gyártástól, kereskedelmi és 

szolgáltató tevékenységen át a nemzetközi pénzügyi befektetésekig) GE Hungary Zrt. 

jogutódja. A mőködési és döntéshozatali folyamatok felgyorsítása és egyszerősítése 

érdekében a cég gazdasági társasági formát váltott és 2009. szeptember 27-i hatállyal alakult 

Kft-vé. Az átalakulás során a cég struktúrája és tevékenysége nem változott. A General 

Electric Lighting ágazata mellett kiépült Magyarországon a „Power Controls” ágazat is. Az 

elsı mintegy 20 ezer négyzetméteres, két összeszerelı csarnokból álló telephelyét Ózdon 

valósította meg 1998-tól. A GE magyarországi gyárai között nagyobb mértékő forrasztás-

technikával csak az ózdi gyár foglalkozik Az üzemben világszínvonalú kismegszakítókat 



gyártanak.. Így a keményforrasztás és a hegesztés is elterjedten alkalmazott eljárás a 

technológiában. Itt is megtekintettük a technológiát, melyben Mustos Attila és Lezák Ádám 

technológus vezetık kalauzoltak. A jelenleg alkalmazott forrasztóanyag típusa: Sn63Pb37. A 

keletkezı mennyiség 2008-ban 1200 kg (felhalmozott mennyiség volt). Ugyanez 2009-ben – 

a termelési volumennek megfelelıen - 288kg-ra csökkent. Egy db ATS típusú hullámforrasztó 

gép mőködik az üzemben. Emellett azonban kézi forrasztás is mőködik. Az utóbbi 

technológiai megoldásnál alkalmaznak ólommentes forrasztóanyagot is, de ennek a hulladéka 

jelentéktelen mennyiségő.  

Egyéb ismert elektronikai gyártó cégek 

A forrasztási ónhulladék győjtésében a Miskolci Egyetemen fejlesztendı feldolgozási 

technológiában érdeklıdésre számon tartott és meglátogatott elektronikai üzemek 

elhelyezkedését a 12. ábra szemlélteti. A gyártó cégek elhelyezkedése Miskolctól a napi 

elérhetıségi körön belül fekszik. A helyszínen kapott adatok szerint ezek a források évente 40 

– 50 t nagyságrendben keletkezı forrasztási ónhulladékot képviselnek. Az országos 

helyzetképnek megfelelıen, a meglátogatott üzemek nagy részében az ólommentes 

forrasztóanyag használata felé igen erıs tendencia mutatkozik. Mindez ösztönzı erıt jelent a 

kidolgozandó technológia megvalósítására.  



 

12. ábra  A technológiai partnerség iránt érdeklıdı  meglátogatott elektronikai üzemek. 



További információt győjtöttünk a távolabbi – és jellemzıen külföldi tulajdonú – 

magyarországi cégek felıl is. Ezek között legjelentısebb a Nokia Komárom Kft, amely cég 

valószínőleg 30 – 50 t/év nagyságrendben bocsáthat ki forrsztási ónhulladékot, de többszöri 

megkeresésünkre sem volt érdemi választ adni. Hasonlóan nagy kapacitású forrasztás-

technikával mőködik a Samsung Electronics Magyar ZRt. Jászfényszaruban. 

A kapcsolatfelvétel itt sem volt sikeres. Szintén igen nagy termelınek számít a pécsi Elcoteq 

Magyarország Elektronikai Kft. Itt Darvas Ildikó környezetvédelmi vezetı készséggel 

ismertette a forrasztási hulladékaik jellemzıit. Átlagosan havi 1,5 t ólommentes forrasztó-ón 

hulladék kerül ki a pécsi gyárból. Ahogyan ez a nagy termelıknél már kialakult, a 

hulladékkereskedı cégek hosszú távú szerzıdésekkel biztosítják a termelés zavartalanságát a 

hulladék átvételével és értékesítésével. Jelentıs ónhulladék termelı a Szombathelyi Epcos 

(TDK-EPC) Kft is. Itt fıleg az induktív tekercsek réz kivezetésit ónozzák mártó technikával. 

Az ónozásra nem feltétlenül szükséges a drágább, ezüsttel ötvözött forrasztóanyagot 

használni, ezért itt a technikai tisztaságú Sn vásárlása és pótlása a jellemzı. 

A hulladékuk viszont jelentısen megnövekedett réztartalommal jellemezhetı, mivel a tiszta 

ón viszonylag agresszívebben oldja a rezet. Ennek az anyagnak feldolgozására különösképpen 

alkalmas lehet egy elektrolitos ónraffináló eljárás. További jelentıs elektronikai forrasztó 

technológiák mőködnek a Clarion Hungary Kft-nél Nagykátán. Itt Osváth Gábor 

környezetvédelmi vezetı elmondása szerint kb. 6 t/év forrasztási hulladék anyag keletkezik, 

melynek kb. negyede már ólommentes. Az alföldi térségben még jelentıs elektronikai 

termelést végez az Infineon Technologies Cegléd Kft., valamint a Sanshin Hungary Kft 

Nagykırösön. Az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft biatorbágyi üzemében – Lajgut Pál 

környezetvédelmi felelıs szerint - közel egyenlı arányban keletkezik az ólommentes és az 

ólmos forrasztási ónhulladék kb. 3-4 t/ év mennyiségben. 

A Manfred Zollner Elektronik Kft váci gyárában Braun László irányítja a 

hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi területet. Elmondása szerint, mára már kb. 3t/év 

mennyiség alá csökkent a kibocsátásuk a szelektív forrasztási technika és a védıgázas 

hullámforrasztó egységek kifejlesztésével. Jelentıs termelı a Continental Temic Hungary Kft 

is. A budapesti gyáruknál Kocsis Zsuzsanna környezetvédelmi vezetı irányítja a 

hulladékkezelést. Itt szintén alkalmazzák a Jabil tiszaújvárosi üzemében megszemlélt EVS 

ónsalak kezelı berendezést. Ennek eredményeként jelentısen lecsökkent a salakkibocsátásuk 

(~ 2t/év). A termelésben a 3% ezüsttartalmú ólommentes forraszanyagot szelektív forrasztó 



egységeknél alkalmazzák, a még mindig domináló ólmos anyaggal pedig a hullámforrasztó 

berendezéseiket mőködtetik.  

A meglátogatott üzemekbıl közvetlenül szerzett információk összevethetıek a 

Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium honlapjáról elérhetı Hulladékgazdálkodási 

Információs Rendszer (HIR) (http://okir.kvvm.hu/hir/) segítségével lekérdezhetı 

adatközlésekkel. A központi hulladék-nyilvántartás adatbázisa technikailag jól használható, 

azonban a termelı cégek - az átvevık kívánságának megfelelıen - több féle EWC-kóddal is 

jelenthetik be a keletkezett salakos forrasztási ónhulladékukat. Tulajdonképpen nehéz 

pontosan kategorizálni ezt a hulladékot, de a legmegfelelıbb EWC-kód, amit a legtöbb 

meglátogatott cég is alkalmaz, a 100402, ami az „Elsıdleges és másodlagos termelésbıl 

származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek” megnevezéshez tartozik. Emellett elıfordulhat 

ez az anyag a 100808-as kóddal „Elsıdleges és másodlagos termelés sósalakja” 

megnevezéssel is, vagy 100811-es EWC kóddal jelölve „Kohósalakok (fémsalakok) és 

gyúlékony fölözékek” kategóriaként, vagy akár „170406-os EWC-kóddal fémes „ón” 

megnevezéssel. A fölzék és a fémes ón megjelölés is közel helyesen tükrözi a valóságot, 

azonban kerülhet ez a hulladék bújtatva a „nem-vas fémek” kategóriába is 160118 EWC-

kóddal., illetve a szintén más nagyobb mennyiségő idegen anyagok közé a„Nemvas fém 

részecskék és por” megnevezéső 120104-kóddal jelölt csoportba. A forrasztási ónhulladékra 

valószínőleg használt EWC-kódokat a 6. táblázat foglalja össze. 

6. táblázat, A magyarországi elektronikai cégek által a salakos forrasztási ónhulladékra 
valószínőleg használt EWC-kódok jegyzéke 

EWC kód  Megnevezés 
060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladék 

100402 
Elsıdleges és másodlagos termelésbıl származó kohósalak (fémsalak) és 
fölözékek 

100808 Elsıdleges és másodlagos termelés sósalakja  

100811 Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek 

120104 Nemvas fém részecskék és por  

160118 Nem-vas fémek  

170406 Ón 



A HIR-rendszerbıl on-line lekérdezéssel szerzett adatokat a 7. táblázat összegzi a kiemelt 

üzemekre, valamint a 8. táblázat mutatja a  teljes összesítést bejelentési kategóriánként.  

7. táblázat  A vizsgált cégek bejelentett adatai alapján valószínő forrasztási ónhulladéka  

Elelektronikai 
vállalat neve 

EWC 
kód 

A forrasztási ónhulladék éves mennyisége, kg 

    2004 2005 2006 2007 2008 

Videoton 
Autóelektronika Kft. 100402 7190 5846 6778 8007 12153 

Videoton EAS Kft. 100402 n.a n.a n.a n.a 7405 

Robert Bosch 
Elektronika Kft. 060315 n.a. 6023 11484 12263 17191 

Robert Bosch 
Energy & Body 
Systems Kft. 160118 n.a 213 269 219 662 

Sony Hungaria Kft. 100402 6620 1860 1310 6784 5110 

Jabil Circuit Gyártó 
Kft. 100808 n.a 24548 29364 11927 n.a 
Saia-Burgess Kft 
Ózd 120104 120 100 1222 189 443 

Saia Burgess Hatvan 
Kft. 100808     100 390 540 

GE Hungary Zrt.  120104         562 
Összesen   13930 38590 50527 39779 44066 

 



8. táblázat  A forrasztási ónhulladékokra leggyakrabban használt hulladék-kategóriák 
országos összesített mennyiségei 

Összesített adatok 
EWC kód Típusonként bejegyzett éves mennyiségek, kg 
  2004 2005 2006 2007 2008 

060315 130 279 123 646 138 204 97 652 79 376 
100402 494 814 272 850 381 452 315 603 213 766 

(100808) 771 634 744 028 1 219 176 1 310 946 839 942 

100811 1 170 0 2 080 6 786 24 108 

(120104) 2 874 495 3 504 595 4 173 241 4 093 838 3 898 100 

(160118) 10 965 960 6 160 755 5 306 647 5 050 788 4 263 727 

170406 4820 46 858 51 724 33 020 114 883 

(Mind-összesen)  15 243 172 10 852 732 11 272 524 10 908 633 9 433 902 

Összesen  631 083 443 354 573 460 453 061 432 133 
 

A teljes összesítés egyértelmően mutatja, hogy a bejelentett hulladékadatok alapján készített 

központi nyilvántartás nem tudja felfedni a Magyarországon képzıdı forrasztási ónhulladék 

teljes mennyiségét, mivel a 120104 és a  160118 EWC-kódokkal lejelentett mennyiségek 

bekerülnek az egyéb nem-vas fém hulladékok összesítésébe, a 100808 EWC-kóddal 

lejelentett mennyiség pedig a sósalakok közé kerül. Ennek a három kódnak megfelelı 

kategória összesített mennyiségeit ezért ki kell hagyni az értékelésbıl. Ezeket leszámítva, a 8. 

táblázat utolsó sora mutatja a reálisan salakos ónhulladéknak tekinthetı éves mennyiségeket a 

teljes magyarországi keletkezésre vonatkozóan. A fı hulladék-kategóriákra vonatkozó 13. 

ábrán és 9. táblázatban szemléltetett tendenciát a termelés hullámzásai mellett egy folyamatos 

technikai fejlıdés is befolyásolja. Az egyre dominánsabb ólommentes forrasztás alapvetıen 

növelné a salakos forrasztási ónhulladék mennyiségét, de ezzel ellentétes hatást gyakorol a 

terjedı szelektív hullámforrasztás, valamint a nitrogénes védıatmoszféra alkalmazása. Így 

évente legalább 400 – 500 tonna között várható Magyarországon az összes elektronikai gyártó 

cég forrasztási ónhulladéka.  
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13. ábra  A Magyarországon keletkezı „Nehézfémtart.Oxid – Más nehézfém tart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

9. táblázat  A Magyarországon keletkezı „Nehézfémtart.Oxid – Más nehézfém tart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Fıösszesítı listák
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 130 279        123 646        138 204        97 652          79 376          
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 213 332        264 967        371 034        298 638        128 374        

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 263 925        182 117        172 443        180 330        212 966        

100811 Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek 1 170            - 2 080            6 786            24 108          
170406 Ón 4 551            18 343          3 509            14 984          95 523          

Összesen 613 257        589 073        687 270        598 390        540 347        

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 

jelő huladékok évente Mo.-on

 

A fı hulladéktípusokban lejelentett forrasztási ónhulladékok éves mennyiségének regionális 

megoszlását mutatja a 14-20 ábra és a 10-16 táblázat. 
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14. ábra  Az Észak-Magyarországon keletkezı „Nehézfémtart.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

10. táblázat  Az Észak-Magyarországon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 74 522 36 671 90 232 52 738 21 697
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 67 398 61 894 53 652 16 638 24 731

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 29 965 8 200 18 849 5 011 1 646

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 0 0

170406 Ón 0 611 739 2 441 3 065
Összesen 171 885 107 376 163 472 76 828 51 139

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 

jelő huladékok évente Észak-Mo.-on
Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év
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15. ábra  Az Észak-Alföldön keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón”szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

11. táblázat  Az Észak-Alföldön keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 17 158 9 931 13 746 13 075 6 475
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 14 789 8 727 17 035 - 29 712

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 13 251 24 650 9 773 208 400

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 0 0

170406 Ón 0 302 280 667 623
Összesen 45 198 43 610 40 834 13 950 37 210

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 

jelő huladékok évente Észak-Alföldön
Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év
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16. ábra  A Közép-Magyarországon „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. Kohósalak-

fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

12. táblázat  A Közép-Magyarországon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 21 673 52 829 19 289 16 690 7 741
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 100 837 141 014 247 518 108 386 60 233

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 58 284 6 575 7 779 61 882 142 265

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 3 121 15 190

170406 Ón 4 078 16 980 0 10 394 84 665
Összesen 184 872 217 398 274 586 200 473 310 094

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 
jelő huladékok évente Közép-Magyaro.on

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év
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17. ábra  A Közép-Dunántúlon „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. Kohósalak-

fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

13. táblázat  A Közép-Dunántúlon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 6 972 13 802 3 864 2 676 16 625
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 24 783 49 299 46 028 16 735 9 742

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 35 539 32 480 30 918 21 273 20 099

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 0 1 657

170406 Ón 462 450 590 1 482 5 737
Összesen 67 756 96 031 81 400 42 166 53 860

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 
jelő huladékok évente Közép-Dunántúlon
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18. ábra  A Nyugat-Dunántúlon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón”szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

14. táblázat  A Nyugat-Dunántúlon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 6 676 8 774 9 380 11 009 24 793
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 1 668 740 2 607 401 2 056

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 52 783 42 414 47 352 35 028 34 579

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 1 170 0 2 080 3 665 7 261

170406 Ón 11 0 1 900 0 1 005
Összesen 62 308 51 928 63 319 50 103 69 694

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 
jelő huladékok évente Nyugat-Dunántúlon
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19. ábra  A Dél-Dunántúlon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

15. táblázat  A Dél-Dunántúlon keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 400 500 630 450 360
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 1500 1000 1910 595 596

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 74 055 67 750 57 722 56 886 13 888

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 0 0

170406 Ón 0 0 0 0 11
Összesen 75955 69250 60262 57931 14855

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 

jelő huladékok évente Dél-Dunántúlon
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20. ábra  A Dél-Alföldön keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. Kohósalak-

fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége.  

16. táblázat  A Dél-Alföldön keletkezı „Nehézfémt.Oxid – Más nehézfémtart. Hull. 

Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék – ón” szabványos jelő hulladékok éves mennyisége 

http://okir.kvvm.hu/hir/
Forrás:OKIR-HIR- Adatszolgáltatások
- Hulladékokról bejelentett adatok 2004-tıl
- - Régiók szerinti részletezés
 - - - Hulladékkódonkénti mennyiségek csökkenı sorrendben

Év 2004 2005 2006 2007 2008
EWC-kód Megnevezés

060315 Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 2 878 1 139 1 063 1 014 1 685
060405 Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 2 357 2 293 2 284 2 333 1 304

100402
Elsıleges és másodlagos termelésbıl származó 
kohósalak (fémsalak) és fölözékek 48 48 50 32 89

100811
Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony 
fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-tıl 0 0 0 0 0

170406 Ón 0 0 0 0 417
Összesen 5 283 3 480 3 397 3 379 3 495

Keletkezett els ıdleges hulladék, kg/év

Nehézfémtart.Oxid - Más nehézfém - 
Kohósalak-fölözék - gyúlékony fölözék - ón 

jelő huladékok évente Dél-Alföldön

 

Az azonos léptékben megrajzolt diagramok jól szemléltetik a közép-magyarországi régió 

jelentıségét a vizsgált hulladékfajta keletkezésében. Ez tükrözi a régió dominanciáját az 

elektronikai iparban, valamint a külföldi töke beáramlásának a fı irányát is. Jelentıségében a 

következı régió Észak-Magyarország. Ez is indokolja a tervezett új ónkinyerési és -tisztítási 

fejlesztések tervezett ipari bázisának az ide tervezett bázisát.  

Melléklet:  Az ólommentes forrasztás anyagai 



Mivel a fejlesztendı óntisztítási technológiát elsısorban az ólommentes forraszanyag 

visszajáratására, illetve nagytisztaságú ón elıállítására lenne érdemes kifejleszteni, külön 

hangsúlyt kell fektetni az ólommentes forrasztási technológia fejlıdésére, valamint az ezt 

lehetıvé tevı anyagokra. A hagyományos Sn-Pb forraszanyagok fokozatos, és viszonylag 

gyors, kiszorulását a hasonló tulajdonságú helyettesítı anyagok tehetik lehetıvé. Ezen a 

területen az elmúlt évek során igen intenzív volt a fejlesztés, noha az ólom ötvözı egyértelmő 

kiváltására még nem született megoldás. Azonban szinte minden forrasztási feladat 

megoldható valamilyen két, vagy többalkotós Sn-alapú-ötvözettel, illetve tiszta ónnal. A 

forrasztásra felhasználható anyagokkal szemben támasztott igények az alábbiakban 

foglalhatóak össze: 

• Olvadáspont: a forrasz olvadáspontjának értéke az áramkör mőködésének, illetve az 

áramkör környezetének maximális hımérséklete, és az alkatrészek, illetve a hordozó 

megengedett legnagyobb hımérséklete között kell, hogy legyen. 

• Elektromos és termikus vezetıképesség  

• Felületi feszültség (minél kisebb, annál jobban tud terülni a forrasz) 

• Nedvesítı képesség 

• Szakító illetve nyomás szilárdság 

• Korrózió illetve oxidáció 

• Mérgezıanyag tartalom 

• Kompatíbilis forrasztási eljárás alkalmazhatósága (az SnPb-vel) 

• Ár és rendelkezésre állóság: 

Ólommentes forraszanyagok jellemzıi 

Az alapanyag mindenképpen ón, mert: 

- a legolcsóbban lehet hozzáférni 

- nagymennyiségben áll rendelkezésre 

- kitőnıek az elektromos és termikus 

tulajdonságai 

Az ón olvadáspontja 232°C ami az esetek többségében túl magas, így csökkentésére ötvözni 

kell valamilyen más fémmel. 



A lehetséges ötvözı anyagok: 

- ezüst (Ag) 

- inidium (In) 

- zink (Zn) 

- antimon (Sb) 

- réz (Cu) 

- bizmut (Bi) 

- arany (Au) 

- kadmium (Cd) 

Az ötvözéssel nemcsak a jellemzı olvadási hımérséklete, hanem mechanikai és kémiai 

tulajdonságai, valamint az ára is változik a forraszanyagnak, amint erre az M1 – M4. 

táblázatok adatai is utalnak.  

M1. táblázat  A lehetséges forrasz ötvözetek [http://www.leadfreemagazine.com/]: 

Elem Olvadáspont [°C] Lehetséges Sn-ötvözet Ár, US$/kg 
(2001) 

Olvadási 
hımérséklet 
[°C] 

Sn 232 - 5 232 
Pb 327 63Sn37Pb 

62Sn63Pb2Ag 
3,7 
7,5 

183 
179 

Ag 960 96,5Sn3,5Ag 12,1 221 
In 157 52In48Sn 

97In3Ag 
77,2Sn20In2,8Ag 

104 
195 
48,7 

118 
143 
179-189 

Zn 419 91Sn9Zn 5,1 199 
Sb 630 95Sn5Sb 

65Sn25Ag10Sb 
96,7Sn2Ag0,8CuO5Sb 

5,4 
52,4 
9,2 

232-240 
230-235 
217-220 

Cu 1083 95,5Sn4Ag0,5Cu 
95,5Sn3,8Ag0,7Cu 
95Sn4Ag1Cu 
99,3Sn0,7Cu 

13 
12,6 
14,6 
5,5 

216-219 
217-219 
216-219 
227 

Bi 271 58Bi42Sn 
90Sn2Ag7,5Bi0,5Cu 
91,8Sn3,4Ag4,8Bi 

8,2 
9,6 
12,1 

138 
198-212 
200-216 

Au 1063 80Au20Sn 8249,9 280 
Cd 320 67Sn33Cd 4,91 170 



M2. táblázat  Az alternatív forraszanyagok felhasználási jellemzıi 

Ötvözet. Használ-
hatóság 

Olvadási 
tartomány 

Bejelentett 
szabadalom 

Megjegyzés 

63Sn79Pb 
(összehasonlításra) 

standard 183 Nem Ólom az ötvözetben.. 

96,5Sn3,5Ag Igen 221 Nem Oldja a rezet 
96,3Sn3,2Ag0,5Cu Igen 217-218 Nem - 
99,3Sn0,7Cu Igen 227 Nem - 
95Sn5Sb Igen 232-240 Nem Magasabb olvadási hım., 

rossz .nedvesítés 
77,2Sn20In2,8Ag Nem 179-189 Igen Korrózió nedves levegın, 

drága, szőkös In készlet. 
85Sn10Bi5Zn Nem 168-190 Nem Zn és Bi alkotórész (rossz 

nedvesítés) 
91Sn9Zn Nem 199 Nem Gyors oxidáció, nagy 

karcolódás, korrózió 
97Sn2Cu0,8Sb0,2
Ag 

Nem 226-228 Igen 4 különbözı fém, nehéz 
elıállítani.. 

M3. táblázat  Az alternatív ónötvözetek általános összehasonlítása: 

Ötvözetek Tipikus (E=eutek.) Olvadási 
hımérséklet 
[°C] 

Jellemzık 

Sn/In 52In48Sn,   58Sn42In 118 Oxidációnak ellenáll, korrodál, 
kis mech. szilárdság és 
hıállóság, rossz nedvesítés, 
kúszási hajlam, kevés és drága 
In 

Sn/Bi 58Bi42Sn   60Sn40Bi 138 Kis hıállóság, kúszási hajlam 
szobahımérs.-en,  oxidációs 
hajlam, kis rugalmasság  

Sn/Zn 91Sn9Zn 199 A cink oxidációs hajlama 
nagyobb páratartalom esetén, 
erıs salakképzıdés 

Sn/Ag 98Sn2Ag, 96,5Sn35Ag 
96Sn4Ag 95Sn5Ag 

221-240 Hımérséklet ingás tőrés, gyors 
réz oldás 

Sn/Cu 99,3Sn0,7Cu   99Sn1Cu   
97Sn3Cu 

227-250 Jó hımérsékletingás tőrés, 
rosszabb nedvesítés  

Sn/Sb 99Sn1Sb 
95Sn5Sb 

235-240 Jó mechanikai tulajdonságok, 
rossz nedvesítés, toxikus 



M4. táblázat  Fizikai tulajdonságok összehasonlítása az Sn-Pb forraszéval 

Tulajdonság 63/37 Sn96Ag4 Sn95Ag4Cu Sn99Cu Sn95Sb5 Bi57Sn43 
Olvadási hım.,C 183 221 217 227 236 138 
Elektromos. vez., 
%IACS. 

11,9 14 13 -  4,5 

Fel. fesz. 235 oC-
on Levegın 

417 431 - 491  319 

Fel. fesz. 235 oC-
on N2-n 

464 493 - 461  349 

Sőrőség [g/ml] 8,4 7,5 7,5 7,3  8,7 
Nyírósz. N/mm2 
20°C 
100°C  

 
23 
14 

 
27 
17 

 
27 
17 

 
23 
16 

 
28 
15 

 
36 
11 

Kúszósz. N/mm2 
20°C 
100°C  

 
3,3 
1,0 

 
13,7 
5,0 

 
13,0 
5,5 

 
8,6 
2,1 

 
11,7 
3,7 

 
3 
0,5 

1 

A legjellemzıbb ólommentes forrasztó-ónok az Sn-A-Cu rendszerbe tartoznak. Ezeket az 

SACxy jelöléssel nevezik meg, ahol x az ezüst koncentrációja és y a réz koncentrációja 

tizedes jeleket elhagyva. A legkisebb hımérsékleten és a legszőkebb hımérsékleti 

intervallumban az SAC305 típusú (3% ezüst és 0,5% réz tartalmú) ónötvözet olvad. Ez a 

legkedvezıbb az ólmos anyagot kiváltó modern forrasztás-technika céljára. Az M1 ábra a 

tipikus Sn-Ag-Cu anyagok olvadási jellemzıit szemlélteti.   

 
M1 ábra  A tipikus Sn-Ag-Cu forraszanyagok olvadási jellemzıi. 



Az olvadási tulajdonságok jól értelmezhetıek az Sn-Ag-Cu ternér egyensúlyi fázisdiagram 

alapján. Az ezt szemléltetı M2 ábrán jól érzékelhetıek a likvidusz felületek és az eutektikus 

vályúk. 

 

M2. ábra  Az Sn-Ag-Cu rendszer egyensúlyi fázisdiagramja. 

A legkisebb olvadási hımérsékletre (~ 220 oC) a ~ 3% Ag és a 0,5 – 0,7% Cu koncentrációk 

kombinációja biztosíthatja az ónötvözetben. Az ettıl kis mértékben is eltérı réztartalom 

jelentısen emeli a likvidusz hımérsékletet. Ugyanakkor, az ezüsttartalom hasonló mértékő 

változtatása nem jár együtt számottevı változással a likvidusz hımérsékletben. Ezért egyre 

több helyen alkalmazzák a csökkentett ezüst tartalmú (olcsóbb) ólommentes 

forrasztóıtvözeteket is.  

Az ólommentes forrasztásnál az alkalmazott hımérséklet az ólmossal ellentétben általában 20 

- 30°C-kal magasabb, ezért a hordozók fokozottabb igénybevételnek vannak kitéve, mivel 

ezeken a hımérsékleteken az üvegszálas hordozó anyaga meglágyulhat, ennek következtében 

pedig a forrasztás során megtekeredhet, illetve domborodhat., esetleg gázosodás is 

elıfordulhat. Az általánosan alkalmazott FR4 típusú hordozó valószínőleg már nem 

alkalmazható. A lehetséges alternatívákat különbözı erısítéső epoxi-gyanták jelentik.  



A hullámforrasztási technológiában különleges következményei is lehetnek a forraszanyag 

cserélésének: 

- ragasztóanyag: nem szükséges változtatás (hıre keményedik) 

- folyasztószer (flux) a folyasztási eljáráson nem kell változtatni, de a folyasztószer anyagát 

valószínőleg igen. Az elektronikában csak a kolophonium, gyanta alapú folyasztószerek 

jöhetnek szóba, mert nem korrozívak és maradványuk nagy ellenállású és nem veszi fel a 

nedvességet. Ezekbıl is van gyengébb és erısebb, amelyek közül válogathatunk. 

- az elımelegítést növelni kell, ami azonban nem okozhat problémát 

- a hullám nagysága illetve formája függ a pumpált ötvözettıl. (várhatóan nem lesz 

probléma vele, hiszen nincsenek túl nagy eltérések a sőrőségek között) 

- mivel a nagy hımérséklet és ónkoncentráció miatt nagy az oxidálódás veszélye, védıgázt 

kell alkalmazni. (Nitrogén gáz) 

- idegen fémek feloldódása a forraszban, ismeretlen hatással van a feldolgozhatóságra, és a 

forrasztás megbízhatóságára, (pl.: eltolhatja az olvadáspontot) forrasztási hibák 

keletkezhetnek 

- a megváltoztatott forraszanyag új forraszkádat igényel, mely nem lép reakcióba a 

forrasszal, és mivel a régiben ólomtartalmú forrasz maradhatott. Az ólom feloldódása 

kedvezıtlenül befolyásolja az alkalmazott ötvözet tulajdonságait. 

A forrasztás utáni javítási mőveleteket megnehezíti, hogy nem ötvözet áll rendelkezésre rúd, 

vagy huzal alakban. Ilyen esetben olyan ötvözetet kell alkalmazni, amely érintkezésbe lépve a 

hullámforrasztásnál alkalmazott ötvözettel, nincs negatív hatással a kötések tartóságára és 

megbízhatóságára. 

A nagy forrasztási hımérséklet miatt nem lehet túl hosszú a forrasztási idı, mert károsodhat a 

hordozó, illetve oxidáció léphet fel. 



Az ólommentes forrasztás alkalmazása esetén a minıségbiztosításban is új feltételek, a 

hagyományostól eltérı nehézségek is fellépnek. Ilyenek az: 

- oxidálódás: minden ötvözet mutat kisebb nagyobb hajlamot az oxidációra. Növekvı 

hımérséklettel nı az oxidálódás is 

- réz oldás: néhány ötvözet nagyon jól oldja a rezet. Ez nagyon kritikus a nagy ón tartalmú 

ötvözeteknél és magasabb hımérsékleten. Az ón és a réz intermetalikus ötvözetet 

képeznek, ami nagyon erıs de nagyon rideg kötés. A réz oldódás a forraszban befolyással 

van a forrasz olvadáspontjára, így kedvezıtlenül befolyásolhatja a forrasztást. A megoldás 

rézvédı forrasz alkalmazása, ami annyit jelent, hogy a forrasztáshoz réztartalmú ötvözetet 

kell választani, ugyanis ez már telítıdve van és nem oldja a rezet 

- ólom szennyezés: ha az ötvözetekbe valamilyen módon ólom kerül, új ötvözet jön létre, 

amelynek olvadáspontja jóval alacsonyabban fekszik, ebbıl kifolyólag rontja a termikus 

és mechanikai tulajdonságait a forrasznak. Ezért tilos ólommal érintkezésbe hozni az 

ötvözeteket, vagyis az ólomtartalmú forrasszal való utánforrasztás is tilos. 

- intermetalikus vegyületek: a hosszúidejő megbízhatósága egy forrasztásnak attól függ, 

hogy milyen fajtájú és mekkora mennyiségő intermetalikus összeköttetés létesül. A jó 

kötés elérésének érdekében fontos, hogy kialakuljanak ilyen kötések. Ezek a kötések 

nagyon ridegek, így ha túl vastag intermetalikus (diffúziós) réteg alakul ki, az károsan 

befolyásolja a mechanikai élettartamot.  

Akkor jöhet létre jó forrasztás, ha a két fém egymásba tud diffundálni. A mechanikai 

szilárdság annál rosszabb, minél vastagabb a diffúziós réteg. 

A diffúziós réteg vastagsága függ a forrasztási idıtıl és hımérséklettıl, valamint a forrasztás 

utáni lehőlési sebességtıl. 

A diffúziós réteg valójában folyamatosan növekszik, a hımérséklettıl függı ütemben. Az elsı 

évben, még szobahımérsékleten is kb. 1µm – rel vastagodik. A vastagodás üteme annál 

nagyobb, minél nagyobb az ónkoncentráció. Tehát az elıónozott alkatrészeket is csak 

meghatározott ideig szabad tárolni, vagy felhasználás elıtt erısen aktív folyasztószerrel kell 

kezelni, hogy megbízható kötést tudjunk létesíteni. 



A fenti szempontok figyelembevételével megállapíthatóak a minıségi forrasztás 

elıállításának követelményei: 

- a forrasztandó anyag legyen felületi szennyezıdésektıl mentes (zsír, olaj stb.) 

- a forrasztás során a nagy hınek kitett részek megfeleljenek a hımérsékleti 

követelményeknek 

- olyan folyasztószer alkalmazása, amely megfelelıen el tudja távolítani a vezetıkön 

található oxidréteget, és a felhordása után hamar megszilárdul, ezzel megakadályozva az 

újraoxidálódást. Fontos, hogy aktíválódási hımérséklete igazodjon a forrasztási 

hımérséklethez, vagyis olvadási hımérséklete legyen ezen a hımérsékleten vagy ez alatt, 

de fontos, hogy ne párologjon el. Nagyon fontos követelmény még, hogy megfelelıen 

meg tudja nedvesíteni mindkét fém felületét, ne okozzon korróziót, és maradványa legyen 

szigetelı. 

- a folyasztószer felvitele után elı kell melegíteni a nyomtatott áramkört, minimum a 

folyasztószer aktiválódási hımérsékletére. Kolofónium alapanyagú szereknél ez min. 

77°C. A maximumot az építıelemek tőrése szabja meg, de fontos hogy a folyasztószer ne 

száradjon meg teljesen, hanem ragadós legyen. A kívánt hımérsékletet fokozatosan kell 

elérni, mert különben a folyasztószer túl gyorsan kikeményedik, és ez forrasztási hibákhoz 

vezethet. Amennyiben a hıenergia bevitelét  növelni akarják, akkor adott szállítási 

sebesség mellett elınyösebb az elımelegítési zóna meghosszabbítása. 

- a forrasztási hımérséklet kb. 30…100°C-kal a forrasz olvadási (likvidusz) hımérséklete 

felett kell, hogy legyen. A forrasztást a lehetı legkisebb hımérsékleten és a lehetı 

legrövidebb idı alatt kell elvégezni, ezzel megakadályozva azt, hogy túl vastag diffúziós 

réteg alakuljon ki. A furatok nagyságát akkorára kell választani, hogy az alkatrész lába és 

furat között kb.: 0,2…0,5 mm rés legyen. Minél kisebb a rés, annál jobban fel tud kúszni 

az ón (a kapilláris nyomás hatására), viszont ha túl kicsi, akkor folyasztószer maradhat 

fenn, ami zárványokat okozhat a forrasztásban. 

- a forrasztás után gondoskodni kell a nyomtatott áramkör megfelelı gyorsaságú 

lehőtésérıl, hogy meggátoljuk a túl vastag diffúziós réteg kialakulását, ezáltal 

mechanikailag tartós kötést létrehozva. 



Mint a fentiek alapján látható, az ólommentes forrasztásra való áttérés, egy nagyon összetett 

probléma. Gondos körültekintést és odafigyelést igényel a forrasztáshoz megfelelı anyagok, 

illetve eljárások kiválasztása, a felmerülı problémák orvoslása. 


