
ADIR – „Next generation urban mining - Automated 

disassembly, separation and recovery of valuable 

materials from electronic equipment”

Górnictwo miejskie nowej generacji - automatyczny 

demontaż, rozdział i odzysk cennych materiałów z 

urządzeń elektronicznych"
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Dlaczego warto się zaangażować w recykling elektroniki?

Odzysk metali krytycznych dla gospodarek UE

Ograniczenie ilości zalegających elektrośmieci lub pozostałości po obecnie funkcjonujących procesach recyklingu 

nie obejmujących niektórych metali

Ograniczenie coraz trudniejszych procesów kopalnianych

Aspekty zdrowotne

Ograniczenie niehumanitarnych metod przerobu elektrośmieci oraz niehumanitarnych procesów „kopalnianych” 

(np. wioski „recyklingowe” w Hong Kongu, wydobycie coltanu - rudy tantalu w Republice Kongo)

Liczba aktywnych telefonów 
komórkowych na świecie wraz z 
prognozą ilości telefonów wycofanych z 
użycia
1 - prawdopodobny poziom stagnacji
2 - prognozowany poziom ilości 
wycofanych telefonów
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Ponieważ liczba modeli telefonów i płyt serwerowych jest bardzo duża i stale rośnie, ideą jest
utworzenie technologii zdolnej do samodzielnego identyfikowania komponentów przypisywanych do
frakcji.

Za pozyskiwanie informacji o nowych modelach odpowiedzialny jest moduł maszyny wyposażony w:

1. Spektrometr LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)

2. Laserowy system wymiarowania 2D i 3D

3. Wysokiej jakości kamerę optyczną

Ale…
Niezbędne jest posiadanie informacji wstępnej, która pozwoli na wykonanie testów
urządzenia, walidację procesów, wybór metali do odzysku oraz ocenę ekonomiczną
uzyskiwanych frakcji.

Zadania analityczne w projekcie ADIR Związane z maszyną
Związane z technologiami odzysku
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Informacje wstępne – analiza przesiewowa

1. Określenie składu materiału wsadowego (które modele telefonów stanowią obecnie zbierany 

odpad elektroniczny?) – 10 modeli starych telefonów komórkowych (1996-2006) oraz 3 modele 

nowoczesnych smartfonów (2009-2014) Dane graficzne

2. Ręczny demontaż – krok po kroku

3. Zdjęcia komponentów

4. Oznaczanie poszczególnych komponentów płyty

5. Odlutowywanie i demontaż komponentów

6. Zbieranie danych dla każdego komponentu >1x0.5mm lub grup mniejszych komponentów

Zadania analityczne w projekcie ADIR Związane z maszyną
Związane z technologiami odzysku
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Wynik:

Mapa pierwiastków w komponentach na płytach telefonów

komórkowych – moduł Data Base Inspector

Przykład – mapa komponentów zawierających Ag w Data Base 

Inspector

Zadania analityczne w projekcie ADIR Związane z maszyną
Związane z technologiami odzysku
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Wyniki – decyzje projektowe

Na tym etapie projektu wybrano komponenty, które ze 

względów ekonomicznych i technologicznych należy selektywnie 

odlutować/wyciąć z płyt:

1. Komponenty zawierające Ta, W, Nd (tylko z głośników).

2. Pozostałe komponenty zostaną zbiorczo usunięte dzięki 

technologii pulse power, w celu uzyskania frakcji do 

hydrometalurgicznego odzysku Ag, Au i Pd.

3. Metale obecne w pozostałości 

(np. Cu w oczyszczonych płytach, pozostałości po procesach 

hydrometalurgicznych) mogą być odzyskane w obecnie 

stosowanych procesach pirometalurgicznych. 

Zadania analityczne w projekcie ADIR Związane z maszyną
Związane z technologiami odzysku
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SAW filters
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 99% Au odzyskanego jako 

koncentrat po ługowaniu w 

mieszaninie HCl i HNO3 oraz 

redukcja Na2SO3

 około 96% Ag odseparowanego 

w formie koncentratu 

chlorkowego 

 PGM odzyskane w procesie 

ekstrakcji jonowymiennej; 

odzysk metali szlachetnych -

końcowe stężenie na poziomie

< 1mg/dm3

 proces hydrometalurgiczny 

pozwolił na szybszy odzysk Au 

Metoda selektywnego 
odzysku Au, Ag i PGM

metoda
skoncentrowana na 

odzysku Au 
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Odzysk metali szlachetnych

Au + Ag + 
frakcja PGM

Młyn 
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Odzysk neodymu

trwałe magnesy Nd 

przetwarzanie 
hydrometalurgiczne 

NaNd(SO4)2·2H2O

Testy ługowania zezłomowanych magnesów neodymowych oraz separacja neodymu w

postaci NaNd(SO4)2·2H2O od otrzymanych roztworów pozwoliła na odzysk Nd na

poziomie >92.5%
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Łukasiewicz – IMN w projekcie

 Wstępne analizy przesiewowe telefonów komórkowych oraz płyt serwerowych metodą 

XRF – pierwsze dane wejściowe dla urządzenia (maszyny) oraz określenie odzyskanej frakcji

 Testy otrzymanych frakcji – ręczne przygotowanie frakcji, badania analityczne oraz wstępne 

próby odzysku

 Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych z frakcji komponentów – odzysk 

Au, Ag oraz PGM

 Opracowanie technologii odzysku Nd z głośników telefonów komórkowych

 Opracowanie procedur analitycznych dla wszystkich etapów technologii odzysku 

 Walidacja procesu – analizy frakcji odseparowanych przez maszynę oraz wykorzystanie ich do 

testów odzysku
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Instalacja pilotowa

https://www.adir.eu/adir/video
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