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BEVEZETÉS

Az elektrolitos ónraffinálás nem egy elterjedt technológia  [1], tiszta sósavas 
oldatokat  pedig  erre  a  célra  nem  is  alkalmaznak,  hiszen  a  tetravalens  ónionok 
felszaporodása nem gátolható meg, valamint a katódos leválás durva morfológiája is 
nagy  nehézségeket  okoz.  A  sósavas  közegben  oldott  ónionok  különböző  kloro-
komplexeket képeznek, amelyek befolyásolhatják a leválás minőségét[2-3]. A leválás 
szempontjából, sőt az oldat stabilitása szempontjából is nagy nehézséget okoz az, 
hogy az oldott ón Sn(II) és Sn(IV) alakban is jelen lehet a vizes oldatokban. Az Sn4+ 

ionok  különösen  veszélyesek,  ugyanis  elsősorban  ezek  felelősek  azért,  hogy  az 
elektrolit  oldat  hosszú  távú  elektrolízis  során  elveszti  stabilitását[4].  A  katódos 
áramhatásfokra  és  a  leválási  morfológiára  közvetlen  hatással  van  az  ónionok 
képződésének és semlegesítődésének mechanizmusa. Ennek felderítésére alkalmas 
a  potenciodinamikus  vizsgálati  módszer.  Az  egyensúlyi  viszonyok  alapján 
megítélhető  az  elektródreakciók  lehetősége.  Folyamatos  áram  kialakulásához 
azonban  az  egyensúlyi  elektródpotenciálokhoz  viszonyítva  túlfeszültségre  is 
szükség van. Az elektródfolyamatok során, amennyiben a kialakuló áramsűrűség a 
töltés  átlépés  gátoltságától,  illetve  a  az  aktiválási  túlfeszültség  mértékétől  függ, 
akkor  az  eredő  áramsűrűség  és  a  túlfeszültség  közötti  összefüggést  a  Buttler-
Volmer-Erdey-Grúz összefüggés adja [5]:
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ahol:
ia –anódos részáramsűrűség, A/dm-2

ik  -- katódos részáramsűrűség, A/dm-2

T -- termodinamikai hőmérséklet, K
R-- moláris gázállandó, J/mol K
F --Faraday állandó, zF= z96500As/mol, ha a töltésváltozás számértéke: z

aα , kα -- dimenzió nélküli átlépés faktor az anódos és katódos részfolyamatnál az 
ón elektródon.

actη -- aktivációs polarizáció, V
io -- csereáram sűrűség kk

ROso CCnFki αα )()( 1−= , A/dm-2 (CO és CR az oxidált, illetve 
a redukált alak  elektródfelületi koncentrációja, ks a sebességi állandó).



POTENCIODINAMIKUS VIZSGÁLATOK SÓSAVAS ELEKTROLIT 
OLDATOKBAN

A fémek oldódása, illetve az ionjaik redukciója vizes elektrolit oldatokban 
olyan  elektrokémiai  folyamat,  melynek  a  kinetikáját  és  mechanizmusát 
laboratóriumi  körülmények  között  vizsgálni  lehet.  Erre  a  célra  alkalmas  az  ún. 
három-elektródás  mérőcella.  Egy  feszültséggenerátor,  (ill.  potenciosztát)  hajtja  a 
cellán  átfolyó  áramot  az  ón  munkaelektród  és  az  itt  is  alkalmazott  platina 
ellenelektród  között.  Pontos  beállításokhoz  és  adatgyűjtéshez  elengedhetetlen  a 
számítógépes  kapcsolat.  A  referencia  elektródnak  általában  a 
koncentrációváltozások  esetén  is  stabil  kalomel  típus  felel  meg.  Az  alkalmazott 
potenciál  lépcsőkön  kialakuló  áramot  folyamatosan  lehet  mérni,  regisztrálni  és 
kiértékelni.[7]

Kísérleti eljárás

A potenciodinamikus vizsgálatokhoz szükséges különböző ón illetve sósav 
tartalmú oldatokat 6M HCl-ben forralva visszafolyó hűtővel felszerelt reaktorban 
készítettem.  A  szabad  savtartalom  beállításánál  figyelembe  vettem  az  ónpor 
oldásánál  elfogyasztott  mennyiséget  is.  A  vizsgálatok  elvégzéséhez  az  1.  ábrán 
látható kettős falú 100 cm3 térfogatú üvegcellát használtam. A referencia pontot egy 
telített  (SCE)  kalomel  adta,  ellenelektródként  platina  spirá,  munka  elektródként 
pedig egy 1cm2 aktív felületű ón elektród szolgált. 

1. ábra
A potenciodinamikus vizsgálatokhoz használt cella, 1) munkaelektród (ón), 2) 

ellenelektród (platina spirál), 3) referencia elektród (telített kalomel)

A cellán átfolyó áram méréshez valamint a munka és referencia elektródok közötti 
potenciálkülönbség mérésére Elektrolux EF 435C típusú potenciosztátot, EF 2105 
AD/DA koverter interfészt és az EMP IEMAS 1.06 driver szoftvert alkalmaztam. A 
mérés  során  a  referencia  és  a  munkaelektród  között  a  potenciálkülönbséget 
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lépésenként 25 mV-al emeltem. A mérések az egyensúlyi árammentes potenciálról 
indultak a maximális -1,6 V vs. SCE –katódpotenciálig, illetve 2V anódpotenciálig. 
A mért áram értékeket a rendszer 3 sec beállási idő után rögzítette minden potenciál 
értéken. A mérések során kapott potenciál-áramerősség összetartozó értékpárokból 
polarizációs görbéket szerkesztettem. 

Kísérleti eredmények értékelése

A 2.  ábra  az  ónt  nem tartalmazó,  különböző sósav koncentrációjú oldatok 
polarizációs görbéit mutatja. A görbék meredeksége növekszik a sósav koncentráció 
növelésével,  mivel  az  (1)  egyenletben  szereplő  csereáramsűrűséget  növeli  a 
növekvő  H+ ion  koncentráció.  Míg  0  –  0,1  M  HCl  koncentráció  mellett  alig 
észlelhető  hidrogén leválás  a  legerősebb katódos  polarizáció  esetén  is,  1M HCl 
felett jelentős mértékű hidrogén leválás tapasztalható az ón katódon az egyensúlyi 
potenciáltól már kb. 0,5 V túlfeszültséggel polarizálva. Nagyobb áramsűrűségeken, 
amikor a katód mentén erősen lecsökken az ónkoncentráció, a hidrogén leválás és 
ez által az áramhatásfok csökkenése mindenképpen veszélyt jelent. A 2.b ábrán a 
sósavas oldatok esetében látható anódos görbék első hulláma az ón elektród körül 
az oldódó ionok telítődését jelzi. Ezt követően beáll az oldat belseje felé irányuló 
óndiffúziónak megfelelő áram. Látható az is, hogy kb. 2M HCl koncentrációig az 
ón  oldhatóságán  keresztül  akadályt  jelent  a  kis  savtartalom  az  oldódási 
mechanizmusban.  Nagyobb  savtartalom  esetén  nincs  jelentős  változás,  ezért  a 
gyakorlatban  sem  érdemes  nagyobb  sósav  koncentrációt  alkalmazni.  A  HCl 
koncentrációval  emelkedő  anódos  határáramok  a  képződő  kloridos  komplex 
ónionok mozgékonysági viszonyaira utalnak. [8-9]
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2. ábra
A különböző koncentrációjú sósavas oldatok polarizációs görbéi 20 oC-on, 3 

másodperces beállási időt alkalmazva, keverés nélkül.
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A 3. ábra a 10 g/l ónt tartalmazó oldatok katódos polarizációs görbéit mutatja. 
Az  ón  mentes  oldatokhoz  viszonyítva  jelentősen  nagyobb  és  meredekebben 
növekvő áramok észlelhetőek. Ennek a fő oka az ón leválásával durvuló, növekvő 
aktív felületű katód, ami elősegíti a nagyobb eredő áramokat azonos potenciálon. A 
részletesebb 3.b ábra görbéin egy kezdeti, meredek felfelé ívelő szakasz figyelhető 
meg,  majd  egy  lokális  maximum  után  az  áram  lehanyatlik  és  egy  lokális 
minimumon stabilizálódik. Ez a katód közvetlen környezetéből leváló ónra utal. A 
maximum  után  átmenetileg  stabilizálódott  értékek  az  oldat  belsejében  érvényes 
ónkoncentrációnak megfelelő határáramok. Az ón határáram szakasza után ismét 
egy növekvő szakasz következik ahol az Sn2+ ionok redukciójára szuperponálódik a 
hidrogénionok hirtelen és erősen meginduló semlegesítődése. Látható az ábrából, 
hogy  a  sav  koncentráció  növekedésével  a  hidrogén  leválása  kisebb  katódos 
polarizáció  mellett  elindul.  Ugyanakkor  az  ón  egyensúlyi  potenciálja  negatív 
irányban jelentősen eltolódik. 
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3. ábra 
A sósav hatása a 10 g/l Sn tartalmú oldatok polarizációs görbéire 20 oC-on, 3 
másodperces beállási időt alkalmazva, keverés nélkül (a – kis lépték, b – nagy 

lépték).

E két  jelenség eredményeként  a  hasznos ónleválásra  alkalmas katódos potenciál 
tartomány  erősen  leszűkül  a  savkoncentráció  növelésével.  A  hidrogénmentesen 
használható katódos potenciáltartomány a 10 g/L-es óntartalmú oldatokban 1M HCl 
esetén kb. 33 mV, 2M HCl-nél 230 mV 3 M HCl esetén pedig 170 mV szélességű 
az egyensúlyi potenciál alatt.

A 4. ábra az ónkoncentráció hatását mutatja a polarizációs görbékre 1M sósav 
koncentráció  mellett.  Az  ón  látható  leválása  nagyobb  (30-50  g/l)  koncentrációk 
esetén már igen kis katódos túlfeszültségen megindul, míg 5 g/l ón koncentráció 
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esetén alig észlelhető leválás. A polarizációs görbén is jól megfigyelhető minimális 
határáramra  korlátozódik  a  katódos  folyamat.  Az  ónkoncentrációt  növelve,  a 
katódos áram egyre meredekebben fut fel a túlfeszültséggel. A kis óntartalomnál jól 
látható  kezdeti  áramnövekedést  a  katód  környezet  ónkoncentrációjának 
lecsökkenése után beálló határáram váltja fel. Nagy ónkoncentráció esetén tovább 
tart  a  kezdeti  növekedés  és  a  határáram kialakulását  is  gátolja  a  munkaelektród 
felületén nagy mennyiségben és nagy felületű durva kristályos alakban levált fém. 
A nagymértékben növekvő aktuális katódfelület a valós áramsűrűséget csökkenti. 
Ugyanakkor  a  jelentős  fémleválás  kimeríti  az  oldat  óntartalmát  és  egy  rövid 
telítődési  szakasz  után  a  hidrogén  leválással  kapcsolatos  erős  áramnövekedés 
indulhat itt is el. 
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4. ábra 
Az ónkoncentráció hatása a 1M HCl tartalmú oldatok polarizációs görbéire 20 oC-

on, 3 másodperces várakozási időt alkalmazva, keverés nélkül

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ón sósavas oldatokban történő elektrolitos raffinálását nehezíti a képződő Sn(IV) 
agresszív hatása a levált fémre. Az elektródokon lejátszódó folyamatok egyensúlyi 
feltételeit  a  redox  potenciáliokat  és  a  kloridos  komplexek  stabilitási  jellemzőit 
figyelembe véve sikerült meghatározni. Noha az oldott ón redukciója elektrokémiai 
szempontból  nem  jelent  nehézséget,  a  katódfém  visszaoldódása  és  a  hidrogén 
leválása  jelentősen  csökkentheti  az  áramhatásfokot.  A  potenciodinamikus 
vizsgálatok kimutatták a sósavkoncentráció kiemelkedő jelentőségét. A gyakorlati 
alkalmazás  számára  az  1-2  M  HCl  koncentráció  tartomány  látszik  a 
legalkalmasabbnak.  Ebben  a  tartományban  elkerülhető  a  hidrogénfejlődés,  ha  a 
katód túlfeszültsége a 200-300 mV értéktartományban tartható. Az anódos oldódása 
mechanizmusában figyelembe kell venni az Sn(IV) forma primer keletkezését, mely 
in situ reakcióval az Sn(II) stabil oxidációs állapotba kerülhet. Az anód oldódása kb. 
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2M HCl koncentráció mellett tekinthető ideálisnak. A növekvő oldott óntartalom 
pozitívan hat a katódos folyamatokra, noha a hidrogén leválás potenciálját nem tolja 
negatívabb értékre,  mert  a  katódfém szerkezetét  az  erősebb visszaoldási  reakció 
tömörebbé, kisebb felületűvé teszi

HIVATKOZÁSOK

1 Halsall, P.: The Refining of Tin, Metall, 43 (1989) 131-136
2 Kékesi,  T.:  Polarization  taking  place   during  electrolytic  refining  of 

copper, possibilities of  its reduction ,Acta Technica Acad. Sci. Hung., 105 
(3), pp. 153-172 (1993)

3 Steinherz, R.:  Anodic passivation of Sn in HCl, Z.  Electrochem.  30, 279 
(1924).

4 Kékesi,  T.,  Isshiki,  M.:  Anion Exchange  Behavior  of  Copper  and Some 
Metallic Impurities in HCl Solutions, Mater. Trans. JIM, 35 (1994) 406-413.

5 Kékesi,  T:  Kombinált  anioncserés  elválasztások  sósavas  oldatokban 
ultranagy  tisztaságú  átmenetifémek  előállítására, Habilitációs  füzet, 
Miskolci Egyetem, 2004

6 Török, T.: Felületkezelési Gyakorlatok, kézirat 6. fejezet.
7 G.H. Kelsall and F.P. Gudyanga:  Thermodinamics of Sn-S-Cl-H2O system 

at 298K
8 Erdey-Grúz Tibor, Schay Géza: Elméleti fizikai kémia II. 1954 , pp 600-610


	Bevezetés
	Potenciodinamikus vizsgálatok sósavas elektrolit oldatokban
	Összefoglalás

