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1. Bevezetés 
 
Számos fém előállításánál egyre nagyobb jelentősége van a másodnyersanyagoknak. Az ón 
előállítása alapvetően a primer nyersanyagok bázisán történik, nagy költségekkel [1,2]. Az ón 
hulladékok mennyisége viszonylag elenyésző, ezért külön feldolgozási technológiákat nem 
fejlesztettek a hasznosításukra. A modern elektronikai ipar fejlődése azonban magával hozta 
az egyre nagyobb mennyiségű forrasztóón hulladék keletkezését is. A szigorodó előírások 
miatt az ólommentes (többnyire ötvözetlen, illetve kis mértékben ötvözött) forrasztóón 
használata válik jellemzővé Magyarországon is. Elektronikai forrasztások céljára az ón alapú 
ötvözeteket alkalmazzák általánosan. A hagyományos ón-ólom ötvözet típusú forraszanyagok 
kiválóan megfeleltek mind a technikai, mind pedig a forrasztás minőségi követelményeknek. 
Azonban a nemzetközi szinten bevezetésre került szigorú előírások 2005-től fokozatosan – 
2010-ig teljesen - kizárják az ólom tartalmú forraszanyagok használhatóságát. Ezért minden 
elektronikai gyártó és szerelő cégnél az ólommentes ón alapú forraszanyagok kerülnek egyre 
inkább előtérbe. Ezek tulajdonságai általában csak drága ötvözőkkel közelíthetőek a 
hagyományos anyagnál megszokott értékekhez. Gazdaságos alternatívaként, az ötvözetlen, 
illetve csak ezüsttel (kb. 2-4 % Ag) ötvözött ón felhasználására építik a technológiai 
fejlesztéseket. Ennek - főként rézben dúsult - hulladéka nagy értékű másodnyersanyagnak is 
tekinthető, amennyiben sikerül egy megfelelő rafináló eljárással a szennyezőket eltávolítani. 

A forraszanyagok jelenleg is növekedő tendenciával, a legnagyobb ón felhasználási területet 
jelentik. További jelentős igényt támaszt a bádoglemezek és az ötvözetek gyártása. Újabban 
érdeklődés jelentkezik a nagytisztaságú ón iránt is, amely felhasználása az élelmiszeriparban 
várhatóan el fog terjedni. Az 1. ábra szemlélteti a termelt ón jelenlegi felhasználási területek 
szerinti megoszlását.  
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1. ábra  Az ón felhasználásának megoszlása a különböző területek között [4]. 

Az ón piaci ára az utóbbi évek során folyamatos és egyre gyorsabb növekedést mutatott a 
2008 derekán kialakult világméretű pénzügyi és gazdasági válság kezdetéig. A hirtelen áresést 
2009. áprilisától egy hasonlóan meredeken kezdődő újabb áremelkedés váltotta fel, amely 
jelenleg is tart és felfelé ível (2. ábra). Mindez jelzi az ipari igények ismételt növekedését és a 
fém árának a válság előtti magas szintekre növekedését valószínűsítő tendencia előtérbe 
helyezi minden - eddig esetleg elhanyagolt – másodlagos forrás hasznosítását.   
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2. ábra  Az ón piaci árának alakulása 2008.01.16 és 2010.01.05. között. [4]. 

Az elektronikai ipar forrasztó, illetve bevonó technológiáiból jelentős mennyiségű lecsepegő, 
illetve az ón fürdő felszínéről lehúzott ónhulladék származik. Ez a nyersanyag értékes 
másodlagos ónforrás, melynek ára jelenleg 1- 2 Euro/kg között mozog. Ez a közönséges 
technikai (>98%) tisztaságú tömbösített ón árának ötöde-hetede [3]. Fontos gazdasági érdeket 
képvisel a másodlagos ónforrások feldolgozása, a tiszta ón kinyerése. 

Jelentős mennyiségű és nagy óntartalmú hulladék anyag keletkezésével jár a mártó forrasztás 
is. A művelet során - a 3. ábra által szemléltetett módon - az olvadt forraszanyag felületéről az 
oxidos felzéket spatulával lehúzzák, ami a forrasztó kád melletti felzék-tartályba kerül. A 
nagy fémtartalmú oxidos felzék átmenetileg egy nagyobb felzék-tároló edényben gyűlik 
össze. Az üzemek számos forrasztó állásai mellett folyamatosan képződő szennyezett ón-
hulladék végül egy konténerben kerül tárolásra az elszállításig.  

 

   
3. ábra Mártó forrasztást követő felzék lehúzás (a), fémtartalmú oxidos anyag tárolása (b) 

 

Hazánkban is kezd elterjedni a modern forraszanyagok felhasználása a szigorú rendeltek 
következtében, amelyek az ólommentesítésre vonatkoznak. Megvalósításuk technikai 
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nehézségekkel jár. Fontos probléma az ón fokozatos elszennyeződése. A tiszta ón fürdő 
hamar képes az elrezesedésre, mivel agresszívabb a réz kivezetésekkel szemben. Adott egy 
rézkoncentráció határérték, amelyet az üzemi előírásoknak megfelelő szinten kell tartani nyers 
ón adagolással. A tiszta ón forraszanyagban csak kb. 1%-ig engedhető meg a Cu koncentráció 
növekedése [3]. A forrasztás minőségét hosszú távon negatív irányban befolyásolja a túl rezes 
ón fizikai és kémiai tulajdonságai. A finom rézvezeték forrasztása kivételt képez, ahol a 
kisebb agresszivitású rezes ónt alkalmazzák. Friss ónra szükséges cserélni az egész fürdőt, ha 
az olvadék réztartalma egy bizonyos határértéket meghalad. Ennek eredményeként jelentősen 
nő az ónhulladék mennyisége. Évente hazánkban 100 tonnás nagyságrendben mérhető az 
ilyen úton keletkező ónhulladék mennyisége, amelynek a réztartalma a határértéket 
meghaladja és kevés ólmot is tartalmaz. Veszélyes hulladéknak minősülő anyagok ezek a 
szennyezett másodnyersanyagok. Hazai technológia hiányában ezen anyagokat külföldre 
szállítják, ahol pirometallurgiai úton feldolgozzák. A folyamat inkább kényszermegoldásnak 
tekinthető, mintsem gazdasági előnynek. Ha lehetőség lenne olcsó és helyben is alkalmazható 
tisztító technológia kifejlesztésére, jelentős értékű tiszta ón lenne kinyerhető a hulladékból. A 
nyersón világpiaci ára jelenleg 17 000 USD/kg. A válságból való kilábalás és a gyorsan 
növekvő elektronikai felhasználások miatt az ón ára várhatóan tovább emelkedik. A 
forrasztási ónhulladékok nagy óntartalmának kinyerése és tisztítása jelentős gazdasági 
bevételforrás lehet egy vállalatnak. 

A hulladékfeldolgozás folyamata során a szennyezőket eltávolítjuk. Pirometallurgiai úton 
nagy mennyiségű szennyező elem távolítható el, de finom tisztítást nem tudunk véghezvinni. 
A finom tisztításra sokkal alkalmas az elektrolitos raffinálás, amely egy lépésben távolítja el a 
néhány százaléknyi szennyezőt. 

 

2. Tűzi ón raffinálás 
 
Néhány szennyező eltávolítható tűzi eljárással az ónolvadékból. A következő műveleteket 
használják pirometallurgiai raffinálásra:  

 csökkenő illetve emelkedő hőmérsékletű csurogtatás, frakcionált kristályosítás, 
 a szennyezőből idegen fázis képző szelektív reakció az olvadékban, 
 szelektív illósítás.  

A csökkenő illetve növekvő hőmérsékletű csurogtatás esetén a szilárd és olvadék fázisra 
bomló anyag összetétele változik a fokozatos melegítés, vagy hűtés hatására. Az idegen 
fémek, melyek nagyobb mennyiségben oldódnak az olvadékban a csurogtatási 
véghőmérséklet jellemző összetételhatárig távolíthatóak el. Az egyensúlyi fázisdiagram 
eutektikus összetételének megfelelően csökkenthető a vas, réz és esetleg antimon, arzén 
mennyisége.(4-5. ábra)  
A módszer egyszerűen kivitelezhető, de pontos hőmérséklet irányítást, időt és szennyező 
eltávolítást igényel.[5] A vastartalom a csurogtatással jelentős mértékben csökkenthető, míg a 
réztartalom kevésbé. A bolíviai ENAF ónüzem ad példát a csurogtatott termékek 
összetételére. A felhasználások szempontjából még mindig magas a visszamaradó szennyezők 
mennyisége.  
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4.ábra  Az Sn-Fe egyensúlyi diagram ónban dús részlete [6.]. 

 

 

 

 

5.ábra  Az Sn-Cu egyensúlyi diagram ónban dús részlete [6]. 
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1. táblázat  A csurogtatási termékek jellemző összetétele [5]. 

Alkotó 
Koncentráció, % 

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  

 
 
 
Redukáló olvasztás: A tradicionális ón kohósítás fő problémája korábban a vas kezelése volt, 
mivel hamarabb redukálódott mint az ón, ezért a végtermékben gyakran jelentkezett. Az 
1200-1400 °C-os, erősen redukáló olvasztási körülmények között a cink gőzfázisban színül és 
nem kerül a végtermékbe. Az aknában feláramolva – csökkenő hőmérsékleten és a növekvő 
CO2 parciális nyomás mellett ismét oxiddá alakul A képződő cink-oxid végül is a salak 
tömegét növeli, itt növelheti az ón veszteségét, valamint az aknában képződő cink-cirkuláció 
tapadványképződési gondot jelent. A vas viselkedésével nem feltétlenül szükséges 
foglalkozni, mivel lassú hűtéssel eltávolítható. Az ón-vas ötvözet kitűnően szegregálódik, a 
határfelületen úszik és 500 °C felett FeSn2 500 °C alatt FeSn létezik. Korábban a 
megengedhető vas mennyiség a nagy tisztaságú ónban 0,015 % volt, ami  megegyezik a vas 
oldhatóságával 360 °C-on, de az új ónkohókban ez a határ már 0,010 %. Salakot képezhetnek 
az ónba fújt levegővel, vagy gőzzel, amit gondosan lefölöznek. A salakképzéssel mellékesen 
sok arzén is távozik, a salakolás után 0,2% az arzéntartalom. Egy Oroszországban fejlesztett 
automata centrifuga jelentős előrelépést hozott. A centrifuga képes a vas tartalmat 0,005 %-ra 
az arzént pedig 0,1%-ra csökkenteni.  
A salakolás sok rezet és nikkelt távolít el a rendszerből, a réz-ón illetve réz-nikkel 
intermetallikus vegyületek az ón-vas-arzén vegyülettel együtt kristályosodnak különösen 
lassú hűtésnél. Eladható ón gyártásához azonban további tisztító eljárásokra van szükség.[7] 
 
Azon szennyezők amelyeknek oxidképződése negatívabb szabadentalpia változással jár mint 
az óné, eltávolíthatók az olvadékból oxidációval.(6. ábra)  
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6. ábra Az elemek oxidképződését jellemző standard szabadentalpia-változási függvények. [8] 
 
 (A függvénypontokhoz tartozó O2 egyensúlyi parciális nyomást és a CO oxidáció 
szabadentalpiájához tartozó CO/CO2 parciális nyomásviszony skálák a jobb margó mentén, az 
ezekhez tartozó segédegyenesek  fókuszpontjai a függőleges tengelyen vannak) [8] 
 
Oxidációval nem távolíthatóak el az ónból a réz, vas és az ólom szennyezők. Míg a vas 
koncentrációja megfelelő salakkal és kinetikai feltételekkel, a cink, mangán és a szilícium 
oldott mennyisége pedig az egyensúlyi viszonyok alapján is jelentősen csökkenthetők. A 
hagyományos buzgatás kerül alkalmazásra üstökben a szelektív oxidáció esetén. Csövön 
keresztül levegőt vezetnek, illetve nyersfát dugnak a buzgatás során a 300-400 oC 
hőmérsékletű fürdőbe. A képződő és bevezetett gázok aktív fürdőmozgást eredményeznek, a 
nagy hőmérséklet viszont ón leégést okozhat. A mozgó fürdő következtében aktívabb az 
oxidáció, az idegen fázisú oxidok a felszínre vándorolnak. Ez a salak eltávolítható.[1] 
 
Különleges reagenseket alkalmazó szelektív kémiai reakciókkal finomabb tisztítás is 
elérhető.[7] Ilyenkor is idegen fázisú vegyületek keletkeznek, amelyek nem oldódnak a 
folyékony ónban. Több különleges reagenst kíván az ólom eltávolítása.  
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Kénezést szoktak alkalmazni az oxidáló olvasztás esetén magas réz, arzén és antimon 
tartalomnál. 280 oC hőmérsékletű olvadékban a réztelenítésre beadott elemi ként egy speciális 
keverő turbulencia zónájába juttatják. 0,1 % Cu tartalom eléréséig a kén reagens szükséglet 
kb. 1 kg/t. Jelentős kén feleslegre van szükség ellenben ha 0,01 % Cu tartalom elérése a cél. 
További feldolgozást igényel a keletkező felzék, amely nagyrészt ónt tartalmaz. Oldhatatlan 
antimonidok és arzenidek képzésére nátriumot adagolnak az előző művelettel 
párhuzamosan.[7] 
Ha a bizmut tartalom magasabb, akkor a Betterton- Kroll eljárást használják ón raffinálásra. 
Ennek során 380 oC-on magnéziumot kevernek be, majd bizmutos felzék képezhető Ca-Sn 
ötvözet adagolásával hűtéskor. A felzékek eltávolítása a tűzi raffinálás során nagy 
ónveszteséget eredményez, valamint a nagy reagens felhasználást igényelhet a nagyobb 
tisztaság elérése.[1] 
 
 
Tisztítás olvadékban szelektív illósítással: Az ón olvadáspontja nagyon alacsony 232 °C, a 
forráspontja nagyon magas, 2625°C. Az ón szennyezőinek gőznyomása azt sugallja, hogy sok 
közülük 1200 °C körül távozik a rendszerből, de gondot jelent az intermetallikus vegyületek 
képződése. Sok ezek közül egészen stabil és az ónban oldott részek gőznyomása alacsony.[7] 
Úgymint a fémes arzén és antimon. Az eredmények a 2. táblázaton láthatóak. 
 
2. Táblázat, kezdeti és végső koncentrációk az olvadéktisztításnál 1300 °C-on és 0,067 Pa 
nyomáson (6,7* 10-3bar). [7] 

Koncentráció, % 
 Arzén Antimon Ólom Bizmut 

Kezdeti 1,00 1,00 1,00 1,00 
Végső 0,06 0,005 0,00001 0,00002 

 
A desztillátum 70-90 % Sn tartalmú, az arzén alacsony gőznyomásáért az SnAs és Sn3As2 
vegyületképződés a felelős. Az iparban igen tiszta grafit edényeket ellenállásfűtést és magas 
vákuumot alkalmaznak a hőmérséklet min. 1200 °C. A műveletek költsége az adalékok 
tisztaságától függ. Például, 1% ólom és 0,1 % bizmut az adalékban 0,02 % ólmot és 0,005 % 
bizmutot eredményez a termékben. Az alternatív megoldást a William-Harvey (1974) 
óntisztító jelentette. Ezt a Bergsoe cég építette Koppenhágában. Ők a következő 
eredményeket publikálták 1200°C-on és 1,34 Pa nyomáson végzett kísérletek után. A 3. 
táblázat mutatja az eredményeket. 
 
3. Táblázat, kezdeti és végső koncentrációk az olvadéktisztításnál 1200 °C-on és 1,34 Pa 
nyomáson (134 *10-3 bar). [7] 

Koncentráció, % 
 Arzén Antimon Ólom Bizmut 

Kezdeti 2,7 1,5 3,9 1,1 
Közbenső (15 min) 0,05 0,7 0,002 0,002 

Végső (30 min) 0,04 0,7 0,002 0,002 
 
Ez a táblázat az antimon tekintetében ellentmond az előzőnek. Erre a magyarázat az, hogy a 
réz intermetallikus vegyületei hatással vannak az antimon parciális nyomására. Az ezüst 
mennyisége egyharmad mértékben a desztillációtól függ, az indiumot Oroszországban az ón 
tisztítás során visszanyerik. A koppenhágai és az orosz óntisztító desztillátumában egyaránt 
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80% az óntartalom. Az újrafeldolgozás szempontjából fontos, hogy jó minőségű, eladható 
terméket gyártsunk. Ez gyakran ón-ólom forraszanyag, amit újradesztillációval dolgoznak fel. 
Hasonló fejlesztésekről számolnak be Kínában és Kanadában. Az újrahasznosított ón esetében 
lehetőség van elérni az “A” tisztasági foknak megfelelő 99,85 % Sn tartalmat vákuumos 
tisztítással.[7] 
 
Frakcionált kristályosítás: Korábbi években a Kínában próbálkoztak az ónt megtisztítani az 
ólom szennyezőtől „manuális kristályosítással”. Ha a kristályok tapadó olvadék nélkül 
eltávolíthatóak és a hűtés megfelelően lassú, akkor szennyeződésmentes, tiszta (primér 
kristályos) terméket kapunk. A gyakorlatban a kristályokat kézzel távolítják el és 
újraolvasztják majd a folyamatot újraismétlik. A műveletet a Yunnan Tin Corporation tette 
mechanikussá egy spirális kristályosító alkalmazásával. Nagyon hatásos az ólom és más 
alkotók kezelésében, amelyek eutektikus vegyületet alkotnak az ónnal. A kikristályosodott ónt 
egy a spirálhoz hegesztett lapáttal távolítják el. Fontos a nagyon pontos hőmérséklet 
ellenőrzés. Egy 17,4 % Pb és 0,1 % Bi tartalmú ón ötvözet 99,95 % tisztaságra lett tisztítva 0, 
037 % Pb tartalommal és 0,002 % Bi tartalommal. A rendszer nem alkalmas magas bizmut-
tartalom kezelésére és 0,2 % bizmut-tartalom fölött a tisztítás előtt ólmot szükséges adagolni a 
bizmut hígítására. Az ezüst és indium eltávolítása szintén szükséges. Az eljárás olcsó és 30-40 
tonna/nap kapacitás is elérhető, miközben 88,5% Sn tartalmat 99,75%-ra emelünk.[7] 
 

3. Elektrolitos ónraffinálás 

Az iparban alkalmazott pirometallurgiai ónraffináló eljárások fő hátránya a többlépéses 
folyamat, a magas önköltség, adott esetben alacsony kihozatal és a gyakran nem megfelelő 
tisztasági fok. Az elektrolitos ónraffinálás ezzel szemben egy lépésben képes eltávolítani az 
összes gyakorlatban jelentős szennyezőt. Az eljárás mellékterméke - az anódiszap – 
kezelhető, belőle a nemesfémek kinyerhetőek. A költségeknél az elektromos áram nem jelent 
nagy terhet, hiszen az oldható anód mellett viszonylag kicsi a cellafeszültség. Gyakorlati 
hátrány lehet viszont az elektrolízis alacsony termelékenysége és a nagyobb helyszükséglet, 
valamint az elektródokban lekötött jelentős mennyiségű fém. Nagyobb termelékenység csak 
magasabb áramsűrűséggel érhető el, szükséges ebben az esetben a magas óntartalom az 
anódfémben. A megoldás egy pirometallurgiai előraffinálással egybekötött elektrolitos 
tisztításból áll [9]. Az ón számos gyakorlatban is fontos szennyezőjét a hagyományos 
módszerekkel csak nehezen és rossz hatásfokkal, illetve a termodinamikai egyensúlyi 
viszonyok miatt csak erősen korlátolt mértékben lehet eltávolítani. Nagyobb tisztaságot 
egyetlen műveleti lépésben csak az elektrolitos raffinálás módszerével lehet elérni és 
ellentétben a száraz tisztító folyamatokkal a melléktermékben sokkal nagyobb a szennyező/ón 
hányados. Hátránya viszont, hogy az elektródként bevitt fém a végtermék tömegéhez 
viszonyítva nagy. [2] Ez az eljárási módszer kisebb mennyiségű ón alapanyagot igényel. A 
technológia aktualitása, használhatósága a gazdasági körülményektől – energia és ónáraktól- 
függ. Manapság a magas ónárak adottak. Az elektrolitos raffinálásnak előnye, hogy a 
szennyezők nagy részét az anód felületén képződő iszapban gyűjti meg. Három tipikus 
ónanódot különböztetünk meg a fémes szennyezők tekintetében. Az első azon fémeknek az 
esete, amelyeknek pozitívabb a standardpotenciáljuk az ónénál: Bi, Sb, As, Cu, Ag, Au. Ezek 
a fémek gyakorlatilag nem mennek oldatba, hanem ötvözetként vagy oxidált formában finom 
iszapot képeznek az anód felületén. Különösen az arzén és az antimon van hatással a 
fémfelületen lévő anódiszapra. 1 % Sb tartalom alatt az iszap laza három százalék felett 
kemény. Ez a fedőréteg rontja a kapcsolatot az elektródfelület és az elektrolit között. Ennek 
következtében a potenciál exponenciálisan nő egy bizonyos pontig, amely ponton ezek a 
fémek is oldatba tudnak menni. Azért, hogy elkerüljék az oldódást és a leválását az anódon, 
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bizonyos időnként kiveszik az anódot és az anódiszapot mechanikusan eltávolítják. Ezek a 
tisztítási ciklusok döntő fontosságúak a tisztított ón minőségére és az áramhatásfok 
szempontjából. A második az ónnal megegyező standardpotenciálú fémek csoportja : Pb, itt 
az ólom az egyedüli szennyező aminek a standardpotenciálja nagyon közel van az ónéhoz, 
ezért képes anódos oldódásra és katódos leválásra egyaránt. Ez értékes fémveszteségét 
eredményezhet a forrasztóón tisztítása során. A legtöbb elektrolitikus folyamat ennek 
következtében az ólom elektrolit oldatban való oldhatóságától függ.[8] A szulfát hozzáadása 
az elektrolit oldathoz ezt megakadályozhatja, magas ólomtartalom következtében tömör 
ólomszulfát anódiszap keletkezik és ez rövidebb anódtisztítási intervallumot eredményez. Az 
anódiszap fele ólomszulfát. A harmadik csoport az ónétól negatívabb standardpotenciálú 
fémek. Fe,Zn, Ni, Al, ezek a nem nemes szennyezők egy pirometallurgiai előraffinálással 
eltávolíthatóak. Az elektrolit oldatban a növekvő vagy csökkenő vas koncentráció 
áramhatásfok változásban mutatkozik meg.[9] A negatívabb elektródpotenciálú szennyezők 
oldódnak, de a katódra – megfelelő elektrolit összetétel esetén - nem válnak le. Néhány 
szennyező (pl: Fe) elkülönítése ilyen módon nem tökéletes, nagy gond az ólomszennyezés 
kezelése, ezért az előzetes tisztításra is nagy szükség lehet. Az értékes fémek, mint bizmut, 
antimon könnyen eltávolíthatóak és a korábbi technológiákkal szemben itt a legkevesebb az 
ónveszteség. Az ón elektrolízis az elmúlt években keveset változott. Ugyanakkor, az ón 
esetében nehéz megfelelő elektrolit oldatot találni. A jó elektrolit fő kritériumai: 

- alacsony ár 
- stabilitás, 
- jó ón oldás, 
- a szennyezők lehetőleg kisebb mértékű oldhatósága, 
- jó elektromos vezetőképesség, 
- alacsony hőmérséklet alkalmazhatósága 
- csekély párolgás és gázfejlődés, 
- a katódfémmel szemben kis agresszivitás, 
- finom szerkezetű lehetőleg tömör és jól tapadó leválás.[6] 

 

A nyersón elektrolitos raffinálására igen sokféle elektrolit oldatot próbáltak ki, ezek közül 
azonban csak néhány vált be, mert csak kevés tudott megfelelni a vele szemben támasztott 
követelményeknek.[6] Az ón egyensúlyi elektródpotenciálja negatívabb mint a hidrogéné. 
Noha a hidrogén túlfeszültsége jelentős az ón felületén, mégis bekövetkezhet hidrogénleválás 
az ón nagyobb áramsűrűségeken fellépő jelentősebb katódos polarizációja miatt. Nagy 
áramsűrűség csak megfelelő ónkoncentráció esetén lehetséges, ugyanis védekezni kell az 
ónionok helyi koncentrációcsökkenése miatt bekövetkező hidrogénleválás ellen. [9] Az ón 
Sn(IV) és Sn(II) oxidációs fokozatban is létezhet vizes oldatokban, és mindkét formából 
használható katódos leválást lehet elérni. A savas oldatokban az Sn(II), míg lúgos közegben 
az Sn(IV) forma a stabilabb. Tapasztalat szerint [7], azonban, a két fokozatát keverten 
tartalmazó oldatok, vagyis az Sn(IV) tartalmú savas és az Sn(II) tartalmú lúgos közegek 
kedvezőtlenek. Az ipari elektrolitos ónraffinálásra használt elektrolitokat termelési feltételek 
alapján lúgos és savas elektrolitokra oszthatjuk. Az ismert technológiák és azok kombinációja 
közül egyik sem felel meg minden követelménynek. A savas elektrolit oldatok között 
megkülönböztetünk kloridos, fluoszilikátos és tiszta szulfátfürdőket. A kloridos fürdők egyik 
hátránya a rövidzárlatot okozó extrém dendritnövekedés a kis szelektivitású anódos oldódás. 
A fluoszilikát fürdök hátránya a nagyfokú korrózió, a magas elektrolit költségek és a korai 
bomlás. A bomlástermékek gyorsan felgyülemlenek, feldolgozásuk nehéz így bizonyos 
időnként az elektrolit oldatot ki kell önteni.[5] 
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3.1 Lúgos fürdők 

Egyik jellemző elektrolit volt a nátrium-szulfidos fürdő amelyet Duisburgban a Berzelius 
ónműben használtak. Az eljárás lényege az volt, hogy elemi ként oldottak fel Na2S oldatban. 
Az arzént és az antimont a tio-sókban való oldódásuk miatt már az anóddá öntés előtt el kell 
távolítani a fémből. Talán éppen az antimon távolléte miatt az anódiszap puha, sima és nem 
tapadó, tehát az elektrolit háborgatása nem ajánlott.[2] Az anódok esetében legalább 70 % ón 
és 5-6 % antimon tartalom van megemlítve. Más alkáli oldatok, amelyek a nátrium- 
sztannáton alapultak, most az acél ónozásánál kerülnek felhasználásra. A lúgos fürdők több 
szempontból is kedvezőtlenek: A négyes oxidációs fokozat kétszer annyi elektromos töltést 
igényel fajlagosan, mint a kettes fokozat leválasztása. Legalább 80 ◦C fürdő hőmérsékletre 
van szükség, hogy a hidrogénnel szemben az ón leválása váljon dominánssá.[7] A fürdő le 
van takarva olajjal vagy vakszszal, hogy a párolgást és az oxidációt megakadályozzák. Ilyen 
körülmények között a katód felülete sima és nem szükséges további adalékanyag. Az 
optimális áramsűrűség 0,7 A/dm2 a kádfeszültség 0,2 V.  Kényes szennyezők (ólom, antimon, 
indium) jól oldódnak és ezeket külön tisztítási módszerekkel lehet eltávolítani. Antimon és 
indium hajlamos az együttes leválásra az ónnal. Az anód oldódásával folyamatosan 
termelődnek a kétértékű ón ionok is.[2] Mindezen okok miatt csupán egy – noha nagy 
teljesítményű - lúgos ónraffináló üzemet hoztak eddig létre Capper Pass Ltd. néven. amely a 
legnagyobb a világon. Az anódiszap ón tartalma alacsony, a kihozatal amperórában nézve fele 
a savas elektrolit oldatokénak a korrodatív hatású Sn(IV) ion jelenléte miatt.  Az energiaigény 
nagyobb mint a savas elektrolitoknál, azonban jóval szennyezettebb anódok is 
alkalmazhatóak, valamint kevés munkát igényel a fürdő tisztasága miatt, illetve a nyert Pb, Bi 
és Ag könnyen feldolgozható. [7].  

 

Sztannát elektrolit oldatok 

Az alkálikus nátrium sztannát oldatokban végzett raffináló ón elektrolízisek csak alacsony 
áramsűrűségnél és 80-90 °C közötti hőmérsékleten vezettek jó áramhatásfokhoz és megfelelő 
tömörségű katódos leváláshoz. Az elkerülhetetlenül erős gőzölgés a kádban megnehezedett 
munkakörülményekhez vezet. Az Sn2+ ionok képződését kerülni kel, mivel a jelenlétük egy 
Sn2+/Sn4+ elektrolit rendszerben csak szivacsos, porózus leválást eredményez. Ezért az 
anódot az elektrolízis kezdete előtt egy SnO2 H2O filmmel polarizálják, hogy csak a négyes 
oxidációs fokú ón oldódjon.  Ezt a folyamatot két üzemben használják Az elektrolit oldat 
forró (85 °C), 10 %-a maró szóda oldat, amely olajjal vagy zsírral van letakarva, a párolgás és 
a CO2 megkötésének elkerülése érdekében. Az anód és katódtér elválasztására porózus 
diafragmát alkalmaznak. Az elektrolitot tisztítják. Sztannát SnO2 és sztannit ionok vannak 
jelen. A tisztított fém Pb és As koncentrációja nagyon alacsony. Indiumot és néhány ppm 
Germániumot találtak a tisztított fémben. 2ppm Germánium az öntött buga meniszkuszán 
olajos megjelenést okoz.[2] 

. 

3.2 Savas elektrolit oldatok 

Az ón elektrolitos raffinálására elterjedtebben alkalmazzák a savas elektrolit oldatokat. A 
savas közeg általános jellemzői a lúgos közegekhez viszonyítva az alábbiak szerint 
foglalhatóak össze: Előnyök: Olcsóbb elektrolit, kis hőmérséklet. (A szükséges hőt az 
elektrolizáló áram előteremti), az ón ionok töltése, így az igényelt elektromos töltés fele a 
lúgos fürdőkben jellemző katódos leváláshoz viszonyítva. Hátrányok: több az anódiszap, és az 
óntartalma kb. négyszer nagyobb, az anódokat kétszer gyakrabban kell a tapadó anódiszaptól 
megtisztítani, csak tisztább anódminőséget lehet oldatba vinni, a sósavas elektrolitok esetében 
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nem de a többi savas elektrolit esetében szerves adalék, inhibitor hozzáadása szükséges.[2] Az 
ipari gyakorlatban a krezol-fenol-szulfonsav – kénsav alapoldatot és különböző – esetenként 
titkos – szerves adalékanyagokat tartalmazó elektrolit oldat használata terjedt el. Ezzel a 
módszerrel ugyan lehetséges viszonylag korlátozottan dendrites és a fém kinyerését még nem 
veszélyeztetően laza szerkezetű katódos ónleválást és elfogadható áramhatásfokokat is elérni, 
de a szükséges vegyszerek igen költségesek, valamint az alkalmazható áramsűrűség is 
meglehetősen korlátos. A fő jellemzőket az alábbi szakaszok részletezik. 
 
Raffinálás krezol-fenol- szulfonsavas elektrolit oldattal 
 
Ennél a munkamódnál az anódokat a raffinálandó ónból öntik, a katódokat pedig úgy készítik, 
hogy meghajlított acéllemezre megolvasztott elektrolitónt öntenek, a megszilárdulás után 
lehúzott lemezeket egyengetik és a felfüggesztésre szolgáló fülekkel látják el. Az eljárást 
hosszú időn keresztül fejlesztették, amíg sikerült viszonylag elfogadható katódos ónleválást 
elérni a megfelelő adalékanyagok megtalálása után. Az adalékok két alapvető célt szolgálnak: 
(1) az Sn(II) oxidációjának a megakadályozása, (2) a leválás tömörségének a növelése. Az 
első sikeres adalék-kombináció a krezil sav – enyv volt [10]. Később az enyv, illetve zselatin 
helyett a kénsavval oldott gyapjú is szóba került, majd a szulfátos fürdők fejlesztésének 
fordulópontján a krezol-szulfonsavat vezették be [11]. Az elektrolitosan ónozott 
bádoglemezek gyártásán kívüli szulfátos technológiák esetében a krezol-szulfonsav mellett -
naftol és zselatin adalékolása a jellemző. A krezol-szulfonsav helyett gazdaságossági okokból 
újabban a fenol-szulfonsav terjedt el. Ez esetben az enyv mellett krezol sav lehet még a 
hatékony adalék. A szulfátos fürdők kialakításánál általában SnSO4 a kiinduló anyag, amiből 
30-40 g/l ón, 40-80 g/l szabad kénsav, 40-100 g/l krezol /fenol -szulfonsav, kb. 2 g/l -naftol 
és kb. 1 g/l zselatin tartalmú oldatot készítenek, az utóbbi két adalék vizes, illetve alkoholos 
törzsoldatának végső hozzáadásával. A szabad kénsav a stabilitást eredményezi a hidrolízis 
meggátlásával, valamint növeli a vezetőképességet. A krezol-szulfonsav gátolja az oxidációt 
és szintén növeli a stabilitást, a -naftol és a zselatin együttesen segíti a finomabb 
kristályszerkezetű és tömörebb leválást. A katód minőségén túl, oldhatósági és kiválási 
problémákat okoz a négy vegyértékű ón megjelenése. A szulfonsav jelenléte az Sn(IV) jobban 
oldható vegyületein keresztül növeli az oldat stabilitását. A kénsavas közeg további 
különlegessége az ólom oldhatatlanságának a biztosítása, ugyanis a kénsavnak köszönhetően 
az oldatba került ólmot csak kis mértékben oldódó ólomszulfáttá alakítja. Az anódban lévő 
szennyező elemek - mint pl. az arzén, antimon, bizmut, réz - nem oldódnak az elektrolitban és 
a fentebb leírt módon keletkező ólomszulfáttal együtt az anódiszapba kerülnek. Az 
elektrolízis termékei közül az anódmaradványokat 3 hetente szedik ki és mosás után az  
olvasztó kemencébe adagolják őket vissza őket, a katódokat hetente cserélik, az anódiszapot 
pedig az anódmaradványokkal együtt távolítják el. Az utóbbiak az iszapba kerülő ón mellett 
ólmot, arzént, antimont, bizmutot, rezet én nemesfémeket szoktak tartalmazni. Feldolgozásuk 
során az iszapot űzőkemencében olvasztják nátriumhidroxid vagy nátrium-karbonát 
jelenlétében. A keletkező arzént, antimont és ónt tartalmazó salakot a primer ón-
nyersanyagokra alkalmazott ércolvasztáshoz adják, a visszamaradó ötvözetből öntött 
anódtáblákat pedig az elektrolitos raffinálásához viszik vissza [7]. Az áramhatásfok – részben 
a hidrogén potenciál közelisége miatt – a gyakorlatban legfeljebb 85 %-ot éri el [11]. A 
tisztítási műveletnél az ólom jelenléte különös nehézségeket okoz. A 4. táblázat bemutatja a 
jellemző összetételű kénsav fenol-szulfonsav elektrolit oldat és anód esetén a kapott katódfém 
összetételét. A raffinált ón tisztasága legalább 99,9 % értékű. Fő szennyezői – az anód és 
elektrolit összetételétől - függően az ólom, az antimon és a réz. 
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4. táblázat  A kénsav fenol-szulfonsavas üzemi elektrolit, szennyes anód és  a tiszta katód 
jellemző összetétele. [12] 

Alkotók 
Koncentráció, g/l % % % 
Elektrolit oldat Anód Anódiszap Katód 

Kénsav 60,6    
Összes Sn 25 93,32 30-45 99,97 

Sn(II) 24,8    
Sn(IV) 0,2    

Krezolsav 2,4    
Aloin 0,012    

Fenol-szulfonsav 47,8    
HCl 0,05    
Fe 0,9 0,003 2-3 <0,001 
Sb 0,03 3,07 12-15 0,012 
As 0,07 0,91 2-4 n.d. 
Pb 0,02 1,94 18-20 0,012 
Bi <0,01 0,15 0,1-0,19 0,001 
Cu <0,01 0,515 1-2 0,005 
Zn 0,2    
Ag n.d. 0,08 0,14-0,28 0,0003 
Ni  0,018  n.d. 

szilárd 14,2    
pH 1,05    

 

A nem oldódó (pozitívabb elektródpotenciálú, illetve az adott közegben oldhatatlan 
csapadékot képező) elemek az anód felületén képződő iszap rétegben gyűlnek össze. Ez a 
réteg akkor jó, ha kellően laza szerkezetű, amelyen az ionok pórus-diffúziója szabadon 
folyhat az anód passziválódását elkerülve, de mechanikailag kellően stabil a lebegő iszap 
elkerülésére. Az iszap valamilyen mértékben lepereghet az anód felületéről a kád fenekére. 
Ennek felzavarását mindenképpen el kell kerülni. Így az elektrolit közvetlen keverése és erős 
áramoltatása csak iszapmentes kád esetén alkalmazható. Egy tűzi úton előraffinált ónt kénsav 
– krezol-fenol szulfonsav elektrolittal tisztító bolíviai üzem esetére az anódiszap és az 
elektródok jellemző összetételét a 5. táblázat szemlélteti.  
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5.táblázat  A szulfátos krezol-fenol szulfonsavas ón elektrolízis tűzileg előraffinált anód, tiszta 
katód és anódiszapjának jellemző összetétele. [5] 

Alkotó 
Koncentráció, % 

Anód Anódiszap Katód 
Sn 98,88 42 99,9 
S  3,8  
Fe 0,018 0,3 0,01 
As 0,15 3,3 0,005 
Sb 0,14 0,45 0,01 
Pb 0,436 10,8 0,04 
Bi 0,105 2,2 0,02 
Cu 0,217 6,1 0,01 
Zn 0,0005  0,0005 
Cd 0,0023  0,0008 
Ni 0,013  0,001 
Co 0,0115  0,001 
In 0,01   
Ag 0,0137   

  

A jelenlegi ipari technológiában elsősorban alkalmazott kénsavas - krezol-fenol szulfonsavas 
elektrolitba az inhibitorokon kívül még 2 – 5 g/l sósavat is adnak az anód megfelelő oldódása 
érdekében. A módszer a piaci igényeknek és a gazdaságosságnak alapvetően megfelel. Erre 
találunk példákat az USA-ban (Texas Citry Smelter), Brazíliában (Estanifera do Brasil), 
Bolíviában (ENAF) és Mexikóban (Fundidora d’Estano) [2,5,12,13]. A technikai tisztaságot 
célzó ipari technológia esetében a kénsavas közeg bizonyult megfelelőnek, azért is, mivel a 
kénsav kedvező áron beszerezhető, nem illékony, és közönséges ellenálló szerkezeti 
anyagokból építhető a kád. Összehasonlító adatok a katódok tisztaságáról 6. táblázat. 

6. Táblázat, katódanalízis a texasi és a bolíviai óntisztító üzemekben 

Vállalat Ón Ólom Antimon Réz Bizmut 

Texas City 99,95 0,03 0,015 0,003 0,002 

ENAF 99,90 0,010 0,007 0,008 0,010 

 
Raffinálás egyszerű kénsavas közegekben 
 
 A vegyszerköltségek jelentős csökkentése céljával történtek próbálkozások – noha csak 
kísérleti szinten - a tisztán kénsavat és ón-szulfátot tartalmazó egyszerű elektrolit oldatokkal 
is. Az egyszerű savas közeg rosszabb minőségű katódfémet eredményez, ami a periodikus 
áramirányváltó (PCR) technikával bizonyos mértékben ellensúlyozható. A drága és nehezen 
beszerezhető krezol+fenol-szulfonsav alkotó helyett ezt a technikát alkalmazva vizsgálták már 
az ón elektrolitos raffinálás megvalósíthatóságát egyszerű kénsavas oldatokban is Egyenáram 
helyett 5 s előremeneti és 0,5 s hátrameneti idejű ciklussal működő PCR áramot alkalmazva a 
7. ábrán látható módon finomodott a katód felülete. [14]. 
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7. ábra  20 g/l Sn, 100 g/l H2SO4, 1 g/l enyv, 0,2 g/l -naftol elektrolit oldatból 150 A/m2 
áramsűrűséggel leválasztott ón felületi képe (a – egyenáram;  b – PCR 5s/0,5 s). [14] 

 
A periodikusa megfordított áramirány az anód mentén csökkenti a felületi fémkoncentrációt 
és ezzel a vegyületek esetleges kiválásának valószínűségét. Ugyanakkor a katód mentén pedig 
mérséklődik a felületi koncentrációesés ami csökkenti a szennyezők együtt-leválása valamint 
a szemcsedurvulás szempontjából egyaránt káros katódos diffúziós polarizációt. A PCR áram 
rövidebb impulzusideje esetén sűrűbbek az árammegszakítások, vagyis azonos idő alatt 
többször áll le és indul újra a kristályosodás, ezzel finomodik a levált fém szerkezete. [15,16]. 

 

 

Fluoroszilikát elektrolit oldatok alkalmazása 

Tesztelésük hatásosnak bizonyult az alacsony antimontartalom elérésénél a katódon, sok 
kénsavat kellet hozzáadni, hogy az ólmot oldhatatlanná tegyék. Az anód passziváció esetén 
keletkező HF káros lehet az egészségre, ezért a fluorborát sokkal biztonságosabb lenne, mivel 
B2O3 feleslegben történő adagolása esetén a BF4 ion disszociációja vissza lesz szorítva. Az Sn 
és a Pb egyaránt oldódik a H2SiF6, HBF4 és HSO3NH2 elektrolitokban ezért kénsav jelenléte 
nélkül használhatóak forrasztóón hulladék tisztítására. Fluoroszilikát elektrolittal végeztek 
tisztítást az Egyesült Államokban a Metal Refining cég által. Az elektrolit 130-150 g/l SiF6-ot, 
30 g/l ólmot, 35 g/l ónt tartalmazott és 40 °C-on keringtetve volt. A réz és az arzén el lett 
távolítva az anódfémből, az átlagos összetétel 62 % Pb, 35% Sn , 2% Sb, 0,25 % As és 0,05 % 
Cu volt. Az anód élettartama 10 nap volt 5 órás tisztítással és az anódiszap összetétele 40-45 
% Sn, 10 % Pb, 15-18 % Sb, 3-6 % As, 1,5-2 % Cu, kevés Bi és Ag volt. A folyamat során 
azt figyelték meg, hogy az áramsűrűség és az anód tisztítási idő erősen szabályozott  az anód 
antimontartalma által. Az elektrolitban lévő indium számottevő mértékben visszanyerhető 
volt.[2] 

 
Tiszta sósavas oldat használata az ón elektrolitos raffinálására 
 
A ón esetében a 3. rész elején felsorolt szempontoknak maradéktalanul megfelelő elektrolitot 
még nem találtak, noha az üzemi gyakorlatban a savas-szulfátos fürdők viszonylag elterjedtek 
[7,14]. A kloridos közeg viszonylag újszerű alkalmazását előmozdíthatja a nagytisztaságú 
fémleválasztás jelentősége, ugyanis a kloridos közeg esetében a klór eltávozik az utólagos 
tömbösítő olvasztásnál. Ugyanakkor az oldatalkotók beszerzési költsége nagyságrendekkel 
alacsonyabb is lehet, valamint a termelékenység megnövelhető. 

a b 
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Mindezeket igazolva, újabban sósavas közegen alapuló nagy termelési kapacitást állítottak 
üzembe Kínában [7]. Ebben az esetben előnyös az SnCl2 jó oldhatósága, de hátrányos a 
mindenképpen dendritesnek tapasztalt durva leválási morfológia és a leválás kordában tartása 
sem egyszerű feladat. A paraméterek optimalizálásánál meg kell birkóznia azzal a ténnyel, 
hogy az Sn ionok két különböző oxidációs formában léteznek az anódnál és levegővel való 
érintkezés esetében. Ezenkívül meg kell birkózni a kevésbé oldódó sztannát sókkal, amelyek 
precipitációt eredményeznek és ón veszteséget okoznak. Ezt bonyolítja még a buborékos 
szivattyú és csővezeték alkalmazása.  A rövidzárlatok ellen speciális technikai megoldásokra 
van szükség és a katódperiódus is csak viszonylag rövid idejű lehet. Azonban az üzemi 
tapasztalatok is igazolják, hogy a kloridos közegben igen nagy áramsűrűségek is 
alkalmazhatóak, valamint a levált ón tiszta, fényes felületű. 
A kínai példa azonban a sósavas elektrolitok más jellegű előnyeit mutatja. Továbbá, 
különlegesen nagy tisztaságot nem lehet kénsavas-szulfonsavas rendszerekben elérni, hiszen a 
levált fémbe az elektrolitból bezáródó kéntartalmú maradvány az utólagos tömbösítő 
olvasztáskor nem távozik el, hanem kén és oxigén szennyezést mindenképpen okoz. Ezért a 
nagytisztaságú ón távlati céljával, érdemes a tiszta, adalékmentes sósavas közegben elérhető 
katódos ónleválasztás és tisztítás lehetőségét kutatni. Ennek során a várhatóan durvább 
elektrokristályosodás és a katódkorrózió jelenthet nehéz kihívásokat. A durva, tüskés leválás 
elsősorban a kis kinetikai gátlással – illetve nagy csereáramsűrűséggel – párosuló nagy 
diffúziós gátlás esetén lép fel [17,18]. Ezek az adottságok a sósavas közegben kialakuló 
klorokomplex ionok létével és mozgékonyságával függhetnek össze. A természetes korlátokat 
elfogadva, a technikailag alkalmazható megoldás azonban a fő paraméterek optimálásával 
kialakítható [17]. Ezért a kísérletek a nagy tisztaságot és nagy termelékenységet is lehetővé 
tevő sósavas közeg alkalmazására érdemes összpontosítani 

A szulfátos rendszerek analógiája alapján, célszerű a sósavas közegben is a PCR (Periodic 
Current Reversal) periodikusan megfordított áram használata. A kristályok kitüntetett 
irányokban történő túlzottan gyors növekedését visszafogja a periodikus áramirány-váltás. 
Előnye a technológiának, hogy a szennyezők az anódsalakban felgyülemlenek és onnan 
megfelelő eljárással kinyerhetők. A katódon leváló Sn(II) kloridos komplex ionokba 
ágyazódása is inhibíciót eredményezhet, visszafogva a szerkezet durvulására vezető [17] 
túlzottan kis gátoltságú töltésátadási lépést.  

Fontos dolog, hogy meggyőződjünk a PCR technológia alkalmazhatóságáról a DC-vel 
szemben. Ezért a sósavas elektrolit oldatokban végzett ónraffinálás áramhatásfokát 
befolyásoló körülmények vizsgálata előtt korábbi úttörő kísérletek[19] során az ón leválási 
morfológiáját tesztelték. A 8. ábra képei jól szemléltetik a különbséget a DC és a PCR 
technológia között. 

 

   

8. ábra Leválási morfológiák a) DC, b) PCR áram esetén (1.5M HCl, 20 g/l Sn, 25 oC, 1000 
A/m2)[19] 

a b 
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A PCR technológia előnye szemmel látható a jobb oldali képen, a jellemző sűrű leválás tűs 
formában történik, ezzel szemben a DC alkalmazásánál hosszú dendrites kinövések 
tapasztalhatóak, amelyek nyitott (szeparáció nélküli) cella esetén rövidzárlatot és 
áramhatásfok csökkenést okozhatnak. Ezért a későbbiek során a sósavas oldatokban végzett 
kísérletek alkalmával ez a technológia került alkalmazásra. 

Az elektrolitos ónraffináló technológiák összehasonlításából kiderül, hogy az olcsóbb tiszta 
sósavas elektrolit oldatok és a PCR technológia használata helyettesítheti a drága kénsavas, 
krezol-fenol szulfonsavas rendszereket. Ezért célszerűnek látszik ezen kutatási területen 
végezni kísérleteket, vizsgálatokat. A tiszta sósavas elektrolit oldatokkal végzett ónraffinálás 
témájában végzett korábbi úttörő kísérletek eredményeiről tanúskodik a 9. ábra.  
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9. ábra  Az áramsűrűség és a hőmérséklet hatása az ónraffinálás áramhatásfokára 3M HCl és 
20 g/dm3 Sn összetételű elektrolit oldat és  PCR áramalak alkalmazása mellett ( szeparáció 
nélkül az anód és katódtér között). [19] 

Ebben az esetben 2,5 óráig folyt az elektrolízis, a kísérletekre friss majd egyszer használt 
elektrolit toldatokat használtak. A friss elektrolit oldatra vonatkozó eredmények zölddel, a 
használtra vonatkozóak piros színnel vannak jelölve az ábrán. A friss elektrolit oldatokban 
mutatkozó alacsonyabb bruttó áramhatásfok az Sn(IV) forma  nagyobb koncentrációjáról 
tanúskodik. Bármely hőmérsékletet vizsgálta kiderül, hogy az áramerősség növelése a mérési 
tartomány közepéig növeli a bruttó áramhatásfokot. Egy maximum elérése után az érték 
csökkeni kezd. Az emelkedés során a növekvő áramerősség kellően tudja ellensúlyozni a 
katód visszaoldódását, ami a hőmérséklettől és az elektrolit oldat összetételtől függ. A 
maximumon túl az áramerősség további emelése nem eredményez áramhatásfok növekedést 
mert az ónion transzport korlátolt és a katód visszaoldódási sebessége felgyorsul (növekvő 
Sn(IV) ion koncentráció miatt). Meredekebb áramhatásfok csökkenés nagy hőmérsékleten 
következik be, de még itt sem jellemző a hidrogén leválás. Az elektrolízis folyamán az 
elektrolit oldat egyre tisztábbá és színtelenné vált. A lazán leváló ón miatt egyre aktívabb 
felületű katód – az áramhatásfok csökkenése árán – hatékonyan tudja redukálni a frissen 
készített oldatban eredetileg még nagyobb koncentrációban található Sn(IV) ionokat. A 
megismételt elektrolízisnél a katód visszaoldódásához már csak a levegő és az anód oxidáló 
hatása miatt újratermelődő Sn(IV) járulhat hozzá. Ennek következtében a friss oldatokra 
jellemző áramhatásfok görbék alacsonyabban futnak a használtakénál. [19] 
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A korábbi kísérletek megalapozták tiszta sósvas elektrolit oldat és a PCR áramalak 
alkalmazhatóságát. Azonban célszerű összehasonlítani a meghatározott kedvező 
beállításokkal elérhető eredményeket kénsavas alapú elektrolit esetében is. A 10. ábra 
oszlopdiagramja szemléltetik a különböző áramhatásfok értékeket olyan esetekben amikor a 
sósav részben vagy teljesen helyettesítve lett kénsavval az elektrolit oldatokban. Az 
alkalmazott technika PCR áramalak volt, 25 oC hőmérsékleten nyugvó elektrolitban.  
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10. ábra Bruttó áramhatásfokok értékek összehasonlítása különböző savtartalmú 
elektrolitoldatok esetén (20 g/dm3 Sn, PCR áram, nyílt cella, 25 oC)[19] 

 
A legjobb áramhatásfok eredményt a tisztán sósavas közeg adta. A kísérleteim során így a 
PCR áramalak alkalmazása és a tiszta sósavas elektrolitok alkalmazása mellett döntöttem. A 
PCR technika alkalmazásánál és az elektrolit oldat összetételénél, hőmérsékleténél számos 
beállítási lehetőségre van mód. A különböző beállítások más-más hatással vannak az oldatban 
kialakuló egyensúlyi viszonyokra, koncentrációviszonyokra, a kapott áramhatásfokokra és 
leválási morfológiákra. Ezen a területen érdemesebb alaposabb vizsgálatokat folytatni. A 
korábbi vizsgálataim során a már megkezdett úton továbbhaladva a sósavas és kénsavas 
elektrolit oldatok összetételének a hatását vizsgáltam.  

 

4. Kísérleti körülmények és eljárás 

 

Az ón elektrolitos raffinálása céljára a sósavas oldatok alkalmazhatóságát és összehasonlítását 
megfelelő hosszú idejű laboratóriumi elektrolízis kísérletek alapján vizsgáltam. A sósavas 
kísérletek mellett kiegészítő kísérleteket végeztem egyszerű kénsavas elektrolit oldatokkal 
összehasonlítás céljából. Célom volt, hogy jellemezzük a sósavas elektrolit oldatokban 
végzett ónraffinálás hatékonyságát áramhatásfok és a levált fém morfológiája szempontjából. 
A sósavas kísérletekre hézagmentes szeparációs megoldásot alkalmaztam, 1-2-3 mol/l 
koncentrációjú sósavas és 10-20-30 g/l változó ón koncentrációjú elektrolit oldatok mellett. 
Az alkalmazott látszólagos áramsűrűség, amely az induló katódfelületre vonatkozott a korábbi 
kísérletek során legkedvezőbbnek bizonyult 1000 A/m2 volt. A kénsavas kísérletek esetében a 
felhasznált kénsav koncentrációja 1-1,5-2-M-ra módosult. Kísérleteim célja az oldatösszetétel 
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hatásának a vizsgálata volt. A sósavas kísérleteket 20:1 arányú előremeneti és hátrameneti 
időkkel beállított periódikusan irányt váltó (PCR)(~ 4s ciklusidejű) árammal végeztem. A 
kiegészítő kénsavas kísérletekhez DC áramalakot használtunk. Az ónporhoz fokozatosan 
adagoltam a minimális mennyiségű királyvizet folyamatos hűtés és kevergetés mellett az 
elektrolit oldat készítésekor miközben az ónport finoman diszpergáltam. Ennek jelenléte – az 
oldás után is biztosítja az Sn(II) forma dominanciáját a: 

 
Sn(IV) + Sn = 2Sn(II),                                                 (1) 

illetve kloridos közegre a: 
 

        Cl)(SnCl2SnSnCl 24 xyx
x

y
y                             (2) 

 
reakció révén. A fémes ónnal érintkező sósavas közegben kialakuló ionok – ROKK 
programmal [20] számított - relatív koncentrációját a 11. ábra szemlélteti. Még kis 
savkoncentráció mellett is stabil az Sn(II) oldat, az elektrolízisre kiválóan alkalmas közeg.  
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11. ábra  Az ón megoszlása  ionjai között az a) ón porral, b) levegővel  érintkező sósavas 
oldatokban.  

 
A 150 cm3 térfogatú elektrolit oldatot úgy állítottam elő, hogy a megfelelő tömegű ónt 
tartalmazó, kb. 5-10 cm3 térfogatú királyvizes ón-alapoldathoz a választott koncentrációjú 
sav-alapoldatot adagoltam. A rézből készült katódlemezen egy tömör ónréteget alakítottam ki 
előelektrolízissel, amelyet minden kísérlet előtt azonos felületi minőségre törekedve 
políroztam. A katód  6,25 cm2 nagyságú működő felületén kívüli részét polietilén fólia 
takarta. Az alkalmazott anódok technikai tisztaságú olvasztott ónból készültek. A kísérleti 
cella (12.a ábra) vastag polikarbonát lemezekből készült, az elemek megfelelően szigetelve 
kerültek összeillesztésre. A sósavas oldatok összetételét vizsgáló kísérleteknél egy kétrétegű, 
hézagmentesen illesztett vékony szűrőpapír diafragma biztosította, hogy a katódról gyorsan 
növekedő dendritek ne érjenek az anód felületéhez. A kénsavas kísérletek esetében nem 
használtam szeparációt a katód és anódtér elkülönítésére. A DC áramot egy, a PCR 
megtáplálást két ellentétesen bekötött, szabályozott egyenáramú tápegység szolgáltatta, 
melyeket egy elektronikus vezérlő egység kapcsolt a cellára. 
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12. ábra A sósavas kísérleteknél használt berendezések – a) cella, b) rendszer 
 
Az elektrolízis időtartamát (1h) perces pontossággal mértem. Nagy pontosságú digitális 
multiméterrel állítottam be a cellán átfolyó szabályozott erősségű áramot. A kiértékelés 
legfontosabb numerikus jellemzőjeként kezelt bruttó áramhatásfokokat a katódok mért 
tömegnövekedéséből és az áramerősségből és az elektrolízis idejéből számított összes 
betáplált elektromos töltés mennyiségéből határoztam meg. (3) 
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A (3) egyenletben:  

m – a levált fém mért tömege, g; 

t – az elektrolízis teljes ideje, s; 

t+ - az előremeneti ciklusidő, s; 

t- - a hátrameneti ciklusidő, s; 

I+ - az előremeneti áram erőssége, A; 

I- - a hátrameneti áram erőssége, A; 

96500  2 – az egy mólnyi két vegyértékű Sn ion töltése, As; 

119 – az ón relatív atomtömege. 
 

 
Az cellán átfolyó áram valamint a kádfeszültség regisztrálása egy külön erre a célra írt 
Labview programban történt, az adatgyűjtés pedig NI DAQ AD/DA adatgyűjtő kártyát 
használtam. 
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5.  Alapvető kísérleti eredmények és értékelésük 

 

A tiszta kloridos oldatból lehetséges ónleválasztás körülményeinek alapvető tisztázására az 
oldat ón- és sósav-koncentrációját változtatva galvanosztatikus elektrolizáló kísérleteket 
végeztem egy szűrőpapír diafragmával kettéosztott cellában. A diafragma alkalmazásának 
csupán a durva katódos kinövések és a lebegő anódiszap megfelelő térrészben tartása volt a 
célja. 

Az első kísérletsorozatban királyvizes törzsoldatokhoz- 1-2-3 mol/dm3 koncentrációjú sósavas 
oldatot öntöttem és az így előállított 150 cm3-es elektrolit oldatokkal végeztem kísérleteket, 
10-20-30 g/l Sn koncentráció mellett. A királyvizes törzsoldatok ellenőrzött mértékben 
növelték az elektrolit oldat sósav koncentrációját. A kísérletek célja az oldatösszetétel 
változásának hatása az áramhatásfokra és a leválás morfológiájára.  

A katód és anódtér elválasztására kétrétegű szűrőpapír diafragmát alkalmaztam. A két 
szűrőpapír réteget a cella szegmensei közé szorítva, hézagmentes volt megoldva a szeparáció. 
Ezzel a megoldással igyekeztem korlátozni különösen a kád fenekén terjeszkedő, hosszú 
dendrites átnövéseket az elektrolízis során. Elkerülve ezzel a rövidzárlatok kialakulását. 
Ugyanakkor, az anód felületéről esetleg leváló lebegő szennyezőket is távol lehetett tartani a 
katódtól. Az elektrolízis teljes (1h) idejére és az Sn(II) alak leválasztására vonatkozó bruttó (a 
negatív árammal bevitt töltést is figyelembe véve) áramhatásfok értékeket a 13. ábra 
illusztrálja az ón koncentráció és különböző sósav koncentráció függvényében. 
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Áramerõsség 625 mA, 
Induló katódfelület: 6,25 cm2

(Látszólagos áramsûrûség: 1000 A/m2)
1,3~1,5 M HCl, friss
1,3~1,5 M HCl, használt
2,3~2,5 M HCl, friss
2,3~2,5 M HCl, használt
3,3~3,5 M HCl, friss
3,3~3,5 M HCl, használt

 

13. ábra A mért bruttó áramhatásfokok a friss és egyszer használt elektrolit oldatok 
összetétele függvényében (dupla, hézagmentesen illesztett szűrőpapír diafragmával ellátott 
cella). 
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A bruttó áramhatásfok eredményekre az alábbi interpolációs polinomot lehetett meghatározni 
a vizsgált faktorok transzformált értéktartományaira vonatkozóan: 

 

                      
******

***
1

99,171,264,1

464,1

ÁcÁccc

ÁccY

HClSnHClSn

HClSn



 ,3411,34-65,39

                           (4) 

 

A kísérletsorozat eredményeit közelítő (4) interpolációs függvény fő együtthatói jellemzik az 
oldat alkotóinak relatív hatáserősségét. A beállított (kiinduló) óntartalom (cSn) növelése 
erősen csökkentette a bruttó áramhatásfokot. A sósav-koncentráció (cHCl) és az elektrolit oldat 
használtsági állapota (Á), ugyan kisebb mértékben, de az összes beállítás átlagában növelte az 
áramhatásfokot. 

Az ón- és a sósav-koncentrációk negatív előjelű kereszthatás-együtthatója azt mutatja, hogy a 
legnagyobb vizsgált ónkoncentráció esetén a sósav-koncentráció növelése már csökkenti az 
áramhatásfokot. Ez a nagyobb ónkoncentráció mellett nagyobb mennyiségben jelen lévő 
Sn(IV) ionok hatásával magyarázható. A legerősebb kereszthatás az ónkoncentráció és az 
elektrolit oldat használtsági állapota. A pozitív együttható jelzi, hogy nagy ónkoncentráció 
mellett az elektrolit használtsága erősebben növeli az áramhatásfokot, illetve, friss 
elektrolitban lesz különösen erős az ónkoncentráció növelésének az áramhatásfokot csökkentő 
befolyása. Ez arra utal, hogy a friss elektrolit oldatban jellemzően magasabb az Sn(IV) aránya 
az óntartalmon belül. A szűrőpapír diafragmás térelválasztás áramhatásfokot növelő hatása 
viszonylag csekély. A kísérletek során tapasztalt katódos leválások jellemző morfológiájáról 
készített képeket a 14. ábra szemléleti. 

 
kisérlet száma 7
elektrolit 20g/l Sn, 1MHCl
áramerősség [mA] 625
Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 89
Levált tömeg [g] 1,5
Hatásfok br [%] 72,4
Hatásfok ne [%] 80,9

    

kisérlet száma 8
elektrolit 20g/l Sn, 1MHCl
áramerősség [mA] 625
Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 60
Levált tömeg [g] 1,0
Hatásfok br [%] 72,7
Hatásfok ne [%] 81,3  

 
kisérlet száma 9
elektrolit 20g/l Sn, 2MHCl
áramerősség [mA] 625
Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 60
Levált tömeg [g] 1,0
Hatásfok br [%] 74,7
Hatásfok ne [%] 83,5  

kisérlet száma 10
elektrolit 20g/l Sn, 2MHCl
áramerősség [mA] 625
Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 67
Levált tömeg [g] 1,2
Hatásfok br [%] 76,8
Hatásfok ne [%] 85,4  

 
kisérlet száma 11
elektrolit 20g/l Sn, 3MHCl
áramerősség [mA] 625

Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 65
Levált tömeg [g] 1,2
Hatásfok br [%] 77,2
Hatásfok ne [%] 85,7  

kisérlet száma 12
elektrolit 20g/l Sn, 3MHCl
áramerősség [mA] 625
Hőmérséklet [ºC] 25
Idő [min.] 60
Levált tömeg [g] 1,1
Hatásfok br [%] 79,2
Hatásfok ne [%] 88,0

 

 
     

14. ábra Jellemző katódos leválások 20g/l-es ón koncentráció és 1-2-3 M HCl koncentráció 
esetén friss illetve használt elektrolit oldatoknál. 
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Az egyszerű sósavas oldatok és a PCR technika alkalmazását jellemző viszonylagos előnyök 
bizonyítására kiegészítő kísérleteket végeztem. A cél szintén az áramhatásfok, valamint a 
leválási morfológia vizsgálata volt az oldat összetételének változtatása mellett. Az elektrolit 
oldat összetétele 10-20-30 g/l ón és 1-1,5-2 mol kénsav volt. A kísérleteket – a hagyományos 
módszernek megfelelően - nyílt (diafragma nélküli) cellában végeztem DC áramalak 
alkalmazásával. A leválás finomítására azonban – szintén a gyakorlati szokásoknak 
megfelelően – szerves adalékanyagokat is alkalmaztam. Az enyves, enyv+-naftolos, 
valamint a tisztán -naftolos oldatok közül előkísérletek során a -naftolos elektrolit 
bizonyult a legkedvezőbbnek az áramhatásfok szempontjából, így a kísérletsorozatban ezt az 
inhibitort használtam. A 15. ábra a kísérletek teljes idejére (1 h) és az Sn(II) alak 
leválasztására vonatkozóan számolt bruttó  áramhatásfokokat mutatja különböző beállítások 
mellett.  
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15. ábra A mért bruttó áramhatásfokok a friss elektrolit oldat esetében kénsavas közegben.  

 
 
A korábbi sósavas eredményekhez hasonlóan itt is a 20 g/l-es ón koncentráció esetén kapott 
eredmények a legjobbak. A kapott áramhatásfok értékek a 70 – 80 % értéktartományba estek 
ilyen ónkoncentráció mellett. A sósavas közeg előnyösebbnek mutatkozik ugyanis ha itt is 
alkalmaztuk volna a 20:1 időárnyú PCR technikát, a bruttó áramhatásfok ennek 19/21-szerese, 
azaz 62 – 71 % értéknek felelt volna meg.. A legkedvezőtlenebb eredményt a legnagyobb 30 
g/dm3-es beállítás hozta ebben az esetben is. Továbbá, a 20 g/dm3-es ónkoncentráció mellett, 
a vizsgált legnagyobb savtartalmak bizonyultak legkedvezőbbnek, noha ez a hatás viszonylag 
kisebb erősségű. Fontos szempontot képvisel összehasonlítás terén a kapott ón leválás 
morfológiája. A kénsavas (-naftollal adaléklot) oldatok esetében a jellemző leválási forma a 
tűs-dendrites volt, a -naftol adalék bizonyította a felületfinomító szerepét. A kénsavas 
kísérletek során kapott katódos leválásokat a 16. ábra szemlélteti. 
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16. ábra Jellemző leválási morfológiák 20 g/l ónt és 1-1,5-2 M kénsavat tartalmazó elektrolit 
oldatok esetén. 
 
A kénsavas közeg alapvetően finomabb szerkezetű elektrokristályosodást eredményez, noha a 
kénsavtartalom növelése a morfológiát nem befolyásolta a vizsgált tartományban. A finomabb 
kristályok azonban erősen tűszerűek és kis szilárdságúak. A túl finom tűkristályok nagy 
felülete erősen érzékeny lehet a visszaoldódással szemben. Mindez hozzájárulhatott a sósavas 
közeggel szemben - még DC áram alkalmazása mellett is – alacsonyabbnak tapasztalt 
áramhatásfokok kialakulásához.  
 
 

5. Összefoglalás 

Az elektronikai ipar fejlődésével egyre több óntartalmú másodnyersanyag keletkezik, ezeknek 
a feldolgozása, hasznosítása gazdasági kérdés. Az óntartalmú másodnyersanyagok tisztítására 
több módszer is létezik. A drágább megoldás a pirometallurgiai módszer, aminek másik 
hátránya a költségtényező mellett a nehezebb kivitelezhetőség és a technológiával elért 
alacsony tisztasági fok. Hatásosabbnak és olcsóbbnak bizonyul az elektorkémiai tisztítás, 
azon belül is a savas elektrolit oldatokban végzett raffinálás. A legismertebb eljárás a krezol-
fenol szulfonsavas közegben végzett tisztítás egyik fő hátránya az adalékanyag költség, ezzel 
szemben az egyszerű sósavas elektrolit oldatok is alkalmazhatóak, ugyanis az itt keletkező 
kloro-komplexek hasonló inhibíciós hatással bírnak a leválás szerkezetére, mint a drága 
adalékok. Az elvégzett vizsgálatok alapján a sósavas oldatok esetében bebizonyosodott, hogy 
a megfelelő áramsűrűség és elektrolit-összetétel megválasztása mellett a PCR technika 
alkalmazása elfogadható minőségű katódfémet és bruttó áramhatásfokot képes biztosítani. A 
használt oldatok nagyobb áramhatásfokot eredményeztek. Az összehasonlítás céljából végzett 
kénsavas kísérletek nem jelentenek előrelépést.  
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