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1  Bevezetés 
 
Az elektronikai iparban keletkezı egyre nagyobb mennyiségő ólommentes forrasztási 
ónhulladék, ónsalak értékes anyag, amit jelenleg egy zárt körben mőködı begyőjtı rendszer 
külföldön értékesít, mivel helyben nem áll rendelkezésre megfelelı feldolgozó technológia. 
Ennek a hazai szempontból elınytelen helyzetnek a megváltoztatását teheti lehetıvé a projekt 
célkitőzéseinek a sikeressége. A hazai és a közeli ónkohászat hiánya miatt egy speciális, kis 
kapacitásokkal és dekoncentráltan is megvalósítható, viszonylag kis tıkebefektetést igénylı, a 
rendelkezésre álló humán erıforrás szakképesítésével is mőködtethetı technológia 
kifejlesztése biztosíthatja a helyi gazdasági és foglalkoztatási érdekek érvényesülését. A 
projekt egy ilyen technológia kifejlesztését tőzte ki célul. A technológiának biztosítania kell a 
visszajáratásra, illetve más felhasználásokra is alkalmas kémiai tisztaságú ón elıállítását az 
összegyőjtött salakos hulladékónból. A sikeresség alapvetı mércéje az elérhetı tisztaság, 
illetve a tisztítás átfogó hatékonysága. További fontos szempont a különleges berendezések 
beszerzése és jelentıs tıkebefektetés nélküli megvalósíthatóság, valamint a speciális 
szakismeretek hiányában is stabil mőködtethetıség. Ugyanakkor, a Miskolci Egyetem 
Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén dolgozó kutatócsapat a mőködtetés és a további 
fejlesztések területén is készen áll a szükséges technológiai háttér biztosítására.  
A megbízhatóan nagy tisztasággal kinyert ón felhasználhatósága a forrasztási fürdık 
rendszeres összetételi korrekciójára akár meg is haladhatja a fémtızsdén az 1. ábra szerinti 
igen magas áron beszerezhetı nyersfém jellemzıit. A termelés helyén történı újrahasznosítás 
egyértelmő gazdasági elınyöket kínál. Ugyanakkor, egyéb célú (pl. élelmiszeripari) 
felhasználását is lehetıvé teszi a célul kitőzött nagyfokú tisztaság. Mindemellett a 
hulladékfeldolgozási technológia költségeit a célkitőzésnek megfelelı alacsony szinten kell 
biztosítani. Mindezt egy újszerő elektrolízises módszer kifejlesztésével látjuk elérhetınek. 
 

 
 
1. ábra  A technikai tisztaságú ón ára (USD/t) a Londoni Fémtızsdén 2004 július és 2010 
július 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, majd a gazdaság élénkülésével ismét erısen 
emelkedik. A tendencia 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 
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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 2010-ben már a 30 ezer US dollár/t szint felé tart, és a forrasztásból 
származó salakos hulladéka is kb. 4 ezer US dollár/t áron értékesíthetı.  
Az ólommentes forrasztási/ónozási technológia velejáró speciális nehézségei a forrasztókádak 
ónfürdıjének nagyobb ütemő fokozatos elszennyezıdése, valamint a nagyobb mértékő 
salakosodás. Az ólommentes ónolvadék jelentısen agresszívebb a réz kivezetésekkel 
szemben. Ennek eredménye viszonylag gyors „elrezesedés”. Ezt szemlélteti az ólommentes 
hullámforrasztó ónfürdık réztartalmát az üzemelés folyamán bemutató 2. ábra.  
 

 
 
2. 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]. 
 
Két módszer létezik a nagy óntartalmú fémes hulladékok tisztítására. Az egyik az olvadt 
állapotban végzett elválasztásokon alapuló tőzi raffinálás, a másik a szilárd táblákba öntött 
szennyes fém anódos oldása és a vizes alapú oldatból történı katódos leválasztását jelentı 
elektrolitos raffinálás. A tervezett eljárás a forrasztási hulladék sajátságainak és a 
megvalósíthatóság sajátos feltételeinek megfelelı mértékben építhet ezekre a lehetıségekre. 
 
 
2  Az ipari óntisztítás ismert technikáinak felhasználható elemei 
 
Mivel a hulladék keletkezésekor olvadt formában tartalmazza az értékes fémet, célszerő 
elıször a tőzi raffinálás közvetlenül alkalmazható technikáit alkalmazni. A megolvasztott, 
vagy a rendelkezésre álló olvadt hulladékfémben oldott szennyezık koncentrációját 
különbözı szelektív reakciókon, illetve fizikai szegregáción alapuló eljárásokkal lehet 
csökkenteni. Ilyen eljárások például: 

• Szelektíven kénezı, oxidáló, klórozó olvasztás; 
• Csurogtató olvasztás, frakcionált kristályosítás. 

Az ónolvadék felületérıl az oxidos (salakos) felzék lyuggatott kanállal lefölözhetı. Az idegen 
fázistól megtisztított fémolvadék összetétele módosítható a hımérséklet fokozatos 
csökkentésével. Ez az alapvetı mővelet a csökkenı hımérséklető csurogtatás. Ennek során a 
fázisegyensúlyoknak megfelelıen egy szilárd és egy olvadék fázisra bomlik az anyag. Ezek 
összetétele a fokozatos hőtés (részleges kristályosítás) során folyamatosan változik. Az ónból 
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– 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 is csökkenthetı. Azonban, a hatékonyságot elvileg 
az egyensúlyi fázisdiagramok (3 ábra) eutektikus összetétele korlátozza. Ez a módszer ugyan 
viszonylag egyszerőnek tőnik, de az eutektikumhoz közeledve pontos hımérsékletvezetést, a 
két fázis közötti anyagtranszport viszonylagos lassúsága miatt hosszabb idıt, az idegen fázisú 
szennyezett anyag jó elválasztása pedig alkalmas technikát igényel. A csurogtatás után kapott 
olvadék vastartalma jelentıs mértékben lecsökkenhet (0,003%-ig), míg a réztartalma a 
kedvezıtlenebb likvidusz görbe miatt csak 0,7%-ig, kevésbé hatékonyan csökkenthetı.  
 

       
 
3.ábra  Az Sn-Fe és Sn-Cu egyensúlyi diagramok ónban dús részlete [Hedges, E.S.: Tin and Its 
Alloys, Edward Arnold Publ. 1960.]. 
 
Az eutektikus hımérséklet a vas esetében 231,9 oC, a réz szennyezı esetében pedig 227 oC. 
Mindkét, illetve további szennyezıfémek jelenléte esetén a többalkotós eutektikum határozza 
meg a csurogtatás elméleti véghımérsékletét és az egyes szennyezıelem diffúziós sebessége a 
szükséges hıntartási idıt. A mővelet természetesen megfordítva, szilárd hulladékból indulva, 
emelkedı hımérsékleten is végrehajtható. Ekkor az olvasztás részlegessége biztosíthatja, 
hogy a kapott olvadék tisztább legyen. Mindez alapján megállapítható, hogy a fı szennyezıt 
jelentı réz eltávolítása csak a felhasználható szintig lehetséges fizikai módszerekkel, ami 
azonban a teljes forrasztófürdı frakcionált kristályosító csurogtatását tenné szükségessé. A 
gyakorlatban ez nem megfelelı módszer. Sokkal elınyösebb egy elhanyagolhatóan kis 
réztartalmú ón, illetve (ón-ezüst ötvözet) fémmel hígítani az elrezesedı olvadékot.  
A szennyezett ónolvadék réztartalmát egy kis kapacitású hazai feldolgozó az 
ólomraffinálásnál szokásos eljárásnak megfelelıen kénpor közvetlenül üstbe történı 
bekeverésével kombinált gázöblítéssel igyekszik csökkenteni. Azonban a szulfidképzés 
termodinamikai adatainak [Gilchrist, J.D.: Extraction Metallurgy, Elsevier; 2Rev Ed., 1979] megfelelıen 
ez a módszer nem biztosíthat a forrasztófürdık hígításának megfelelı alacsony végsı 
réztartalmat. A tőzi raffinálás után általában a maradék réz- és egyéb szennyezıtartalom még 
túl magas a legtöbb felhasználás szempontjából. A réztartalom eltávolítása szelektívnek 
nevezhetı kémiai reakcióval nem is lehetséges, mivel az ónnak nagyobb az affinitása az 
összes szóba jöhetı nemfémes reagenssel szemben. Mindemellett a keletkezı salakok miatt az 
ónveszteség jelentıs, a technológia sokszor környezetszennyezı. Így az óntartalmú 
hulladékokat jellemzıen a meglévı nagy kapacitású primer ónkohászati eljárásoknál 
dolgozzák fel adalékanyagként. A tőzi úton raffinált nyersón további tisztítása megoldható 
vizes oldatokban végzett elektrolitos raffinálással [Halsall, P.: The Refining of Tin, Metall, 43 (1989) 
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131-136]. Erre szintén léteznek nagyüzemi technológiák [Mackey, T.: The Electrolytic Tin Refining 

Plant at Texas City, Texas, J. Metals, June 1969, 32-43], amelyek azonban a primer eredető és nagy 
mennyiségő nyersón továbbtisztítására voltak kifejlesztve. Az ott alkalmazott különleges és 
igen költséges komponenseket tartalmazó elektrolitoldatok elıállítását és szabályozott 
fenntartását gazdaságilag biztosítja a nagy volumenő termelés.  
Ezek a fémkohászati technológiák azonban ipari szinten 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 távoli helyeken, külföldön mőködı ónkohászati üzemekben 
végzett kinyerés/tisztítás után piaci értékesítésen keresztül nyersónként, illetve ón-ötvözetként 
kerül vissza a magyarországi elektronikai üzemekbe. Ezek kisebb és dekoncentrált 
felhasználásokra adaptálását jelentheti a kutatási célként kitőzött új eljárás megvalósítása.  
A salak és a fém fázisok jobb fizikai elkülönítése az üzembe telepíthetı kiegészítı EVS 
berendezéssel (4. ábra) megoldható. Erre jó példát ad a tiszaújvárosi Jabil Circuit 
Magyarország Kft, ahol lehúzott meleg salakos felzék mechanikai kezelésével a korábbi 70-
80% fémes tartalmat 20-30 %-ra szorítják le elszállítás elıtt.  
 

         
            a                                 b                                c                      d                      e 
4. ábra  Az EVS-berendezés (a) és fı részei (b – fogazott préskamra,  c – kamra-ajtó,  d – 
salakvödör,  e – fémtálca). 
 
A salakos felzék préselése jelentısen csökkenti a fémveszteséget és az elszállítandó hulladék 
mennyiségét, Amennyiben a hımérséklet pontos szabályozása is megoldható a kezelés során, 
a 3. ábra szerinti primer kristályos kiválásokkal közel eutektikus összetételig megoldható a 
szennyezıfémek koncentrációjának a csökkentése is. A hígításra, visszajáratásra, vagy más 
célokra is felhasználható tiszta ón kinyerése azonban kémiai metallurgiai raffinálást igényel.  
Átfogóan nagy hatásfokú óntisztítás elektrolitos raffinálással valósítható meg. 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.[Halsall, P.: The Refining of Tin, Metall, 43 (1989) 131-136] Egyik ilyen lehetıség 
a lúgos fürdık alkalmazása. Ezek nátrium-sztannáton alapulnak és több szempontból is 
hátrányosak: A négyes oxidációs fokozat kétszer annyi elektromos töltést igényel fajlagosan, 
mint a kettes fokozat leválasztása. Legalább 80 ◦C fürdı hımérsékletre van szükség, hogy a 
hidrogénnel szemben az ón leválása váljon dominánssá.[Wright, P.: Extractive Metallurgy of Tin, 
Elsevier Press, 1967] Másik lehetıség az ón tisztítására a savas elektrolitok alkalmazása. A savas 
közeg elınyei: az olcsóbb elektrolit oldat, a kis hımérséklet, (a szükséges hıt az elektrolizáló 
áram elıteremti), az ón ionok jellemzıen kettes töltése, így az igényelt energia jelentısen 
kevesebb a lúgos fürdıkben jellemzı katódos leváláshoz viszonyítva. A savas fürdı 
hátrányai: viszont a jelentısen több és kb. négyszer nagyobb óntartalmú anódiszap, valamint a 
rendezetlen jellegő katódos fémleválás. Az anódokat gyakrabban kell a tapadó anódiszaptól 



megtisztítani, csak tisztább anódminıséget lehet oldatba vinni. A sósavas elektrolitok 
esetében kevésbé, de a többi savas elektrolit esetében jelentıs mértékben szükséges inhibitor 
jellegő szerves adalékok hozzáadása.[Wright, P.: Extractive Metallurgy of Tin, Elsevier Press, 1967] A 
primer technológiából származó nyersón elektrolitos raffinálásának ipari gyakorlatában a 
krezol-fenol-szulfonsav – kénsav alapoldatot és a β-naftol, illetve más – esetenként titkos - 
adalékanyagokat tartalmazó elektrolit oldat használata terjedt el. A kénsavas-krezol-fenol 
szulfonsav alapú elektrolitoldatot és számos szerves adalékot használva érik el az Sn(II) 
forma stabilizálását és a megfelelı tömörségő és hatásfokú katódos leválást. Ugyanakkor a 
szükséges anyagok igen költségesek, valamint az alkalmazható áramsőrőség is meglehetısen 
alacsony. Másik és egyben újszerő lehetıség a tiszta sósavas elektrolit oldatok alkalmazása. A 
nagy kezdeti költségek elkerülését és a kapott ón különleges tisztaságát jelentheti az egyszerő, 
adalékmentes sósavas közeg, amennyiben az oldat használata, és fıleg tárolása során fellépı 
Sn(IV) képzıdése és az oldat bomlása során a végsı stádiumban fellépı precipitáció 
elkerülhetı. Ugyanakkor, viszonylag kis savkoncentrációval is jó oldhatóság, nagy 
elektromos vezetıképesség és a katódfém olvasztása után nagy tisztaság érhetı el. A kloridos 
közegbıl a durván kristályos katódban megragadó klór eltávozik az utólagos tömbösítı 
olvasztásnál. A kisebb induló költségek mellett a termelékenység is megnövelhetı az 
alapvetıen nagyobb alkalmazandó áramsőrőség-tartomány mellett. Az elektródkinetikai 
sajátságokból eredı durva katódos leválás morfológiája nagy nehézségeket okoz, azonban a 
katódos leválás finomítását segítheti elı a sósavas közegben kialakuló komplex ionok 
következtében megnövekedı inhibíciós hatás. A tömörebb és tisztább leválás érdekében 
érdemes alkalmazni a periódikus áramirányváltás (PCR) technikáját is. A kitőzött kis 
kapacitású és dekoncentrált alkalmazhatóság, valamint a nagy tisztaság szempontjainak a 
csurogtató elıkezelés utáni egyszerő sósavas ón-klorid oldatokban végzett elektrolitos 
raffinálás felelhet meg. Azonban a kutatás elején már tapasztalható volt az elektrolitoldatok 
instabilitása, precipitációs hajlama. Így a technológia kifejlesztésének elsı állomásaként – a 
tevezett programon felül - a sósavas elektrolitoldat megbízható elıállítását és a megfelelı 
mőködést biztosító állapotának stabilizálását voltunk kénytelenek kidolgozni.  
 
 
3  A sósavas elektrolitoldat jellemzıi 

3.1  Az ionok egyensúlyai 
 

A sósavas közegben fellépı kloridos komplexképzést és a kloro-komplex ionok redox 
egyensúlyát termodinamikai alapú számítások tisztázhatják. Az aquo-ionokkal 
felírható elektródpotenciál összefüggések és a klorios komplex ionok kumulatív 
stabilitási kifejezéseinek [Högfeldt, E.: Stability Constants of Metal-Ion Complexes, Pergamon Press, 

Oxford, 1982], valamint az oldott fémre vonatkozó anyagmérlegek kombinációjával erre 
a célra kidolgozott szimulációs módszer és számítógépes program (ROKK – RedOx 
KloroKomplex egyensúlyok) segítségével meghatároztuk az ón megoszlását a különbözı 
ionok között. Az 5.a ábra az összes oldott ón mennyiségére vonatkozó relatív koncentrációk 
függvényeit adja, ha a rendszer redoxi-potenciálját az oldattal intenzíven érintkezı fémes ón 
határozza meg. A számított eredmények jelzik, hogy a fémmel érintkezı kloridos elektrolit 
oldatban az ón domináns oxidációs fokozata az Sn(II) lehet, ami az 
 

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

[ ]( ) [ ]( ) −−− −+=+ Cl)(SnCl2SnSnCl 24 xyx
x

y
y                             (1b) 



katódkorróziót okozó folyamat révén valósulhat meg. Megbizonyosodhatunk az Sn(II) 
dominanciájáról, ha az elektrolízis során folyamatos mintavételezéssel és redox titrálással, 
vagy spektrometriával nyomon követjük az Sn(II) és Sn(IV) ionok koncentrációját. 
Ugyanakkor, az Sn(IV) ionok képzıdésére kézenfekvı indok a környezı levegı oxidáló 
hatása, amit az elektrolit oldat tárolása esetén is figyelembe kell venni. Az egyensúlyi 
számítások szerint, az alacsonyabb oxidációs fokozatú Sn(II) kloro-komplex ionok az: 
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reakció szerint oxidálódhatnak a légköri – illetve oldott - oxigén hatására sósavas (megfelelı 
kloridion-koncentrációjú savas) oldatokban. A termodinamikai szimuláció az 5.b ábra görbéit 
eredményezi az ón ionok közötti megoszlására, ha rendszer redox potenciálját az oldattal 
érintkezı levegı oxigéntartalma határozza meg. 
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5. ábra  Az ón megoszlása az ónporral (a) és levegıvel (b) érintkezı sósavas oldatokban. 
 
A relatív koncentráció-függvények a matematikai szimulációból adódtak az ón különbözı 
oxidációs és komplex fokozatú ionjaira, amennyiben az oldat közepes aktivitási tényezıjét a 
sósavtartalom határozza meg. [Zemaitis, J.F., et al.: Handbook of Aqueous Electrolyte Thermodynamics, 
New York, NY, American Inst. Chem. Eng. Inc., 1983, p.101] A függvények egyértelmően mutatják az 
Sn(IV) forma stabilitását a levegıvel intenzíven érintkezı oldatban, továbbá fontos 
figyelembe venni az anódnak az oxidáló hatását, amely szintén jelentıs szerepet játszhat az 
Sn(IV) ionok létrejöttében. Az Sn(II) ionok oxidációja ón-dioxid-hidrát formájú 
csapadékképzıdés veszélyével jár. Sıt, az (1) folyamat mellé járuló külsı oxidáló hatás 
esetén növekedhet az oldat ónkoncentrációja is, ami kloridos kiválások veszélyével is járhat.  
Sósavas oldatokban az Sn2+ ion a savtartalommal növekvı mértékben képzi a komplex 
ionokat, melyek között nagyobb szabad kloridion koncentráció esetén a [SnCl3]

- és a [SnCl4]
2- 

anionos forma válhat dominánssá. Ez stabilizálja az oldott ionos formát és ellenállóbbá teszi a 
rendszert a precipitációval szemben csökkenı savasság esetén is. Feltételezhetıen, ez a 
komplex kötıdés alapján helyettesíthetı az egyéb (alapvetıen kénsavas) oldatokban 
kritikusan szükséges szerves inhibítor adalékok hatása a katódos fémleválás tömörítésében.  

 a)  b) 



A kloridos közeg tehát sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, aminek a kihasználására 
érdemes törekedni. Megfigyeléseink szerint, azonban a sósavas ón-klorid oldat viszonylag 
hosszú idejő raffináló elektrolízis és az elektrolit fémes ónnal kontaktusban történı állása 
során elveszíti stabilitását. Ez a kutatásban váratlan és alapvetı nehézséget jelentett, ezért 
mindenek elıtt vizsgálni kellett a sósavas elektrolitokban kialakuló kémiai reakciókat és 
egyensúlyi viszonyokat. Különbözı módszerek alkalmazásával meg kellett határozni azokat a 
körülményeket melyek elıidézik az oldat megbomlását. Az eljárást csak a stabilitásában és az 
anódos, illetve katódos folyamatok szempontjából fontos jellemzıiben megfelelı oldattal 
lehet fejleszteni. Ugyanakkor ez a kutatási irány a jelen munkaszakaszban - a munkaterv 2. 
pontjának megfelelı - „a különbözı típusú oldatok alkalmazhatóságának összehasonlító 
vizsgálata” címen megjelölt feladat gyakorlati szempontból fontos kiteljesítését is jelentette.  
A 6.a-b ábra potenciál –pH diagramjai az ón különbözı potenciálokon és savtartalmak mellett 
várható specieszeit mutatja a termodinamikai egyensúlyi állandóknak megfelelıen. A 6. c 
ábra potenciál –pCl- diagramja az ón kloridos komplexeibıl történı redukciójának az 
egyensúlyi állandókból számított feltételeit mutatja normál állapotban. A gyakorlati kloridion 
koncentrációk tartományát a szürke sáv szemlélteti.  
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6. ábra Potenciál-pH diagram Sn-H2O (a), illetve az Sn-H2O-Cl (b) rendszerben 25 oC-on 
[G.H. Kelsall and F.P. Gudyanga: Thermodinamics of Sn-S-Cl-H2O system at 298 K], valamint a számított 
E-pCl egyensúlyi diagram (c) a kloridos komplexek redox átalakulásaira.  
 
Az Sn2+ ionokat viszonylag kicsi stabilitásterület jellemzi, csak 1-es pH alatt és +0,15 – 0,15 
V potenciál értékek között stabilak, növekvı potenciál illetve pH esetén az Sn(IV) forma 
válik stabillá. A 6. b ábrán mutatja, hogy az [SnClx]

y- komplexek növelik az Sn(II) és Sn(IV) 
oldott ionjainak a stabilitását a közönséges Sn - H2O rendszerhez képest. A 6. c ábra egyrészt 
jelzi az ionok redukciójának lehetıségét, másrészt utal a kloridionok inhibíciós hatására is. 
Ugyanakkor, az elektrolitos óntisztítás egyik nagy nehézsége, hogy az elektrolitoldat hosszú 
elektrolízis, illetve fémes ónnal érintkezve tárolás során elveszti stabilitását.  
 
 
3.2  Az elektrolitoldat készítése 
 
Két általunk kifejlesztett módszer létezik az elektrolit oldat elıállítására. Az elsı a királyvizes 
oldás, melynek során adott mennyiségő ónport oldunk fel királyvízzel, majd a megfelelı 
savkoncentrációra hígítjuk (1~2 M HCl, illetve H2SO4) hígítjuk. A királyvízre azért van 

a) b) c) 



szükség, mert szobahımérsékleten a tömény sósavban is csak nagyon lassan zajlik a 
számunkra ideális: 
 

Sn + 2 HCl → SnCl2 + H2 ↑                                              (3) 
 
Alapvetı oldási reakció. A kénsav szinte teljesen hatástalan a fémes ón oldására. A királyvíz 
erıs oxidáló hatására primeren valószínőleg ón(IV) ionok keletkeznek. A folyamat erısen 
hıfejlesztı, tehát szükséges az elektrolit oldat folyamatos hőtése és a kevergetés is. Az oldódó 
ón a kloridionok megfelelı aktivitása esetén azonnal klorokomplex ionok kialakulásával 
stabilizálódhat. Az oldás során primeren keletkezı Sn4+ ion a sósavval történı reakciójában 
izolálható komplex sav, hidrogén-hexaklorosztannát is keletkezhet az alábbi folyamat szerint: 
 

SnCl4 + 2 HCl → H2[SnCl6]                                              (4) 
 
A fontosabb további átalakulást a négyes oxidációs számmal oldott ónnak a feleslegben 
adagolt ónporral az (1) egyenlettel leírt reakcióban történı részleges redukciója jelenti. Így 
kialakul végül az Sn(II) ionjait tartalmazó elektrolit oldat. A zavart az okozza, hogy az oldás 
során az alábbi folyamat is végbemehet: 
 

3 Sn + 4 HNO3 + (x-2) H2O → 3 SnO2·xH2O ↓ + 4 NO ↑                        (5) 
 
A salétromsav reakciója során egy változó összetételő ón-dioxid hidrát SnO2·n H2O vegyület 
is keletkezhet. Ez a csapadék savakban és lúgokban oldható marad mindaddig, amíg állás 
közben lassan, melegítve gyorsabban vizet veszít és polikondenzálódik, miközben orto-
(H4SnO4), a piro-(H6Sn2O7) és a metaónsavnak (H2SnO3) megfelelı víztartalmú állapotokon 
átmenve végül is óndioxiddá (SnO2) alakul. Ez a folyamat az elektrolitoldatban nem megy 
végbe teljesen, de a vízvesztés elırehaladtával párhuzamosan, savakban mind kevésbé és 
kevésbé válik oldhatóvá. A savakban oldható ónsavakat α-ónsavnak, az oldhatatlanokat pedig 
β-ónsavnak nevezik. A salétromsavas oldással elıállított elektrolitoldat esetében az utóbbi 
keletkezik. A királyvizes technológia nagyon körülményes és igen érzékeny az oldat 
túlhevülésekor ónsav-gélképzıdéssel járó polikondenzációra, továbbá a megfelelı 
mennyiségő redukáló ónpor feleslegének a biztosítására. Sıt a királyvizes eljárással elkészített 
oldatok stabilitási ideje viszonylag rövid. Nemcsak hosszú állás során, hanem az elektrolízis 
folyamán is néha jelentkezett csapadékok kiválása, melynek következtében a cellában az 
oldatot cserélni kellett, ami üzemszintő mőködés esetén komoly költségeket jelenthet.  

Amennyiben a sósavas közeg a cél, sokkal megbízhatóbb és állandó eredményt biztosító 
módszer lehet az emelt hımérséklető tiszta sósavas oldási technológia levegıtıl elzárt 
körülmények mellett. Ennek során az ón a  
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Reakció szerint kettes oxidációs számmal oldódik, az 5. és a 6. ábráknak megfelelı stabilitású 
kloridos komplex ionokat képezve. A szükséges mennyiségő ónport a HCl-H2O rendszer 
azeotrópos összetételnek megfelelı ~6 mólos sósav oldatban forralással oldottuk. Erre a célra 
egy visszafolyó hőtıvel ellátott reaktort alkalmaztunk, melyben a keverımagon kívül egy 
platinaháló is került elhelyezésre. Ennek hatására a hidrogén leválási túlfeszültsége lecsökken, 
így az ónpor oldódása felgyorsítható és elkerülhetı a por összetapadása laza szerkezető 
„péppé” melyen hidrogénbuborékok megtapadva lényegesen lassítanák az oldást. A 
feloldásához szükséges idı 1-1,5 óra, mely az ónpor szakaszos adagolásával csökkenthetı. Az 



így elkészített elektrolitoldatok az állás során zárt mérılombikokban még igen hosszú idı 
után sem vesztették el stabilitásukat. Ezzel a technológiával elıállított elektrolitoldatok 
esetében is tapasztaltunk ónnal való érintkezés során stabilitási problémát, de jóval hosszabb 
idı után, mint a királyvizes oldással készült oldat esetében, és a csapadék jellege is más volt.  
 
 
3.3  Az elektrolitoldat óntartalmának gyorselemzése  
 
Az oldatok stabilitásának vizsgálatára elengedhetetlen volt kidolgozni az Sn(II), valamint az 
összes oldott ón kimutatására jól alkalmazható klasszikus analitikai módszert. Mivel a I2 
oxidálja azokat a redoxi rendszereket, amelyek standardpotenciálja kb. +0,54V-nál megfelelı 
mértékben kisebb. A 6. c ábra szerint a kettes oxidációszámú ón jóddal négyes oxidációs 
számú ónná oxidálható a sósavas közegben. Ugyanakkor az 5. b ábra szerint a levegıvel való 
érintkezés befolyásolhatja a meghatározás pontosságát. Ezért el kellett készíteni egy olyan 
inert atmoszférával ellátott titráló rendszert, melyben ez a mérés megvalósítható. Ezt 
szemlélteti a 7. ábra. Az Sn(II) közvetlenül és pontosan mérhetı volt jodometriával.  
 

 
 

7. ábra  Az Sn(II) és ΣSn meghatározására alkalmas jodometriás mérırendszer 
 
A mérıpohárba egy mágneses keverırúd és egy kisebb mérető platinaháló került 
behelyezésre. A zavaró idegen ionok elkerülésére, alumíniummal végzett teljes precipitációt 
alkalmaztunk szobahımérsékleten az oldatmintákban közvetlenül. Az így cementált ónt 
nitrogén buborékoltatás és láng fölötti forralás mellett 6M HCl-ben visszaoldva az összes ón 
Sn(II) formába került a mintában, így ez is mérhetı volt jodometriával. A módszer szinte 
pillanatszerő eredményeket adott, ami a folyamatok követéséhez volt fontos. 
További módszerként a rendelkezésre álló Shimadzu 1601 típusú UV-VIS spektrofotométert 
is igénybe vettük az Sn(IV) keletkezésének kimutatására. Az ón(IV) ionok spektrofotometriai 
kimutatásának megkönnyítésére fenil-fluoront (2,6,7-fenil-9-izoxanton-6) szerves indikátort 
alkalmaztunk. A vizsgálatok során az elektrolitoldatokból minden esetben 3 ml-t, míg a fenil-
fluoron oldatból 0,5 ml-t mértem egy ledugózható kémcsıbe, ahol pontosan 30 percig állt az 
elegy a színes komplexek kialakulása érdekében.  
 
 
3.4  Az elektrolitoldatok stabilitása 
3.4.1  Az oldott ón oxidációja  
 
Az elektrolitoldat állékonyságát nagymértékben befolyásolja az Sn(II) ionok oxidációja. A 8. 
ábra az aktivitás-pH diagramok segítségével mutatja az Sn(II) vegyületek egyensúlyát SnO-



val és Sn(OH)2-vel valamint az Sn(IV) vegyületek egyensúlyát SnO2-vel Sn(OH)4-gyel és 
H2Sn(OH)6-tal. Látható, hogy különösen a semlegeshez közeli savtartalom mellett csökkenhet 
le a szabad ónionok stabilitása. Különösen a négyes oxidációs szám esetén könnyen 
képzıdhetnek ón-hidroxidos, -oxidos csapadékok. Ugyanakkor ezek az egyensúlyi diagramok 
nem tartalmazzák az ón kloro-komplexeit, amelyeknek kis savtartalom esetén is dominánsak 
lehetnek, ahogyan ezt szemléltetik a 5 ábra görbéi. Ezek stabilizáló hatásúak.  
 

 
 
8. ábra Aktivitás-pH diagramok 25 oC-on  a) vizes Sn(II) vegyületek egyensúlyban SnO-val és 
Sn(OH)2 vel. b) vizes Sn(IV) vegyületek egyensúlyban SnO2-vel, Sn(OH)4 és 
H2Sn(OH)6.[Kelsall, G.H., Gudyanga, F.P., Thermodynamics of Sn-S-Cl-H2O system at 298 K. J. of 

Electroanal. Chem and Interfacial electrochem., 280, 1990, 267-282] 
 
A levegı oxidáló hatásának kimutatására egy membrános levegı kompresszor segítségével 
levegıbuborékokat vezettünk 50cm3 frissen elkészített oldatba, ahol 10 g/dm3 volt az Sn és 1 
mol/dm3 a HCl koncentrációja. A mérés során kapott spektrumokból rendre kivontuk az ón-
mentes 1M HCl fenil-fluoronnal alkotott spektrumát. A 9. ábrán látható, hogy a 
buborékoltatás közben az Sn(IV) ionok spektrumának 490~500 nm-nél lévı csúcsa egyre 
jobban nı, ami bizonyítja az 5. ábrán bemutatott számítási eredmények alapján várt hatást .  
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9. ábra A levegı buborékoltatás oxidáló hatása a) forró savas oldással és b) feleslegben adott 
királyvizes oldással készített oldatok esetében. 
 
A forró sósavas oldással elkészített friss SnCl2 oldat Sn(IV) koncentrációja 0,4 g/dm3 
értékőnek adódott, ami a 10 g/dm3 összes óntartalom mellett szinte elhanyagolható, tehát az 
ón(II) a jellemzı oxidációs fokozat (9.a ábra a görbéje). Levegın való 2 napos nyugalomban 
állás során (9.a ábra b görbéje) az oldatba lassan kerülı oxigén hatása figyelhetı meg, mely 
az Sn(IV) forma mennyiségének enyhe növekedését eredményezi. A levegı oxidáló hatását a 

b) a) 



buborékoltatással lehet gyorsítani és a 15 percenként kapott spektrum csúcsok növekedését a 
további görbék szemléltetik. 
A királyvizes oldással elkészített oldat esetében jelentısen nagyobb lehet a kiinduló Sn(IV) 
koncentráció. Jelen esetében a királyvíz feleslegben volt adagolva, ón szemcsék nem 
maradtak oldatlanul és a 10 g/dm3-es ón oldatban az Sn(IV) ion koncentrációja 7,4 g/dm3 
értékkel adódott. A kiinduló oldatok Sn(IV) koncentrációinak a viszonyát a kapott 
fényabszorpciós csúcsok relatív magassága is tükrözi. A királyvizes oldású oldat esetén a 
képzıdı Sn(IV) forma egy része ón(IV)-oxid-hidrátot is képezhet, amely friss állapotában 
ugyan oldott ónsav (SnO2.nH2O), de a fenil-fluoronos komplexek képzésére már valószínőleg 
nem hajlandó. A buborékoltatás eredményeként kezdetben a spektrumok növekvı csúcsai 45 
perc (a-c-d – görbe) után csökkenés volt tapasztalható (e-f – görbe). Az oldatban lévı Sn(IV) 
ionok a 6. b ábra egyensúlyi Sn(IV) koncentráció – pH határfüggvényeinek megfelelıen 
fokozatosan ónsavvá alakulhatnak, ami a látható tartományban már nem mutatható ki. A 
kétféle módszerrel készített oldat ón(II) és Sn(IV) koncentrációjának a buborékoltatás közben 
jodometriával mért változását mutatja be a 10. ábra.  
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10. ábra Az Sn(II)/Sn(IV) koncentrációjának változása a levegıbuborékoltatás hatására a) 
forró sósavas,-b) feleslegben adott királyvizes oldással készített 10g/dm3 Sn, 1M HCl 
koncentrációjú oldatban 
 
 
A koncentrációs görbék alátámasztják a fényelnyelési spektrumok változásából fent levont 
következtetéseket. A királyvizes oldatok a beadott királyvíz és az ónpor mennyiségi 
viszonyától függı mértékben tartalmaznak Sn(IV) ionokat. A levegı hatására fellépı további 
oxidáció a forrós sósavas technikával készített oldatokéhoz hasonló tendenciát mutat.  
Az 5. ábrán bemutatott számítási eredmények szerint a forró sósavas oldás során a fémes ón 
jellemzıen kettes oxidációs fokozatban oldódik, ami azonban levegıvel érintkezve elveszti a 
stabilitását és oxidálódik. Ennek az elektrolizáló cellában is várható átalakulásnak a 
sebességét szükséges volt hosszabb idın keresztül nyugvó oldatban tisztázni. A nyitott 
pohárban több napon keresztül állni hagyott oldatmintában az ón különbözı oxidációs 
fokozatainak a koncentrációját az idı függvényében a 11. a ábra jodometriás titrálással kapott 
eredményei szemléltetik. Az Sn(II) és Sn(IV) koncentrációs görbék egyértelmően mutatják a 
levegı oxigénjének betudható oxidáció viszonylag lassú folyamatát. Ezt a folyamatot a 
minták Sn(IV) fényelnyelési csúcsainak a növekedésén keresztül mutatja a 11. b ábra is. Az 
állásidıvel egyre jobban növekszik az Sn(IV) ionok mennyisége, de nem tapasztalható 
precipitáció. A levegıvel érintkeztetés a nyugvó oldatok esetében valamivel lassabb oxidációs 
folyamatot eredményez, mint az elızıekben vizsgált buborékoltatás.  

a) b) 
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11. ábra  Az Sn(II), Sn(IV) és az összes Sn koncentrációjának (a), illetve az Sn(IV) fenil 
fluoronos fényelnyelési csúcsainak változása sósavas oldással és 1M HCl koncentrációra 
beállítás után szabad levegıvel érintkezésben állni hagyott oldatban.  
 
További kérdést jelentettek a levegıvel érintkezı oldatban végbemenı változások, 
amennyiben az oldattal fémes ón is érintkezik. Ezért az elızı vizsgálatot megismételtük az 50 
cm3 térfogatú és eredetileg 10 g/dm3 Sn koncentrációhoz 1g ónport is adva. A királyvíz 
adagolása most igen kis részletekben, és az eredetileg beadott ónpor teljes elfogyásánál 
valamivel kisebb mennyiségben történt, ami itt is biztosította az (1) reakció szerint az Sn(II) 
alakban történı oldást. Az oldatminták jodometriás eredményeit a 12. ábra szemlélteti.  
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12. ábra  A levegıvel érintkezı oldatban történı változások ónpor adagolása mellett (10 
g/dm3 Sn kiinduló oldat + 1g Sn)-  a) forró sósavas oldás,  -  b) királyvizes oldás  
 
A sósavas technikával készített nyugalmi állapotú oldatban a levegıbıl oldódó oxigén 
hatására képzıdı Sn(IV) az ónporral az (1) egyenlet, valamint az 5. ábra szerinti redox 
reakcióban végül Sn(II) ionokat eredményez. A vizsgálat idıtartama végére is maradt még 
fémes ón a rendszerben. A királyvizes oldással készített oldatba adott ónpor esetében is az 
Sn(II) állapot stabilizálódását mutatja a 11.b ábra a vizsgálat elején. Mindez azonban jelentıs 
mértékő redukcióval mehetett végbe, ugyanis az elsı mérési pont ΣSn koncentrációja az (1) 
reakciónak megfelelıen, a kiinduló oldathoz képest több mint a duplájára emelkedett. Az állás 
során itt sem volt tapasztalható sárgulás és csapadékképzıdés. Az Sn(II) koncentrációja ebben 
az oldatban is felette marad végig az Sn(IV) koncentrációjának, de a nagyobb mértékben 

a) 
b) 

a) b) 



fogyó és a felületén esetleg ónsavas precipitációval is inaktívvá váló ónpor késıbb már nem 
tudja megakadályozni az oldott ón levegı általi oxidációját. A vizsgálat második napján már 
kimerült a beadott ónpor redukáló hatása. Az elemzett összes óntartalom a többszöri 
mintavételek miatt csökkenı térfogatban a várható 30 g/dm3 érték fölé is nıhetett. 
 
 
3.4.2  Sósavas oldással készített különbözı Sn koncentrációjú oldatok állékonysága 
 
Az 1. fejezetben felsorolt okokból célként kitőzött sósavas elektrolitoldatokra koncentrálva, 
szükséges volt még megvizsgálni a hosszabb idejő tárolás során fellépı változásokat. A 
vizsgálatok megmutatták, hogy a forró sósavas oldással készített oldatok stabilabbak, mint a 
királyvizes módszerrel készítettek. Ugyanakkor, a tiszta sósavas oldatok esetében is jelentıs 
változások léphetnek fel a fémes ónnal érintkezésben tárolt oldat ónkoncentrációjában és a 
precipitációval szembeni stabilitásában. Ennek vizsgálatára 10 - 30 g/dm3 óntartalmú és 50 
cm3 térfogatú tiszta sósavas kiinduló oldatokhoz adtunk ónport és nyugalomban, légköri 
érintkezésben hosszú idın keresztül tárolva figyeltük meg a változásokat. Összehasonlításra, 
az oxidáló hatást 1 cm3 H2O2 beadásával fel is erısítettük. Ezt leszámítva, a vizsgálat 
modellezte az árammentes, de az anódokat még tartalmazó cellában hagyott oldatban várható 
folyamatokat. A 13. ábra képsorozatai mutatják, hogy a 10 és 30 g/dm3 kiinduló Sn-tartalmú 
oldatokban a 9. napig nem történt változás, csupán az ónpor mennyiségének a szemmel 
látható csökkenése tapasztalható. Azonban a 9. nap elteltével a 30 g/dm3 Sn + 1cm3 H2O2 + 
2g Sn oldatban változás történt. A megjelenı halványsárga szín folyamatosan egyre erısebb 
lett és emellett az oldatban elkezdett megjelenni a fehér csapadék is. A 10. nap elteltével már 
átlátszatlan lett az oldat. Ugyanekkor a 30 g/dm3 Sn + 2g Sn oldatban is jelentkezik a sárga 
elszínezıdés. Több nap elteltével a sárga szín itt is kissé erısödött és megjelent a fehéres 
csapadék finom eloszlásban. A 10 g/dm3 oldatoknál még 288 óra elteltével sem volt 
érzékelhetı változás, de az Sn(IV) mennyisége az oldatban folyamatosan növekedett. 
 

 
 a)    b)   c)   d) 
13. ábra  A 10 és 30 g/dm3 koncentrációjú, sósavas oldással készített 1M HCl oldatokban 
tapasztalt változások az állás során  
a) 10 g/dm3 +2g Sn,  b) 10 g/dm3 +2g Sn + 1cm3 H2O2, 
c) 30 g/dm3 +2g Sn, d) 30 g/dm3 +2g Sn + 1cm3 H2O2. 
 
A fent leírt változások megfigyelése mellett az oldatok összetételét jodometriával is nyomon 
követtük. Ezt mutatja a 14. ábra.  



0 48 96 144 192 240 288
Idõ, óra

0

50

100

150

200
K

on
ce

nt
rá

ci
ó,

 g
/d

m
3

Sn2+ (10 g/dm3 + 2g Sn)

Sn4+
 (10 g/dm3 + 2g Sn)

Sn2+
 (10 g/dm3 + 2g Sn + 1cm3  H2O2)

Sn4+
 (10 g/dm3 + 2g Sn + 1cm3  H2O2)

 Sn2+ 

 Sn2+ 

 Sn4+  Sn4+ 

0 48 96 144 192 240 288
Idõ, óra

0

50

100

150

200

K
on

ce
nt

rá
ci

ó,
 g

/d
m

3

Sn2+
 (30 g/dm3 + 2g Sn)

Sn4+ (30 g/dm3 + 2g Sn)

Sn2+
 (30 g/dm3 + 2g Sn + 1cm3  H2O2)

Sn4+ (30 g/dm3 + 2g Sn + 1cm3  H2O2)

 Sn2+ 

 Sn2+ 

 Sn4+  Sn4+ 

 
 
14. ábra A 10 – és 30 g/dm3 induló Sn koncentrációjú oldatok összehasonlítása állás során. 
 
Általánosan, kb. 30 g/dm3 Sn(IV), illetve 150 g/dm3 ΣSn koncentrációnál következett be 
precipitáció. A sárgaság megjelenése feltételezhetıen összefügg a folyamatosan növekvı ΣSn 
és Sn(IV) koncentrációval. Az Sn(IV) koncentrációjának a növekedése az ónsav képzıdést 
segíti, mivel egyre kevesebb az oldatban [SnClx]

4-x alakban stabilizálható klorokomplex ionok 
képzéséhez szükséges kloridionok relatív mennyisége. Ennek eredményeként az oldatban a 
hosszú állásidı alatt a képzıdı SnO2·nH2O molekulák a polikondenzácó következtében olyan 
oldott formájú alakot képeznek, melyek fényelnyelési spektruma már benyúlik a látható 
tartományba. Mivel az oldatban az (1) reakció folyamatos az ónpor elfogyásáig, ezért az oldat 
összes ónkoncentrációja is növekszik, amit a fedél ellenére is érzékelhetı párolgás és a 
mintavételezések miatti térfogatcsökkenés tovább fokoz. Az egyre több oldott Sn(II) 
oxidációjával ugyanakkor egyre több lesz a képzıdı Sn(IV) is. Ez a kettıs mechanizmus 
vezet ahhoz, hogy a megjelenı sárga szín után viszonylag rövid idın belül megjelenik a fehér 
zavarosság. Ez az ónsav képzıdésének folyamataként értelmezhetı. A hidrogén-peroxid 
hatása a kísérlet kezdetén felgyorsította az oxidációt, ezért jelentkezhetett korábban a 
precipitáció. A 10 g/dm3 kiinduló Sn-koncentrációjú oldat még 10 nap elteltével is stabil 
maradt mindkét esetben. A 13. ábrán látható, hogy a 10 g/dm3-es kiinduló óntartalmú a) és b) 
oldat esetén az Sn(IV) koncentrációja nem haladja meg a ~30 g/dm3 határt, ami a 30 g/cm3 
kiinduló Sn tartalmú c) és d) oldatok esetében a precipitáció kezdetével esett egybe. Így az 
adott 1M HCl oldatokban az Sn(IV) koncentráció 30 g/dm3 feletti értékei mutatkoztak 
veszélyesnek.  
 
 
4  A raffináló elektrolízis vizsgálatának alapvetı kísérleti eredményei  
 

Az elektrolitoldat stabilitása fontos kritérium az eljárás gyakorlati alkalmazhatósága 
érdekében. Ezért a részletes kémiai stabilitási vizsgálatok után szükséges volt az oldat 
összetételi változásait az elektrolízis menete során is vizsgálni. A kísérletekhez használt 
anódok elektronikai gyártóüzemektıl kapott forrasztási ónhulladékok beolvasztásával 
készültek, a csúcshatások kizárása érdekében kör szelvénnyel kialakítva, kerámiaformába 
öntve. A katód alaplemez anyaga réz volt, melynek felületén egy 3 X 3 cm nagyságú központi 
aktív felület volt szabadon hagyva. A fennmaradó katódfelület mőanyag fóliával, vagy lakkal 
volt szigetelve. Az elektródok képe a 15. a ábrán látható. A réz alaplemezen elızetes 
elektrolízissel tömör ónréteget alakítottunk ki. A kísérleti berendezésben a 15. ábrán látható 

a) b) 



két 150 cm3 térfogatú cellát alkalmaztuk sorba kötve, a párhuzamos kísérletek érdekében. A 
katódon leválasztott fém tisztasága érdekében a cellát egy sőrő szövéső mőanyag szőrıhálóval 
osztottuk anód- és katódterekre. Az anódtér térfogata kb. fele volt a katódterének.  

 

  

   a)          b) 

15. ábra  A kísérleti elektródok és az elektrolizáló cella kialakítása  

 

Az elektromos áramot két ellentétes irányban bekötött szabályozott DC tápegység 
szolgáltatta, melyeket felváltva kapcsolt a cellára a periodikus áramirányváltó (PCR) 
üzemmódot elıállító számítógépes rendszer. A kísérleti cella mőködését a National 
Instruments NI-USB 6212 analóg-digitális interfésze és a LabView 8.5 adatgyőjtı és 
kiértékelı szoftvere segítségével folyamatosan ellenıriztük (16. ábra).  

 

 
 
16.ábra  A számítógépes adatgyőjtı-áramvezérlı rendszer kialakítása 
 
A periodikus áramirány-megfordító (PCR) technikát alkalmazták már egyszerő kénsavas 
oldatokban is [Behmer, J, Krajewski, W., Krüger, J.: Untersuchungen zur elektrolytischen 
Raffination von Zinn unter Anwendung periodischer Stromumkehr, Raffinationsverfahren in 
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der Metallurgie, GDMB - Verlag Chemie, Weinheim, 1983]. A periodikusan megfordított 
áramirány az anód mentén csökkenti a felületi fémkoncentrációt és ezzel a vegyületek 
esetleges kiválásának valószínőségét. Ugyanakkor a katód mentén pedig mérséklıdik a 
felületi koncentrációesés, ami csökkenti a szennyezık együtt-leválása valamint a 
szemcsedurvulás szempontjából egyaránt káros katódos diffúziós polarizációt. A ritmikusan 
megállított és újraindított kristálynövekedés finomabb szemcseszerkezetet eredményez 
[Kékesi, T.: A pólusváltásos (PCR) technológia hatása a réz elektrolitos raffinálásakor fellépı 
túlfeszültségekre. Bány. Koh. Lapok- Kohászat, 125, 7/8 (1992), 303-306]. A szulfátos 
rendszerek analógiája alapján, célszerő a sósavas közegben is a PCR (Periodic Current 
Reversal) periodikusan megfordított áram használata. A kristályok kitüntetett irányokban 
történı túlzottan gyors növekedését visszafogja a periodikus áramirány-váltás. A katódon 
leváló Sn(II) kloridos komplex ionokba ágyazódása is inhibíciót eredményezhet, visszafogva 
a szerkezet durvulására vezetı [Kékesi, T.: A Novel Method of Copper Purification by Anion 
Exchange in Chloride Media, PhD értekezés, Tohoku Univ. Japan, 1994, 265-270] túlzottan 
kis gátoltságú töltésátadási lépést.  
A kísérletek során folyamatosan regisztráltuk a cellán átfolyó áram erısségét, valamint a cella 
aktuális feszültségét. Ezek alapján határoztuk meg a cellán átfolyt elektromos töltés 
mennyiségét, ami szükséges a katódos nettó áramhatásfok (Η) alábbi képlet szerinti 
meghatározásához: 
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ahol ∆mSn a katód (ti ~ tv) idıintervallumban mért tömegnövekedése, I+ és I- az idı 
függvényeként regisztrált pozitív, illetve negatív irányú áram erıssége (az elıremeneti idı t+, 
a hátrameneti t-), F pedig a Faraday állandó (96458 As/mol). A gazdaságossági 
számításoknál, természetesen a bruttó áramhatásfok (Ηbr) használata célszerőbb, amikor nem 
vesszük figyelembe azt, hogy az áram rövid idıszakokra visszafelé is folyik: 
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Adott PCR paraméterek esetén a két áramhatásfok számítással egymásba konvertálható: 
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A képletek feltételezik a katódon semlegesített ónionok kettes töltését. Ez megfelel a kiinduló 
oldat állapotának, azonban az elektrolízis folyamán nem tekinthetı kizárólagosnak. 
Mindazonáltal ezt vesszük alapul és a számolt hatásfokot „látszólagos” jelzıvel illetjük.  
Az elvégzett kísérletek során az áramerısségek mindkét irányban azonosak voltak. A PCR 
ciklus idejét a réz elektrolitos raffinálásánál bevezetett [Kékesi, T.: A pólusváltásos (PCR) 
technológia hatása a réz elektrolitos raffinálásakor fellépı túlfeszültségekre. Bány. Koh. Lapok- Kohászat, 125, 
7/8 (1992), 303-306] értéknél rövidebbnek, általában 4 s idıtartamnak állítottzuk be. Az 



elıremeneti és a hátrameneti periódusok idıaránya 20:1 volt, ami a réz elektrolitos 
raffinálásánál bevezetett üzemi értékeknek felelt meg.  
Az áramerısségnek, illetve a geometriai hasznos katódfelületre vonatkozó látszólagos 
áramsőrőségnek alapvetı jelentısége van a katódos ónleválasztás hatékonysága, valamint a 
leválasztott fém minısége tekintetében. Emellett a termelékenységet is természetesen az 
alkalmazott áram erıssége szabja meg. Az összetett hatásai miatt az alkalmazható 
áramsőrőségek tartományát érdemes a szabványos háromelektródos polarizációs 
vizsgálócellában tisztázni. A katódos ónleválasztás folyamatát különbözı óntartalmú és 1 
mol/dm3 sósavat tartalmazó oldatokban fellépı katódos áramokkal lehet jellemezni. Ezeket az 
alapvetı polarizációs méréseket egy számítógéppel vezérelt potenciosztát (Elektroflex – 
EF2104) alkalmazásával végeztük el 1 cm2 hasznos geometriai felülető ón munkaelektród, 
platina ellenelektród és telített kalomel referencia elektródok alkalmazásával. A 17. ábrán az 
ón, illetve a hidrogén leválására vonatkozó polarizációs görbék láthatóak. 
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17. ábra Katódos polarizációs görbék különbözı ónkoncentrációk és a sósavkoncentrációk 
mellett 1 cm2 hasznos geometriai felülető munkaelektródon, a – növelt ónkoncentráció mellett 
1 M HCl oldatokkal, b – tiszta sósavas oldatokkal.  
 
Az ón katódos leválása sósavas oldatokból alapvetıen lehetséges. Az oldat stabilitásához 
legalább szükséges 1 M HCl koncentráció mellett legalább 10 g/dm3 ónkoncentráció 
szükséges a hatékony leválasztáshoz. Ezzel a határösszetétellel kb. 0,3–0,4 V túlfeszültségig 
tisztán ón választható le. Ebben az oldatban ennek kb. 100 mA/cm2 (1000 A/m2) geometriai 
áramsőrőség felel meg. Ezeket az áramsőrőségre, ón- és sósavkoncentrációra vonatkozó 
gyakorlati határértékeket érdemes használni a további alapvetı kísérleti vizsgálatok során.  
Az elektrolitos raffinálás hatékonyságát a katódos leválás és az (1) kémiai reakcióval 
jellemezhetı katódkorrózió viszonylagos sebessége határozza meg. Az elıbbi az ón 
leválasztás áramsőrőségétıl, az utóbbi az oldat jellemzıitıl függ. Kis áramsőrőségek esetén a 
jelenlévı Sn(IV) ionok fémet visszaoldó hatása, túl nagy áramokon pedig az erıs polarizáció 
miatt a hidrogénionok, vagy más ionok redukciója csökkentheti az áramhatásfokot. A 
gyakorlatban a katódos leválasztás hatékonyságát a (8) képlettel számított bruttó 
áramhatásfokok látszólagos áramsőrőség szerinti ábrázolásával ítélhetjük meg. A 18. ábra a 
kénsavas oldatok stabilitásához szükséges 1M H2SO4 és a kémiailag ezzel egyenértékő 2M 
HCl savat és 10 g/dm3 ónt tartalmazó frissen készített oldatokban végzett 1-órás 
elektrolízisekkel kapott párhuzamos kísérletek átlageredményeit mutatja. A sósavas 
elektrolitoldat jelenetısen nagyobb áramhatásfokokat tett lehetıvé, mint a kénsavas alapú 
oldat, különösen a gyakorlat számára fontos nagyobb áramokon. Az adott körülmények között 
leválasztott katódok szerkezetére a 19. ábra makrofelvételei utalnak. 

a 
b 
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18. ábra  A bruttó áramhatásfok a geometriai katódfelületre érvényes látszólagos 
áramsőrőség függvényében sósavas és kénsavas oldatokkal. (PCR 4s-20:1) 
 

 
 

19. ábra  A katódos leválás változása a látszólagos áramsőrőség függvényében  
(a – i: 100;200;400;600;800;1000; 1200; 1500; 2000 A/m2 , 2M HCl, 
 A – I: 100;200;400;600;800;1000; 1200; 1500; 2000 A/m2 , 1M H2SO4). 
 
Az eredmények tükrözik az oldási technikától függıen kialakuló káros Sn(IV) koncentrációt, 
ami a királyvizes törzsoldaton keresztül készített kénsavas oldatokban jellemzıen nagyobb. A 
tetravalens ón ionok redukciójával az elektrolitoldatok hatékonysága is növelhetı. A sósavas 
oldat esetében a várakozásnak megfelelıen nıtt a hatásfok az áramsőrőséget növelve. A 
hatásfok azonban kb. 1000 A/m2 felett már itt sem emelkedett tovább, ami a 17 b ábrán 
szemléltetett hidrogénleválás növekedı részarányával függ össze. A kénsavas esetben az 
áramsőrőség erıs növelésekor még csökkent is a katódos áramhatásfok, ami az anódfolyamat 
zavarára utal. Nagy valószínőséggel ez az anód passzíválódásával, az ón oldódásának a 
visszaszorulásával és az Sn(IV), illetve az SnO2 képzıdés fellépésével hozható 
összefüggésbe. Önmagában már ezek az alapvetı eredmények is indokolják a kitőzött cél, a 
sósavas közegek alkalmazásának a helyességét.  
 
 
4.1  Az adalékolt (krezol-fenol-szulfonsav, β-naftol, enyv) kénsavas elektrolit jellemzıi 
 
A kénsavas alapú elektrolitos ónraffináló eljárást különbözı adalékok felhasználásával hosszú 
idın keresztül fejlesztették, amíg sikerült viszonylag elfogadható katódos ónleválást elérni. 
Az adalékok két alapvetı célt szolgálnak: (1) az Sn(II) oxidációjának a megakadályozása, (2) 
a leválás tömörségének a növelése. Az elsı sikeres adalék-kombináció a krezil sav – enyv volt 
[Mathers, F.C.: Electrolyte for Electroplating Metal with Tin, U.S. Pat. No. 1,540,354-2.6.25)]. Késıbb a 



szulfátos fürdık fejlesztésének fordulópontján a krezol-szulfonsavat vezették be. A szulfátos 
technológiák esetében a krezol-szulfonsav mellett a β-naftol és zselatin/enyv adalékolása vált 
jellemzıvé. A krezolszzulfonsav igen drága vegyszer, ezért gazdaságossági okokból a 
fenolszulfonsav részben kiváltotta az alkalmazásokban. Ezzel együtt az ilyen típusú 
elektrolitoldatok igen drágán állíthatóak elı és az üzem közben természetesen fellépı 
összetételi változások kompenzálása további nehézségeket okoz. A szulfátos fürdık 
kialakításánál általában SnSO4 a kiinduló anyag, amibıl 30-40 g/l ón, 40-80 g/l szabad 
kénsav, 40-100 g/l krezol /fenol -szulfonsav, kb. 2 g/l β-naftol és kb. 1 g/l zselatin tartalmú 
oldatot készítenek, az utóbbi két adalék vizes, illetve alkoholos törzsoldatának végsı 
hozzáadásával. A szabad kénsav a stabilitást eredményezi a hidrolízis meggátlásával, 
valamint növeli a vezetıképességet. A krezol-fenol-szulfonsav gátolja az oxidációt és szintén 
növeli a stabilitást, a β-naftol és a zselatin együttesen segíti a finomabb kristályszerkezető és 
tömörebb leválást. A drága krezol-fenol szulfonsavas közeg sem tudja tökéletesen 
megakadályozni az Sn(II) oxidációját. A katódos folyamatok megzavarásán túl, oldhatósági 
és kiválási problémákat okoz a négy vegyértékő 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 
köszönhetıen az oldatba került ólmot csak kis mértékben oldódó ólomszulfáttá alakítja.  
Az anódban lévı szennyezı elemek - mint amilyen pl. az arzén, antimon, bizmut, réz - nem 
oldódnak az elektrolitban és a fentebb leirt módon keletkezı ólomszulfáttal együtt az 
anódiszapba kerülnek. Az anódmaradványokat 3 hetente szedik ki és mosás után az anódra 
olvasztó kemencébe adják vissza ıket, a katódokat hetente cserélik, az anódiszapot pedig az 
anódmaradványokkal együtt távolítják el. Az utóbbiak az iszapba kerülı ón mellett ólmot, 
arzént, antimont, bizmutot, rezet és nemesfémeket szoktak tartalmazni. Az áramhatásfok – 
részben a hidrogén potenciál közelisége miatt – a gyakorlatban legfeljebb 85 %-ot éri el 
[Hothersall, A.W., Bradshaw, W.N.: Electrodeposition of Tin from Acid Sulphate Solutions, J. Electrodepositors 
Tech.Soc., 12, 1937, 113]. A tisztítási mőveletnél az ólom jelenléte okozhat külön nehézségeket. 
A fı gazdasági hátrány azonban a drága és nehezen beszerezhetı szerves alkotók és adalékok 
igénye. A szulfátos-szulfonsavas rendszer fent részletezett hátrányai, valamint a tiszta sósavas 
közeg várható elınyei miatt a kutatás fókuszában az utóbbi új technológia fejlesztése állt. 
Azonban a tervezett program szerint elvégeztük a kénsav-alapú elektrolitoldattal végzett 
elektrolízisek jellemzését és az alapvetıen használható két savas rendszer összehasonlítását az 
áramhatásfokok és a leválások minısége szempontjai szerint.   
A kénsavas alapú elektrolitoldatokat a 3.2 fejezetben leírt elsı módszerrel, a szükséges 
mennyiségő ónpor királyvizes oldásával készített törzsoldat megfelelı koncentrációjú 
kénsavval történı hígításával készítettük. Az oldás során ügyelni kellett a hőtés közben 
fokozatosan adagolt királyvíz mennyiségére. A mővelet érzékeny a fejlıdı hıre és a 
salétromsav mennyiségére. A gyors oxidáció és a reakcióval járó túlhevülés gélszerő ónsav 
kiválásra vezet a 3.2. fejezetben leírt mechanizmus szerint. Célszerő az ónpor egy kis részét 
oldatlanul hagyni, ami biztosíthatja az átmenetileg képzıdött Sn(IV) visszaalakulását Sn(II) 
fokozatra az (1) egyenlet szerint. Ez a folyamat azonban inkább a kloridionok nagy feleslege 
esetén várható, a kénsavas hígítás ilyen értelemben nem elınyös. Így nagyobb lehet az 
elkészített elektrolitoldatban az Sn(IV) relatív mennyisége, ami a cellában is lehetséges (1) 
reakció miatt a katód erısebb korrózióját okozhatja. Ezzel magyarázható a 18. ábrán látható 
áramhatásfokok általában alacsony tartománya. A kénsavas elektrolitoldatok készítésének 
nehézsége, az eredendıen nagyobb Sn(IV) koncentráció miatt alkalmazzák a krezol-fenol 
szulfonsav komponenst a nagyüzemi kénsavas technológiában. A kisüzemi alkalmazás 
szempontjainak nem megfelelı krezol-fenol szulfonsav elhagyása viszonylag alacsony 
áramhatásfokokat eredményez. Ugyanakkor, az oldási technika további fejlesztésével és 



pontosabb végrehajtásával, valamint az oxidáció elleni védelem javításával az ármahatásfok a 
kénsavas elektrolitoldatok használatakor is emelhetı.  
Az adalékok hatását vizsgáló elektrolízises kísérleteket az elızetes vizsgálatok szerint 
megfelelınek talált 1000 A/m2 látszólagos (geometriai alapfelületre vonatkozó) 
áramsőrőségekkel hajtottuk végre. Az ábrázolt eredmények két frissen készített 
elektrolitoldatot alkalmazó párhuzamos kísérlet átlagolásával adódtak. A 20. ábrán bemutatott 
eredmények szerint, a 20 g/dm3 enyv, illetve 10 g/dm3 β-naftol szerves adalékokat tartalmazó 
vizes törzsoldatokat kis mennyiségben adagolva, kb. 10%-kal emelhetı az áramhatásfok, amit 
az inhibíció erısödésének megfelelıen tömörebb leválási szerkezet indokol. Az eredmények 
az enyv hatását mutatják kedvezıbbnek a β-naftollal szemben. A szerves komponensek 
mennyiségét tovább növelve a hatás gyengül, hiszen az aktív helyek túlzott blokkolásával a 
leválást gátolva a katódkorrózió arányát erısíthetik. A szerves adalékok katódfém 
szerkezetére gyakorolt hatását a 21. ábra szemlélteti.   
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20. ábra  A mért áramhatásfok a kénsavas oldatok szerves adalékmennyisége függvényében. 
(adagolt törzsoldatok: 20 g/dm3 enyv, 10 g/dm3 β-naftol, 1000 A/m2, PCR 4s-20:1) 
 

 
21. ábra  A katódos leválás a kénsavas oldatokba adagolt szerves adalékok függvényében (a – 
e: 0;5;10;15;20 cm3 enyv törzsoldat,  A – E: 0;5;10;15;20 cm3 β-naftol törzsoldat). 



Az áramhatásfokok alakulásával összhangban, a katódos leválási képek is mutatják, hogy a β-
naftol igen erıs hatású inhibitor adalék. A legkisebb vizsgált mennyiség még hasznos módon 
a leválás tömörségét javította, de ennél többet adva, már a leválás túl erıs gátlásával a 
visszaoldódási tendencia viszonylagos erısödését okozza. Ezzel szemben, az enyv adagolása 
nem okoz ilyen mértékő gátlást, viszont a szerkezet tömörítésében láthatóan mégis szerepet 
játszik. Így az enyv, illetve zselatin mérséklet adagolása lehet kedvezı a kénsavas alapú 
elektrolitoldatok esetében. Az adagolást részletesebb vizsgálatokkal lehet optimalizálni.  
 
 
4.2  Az adalékolt (β-naftol, enyv) sósavas elektrolit jellemzıi 
 
Az összehasonlíthatóság érdekében meg kellett vizsgálni a kénsavas oldatoknál szokásos 
szerves adalékok hatását a sósavas közegben is. A 20 g/dm3 enyv, illetve 10 g/dm3 β-naftol 
szerves adalékokat tartalmazó vizes törzsoldatok beadott mennyiségét növelve, a fent leírt 
PCR áramoz és az elızetesen megfelelınek talált 100 mA/cm2 látszólagos áramsőrőséget 
alkalmaztuk. A sósavkoncentrációt a kénsavval való kémiai egyenértékőség biztosítása szerint 
állítottuk be. A megismételt kísérletek átlageredményeit a 22. ábra összegezi. 
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22. ábra  A mért áramhatásfok a sósavas oldatok szerves adalékmennyisége függvényében. 
(adagolt törzsoldatok: 20 g/dm3 enyv, 10 g/dm3 β-naftol, 1000 A/m2, PCR 4s-20:1). 
 
A sósavas alapú elektrolitoldatok készítése az 5. ábra szerint tisztán Sn(II) állapotot 
biztosíthat. A jodometriás titrálással nemcsak az oldott óntartalmat, hanem annak az oxidációs 
fokozatok közötti megoszlását is ellenıriztük. Az analitika igazolta a számításokat, és a 
sósavas oldással készített elektrolitoldatokban az Sn(II) alak dominált. Így a friss oldatban 
sem volt erıs az Sn(IV) ionok következtében az (1) reakció szerint lehetséges katódkorrózió. 
Az áramhatásfokok kb. 25%-kal magasabbak voltak, mint a kénsavas alapú oldatok esetében, 
ami a 18. ábra eredményeit is megerısíti. Mivel a kloridos komplex képzés természetes 
inhibícióval segítheti az ón egyenletesebb leválását, a szerves adalékoknak itt kevesebb 
szerepe lehet. Ezt tükrözik a 22. ábra görbéi. Csupán az enyvbıl lehet érdemes kis 
mennyiséget beadni. A szerves adalékok azonban a katódos redukció aktív helyeit blokkolva a 
a leválás sebességét csökkentik, így a visszaoldódási folyamat szerepe megnıhet. Ez a 
sósavas oldatoknál is tapasztalható a szerves alkotók túladagolásakor. Az adalékolás fı célja 
azonban a leválási szerkezet javítása. A megfelelı katódfémek képeit a 23. ábra szemlélteti.  



 
23. ábra  A katódos leválás a sósavas oldatokba adagolt szerves adalékok függvényében (a – 
e: 0;5;10;15;20 cm3 enyv törzsoldat,  A – E: 0;5;10;15;20 cm3 β-naftol törzsoldat). 
 
A katódfémek makrofelvételei alapján is látható, hogy csupán a legkisebb vizsgált 
mennyiségő enyv adásának volt kedvezı hatása. Ugyanakkor, a sósavas oldatok esetében is 
kitőnt a β-naftol túl erıs inhibíciós hatása. Ennek megfelelıen, a 23. ábra alsó képsorozata 
jelentıs visszaoldódási nyomokat mutat. A katódkorrózió elsısorban az elektrolitoldat 
magasabb szintjén jelentkezett. Ez összefügg a levegı oxidációs hatásának az eredményeként 
itt nagyobb Sn(IV) koncentrációval és a természetes konvekcióval a katód felületéhez alulról 
jutó ón ionok mellett itt kisebb a leválásra képes ón koncentrációja is.  
A szerves inhibítor adagolás a fent leírt PCR árammal mőködı sósavas eljárásnál kevésbé 
javíthat a leválási jellemzıkön, miközben az áramhatásfokra a túladagolás kifejezetten rossz 
hatással van. Ezért a továbbiakban az adalékmentes oldatokkal végeztük a kísérleteket.  
 
 
4.3  A PCR technológiával végzett elektrolízis áramhatásfoka a különbözı hımérséklető 

sósavas és kénsavas elektrolitoldatok esetében 
 
Megtartva az eddigi kísérleteknél általánosan használt PCR paramétereket és az elızetes 
vizsgálatokkal optimálisnak talált látszólagos áramsőrőséget a hımérséklet változtatásának a 
hatását is tisztázni kellett mindkét típusú elektrolitoldat esetében. Az azonos kémiai 
mennyiség érdekében itt is 2M HCl és 1M H2SO4 oldatokat alkalmaztuk. A különbözı 
hımérsékleteken 2 óra idıtartammal és a friss, illetve használt oldatokkal - külön ismétléssel - 
végzett kísérletek alapján meghatározott átlagos bruttó áramhatásfokokat a 24. ábra adja meg. 
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24. ábra  A bruttó áramhatásfok változása a sósavas (a) és kénsavas (b) elektrolitoldatok 
hımérséklete függvényében (1000 A/m2, PCR 20:1). 

a 

b 



A hımérséklet növelése a 22 - 30 oC tartományban a sósavas oldatokkal kb. 10% 
áramhatásfok növekedést eredményez, majd a 35 – 40 oC tartományban a további 
hımérsékletemelés közel ugyanennyi áramhatásfok csökkenést okoz. A kénsavas oldatokban 
is ugyanez a tendencia adódott, de a szintén 22- 30 oC tartományban tapasztalható 
áramhatásfok növekedés csupán kb. 5%-ot tesz ki. Ez a kísérletsorozat is igazolta a sósavas 
oldatoknak a hatékonyság tekintetében mutatott jelentıs elınyeit, hiszen a sósavas oldatokkal 
igen kedvezı kb. 90% körüli bruttó áramhatásfokok adódtak, míg a kénsavas oldatokkal alig 
volt elérhetı a 60%-os szint. A frissen készített elektrolitoldatok rosszabb hatékonyságot 
biztosítanak, mint a katódok cseréje után a már 2 órán keresztül a cellában használt oldattal 
megismételt elektrolízis. Ez valószínőleg az oldási folyamatból adódó aktív Sn(IV) 
koncentrációnak tudható be. A különbözı hımérsékleteken és különbözı típusú és állapotú 
oldatokkal a 2-órás elektrolízisekkel kapott katódok képeit a 25. ábra szemlélteti. 
 

 
25. ábra  A katódfém képe a sósavas és kénsavas elektrolitoldatok hımérséklete és állapota 
függvényében (aa – ee: 22,25,30,35,40 oC, HCl, használt; a – e: 22,25,30,35,40 oC, HCl, 
friss; AA – EE: 22,25,30,35,40 oC, H2SO4, használt; A – E: 22,25,30,35,40 oC, H2SO4, friss). 
 
 
A friss és a használt elektrolitoldattal kapott áramhatásfokok a sósavas esetben nem mutattak 
nagy különbséget, ami a kidolgozott forró sósavas oldási technológia megbízhatóságát 
igazolja. A nagy áramhatásfokok szerint ezzel a módszerrel sikerülhet olyan ideális oldatokat 
elıállítani, amelyek óntartalmában az Sn(II) forma dominál. A kénsavas oldatok esetében 
alkalmazott királyvizes törzsoldat-készítési módszerrel a 26. a ábrán látható enyhén zavaros 
állapot az elsı elektrolízis folyamán – jelentıs csapadék képzıdése nélkül - eltőnik, és a friss 
oldat kb. egy óra elektrolízis idı után színtelenné és tisztává válik.  



 
 
26. ábra  A királyvizes törzsoldatból készített friss és a használt elektrolitoldat képe  
 
A zavarosságot okozó Sn(IV) a nagy felülető katódfémmel érintkezve az (1) reakció által 
nemcsak katódkorróziót okoz, hanem ugyanakkor Sn(II) képzıdésével is jár. A királyvíz 
gyors adagolásakor a törzsoldatban lokálisan képzıdı SnO2 hígítás után a hosszú elektrolízis 
folyamán fokozatosan oldott Sn(IV), majd az (1) reakcióban Sn(II) formára alakulhat. A 
nyitott cellában fellépı felszíni oxidáció és az elektródok felületén fellépı kémiai redukció 
egyúttal az elektrolit ónkoncentrációjának a fokozatos növekedését okozza. Erre – különösen 
az anódos folyamatokra való tekintettel – hosszú idıtartamú elektrolízisek esetében 
figyelemmel kell lenni. A fokozatos ónkoncentráció növekedést inert anódos liberátor kádak 
rendszerbe állítása tudja a legmegfelelıbben ellensúlyozni a gyakorlatban.  
 
 
4.4  A PCR technológiával végzett elektrolízis áramhatásfoka a különbözı összetételő 
sósavas elektrolitoldatok esetében 
 
Az eddigi vizsgálatok alapján a megbízhatóság, hatékonyság, a termék tisztasága és a 
gazdaságosság szerint egyaránt az adalékmentes, illetve enyvvel minimálisan adalékolt 
sósavas oldatok bizonyultak a legkedvezıbbnek. Az ilyen oldatok fı alkotóinak az összetételi 
arányait változtatva érdemes további vizsgálatokat végezni az optimális elektrolízis feltételek 
kutatására. A biztonságos oldatstabilitáshoz legalább szükséges 1 M HCl koncentráció mellett 
elıször a készített oldat óntartalmát változtattuk. Majd a 17. ábra ón, illetve hidrogén 
leválására vonatkozó polarizációs görbéi alapján legalább szükségesnek tartott 10 g/dm3 
ónkoncentráció mellett a sósav koncentrációját változtattuk. A rendre 2 óra idıtartamú 
elektrolízisek elején és végén vett minták jodometriás analitikájával kapott Sn(II), Sn(IV) és 
összes Sn koncentrációkat az 1-2. táblázatok foglalják össze. A friss oldattal végzett két órás 
elektrolízis után a katódokra levált fémet eltávolítva és megmérve, az elektrolízist ugyanazzal 
az oldattal megismételtük minden esetben. Így az oldatok óntartalma 0, 2 és 4 óra elektrolízis 
idık után került elemzésre.  
A frissen készített oldatokkal (a 0 – 2 h idıintervallumban) végzett elektrolízisek adatai 
zölddel, az ismételt beállítások (2 – 4 h intervallumok) adatai pirossal szerepelnek. Az 
analitikai eredményekbıl látható, hogy minden 2 órás elektrolízis során a friss oldatok 
esetében kb. 3 – 6 g/dm3 , a használt oldatokban pedig kb. 2-3 g/dm3 értékkel nıtt az összes 
óntartalom a cella 2/3 térfogatát kitevı katódos térrészben. A mintákat a katódok kiemelése 
után, a szőrıvel elválasztott katódtérben maradt katolit megkeverését követıen vettük. Az 
óntartalom növekedése alapvetıen az Sn(II) ionok formájában jelentkezett. A sósav 
koncentrációját külön vizsgáltuk, de a két órás kísérletek folyamán nem tapasztaltunk 
lényeges változást, ezért csak az erre vonatkozó beállítási értékek szerepelnek az 1. 
táblázatban. Az oldatok induló ónkoncentrációja, illetve a sósav koncentrációja függvényében 
ábrázolt bruttó áramhatásfokokat a 27. ábra mutatja.   

a) 
Friss elektrolitoldat b) 

Használt elektrolitoldat 



1. táblázat  Az összetételt vizsgáló kísérletek oldatainak elemzett ónkoncentrációi 
 

Sn(II) Sn(IV) Sn Sn(II) Sn(IV) Sn

1 5 0 4,73 0,27 5,00 0,5 10 0 9,56 0,44 10,00
1 5 2 7,14 0,41 7,56 0,5 10 2 10,44 0,59 11,03
1 5 2 7,14 0,41 7,56 0,5 10 2 10,44 0,59 11,03
1 5 4 9,37 0,67 10,04 0,5 10 4 12,27 0,77 13,04
1 10 0 9,58 0,42 10,00 1 10 0 9,56 0,44 10,00
1 10 2 11,40 0,65 12,05 1 10 2 11,30 0,70 12,00
1 10 2 11,40 0,65 12,05 1 10 2 11,30 0,70 12,00
1 10 4 13,51 0,91 14,42 1 10 4 13,00 0,91 13,91
1 20 0 19,19 0,81 20,00 2 10 0 9,56 0,44 10,00
1 20 2 22,62 1,37 23,99 2 10 2 13,04 0,83 13,87
1 20 2 22,62 1,37 23,99 2 10 2 13,04 0,83 13,87
1 20 4 24,08 1,94 26,02 2 10 4 14,35 1,13 15,48
1 30 0 28,88 1,12 30,00 3 10 0 9,58 0,42 10,00
1 30 2 33,10 2,04 35,14 3 10 2 13,34 0,88 14,22
1 30 2 33,10 2,04 35,14 3 10 2 13,34 0,88 14,22
1 30 4 34,98 2,88 37,86 3 10 4 14,82 1,19 16,02
1 50 0 48,40 1,60 50,00 4 10 0 9,57 0,43 10,00
1 50 2 53,57 3,40 56,97 4 10 2 14,36 1,04 15,40
1 50 2 53,57 3,40 56,97 4 10 2 14,36 0,86 15,22
1 50 4 55,42 4,84 60,26 4 10 4 15,48 1,37 16,85

6 10 0 9,54 0,46 10,00
6 10 2 15,36 1,30 16,66
6 10 2 15,36 1,30 16,66
6 10 4 17,44 1,57 19,01

HCl, 
M

Sn*, 

g/dm3
Idı, 

h (katolitban) g/dm3(katolitban) g/dm3
HCl, 
M
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27. ábra  A bruttó áramhatásfok változása a sósavas elektrolitoldatok ónkoncentrációja (a, 
illetve a sósav koncentrációja (b) függvényében (1000 A/m2, PCR 20:1). 
 
A katódos áramhatásfok szempontjából a legkedvezıbb ónkoncentráció 10 – 15 g/dm3 értékre 
tehetı. Ennél kisebb óntartalmak esetén a hidrogénleválás, nagyobb ónkoncentrációkon az 
evvel járó nagyobb Sn(IV) mennyiség (1. táblázat) erısebb katódkorróziós hatása, illetve az 
oldat fizikai jellemzıi miatt csökkenı ionmozgékonyság, illetve diffúzió csökkentheti az 
áramhatásfokot. Noha az optimális (kb. 10 g/dm3) ónkoncentráció esetén nem jelentıs a 
különbség, a friss oldatok rendre kisebb áramhatásfokot eredményeztek mint a már 

a b 



használtak, különösen a nagyobb összes óntartalmak esetén. Mivel a 3.3 fejezetben leírt 
módszer szerint csak az oldott Sn(II) határozható meg közvetlenül és az Sn(IV) elemzése az 
összes ón és az Sn(II) különbségeként adódik, ebben az oldott és a kolloid dioxidos forma is 
beletartozik. A hosszú elektrolízis folyamán az Sn(IV) fokozatosan még mindig oldott, de 
inaktív ónsavvá alakulhat. Így csökken az (1) reakcióban reagensként szereplı agresszív 
Sn(IV) koncentrációja. Ezért adnak rendre nagyobb áramhatásfokokat a már 2 órán át használt 
elektrolitoldatok. A további használat során dúsuló ónkoncentráció természetesen ezzel 
ellentétes hatást fejt ki a kb. 15 g/dm3 feletti tartományban. Ezt a mechanizmust igazolják a 27 
b ábrán látható sósav-koncentráció függvényében kapott eredmények. Még a legkisebb 
eltérést biztosító 10 g/dm3 mellett is érzékelhetı, hogy a friss és használt oldatok közötti 
különbség a nagyobb kloridion-koncentrációk mellett kisebbek. A sósav koncentráció hatása 
markánsan befolyásolja az áramhatásfokot. A legkedvezıbb érték az 1-1,5 mol/dm3 HCl 
koncentrációhoz tartozik. Ennél kevesebb sósav nem tudja biztosítani a megfelelı stabilitást 
és az oldat könnyen zavarossá válik, egyben csökkentve a hasznos óntartalmat, valamint az 
oldat fizikai tulajdonságain keresztül kedvezıtlenül befolyásolhatja az ón ionok 
diffúziósebességét is. A 2 mol/dm3-nél nagyobb sósav koncentráció pedig, az 5 a ábra szerint 
Sn(IV) stabilitását hirtelen csökkenti, ami az (1) reakció erısödését okozza. Ugyanebben az 
irányban hat a friss és használt oldatokkal kapcsolatban fent leírt mechanizmus, a kloridos 
komplexképzésen keresztüli aktiváló hatás is.   
A kísérleti eredmények szerint az ón- és a sósav-koncentráció, valamint az elektrolitoldat 
elkészítés utáni állapota jelenti a fı meghatározó tényezıket az elektrolízis hatékonysága 
szempontjából. A PCR áramalakkal a 10 – 30 g/dm3 ón- és az 1 – 3 mol/dm3 HCl-
koncentráció tartományokra, valamint a friss és a használt állapotú oldatokra vonatkozó 
kísérleti faktortérben meghatároztuk ennek a fı faktoroknak a bruttó áramhatásfokra 
gyakorolt összetett hatását kifejezı interpolációs polinomot. Ebben a faktorok transzformált 
értékei szerepelnek, melyeket csillag felsı index jelöl. A (10) képletekbe az ón koncentrációt 
g/dm3, a sósav-koncentrációt mol/dm3 értékekben behelyettesítve, a megfelelı kísérleti 
tartomány két végpontján -1, illetve +1 értéket vesznek fel a transzformált faktorértékek.  
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Az elektrolit ónkoncentrációjának növelése az (1) reakción keresztül erıteljesen csökkenti az 
ón elektrolitos leválasztásának áramhatásfokát. A megadott interpolációs faktortérben közel 
ilyen mértékben csökkenti az oldat sósav-koncentrációjának a növelése is az áramhatásfokot 
Az oldat állapotára (friss/használt) utaló faktor szintén jelentıs, ami az elkészítést követı  2-
órás elektrolízis során az Sn(IV) állapotát érintı kémiai változások áramhatásfokot javító 
szerepét tükrözi. A legnagyobb értékő kereszthatás együttható mutatja, hogy a használt 
elektrolitoldatokban növelve az ón koncentrációját – kb. 1/3-dal - kevésbé csökken az 
elektrolízis áramhatásfoka. Ilyenkor az óntartalom növekedése nagyobb mértékben 
jelentkezik Sn(II) formában. A másik jelentıs kereszthatás együtthatója kifejezi, hogy a 
nagyobb sósav-koncentráció esetén erısebben csökkenti az ónkoncentráció növelése az 
áramhatásfokot. Ez az (1) reakciónak a kloridionok által erısödı mértékére utal. A 28. ábrán 
az A – F, illetve az AA - FF képeken szemléltetett katódfém szerkezetek a sósavtartalom 
növekedésével az 1 M HCl koncentrációig tapasztalható tömörödést, majd az erısödı 
visszaoldás miatt a finom kristályok eltőnését és a nagyobb tős leválás kialakulását 
szemléltetik  



 
28. ábra  A katódfém képe az ón- és sósavkoncentráció, valamint az oldat állapota szerint. (aa 
– gg: 0,1,5,10,20,30,50 g/dm3 Sn, 1 M HCl használt; a – g: 0,1,5,10,20,30,50 g/dm3 Sn, 1 M 
HCl,  friss; AA – FF: 0,5, 1;2;3;4;6 mol/dm3 HCl 10g/dm3 Sn, használt; A – F: 0,5, 1;2;3;4;6 
mol/dm3 HCl 10g/dm3 Sn, friss). 
 
Az a - g, illetve az aa - gg képek az ónkoncentráció növelésének a hatását szemléltetik. A 10 – 
20 g/dm3 Sn koncentrációtartomány eléréséig tömörebb és nagyobb terjedelmővé válik a 
leválás, majd az erısödı visszaoldódás miatt itt is eltőnnek a finom kristályok és a leválás 
vastagabb tős, illetve lándzsás szerkezetővé válik.  
 
 
4.5  Sósavas-kénsavas elektrolitoldat-keverékek vizsgálata 
 
Az elektrolitoldat megbízható készítési módszerének a lehetısége, a nagyobb tisztaság 
elérhetısége, valamint a gazdaságosság elınyeihez a fenti eredmények szerint elınyösebb 
mőködési jellemzık is társulnak a fejlesztési célul kitőzött sósavas rendszerekhez. 
Mindemellett érdemesnek tartottuk megvizsgálni a kétféle sav keverésével elıállítható 
elektrolitoldatok alkalmazhatóságát. Mivel azonban a tiszta sósavas oldatok minden 
tekintetben határozottan elınyösebbnek bizonyultak, a keverék-elektrolitok vizsgálatának a 
jelentısége pusztán az érdeklıdés szintjére csökkent. Így az összehasonlítást lehetıvé tevı 
vizsgálatot csak az elızı eredmények alapján elfogadható jellemzıknek megfelelı 
beállításokkal hajtottuk végre. A 23. ábra oszlopdiagramja szemlélteti a PCR árammal, 25 oC 
hımérsékleten nyugvó elektrolitban különbözı kénsavkoncentrációk mellett elért bruttó 
áramhatásfokok értékeit.  
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29. ábra  Mért bruttó áramhatásfokok különbözı kénsavtartalmú elektrolitokkal (PCR, 1000 
A/m2, 20 g/dm3 Sn, 10 cm3 királyvizes törzsoldat + 140 cm3 jelölt összetételő oldat).   
 
A 10 cm3 királyvizes ón-törzsoldatot 140 cm3 1M H2SO4 oldattal hígítva elıállított elektrolit 
oldattal kaptuk a legkisebb (~38%) bruttó áramhatásfokot. Noha itt 20 g/dm3 volt a beállított 
óntartalom, az így kapott áramhatásfok közel megfelel a 24. ábra 25 oC hımérsékletre és a 20. 
ábra adalékmentes állapotra vonatkozó 10 g/dm3 óntartalmú 1 M kénsavas oldattal kapott 
áramhatásfokok átlagértékének. A frissen készített tiszta 1M sósavas 20 g/dm3 óntartalmú 
oldatokkal kb. 75% bruttó áramhatásfok volt elérhetı a 27. ábra megfelelı pontja szerint. 
Ugyanilyen, de 10 g/dm3 óntartalmú friss sósavas oldattal kb. 85 % volt az elérhetı bruttó 
áramhatásfok. Ugyanakkor, a tiszta sósavas oldatokból leválasztott ón szerkezete is tömörebb. 
Mindez megerısítette a sósavas oldatok elınyösségére már a korábbi vizsgálatok alapján 
levont következtetést.  
 
 
5  Összefoglalás 
 
A nagy értéket és környezeti terhet egyaránt hordozó forrasztási ónhulladék Magyarországon 
dekoncentrált formában is megvalósítható feldolgozására gazdaságosan alkalmasnak ítélt 
tiszta sósavas elektrolitos raffinálás hatékonysági korlátait vizsgáltuk a kutatás elsı fázisában. 
Az eredmények bizonyították, hogy a tiszta sósavas oldatok elınyösebben alkalmazhatóak 
erre a célra, mint a különféle szerves adalékokkal támogatott kénsavas oldatok. 
Szisztematikus vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a szerves adalékoknak nincs nagy szerepe a 
sósavas elektrolitoldatok esetében. Az elektrolízis hatékonyságát elsısorban az 
áramsőrőséggel arányos leválasztási sebesség, valamint az ón- és sósavtartalommal arányos 
kémiai korróziós sebesség egymással alkotott viszonya határozza meg. A katódos 
áramhatásfok szempontjából a legkedvezıbb feltételeket az 1000 A/m2 látszólagos 
(geometriai katódfelületre vonatkozó) áramsőrőség, 10-15 g/dm3 Sn- és 1 – 1,5 mol/dm3 HCl 
koncentrációk mellett találtuk. A hımérséklet mindkét irányú folyamatra gyorsító hatással 
van és a legkedvezıbbnek a 25 – 30 oC tartomány mutatkozott. Szigetelt kádak 
alkalmazásakor ezt a hımérsékletet az elektromos áram által az elektrolitoldat ellenállásán 
fejlesztett hı is fenn tudja tartani. Az alapvetı faktorok hatásmechanizmusát minden esetben a 
termodinamikai adatok alapján kidolgozott matematikai szimulációval összhangban 
értelmeztük. Az oldat stabilitását a hosszú távú mőködtetés és tárolás igényeinek megfelelıen 
biztosítani az Sn(II) – Sn(IV) egyensúly kémiai feltételeinek megfelelıen biztosítani tudjuk. 
Ehhez az oldatban végbemenı oxidációs reakciók viszonyait kellett kiegészítı kísérletekkel 
vizsgálni. Továbbá, ki kellett dolgozni a minimális Sn(IV) képzıdéssel járó elektrolitoldat 
készítáési módszert, valamint az oldott ónionok jodometrián alapuló gyorselemzését. Mindez 
a késıbb megalkotandó technológia alapvetı igényeit szolgálják.  


