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A kutatás  első  szakaszában  bebizonyosodott  az  adalékmentes  sósavas  ón-klorid  oldatok
alkalmassága, sőt  előnyössége is az ólommentes forrasztási ónhulladék elektrolitos raffinálására. A
katódon leválasztott ón kristályok tisztasága azonban az eljárás alkalmazásának az alapvető feltétele.
Ezt  hosszú  távú  kísérletek  során  gyűjtött  minták  elemzésével  lehet  ellenőrizni.  Alapvető  cél  a
forrasztási technológia során homogén állapotban felvett réztartalom eltávolítása. Emellett az esetleges
ezüst  adalék viselkedését  is  tisztázni  kell.  A többi  szennyező üzemszerűen nem koncentrálódik a
forrasztófürdőben, de a vizsgálatoknak az általában előforduló szennyező fémekre is figyelemmel kell
lennie.  Nagytisztaságú,  a  forrasztófürdők  hígítására  is  alkalmas  ónt  az  elektrolitos  raffinálás
biztosíthat.

A korábbi kísérletek során megállapítottuk a hatékonysági, energiafogyasztási és a stabilitási
szempontoknak is megfelelő elektrolitoldat összetételi tartományt. A forró sósavas technikával a finom
szemcsézetű ónból  készített  oldat  a meghatározott  sósav- és óntartalmak mellett  stabil  és  a fémes
ónnal érintkezésben fellépő ónkoncentráció-növekedés kompenzálásával,  valamint az Sn(IV)/Sn(II)
arány visszaszorításával a folyamatos használhatóság is biztosítható. A korábbi vizsgálatok alapján
megállapított módszerrel elkerülhető a precipitáció és a zavaróan magas Sn(IV) koncentráció is. A
javasolt elektrolitoldattal és a megfelelő hatásfokot is biztosító áramsűrűséggel, valamint az általában
használt 20/1 előremeneti/hátrameneti áramperiódusokat alkalmazó PCR (periódikusan megfordított)
különleges áramalakkal  sem volt  biztosítható a finomabb,  egyenletesebb leválási  kristályszerkezet,
illetve a tömörebb levált fém.

Az  elektrolitoldat  megbízható  készítési  módszerének  a  lehetősége,  a  nagyobb  tisztaság
elérhetősége,  valamint  a  gazdaságosság  előnyeihez  a  kutatás  első  fázisának  eredményei  szerint
előnyösebb  működési  jellemzők  is  társulnak  a  fejlesztési  célul  kitűzött  sósavas  rendszerekhez.
Mindemellett  kiegészítő  vizsgálatokat  is  végeztünk  a  sósav  és  a  kénsav  keverésével  előállítható
elektrolitoldatok alkalmazhatóságára  vonatkozóan.  Mivel  azonban a  tiszta  sósavas oldatok minden
tekintetben  határozottan  előnyösebbnek bizonyultak,  a  keverék-elektrolitok vizsgálata  pusztán  elvi
jelentőségű.  A 10  cm3 királyvizes  ón-törzsoldatot  140  cm3 1M  H2SO4 oldattal  hígítva  előállított
elektrolit oldattal kaptuk a legkisebb (~38%) bruttó áramhatásfokot. Noha itt 20 g/dm3 volt a beállított
óntartalom, az így kapott áramhatásfok közel megfelel a 10 g/dm3 óntartalmú 1 M kénsavas oldattal
kapott áramhatásfok értékének. A frissen készített tiszta 1M sósavas 20 g/dm3 óntartalmú oldatokkal
kb. 75% bruttó áramhatásfok volt elérhető. Ugyanilyen, de 10 g/dm3 óntartalmú friss sósavas oldattal
kb. 85 % volt az elérhető bruttó áramhatásfok. Ugyanakkor, a tiszta sósavas oldatokból leválasztott ón
szerkezete is tömörebb, mint a kénsavas oldatok esetében kapott óné. Mindez megerősítette a sósavas
oldatok  előnyösségére  már  a  korábbi  vizsgálatok  alapján  levont  következtetést,  így  a  két  sav
keverékével nem érdemes tovább foglalkozni.

Az  elérhető  tisztaság  jellemzésére,  valamint  a  katódos  leválás  szerkezetének  a
befolyásolhatóságának  a  megállapítására  további  részletes  laboratóriumi  vizsgálatokra  és  értékelő
munkára volt szükség.

Az eddigi vizsgálatoknál alapvetően alkalmaztuk az iparban is ismert PCR technológiát  az
általában  alkalmazott  periódusidő  arányok  mellett.  Azonban,  ezt  a  beavatkozási  lehetőséget  sem
szabad  figyelmen  kívül  hagyni,  hiszen  az  áramirány  megfordítás  relatív  idejének  az  elérhető
áramhatásfokra gyakorolt közvetlen negatív hatása nyilvánvaló. Ugyanakkor, a leválási szerkezet és az
elektrokémiai jellemzők, a polarizációs viszonyok változtatásával egy közvetett pozitív hatása is van,
ami dominálhat. Ezért került ez a különleges technika is be az elektrolízises fémtisztítás gyakorlatába.
Az adott  rendszerben azonban nem egyértelmű,  hogy optimális lenne a PCR időparamétereinek a
kénsavas réz-szulfát elektrolitoldatok használatánál jellemző [Szepessy, A., Kékesi, T., Hertelendi, Á.:
Investigation of the electrolytic copper refining by current reversal, Acta Technica Acad.Sci.Hung.,
101,  (1988),  171-183]  beállítása.  Ennek  a  kérdésnek  a  tisztázása  további  kísérletsorozatokat  tett
szükségessé.

Az  oldat  összetételének  és  hőmérsékletének  a  stabbilizálása  szükségessé  teheti  a
kényszerkonvekciót alkalmazását és az oldat egy részének, vagy egészének cellán kívüli kezelését.
Emiatt az oldatáramlás hatását külön is meg kellett vizsgálni.

A jelenségek mélyebb értelmezéséhez szükségessé vált az elektrolitos raffináló kísérleteken
túl, a potenciodinamikus vizsgálatokat is kiteljesíteni. A katód- és az anódfolyamatok természetét a
paraméterváltoztatások  függvényében  a  megfelelő  polarizációs  görbék  alapján  lehet  mélyebben
felderíteni. A csereáramsűrűségek alapján összefüggéseket lehet találni a különböző ismert rendszerek



és a vizsgált sósavas ón-klorid oldatokban jellemző elektrokristályosodási jellemzői között. Mivel a
katódon  kialakuló  kristályok  morfológiáját  a  túlfeszültségi  viszonyok  alapvetően  meghatározzák,
érdemes a megfelelő működést jellemző polarizáció szabályozására is törekedni. Ehhez az elektrolitos
raffináló cellába referencia elektródokat építve lehet információt gyűjteni.

Optimalizált  körülményekkel  és  a  megfelelően  előkészített  oldattal  elindított  hosszú  távú
elektrolitos  raffinálási  kísérlet  során  meg kellett  vizsgálni  a  katódtérben és  az anódtérben  fellépő
összetételi változásokat az idő függvényéban.

A  tiszta  sósavas  oldatokban  végzett  elektrolitos  ónraffinálás  jellemzőinek  mélyebb
megismerését biztosító fenti vizsgálatokat és értékeléseket a projekt második szakaszában végeztük el.
Továbbá megépítettünk egy elektromechanikus elektrolizáló cellát, amely a katódos fém periódikus
tömörítésével  biztosítja  a  megbízható,  huzamos  működést.  A prototípus  cellát  alternatív (hálózati,
illetve napelemes) megtáplálással láttuk el.

A tisztítási hatékonyság jellemzése

A  tisztaságot  jelentősen  nem  befolyásolja  a  leválás  szerkezete,  amennyiben  szilárd
szennyezőktől  mentes  elektrolitoldattal  és  nem  túlzottan  magas  áramsűrűségekkel  végezzük  az
elektrolízist. Ezért a tisztítás eredményességét az eddigi munkával megállapított általánosan megfelelő
beállítások mellett végzett hosszú elektrolízisek alkalmával a katódónból forró savas oldással kapott
minták ICP-AES (Inductively Couipled Plasma Atomic Emission SpectrophotometryÍ) analitikájával
ellenőriztük.

A raffinálási  folyamat  eredményességét  az áramhatásfok és a leválási  morfológia mellett a
kapott katódfém tisztasága is minősíti. Az 1. táblázat a vizsgálatok során legjobb eredményeket adó
beállításokkal kapott katódos leválás összetételét és a folyamatot jellemző tisztulási fokokat (Ti):

                                                             (1)
mutatja, ahol ci,a és ci,k az adott (i) szennyező koncentrációja a szennyes anódfémben, illetve a katódon
tisztán leválasztott kristályokban.

A hatékonyság megállapítására  nyolc  fő  szennyező  koncentrációját  vizsgáltuk,  ugyanis  az
egyéb szennyezők csak kimutatási határ alatt találhatóak a katódónban. Az itt megadott szennyező
elemek között is a szürkével nyomtatott értékek túl alacsonyak a tisztulási fok megítéléséhez. A kapott
eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  a  gyártott  katódón  99,97  %-os  tisztaságú.
Összehasonlíthatjuk az elért tisztulási fokokat a 2 táblázatban látható irodalmi forrás által a kénsavas
elektrolit oldatokban kapott tisztasági értékekkel.

1. táblázat. Adalékmentes elektrolit oldatokból kapott katódos leválás összetétele és tisztulási foka (10 g/dm3 Sn,
1 M HCl, 4:0,2 PCR áram 1000 A/m2 áramsűrűség)

Anyag

Szennyező
koncentrá

ció, %
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.

Anód 0,5025 0,0000 0,5465 0,4428 0,0027 0,0044 0,0143 0,0382 1,5514
Katód 0,0006 0,0001 0,0020 0,0023 0,0008 0,0001 0,0012 0,0232 0,0303

Ti 910 0,31 269 193 3 44 12 2 51

2. táblázat. Adalékmentes elektrolit oldatokból kapott katódos leválás összetétele és tisztulási foka (20 g/dm3 Sn,
1 M H2SO4 , 5:0,5 PCR áram, 250 A/m2 áramsűrűségen) [Behmer, J., Krajewski, W., Krüger, J.: Untersuchungen

zur elektrolytischen Raff. von Zinn unter Anwend. periodischer Stromumkehr, Raffinationsverfahren in der
Metallurgie, GDMB - Verlag Chemie, Weinheim, (1983), 157-172]
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ő
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koncentr
áció, %

Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.
Anód 0,0031 0,0008 0,0118 0,0104 0,0236 0,0010 0,0471 0,1040 0,2018

Katód 0,0027 0,0000 0,0055 0,0020 0,0055 0,0001 0,0294 0,0334 0,0786
Ti 1,1429 90,58 2,14 5,3 4,29 10,00 1,60 3,126 19,74

Éppen a kritikus réz szennyező eltávolításában mutatkozik a sósavas technológia kiemelkedő
előnye, noha a kénsavas vizsgálatok viszonylag alacsonyabb réztartalmú anódokra vonatkoznak. Az
általunk elért igen nagy tisztítási fokokkal a katód összes maradék szennyezője jelentősen kevesebb
mint a kénsavas esetben. Így kijelenthető, hogy a sósavas technológia nemcsak a működési költségek,
hanem a katódfém tisztasága terén is kedvezőbb az iparban már alkalmazott kénsavas rendszereknél.

A tisztítási hatékonyság további eredményeinek vizsgálatát  a fentiektől eltérő körülmények
hatásainak elemzéséhez rendeltük.

A PCR és a szaggatott egyenáram paramétereinek hatása

A korábbi vizsgálatok eredményei szerint az ón katódos leválasztására kedvező a 10 g/dm3 Sn,
1  M HCl  tartalmú  adalékmentes  oldat  alkalmazása.  A megfelelően nagy áramhatásfokot  biztosító
látszólagos  (eredeti  katódfelületre  vonatkozó)  áramsűrűség  1000  A/m2 értékben  határozható  meg.
Ilyen alapbeállításokkal,  azonban érdemes tovább vizsgálni a a PCR, illetve a szaggatott áramalak
(nulla értékű hátrameneti áram) és a katódos leválás jellemzői közötti összefüggést. Először a PCR,
illetve  a  periodikusan  szaggatott  egyenáram  (SZDC)  ideális  ciklusidő  arányának  (t+/t-)  a
meghatározása volt a cél.  Ugyanis a sósavas közegben kialakuló erős komplex képzés, valamint a
redox  folyamatok  miatt  esetleg  más  arány  lehet  kedvezőbb  mint  a  20:1  időarányú  (pl.  4:0,2  s
ciklusidejű) szokásos [Szepessy, A., Kékesi, T., Hertelendi, Á.: Investigation of the electrolytic copper
refining by current reversal, Acta Technica Acad.Sci.Hung., 101, (1988), 171-183] PCR technológia. A
kísérletek a korábbiakhoz hasonlóan, kétórás elektrolízisekkel és friss valamint ismételten használt
oldatokkal  kerültek  elvégzésre.  Az  oldat  összetételének az alakulását  minden  esetben  jodometriás
elemzésekkel követtük.
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1.  ábra.  A bruttó  áramhatásfok  a  PCR (a),  illetve  az  SZDC (b)  periódusidő  arányának  függvényében  (10
g/dm3Sn, 1 M HCl, 1000 A/m2)

Az 1. ábrából látható, hogy friss és használt oldatok esetében egyaránt kb. 20-as ciklusidő arányig
meredeken nő az áramhatásfok értéke,  mind a  PCR, mind pedig az SZDC áramalakok eseteiben.
Tovább növelve az előremeneti periódus relatív idejét, a kapott áramhatásfok gyakorlatilag változatlan.
Így a periódusidő arányát az áramhatásfok növelése érdekében nem érdemes a 20-as érték fölé emelni,



viszont  a  nagyobb  Sn(IV)  mennyiség  a  katódkorrózión  keresztül  az  ónkoncentráció  növekedését,
leválási veszteséget okozhat, valamint a periodikus árammegfordítás morfológiára gyakorolt kedvező
hatása is csökken. A használt oldatok esetében tapasztalt magasabb áramhatásfok eredmények annak
tulajdoníthatóak, hogy az aktív Sn(IV) mennyisége időben folyamatosan csökken, hiszen a hosszú
elektrolízis folyamán az Sn(IV) fokozatosan még mindig oldott, de inaktív ónsavvá alakulhat [Lengyel,
B., Proszt, J., Szarvas, P.: Általános és szervetlen kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, (1954), 627-630].

A szaggatott egyenáram (SZDC) vizsgálatát a PCR árammal szemben, az indokolta, hogy a
katódos  leválás  periodikus  megszakításával  is  elérhető  egy  finomabb  leválási  morfológia,  de  a
hátrameneti  áram  kiesése  folytán  növelhető  a  bruttó  áramhatásfok.  A  jodometriás  elemzési
eredmények  azonban  azt  mutatják,  hogy  a  szaggatott  egyenáram  alkalmazása  a  periodikus
árammegfordítás helyett általában növeli a káros Sn(IV) relatív mennyiségét, mivel felerősíti az anód
oxidáló hatását, sőt az anód passzivációját is lehetővé teszi. Mindezt az 1.b ábrán látható, rendre kb.
5%-kal alacsonyabb bruttó áramhatásfok eredmények tükrözik. Mivel a 20. táblázatban szereplő pH
értékek általában alig változnak, a katódos áramveszteségben az anódos passziváció miatti oxigén és
Sn(IV) képződés és a (2) reakció szerinti katódkorrózió, valamint a katódos hidrogénleválás közel
egyenlő eséllyel idézheti elő.

A kísérletek során kapott jellemző katódos leválási képeket a 2. ábra szemlélteti. A viszonylag
nagy tömegű katódos leválás felületén nem tűnik ki  a periódusidő arány változtatásának a hatása,
különösen a szaggatott egyenáram esetében. Sűrűbben elhelyezkedő új kristályosodási helyek a PCR
árammal  jelentkeznek.  A  rövidebb  periódusidő  arány,  a  nagyobb  visszaoldási  hányad  miatt,
egyenletesebb  leválást  eredményezett.  A  periódusidő  arány  növelésével  PCR  áramalak  esetén
jelentkezik  a  hidrogénleválás  látható  jele  is  a  katód  felső  harmadában.  A megforduló  áram itt  a
hosszabb  előrementei  periódus  alatt  lecsökkenő  Sn-koncentrációjú,  rosszabb  ion-utánpótlású  felső
oldatrétegben  okozhat  erősebb  visszaoldódást,  így  kisebb  fajlagos  felületet,  azaz  nagyobb  lokális
áramsűrűséget,  koncentrációs  polarizációt,  így  végül  hidrogénleválást.  Az  időarány  csökkentése
finomítja  a  kristályszerkezetet,  így  nagyobb  fajlagos  felületet  kényszerítve  a  levált  fémre,  az  ón
felületi koncentrációja kevésbé csökken.

2.  ábra   A  katódos  leválás  változása  a  szaggatott  egyenáram  és  a  PCR  periódusidő  (t +/t-)  arányának
függvényében(10 g/dm3 Sn, 1 M HCl 1000 A/m2;  a-e:5,10,20,40,60 (t+/t-)  arányú SZDC; A-E: 5,10,20,40,60
(t+/t-) arányú PCR).

A  3.  ábra  szintén  a  katódos  leválásokat  mutatja,  de  ez  esetben  erősebb  nagyítással,
mikroszkópos  felvételeken.  A PCR  áram  esetén  a  20-as  periódusidő  során  kapott  leválás  mutat
elfogadhatóan sűrű szerkezetet,  amihez megfelelő áramhatásfok érték is párosul.  Az elért tisztaság
terén a  két  áramalak esetében nem jelentkezett  szignifikáns  eltérés.  Általában 99,96 % Sn körüli
eredmények adódtak a katódon leválasztott fémre. A kísérletek szempontjából a továbbiakban érdemes
a PCR technológiában általában elfogadott 20-as ciklusidő arány alkalmazása.
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3. ábra. Katódfém mikroszkópos képe növekvő szaggatott áram (SZDC) és PCR periódusidő arányok esetén (4X-
es nagyítás, 10 g/dm3 Sn, 1 M HCl 1000 A/m2; a-e:5,10,20,40,60 (t+/t-) arány, SZDC; A-E: 5,10,20,40,60 (t+/t-)
arány, PCR).

Az előző kísérleteken túl, rövid idejű (15 perces) elektrolízisekkel is megvizsgáltuk a
kis 0,5:0,1; 1:0,2; 2:0,2; 4:0,2 s periódusidő arányú PCR és szaggatott áramalakok hatását a
friss  katódokon  kezdődő  leválások  jobban  megítélhető  morfológiai  jellemzőire.  Az  oldat
ebben  az  esetben  is  10  g/dm3 ónt  és  1  mol/dm3 sósavat  tartalmazott.  A 4.  ábra  alapján
elmondható, hogy a periódusidő arány növelésével a kezdeti leválás szerkezete észrevehetően
durvult  mindkét  periodikus  áramalak  esetében.  A szaggatott  áram alkalmazása  szélesebb,
laposabb  dendriteket  is  eredményezett  a  katódfelület  nagyobb  áramsűrűségű  részein,  ami
2:0,2; 4:0,2 és 12:0,2 periódusidő arányok esetén makroszkópikusan is jól látható.

4. ábra A jellemző katódos leválások fényképes és scannig elektronmikroszkópos (fekete-fehér képek, 150X-es
nagyításban)felvételei különböző előre illetve hátrameneti ciklusidő arányok mellett PCR és szaggatott áram
esetén.

Összességében megállapítható,  hogy az áramhatásfok szempontjából  rosszabb kis  (0,5:0,1;
1:0,2)  periódusidő  arányok  a  leválás  morfológiája  szempontjából  előnyösebbek,  mivel  az
elektrokristályosodás sűrűbb gócpontok szerint folyik. Azonban a hatásfokvizsgálatok során legjobban
bizonyult 20:1 (4:0,2 s) periódusidő arányú PCR áramalakú beállítás is a legjobbhoz közeli sűrűségű
kristályképződést biztosít. Továbbá, a PCR árammal a katód felületén kialakuló kristályok szerkezete
egyenletesebb, mint a szaggatott egyenárammal kapottaké.

A PCR és  szaggatott  egyenáram ciklusidejének (t+ + t-)  a  változtatása  miatt  bekövetkező
hatásokat is megvizsgáltuk konstans (20-as) periódusidő arány alkalmazásával. A kapott jodometriás
elemzések eredményeit a 3 táblázat mutatja. Az előremeneti idő növekedésének az áramhatásfokra,
illetve  az  oldatbeli  ónkoncentrációkra  valamint  az  elméletileg  leválasztható  és  a  gyakorlatilag
leválasztott óntömeg különbségére gyakorolt hatását a 3.táblázat és az 5. ábrák illusztrálják.
3. táblázat. A PCR és szaggatott áramalak előremeneti idejének hatását vizsgáló kísérletek oldatainak elemzett
ónkoncentrációi valamint mért pH értékei



Az
5.a
ábra

eredményei alapján látható, hogy ciklusidő növelése a bruttó áramhatásfok szempontjából kedvezőtlen
a friss és használt  oldatok esetében egyaránt.  Ezt alátámasztja az 5.b ábra is, ahol látható, hogy a
hosszabb  ciklusokkal  nő  az  elméletileg  leválasztható  és  a  gyakorlatilag  leválasztott  óntömeg
különbsége és ezzel együtt az oldat óntartalma is.

5. ábra. A bruttó áramhatásfok (a) illetve az elméletileg leválasztható és a leválasztott óntömegek különbsége,
valamint  az  oldatban  oldódott  ón  mennyisége  (b)  a  PCR áram ciklusidejének  függvényében  (t+/t- =20,  10
g/dm3Sn, 1 M HCl 1000 A/m2).
Az óntartalom növekedése - a kísérleti hibák tartományán belüli különbségektől eltekintve - követi a
számított leválási tömeghiányt. Az áramveszteség okai között a (2) katódkorrózió és a hidrogénleválás
közösen, és változó arányban vehet részt. A 3. táblázat hosszabb ciklusidejű eredményeinél a csökkenő
pH értékek és a növekvő Sn(IV) koncentrációk jelzik az előbbi mechanizmus nagyobb jelentőségét. A
használt  oldatok  magasabb áramhatásfok értékeit  a  korábbi  esetekhez hasonlóan,  az  aktív Sn(IV)
mennyiségének  a  csökkenése  okozhatja.  A  szaggatott  egyenárammal  végzett  kísérletek  hasonló
eredményeket hoztak a ciklusidő szerint.

A  szaggatott  áram  használata  esetén  a  kapott  tendencia  a  bruttó  áramhatásfok  terén
megegyezik a PCR-nél tapasztaltakkal. Az értékek azonban kb. 5 %-kal alacsonyabbak. Látható, hogy
az oldat  óntartalom növekménye kevésbé közelíti  meg a leválási  tömeghiány értékét,  mint a PCR
árammal  végzett  kísérletek  esetében.  A korábbi,  szaggatott  egyenárammal  folytatott  kísérletekkel
megegyezően, most is erőteljesebb lehet az anódos folyamat zavara, amit a nagyobb mértékű Sn(IV)
képződés kísér. A nagyobb Sn(IV) koncentráció mellett nagyobb tömegű ón lehet lekötve az inaktívvá
váló – és a jodometria számára is elveszett - oxidos (Sn(IV) vegyületek képződésével. Összességében
látható, hogy a hatásfok szempontjából a minél rövidebb ciklusidejű és 20:1 periódusidő arányú PCR
áram alkalmazása lehet a legmegfelelőbb, hasonlóan az elektrolitos réztisztításhoz.

A ciklusidőnek közvetlenül hatása lehet a katódos leválás  morfológiájára is.  A vizsgálatok
során a különböző beállítások mellett készült felvételeket a 6. ábra szemlélteti. A képekből látható,
hogy a legdúsabb ónleválás,  PCR és szaggatott egyenáram esetén egyaránt,  a vizsgált legrövidebb
(4:0,2 s) periódusidő aránynál adódik. A ciklusidő növelésével főleg PCR áram esetén a katód felső
harmadában  hidrogénleválásra  utaló  jelek  tapasztalhatóak,  amely  jelenség  a  nagyobb  periódusidő
arányoknál  tapasztaltakkal  megegyezik  és  azonos  okokkal  magyarázható.  Szaggatott  egyenáram
esetén  a  növekvő  ciklusidő  erősebben  idézi  elő  a  hosszú  tűs-dendrites  leválást,  ami  nehéz
kezelhetőséget okoz a cellában és az olvasztásnál. A további elektrolitos raffináló kísérletek ezért az
adott feltételek mellett megvalósítható legrövidebb, 4:0,2 s időciklusú PCR beállításokkal történtek.
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Sn(II) Sn(IV) Sn Sn(II) Sn(IV) Sn
katolit anolit katolit anolit

32/1,6 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 32/1,6 9,52 0,48 10,00 -0,05 -0,05
32/1,6 1 10 2 12,62 0,92 13,54 -0,08 -0,08 32/1,6 12,04 1,15 13,19 -0,07 -0,07
32/1,6 1 10 2 12,62 0,92 13,54 -0,08 -0,08 32/1,6 12,04 1,15 13,19 -0,07 -0,07
32/1,6 1 10 4 14,24 1,10 15,35 -0,08 -0,10 32/1,6 14,04 1,50 15,55 -0,07 -0,08
16/0,8 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 16/0,8 9,52 0,48 10,00 -0,05 -0,05
16/0,8 1 10 2 12,24 0,90 13,14 -0,08 -0,08 16/0,8 11,23 1,10 12,34 -0,07 -0,07
16/0,8 1 10 2 12,24 0,90 13,14 -0,08 -0,08 16/0,8 11,23 1,10 12,34 -0,07 -0,07
16/0,8 1 10 4 13,74 1,00 14,74 -0,08 -0,09 16/0,8 13,04 1,20 14,24 -0,07 -0,08
12/0,6 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 12/0,6 9,52 0,48 10,00 -0,07 -0,07
12/0,6 1 10 2 11,84 0,90 12,74 -0,08 -0,80 12/0,6 10,93 0,97 11,91 -0,08 -0,10
12/0,6 1 10 2 11,84 0,90 12,74 -0,08 -0,80 12/0,6 10,93 0,97 11,91 -0,08 -0,10
12/0,6 1 10 4 13,54 0,80 14,34 -0,09 -0,10 12/0,6 12,79 0,85 13,64 -0,09 -0,11
8/0,4 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 8/0,4 9,52 0,48 10,00 -0,07 -0,07
8/0,4 1 10 2 11,23 0,50 11,74 -0,09 -0,08 8/0,4 11,08 0,55 11,63 -0,09 -0,10
8/0,4 1 10 2 11,23 0,50 11,74 -0,09 -0,09 8/0,4 11,08 0,55 11,63 -0,09 -0,10
8/0,4 1 10 4 12,84 0,20 13,04 -0,10 -0,09 8/0,4 12,44 0,60 13,04 -0,11 -0,11
4/0,2 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 4/0,2 9,52 0,48 10,00 -0,07 -0,07
4/0,2 1 10 2 11,03 0,30 11,33 -0,09 -0,11 4/0,2 11,13 0,40 11,53 -0,09 -0,09
4/0,2 1 10 2 11,03 0,30 11,33 -0,09 -0,11 4/0,2 11,13 0,40 11,53 -0,09 -0,09
4/0,2 1 10 4 11,63 0,00 11,63 -0,10 -0,10 4/0,2 11,53 0,30 11,84 -0,10 -0,11
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6. ábra. A katódos leválás változása a szaggatott egyenáram és a PCR áram ciklusidejének függvényében (t+/t-

=20,  10 g/dm3 Sn,  1  M HCl  1000  A/m2 ;  a-e:4,8,12,16,32  sec  előrementi  idő,  szaggatott  egyenáram, A-E:
4,8,12,16,32 sec előrementi idő, PCR).

Az oldatkeringtetés hatása
Az egyenletesebb leválási  morfológia valamint az áramhatásfok növelése céljából érdemes

megvizsgálni az elektrolit oldat keringtetésének a hatását. A speciális kísérleti elektrolizáló cellával
megoldható az oldat keringtetése a katód- és az anódtérben az elektródok felső illetve alsó éleinek
magasságában történő be- és kivezetésekkel. A kísérletek során az elektrolitoldatot az anódtér alsó
harmadából kivezetve, a katódtér felső illetve alsó harmadába tápláltuk vissza. Ez elősegíti az oldat
homogenizálását illetve az ónban feldúsult oldatnak a katód felső felületrészére jutását. A kísérletek a
perisztaltikus  szivattyú  négy  különböző  keringtetési  sebességén  (10-20-40-100  rpm),  folytak.  A
jodometriás elemzések eredményeit  az 4 táblázat,  a kapott áramhatásfokokat pedig az 7.a-b ábrák
szemléltetik.
4  táblázat.  A keringtetés  hatását  vizsgáló  kísérletek  oldatainak  elemzett  ónkoncentrációi  valamint  mért  pH
értékei (felső és alsó elektrolit bevezetés esetén)

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

katolit anolit katolit anolit
10 1 10 0 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07 10 9,49 0,51 10,00 -0,06 -0,06
10 1 10 2 10,72 0,71 11,43 -0,08 -0,08 10 10,95 0,95 11,91 -0,07 -0,07
10 1 10 2 10,72 0,71 11,43 -0,08 -0,08 10 10,95 0,95 11,91 -0,07 -0,07
10 1 10 4 11,63 0,80 12,44 -0,08 -0,08 10 11,91 0,71 12,62 -0,07 -0,08
20 1 10 0 9,28 0,72 10,00 -0,07 -0,07 20 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07
20 1 10 2 10,73 0,65 11,38 -0,08 -0,08 20 10,95 0,98 11,94 -0,07 -0,07
20 1 10 2 10,73 0,65 11,38 -0,08 -0,08 20 10,95 0,98 11,94 -0,07 -0,07
20 1 10 4 11,74 0,60 12,34 -0,08 -0,09 20 12,14 0,96 13,10 -0,07 -0,08
40 1 10 0 9,05 0,95 10,00 -0,07 -0,07 40 9,49 0,51 10,00 -0,07 -0,07
40 1 10 2 11,03 0,75 11,79 -0,08 -0,80 40 11,03 1,00 12,04 -0,08 -0,10
40 1 10 2 11,03 0,75 11,79 -0,08 -0,80 40 11,03 1,00 12,04 -0,08 -0,10
40 1 10 4 12,04 0,90 12,94 -0,09 -0,08 40 12,24 0,86 13,10 -0,09 -0,09

100 1 10 0 8,57 1,43 10,00 -0,07 -0,07 100 8,57 1,43 10,00 -0,07 -0,07
100 1 10 2 11,91 1,33 13,24 -0,09 -0,08 100 11,94 1,10 13,04 -0,09 -0,10
100 1 10 2 11,91 1,33 13,24 -0,09 -0,09 100 11,94 1,10 13,04 -0,09 -0,10
100 1 10 4 13,80 1,14 14,94 -0,08 -0,08 100 13,74 1,00 14,74 -0,09 -0,09
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7. ábra. A bruttó áramhatásfok (a-b) és a az elméletileg leválasztható és a leválasztott óntömegek különbsége,
valamint az oldatban oldódott ón mennyisége(c-d). (a,c - felső, b,d -alsó elektrolit bevezetés, 10 g/dm3Sn, 1 M
HCl, 4:0,2 PCR áram, 1000 A/m2).

A kapott  eredményekből  látható,  hogy  a  keringetési  sebesség  nem  befolyásolja  számottevően  a
katódos  áramhatásfokot.  Egy viszonylag enyhe,  a  perisztaltikus  szivattyú  20  rpm-es  beállításának
megfelelő  keringtetés  adta  a  legnagyobb  áramhatásfokokat.  Ezek  az  értékek  azonban  -  friss  és
ismételten használt  oldatok esetén is -  alig haladják meg az álló oldatban kapott  eredményeket.  A
keringtetési sebesség további növelése csökkenti, az oldat bevezetési szintje pedig alig érzékelhetően
befolyásolja az áramhatásfokot. A 7.c-d ábrák szemléltetik, hogy mindkét elektrolit bevezetés esetén
az  elméletileg  leválasztott  és  a  gyakorlatilag  levált  óntömegek  különbségei  valamint  az  oldat
óntartalom növekményei szinte megegyeznek. Az áramveszteségnek megfelelő le nem vált fémtömeg
jodometriával szinte tökéletesen kimutatható volt, így az oxidált és inaktívvá vált Sn(IV) mennyisége
minimális lehetett. A megadott jodometriás elemzési eredmények azonban a keringtetési sebességgel
együtt növekvő oldott óntartalmat mutatnak. Ez pedig az Sn(IV)-es forma (2) egyenlet szerinti erősödő
katódkorróziós hatását jelzi. A jodometriás elemzési eredmények mindkét áramoltatási mód esetén a
megszokottnál nagyobb, a keringtetési sebesség növelésével együtt emelkedő Sn(IV) koncentrációt
mutatnak. Az erős kevergetés elősegíti az Sn(IV)-es forma katódfémhez kerülését és érintkezését. A
katódos leválásról készített 8. ábrán bemutatott makro- és mikroszkopikus felvételek korróziós hatást
támasztják alá.
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8. ábra. Katódfém képe keringtetett elektrolit oldatokból A,B, a,b - 10,100 rpm, felső bevezetés, C,D,c,d - 10-100
rpm alsó bevezetés, (10 g/dm3Sn, 1 M HCl, 4:0,2 PCR áram, 1000 A/m2).

Az erős keringtetés hatására a katódos leváláson szemmel láthatóvá válnak a visszaoldódás jelei. A
kristályok sűrű tűs-dendritesek. Ezt a mikroszkópos felvételek mutatják. Az Sn(IV)-es forma hatása
vékony tűs, kihegyesedett kristályokat eredményez a felületi visszaoldáson keresztül. Különösen erős
ez a korróziós hatás az elektrolit felső bevezetése esetén, hiszen itt a cella felső részén a katód felső
harmadánál  beáramló  elektrolit  hatékonyan  végigmossa  a  katódfelületet  és  felszín  felől  segíti  az
oxigén bejutását is.

Tisztasági  fok  szempontjából  azonban  meglepően  jó  eredményeket  kaphattunk  az
oldatkeringtetés alkalmazásakor. A tisztasági fok szinte mindegyik beállítás esetén elérte a 99,99 %-os
értéket. Ez a katód felülete menti megnövelt ónkoncentrációval és az így lecsökkent koncentrációs
polarizációval magyarázható. A katódfém elemzési  eredményeit  a 5. táblázat tartalmazza. A kapott
katódón tisztasága 99, 996% volt az alábbi esetben alsó elektrolit-bevezetés esetén.

5. táblázat. A keringtetett  elektrolit oldatokkal kapott katódón összetétele és tisztulási foka (10 g/dm3 Sn, 1 M
HCl,  4:0,2 PCR áram, 1000 A/m2)

Anyag

Szennyező
koncentrá

ció, %
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.

Anód 0,0805 0,0005 0,0414 1,9605 0,0050 0,0004 0,0187 0,0367 2,1437
Katód 0,0003 0,0002 0,0002 0,0024 0,0005 0,0000 0,0004 0,0003 0,0041

Anyag
Tisztulási

fok, %
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.

Katód 1661,157 2,800 174,274 818,580 9,340 17,333 52,308 130,893 517,0446

Az elektródfolyamatok  potenciodinamikus  vizsgálata  és  optimalizálása  a  sósavas  ón-
klorid oldatban

A technológia  kedvező  körülményeit  az  elektródfolyamatok  potenciodinamikus  vizsgálata
alapján meg lehet ítélni. Az egyensúlyi elektródpotenciálhoz viszonyított túlfeszültségnek, illetve az
ennek  megfelelően  kialakuló  -  geometriai  hasznos  katódfelületre  vonatkozó  látszólagos  -
áramsűrűségnek  alapvető  jelentősége  van  a  katódos  ónleválasztás  hatékonysága,  valamint  a
leválasztott fém minősége tekintetében. Emellett a termelékenységet is az alkalmazott áram erőssége
szabja  meg.  További  jelentős  hatást  gyakorol  a  folyamat  hatékonyságára  az  oldat  összetétele  is.
Ezeknek a fő befolyásoló faktoroknak az alkalmazható tartományát a szabványos háromelektródos
polarizációs vizsgálócellában lehetett tisztázni. Az alapvető polarizációs méréseket egy számítógéppel
vezérelt potenciosztát (Elektroflex – EF2104) alkalmazásával végeztük el 1 cm2 hasznos geometriai
felületű  ón  munkaelektród,  platina  ellenelektród  és  telített  kalomel  referencia  elektródok
alkalmazásával.



Az ón, illetve a hidrogén leválására vonatkozó polarizációs görbék a 10. ábrán láthatóak. Az
ón katódos leválása sósavas oldatokból viszonylag enyhén redukáló katódos körülmények mellett már
lehetséges.  Az  oldat  stabilitásához  -  a  korábbi  kísérleti  eredmények és  az  egyensúlyi  számítások
szerint  -  legalább  1  M  HCl  koncentráció  szükséges.  Ilyen  sósavtartalom  mellett  a  különböző
ónkoncentrációkkal kapott  polarizációs görbéket a 10.a ábra szemlélteti.  A gyakorlati  ~ 0,1 A/cm2

áramsűrűséget a 10 g/dm3 Sn koncentráció már megfelelően kis túlfeszültségen biztosítja, de a katód
körüli lokális koncentrációváltozások miatt az elektrolízis elején fellépő átmeneti tartomány nagyobb
ónkoncentrációkkal  kerülhető  el  nyugvó  oldatban.  A kialakuló  durva  felületű  katód  azonban  a
továbbiakban  jelentősen  lecsökkenti  a  polarizációs  ellenállást  és  a  10  g/dm3 Sn  koncentrációnak
megfelelő görbe is a nagyobb ón koncentrációknak megfelelőkkel egyforma meredekséggel folytatja a
felfutását
Míg az 1M HCl oldatból a hidrogén leválása kb. 0,3 V túlfeszültség alatt elhanyagolható, jelentős
katódos áramot legalább 10 g/dm3 ónkoncentráció esetén lehetett nyerni. Ezért az 1M HCl – 10 g/dm3

Sn összetételű oldatok megfelelhetnek a hatékony elektrolízis szempontjainak, miközben minimális az
előállításuk  költségigénye  és  a  stabilitásuk  is  megfelelő.  Ezért  választottuk  ezt  az  összetételt  a
vizsgálatok során alapvetőnek.

A 9.a ábra  a  10  g/l  ónt  tartalmazó  oldatok  katódos  polarizációs  görbéit  mutatja  nyugvó
elektrolitoldatok esetében. Az ón leválás kezdeti kis hullámának hirtelen felfutó szakasza a feszültség
cellára kapcsolása előtt kémiai oldódással kialakult lokálisan megnőtt óntartalomból, a telítődése, sőt
visszafordulása  pedig  az  elektródfelület  menti  oldatréteg  óntartalmának  a  csökkenése  és  a  lassú
diffúziós  utánpótlás  miatt  lép  fel.  Nagyobb  ónkoncentrációk  esetében a  kezdeti  hullám csökkenő
szakasza egyre inkább eltűnik. Ez után egy erősen növekvő szakasz következik ahol az Sn2+ ionok
redukciója a levált ón durva szerkezete miatt egy nagymértékben növekvő katódfelületen jelentősen
csökkenő valós áramsűrűség mellett nagyobb áramokat hozhat létre az adott túlfeszültségen. Ennek
során  a  hidrogénionok  semlegesítődése  az  ábrázolt  feszültségtartományban  még  nem  volt
tapasztalható. A fenti mechanizmust igazolja a növekvő intenzitású keverésnek a 9.b ábrán bemutatott
hatása. Ezzel mind az előzetes lokális koncentrálódásból adódó hirtelen emelkedés, mind pedig a lassú
diffúzióból eredő kezdeti áram-telítődés kiküszöbölődik.

Az elektrolitos leválasztással eldurvuló katódfelület és az ezzel  együtt csökkenő ónleválási
polarizációs ellenállás mellett a görbék nem mutatnak ónleválási határáramot és a hidrogén leválását
csak szemrevételezéssel  lehetett  indikálni. Az áramsűrűség valós értéke erősen függ a  rendezetlen
szerkezetű  katód  állapotától. Ugyanakkor  adott  ónkoncentráció  mellett,  az  ón  (telített  kalomel
referenciára vonatkozó) egyensúlyi  elektródpotenciálja kis mértékben negatív irányban tolódik el a
sósav koncentrációjának növelésével. A 6. táblázat első eredménysora erre mutat példát a 0,5 – 6 M
HCl tartományban.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
- Túlfeszültség, V

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

-Á
ra

m
sû

rû
sé

g,
A

/c
m

2

0,5 M HCl, 10 g/dm3 Sn
1 M HCl, 10 g/dm3 Sn
2 M HCl, 10 g/dm3 Sn
3 M HCl, 10 g/dm3 Sn
6 M HCl, 10 g/dm3 Sn

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
- Túlfeszültség, V

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

-Á
ra

m
sû

rû
sé

g,
A

/c
m

2

1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 0 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 100 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 200 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 300 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 400 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 500 rpm
1 M HCl,10 g/dm3 Sn, 600 rpm

9. ábra  Katódos polarizációs görbék 10 g/dm3 Sn- és különböző sósav-koncentrációk mellett 1 cm2 hasznos
geometriai felületű munkaelektródon, nyugvó (a) és kevert (b) oldatokkal.
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6. táblázat  Az ón egyensúlyi elektródpotenciálja (telített kalomel referencia) és az intenzív H2 fejlődés
kezdetének túlfeszültsége a sósav koncentráció függvényében (10 g/l Sn, 20 oC,)

cHCl, mol/l 0,5 1 2 3 6
E, V vs. SCE -0,482 -0,524 -0,55 -0,583 -0,634

Túlfeszültség, V -0,418 -0,326 -0,23 -0,167 -0,106

Ezek a mért értékek igazolják a komplex stabilitási állandók alapján várt tendenciát. Ugyanakkor a
különböző  sósavtartalmú  oldatokban  tapasztalt  intenzív  hidrogénfejlődés  kezdete  egyre  kisebb
túlfeszültségek mellett lép fel a sósavkoncentráció növelésével. Az erre vonatkozó eredmények (az ón
egyensúlyi  potenciáljához  viszonyítva)  szintén  szerepelnek  a  6.  táblázatban.  A HCl  koncentráció
növelésével  egyre  kisebb  abszolút  értékű  túlfeszültségeken  tapasztalható  intenzív  hidrogénleválás
behatárolja a katódos túlfeszültség, illetve áramsűrűség hasznosan alkalmazható tartományát. Ennek
megfelelően a HCl koncentrációt 0,5-ről 6M-ra növelve a használható túlfeszültség-tartomány 0,418
V-ról 0,106 V-ra, közel negyedére csökken. A keveréssel a hidrogénleválás nem kerülhető el, sőt a
növekvő  felület  elősegíti  azt.  Ugyanis  a  táblázatban  megadott,  intenzív  hidrogénképződés
megindulását jelző túlfeszültség értékek a keverés alkalmazása mellett még viszonylag alacsonyabbak
is voltak.

Az anódos irányú áram nyugvó elektrolitoldatban viszonylag kis polarizációval nagy értékeket
érhet el. Azonban a 10.a ábrán látható anódos görbék első – viszonylag nagy - hulláma után beáll egy
részleges passziválódás. Az ón oldódása az adott potenciál és a kialakuló felületi gátlás erősségének,
valamint a komplex ionok oldatösszetételtől függő mozgékonysági viszonyainak [Erdey-Grúz Tibor,
Schay  Géza:  Elméleti  fizikai  kémia  II.  1954  ,  pp.  600-610]  megfelelően  csökkent  mértékben
folytatódik tovább. A sósavtartalom emelése segíti az oldódott ón stabilitását és gyorsabb transzportját.
Azonban  az  anód  geometriai  felületére  vonatkozó  lehetséges  áramsűrűségek  már  kis  sósav-
koncentráció mellett is nagy értékeket mutatnak. Így a katódos folyamat stabilitása, a gazdaságosság,
valamint a környezeti szempontok miatt is előnyösnek tartott 1 M HCl koncentráció az anódreakció
szempontjából is teljesen megfelelő.
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10 ábra  A sósav koncentráció hatása a 10 g/dm3 Sn tartalmú (a) – nyugvó, illetve (b) kevert oldatok anódos
polarizációs görbéire (20 oC, pontonként 5 s beállási idő).

A keverés hatására az 10.b ábra anódos polarizációs görbéi szélesebb potenciáltartományban mutatnak
növekedést és kissé nagyobb maximális áramsűrűségeket érnek el. A passziválódási jelenség nagyobb
anódpotenciálokra tolódik ki. A változás azonban nem érinti a célzott nagyságrendű (~ 0,1 A/cm2)
anódos áramsűrűségeken fellépő anódos folyamatot.

Az oldott óntartalom anódos oldódásra gyakorolt hatása látható a 11. ábrán. A sósav tartalom
növelésénél  tapasztaltakkal  ellentétben  a  növekvő  óntartalom  gyakorlatilag  nem  befolyásolja  az
anódos oldódás mechanizmusát sem álló, sem kevert elektrolit oldatokban.
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11. ábra. Az ón koncentráció hatása az 1 M HCl tartalmú (a) – nyugvó, illetve (b) kevert oldatok anódos
polarizációs görbéire (20 oC, pontonként 5 s beállási idő).

A katódos  ónleválás  elméletileg  összehasonlítható  jellemzőinek  további  vizsgálata  állandó,
mechanikai zavaroktól mentesen alkalmazható 500 rpm, keverési sebesség és nagyon finom, 5 mV-os
polarizációs  feszültséglépcsők alkalmazása  mellett  történt.  A keverés  az  oldott  ón  koncentrációját
homogenizálta és a diffúziós polarizációt szinte teljesen kiküszöbölve biztosította az elektródreakció
által megkövetelt ónion transzportot a katód felületéhez. Ezért a korábban észlelt lokális maximum
illetve minimum értékek már nem jelentkeztek a 12. ábrán látható polarizációs görbéken.
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12. ábra. A sósav- és ónkonentráció hatása a katódos polarizációs görbékre (20 oC, pontonként 3 s beállási idő,
500 rpm keverési sebesség).

A 12.a ábrából látható, hogy a növekvő sósav koncentráció elősegíti az ónleválást. Az ón ionok
mobilitása növekszik nagyobb HCl koncentráció esetén, mivel a komplexeket körül vevő hidrátburok
mérete csökken. Az 500 rpm keverés és 5 mV-os feszültséglépcső esetén kapott polarizációs görbék
meredeksége  10  g/dm3 Sn  koncentrációig  jelentősen  növekszik.  A  korábban  tapasztalt  lokális
maximum és határáram nem jelentkezik az intenzív keverés következtében a 12.b ábrán. A 10 g/dm3-
től nagyobb ón koncentrációk azonban már nem mutatnak jelentősebb hatást a katódos áramra. Ezért
mozgó  elektrolit  esetében ez a  koncentráció  érték  ideálisnak is  tekinthető.  Álló  oldatok  esetében
nagyobb ónkoncentráció előnyösebb lehet a friss katódon kialakuló folyamatokra.

A hőmérséklet hatását az ón katódos leválási reakciójára a 13.a ábra mutatja. A hőmérséklet
növelése az ónleválási  áramokra nincs jelentős hatással,  ugyanis  az oldatot  melegítve nemcsak az
ónionokat a katód felületére szállító diffúzió, hanem a katódon levált  ón dendritek visszaoldása is
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erősödik. Így a jobb anyagtranszport mellé egy csökkenő effektív katódfelület párosul, ami gátolja az
adott potenciálon kialakuló áram növekedését.
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13. ábra. A hőmérséklet emelésének a hatása 10 g/dm3 Sn 1M HCl (a) illetve ónmentes 1 M HCl (b) tartalmú
oldatok polarizációs görbéire (pontonként 3 s beállási idő)

A  13.a-b ábrák  összevetéséből  következik,  hogy  az  ónmentes  oldatokban  tapasztalható
hidrogénfejlődés  erősségére  a  gyakorlati  áramsűrűséget  biztosító  túlfeszültségi  tartományban  a
hőmérséklettől  függetlenül elhanyagolható. Az óntartalmú oldatokban leváló fém felületi  durvulása
azonban  elősegítheti  a  hidrogén  leválását  is.  A hőmérséklet  növelése  nem szolgálja  a  gyakorlati
ónleválasztás  hatékonysága  javítását.  Ezért  a  szobahőmérsékletű  működés  nemcsak  gazdasági
szempontból lehet megfelelő.

Az ón katódos leválasztásának egy általános nehézsége a durva, dendrites morfológia, aminek a
magyarázatához érdemes vizsgálni a különböző körülményeknek megfelelő csereáramsűrűséget (io)
[Kékesi, T., Isshiki, M.: Electrodeposition of Copper from Pure Cupric Chloride - Hydrochloric Acid Solutions.
J.  Appl.  Electrochemistry,  8,  (1997),  982-990].  Ha a  kialakuló áramsűrűség logaritmusát  ábrázoljuk a
túlfeszültség függvényében és az így kapott logaritmikus függvény lineáris szakaszát extrapolálva a
zérus  túlfeszültségre,  meghatározható  az  elektronátmenet  sebességét  jellemző  csereáramsűrűség.
Ahhoz,  hogy  a  vizsgálatok  során  pontos  információkat  kaphassunk  fontos,  hogy  a  mérőcellában
kiküszöböljük a diffúziós polarizáció jelenségét, ezért a mérések állandó, 500 rpm, kevergetés mellett
folytak. Az 14. ábra a növekvő sósavtartalmú illetve növekvő óntartalmú elektrolit oldatokban 500
rpm  kevergési  sebesség  mellett  kapott  logaritmikus  polarizációs  görbéket,  valamint  a  lineáris
szakaszok  exttrapolálásával  meghatározott  csereáramsűrűségeket  mutatja.  A sósav-koncentráció
növelése  rendre  magasabb  csereáramsűrűség  értéket  eredményez.  A  kapott  adatokat  érdemes
összehasonlítani a kénsavas oldatokban mért csereáramsűrűségek nagyságával. A 10 g/dm3 (~ 0,1 M)
Sn, 2 M HCl tartalmú elektrolit oldatokban ez a fenti mérésekből következtetett érték 400 A/m2, illetve
az 1M HCl oldatban ~300 A/m2, amely értékek jelentősen kisebbek, mint a Piontelli és Meihbuhr
[Weigel,  H.,  Zetzsche,  D.:  Verfahren und Betriebsergebnisse der  neuen ENAF-Zinnhütte in Vinto,
Erzmetall, 27, (1974), 257-312] által azonos ón- és savtartalom beállítások (0,1 M Sn, 1M H2SO4)
mellett,  kénsavas közegben mért  1000 A/m2-es  csereáramsűrűség.  Ez azt  sugallja,  hogy a  sósavas
közegekből  finomabb  szerkezetű,  tömörebb  leválás  érhető  el,  mint  kénsavas  oldatokból,  így
hatékonyabban  alkalmazhatóak  elektrolitos  ónraffinálásra,  noha  a  növekvő  sósavkoncentráció  –  a
növekvő csereáramsűrűség miatt - kedvezőtlenebb lehet a leválás szerkezetére.
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14.  ábra.  Polarizációs  görbék  a  csereáramsűrűség  meghatározására  különböző  sósav (10  g/dm3 Sn)  illetve
különböző óntartalmú (1  M HCl)  elektrolit  oldatokkal  mérve (20 oC, pontonként  5 s  beállási  idő,  500 rpm
keverési sebesség).

A 15. ábrán látható képsorozatok a különböző HCl tartalmú és 10 g/dm3 Sn elektrolit oldatokból
történő ónleválasztás katódos morfológiáját mutatják. Leválás szempontjából a 0,5 illetve 1 M HCl
tartalmú oldatok hasonlóak, viszont a 0,5 M HCl tartalmú oldatok hamarabb vesztik el stabilitásukat
[Kelsall, G. H., Gudyanga, F. P.: Thermodinamics of Sn-S-Cl-H2O system at 298 K, J. Electroanal. Chem., 280,
(1990) 267-282].

15. ábra. A sósavtartalom hatása a katódos ónleválás morfológiájára, a) 0,5 M HCl, b) 1 M HCl, c) 2 M HCl, d)
3 M HCl esetében, 10 g/dm3 oldott óntartalmú nyugvó oldatokkal.

A folyamatok összehasonlítása érdekében érdemes összevetni  a  kapott  csereáramsűrűség értékeket
más  fémek leválasztás  során kapott  eredményekkel.  Az  összehasonlító  mérések három különböző
elektrolit  oldatban történtek,  melyeknek összetételei:  0,16 mol/dm3 Cu,  1 M HCl  (maratóoldatból
készítve), 0,16 mol/dm3 Sn, 0,5 M H2SO4 és 0,16 mol/dm3 Sn, 1 M HCl voltak. A három elektrolit oldat
túlfeszültség-log i összefüggését a 16. ábra szemlélteti. A különböző összetételű elektrolit oldatokból
kapott log io illetve csereáramsűrűség értékeket, pedig a 7. táblázat mutatja.
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A) 0,16 mol/dm3 Cu, 1 M HCl (maratóoldatból), 500 rpm
B) 0,16 mol/dm3 Sn, 0,5 M H2SO4 , 500 rpm
C) 0,16 mol/dm3 Sn,1 M HCl , 500 rpm

16. ábra. A csereáramsűrűség meghatározása különböző összetételű elektrolit oldatok polarizációs görbéire (20
oC, 3 s beállási idő, 500 rpm álladó keverési sebesség)

7. táblázat. A különböző összetételű elektrolit oldatokban mért log io és csereáramsűrűség értékek,500 rpm
keverés mellett (10 g/dm3 Sn, 20 oC, 1 cm2aktív felületű munkaelektród)

Elektrolit
oldat

0,16 mol/dm3 Cu,
1 M HCl

(maratóoldatból)

0,16 mol/dm3 Sn,
0,5 M H2SO4

0,16 mol/dm3 Sn
1 M HCl

log io -1,16 -1,35 -1,55
io A/m2 690 440 283

Látható,  hogy – megegyező moláris  koncentrációk mellett, a 0,16 mol/dm3 Cu tartalmú elektrolit
oldatban legnagyobb a csereáramsűrűség. A fent említett oldatok katódos leválása közötti különbséget
a  17.  ábra  szemlélteti.  A  réztartalmú  oldat  esetében  erősen  tűs-dendrites  elektrokristályosodás
tapasztalható,  míg  az  ón  tartalmú  oldatok  esetében  laposabb,  nagyobb  kristályok  jelentkeznek,  a
sósavas ón-oldat esetében pedig dús a leválás. A viszonylag alacsonyabb csereáramsűrűség jelzi, hogy
a  felületi  töltésátlépés  folyamata nem szakad el  olyan  mértékben az ion-utánpótlástól,  mint  a  réz
kloridos oldatból történő leválasztása esetében.

17. ábra. A katódos ónleválás morfológiája különbözős összetételű elektrolit oldatokban, a) 0,16 mol/dm3 Cu, 1
M HCl (maratóoldatból), b) 0,16 mol/dm3 Sn, 0,5 M H2SO4 c) 0,16 mol/dm3 Sn, 1 M HCl  esetén, keverést nem
alkalmazva. [41]



A 18. ábra képei különböző óntartalmú elektrolitoldatokból állandó, 1 M HCl koncentráció mellett
kapott  katódos  leválások morfológiáját  mutatja.  A 10  g/dm3-nél  alacsonyabb óntartalmú  elektrolit
oldatoknál a kezdeti hidrogénfejlődés következtében a katódlemez felső részén a levált fém iszapos
szerkezetű.  Nagyobb,  20-50  g/dm3,  óntartalom  esetén  viszont  a  levált  fém  szerkezete  lazább  a
kristályok széleinek a (2) reakció következtében növekvő mértékű visszaoldódása miatt. A legdúsabb
leválás 10 g/dm3 induló óntartalommal nyerhető, ezért  a gyakorlat  szempontjából érdemes ezzel a
beállítással dolgozni.

18. ábra. Az ónkoncentráció hatása a katódos ónleválás morfológiájára, a) 0 g/dm3 Sn, b) 1 g/dm3Sn, c) 5 g/dm3

Sn, d) 10 g/dm3 Sn, e) 20 g/dm3 Sn, f) 50 g/dm3 Sn oldott óntartalom mellett, 1 M HCl esetén, keverést nem
alkalmazva.

A megfelelő  beállítások  mellett,  kloridos  oldatból  az  ón  megfelelő  hatékonysággal  és  a
gyakorlat  számára  is  alkalmas,  hosszabb  távon  is  kontrollált  formában  választható  le  a  katódon.
Ugyanakkor, a cella felügyelete, a túlzottan hosszú kinövések mechanikus gátlása szükséges lehet.

Az elektrokristályosodás jellemzői

A fentiek alapján bizonyossá vált, hogy a sósavas ónklorid oldatokból történő fémleválasztás nem
képes tömör, makroszkópikusan összefüggő réteget képezni. A katód felületén képződő ónkristályok
hosszú és többszörösen elágazó dendriteket képeznek. Ez a jelenség általában a gátolt iontranszport és
a gyors töltésátlépési  reakció kombinálódására utal.  A gyakorlati  üzemelés azonban megköveteli  a
hosszabb  időszakokban  is  viszonylag  szabályos  fémleválást,  ami  nem  okoz  rövidzárlatokat  és
anódiszapos  szennyeződést.  Ezért  érdemes  a  körülmények  finomabb  változtatásával  vizsgálni  a
dendrites kristályosodás jellemzőit.

A fémkristályok egyszerű vagy komplex fémionból sorozatos lépések folyamán keletkeznek
szilárd fémek elektrolitikus leválasztása során mindemellett  a meglévőek is tovább növekednek.  A
kiindulási anyag vizes közegekben a szolvatált ion a végtermék pedig a fématom. Ez a valóságban
fémionnak felel  meg, ugyanis az elektronok a rácsban delokalizált  elektronfelhőt alkotnak [Erdey-
Grúz  T.:  Elektródfolyamatok  kinetikája,  Akadémiai  kiadó,  Budapest  (1969),  149-150].  Az
elektrokristályosodás  rendkívüli  érzékenységet  mutat  az  oldatban  vagy  a  katódfelületen  lévő
szennyezésekre.  A katódon  képződő  kristályok  nem egyenletesen  növekszenek  egész  felületükön,
hanem csak a kristálytanilag leginkább aktív pontokon, amelyek nem fedik le az egész felületet. Ezen
növekedési  helyek  mennyisége  illetve  kiterjedése  idegen  anyagokkal  befolyásolható.  Az  elektród
felülete folyamatosan változik. Ha az a kristálynövekedésre gyakorolt gátló hatás eléggé erős, akkor
energetikailag kedvezőbb lehet az új kristályok növekedése. A gócképződés ezért döntően befolyásolja
az elektrokristályosodás kimenetelét.

A  fémleválás  a  gócképződés  gátoltsága  miatt  nem  indul  meg  egyensúlyi  potenciálon.
Túlfeszültséget kapcsolva a rendszerre, a fémionok koncentrációja a kettős rétegben olyan értéket ér
el, amely már lehetővé teszi a kristálygóc képződést, ilyenkor megindul az első fémkristályok leválása.
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Az  ennek  megfelelő  polarizációs  potenciál  tekinthető  a  továbbnövekedésre  már  képes  gócok
létrehozásához szükséges munka mértékeként. A katódon leváló kristályok többnyire rendezetlenek, az
elektrolízis paramétereinek céltudatos változtatásával azonban rendezetté tehetőek. A párhuzamosan
orientált,  rendezett  leválás  egyik  fontos  feltétele,  hogy  a  kétdimenziós  gócok  képződésének  az
energiája legyen a lehető legkisebb. A levált kristályok orientációja a túlfeszültségtől is függ. Az oldat
és  a  kristály fémionjai  lényegesen  különböznek egymástól  mivel  az  oldatban  az ionok hidratálva
vannak. Ha fémet választunk le fémelektródra a semlegesítése valójában a fémion kibontakozása a
hidrátburkából, ami felvéve szabad elektronokat a kristályrácsba épül. Az adszorbeált atom állapota az
adszorpciós erők folytán eltér a szabad atométól és egyfajta középhelyet foglal el az atomos illetve
ionos állapot között.  Ezeket a részecskéket adatomnak ill. „ad” ionnak nevezik, amelyek csökkent
töltésű  ionnak  tekinthetőek  [Erdey-Grúz  T.:  Elektródfolyamatok  kinetikája,  Akadémiai  kiadó,
Budapest (1969), 149-150]. Az elektrokristályosodás két részfolyamatból épül fel. Az egyik a hidratált
ionok elektródfelülethez jutása, dehidratálódása és semlegesítődése, a másik pedig a semleges atomok
adszorpciója, majd diffúziója a felületen és végül beilleszkedése a kristályrácsba. Az első csoportba
tartozó részfolyamatokra az elektródfolyamatok általános törvényszerűségei érvényesek, a második
csoportba tartozókat illetően viszont főleg a kristálynövekedés törvényszerűségei irányadóak.

A diffúziónak, mint sebesség meghatározó faktornak nagy szerepe van. A felületen adszorbeált
víz-  és  egyéb  molekulák  megnehezítik  az  „ad-atomok”  felületi  diffúzióját,  és  csökken  a
mozgékonyságuk. Másrészt az adszorbeált ionok hidratációja csökkenti a fémfelülethez való kötésük
energiáját is. E hatások függnek az oldat összetételétől, továbbá az áthaladó áramtól. A 21. ábra az
elektrokristályosodás folyamatát mutatja sematikusan.

Elektrokristályosodás során a kristálylapok szabályos növekedése csak akkor van előnyben a
rendezetlen fémleválás fölött, ha a folyamat az egyensúlyi potenciál közelében, vagyis viszonylag kis
túlfeszültségen megy végbe. Ha ugyanis nagy a túlfeszültség, akkor a síklapok kiépítéséhez vezető
szabályos továbbnövekedést lehetővé tevő helyek energetikai előnye az új két-, ill. háromdimenziós
gócok képződést előidéző folyamatokkal szemben elenyészik. Kis áramsűrűségeken a felületi diffúzió
a sebesség meghatározó lépés, nagyobb áramsűrűségeken viszont mindinkább a töltésátlépés veszi át
ezt  a  szerepet.  Az idegen anyagok adszorpciójuk által  kisebb-nagyobb részben beborítják a  katód
felületét  ennek  következtében  csökken  az  elektrokémiailag  aktív  felület.  Az  idegen  anyagok
adszorpciója mindezért általában gátló tényezőként, inhibícióként hat. Ezek az anyagok az inhibítorok.
A fémionnal  komplexet  képző  vagy  egyébként  nagyméretű  és  specifikusan  erősen  adszorbeálódó
ionok, ill. molekulák vagy kolloid részecskék a körülményektől függően a felület jelentékeny részét
beboríthatják. Az alacsony olvadáspontú fémek, pl. Sn, Pb,Bi kevésbé érzékenyek az inhibítorokkal
szemben. Az inhibítorok sok esetben főleg a felület aktív helyein adszorbeálódnak, és ezáltal növelik a
fémleválás  aktiválási  energiáját,  ezért  többnyire  kiegyenlítően  hatnak,  és  az  alaptól  független
orientációjú mikrokristályos leválási irányba terelik a folyamatot. Az ón a normál fémek csoportjába
tartozik,  ezeknek  a  fémeknek  alacsony  az  olvadáspontja,  általában  alacsony  a  töltésátlépési
túlfeszültsége (100 és 1000 A/m2 közötti tartományban). Alacsony a felületi feszültségük és magas
rajtuk  a  hidrogén  leválási  túlfeszültsége,  mindemellett  magas  a  felületi  diffúziós  koefficiensük  a
megkötött atomokra. Ezáltal kis hajlandóságot mutatnak az inhibítorok adszorbeálására az elektrolit
oldatokban [Winand, R.: Electrocrystallisation-theory and application, Hydrometallurgy, 29, (1992),
567-598, Erdey-Grúz T.: Elektródfolyamatok kinetikája, Akadémiai kiadó, Budapest (1969), 149-150,
Lin, Z.: Effect of additives on electrodeposition of copper, Examination for the degree of Master of
Science,  Helsinki,  Finland,  (1992),  10-18,  Herron,  W.  and  M.E.:  Electrocrystallization  and
electrochemical  control  of  crystal  growth,   J.Phys.D- Appl.  Phys.  24,  (1991),  217-225].  Az 5.2.2
fejezetben bemutatott eredmények szerint, a szerves inhibitorok adagolása sem képes az alapvetően
dendrites szerkezetű leválás jellegét megváltoztatni, így az áramhatásfokra sincs jelentős hatással.

A fém természete, az áramsűrűség, a hőmérséklet, a keverési és diffúziós viszonyok, az oldat
kémiai összetétele, a felületaktív anyagok és komplexképző ionok adszorpciója együttesen határozzák
meg,  hogy  milyen  arányban  keletkeznek  új  kristályok  és  milyen  módon  növekednek  tovább  a
meglévők.  Az  összefüggő,  tömör,  sima  fémleválás  különböző  adszorpció  általi  gátlások
következménye,  az  ón  és  az  ólom nem  érzékeny  a  felületaktív  anyagokra.  Különálló  kristályok
keletkezésének annál nagyobb a valószínűsége, minél kisebb a fémionok koncentrációja az oldatban,
mert  annál  inkább  előnyben  vannak  a  kiemelkedő  részek,  nemcsak  az  elektromos  térerősség
vonatkozásában, hanem folyadékáramlás általi anyagszállítás vonatkozásában is. Másrészt viszont az



ionkoncentráció  csökkenésével  növekszik  az  új  gócok  keletkezésének  a  valószínűsége.  Gócok
nemcsak az elektród eredeti felületén jöhetnek létre, hanem a növekvő kristályok felületén is, ami által
elágazó  kristályfonalak  keletkeznek,  dendritessé  válik  a  leválás.  Ha  az  elektrolízis  beállítási
paramétereinek a változtatására megnövekszik az új  gócok képződésének a sebessége a kristályok
továbbnövekedésének a sebességéhez képest, akkor mindinkább aprókristályossá, tömörré lesz a levált
fém [Erdey-Grúz T.: Elektródfolyamatok kinetikája, Akadémiai kiadó, Budapest (1969), 149-150].

A több komponensből  álló  teljes  túlfeszültség,  nem jellemzi  a  levált  kristály  alakját.  Winand
javaslata [Winand, R.: Electrocrystallisation-theory and application, Hydrometallurgy, 29, (1992), 567-
598] szerint, célszerűbb túlfeszültség helyett két olyan fő paraméter használata, amelyek segítségével
jellemezni lehet a kristályokat: egyik a J/cMe

z+ hányados, amely a látszólagos katódos áramsűrűség( J,
A/m2) és a fémionok oldatbeli  koncentrációjának (cMe

z+, g/dm3)  a hányadosa,  a másik az inhibíció
intenzitása.  Ez  a  hányados  így  a  diffúziós  viszonyokat  is  reprezentálja. Növekvő J/cMe

z+ és/vagy
inhibíciós intenzitás növeli a nukleáció arányát, ezért a leválás szemcsemérete csökken [Winand, R.:
Electrocrystallization: Fundamental considerations and application to high current density continuous
steel sheet plating, Journal of Applied Electrochemistry, 27, (1991), 377-385].

Az ón esetében a leválási  morfológia vizsgálata szisztematikusan felépített  kísérleti  mátrix
alapján  valósult  meg.  A  különböző J áramsűrűség  és cMe

z+ ónkoncentrációk  valamint  zselatin
kombinációjával végzett kísérletek 15 percig tartottak a kísérleti cellában. Ennyi idő elegendő volt a
kialakuló  jellemző  kristályszerkezet  megállapítására.  A  kísérlet  első  fázisában  10  és  50  g/dm3

óntartalmú valamint 1 M HCl oldatok szerepeltek 250, 500, és 1000 A/m2 látszólagos áramsűrűség
alkalmazása  mellett  adalékmentes  és  0,267  g/dm3 zselatinnal  adalékolt  állapotban.  A J/cMe

z+

hányadosok 10, 20, 50 és 100 értékei a következő áramsűrűség (J,  A/m2)  /ón koncentráció (cMe
z+,

g/dm3)  értékekből  adódtak:  250/50,  500/50,  500/10,  1000/50.  A PCR  áramot  általánosan  4:0,2  s
periódusidők  jellemezték. A  kísérletek  végeztével  a  katódos  leválásról  fényképek  és  scanning
elektronmikorszkópos felvételek (150x-es nagyításban) készültek, amelyeket a 19. ábra mutat. Először
a  makrofelvételek  láthatóak  sorban  és  alattuk  vannak  ugyanolyan  elrendezésben  mikroszkópos
felvételek.

A makroszkópikus felvételek alapján megállapítható, hogy függetlenül az oldat összetételétől és az
alkalmazott áramsűrűségtől a leválás FI (Field oriented Isolated) típusú, azaz hosszú tüskés, dendrites
kinövések jellemzik.  Az is látható, hogy a zselatin inhibitor alkalmazása nem eredményez sűrűbb,
tömörebb leválást,  sőt  a kristályok inkább az aktív katódfelület  szélei felé szorulnak.  A leginkább
észrevehető változás a J/cMe

z+ hányadossal tapasztalható. Itt a növekvő hányados finomodó, sűrűsödő
leválást  eredményez,  amelyet  a scanning elektronmikroszkópos felvételek is mutatnak.  Ez a  hatás
azonban, az adalékmentes oldatok esetén figyelhető meg inkább.

19. ábra. A jellemző katódos leválások fényképes és scannig elektronmikroszkópos (150X-es nagyítású) felvételei
növekvő J/cMe

z+ mellett adalékmentes és 0,267 g/dm3 zselatin tartalom esetén (PCR, I+=I-, 4s/0.2 s).
A legjobb  leválási  morfológia  tömörség,  mennyiség  valamint  mikroszerkezet  szempontjából

adalékmentes esetben J/cMe
z+=100 érték esetén adódott,  ez a gyakorlati tapasztalatok során legjobb

áramhatásfok eredményeket  adó 1000 A/m2 látszólagos  áramsűrűség és  10 g/dm3 Sn beállításnak,
vagyis a korábbi vizsgálatok szempontjai szerint is optimálisnak elfogadott viszonyoknak felel meg.

A túlfeszültség vizsgálata és szabályozása

A  gyakorlat  szempontjából  ideális  leválás  folyamatos  biztosítására  alkalmas  túlfeszültség
meghatározása  szintén  fontos  szerepet  játszik a  kialakítandó technológiában.  A nagy túlfeszültség
ugyanis üzemi alkalmazás esetén növelheti az elektromos energia költségét, de a sűrű kristályosodás
egy bizonyos szintű aktiválási túlfeszültséget is megkövetel. Mivel a csereáramsűrűség (jo) ebben a
rendszerben  viszonylag  nagy,  az  aktiválási  túlfeszültség  kis  értékű  lehet  [Erdey-Grúz  T.:
Elektródfolyamatok kinetikája, Akadémiai kiadó, Budapest (1969), 149-150]:

                                      (2)
-- aktivációs polarizáció (katód és anód esetén egyaránt)
 -- transzfer koefficiens ()
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j – teljes áramsűrűség,  A/m2

jo – csereáramsűrűség, A/m2

A, B – konstansok

A mennyiben nincs  oldatáramoltatás,  illetve keverés,  akkor  csak a  diffúzió képes pótolni  a  katód
felülete mentén leválasztott ionokat. Ez negatív irányban jelentősen eltolhatja a katódfém potenciálját,
ami diffúziós túlfeszültséget okoz:

                              (3)
 -- diffúziós túlfeszültség, V
-- ón ion aktivitás az elektród felületen (a kettős réteg külső oldalán), mol/dm-3

-- ón ion aktivitás az elektrolit oldatban, mol/dm-3

-- diffúziós határáram, A/dm2

A  túl  nagy  diffúziós  túlfeszültség  nemcsak  az  energiafelhasználás  okán,  hanem  az
elektrokristályosodás szempontjából is káros. A felületi réteg ionkoncentrációjának erős csökkenése
gátolja a katódfelületen a leválási gócok kialakulását és levált kristályok növekedését is a felülettől
minél inkább eltávolodó módon, kinövéseket gerjesztve tereli. Ezért szükséges az anódtérből a nagy
fémtartalmú oldatot a katód felületére a nyugvó anódiszap felzavarása nélkül. Erre létezik megfelelő
technikai megoldás.

Mindkét alapvető túlfeszültségi komponens értéke erősen függ az alkalmazott áramsűrűségtől.
Azonban az áramhatásfok és a termelékenység is elsősorban ezzel a fontos paraméterrel függ össze.
Ennek a beállítása fentebbi fejezetekben bemutatott  kísérleti  eredmények alapján a kb. 1000 A/m2

látszólagos (eredeti katódfelületre vonatkozó) érték adódott optimálisnak. Az aktiválási túlfeszültséget
- adott fém leválasztása esetén - az oldat összetételi és hőmérsékleti jellemzőivel, valamint inhibitorok
adagolásával lehet befolyásolni.  Az egyenletesebb leválás  ennek a  növelését,  az energiafogyasztás
csökkentése, pedig a csökkentését kívánná meg. Amennyiben a leválási morfológia jelenti a nagyobb
nehézséget,  a  növelés  lehet  a  helyes  beavatkozás.  Mivel  a  kristályosodás  jellegét  az  aktiválási
túlfeszültség határozza meg közvetlenül, célszerű a diffúziós túlfeszültséget minimalizálva, vagy közel
konstans értéken tartva, a legmegfelelőbb leválási morfológiához tartozó túlfeszültségre szabályozni
az áramot.

Árammentesnek  tekinthető,  stabil  potenciálú  referenciaelektródok  használatával  katód
túlfeszültsége külön mérhető. Referenciaelektródként telített kalomel elektródot alkalmaztunk, amit
egy megfelelően kialakított  és az elektrolitoldattal  feltöltött  alsó végén Luggin-kapillárissal  ellátott
csöves közdarabbal helyeztünk a katód felületéhez lehető legközelebbi pontra. Így elhanyagolható a
referenciapont és a katódfelület közötti ohmikus feszültség. Ehhez a referencia értékhez viszonyítva
mértük  a  katód  potenciálkülönbségét.  A vizsgálatok  során  a  Labview  adatgyűjtő  rendszere  nagy
mintavételi sebességgel regisztrálta az adatokat, amelyeket a megszerkesztett mérőprogram diagramok
formájában  meg  is  jelenített  már  a  mérés  folyamán.  A  diagramok  minden  esetben  a  fellépő
túlfeszültségeket ábrázolták az idő függvényében. A laboratóriumi kísérletek 16 percig tartottak, ez idő
alatt a kialakuló katódos és anódos polarizáció stabilizálódott és a kapott leválások mennyisége az
elektrokristályosodás vizsgálatára is alkalmas. További információ érdekében ugyanilyen kialakításban
vizsgáltuk az  anódos  túlfeszültséget  is.  A Labview megjelenítési  felületén  látható  stabil  potenciál
értékeket és a kísérleti berendezés kialakítását a 20 ábra illusztrálja.



20. ábra. A Labview mérőprogram megjelenítési felülete katódos és anódos polarizáció mérése során, a)
árammentes állapot  b) működés során kialakuló katódos és anódos polarizáció; valamint c) a katódos és
anódos polarizáció mérésére alkalmas cella kialakítása.

A megfelelő  leválási  minőség  eléréséhez  szükséges  katódos  túlfeszültség  meghatározása
szisztematikus kísérletsorozattal történt. A vizsgált paramétereknek két-két szélsőségesen különböző
értékeire  határoztuk  meg  a  túlfeszültségek  értékét  az  elektrolízis  ideje  függvényében,  illetve  a
leválások  morfológiai  jellemzőit.  Az  első  kísérletsorozatban  10  és  50  g/dm3 óntartalmú  valamint
adalékmentes  és 0,267 g/dm3 zselatin tartalmú elektrolit  oldatokból  kapott  leválások során fellépő
katódos és anódos túlfeszültséget vizsgáltuk 250 illetve 1000 A/m2 látszólagos áramsűrűség mellett
4:0,21  s  periódusidő  arányú  PCR  technológiával.  Az  elektrolitoldatok  rendre  1  mol/dm3 sósavat
tartalmaztak.

A  vizsgált  paraméter-tartományban,  az  áramsűrűség  jelenti  a  legerősebb  hatást.  Ennek
növelése 250 A/m2-ről  1000 A/m2-re jentősen növeli  a katódos és anódos túlfeszültségek abszolút
értékeit.  Ugyanakkor,  a  korábbi  eredmények  szerint,  ez  a  változtatás  nagy  hatással  van  az
áramhatásfokra és a leválás mennyiségére és morfológiájára is. A zselatin inhibitor adagolása szintén
szembetűnően emeli a túlfeszültség abszolút értékét, és meglepő, hogy ez mindkét elektród esetében
hasonló mértékű. A katód aktiválási túlfeszültségének az ilyen mértékű eltolása azonban nem jelentett
lényeges változást  a  leválás.  Az oldott  ón mennyisége -  a  diffúziós  polarizáción keresztül  – mint
túlfeszültséget  befolyásoló  tényező  nem  jelentős.  Az  ónkoncentrációtól  függően,  vagy  a
hidrogénleválás,  vagy  pedig  a  visszaoldódás  csökkentheti  a  katódon  leválasztott  fém  eredő
mennyiségét, de a leválás jellemző morfológiája kevésbé változik.

A kísérletek  második  fázisában  a  periódusidő  arányok,  valamint  az  alkalmazott  áramalak
(PCR, illetve szaggatott egyenáram) túlfeszültséget befolyásoló hatását vizsgálatuk 10 g/dm 3 Sn és 1
M HCl tartalmú elektrolit oldatok és 1000 A/m2 látszólagos áramsűrűség alkalmazása mellett

A  fenti  eredményekből  egyértelműen  látszik  a  PCR  áram  átlagos  katódos  és  anódos
túlfeszültséget csökkentő hatása.  Ez az anódos passziválódási  hajlamot és az ezzel  járó ón-dioxid
képződést  visszaszorítja,  ami  kiküszöbölheti  az  anódos  folyamat  zavarát  és  növelheti  az
áramhatásfokot [Hosono,E., Fujihara, S., Imai, H., Honma, I., Zhou, H.: Fabrication of highly porous
and micropatterned SnO2 films by oxygen bubbles generated on the anode electrode, Chem. Commun.,
(2005),  2609–2611].  A nagy  anódos  túlfeszültség,  és  az  evvel  járó  oxigén,  illetve  oxidképződés,
passziváció)  jelentősen  csökkentik  a  katódos  áramhatásfokot.  Szembetűnő  a  fellépő  katódos
túlfeszültség  láthatóan  kb.  40  mV-al  növekedése  a  legkedvezőbbnek ítélt  4:0,2  s  periódusidőkkel
működő  PCR áram helyett  ugyanilyen  periódusidejű  szaggatott  egyenáramot  alkalmazva.  A PCR
technika  ugyanis  jelentősen  képes csökkenteni  a  diffúziós  jellegű  túlfeszültségeket  is  [Kékesi,  T.:
Polarization taking place  during electrolytic refining of copper, possibilities of  its reduction, Acta
Technica Acad. Sci. Hung.,  105 (3),  (1993), 153-172]. A periódusidő arány növelése szintén, noha
kisebb mértékben, növeli a fellépő túlfeszültségeket. A hatás azonban inkább a katód felülete mentén –
főleg az elektrolitoldat  felső rétegeiben – történő ónkoncentráció lokális  csökkenése miatt  fellépő
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részleges hidrogénfejlődés kapcsán befolyásolja a leválási morfológiát. Ezt a hatást az 57. ábra képei
illusztrálják.

Megállapítható az a tény is, hogy az elektrokristályosodás szempontjából legjobb eredményt
produkáló 10 g/dm3 Sn, 1 M HCl tartalmú adalékmentes elektrolit oldatokból 1000 A/m2 látszólagos
áramsűrűség  alkalmazása  mellett  már  viszonylag  alacsony,  -60  mV  katódos  túlfeszültségen
leválasztható  az  ón  és  a  leválás  minősége  ezen  beállítások  mellett  a  legjobb.  Továbbá,  a  PCR
periódusidő  arány  4:0,2  arányig  történő  emelése  csökkenti  az  elektródok  polarizációját,  további
növelése azonban már enyhe polarizáció növekedést eredményez.

Hosszú távú elektrolízis vizsgálata
A sósavas közegekben végzett ónraffinálás jellemzőinek és folyamatainak részletes vizsgálata

során  kialakultak  a  gyakorlat  számára  is  hasznosítható  beállítások.  A  kialakítandó  technológia
finomítása végett érdemes megvizsgálni a korábbi kísérletek során ideálisnak bizonyult beállításokkal
hosszú távú elektrolízisek során az áramhatásfok, az oldat összetétel a leválási jellemzők alakulását.
Habár a kutatómunka célja, hogy olyan oldatkémiai és technológiai beállításokat javasoljon, amellyel
jó áramhatásfok mellett megfelelő leválási tömörség érhető el adalékok nélkül is, az összehasonlítás
érdekében  zselatin  inhibitor  adagolását  is  vizsgáltuk  ebben  a  kísérleti  szakaszban.  A kísérletek
kivitelezésére  két,  elektromosan  sorba  kötött  laboratóriumi  elektrolizáló  cellában  került  sor.  A
vizsgálat 8 órán keresztül tartott és a reprodukálhatóság érdekében kétszer megismételtük. A katódokat
kétóránként kiemeltük és kiszárítás után lemértük. Ezzel egy időben, az oldat ón- és sósavtartalmát
mikropipettával  kivett  minták  jodometriás,  illetve  alkáli  acidimetriás  titrálásával  ellenőriztük.  Az
induló elektrolit oldat 10 g/dm3 Sn, 1 M HCl tartalmú volt, az adagolt zselatin mennyiségét pedig – a
rézfinomításnál is  használt  -  2  g/dm3 mértékben adagoltuk.  A látszólagos áramsűrűség 1000 A/m2

értéken  volt  szabályozva.  A cellán  átfolyó  áram erőssége  és  a  cellafeszültség  mérése  a  Labview
adatgyűjtő rendszer segítségével történt.

A korábbi munkafázisban szerzett tapasztalatokat megerősítő kísérleti eredményekből látható,
hogy  a  zselatin  alkalmazása  hosszú  távú  üzemelés  esetén  is  csökkenti  –  kb.  7%-kal  -  az
áramhatásfokot az adalékmentes oldatokhoz képest. A zselatin katódos leválást gátló hatása jól látszik
az oldat ónkoncentrációjának az erősebb emelkedéséből is. Míg az adalékmentes oldat esetén az ón
mennyisége 13 g/dm3 körüli értékre nőtt a kezdeti 10 g/dm3 koncentrációról, a zselatinos esetben ez
majdnem elérte a 16 g/dm3 értéket az elektrolízis végén. A katódfelületet részben befedő, az aktív
helyeken a leválást akadályozó zselatin molekulák növelik a túlfeszültséget és elősegítik a hidrogén
leválását. Azonos ütemű anódos oldódás mellett a katódos leválás mérsékeltebb lehet. A részletesebb
elemzéséből  adódik,  hogy az  adalékmentes  esetben  a  8  órás  elektrolízis  során  a  leválasztott  fém
mennyisége 13,68 g ami 0,66 g-mal kevesebb mint az elméletileg leválasztható 14,34 g ón. A 150 cm3-
es oldat ón tartalom növekménye 0,61 g, ami hidrogénleválás illetve visszaoldódás folytán keletkezik.
Csupán  0,05  g  hiánnyal  nem tudunk  elszámolni.  Ez  a  mérési  hiba  mellett  tulajdonítható  anódos
oxigénfejlődésnek is.

Az  anódos  oxigénfejlődés  miatti  savasodást  alátámasztják  a  21.  ábra  alkáli-acidimetriás
elemzési eredményei. Az anód leváló oxigénnel járó pH csökkenést az időnként, - főleg a kezdetben
még kisebb fajlagos felületű katódon - fellépő hidrogénleválás a katódtérben némileg ellensúlyozza.
Erre az inhibitor is tartalmazó oldatban van nagyobb lehetőség.
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21. ábra. A katód- és anódtérben mért pH (a), valamint a cellafeszültség (b) változása az idő függvényében
adalékmentes és 2 g/dm3 zselatinnal adalékolt elektrolitoldatokban (10 g/dm3Sn, 1 M HCl, 4:0,2 PCR áram,
1000 A/m2)

Így a zselatinos elektrolitoldat esetében 12,94 g leválasztott ón mennyisége 1,4 g ónnal elmarad a
nettó töltésből számított 14,34 g-os elméleti értéktől. Az oldat óntartalom növekménye csak 0,85 g,
vagyis a katódos folyamat erősebb gátoltsága következtében a hidrogénleválás is erősebb. Az anódos
oxigénképződés  miatti  oldatsavasodást  a  hidrogénleválás  az  előbbi  esetnél  jóval  erősebben
ellensúlyozza. A katódos folyamat gátoltságán keresztül, a zselatin növeli a reakciós túlfeszültséget. A
katódos leválás mikroszerkezetéről készült optikai mikroszkópos felvételek a 22. ábrán mutatják, hogy
a  zselatin  alkalmazása  esetén  az  első  négy  órában  tapasztalt  leválás  erősen  porózus  a
hidrogénképződés  miatt.  A negyediktől  a  hatodikig  és  a  hatodiktól  a  nyolcadik  óráig  tapasztalt
leválások sűrűbb, kevésbé nyúlványos szerkezetűek az adalékmentes esethez viszonyítva.

22. ábra. Katódfém képe (A) adalékmentes és (B) 2g/dm3 zselatinos elektrolitoldatok esetén (4X-es nagyítás, 10
g/dm3Sn, 1 M HCl, 4:0,2 PCR áram, 1000 A/m2)

A hosszú távú elektrolízis során a legfőbb nehézséget az Sn(IV)-es forma oldatban történő
felszaporodása jelentheti, mivel így az oldat elveszítheti a stabilitását a képződő ónsavak, ón-dioxid-
hidrát vegyületek következtében. A nagyobb összes óntartalom nagyobb Sn(IV) koncentrációval is jár
együtt.  A megnövekedett  óntartalom könnyen csökkenthető  inert  anóddal  működő „liberátor”  kád
közbeiktatásával.  További  gondot  jelenthet  azonban  az  elektrolit  oldatban  az  ónnál  negatívabb
standard elektródpotenciálú szennyezők folyamatos dúsulása  és  egy bizonyos  ponton túl  az ónnal
történő együttes leválása is. Az elektrolitoldat szennyező tartalmának a nyomon követése rendszeres
analitikai  vizsgálatot  igényel.  Erre  leginkább  az  ICP-AES  (induktív  csatolású  atomemissziós
spektrometria) elemzés alkalmas.

A szennyező elemeket a katódon történő leválás szempontjából három különböző csoportra oszthatjuk:
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1. amelyek képesek csapadékként leválni fém-hidroxid vagy só formájában (ezeket érdemes az
elektrolitoldatból  még  az  elektrolízis  előtt  eltávolítani,  mielőtt  a  katód  felületén
hidrolizálnának),

2. amelyek  nemesebb  –  pozitívabb  -  elektródpotenciállal  rendelkeznek  (ezek  oldatlanul
visszamaradva, az anódmaradványban, anódiszapban dúsulnak)

3. amelyek az  oldatban  és  a  katódfelületen  egyaránt  ionos  formában léteznek viszont  az ón
leválási  potenciálján nem redukálódnak (ezek a  koncentrációjuk megemelkedése  és  az ón
lokális  koncentrációjának  a  diffúziós  polarizáció  miatti  lecsökkenése  esetén  katódosan
leválhatnak, illetve az oszlopos kristályok közé, a szemcsehatárokra beépülhetnek [Akiyama,
T.,  Fukushima,  H.,   Sunachi.,  N.:  Codeposition  behaviour  of  impurities  in  electrolytic
production of iron, Metallurgical Review of MMIJ, 13, (1996), 24-34].

Látható, hogy az elektrolízis elején a frissen készített  oldatot  jellemző 50 - 60 ppm szintű
szennyező mennyiség a 8 órás elektrolízis végére 30 körüli értékre csökkent. A nyers oldat eredeti
szennyezőinek kb. 40-50 %-a a katódon leválik, illetve precipitálódik. A katódon leváló kristályok
tisztasága tehát nyers oldat alkalmazásakor idővel javul.

A vizsgált 8 órás üzemidő alatt nem jellemző az oldat szennyezőinek a dúsulása. Hosszabb
üzemelés esetén sem várható drasztikus elszennyeződés a 8. táblázatban látható anódfém összetétel
esetén. Nincs szükség tehát folyamatos ioncserés oldattisztító lépés közbeiktatására. Sokkal hosszabb
idő  alatt  természetesen  felszaporodhatnak  a  negatívabb  elektródpotenciálú  szennyezőelemek  az
oldatban. Ezért egy üzemszerű megvalósításnál – a rendszeres oldatanalitika mellett - szükséges lehet
az  elektrolitoldatot  időnként  frissíteni.  A kivett  oldatrészt  inert  anódos  cellában  kellő  mértékben
óntalanítani lehet, majd a maradék kis óntartalmú szennyes oldatot bepárlással lehet kristályosítani,
miközben a savtartalom regenerálható. A kapott katódfémek összetételét és az (1) képlettel definiált
tisztulási fokát szintén tartalmazza a 8. táblázat.

8. táblázat. Az A) adalékmentes, B) zselatinnal adalékolt elektrolitoldatokból kapott katódos leválások
összetétele és tisztulási foka (Ti) (10 g/dm3 Sn,, 1 M HCl, 4:0,2 PCR, 1000 A/m2)

A

Anyag
Szennyező
koncentrá

ció, %
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.

Anód 0,0805 0,0005 0,0414 1,9605 0,0050 0,0004 0,0187 0,0367 2,1437
Katód 0,0004 0,0001 0,0004 0,0063 0,0004 0,0000 0,0036 0,0003 0,0115

Ti 192 5 97 313 14 31 5 140 186
B

Anyag

Szennyező
koncentrá

ció, %
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Össz.

Anód 0,0805 0,0005 0,0414 1,9605 0,0050 0,0004 0,0187 0,0367 2,1437
Katód 0,0003 0,0002 0,0003 0,0109 0,0005 0,0000 0,0029 0,0003 0,0153

Ti 264 3 140 180 11 10 6 137 140

Az összes vizsgált szennyezőre vonatkozóan az eljárás adalékmentes esetben kb. 190-szeres,
az inhibitoros esetben pedig 140-szeres  mértékben tisztította  meg a  szennyes  anódfémet.  Az elért
tisztaság  mindkét  esetben  99,98  %-  Sn  tartalomnál  nagyobb,  ami  jóval  fölülmúlja  a  Londoni
fémtőzsdén forgalomban lévő 99,85 %-os tisztaságú technikai ón minőségét [London Metal Exchange
Statistics, http://www.lme.com/tin_graphs.asp]. A legjelentősebb tisztuláson a fő szennyezők, a réz, az
ezüst  és  a  bizmut  ment  át.  Ezek a  szennyezők a  fent  említett  második csoportba  sorolhatók.  Az
ólommentes  forraszanyagok  gyártása  szempontjából  kellemetlen  ólom  mennyisége  is  jelentősen
csökken, noha ez nem volt a fejlesztett eljárás célja. Az anódban lévő szennyezők túlnyomó többsége
az anódiszapban dúsul, amit a 9. táblázat is jelez.

9. táblázat. Adalékmentes elektrolitoldatokkal kapott anódiszap összetétele (10 g/dm3 Sn, 1 M HCl, 4:0,2 PCR
áram 1000 A/m2 áramsűrűség)

http://www.lme.com/tin_graphs.asp


Anyag

Szennye
ző

koncent
ráció,

%
Ag As Bi Cu Fe Ni Pb Sb Sn Nem old.

Anódiszap 0,14 0,08 15,08 0,02 0,47 0,01 0,22 4,13 36,56

Az ezüst és a réz, a az ólommentes forrasztási ónhulladék két legjellemzőbb ötvöző-szennyező
alkotója,  jelentősen  dúsul  az  anódiszapban.  Az  ólomnak  a  koncentrációja  azonban  itt  kisebb  az
anódban mért értéknél. A 8. táblázatból azonban látszik, hogy az ólom az oldatban folyamatosan dúsul,
vagyis az ónnal együtt anódosan oldódik, kis aktivitása miatt eleinte azonban katódosan nem válik le.
Még hosszabb időn keresztül folytatott elektrolízis során azonban várható az oldott ólom koncentráció
olyan mértékű növekedése, ami már az ón katód ólomszennyezését okozhatja. A hosszú távú kísérletek
alapján  kijelenthető,  hogy  tisztaság,  az  áramhatásfok  szempontjából  mindenképpen,  a  leválás
morfológiája szempontjából pedig szinte az inhibitorral adalékolt oldattal közelítőleg egyenértékűen
használható az adalékmentes elektrolit az elektrolitos ónraffinálásra.

A kísérletek azt  igazolták, hogy a 10 g/dm3 Sn, 1 M HCl tartalmú adalékmentes elektrolit
oldatok 1000 A/m2 látszólagos áramsűrűség és 4:0,2 s periódusidő arányú PCR áramalak használatával
és intenzív keringtetés alkalmazása nélkül eredményezik a legmagasabb áramhatásfokot és a legjobb
leválási morfológiát. Ilyen technológiai paraméterek mellett hosszú távon, 8 órás elektrolízisek során a
85 %-os bruttó áramhatásfok és közel 99,99%-os tisztaság folyamatosan elérhető.

A kifejlesztett és optimalizált technológia eredményességét mindemellett a gyakorlatban még
egy utólagos lépés, a katódfém olvasztása is befolyásolja. Ezért az optimálisnak bizonyult technológiai
beállításokat  alkalmazó  még  hosszabb  távú,  20  órás  elektrolízissel  az  olvasztásra  is  megfelelő
mennyiségű  (kb.  35  g)  ónt  választottunk  le.  Ez  szintén  85  %  körüli  bruttó  áramhatásfokot
eredményezett az egész időtartamra. A kapott katódón olvasztása a kihozatal és az elszennyeződés
tekintetében kényes művelet. A lassú olvasztást biztosító ellenállás fűtésű kemencében a dendrites ón
nagy része oxiddá alakulhat és elsalakulhat. Ez úgy kerülhető el, ha ellenállás fűtésű kemence esetén
már meglévő ónolvadékba merítve olvad meg a katódfém, illetve egy intenzívebb hőközléssel, nyílt
lángon, kerámia olvasztótégelyben gyorsabban végezzük az olvasztást. A levegőtől elzárt tér nehezen
valósítható  meg,  de  ha  nedves  a  frissen  lemosott  katódfém,  a  képződő vízgőz  alatt  olvasztva  az
oxidáció is jelentősen visszaszorul.  A gyakorlatban alkalmazható technika lényege,  hogy először a
katódon levált laza szerkezetű ónt mechanikusan tömörítjük és desztillált vízben, vagy enyhén savas
közegben tároljuk, közben a kerámia olvasztótégelyt  nyílt lángú gázégővel előmelegítjük. Második
lépésben a kimosott, nedves, tömörített katódfémet az előmelegített olvasztótégelybe helyezzük, majd
lefedjük  egy  másik  kerámiatégellyel  és  nyílt  lángon  másodpercek  alatt  megolvasztjuk.  Így
gyakorlatilag veszteség nélkül nyerhetünk a katódfémből olvadékot, amelyet tetszés szerinti formára
önthetünk. A tisztított és leöntött ónból a kémiai analízishez forgácsolt mintákat a 23. ábra mutatja.
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23. ábra  Elektrolitos óntisztítás során leválasztott (a), olvasztott (b) és a forgácsként mintának kivett (c)
katódfém

A forgács mintát forró 6M sósavban oldva nyertük az ICP analízishez szükséges oldatokat. A kémiai
analízis megmutatta,  hogy a kifejlesztett  technológiával  az olvasztás után is 99,96 % Sn tisztaság
érhető el.
A kutatási  munkával  kifejlesztett  és  optimalizált  technológia  így  az  oldatstabilitás,  áramhatásfok,
leválási  morfológia,  olvaszthatóság  valamint  tisztasági  fok  szempontjából  eredményesen
alkalmazható.

A projekt során szerzett ismereteket és kutatási eredményeket felhasználva, megépítettük az eljárást
megvalósító  prototípus  elektroziláló  berendezést.  Mivel  az  ónnak  a  az  adalékmentes  sósavas
oldatokból történő katódos leválási szerkezete alapvetően laza és dendrites jellegű, amely jellemző
kémiai  és  elektrokémiai  módszerekkel  nem  küszöbölhető  ki,  mechanikus  tömörítő  megoldást
alkalmaztunk a cella hosszú midejű működtetése érdekében. Az emberi beavatkozás minimális igénye
érdekében ezt  az erre  a  célra  kifejlesztett  elektronikus  vezérlésű  automatikus tömörítő rendszerrel
oldottuk  meg.  További  fejlesztésként  a  folyamat  elektromos  áramigényét  alternatív  napelemes
megtáplálással biztosítottuk. A szabadalmi bejelnetést képező megoldásunkat az 1. Melléklet mutatja
be részletesen.

A második munkaszakaszban elkészült publikációk, szabadalmak, stb. listája

A projekthez kapcsolódó publikációk listája:
1. Rimaszéki, G. , Kékesi, T.: Az ón elektrometallurgiai tisztítása egyszerű kénsavas és sósavas

közegekben,. Anyagok világa internetes folyóirat, IX. évfolyam 1. szám 2011. március (hazai)
2. MF-2 Rimaszéki G. , Kulcsár T. , Kékesi. T: Forrasztási ónhulladék tisztítása elektrolitos

raffinálással. Kohászati Lapok, 144. évfolyam 2011/3. 29-33. (hazai)
3. MF-3 Rimaszéki G. , Kulcsár T. , Kékesi. T: Elektrolitos ónraffinálás sósavas oldatokban.

Kohászati Lapok, 144. évfolyam 2011/5. 18-22. (hazai)
4. G. Rimaszeki, T. Kulcsar, T. Kekesi: Investigation and optimization of tin eletrorefining in

hydrochloric acid solutions, elbírálás alatt a Journal of Applied Electrochemistry folyóiratnál
(külföldi)

5. G. Rimaszeki, T. Kulcsar, T. Kekesi: Application of simple hcl solutions for the recovery of
high purity tin by electrorefining elbírálás alatt a Hyrdometallurgy folyóiratnál (külföldi)

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése:

Előadások:
• Rimaszéki, G. , Kékesi, T.: Investigation of the electrode processes during the electrolytic tin

refining  in  hydrochloric  acid  solutions  applying  the  potentiodynamic  method. MicroCad
konferencia, Miskolc, 2011. március 31. (magyar) (hazai)

• Rimaszeki,  G.  ,  Kulcsár,  T. ,  Kékesi,  T.: The characteristics of  electrolytic refining of  tin
soldering scrap in hydrochloric acid solutions, 50th Conference of Metallurgists, Montreal,
Canada 2011.09.28-2011.10.04 (külföldi)

Írásos:

• Rimaszeki, G., Kekesi, T.: The investigation of the stability of hydochloric acid electrolyte
solutions applied for tin electrorefining. ISDM, Leoben, 18 März, 2011., 161-166. (külföldi)

• Rimaszeki,  G.  ,  Kulcsár,  T. ,  Kékesi,  T.: The characteristics of  electrolytic refining of  tin
soldering scrap in hydrochloric acid solutions, 50th Conference of Metallurgists, Montreal,
Canada 2011.09.28-2011.10.04 Megjelenés CD formátum, folyamatban. (külföldi)



Szabadalom listája:

1. Találmány címe: Programozott katódtömörítéssel és áramvezérléssel működő berendezés forrasztási
ónhulladék elektrolitos raffinálására és eljárás ennek megvalósítására

A projekt tervezett és tényleges költségvetése a második munkaszakaszban

Tervezett
támogatás

Felhasznált
támogatás Különbség

Költségtípus Tervezett
támogatás Saját forrás Összesen Felhasznált

támogatás
Saját
forrás Összesen

Személyi
juttatások

15 720 000
Ft 0 Ft 15 720 000

Ft
15 720 000

Ft 0 Ft 15 720 000
Ft 0 Ft

Munkaadót
terhelő
járulékok

5 778 000
Ft 0 Ft 5 778 000 Ft 3 871 800

Ft 0 Ft 3 871 000
Ft

1 907 000
Ft

Egyéb dologi
kiadások

7 740 000
Ft

1 500 000
Ft 9 240 000 Ft 8 147 213

Ft
1 322 00

0 Ft

9 469
213
Ft

-219 223  Ft

Összesen 29 238 000
Ft

1 500 000
Ft

30 738 000
Ft

27 738 13
Ft

1 322 00
0 Ft

29 060 213
Ft

1 677 787
Ft

A második munkaszakasz költségeltéréseinek magyarázata:

1. Személyi juttatások:

A második munkaszakaszban nincs eltérés a tervezett és felhasznált költségek között.

2. Munkaadót terhelő járulékok:

II/7.:  A projekt résztvevői a megbízási díj számfejtése során a 10%-os költséghányad figyelembe
vételét kérte. Így a munkaadót terhelő járulékokat a bruttó bér 90%-a után kellett csak megfizetni.
Ebből adódik az eltérés a második munkaszakaszban.

3. Egyéb dologi kiadások:

III/1.  Az  első  munkaszakasz  elszámolásában a  projektiroda  rezsi  költségéből  kevesebb került
elszámolásra, ezért azt átcsoportosítottuk a második munkaszakaszra. Az első évben csak 7 hónap
került  elszámolásra,  az  első  munkaszakaszhoz  tartozó  maradék  2  hónap  költségét  a  második
munkaszakaszban  kívánjuk  elszámolni.  Ebből  adódik  a  második   munkaszakasz  költségének
eltérése a tervezetthez képest.

III/2.  A rezsi  költséghez  hasonlóan  a  távbeszélő  szolgáltatás  költségéből  is  kevesebb  került
elszámolásra az első munkaszakaszban, mely összeg szintén átcsoportosításra került a második
szakaszra.  Az első évben csak 7 hónap került  elszámolásra,  az  első munkaszakaszhoz tartozó
maradék 2 hónap költségét  a második munkaszakaszban kívánjuk elszámolni.  Ebből  adódik a
második munkaszakasz költségének eltérése a tervezetthez képest.

III/3.   Az  előző  időszakban  a  tanszék  nagyban  hozzájárult  a  projekt   anyagszükségletének
csökkentéséhez, azonban a második évben sajnos erre már nem volt lehetőség, ezért merült fel
magasabb anyagköltség a második munkaszakaszban a tervezetthez képest.

A második munkaszakasz során teljesített indikátorok

Indikátorok Kiindulá
si érték

Célérték
db/fő

Célérték
FTE
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1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei

Kifejlesztett új termék (db) 0 0

Kifejlesztett új szolgáltatás (db) 0 0

Kifejlesztett új technológia (db) 0 1

Kifejlesztett prototípus (db) 0 1

Szabadalmi bejelentések száma 0 1

ebből benyújtott hazai szabadalmak száma (db) 0 1

ebből benyújtott nemzetközi szabadalmak száma (db) 0 0

Bejegyzett szabadalmak száma (db) 0 0

ebből bejegyzett hazai szabadalmak száma (db) 0 0

ebből bejegyzett nemzetközi szabadalmak száma (db) 0 0

Benyújtott hazai használati mintaoltalmi bejelentések
száma (db) 0 0

Bejegyzett hazai használati mintaoltalmak száma (db) 0 0

Benyújtott hazai formatervezési mintaoltalmi bejelentések
száma (db) 0 0

Bejegyzett hazai formatervezési mintaoltalmak száma
(db) 0 0

Benyújtott hazai növényfajta-oltalmi bejelentések száma
(db) 0 0

Bejegyzett hazai növényfajta-oltalmak száma (db) 0 0

Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db) 0 0

Állami minősítésre bejegyzett fajtajelölt (db) 0 0

Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) 0 3

ebből új hazai projektek száma (db) 0 3

ebből új nemzetközi projektek száma (db) 0 0

A projektben hasznosított magyar szellemi termékek
száma (db) 0 0

2. Emberi erőforrás 0



A projektbe bevont foglalkoztatottak száma összesen (fő,
FTE) 0 7 1456

ebből a projektbe bevont nők száma (fő, FTE) 0 2 523

ebből a projektbe bevont PhD hallgatók száma
összesen (fő, FTE) 0 2 523

ebből a projektbe bevont női PhD hallgatók száma
összesen (fő, FTE) 0 1 261,5

ebből a projektbe bevont posztdoktorok száma
összesen (fő, FTE) 0 0 0

ebből a projektbe bevont női posztdoktorok száma
összesen (fő, FTE) 0 0 0

ebből a projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő,
FTE) 0 3 784,5

ebből a projektbe bevont női fiatal kutatók száma (fő,
FTE) 0 1 261,5

ebből a projekt révén létrejött új kutatói munkahelyek
száma összesen (db) 0 5.25 1325,5

ebből a projektben résztvevő tudományos fokozattal
rendelkező kutatók száma (fő, FTE) 0 2 295

ebből a projektben résztvevő tudományos fokozattal
nem rendelkező kutatók száma (fő,FTE) 0 4 834

A projektben résztvevő kutatók száma (fő, FTE) 0 6 1129

ebből 35 év alatti kutató (fő, FTE) 0 3 784,5

ebből 35 év alatti női kutató (fő, FTE) 0 1 261,5

ebből 36-55 év közötti kutató (fő, FTE) 0 3 410

ebből 36-55 év közötti női kutató (fő, FTE) 0 0

ebből 56-65 év közötti kutató (fő, FTE) 0 0

ebből 56-65 év közötti női kutató (fő, FTE) 0 0

ebből 65 év fölötti kutató (fő, FTE) 0 0

ebből 65 év fölötti női kutató (fő, FTE) 0 0

A projekt kapcsán hazatelepült kutatók száma (db) 0 0

3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás 0

Horizontális szempontok érvényesítése (fenntartható
fejlődés, környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság,
regionális egyenlőtlenségek mérséklése)

0 6

Disszertációk száma (db), típusa (BSc, MSc, PhD, MTA
doktora) 0 1 PhD,  1 BSc
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A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése, pl.
nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma,
db)

0
Honlap: 1
Előadás: 2
Írásos: 2

hazai fórumokon (db) 0 1

nemzetközi fórumokon (db) 0 3

Oktatásban / képzésben hasznosított eredmények formája
és száma (db) 0 2

A projekt eredményeit bemutató publikációk száma (db) 0 5

ebből hazai publikációk száma (db) 0 3

ebből nemzetközi publikációk száma (db) 0 2

A projekt eredményét hasznosítók száma összesen (db) 0 7

ebből KKV (db), székhelye(k) 0 0

ebből nagyvállalatok (db), székhelye(k) 0

5 Miskolc, Hatvan,
Tiszaújváros,
Székesfehérvár,
Szombathely

ebből nemzetközi (db), székhelye(k) 0 2  Stuttgart
(mindkettő)

Létrehozott Spin-off cégek száma (db) 0 0

A projekt révén létrejött új ipari kapcsolatok száma (db) 0 3

4. Forrásbevonás 0

A projektbe bevont saját forrás (eFt) 0 1322

A saját forráshoz bevont külső tőke összege összesen (pl.
kockázati tőke, bankhitel stb.) (eFt) 0 0

ebből hazai tőkebefektetés (eFt) 0 0

ebből külföldi tőkebefektetés (eFt) 0 0

5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást
követő 3-5 évben) 0

Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények,
szövetkezetek, vállalkozások száma (db) és székhelye 0

7 Stuttgart-Miskolc,
Stuttgart-Hatvan,
Tiszaújváros,
Székesfehérvár 2,
Szombathely, Ózd

A projekt eredményét hasznosítók száma összesen (db) 0 7

ebből KKV (db), székhelye(k) 0 0



ebből nagyvállalat (db), székhelye(k) 0

5 Miskolc, Hatvan,
Tiszaújváros,
Székesfehérvár,
Szombathely

ebből nemzetközi (db), székhelye(k) 0 2  Stuttgart
(mindkettő)

Megtartott munkahelyek száma (db) 0 2

A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek)
száma (db) 0 0

Projektet megelőző releváns projektek száma (db) 0 1

ebből hazai (db) 0 1

ebből külföldi (db) 0 0

A projekt eredményeként létrejött többlet árbevétel (eFt) 0 0

ebből belföldi árbevétel (eFt) 0 0

ebből külföldi árbevétel (eFt), és az országok
felsorolása, ahonnan az árbevétel származik 0 0

A projekt eredményeként elért költségcsökkentés,
megtakarítás (eFt) 0 0

További együttműködés egyetemmel, kutatóintézettel (db,
projektek nevei)

0 3 „A nemes és
színesfémtartalom
hasznosítása
környezetbarát
hidrometallurgiai
módszerekkel
célirányosan
előkészített
elektronikai
hulladékokból” c.
HUSK projekt
pályázata., továbbá
TÁMOP 4.2.1.B-
10/2/KONV-0001-
2010 jelű pályázat
keretein belüli K+F
kutatási projekt,
valamint a TÁMOP-
4.1.2.A/1-11/1 kiírás
keretén belül
„Képzés- és
tartalomfejlesztés,
képzők képzése,
különös tekintettel a
matematikai,
természettudományi,
műszaki és
informatikai
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képzésekre és azok
fejlesztésére”
pályázat

Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) 0 3

ebből hazai (db) 0 2

ebből külföldi (db) 0 0

6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által
megadott speciális monitoring mutatók

Nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések

Lásd a projekt eredményeinek nyilvános terjesztésénél

Támogatás ösztönző hatása

Összességében elmondhatjuk, hogy a támogatás ösztönző hatása igen komplex. Egyrészt lehetőség
nyílt  egy  a  régió  számára  is  aktuális  probléma  megoldására  és  egyben  egy  újszerű  technológia
kidolgozására a megfelelő tudományos és  technológiai  mélységben. Elmondhatjuk,  hogy a kutatói
csapat számára igen nagy kihívást jelentett a projekt kutatási célja, hiszen ilyen módszerrel még nem
tudták megoldani a kitűzött kutatási célt. A projekt segítségével más alapokra helyeződött ezen a téren
a kutatás, hiszen tisztázni lehet a célul kitűzött eljárás magyarországi nyersanyagbázisát és a remélt
termék felhasználására irányuló igényeket. Mindez érezteti a kutatókkal a kitűzött cél valós, gyakorlati
értelmét, így a kutatás nem a kifejezetten eredmény centrikus egyetemi képzési kritériumok rugalmas
motivációján alapul.

A munka  során  komoly  lehetőség  nyílt  a  témában  történő  alapos  tudományos  elmélyülésre,
szakmai fejődésre is, amely a doktori disszertációjuk fejlődését is elősegíti.

A kutatás-fejlesztésben résztvevő személyek megnevezése, tényleges munkaidejük

Szakértő
neve

Szakértő
azonosítója

Közreműköd
ő státusza*

Konzorciumi
tag sorszáma

Feladatok
sorszáma

Munkaidő
ráfordítás
(FTE)

Dr. Török
Béla

PhD
fokozatú
kutató,
projekt
menedzser

1 4-6 147,5

Prof. Dr.
Kékesi
Tamás

MTA
doktora

1 4-6 147,5

Kovács
Árpád

PhD fokozat
nélküli
kutató

1 5-6 115

Rimaszéki
Gergő

PhD hallgató 1 4-6 261,5

Máté Csilla PhD hallgató 1 4-6 261,5



Kulcsár
Tibor

Egyetemi
hallgató

1 4-6 261,5

 Sóskúti
Adrienn/Mát
é Csilla

Asszisztens 1 4-6 261,5

Összesen (FTE)

Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)
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