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Témavezetői ajánlás 

 
Kulcsár Tibor 

A SÓSAVAS ÓNRAFFINÁLÁS ELEKTRÓDFOLYAMATAINAK ÉRTÉKELÉSE 

ÚJSZERŰ VIZSGÁLATI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE ALAPJÁN 
című PhD értekezéshez 

 
A Miskolci Egyetem Metallurgiai Intézetének az egyik fő kutató 

munkatársává vált Kulcsár Tibor. Az anyagmérnöki egyetemi alapképzés során 
megmutatkozott a kémiai metallurgiai eljárások, az értékes fémek kinyerése 
iránti őszinte érdeklődése és a laboratóriumi kutatómunka iránti vonzódása. 
Mindehhez társult a kiemelkedő tehetsége és szorgalma is, amit hallgatóként és 
demonstrátorként 2009-óta három témakörben is benyújtott TDK dolgozataival 
is igazolt. Ezekkel két intézményi első és egy második, valamint két országos 
második és egy harmadik díjat nyert el. Emellett 2011-óta 6 magyar, 7 angol 
nyelvű szakfolyóirat cikkben, 3 magyar és 9 angol nyelvű konferencia cikkben is 
volt első, illetve második társszerző. Ezek között 3 cikk impakt faktoros 
folyóiratban jelent meg, a független hivatkozások száma pedig 15.  Mindemellett 
egy bejegyzett és egy elbírálás alatti szabadalomban is feltalálóként szerepel. 
Mindez jól tükrözi a jelölt kutatói aktivitását és eredményességét, valamint a jó 
témaválasztását.   

Magas szintű tudományos igényességgel és fejlett kísérleti technika 
alkalmazásával kidolgozott doktori témája szerves folytatását képezte a korábbi 
TDK, szakdolgozati és diplomamunka keretében végzett kutató 
tevékenységének. A Metallurgiai Intézet Hidro-elektrometallurgiai 
Laboratóriumában már hosszú időszakra tekinthetnek vissza az ón sósavas 
közegű elektrolitos raffinálását célzó kutatások. Ezek indítékát ipari megkeresés 
alapján az újszerűség és a gyakorlati igények adták, de a támogatását szinte 
kizárólag központi kutatásfinanszírozási projektek képezték. A doktori téma a 
korábban a jelölt részvételével végzett gyakorlatorientált K+F munka alapvető 
eredményekre épült. A fő célkitűzés a módszer hatékonyságát befolyásoló 
elektródfolyamatok jellemzőinek a meghatározása volt. Ennek érdekében a jelölt 
önálló munkával különleges - számítógépes vezérlésen és adatgyűjtésen alapuló 
– potenciodinamikus és galvanosztatikus kísérleti rendszereket fejlesztett ki. 
Emellett megoldotta az „in-situ” elektródtömeg változás regisztrációját is. Az 
újszerű és többfajta technikával elért pontos eredmények jó összefüggéseket 
mutattak. Ezek helyes elméleti értékelése alapján, a korábbi módszerekkel csak 
bizonytalanul meghatározható hatásokat jól reprodukálhatóan tudta kimutatni. 
Nagyszámú kísérletet végzett, amelyek eredményeit színvonalas módon 
dolgozta fel és jelenítette meg publikációkban, valamint összegezve, a tartalmas 
és gondosan szerkesztett doktori disszertációjában.  

A jelölt kimagaslóan hatékony, sok kísérleti munkán, újszerű technikai 
fejlesztéseken és mély elméleti megfontolásokon alapuló kutatói tevékenységét 
nagyra értékelem és a tudományos közvélemény figyelmébe ajánlom.   
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1. Bevezetés 

Az ón számos különleges tulajdonságával kitűnik az ismert fémek közül. 
Kiemelkedő a jelentősége az elektronikai iparban, ahol az áramköri elemek 
összekötésére, a kivezetések, csatlakozási pontok felületmódosítására használják 
különböző ötvözeteit. A mai mobiltelefonokban több ezer elektromos kötés 
biztosítja a működést.[Zhang] Az elektronikai eszközök folyamatos fejlődősével 
nagy léptékben fejlődtek a különböző forrasztások és hozzá felhasznált 
forrasztóanyagok is. 

Az elmúlt 50 évben az elektronikai ipar óriási fejlődését követte nyomon a 
világ. A technikai fejlődés megváltoztatta az életünket és a munka világát is. A 
fogyasztói társadalom azonban folyamatosan keresi az újabb termékeket, 
amelyek már jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Az elektronikai gyártó 
kapacitások folyamatosan növekednek, miközben nagy mennyiségben képződik 
a forrasztási technológiából származó ón-alapú hulladék tömege is. Japánban és 
az Európai Unióban kormányzati lépések kényszerítik a vállalatokat a 
környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő u.n. „green-product” 
előállítására és az újrahasznosítás fokozására. Az iparág egészét érintő nagy 
horderejű lépés az ólom tartalom előírt csökkentése volt. A lágyforraszok 
területén a XX. században általánosan használt 63/37 százalék összetételű Sn-Pb 
ötvözet helyettesítése jelentős minőségbiztosítási és gyártási hulladék kezelési 
feladatokat okozott. Ugyanakkor a Sony az első ólom-mentes termék 
elkészítésével 20 %-os piaci részesedésnövekedést ért el, és Japán vezető szerepet 
tölt be jelenleg is az ólom kiváltásában és a fémtartalmú hulladékok 
újrahasznosításában.[Zhang] Az ólommentes forraszanyagok globális térhódítását 
mutatja be az 1. ábra.  

 

1. ábra Az ólom-mentes és a hagyományos forraszanyagok felhasználása. 

Japán törekvését másodikként az Európai Unió követte. Az Európai Parlament 
2002-ben jóváhagyta az elektromos és elektronikus hulladékok csökkentésére 
szóló két irányelvet, melyek az úgynevezett: „Waste Electrical and Electronic 
Equipment” (WEEE) és a „Restriction of Hazardous Substances” (RoHS). Az 
elfogadott irányelvek 2006. július 1-én kerültek bevezetésére. A 2002-től 
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folyamatosan növekszik az ólom-mentes forraszanyagok alkalmazása. Az 
előrejelzések szerint ez az arány 2020-ra elérheti akár a 85 %-ot. Az ólom 
kiváltása, a tulajdonságok biztosítása terén jelentkező kihívások mellett, egyben 
a forraszanyagok árát, valamint a nagyobb alapfém koncentráció és a gyártáskor 
képződő hulladék nagyobb aránya miatt az ón felhasználás növekedését is 
okozta. Mindez az ón alapú hulladékok mennyiségi és értékbeli növekedésén 
keresztül a visszajáratás igényét jelentősen fokozta. A modern lágyforrasz 
anyagok leggyakoribb ötvözői az ezüst és a réz. Az ezüst kb. 3 %, a réz pedig 
közel 1 % arányban van jelen a zömében ónt tartalmazó „SAC” típusú 
forraszanyagban és annak a gyártási hulladékában. Ritkán előfordul a bizmut, 
nikkel és antimon is az ón ötvözőjeként, valamint mikro-ötvözőként germánium, 
kobalt, indium, cérium. A nikkel és kobalt általában 0,02-0,05 % az In 0,6-0,7 %, 
míg a Ge és Ce 0,002-0,07% koncentrációban kerülhet az ólommentes 
forraszanyagokba.[Gentec]  

A 2007-re a világ ónfelhasználása a 250 ezer tonnáról 350 ezer tonnára 
emelkedett. A felhasználási területek átalakulása is jól mutatja a forraszanyagok 
és az elektronikai ipar fejlődését. A 1970-es években a világ óntermelésének a 
forraszanyagok 27%, ónozott lemez 41%, egyéb termékek 27%, kémiai anyagok 
5%-át jelentették. A forraszanyagok felhasználása 2011-re már 52 %-ra 
növekedett, míg az ónozott lemez részesedése 17%-ra csökkent. Az ón iránti 
általános kereslet növekedése és az ólommentes forraszanyagok egyre nagyobb 
elterjedése egy folyamatos ón árfolyam-növekedést eredményezett, melyet a 2. 
ábra szemléltet. 

 

2. ábra Az ón világpiaci árának alakulása 2000-2016. közötti időszakban [InfoMine]  

A bányák nem kielégítő kapacitása, az ismert készletek korlátozottsága és a 
növekvő kereslet miatt, egyre növekvő igény jelentkezik a keletkező hulladékok 
feldolgozására. A másodlagos anyagok felhasználása a világ ónfelhasználásának 
30%-át teszi ki, és egyre növekvő tendenciát mutat. A modern 
forraszanyagokban igen nagy óntartalom, valamint a szintén nagy értéket 
képviselő nemesfémek kinyerése kiemelt jelentőséget ad a bizonyos esetekben 
mellőzhetetlen hullámforrasztás technológiai hulladékainak. A nagy 
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termelékenységet biztosító hullámforrasztási technológia során a fürdő felszínén 
folyamatosan képződik a légköri oxidáció révén ónsalak. Ennek a felzéknek az 
időszakos eltávolítása szükséges a forrasztás zavartalan működése 
szempontjából. Számos olyan ón ötvözet létezik, amelyek hulladéka önmagában 
is újrahasznosítható megfelelő előkészítés után. Ilyen ötvözetek a különféle 
bronzok, speciális ólom ötvözetek. Az ólommentes forrasztás során, az olvadék 
felületén képződő salakos felzék hasznosítása azonban feltételezi egyrészt az 
oxidos fázis elsődleges elkülönítését, majd a fémes fázis összetételének a 
megváltoztatását. Előbbi művelet a hagyományos olvasztás utáni salakhúzással 
kivitelezhető, azonban a forrasztás során a fémes fázisban homogénen oldott 
réztartalom eltávolítása és az általában használt ezüst ötvöző elkülönítése 
különleges eljárást igényel.  

Magyarországi viszonylatban jelentős az elektronikai berendezésgyártó és 
összeszerelő üzemek száma, amelyek nagy mennyiségben hasznának fel 
forraszanyagot (Robert Bosch GmbH, Jabil Circuit Hungary Kft, GE Hungary 
Kft, Vishay Hungary Kft). Az irányelvnek megfelelően szinte kivétel nélkül 
mindenki különböző összetételű, de ólom-mentes ötvözetet használ. Az így 
keletkező „ónsalak” mennyisége országos szinten évi ezer tonnás nagyságrendű 
volt már 2010 körül is. [Baross Gábor Program] A forrasztógép gyártók folyamatosan 
fejlesztik a berendezéseket a felszíni oxidáció hatásának a csökkentése 
érdekében. Az inert, általában nitrogén atmoszférát alkalmazó hullámforrasztó 
berendezések esetén kevesebb a keletkező oxidos salak. Egyes elektronikai 
gyártóüzemek rendelkeznek a forrasztó fürdő tetején képződő salakos ötvözet 
fémtartalmának a fizikai elkülönítésére alkalmas módszerekkel, eszközökkel. A 
forrasztás során azonban az olvadt ötvözet réztartalma folyamatosan emelkedik 
a réz alkatrészek részleges oldódása következtében. A közvetlenül visszajáratott 
fém így jelentős réz szennyezést visz a rendszerbe, amit csak réz mentes 
alapanyaggal hígítva lehet a határérték alá szorítani. 

A kémiai összetétel változása a forraszötvözetnek nemkívánatos hatásokat 
okoz, többek között olvadáspont emelkedést, szilárdsági és mechanikai 
tulajdonságok változását. Ezt a folyamatot a folyamatos kémiai összetétel 
elemzéssel és a tiszta ón tömbök adagolásával tudják szabályozni. Azonban egy 
bizonyos szint elérése után beavatkozást igényel a forrasztókád, amikor már 
tovább nem hígítható az ötvözet, akkor cserélni kell a teljes mennyiséget.  A 
képződő oxidos felzék hasznosítására Henao és munkatársai a „Dry Back” jelzőt 
használva a következő technológiai megoldást kísérletezték ki. A fémtartalmú 
részt az átolvasztást követően granulálják, amely általában felzék  70 %-át jelenti. 
A granulátum visszajárható a forrasztópaszták gyártásához, a maradványból 
savas oldással eltávolításra kerül a fémtartalom illetve az oxidos rész a 
pirometallurgiai úton működő ónkohók számára átadható. A végső ón-oxid 
redukciós folyamatát azonban már nem vizsgálták.[Henao] A visszanyerhető fém 
tisztításánál több kutató esetén is előtérbe kerül az indium, mint mikroötvözőnek 
a kinyerése vákuummetallurgiai megoldásokkal[Itoh] A kloridos közegben végzett 
ónkinyerésre vonatkozóan osztott terű, anion cserélő membránnal ellátott 
elektrolizáló cella alkalmazását mutatják be Jian-guang és társai, akik a cellában 
tudatosan képzett Sn(IV) ionokat elsősorban az alapanyag sósavas oldási 
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folyamatához járatják vissza. A módszerrel 98,49%-os fémtisztaságot és 98% 
katódos áramhatásfokot tudtak elérni. A pilot méretben kapott eredmények 
alapján a módszerrel 0,6 $/t ón feldolgozási költséget tudtak elérni a 
hagyományos eljárással szemben, amely több mint 6$ jelent tonnánként.[ Jian-guang]   

Az irodalmi utalásokból látható, hogy újabban már nemcsak a forrasztási 
technológia során keletkező hulladékok jelenthetnek értékes másodlagos ón 
forrást, hanem szelektíven begyűjtött elektronikai eszközök komplex 
feldolgozása során is törekednek az óntartalom szelektív kinyerésére. Ez tovább 
növeli a tiszta ón előállítását kisebb volumenek esetén is lehetővé tevő, 
rugalmasan és viszonylag kis beruházási igények mellett megvalósítható 
metallurgiai eljárások kifejlesztése iránti igényt.  

A doktori kutatási témám kidolgozása során az elektronikai iparban 
alkalmazott hullámforrasztás, illetve mártó felületi bevonatolás során képződő 
nagy fémes tartalmú heterogén fizikai állapotú „ónsalakok” egyszerű vizes 
közegű elektrolitos eljárással történő feldolgozhatóságát vizsgáltam, amely célja, 
hogy végtermékként az ónsalakból újra tiszta ónt lehessen előállítani. Ennek 
megfelelően választottam a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák 
Doktori Iskola keretében kiírt „Az elektrolitos ónraffinálás hatékonyságának 
fejlesztése különleges elektrolizáló rendszerek kidolgozása, valamint az 
elektródfolyamatok folyamatos regisztrálása és anyagmérleg szemléletű értékelése 
alapján”, kutatási témát. A kutatómunka során több egyedi mérőrendszer és 
újszerű kísérleti eszköz fejlesztése valósult meg. A technika fokozatos 
fejlődésével egyre több folyamat és mechanizmus vált jobban értelmezhetővé, 
amelyek korábban csak a bruttó folyamatba beépülve maradtak rejtve. A kísérleti 
eredmények értelmezése alapján végül sikerült kifejleszteni egy híg sósavas 
közeggel szobahőmérsékleten megbízhatóan működtethető elektrolitos 
ónraffinálási módszert, amely alkalmas tiszta ón közvetlen kinyerésére a rézzel 
nagymértékben szennyezett és ezüsttel is ötvözött ipari ólommentes forrasztási 
hulladékból. Az eljárás alkalmas lehet a kommunális eredetű elektronikai 
hulladékokból elkülöníthető fémes alkotó óntartalmának a kinyerésére is.  

Az ónsalak feldolgozhatóságának és hasznosításának kérdésével már 2007-
ben megkeresték az Egyetem kémiai metallurgiai kutatócsoportját. Mivel a 
salakból a tiszta ón közvetlen kinyerését hagyományos pirometallurgiai úton 
nem lehetett megvalósítani megbízhatóan és megfelelő tisztaságban, a kis 
méretekben is gazdaságosan megvalósítható, kohászati ipari háttért sem igénylő 
hidrometallurgiai irány felé fordult a figyelem. A kezdeti alapvető vizsgálatok az 
egyéni megbízók körülményeit figyelembe véve, az egyszerű savas oldatok 
alkalmazhatóságára és az ón elektrolitos leválaszthatóságára irányultak. Ennek 
alapján a kémiai metallurgiai kutatócsoport 2009-ben a Baross Gábor Program 
támogatásával az „Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására 
alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása” címen indíthatott egy átfogó 
kutatási projektet, melyben jelentős eredményeket ért el. Ehhez II. éves 
anyagmérnök hallgatóként csatlakozhattam. Ennek során a sósavas 
elektrolitoldatok reprodukálható előállításával, valamint a stabilitásuk 
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vizsgálatával foglalkoztam. Kutatótársam Rimaszéki Gergő a doktori képzés 
keretében vizsgálta az iparban használt hagyományos rendszer 
alkalmazhatóságát. A kísérletek során sikerült kidolgozni a megfelelő stabilitást 
minimális vegyszerigény mellett biztosító elektrolitoldat előállítását. A fejlesztés 
további koncepciója volt a különleges oldatalkotók mellőzése. A projekt 
keretében számtalan kísérletet folytattunk a sósavas közegben végzett 
elektrolitos ónraffinálás hatékonyságának növelésére és a folyamatosan 
jelentkező újabbnál újabb nehézségek leküzdésére. Rimaszéki Gergő a 
hagyományos elrendezésű cellában végzett kísérletek során az erős dendrites 
leválást PCR áramalakkal és különböző inhibitorok adagolásával próbálta 
optimalizálni. Az akkor rendelkezésre álló egy fajta (a réztartalom miatt 
forrasztási és bevonatolási célra visszajárathatatlan) alapanyaggal végezte el az 
ónraffinálási kísérleteket, mellyel ugyan sikerült elérnie a 99,96-99,99% közötti 
tisztaságot, de ezt csak rövid idejű és folyamatos emberi beavatkozás mellett 
végzett művelet tudta biztosítani. Az elektródfolyamatok tisztázatlansága miatt 
a talált összefüggések - különösen a potenciodinamikus vizsgálatok terén - 
zavaró faktorokkal erősen terheltek voltak. Nevezett doktori disszertációja 
zárásaként számos nyitott kérdés maradt. Ezek között talán a legfontosabb volt 
a cella hosszú távú működését biztosító feltételek tisztázatlansága, a katódos 
leválás szerkezetének a folyamatos változása, az oldatösszetétel változása és az 
ezzel összefüggő csapadékképződési hajlam, valamint a különböző összetételű 
forraszanyagok anódos oldódása. Általános hiányosság volt a technológia akkori 
kialakítása során, az anódon lejátszódó elektrokémiai folyamatok részleteinek a 
nem kellő tisztázása. Noha az ipari megvalósításra önerőből Szombathelyen 
megalakult egy kisvállalkozás is (Prometech Színesfémmetallurgiai Kft), a fenti 
nyitott kérdések megkérdőjelezték a módszeren alapuló technológia hosszú távú 
működtethetőségét. A megfogalmazódott új kutatási célokkal egy komplex 
környezettudatos forrasztási anyagfejlesztési program részeként - a 
kisvállalkozási partner elvi támogatásával és gyakorlati közreműködésével - 
pályáztunk és nyertünk el újabb támogatást 2013-2015 között a TÁMOP 
„Forrász„ nevű projekt keretében. A TÁMOP kutatási műhely témája „Az 
ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerése 
másodnyersanyagokból” volt, melyben kutatóként vehettem részt. Ezt a munkát 
2015 során a TÁMOP „InterTeam” projekt támogatásával igyekezett az intézeti 
kutatócsoport minél inkább nemzetközileg ismertté és nemzetközi 
együttműködést is megalapozóvá tenni. A projekt szorosan kapcsolódott a 
mester szintű kohómérnöki tanulmányaimhoz, melyből diplomamunkám is 
született. Ebben azokkal a kérdéskörökkel foglalkoztam, amelyek a technológia 
hosszabb távú működését is lehetővé tehetik, gyakorlati megoldásokat keresve a 
korábban megoldatlan nehézségekre. A Forrász projekt keretében több 
eszközfejlesztést sikerült megvalósítani. Ezek technikai alapot adtak a doktori 
kutatásaimhoz, amely célja a zavaró faktorok hatását minél jobban kiküszöbölő 
kísérleti módszerekkel megbízható eredmények elérése, illetve a megvalósítás fő 
nehézségeit okozó folyamatok részleteinek tisztázása volt. A kutatási téma 
érdekessége, a korábbi hiányosságokból eredő lehetőségek megalapozták 
doktori témát. Ennek keretében nagy hangsúlyt kapott az anódon lejátszódó 
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elektrokémiai folyamatok tisztázása, az elektrolitoldat állandóságát és 
homogenitását biztosító feltételek és megoldások kialakítása, a katód felület 
állandósítása a dendrites szerkezetű leválás mellett inhibitorok és különleges 
áramalakok mellőzésével, valamint az elektrolizáló berendezés hosszú távú 
zavartalan működését lehetővé tevő megoldások kidolgozása. Így a kutatás 
korábbi éveiben tapasztalt, és nehézségeket okozó jelenségek mélyebb 
vizsgálata, a folyamatok megértése képezte a doktori kutatás témáját.  

A doktori kutatás a híg sósavas oldatokkal megvalósítható elektrolitikus 
ónrafinálás korábban megválaszolatlanul maradt, de egy ilyen módszer 
megbízható megvalósítása szempontjából lényeges kérdéseit célozta. Ennek 
során újszerű eszközökkel végezhető pontosabb kísérleti munkát igényelt. A 
kapcsolódó TÁMOP projekt lehetőséget adott számomra a tervezett kísérleti 
rendszerek fizikai kiépítésére és az alapanyagok biztosítására. A különleges 
áramellátást, regisztrálást, a hengeres forgó elektród alkalmazását jelentő 
kísérleti eszközfejlesztések vonatkozásban a Műszaki Anyagtudományi Karon 
elérhető kollegiális együttműködést, az alapanyag biztosítása terén pedig az 
érdekelt ipari partnerek segítségét tudtam igénybe venni. A működést képező 
folyamatok mélyebb megismerése az oldat, az elektromos megtáplálás, a 
működési idő, valamint az alapanyag összetétele tekintetében sok paraméter 
kombinációjának a vizsgálatát igényelte.  

 Az első célkitűzés volt a különböző összetételű anódok oldódására, az 
anódiszap keletkezésére, feldolgozhatóságára vonatkozó folyamatok 
elmélyült vizsgálata.  

 A második célkitűzés szerint az anódos oldódás és a katódos fémleválás 
mechanizmusait igyekeztem tisztázni egy olyan különlegesen kialakított 
mérőcellával, amelyben az elektrolízis folyamán „in-situ” tömegméréssel 
volt megvalósítható. A rendszerrel lehetőség nyílt a különböző összetételű 
elektrolit oldatok, és áramsűrűségek alkalmazásával vizsgálni az 
ötvözetek oldódását, valamint a katódos fémleválás folyamatait. A 
technikai kialakítás és a kifejlesztett számítógépes adatgyűjtő és 
adatfeldolgozó rendszer biztosította továbbá a kísérletek közben az 
elektród folyamatos potenciálregisztrációt is. 

 Harmadik célkitűzés volt a sósavas ón-klorid - ón elektrokémiai rendszer 
potenciodinamikus vizsgálata. Az ón katódos leválását jellemző gyors 
felületi szerkezet-változás egyedi fejlesztésű, különlegesen gyors reakció-
képességű potenciosztát kifejlesztését igényelte. Erre szintén 
számítógépes eszközön és a LabView virtuális eszközfejlesztő szoftver 
használatán alapuló megoldást alkalmaztam. Nagy sebességű 
adatgyűjtéssel és jelvezérléssel széles paraméter-tartományban 
vizsgáltam a polarizációs jellemezőket az eltérő ón-klorid és 
sósavtartalmú elektrolitoldatokban anódos és katód irányban egyaránt. 
Továbbá összefüggést keresve, vizsgáltam a különböző ötvözetek anódos 
oldódásának polarizációs jellemzőit is.  
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 A negyedik célkitűzésként a doktori kutatás elméleti és gyakorlati 
eredményeit felhasználva a kifejlesztett rendszer optimális 
működtetésének a feltételeit igyekeztem meghatározni, amely során kis 
energiafelhasználással a lehető legnagyobb fémtisztaság érhető el 
huzamos idejű működés során. 

A témában számos újdonságtartalmú eredmény született, melyek megalapozzák 
a különböző összetételű forrasztási ónsalakok és egyéb óntartalmú hulladékok 
feldolgozhatóságát híg sósavas elektrolízissel végzett raffinálással egy 
speciálisan erre a célra kifejlesztett elektrolizáló berendezésben. Jelentős 
szennyező-tartalom mellett, illetve az anódon megjelenő iszapréteg vastagodása 
esetén az oldat összetétele is gyorsan változhat. A berendezés számos olyan 
nehézséget (rendezetlen kristályszerkezet növekedés, automatizálható működés, 
oldat homogenizálás) megoldott, amellyel nagy tisztaságú végtermék állítható 
elő a meghatározott paraméterek alkalmazásával. A sósavas közeg jó oldhatósági 
jellemzői előnyösek lehetnek az elektrolitoldat stabilizálása szempontjából, 
valamint a termékbe záródó kloridos maradvány az olvasztásnál nem hagy 
vissza maradó szennyezettséget. Így a tiszta, adalékmentes sósavas ón-klorid 
oldatok alkalmazása előnyös lehet a nagytisztaságú ón előállítását célzó 
raffinálási technológia számára [Rimaszéki-1, Rimaszéki-2]. A kutatási terület fontosságát 
a nyomtatott áramköri lapok óntartalmának a visszanyerésénél és az általam 
vizsgált felzékek területén megjelenő új cikkek bizonyítják  

2. Az ón ionok egyensúlya 

2.1 A csapadékképződés veszélye 

Az oldott fémből képződő kloridos komplex ionok révén a sósavas közeg egy 
természetes inhibícióval moderálhatja a töltésátmenet sebességét és így segítheti 
a finomabb leválási struktúrát, azonban az elektro-aktív ionoknak a katód 
környezetében történő elszegényedése a szerkezet durvulását és a tűs morfológia 
kialakulását okozhatja.[Winand] Vizes oldatokban a két-, illetve a négy vegyértékű 
ón kation az alábbi egyensúlyi egyenletek szerint alakulhat át hidoxo-komplex 
alakra: 

xSn2+ +  yH2O = Snx(OH)y
(2x−y)+

+ yH+, 𝛽𝑦,𝑥
2+                     (1) 

Sn4+ +  yH2O = Sn(OH)y
(4−y)+

+ yH+, 𝛽𝑦
4+                        (2) 

ahol, a megfelelő komplexek stabilitási állandói: log  𝛽1,1
2+ =  −3,7 [Gobom], 𝛽2,1

2+ =

 −7,06 [Garett] 𝛽2,1
2+ =  −16,61 [Garett] 𝛽2,2

2+ =  −4,45 [Tobias] 𝛽3,2
2+ =  −6,66 [Liang] 𝛽4,3

2+ =

 −6,81 [Gobom]. A log 𝛽4+ értéke 0,57, 0,63, 0,36, -0,86, és  -15,8, ha az y értéke 1,2,3,4 
és 6. [Nazarenko] A szakirodalomban nem szerepelnek poli-nukleáris Sn(IV) 
ionkomplexumokra vonatkozó stabilitási adatok. Látható, hogy az anionos 
hidroxo-komplex alakjai egyik oxidációs fokozatnak sem képződnek jelentős 
mértékben semleges, illetve savas oldatokban.  
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Noha az ón egyszerű savas oldatban jellemzően Sn(II) oxidációs állapotú ionos 
formában lehet jelen, hiszen az Sn2+/Sn egyensúlyi elektródpotenciál (-0,136 V) 
negatívabb, mint az Sn(IV)/Sn(II) rendszerre vonatkozó (+0,147 V) érték. Így a 
fémes ón felület redukálja az Sn(IV) ionokat miközben mindkét érintkező 
reagensből Sn(II) ionok keletkeznek. Azonban Az Sn(IV) ionok képződésére 
kézenfekvő indok a környező levegő oxidáló hatása, amit az elektrolit oldat 
tárolása esetén is figyelembe kell venni. Az alacsonyabb oxidációs állapotú Sn(II) 
ionok oxidálódhatnak a légköri – illetve oldott – oxigén, vagy anódos reakció 
hatására. A magasabb oxidációs fokozatba került ón pedig savas közegben 
hajlamos oldhatatlan meta-ónsavat (H2SnO3)n illetve átalakulva, ón-dioxid-
hidrát SnO2· H2O típusú csapadékot képezni[Lengyel]. Ezért nemcsak az oldat 
tárolása, hanem az előállításához szükséges lépés, az ón savas oldása is kényes 
művelet. Ugyanakkor a sósavas közeg ilyen szempontból is különleges lehet, 
mivel a nagy kloridion koncentráció stabilizálhatja az Sn(IV) által szintén 
képezhető kloro-komplex ionjait, gátolva az ónsav csapadék képződését. 

Az ón-dioxid és -hidroxid oldhatósági adatai vizes közegben korlátozottan 
állnak rendelkezésre és pontosabban csak nagyon savas vagy lúgos 
körülményekre vonatkoznak. Általában az Sn (II) ionok oldhatósága nagyobb, 
mint az Sn (IV) formáé, ahogyan azt az alábbi reakciók egyensúlyi állandói is 
mutatják [Kelsall]:  

SnO2 (S) +  4H+  = Sn4+ +  H2O, K = 2,1 × 10−8                       (3) 

SnO (S) +  2H+  = Sn2+ +  H2O, K = 11,8                              (4) 

A két ón ion képződésének az egyensúlya még inkább eltér kloridionok 
jelenlétében: 

SnO2 (S) +  4H+ + 6Cl−  =  SnCl6
2− +  2H2O, K = 5,4 × 10−8                (5) 

SnO2 (S) +  4H+ + 4Cl−  =  SnCl4
2− +  2H2O, K = 5,8 × 102                 (6) 

Az Sn(II) ionokból csak SnOHCl · H2O alakban képződhet csapadék, az SnO – 
szemben az SnO2-vel - nem stabil forma. Sósav jelenlétében azonban ez a 
vegyület is részben oldhatóvá válik, miközben kloridos komplex ón ionok 
képződnek: 

SnOHCl ∙ H2O(s) + H+ +  3C𝑙−  =  SnCl4
2− +  2H2O, K = 5,8 × 10−2       (7) 

Az egyensúlyi állandók kísérleti úton nyerhetőek, és a különböző koncentráció 
tartományok esetén feltétel a vonatkozó aktivitási koefficiensek megegyező 
aránya, amely esetben a ∆G0 értékeket ki lehet fejezni. 
 

A híg oldatokban a közepes ionaktivitás (a±) megközelíti a molalitást. Egyedi 
ionaktivitások (a-, a+) csak néhány egyszerű híg rendszerekben becsülhetőek 
meg. Japán kutatók azonban viszonylag nagy HCl - NaCl koncentrációjú 
oldatokban végzett mérésekkel meghatározták a HCl, H+, Cl- összetevőkre 
vonatkozó aktivitásokat.[Majima] A 1. táblázatban közölt eredmények szerint, nagy 
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aktivitások adódhatnak viszonylag töményebb sav és klorid koncentrációk, 
vagyis a reális hidrometallurgiai folyamtok feltételei mellett. Ugyanakkor az is 
látható, hogy a kloridionok aktivitása a tiszta HCl oldatban nagyobb, mint az 
ugyanolyan klorid koncentrációjú HCl-NaCl oldatokban. Így, amennyiben a 
kloridos komplexek képzése szerepet játszik, a kloridionok sósavval történő 
bevitele tudja a legnagyobb hatékonyságot biztosítani.  

1. táblázat A HCl, H+ és Cl- alkotók aktivitása HCl - NaCl oldatokban 25 °C-on [Majima] 

HCl, 
M aHCl 

0M NaCl 
aH+ aCl- aHCl 

1M NaCl 
aH+ aCl- aHCl 

3M NaCl 
aH+ aCl- 

0,0 0 0 0 0 0 0,569 0 0 1,82 

0,5 0,086 0,404 0,212 0,358 0,547 0,655 2,32 1,11 2,1 

1,0 0,808 1,69 0,48 2,11 2,06 1,03 13,7 4,24 3,23 

1,5 1,84 2,88 0,637 5,11 3,83 1,33 26,2 6,35 4,12 

2,0 3,16 4,37 0,837 10,8 6,43 1,68 48,8 9,96 4,9 

2,5 - 6,93 - - - - - - - 

3,0 21,76 9,38 2,32 - - - - - - 

3,5 - 15,6 - - - - - - - 

4,0 79,83 17,9 4,46 - - - - - - 

 
Az Eh-pH aktivitási egyenleteket és a stabilitásterületeket konvex polygon 
technikát alkalmazó számítógépes program segítségével számolták ki  [Froning]  az 
összes lehetséges és adatokkal is kapcsolható ón ion kombinációját figyelembe 
véve. Az Eh-pH diagramok értelmezésénél a szaggatott vonal jelenti azokat a 
határokat, ahol az összes oldott ón a két szomszédos területben domináns 
módosulat között egyenlően oszlik meg. A folyamatos vonallal jelzett határok 
mentén az egyensúlyban lévő egyik módosulat szilárd. A diagramok 
szerkesztésekor a kloridiont elektro-inaktívnak tekintették, a Cl2(g) és HCl(g) 
parciális nyomását 1-nek (légköri értéknek) feltételezve. Ez elfogadható, mivel az 
oxidációs reakciók folytán csökkenő aCl- aktivitás nem szűkíti a SnCl62- stabilitási 
területeit, amikor a kloridion aktivitás nagyobb mint 1 és az Sn aktivitása 10-3. Az 
Sn/H2O potenciál-pH diagramját a 3. ábra mutatja be, amely lényeges eltéréseket 
is tartalmaz az eredetileg Pourbaix által publikált diagramoktól.[Pourbaix]  

 

Az újabb eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők:  

o A diagramba bekerülő Sn(OH)2(aq) és Sn(OH)4(aq) a lúgos tartományokra 
korlátozza a Sn(IV) és Sn(II) hidroxo-komplex ionok predominancia területeit , 

o bizonyos feltételek mellett megjelenik az Sn(OH)22+ és Sn3(OH)42+ oldott állapotú 
ónt dominánsan képviselő ionforma; 

o az Sn(OH)3- és Sn(OH)62- komplex ionok figyelembevétele a HSnO3- és SnO32-

[Mark] helyett eltörli az Sn(II) stabilitásterületét a lúgos tartományban, ha az aSn> 
10-7  
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3. ábra Potenciál-pH diagram Sn-H2O rendszerben 25 °C-on a) aSn = 10−6, b) aSn = 

10−3, a kloridion aktivitása: 1. [House] 

Az ón az oldatokból csapadékképződés során „aktiv” oxidként, vagy 
hidroxidként, noha a hidroxidokkal szemben az oxidok stabilabbak: 

SnO2 (S) +  2H2O = Sn(OH)4, ∆G0 = 37,3 kJ mol−1                     (8) 

SnO (S) +  H2O = Sn(OH)2, ∆G0 = 2,5 kJ mol−1                         (9) 

A fémes ón oxidációja pH = 2-12 közötti tartományban kezdetben Sn(OH)2(s) 
[Shams, Khary, Shah] csapadékot hoz létre, amely nem stabil, és fokozatosan 
dehidratálódhat 2 SnO· H2O [Pugh] 5 SnO· 2H2O, [Hampson] 3 SnO · H2O [Howie] és / 
vagy SnO, [Khary,Pugh, Gabe] alakba, illetve oxidálódva  SnO2 · nH2O alakba, ahol n 
lehet 0,[Shah, Hampson] 1 [Shams] és 2. [Kerr]  Az SnO/Sn0  és Sn2O/ Sn0 rendszerek 
standard potenciálja -0,104, illetve -0,106 V, így  várható a vegyes oxidációs 
állapotú oxidok előfordulása.[Khary, Shah, Ansell].Ezért különböző szilárd fázisokat 
képződhetnek, de egyensúlyban az SnO2(s)  a stabil – passzíválást okozó - 
vegyület minden körülmény között. 
A 4. a)-b)-c) ábrák mutatják a potenciál-pH diagramban a növekvő kloridion 
aktvitásának hatását,  aSn = 10-3 és aCl-=1, 5 és 10 értékek mellett.  

 

a) 

a) b) 
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4. ábra az Sn/H2O-Cl rendszer potenciál-pH diagramja 25 °C-on, a) aCl-=1, b) aCl-=5, c) 

aCl-=10, az oldott ón aktivitása: 10-3 [House] 

Az Sn(II) és Sn(IV) oxidációs állapot kloro-komplexei csökkentik az Sn, SnO 
stabilitási területeit. Az Sn(IV) jellemző komplex ionja az SnCl62- minden klorid 
koncentráció mellett. Ugyanakkor az Sn2+ aquo ion fokozatosan vesz fel klorid 
ionokat ligandumként a szabad kloridion koncentráció növelésekor. Ezt mutatja 
az 5. ábra. 

 

5. ábra Az Sn(II) kloro-komplexek megoszlása az kloridion koncentráció növekedésével 
pH<1[House] 

A más szerzők [Hoar, Stirrup] szerint is létező SnOHCl· H2O szilárd fázis stabil 
lehet savas tartományban is, de csökkenő mértékben a kloridion aktivitás 
növekedésével. A 6. ábra térbeli diagramja szemlélteti, hogy enyhén savas (pH 
2-4) tartományban az SnOHCl·H2O csapadék az ón egyensúlyi 
elektródpotenciálja körül megjelenhet. Ez a szilárd fázis a kloridion aktivitását 
kb. 4-6 értékig növelve eltüntethető.  

b) c) 
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6. ábra Eh-pH-aktivitás diagram, az ón módosulatainak stabilitási területe a kloridion 
aktivitás függvényében 25 °C-on.[House] 

Az SnO2 oldhatósága savas és bázikus közegben korlátozott, bár klorid ionokkal 
növelhető, de túl alacsony ahhoz, hogy hidrometallurgiai szempontból 
hasznosítható lenne.[Wright] Ismert, hogy az ón ércek hidrometallurgiai 
feldolgozhatósága érdekében előkészítő műveletként redukáló pörkölés 
alkalmaznak, amelyet általában szén-monoxid és hidrogénnel végeznek 650-800 
°C között, hogy SnO illetve fém ónt hozzanak létre. [Holt, Burdon, Vizsolyi,  Gordon,Bear, Ibok] 
Az így részlegesen redukált termék savval már oldható, majd az ón cementálás, 
vagy katódosan leválasztható.[Ibok, Pearson]  

 

2.2 Az ón redox egyensúlya kloridos közegben 

A fentiekben bemutatott összefüggések szerint, az ón esetében a kloridionok 
jelentősen hozzájárulhatnak a savas oldat stabilizálásához. Ugyanakkor, az 
oldott ónból képződő kloridos komplex forma befolyásolja a fém leválasztásához 
szükséges redukció, valamint az oldatban kialakuló Sn(II)/Sn(IV) megoszlás 
egyensúlyait is.[Rimaszéki-2, Rimaszéki-3] Az elektródfolyamatok szempontjából 
alapvetően meghatározóak a redox és kloro-komplex átalakulások egyensúlyai. 
Ezeket a folyamatokat egy kidolgozott algoritmus [Kékesi-5] szerint lehet együttesen 
leírni. A módszer az ón esetére is alkalmazható. Az alapvető redox, illetve 
komplex képződési reakciókat az alábbi két egyenlet mutatja: 


  eSS 1ii nn

nn                                                     (10) 

    xn
x

n ii xn


 SnClClS                                         (11) 
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ahol ni és ni+1 a vizsgált elem két szomszédos - létező - oxidációs száma, x pedig 
a komplex ionban koordinált kloridionok száma. A komplex ion eredő töltését  
ni – x jelöli, ami az adott elemre a redox körülményektől és a kloridion-
koncentrációtól függően változó pozitív, illetve negatív értékeket vehet fel. A 
redoxipotenciálok és komplex stabilitási állandók a legtöbb fontos esetben 
rendelkezésre állnak szakirodalmi adatbázisokban. [Sillén-1, Sillén-2].  
Az oldatban a kloridos komplexképzés befolyásolja az elektroncserében 
szabadon résztvevő egyszerű, hidratált (aquo-) ionok aktivitását, így a kloridion-
koncentráció és az oldatot jellemző redox potenciál függvényében 
meghatározható az oldott ónionok megoszlása a két oxidációs fokozatuk és a 
számos kloridos komplex ionjaik között. A vizsgált elem két szomszédos 

oxidációs állapotú, vagyis  )( 1in  és in , közönséges aquo-ionjainak 

aktivitásainak (  )1(
S in

n
a és in

n
a

S
) viszonya a megfelelő standard 

redoxipotenciál ( o

Me/Me
1 ininE  ), valamint a rendszer állapotát meghatározó 

potenciál (E) értékeiből kifejezhető, és az adatbázisban szereplő minden 
oxidációs számnak megfelelő ionaktivitás kiszámítható az elemi Sn alaktól 
indulva. A kloridos komplexek képződése az aqo-ionok aktivitását módosítja, 
ezért a koordinált kloridionok számával (x > 0) és a központi ónion oxidációs 

számával (ni) azonosított   xn
x

iSnCl  ionok képződését a kumulatív stabilitási 

állandók ( xni ,
 ) alapján figyelembe kell venni. A számított aktivitások és a sósav-

koncentráció által meghatározott[Zemaitis] közepes aktivitási tényező () alapján 
rendre kifejezhetőek a figyelembe vett ionok koncentrációi az összes oldott fém 
koncentrációjának az arányában (cSn).  

Az összes figyelembe vehető ion (   xn

x
i SnCl , i  1, x  0) egyensúlyi 

koncentrációjának összege az oldott ón koncentrációjával tehető egyenlővé: 

       












 



 
i x

x
xn

n

i x

cc
a

c
i

in

xin
x

SnCl,
S

SnCl
1 


        (12) 

A mérleg egyenletből, kifejezhető az ón legkisebb oxidációs számú aquo-

ionjának (Sn2+) az aktivitása ( 2Sn
a ), aminek ismeretében külön-külön 

kifejezhetőek a modellben szereplő ionok aktivitásai, illetve meghatározhatóak 
az összes oldott fémre vonatkozó relatív koncentrációk  

(    SnSnCl
/ cc xin

x
 ).[Kékesi-5] 

A sósavas oldatokban kialakuló komplex egyensúlyok modellezésére 
kidolgozott - és a Metallurgiai Intézetben rendelkezésre álló - Excel alapú ROKK 
számítógépes program adatbázisa és algoritmusa segítségével meghatároztam 
az Sn(IV) és az Sn(II) különböző koordinációs számú kloridos komplexeinek a 
relatív koncentrációját a fémes ónnal, illetve a levegővel érintkező oldatban a 
szabad kloridionok koncentrációja függvényében. A termodinamikai adatok 
alapján végzett szimuláció eredményeit a 7. ábra szemlélteti. 
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7. ábra Az ón ionjai az ón porral (a), illetve a levegővel (b) érintkező sósavas oldatokban 
[Kékesi-2, Kékesi-3] 

A 7. ábrán bemutatott szimulációs eredmények jelzik, hogy a fémes ónnal 
érintkező kloridos oldatban a domináns oxidációs fokozat az Sn(II) lehet. A jelen 
lévő Sn(IV) ionok redukálódnak, miközben ónt oldanak: 

[SnCly](4−y) + Sn = 2[SnClx](2−x) + (y − 2x)Cl−                            (13) 

Azonban az Sn(IV) ionok képződésére kézenfekvő indok lehet a környező 
levegő, illetve az anód oxidáló hatása. A 7.b) ábra szerint a kisebb oxidációs 
állapotú Sn(II) kloro-komplex ionok oxidálódhatnak a légköri oxigén hatására: 

               14) 

Ugyanígy, egy erős anódos polarizáció esetén is felléphet az Sn(IV) képződése az 
oldódás során.  

Az Sn(IV)/Sn(II) és az Sn(II)/Sn formálpotenciálok a kloridion koncentráció 
függvényében kifejezhetőek a (13) összefüggésből, amennyiben az eredő 
egyensúlyi potenciált (E) az egységnyi koncentrációjú összes ón ion 
megoszlásából a (14) egyenlet alapján az aquo-ionokkal fejezzük ki. A komplex 

ionok kumulatív stabilitási állandói (i) a 2. táblázat első sorában szerepelnek.  

2.táblázat Az ón kloridos komplexeinek stabilitási állandó sósavas közegben [Sillén-1, 

Martell, Högfeldt] 

Ion [SnCl]+ [SnCl2]0 [SnCl3]- [SnCl4]2- [SnCl]3+ [SnCl2]2+ [SnCl3]+ [SnCl4]0 [SnCl5]- 

lgi 1,51 2,24 2,03 1,48 0,62 1,38 2,09 2,42 2,81 

lgKi 1,51 0,73 -0,21 -0,55 0,62 0,76 0,71 0,33 0,39 
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Az egyes kloridos komplex ionok stabilitásterületi határai az alábbi 
átalakulásoknak a 2. táblázat második sorában összefoglalt (Ki) egyensúlyi 
állandóiból fejezhetőek ki:  

     

  










ClSnCl

SnCl1

1

1
1K,SnClClSnCl
aa

a

x
x

x
xx

x

x

x





                        (15) 

A komplex egyensúlyi állandók és redox potenciálok alapján számított 
határvonalakkal megszerkesztett 8. ábra mutatja a kloridos oldatban az ón ionok 
stabilitási viszonyait.  
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8. ábra  Az ón elektródpotenciál-pCl- diagramja a komplex ionok standard állapotában. 

Az egyensúlyi számítások szemléltetett eredményei alapján, az ón-kloridos 
elektrolitoldatok az alkalmazni kívánt viszonylag kis (~1 mol/dm3) HCl 
koncentráció esetén anionos komplexeket képeznek. A levegő oxidáló hatása 
ugyan technikailag minimalizálható, de a 8. ábra szerint, az elektródpotenciál 
viszonylag enyhén oxidáló irányba való eltolódása már Sn(IV) forma 
keletkezését teheti lehetővé. 

Abban az esetben, ha az anód felületét már anódiszap borítja, részfolyamatként  
Sn(IV) ionok keletkezésekor az iszap fémes ón tartalma képes redukálni Sn(II) 
formába:[ Kulcsár-3].  

      
 Cl)(SnCl2SnSnCl

24
xy

x

x

y

y                      (16) 

Az oldatban jellemzően Sn(II) oxidációs állapot redukciója viszonylag enyhén 
katódos potenciál mellett már végbemehet. Ugyanakkor, a kloridion 
koncentráció növelése a redukciós potenciált negatív irányba tolja el, ami a 8. 
ábrán is látható.  
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Az 4. a)-c) ábrák összevetése mutatja, hogy a kloridos komplexek kialakulása 
növeli az oldott Sn(II) stabilitását a közönséges Sn - H2O rendszerhez 
viszonyítva. Azonban a 8. ábra szerint már viszonylag alacsony redox 
potenciálokon is fellép az Sn(II) oxidációja, és növekvő pH esetén ebből 
hidroxidos, illetve oxidos vegyületek csapadékképződése alakulhat ki. Az 
áramveszteség mellett, ezért is kerülendő a katódos hidrogénleválás az 
elektrolízis során.  

A savas ón klorid oldatok összetett tulajdonságai miatt az elektrolitos 
ónraffinálás korábban tapasztalt nehézsége, az elektrolitoldat hosszú elektrolízis 
során fellépő stabilitási zavarai, valamint a katódos leválás jellemzőinek a 
kedvezőtlen változása értelmezhető. Ugyanakkor, az elektrolitoldatnak meg kell 
felelni olyan gyakorlati követelményeknek is, mint a megfelelő áramhatásfok és 
elektromos energiafogyasztás, illetve az összefüggő katódos fémleválási 
szerkezet biztosítása. A nagy tisztaság érdekében mindennek különleges 
adalékok alkalmazása nélkül célszerű megfelelni.  

2.3. Stabil SnCl2-HCl oldat előállítása 

A kitűzött céloknak megfelelő sósavas ón-klorid oldatot a gazdaságosság és a 
könnyen beszerezhető, ismert összetételű nyersanyagok felhasználására 
törekedve, célszerű nagy fajlagos felületű fém ón oldásával előállítani. Azonban 
– a megszerzett tapasztalat szerint - tömény sósavban is csak nagyon lassan zajlik 
az alapvető oldási reakció: 

Sn + 2 HCl → SnCl2 + H2 ↑                                          (17) 

A folyamat sebessége az ón nemesfémmel (Au, Ag, Pt) való érintkezésével 
gyorsítható a kialakuló kontaktkorróziós lokálelem létrejötte miatt, valamint az 
ón oxidációjának az elősegítésével is növelhető. Erre vagy királyvíz alkalmazása, 
vagy pedig a tömény sósav forralása adhat megoldást. A töményebb salétromsav 
az ónt fehér, vízben oldhatatlan változó összetételű ón-dioxid hidrát 
(SnO2∙xH2O) vegyületekké oxidálja. Ez a csapadék savakban és lúgokban oldható 
marad mindaddig, amíg állás közben lassan, de melegítve igen gyorsabban vizet 
veszít és polikondenzálódik, miközben orto-(H4SnO4), a piro-(H6Sn2O7) és a 
metaónsavnak (H2SnO3) megfelelő víztartalmú állapotokon átmenve végül is ón-
dioxiddá (SnO2) alakul.  

Sokkal megbízhatóbb és állandó eredményt biztosító módszernek bizonyult a 
tömény sósavval forralva végzett oldási technológia. Ennek során – a 9. a) ábrán 
láthatóan, levegőtől gyakorlatilag elzárt körülmények mellett az ón a (17) reakció 
szerint kettes oxidációs számmal oldódik Sn(II) kloridos komplexeket képezve 
jelentős savfeleslegben. A kapott oldat a 9. b) ábrán szemléltetett vákuumos 
desztilláló berendezéssel töményíthető. 
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9. ábra A tiszta ónkristályok feloldását bemutató oldóreaktor  (a) és a vákuumbepárló 
berendezés (b) 

Az így elkészült törzsoldat akár 10 mol/dm3 ónkoncentrációjú is lehet, és 
hosszabb tárolás során sem tapasztalható instabilitás. A felhasználáshoz 
szükséges ón és HCl koncentráció beállítható sósav és víz adagolásával. A 
jodometriás módszerrel ellenőrizhető az ón megoszlása is az Sn(II) és az Sn(IV) 
alakok között. megfelelően végrehajtott oldás után analitikailag nem mutatható 
ki Sn(IV) oxidációs állapotú forma. A hígításra célszerű oldott oxigéntől kiforralt 
desztillált vizet alkalmazni. Kumar és társai szintén sósavas közeget találtak 
alkalmasnak kutatásuk során, a nyomtatott áramköri egységek szelektív 
ónvisszanyerésére vonatkozóan, ahol 3 órán keresztül 90 °C-on 5,5 M HCl 
tartalommal oldottak 50 g mintát  egy liter oldatra vonatkoztatva.[Kumar] 

A friss, gondosan beállított koncentrációjú oldatokban az oldott ón kettes 
oxidációs fokozatban van jelen.  

2.4. Az ionok átalakulása az alapvető elektródfolyamatokban 

Az elkészített sósavas elektrolitoldatban az ónionok változatos megoszlási 
arányban (7. ábra) képeznek kloridos komplexeket. Így a katódos leválási 
potenciált az oldat sósavtartalma is befolyásolja. A diffúziós határáram nagysága 
a kloridion koncentrációjától függ.[Tóth-1] Ez azt jelzi, hogy az elektródreakciót 
kémiai reakció előzi meg, amely jelen esetben a kloridos komplex ionok bomlása.  

Az elektródfolyamatok során, amennyiben a kialakuló áramsűrűség (i) a töltés 
átlépés gátoltságától, illetve az aktiválási túlfeszültség ( akt ) mértékétől függ, 

akkor az eredő áramsűrűség és a túlfeszültség közötti összefüggést a Buttler-
Volmer-Erdey-Grúz egyenlet adja.[Erdey-Grúz] 

a) b) 
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ahol iox és ired  az anódos és a (konvenció szerint negatív előjelű) katódos 
részáramsűrűség, ox , red -- dimenzió nélküli átlépési faktor az anódos és 

katódos részfolyamatnál. Az abszolút csereáramsűrűséget io jelöli, ami az
kk

ROso CCzFki


)()(
1

 , (CO és CR az oxidált, illetve a redukált alak 

elektródfelületi koncentrációja, ks a sebességi állandó) elvi összefüggés szerint 
fejezi ki az adott elektród minőségét. Nagyobb eredő áramsűrűségek esetén a 
domináns folyamattal ellentétes irányú parciális áramsűrűségek (anódos leválás 
és a katódos oldódás) jó közelítéssel elhanyagolhatóak. A fémelektród aktiválási 

túlfeszültsége (akt) szabja meg a kialakuló rész-áramsűrűségeket az anódos (iox), 
illetve a katódos irányokban (ired), amely nagyobb potenciálon, illetve nagyobb 
áramsűrűségen (|i|> 100 A/m2) közelítőleg az eredő áramsűrűség (i) értékének 
felel meg [Erdey-Grúz]. Ebből kifejezhető egy véges áramsűrűséghez szükséges 
túlfeszültség közelítő értéke: 

|akt| =
R𝑇

2F 
ln

|𝑖|

𝑖o
                                                (19) 

ahol az aktív ón ionok töltésszáma 2, és io a csereáramsűrűség,  az adott 
részfolyamatra vonatkozó töltésátlépési koefficiens, F a Faraday állandó, R az 
egyetemes gázállandó és T a hőmérséklet. Nagyobb anódos áramsűrűséghez 
pozitívabb elektródpotenciálra van szükség. A polarizáció tranziens szakasza, 
amely során kialakul a beállított áramerősséget biztosító aktiválási jellegű 
túlfeszültség stabil értéke, az áram megindulását követően szinte azonnal, 
többnyire néhány ezredmásodperc alatt kialakul.[Kékesi-1]  

Nullától eltérő eredő áram esetén, az elektródok határfelülete mentén 
koncentrációkülönbség alakul ki, mely az ónionok szükséges diffúziójához 
szolgál alapul. Így jön létre a diffúziós túlfeszültség komponens, amely tranziens 
szakasza az aktiválási polarizációhoz viszonyítva jelentősen hosszabb. A 
diffúziós polarizáció közvetlenül az egyensúlyi elektródpotenciál ionaktivitás 
függésének tulajdonítható, az összefüggést a következő egyenlet mutatja. [Kékesi-1] 
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ahol 
diff  a diffúziós túlfeszültség, aSn(II),f és aSn(II),b az ionok felületi, illetve az 

oldat belsejében érvényes aktivitásai, hi a diffúziós határáram. A diffúziós 

túlfeszültség tranziens ideje akár perces nagyságrendű is lehet, de a polarizáció 
fokozódását egy bizonyos értéken túl az oldatban az elektródok felületén fellépő 
koncentráció-gradiensek miatt kialakuló természetes konvekció 
megakadályozza.[Kékesi-1] Az ónionok koncentrációjának az anódos oldódás, 
illetve a katódos leválás során az elektród felülete mentén történő megváltozása 
nemcsak a túlfeszültség növekedését jelenti, hanem jelentős hatással lehet a 
katódon leváló fém morfológiájára is.  
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Az elektrokristályosodás morfológiai jellemzőit a túlfeszültség és az inhibíció 
mértéke együtt határozza meg.[Winand] A túlfeszültség a kristálynövekedést 
biztosító töltésátlépés hajtóerejének, az inhibíció pedig a leváló atomok 
elhelyezkedési lehetőségét módosító „idegen” eszköznek tekinthető. Többféle 
polikristályos leválási morfológiát és orientációt szemléltet a 10. ábra, ahol 
irányadó tényezők az adott áramsűrűséghez szükséges katódos túlfeszültség 
(illetve az ezt kifejező áramsűrűség/ionkoncentráció viszony), és az inhibíció 
mértéke. Ennek megfelelően lehet megítélni a fémleválás szerkezetének 
lehetséges változtatási irányait. A cél általában az egyenletesebb és sűrűbb 
fémleválás kialakítása, tehát a tömörebb katódfém-szerkezet elérése. Ón-klorid 
elektrolitoldatok alkalmazása esetén ez nehezen biztosítható, mert ebben a 
rendszerben – a réz-klorid oldatokhoz és az ezüst-nitrát oldatokhoz hasonlóan – 
nagy a jellemző csereáramsűrűség[Rimaszéki-1]. Ezek a rendszerek tipikusan nem 
rendelkeznek nagy átlépési túlfeszültség igénnyel. A fémionok kevés gátlással 
semlegesítődnek és épülnek be a kristályok felületére. Azonban az oldatban 
komplex formában létező ionok - nagyobb méretükből eredően - lassabb 
transzportfolyamattal pótlódhatnak a katód felülete mentén. Ez egyrészt 
diffúziós polarizációt okoz, ami nem egyenletesen oszlik meg a durva szerkezetű 
katód felületén. A kiemelkedő kristályok továbbnövekedését preferálja a katód 
felületére merőleges koncentráció gradiens, hiszen a leválás a diffúziós réteg 
külső széléhez közel, illetve az azon túl is nyúló dendritcsúcsokon mehet 
nagyobb mértékben végbe. Ezzel magyarázható a tapasztalt, katódfelületre 
merőleges irányban erősen megnyúló dendrites növekedés. A katódos 
fémleválás tömörségének növelésére kénsavas közegben átfogó kísérleteket 
végeztek mágneses mezőben. Az eredmények alátámasztották, hogy az elektro- 
aktív ionok nagyobb koncentráció mágneses erőtérbe kedvezően hat az 
elektrokristályosodási folyamatokra, melynek hatására tömörebb és simább 
katódfelület érhető el. [Uzir]  
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10. ábra  Különféle katódos áramsűrűség, fémion-koncentráció és inhibíció esetén leváló 
polikristályos termékek alaki jellemzői. (FI: Térirányú, elkülönülő növekedés, BR: 

egyirányú reprodukció, UD: diszperz, egybefüggő elrendeződés, Z: ikerkristályosodás, 
FT: térirányú, összefüggő leválás, Nc,2: kétdimenziós csíraképződési frekvencia, Nc,3: 

háromdimenziós csíraképződési frekvencia.[Winand] 

Az elektródfolyamatok jellemzőire fontos információk nyerhetőek a 
potenciodinamikus vizsgálati módszer alkalmazásával. Ennek során a 
mérőcellában helyet foglaló ón munkaelektród potenciálját megfelelő idő-
program vagy polarizációs sebesség szerint szabályozva az elektród felületén 
lejátszódó folyamatokat a mérőcellán átfolyó áram tükrözi. Az ónnak sósavas 
oldatokban mutatott potenciodinamikus viselkedését Brainina és munkatársai 
inverz voltammetria segítségével vizsgálták oszcilloszkóp használatával és az 
anódos oldódás vizsgálata során megállapították különféle pozitív, semleges és 
negatív komplex ionok képződését.[Brainina] A savas oldatokban jellemző és az 
eljárás szempontjából is kedvező Sn(II) ionok komplexeinek stabilitására jelentős 
hatással van a kloridion koncentráció. A híg sósavas ón(II)-klorid oldatban 
általában jellemző kloro-komplex fokozatot a [SnCl3]- ion jelenti.[Johnson] Azonban, 
az ón anódos oldódásának eredményeként 0,4-2,4 közötti eredő töltésű komplex 
ónionok keletkezését is kimutatták.[Johnson] Ez megfelel az Sn(II)  7 és a 8. ábrákon 
bemutatott szimulációs eredményeinek.  
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Az ón elektrokémiai oldódását polarizációs mérésekkel vizsgálva, Yarurina és 
munkatársai eredményei [Yarunina] az elméleti feltételezéseket megerősítették. Első 
lépés az elektrokémiai oldódás. Nagyobb polarizáció esetén ez Sn(IV) ionok 
keletkezésével is járhat, amelyek azonban a (16) reakcióegyenlet szerint fellépő 
termodinamikailag valószínű [Rimaszéki-1] kom-proporciónációs folyamatban a 
stabil Sn(II) formára redukálódnak további fémes ón oldásával. Nagy 
anódpotenciálokon azonban Sn(IV)-oxidos vegyületek képződésével passzív 
állapot is kialakulhat. Az anód passziválódásának folyamatát először Steinherz 
és társai vizsgálták, akik megfigyelték, hogy ez fellép HCl, HBr, HI, H2SO4 és 
H2SiF6 használatakor, míg nem volt passziválódási folyamat HIO3, HC1O4 vagy 
CH3COOH alkalmazása esetén. [Steinherz] A közelmúltban végzett kutatásokat 
Khitrov és Shatalova, akik technikai tisztaságú ónnal végezték el ezeket a 
méréseket sósavas és kénsavas közegben különböző hőmérsékleteken arra a 
következtetésre jutottak, hogy a hőmérséklet emelése gátolja az anód 
passziválódását. A hőmérséklet emelkedése közel lineáris összefüggést mutat az 
elérhető áramsűrűség logaritmusával.[Khitrov] Stirrup és társai meghatározták az 
oldódási reakcióban a Tafel-együttható értékét, ami közelítőleg 63 mV/dekád 
értékűnek adódott, a diffúzió hatását kiküszöbölve. Szerintük a jellemző 
oldódási reakció az egyidejű két elektron átmenettel járó [SnCl]+ Sn(II) ion 
képződése, de az anódos folyamatok során a mért áram nagysága függ a 
hidrogénion koncentrációtól is.[Stirrup]  

A katódon történő redukció esetében fellépő polarizáció fő oka a kloro-
komplex ónion lassú disszociációjának és az aquo-ónion szintén lassú 
diffúziójának tekinthető.[Esin,Loshkarev] Ugyanakkor az Sn4+/Sn 2+ átmenet 
irreverzibilisen végbemehet [Vetter].  

 
A 7 és 8. ábrákon bemutatott számítási eredmények szerint az 1 M HCl hátterű 

oldatban külső oxidáló hatás nélkül az Sn(II) forma a stabilabb[Rimaszéki-1], azonban 
léteznek feltételezések az esetleges Sn(I) és Sn(III) oxidációs fokozatok létezésére 
is, noha közvetlen bizonyíték erre vonatkozóan még nem áll rendelkezésre és 
ilyen adatok az adatbázisokban sem szerepelnek. [Stirrup] 

3. Elektrolizáló cellák és mérőrendszerek fejlesztése 

3.1 A folyamatos elektrolízist biztosító kísérleti cellák fejlesztése 

Az ón elektrolízis folyamatainak a vizsgálata a hagyományos eszközökkel 
számos nehézség miatt nehezen értelmezhető eredményeket adott. Doktori 
kutatásaim során ezért alapvető célkitűzés volt egy megbízhatóan működő, 
modern digitális technikát alkalmazó és reprodukálható eredményeket nyújtó 
mérőrendszer kifejlesztése mind a hosszabb távú elektrolízises, mind pedig a 
megfelelő sebességű potenciodinamikus vizsgálatok számára.  

A hosszabb időtávú folyamatos működés esetében fontos volt a hagyományos 
síkfelületű katódon tapasztalható rendezetlen és az élekre koncentrálódó leválást 
kiküszöbölni egy közel állandó katódfelületet biztosító megoldással. Ennek 
keretében megterveztem és a kari műhely közreműködésével elkészítettünk egy 
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forgó katóddal és a katódfelületet folyamatosan tömörítő mechanizmussal, 
valamint egy ezt henger szimmetrikusan körbe vevő gyűrűs anóddal működő 
elektrolizáló rendszert. A hengeres kialakítás mindenképpen kedvezőbb, mivel 
ez képes biztosítani a horizontálisan egyenletes makroszkópikus árameloszlást, 
valamint a forgó mozgás csökkenti a katód felülete mentén kialakuló 
koncentrációváltozásokat. A durva katódkristályok folyamatos „besimításával” 
pedig a felület szerkezete közelítőleg állandósítható a mérés időtartamára. A 
hagyományos elrendezésnél további hátrány az elektród felülete mentén 
vertikálisan egyenetlen árameloszlás, amit alapvetően az oldatban a magasság 
szerint kialakuló természetes koncentráció-rétegzés okoz. Az anód oldódása 
során – még mágneses keverés alkalmazása mellett is - a cellafenék környékén 
jelentősen nagyobb ónkoncentráció volt tapasztalható, különösen nagyobb 
áramsűrűségek alkalmazásakor. Ennek következtében az elektrokristályosodás a 
cella alsó részeiben sokkal intenzívebb volt, ami rövid időn belül lecsökkentette 
az alsó régiókban az effektív elektródtávolságot és ide koncentrálta az átfolyó 
áram nagyobb részét. Ez végső esetben rövidzárlathoz vezethetett, mivel a 
fémkristályok átnőhettek az anód felületéhez. Egy korábbi megoldás szerint ezt 
a zavart egy elektromechanikus mozgatású tömörítő lappal lehetett 
kiküszöbölni, ami azonban viszonylag bonyolult kiépítést kívánt és csak 
szakaszos tömörítést tett lehetővé.[Kékes-Rimaszéki-Kulcsár-Dobó]. 

A forgó katódos rendszerben a vertikális koncentrációváltozás az oldatban 
csökkenthető, valamint a katódfelület egyenletes tömörítésével az árameloszlás 
vertikálisan is homogenizálható. Korábbi elektromechanikus tömörítéssel 
ellentétben, itt a rendszer nem egy előre beállított időközönként, hanem az 
elektrolízis közben folyamatos tömörítést és közel állandó katódfelületet 
biztosított. A 11. a)-b)-c) ábra a két különböző elrendezésű elektrolizáló rendszert 
mutatja be. Az első, hagyományos és egyszerű kivitelű laboratóriumi 
rendszertől, a számítógépesen vezérelt elektro-mechanikus cellán át, a 
folyamatos tömörítésű forgókatódos kivitelig.  
 

 

 

a) 
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11. ábra Az ón elektrolitikus raffináló elektrolízisének vizsgálatára épített különböző 

típusú kísérleti cellák a) hagyományos kivitel sík elektródokkal, b) periodikus 

katódtömörítéssel működő elektromechanikus megoldás, c, d) folyamatos 

katódtömörítést biztosító forgókatódos hengeres cella 

A kísérleteket egyrészt a galvanosztatikus, másrészt potenciodinamikus 
módszer szerint végeztem. Az előbbi munkamód esetén állandó áramerősséget 
beállítva mértem az elektródpotenciál időbeli változását forgó elektróddal közel 
fél perces időintervallumokban. Az utóbbi módszerrel pedig program szerint 
változtatott elektródpotenciálokon mértem a kialakuló áramsűrűségeket 
különböző típusú munkaelektródokat alkalmazva.  

A kísérletekhez a Metallurgiai Intézet Hidrometallugiai Laboratóriumában a 12. 
ábrán bemutatott számítógépes rendszerrel vezérelhető különleges tápegység 
került kifejlesztésre. Ez a berendezés szolgáltatta a hosszabb időtávú 
galvanosztatikus elektrolízishez a megfelelő egyenáramot, de a kifejlesztett 
LabView alapú szoftverrel szükség esetén különböző speciális (pl. periodikusan 
szaggatott, vagy megfordított, illetve mikroimpulzus) áramalakok is 
tetszőlegesen generálhatók.  

b) 

c) d) 
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12. ábra   A hosszabb időtávú galvanosztatikus, illetve modulált áramú elektrolízishez 
kifejlesztett speciális számítógép vezérlésű tápegység 

Az elektrolizáló cella és a számítógép között az  NI USB-6212 AD/DA 
átalakító multifunkciós interfész hozza létre a kapcsolatot. A különleges 
elektrolízis tápegység számítógépes kezelőfelületét a 13. ábra mutatja. A 
galvanosztatikus módban működő program esetében a mérőáram beállítása 
input paraméterként valósítható meg.  

 

13. ábra. A vezérelhető tápegység hosszabb időtávú elektrolízisre LabView programban 
létrehozott kezelői felülete 

 

3.2. A potenciodinamikus és galvanosztatikus vizsgáló rendszerek 

Az elektródfolyamatok vizsgálatára a klasszikus voltammetriás elrendezést 
alkalmaztam. A mérőcella az ón munkaelektród mellett egy szintén ón ellen-
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elektródot és egy telített kalomel referencia elektródot tartalmazott. A 
segédelektródon játszódik le az áram kialakulását lehetővé tevő ellentétes 
elektródfolyamat. Hosszabb ideig katódosan polarizált munkaelektród esetén az 
ón ellenelektród anódos oldódása ellensúlyozza a leválás miatt ónkoncentráció 
csökkenést a mérőcella elektrolitjában.  
Az ón kloridos közegből történő katódos leválása esetében nehezíti a folyamatok 
értékelését a durva dendrites, illetve tűs elektrokristályosodás. A katódosan 
polarizált felület gyors durvulása miatt a munkaelektród és a referencia elektród 
között beállított potenciálhoz egyre nagyobb áram tartozhat. Ezért csak egy 
megfelelően gyors áramfelfutást biztosítani képes „nagy teljsítményű” 
potenciosztát felelhet meg az ón-kloridos közegben végzett potenciodinamius 
mérésekre. Ezt a célt figyelembe véve került kifejlesztésre a 14. ábrán látható 
speciális elektronikus rendszer, valamint az azt működtető LabView alapú 
szoftver.  

 

14. ábra A továbbfejlesztett potenciosztát és adatgyűjtő rendszer  

A bemutatott elrendezés képes volt biztosítani gyorsan durvuló 
elektródfelülettel is a programszerű potenciálnövelést, valamint a nagy 
adatgyűjtési sebességet. A számítógép és a potenciosztát, valamint a mérőcella 
közötti kapcsolatot ebben a mérési elrendezésben az NI USB 6002 típusú AD/DA 
átalakító multi-funkciós modul valósította meg. A virtuális mérőfelület 
összetevői a 15. ábrán láthatók. 
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15. ábra. A nagy teljesítményű potenciosztáthoz készült LabVIEW program kezelői 
felülete 

Korábbi kísérletek tapasztalatai szerint jelentős hatása van a cellák 
kialakításainak, ami az ónion transzport és a rendszer árameloszlás különbségein 
keresztül juthat érvényre. A kísérleti rendszer forgó elektród palástfelületén 
szigeteléssel egy átlagosan 5 mm széles 6,3 cm2 gyűrű felületet alakítottam ki a 
középvonal magasságában. A 16. ábrán látható kör keresztmetszetű cella 
közepén elhelyezett hengeres munkaelektród felületéhez a lehető legközelebb 
beállítva illeszkedett a referencia elektród egy Luggin-kapillárison keresztül. 

 

16. ábra A forgó elektróddal működő rendszer kialakítása  

a) b) 

c) 
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Az ellenelektród a cella belső fala mentén képezett egy nagy felületű 
körgyűrűt. A munkaelektród és az ellenelektród alapanyaga technikai tisztaságú 
ón volt, így az anódos oldódási reakcióból nem származott a mérési eredményt 
jelentősen befolyásolni képes oldatszennyezés. A kísérleteket álló, illetve vezérelt 
fordulatszámmal forgatott munkaelektródokkal végeztem. A vizsgálatokat álló 
és forgó elektróddal is végeztem, azonban a forgó mozgás tengelyének nem 
tökéletes stabilitása miatt a referencia elektród kapilláris csúcsa és a 
munkaelektród felülete közötti távolság ingadozott. Ez jelentős zavart vitt a 
mérésekbe. Az előkísérletek megmutatták, hogy az elektród 30 fordulat/perc 
alatti fordulatszáma nincs jelentős hatással az elektród határfelületén kialakuló 
folyamatokra, az oldat és az elektród határfelületén végbemenő reakciók 
sebességét ez esetben is a diffúzió határozta meg, noha ez a viszonylag lassú 
forgatás is elegendő az oldat koncentrációjának homogenizálására, valamint 
katódos polarizációval leválasztott fém egyenletes tömörítésére. Az így kapott 
eredmények azonban a zavaró tényező miatt nehezen voltak értékelhetőek és 
reprodukálhatóak. A forgatás kikapcsolásával a polarizációs görbék ingadozását 
okozó zavarok minimalizálódtak és a vizsgált hatások által az elektródon okozott 
változások tisztábban jelentkeztek. Ezért a forgóelektróddal végzett 
potenciodinamikus eredmények utólagos szűrése és korrigálása helyett 
készítettem egy olyan mérőcellát, melyben mind az oldat, mind pedig az 
elektróda felülete reprodukálható volt.  

A végül alkalmasnak ítélt és a 17. ábrán bemutatott elrendezésű üvegcellába 
minden esetben 100 cm3 elektrolitoldat került. A különböző összetételű ón alapú 
alapanyagokból körszelvényű rúdból L-alakú és mikro-méretű munkaelektródot 
készítettem a háromelektródás rendszer számára. A rúd vágással kiképzett 4 mm 
átmérőjű homlokfelületét finom szemcséjű csiszolóvászonnal előkészítettem, 
míg a palástfelületet több rétegben szigeteltem. Így minden esetben azonos 
kiindulási elektródfelület volt biztosítható a méréskehez. Az áramsűrűséget az 
eredeti geometriai felületre vonatkozó „látszólagos”, illetve névleges érték fejezi 
ki, noha üzemelés közben a katód felülete jelentős mértékben megváltozik, 
amennyiben a laza dendrites kristályok nincsenek mechanikusan tömörítve.  A 
munkaelektróddal szemben párhuzamosan volt elhelyezve a 25 cm2 hasznos sík 
felületű ón ellenelektród. A potenciosztát mérőprogramját is sikerült 
továbbfejleszteni, így megvalósítottam a folyamatos potenciáleltolást a 
lépcsőzetes potenciálugrások helyett, valamint a berendezés így lehetővé vált a 
ciklikus voltammetria elvégzésére is. 
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17. ábra A potenciodinamikus kísérleti rendszer (a), a mérőcella  mérés előtt (b) és a 
munkaelektród , valamint a referencia elektród kapilláris végpontja mérés után (c) 

Az elektrolit ónkoncentrációjának vizsgálatához 0, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,25, 
0,5, 0,63, 0,75 és 1 mol/dm3 Sn(II) és 1 mol/dm3 HCl összetételű oldatokat 
készítettem.  

Az elektródpotenciálok mérésére telített kalomel referencia elektródot 
használtam, azonban célszerű az értékeket a standard hidrogén elektród 
potenciáljára vonatkozóan megadni. Így a közvetlenül leolvasott relatív 
potenciálokat a kalomel elektród 1 mol/dm3 sósavas oldatban érvényes saját 
potenciálja alapján átszámítottam: [Bard] 

Hg2Cl2 + 2𝑒− = 2Hg + 2Cl−,          E = 0,2412 V       (𝑐Cl− = 1 M)      (21) 

Ezt a leolvasott potenciálhoz hozzáadva lehet megkapni az általában 
összehasonlításra alkalmas értéket. Az alábbi eredményeket bemutató ábrákon 
általánosan a standard hidrogénelektródra (SHE) átszámolt értékek szerepelnek. 
Az eltérő ónkoncentrációjú oldatok árammentes állapotban mérhető nyugalmi 
potenciálja - a Nerst egyenletnek megfelelően – eltérő. A korábbi tapasztalatok 
alapján a stabilitást már megbízhatóan biztosító, és a vizsgálatoknál általában 
használt 1 mol/dm3 HCl koncentrációjú oldatokban mért értékeket a 18. ábra 
mutatja be. Noha a gyakorlati alkalmazást szem előtt tartva az 1 M HCl sav 
háttérre koncentrálódott a figyelem, a sósav koncentációnak is van befolyása az 
ón elektródpotenciáljára. Ennek a fő oka az ónionok aktivitásának a változása. 
Az 1 M HCl oldatban a közepes aktivitási koefficiens a 0-2 M HCl tartományban 
alig tér el az egységtől.[Zemaitis] A kloridos komplexek képzéséből adódóan viszont 
az elektroaktív ionok effektív koncentrációja csökken, ami a 8. ábra szerint 
tükröződik az Sn(II)/Sn egyensúlyi potenciálnak a kloridkoncentrációval 
csökkenő értékében. A szakirodalomban megtalálhatóak a mért eredmények erre 
a hatásra, amit a 18. b) ábra ad meg híg ón oldatokra a kloridion 
koncentrációjának a logaritmusa függvényében.[Gamsjäger] 

a) b) c) 

DOI: 10.14750/ME.2017.010



  

31 

 

  

18. ábra Az ón elektród standard hidrogénelektródra vonatkozó nyugalmi potenciálja 
savas klorid-oldatokban 25 °C hőmérsékleten. (a) – az Sn(II)-koncentráció szerint 1 M 
HCl oldatokban saját mérés alapján, (b) híg Sn oldatokra refererncia [Gamsjäger] alapján 

a Cl- ion koncentráció szerint.  

Míg a változó ónkoncentráció hatását mutató saját mérési eredmények a Nernst-
összefüggésnek felelnek meg, addig a 18. b) ábrán idézett mérési eredmények 
megerősítik a kloridion koncentráció hatására vonatkozó szimulációval kapott 
(8. ábra) tendenciát.  

3.3 Az in-situ elektródtömeg változásának regisztrálása 

A folyamatos tömegmérésre egy KERN KB-240-N típusú 0,001 g érzékenységű 
alsó erőmérő cellával felszerelt mérleget használtam. Az erőmérő cellához került 
felfüggesztésre a mérni kívánt elektróda. Az oldat felhajtóerejét a közvetlenül 
mutatott tömeg értékének az oldat összetételének a függvényében előre 
meghatározott sűrűség függvény alapján figyelembe vettem. A kísérletek esetén 
a viszonylag rövid, 5 perces kísérletek biztosították, hogy a cella alsó térrészében 
ne alakulhasson ki jelentősen megnövekedett ónkoncentrációjú réteg. Az áram 
bevezetésre egy flexibilis és vékony vezeték szolgált, mely kellően lágy ahhoz, 
hogy ne a zavarja a tömegváltozás mérését. A számítógépes adatgyűjtő rendszer 
regisztrálta a mérlegtől érkező adatokat, a cellán átfolyó áram erősségét, a 
cellafeszültséget, valamint a kalomel referencia elektród és az anód vagy katód 
közötti potenciál-különbséget az elektrolízis közben. A 19. ábra a kialakított 
mérőrendszert mutatja be, ahol az elektród mérleghez függesztését biztosító 
hagyományos elrendezésű cellát használtam. Az érzékeny tömegmérés miatt a 
cellában keverést nem lehetett alkalmazni. 

a) b) 
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19. ábra Az in situ folyamatos elektródtömeg mérésre alkalmas rendszer két nézete. 

Ebben az esetben is – mint a fentiekben általában - a National Instruments NI-
USB 6212 multi-funkciós adatgyűjtő és átalakító egységgel, valamint a Labview 
10.0 szoftver segítségével kidolgozott mérőprogrammal végeztem a 
számítógépes adatgyűjtést és az elektromos megtáplálás vezérlését. Noha a 
kifejlesztett vezérelhető tápegységgel bármilyen függvény szerinti áramalak és 
áramirányváltás megvalósítható, itt folyamatos egyenáramot alkalmaztam az 
elektródokon kialakuló folyamatok vizsgálatának az elsődleges céljával. Az „in-
situ” tömegméréshez egy erre a célra kialakított fémkokillába öntött elektródokat 
használtam. Az elektródok homlokfelülete 6X6 cm volt, az anód esetében 15 mm, 
a katódesetében pedig 7 mm vastagsággal. A 20. ábrán az anód elektrolízis előtti 
a) és utáni b) állapota látható. A felületen kialakuló sötét réteg az anódiszap, 
melynek mennyisége – az elektrolízis ideje mellett - függ az alapfém 
összetételétől. Az effektív anódfelület nagysága az elektrolízis során jelentősen 
nem változik. A katód esetében, viszont a folyamatos tömegmérés nem tette 
lehetővé a rendezetlen kristályokkal eldurvuló felület folyamatos tömörítését, 
így az elektrolízis idejét igyekeztem az információ nyeréséhez szükséges 
minimális hosszúságúnak megválasztani. Az elektrolizáló kád üvegből készült 
saját kivitelezésben, térfogata 450 cm3. A kísérletek elvégzésére felhasznált 
oldatok szobahőmérsékletűek voltak (25 °C) minden esetben. 

Adapter Mérleg 

Referencia 
elektród 

Elektrolizáló 
cella 

Árambevezetés 
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20. ábra Az anódtömbök elektrolízis előtt (a) és elektrolízis után (b). 

Az oldat felhajtóerejét a közvetlenül mutatott tömeg értékének a korrekciójánál 
figyelembe vettem. A korrekció érdekében egy kalibrációs sorozatot hoztam létre 
az oldat összetétele és a sűrűsége közötti összefüggés megállapítására az 
alkalmazni kívánt tartományra vonatkozóan. A különböző ón és 
savkoncentrációjú oldatok sűrűségét a 21. ábra mutatja be. 

 

21. ábra Az elektródok in situ tömegméréséhez szükséges kalibrációs függvények (25 °C) 

4.  Az elektródfolyamatok jellemzői rövidtávú 

potenciodinamikus vizsgálatok alapján 

A kísérletek nagy részét a korábbi tapasztalatok alapján a megfelelő stabilitást 
biztosító minimálisan szükséges (~1 mol/dm3) sósav háttér mellett különböző 
ónkoncentrációjú oldatokban végeztem. Alapvető célja az ón katódos leválását 
és anódos oldódását meghatározó fő elektrokémiai folyamatok jellemzőinek az 
értelmezése és az alapvető elektrolízis paraméterek hatásainak a tisztázása volt. 
Erre mind a potenciodinamikus, mind pedig a galvanosztatikus vizsgálati 
módszer alkalmasnak bizonyult a 3. fejezetben leírt elektrolizáló rendszerek 
alapján. Míg a potenciodinamikus mérések reprodukálhatósága egy 
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különlegesen rövid reakcióidejű „nagy teljesítményű” potenciosztát 
fejlesztésével volt biztosítható, a galvanosztatikus kísérleteknél meg kellett 
oldani az elektródok tömegváltozásának az „in-situ” mérését és a folyamatos 
regisztrálását. Az így kapott eredmények részben megerősítették, de sok 
vonatkozásban pontosították, vagy éppen helyesbítették a korábban 
hagyományos cellákkal és egyszerűbb eszközökkel kapott eredményeket. Ezek 
alapján nemcsak a vizsgált jelenségek és tulajdonságok váltak értelmezhetővé, 
hanem a sósavas közegben végzett elektrolitos ónraffinálás működtetése is 
optimalizálható. Ugyanakkor a Metallurgiai Intézet Hidro-elektrometallurgiai 
Laboratóriumában elérhető eszközpark is – lényegében saját erőből - jelentősen 
fejlődött.   

4.1. Katódos folyamatok polarizációs jellemzői 

4.1.1 Az ónkoncentráció hatása  

A katódos folyamatra nagy hatást gyakorolhat az oldat ónkoncentrációja. A 
pontosabb eredmények érdekében bevezettem a felhasznált oldatok szigorúbb 
összetételi ellenőrzését és korrekcióját. Az Sn(II) koncentráció legfeljebb ± 0,2 
g/dm3 mértékben térhetett el a célértéktől, valamint az ónionok gyakorlatilag a 
kívánt oxidációs fokozatban voltak jelen. A koncentráció és a speciáció 
ellenőrzését jodometriás módszerrel végeztem rendszeresen a kísérletek előtt.   

A forgó elektródos cellában végzett potenciodinamikus mérés a 22. a) ábrán 
látható eredményeket adta különböző ónkoncentrációkkal az 1 M HCl oldatban 
katódos irányú polarizáció során. A 3. fejezetben leírt fejlesztésekkel kialakított 
újabb potenciodinamikus mérőcellával megismételve a kísérletsorozatot, a 22. b) 
ábra hasonló görbéi adódtak. Az első ábrán a kisebb léptékű, szélesebb 
potenciáltartományú  ábrázolás mellett is látható a nem teljesen szabályos forgás 
miatti folyamatos zavar, de az átlagértékek tendenciája a hosszabb mérési 
ciklusban jól mutatja a katódos leválás változó jellegét. Feltűnő, hogy az ónt 
kisebb koncentrációkban tartalmazó oldatokban már kis katódos túlfeszültség 
esetén megtörik a indítás után kialakulni látszó polarizációs görbe. A katódos 
túlfeszültséget kezdetben növelve átmenetileg megindul az áram növekedése az 
elektród felülete környezetében rendelkezésre álló ionok leválásával, de a 
további katódos polarizáció során a diffúzió már nem képes a megfelelő 
ionáramot biztosítani, ezért a katód környezetében az ónkoncentráció lecsökken. 
Így a munkaelektródon folyó áram csökken, majd az adott átlagos 
ónkoncentrációnak megfelelő határáram értékén stabilizálódik. 

A forgó elektróddal szélesebb potenciál-tartományban végzett kísérlet 
polarizációs görbéjén látható, hogy a határáram szakasza is véget ér. A 
konvenkció szerint negatív előjellel szerepeltetett katódos áram, főleg a 
negatívabb potenciálok eléréséhez szükséges hosszabb időtartam alatt már levált 
ón kristályai által eldurvuló aktív elektródfelület megnövekedése miatt kezd 
ismét növekedni. A kristályok egyre nagyobb fajlagos felületet kialakítva nagy 
látszólagos áramsűrűségek elérését teszik lehetővé, a kezdeti elektródfelületre 
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számítva, viszonylag kis további katódos polarizáció mellett. A szimuláció 
alapján a 8. ábra szemléltetette, hogy az ónionok már 1 mol/dm3 HCl 
koncentráció esetén is kloridos komplex ionokat alkotnak, amit a megfelelő 
anioncserés megoszlási függvények is igazoltak.[Kékesi-4] A komplex ionok - a 
méretükből adóan - kevésbé mozgékonyak, ami erősíti a diffúziós polarizáció 
jelenségét ebben a rendszerben.  

A 22. b) ábra a módosított, álló mikro-elektróddal és a nagy polarizációs 
sebességgel (100 mV/s) végzett potenciodinamikus mérések eredményei alapján 
mutatja a polarizációs görbék kezdeti szakaszait nagyobb léptékben. A görbéken 
szereplő jelölő szimbólumok – a továbbiakban általában is – nem a mérési pontok 
sűrűségét mutatják, hanem csak a görbék azonosítását segítik. A mérési pontok 
sűrűsége az ábrákon folyamatos vonalakat alkot, mivel 1000 minta/másodperc 
az adatgyűjtés sebessége. 

 A mérés indulásakor az ón elektród felülete mentén az oldat belsejében 
érvényesnek megfelelő  az ónionok koncentrációja. Az áram megindulása után 
azonban fokozatosan elszegényedik a diffúziós határréteg elektród felülethez 
közeli tartománya. A kis – belső - ónkoncentrációk esetén nem képes az áram a 
növelt katódos túlfeszültség mellett elérni azt a szintet, amit a mérés legelején a 
katód közvetlen környezetében rendelkezésre álló ónionok biztosíthattak. Ezért 
az áram kezdeti maximuma meghaladhatja a később beálló határáram szintjét. A 
határáram mellett fokozatosan kifejlődnek a felületre levált ónkristályok, melyek 
a fajlagos felületet megnövelve, a katód felületéből merőleges irányban kinyúlva, 
az áram újabb növekedését teszik lehetővé.  

  

22. ábra Különböző ónkoncentrációjú oldatok katódos polarizációs görbéi- a) hosszabb 
idejű (0,04 mV/s), polarizáció forgó elektróddal b) rövid idejű (100 mV/s) álló mikro-

elektródos polarizáció.  

A várakozásnak megfelelően, nagyobb koncentrációjú oldatokban nagyobb 
túlfeszültségnél jelentkezik és nagyobb értékű a fellépő határáram. Ez a 0,25 
mol/dm3 ónkoncentrációjú oldatnál csak a 0,1 és 0,15 V közötti szakaszon, illetve 
csak a megfelelő rövid ideig áll be, mivel a katódos irányú polarizáció közben 

a) b) 
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levált kristályok hosszabban kinyúló csúcsai már nagyobb ónkoncentrációjú 
belső oldattérrel érintkezhetnek. Az elektród felülete fizikai minőségében 
jelentősen kezd megváltozni, megnő a hatásos felület nagysága és 
egyenetlensége, így egyre kevésbé jelent korlátot az ónionok gátolt diffúziója. A 
23. ábrán a piros vonallal bekeretezett tartomány a 22. b) ábrán részletesen 
bemutatott kezdeti folyamatoknak felel meg. Az ezen kívül eső tartományban 
látható az ónkoncentrációtól függően korábban, vagy később bekövetkező 
ismételt tendenciaváltás, amely során igen nagy katódos áramsűrűségek is 
létrejöhetnek. Ezek az értékek azonban már nem tekinthetőek az eredeti 
geometriai felületre vonatkozónak, hiszen a nagyobb áramokon gyorsabban 
kialakuló dendrites kristályok miatt a valós felület nagysága 
megsokszorozódhat. A kicsi, < 0,08 mol/dm3 Sn koncentrációk esetében a 
diffúziós határáram szakasza addig tart, amíg a túlfeszültség el nem éri a 
hidrogén leválásához szükséges éréket. Az áram újra erőteljesen növekszik a 
láthatóan is észlelhető intenzív gázfejlődés megindulásával.  

 

23. ábra Különböző ónkoncentrációjú oldatok katódos polarizációs görbéi széles 
tartományban 

A 0,16 - 0,5 mol/dm3 tartományban növelve az ónkoncentrációt az első 
szakaszban kialakul az egyre rövidebb szakaszt képviselő határáram, majd a 
névleges áramsűrűség újra erősen növekedik a potenciál további folyamatos 
emelésekor az addig és ezt követően is kialakult dendrites kristályok 
növekedésével. A 0,63 mol/dm3 ónkoncentrációjú oldatban az oldat belseje felé 
megindul a felületre leváló kristályok gyors növekedése, ami a felületet erősen 
durvítja. Emellett a csúcsok az oldat nagyobb ónkoncentrációjú belső részeivel 
kerülhetnek érintkezésbe. Mind emiatt nem áll be határáram. A jelenség 
hosszabb katódos leválás – azaz kisebb polarizációs sebesség - esetén a kisebb 
ónkoncentrációjú oldatokban is kialakulhat, azonban ha a hidrogénleválás 
megindul, akkor ez a folyamat háttérbe szorul. A 0,16 - 0,25 mol/dm3 Sn 
koncentrációjú oldat polarizációs görbéin megfigyelhető egy következő, 
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viszonylag tompa törés a meredekségben, amely egy újabb elektródfolyamatot 
jelez. A dendritek növekedése és az elektródfelület durvulása ekkor nem elég 
gyors ahhoz, hogy pótolja a nagy áramsűrűségek esetén szükséges ón ionokat, 
így megindulhat a hidrogénleválás. A 0,25 mol/dm3 oldat esetében -0,5 V 
túlfeszültség körül látható újabb inflexió váltás. A nagyobb ónkoncentrációk 
mellett nagy áramok alakulhattak ki és a növekvő kristályok felülete mentén is 
elszegényedhetett a diffúziós réteg, így egy újabb határáram léphetett fel a már 
jelentősen durvult és viszonylag nagy felületi kristályok mellett is. Ennek a 
közben növelt potenciálon meginduló hidrogén leválás vet végett. A 
folyamatossá váló gázfejlődéssel még meredekebben folytatódik a névleges 
áramsűrűség növekedése. A kisebb ónkoncentrációkon kisebb mértékű az ón 
leválása, így hosszabbak a viszonylag sík elektródfelületen kialakuló kezdeti 
határáram szakaszok a polarizációs görbéken. Az ezeket követően ismét 
növekedő áramokkal kialakuló szakaszok meredeksége az óntartalom 
csökkenésével csökken, hiszen egyre kisebb hányadát tudja az ón leválása adni 
az áramnak. Végül, az ónt nem tartalmazó oldattal a hidrogén leválására kapott 
polarizációs görbéhez tart a látható meredekség.  

Az elektrolízis megvalósítására több szempont szerint lehet meghatározni a 
kedvező áramsűrűséget. A nagyobb ónkoncentrációjú oldatok alkalmazásával 
elkerülhető a korai hidrogénleválás, valamint ez a leválasztott ón tisztaságát is 
fokozhatja, de kisebb ónkoncentrációkkal – és kisebb áramsűrűségekkel – 
finomabb katódkristály szerkezet érhető el. Az utóbbi szempont szintén fontos 
lehet a tisztaság tekintetében is, hiszen a mechanikus bezáródásból adódó 
szennyezettség veszélyét csökkenti.  

 

4.1.2 A szennyezők hatása 

A réz bekerülhet az elektrolitoldatba a réztartalmú forraszanyag hulladék 
anódos oldódásával. Emellett, a jelentősen pozitívabb Cu2+/Cu 
standardpotenciál miatt is a rezet a potenciálisan legfontosabb szennyezőként 
kell tekinteni. Ezért külön is vizsgáltam a réz leválásának a folyamatait. A 
kísérletek során réz(II)-kloridból készítettem törzsoldatot majd ezt a szükséges 
mennyiségben adtam hozzá a 0,08 mol/dm3 (~ 10 g/dm3) Sn koncentrációjú 
elektrolitoldathoz, beállítva a célzott 0,001 - 0,015 - 0,04 mol/dm3 (0,064 – 0,96 – 
2,56 g/dm3) rézkoncentrációkat. A 24. ábra mutatja be a homogenizált oldatokkal 
végzett potenciodinamikus kísérletek során kapott polarizációs görbéket. Az 
összehasonlítás céljával szintén szerepel az ónt nem tartalmazó 0,15 mol/dm3 (~ 
10 g/dm3) Cu - 1 mol/dm3 HCl összetételű oldatban kapott polarizációs görbe 
is.  

 

DOI: 10.14750/ME.2017.010



  

38 

 

 

24. ábra A réz szennyezés hatása a katódos irányú polarizációs görbékre  (0,08 
mol/dm3 ónt és 1 mol/dm3 sósavat tartalmazó alapoldatok).  

Az oldatba mártott ón mikro-elektród felületén azonnal kialakult egy cementált 
réz réteg, amit a rögtön megjelent sötét elszíneződéssel is jelzett. Ez a folyamat 
azonban nemcsak a réz réteg megvastagodása miatt lassul, hanem a 
visszaoldódása is lehetséges, hiszen a rezes felület és az oldat Cu(II) ionjai között 
is felléphet a kom-proporcionálódási reakció: 

[CuCl𝑥]2−𝑥 + Cu + (2𝑦 − 𝑥)Cl− = 2[CuCl𝑦]
1−𝑦

                         (22) 

ami Cu(I) ionokat eredményez, miközben rezet old vissza. Tehát egy egyensúly 
jöhet elég gyorsan létre. Az 1 M HCl háttér mellett a Cu(I) oxidációs állapot lesz 
domináns, ha a rézionok fémes rézzel érintkeznek. 
A 24. ábrán a rézzel szennyezett ón-klorid – 1 M HCl oldatokra vonatkozó 
polarizációs görbék első szakaszai szinte teljesen egybevágóak. A kezdeti 
áramsűrűség csúcs a 0,08 M Sn(II) – 1M HCl alapoldatban alacsonyabb, mint ami 
a 0,15 mol/dm3-es tiszta réz-klorid – 1 M HCl oldatban  kifejlődött, mivel az ón 
kisebb koncentrációban van jelen a felület mentén és nagyobb a leválás oxidációs 
szám változása. Ezt követően kb. - 0,5 … -0,6 V túlfeszültség elérésig csak egy 
viszonylag kis értékű határáram folyik. Ezt túllépve azonban megindul az 
intenzív hidrogén leválás. A határáram alatt is azonban, a levált kristályokkal 
durvul a felület és a hidrogén névleges áramsűrűsége is ennek megfelelő 
meredekséggel növekedhet, ami azonban a rézzel erősebben szennyezett oldatok 
esetében a legkisebb. Ez egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy a felületen 
szintén leváló réz gátolja a nagyobb dendrites ónkristályok kifejlődését, vagyis a 
felület kevésbé durvul. A rézzel szennyezett levált réteg szemcseszerkezete 
finomabb és színe sötétebb. Ez egyúttal kedvezőbb feltételeket teremt a hidrogén 
leválásnak is. A gázfejlődés jelentősebb részét képezi az összes áramnak a 
nagyobb réztartalmú oldatok polarizációs görbéinek a végső szakaszaiban.  
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A levált ón réteg szín- és szerkezetváltozását egy viszonylag nagy (~ 1 cm2) 
méretű téglalap alakú munkaelektród felületen viszonylag hosszú, 90 s idő alatt 
– 0,7 V értékű potenciál eltolással kivitelezett potenciodinamikus mérésekkel is 
vizsgáltam. Így látható mennyiségű leválások keletkeztek, amelyek képei a 25. 
ábrán láthatóak. 

     

25. ábra A különböző mértékben rézzel szennyezett (a) –  0, b) –  5, c) – 10, d) – 50, e 

– 100 mg/dm3 Cu) 10 g/dm3 Sn és 1 M HCl oldatokból 8 mV/s sebességű 90 s idejű 

potenciodinamikus katódos leválasztásokkal kapott kristályok képei. 

   

Látható, hogy a réz szennyezőt nagyobb koncentrációban tartalmazó ón-klorid 
oldatokból kisebb kristályokból épül fel a sötétebb színben megjelenő katódfém. 
Ezzel együtt a negatívabb potenciálok tartományában korábban jelenik meg a 
hidrogén leválása is.  A polarizációs görbék alapján levont következtetéseket a 
levált katódfém rétegek képei igazolják.  

A réz ionok az alábbi reakciók szerint cementálódhatnak a finomszemcsés ón 
felületen:  

Cu(II) + Sn = Cu + Sn(II)                                           (23) 

2Cu(I) + Sn = 2Cu + Sn(II)                                         (24) 

A cementálódás lehetőségét az elektródpotenciálok alapján lehet megítélni. Az 
elektroaktív aquo-ionok határozzák meg az elektródpotenciált közvetlenül. Ezek 
aktivitását a kloridos oldatban képződő különböző komplexek stabilitását is 
figyelembe véve lehet számítani. Az eredményeket a 26. ábra szemlélteti grafikus 
formában a szabad kloridion koncentráció függvényében a réz leválásával és az 
ón oldódásával járó elektródfolyamatokra, valamint az ón ionjainak az 
átalakulására. Látható, hogy alapvetően a (23) és (24) folyamatokon keresztül, a 
fémes ón mindenképpen cementálja az oldott rézionokat. Az oldott réz ionok 
redukálódhatnak azonban homogén reakcióval is, hiszen a 26. ábra görbéi szerint 
ehhez az Sn(II) ionok is eléggé redukáló hatásúak: 

2

𝑧
Cu(𝑧) + Sn(II) =

2

𝑧
Cu + Sn(IV)                                (25) 

Így a réz nemcsak a fémes ón felületen jelenhet meg fémes kiválás alakjában, 
hanem az oldat belsejében is. A redukcióban keletkező Sn(IV) ionokat 
jodometriás titrálással is ki lehetett mutatni. 

a) b) c) d) e) 
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26. ábra A Cu(I)/Cu, Cu(II)/Cu, Sn(II)/Sn és Sn(IV)/Sn(II) elektródpotenciálok 

alakulása a kloridionkoncentráció függvényében  
(összes oldott fémtartalom 0,1 mol/dm3). 

A 27. ábra az elektród felületén megjelenő cementált rezet mutatja be különböző 
Cu koncentrációjú oldatok esetén árammentes állapotban. 

 

27. ábra Árammentes állapotban a különböző rézkoncentrációk esetén fellépő 
különböző mértékű cementálódás képei (a - 0,001, b - 0,015- c - 0,04 mol/dm3 Cu). 

A réztartalmú forraszötvözetekből - nagyobb anódpotenciálokon - a réz 
kioldódhat, és bekerülve az elektrolitoldatba a katódon akár árammentes 
állapotban is kiválhat. Ennek elkerülése fontossá teszi az oldat réztartalmának az 
ellenőrzését. Ugyanakkor, az oldatminták félrevezetők is lehetnek, hiszen az 
oldott rézkoncentráció éppen a kontakt-redukciós folyamat miatt sem tud 
jelentősen növekedni, miközben a katódfém szennyeződik. A rézszennyezés 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

E
le

k
tr

ó
d

p
o

te
n

ci
ál

, V

Szabad Cl- ion koncentráció, mol/dm3

E-Cu(I)/Cu

E-Cu(II)/Cu

E-Sn/II)/Sn

E-Sn(IV)/Sn(II)

DOI: 10.14750/ME.2017.010



  

41 

 

elkerülésére az anód megfelelő működését, a réztartalomnak a visszatartását kell 
biztosítani. Ezt lehetővé teszik a rézre vonatkozóan a 26. ábrán bemutatott eléggé 
pozitív egyensúlyi elektródpotenciálok. Azonban az anód túlzott polarizációja a 
réz oldódásával is járhat. Ezt közvetlenül igazolta egy közel 10% réztartalmú 
anóddal végzett hosszú távú fél-üzemi elektrolízis kísérlet, amely során az oldat 
réztartalma rendszeresen növekedett az alkalmazott nappali üzemelés folyamán, 
de a minimálisra lecsökkentett árammal folytatott éjszakai üzem ezt a tendenciát 
visszafordította. Egy éjszakai áramszünet, illetve tizedére csökkentett 
áramerősség mellett folytatott elektrolízis elegendő volt az oldat 
rézkoncentrációját néhány mg/dm3 szintre csökkenteni. Ez a gyakorlati 
tapasztalat a fenti mechanizmust igazolja, ami ugyanakkor az oldat 
réztelenítésére is használható, ha átmenetileg a tiszta katódokat lecserélik  

 

Az elektrolitoldat rendszeres elemzése kimutatta, hogy a vastartalom 
jelentősen növekedhet üzemelés közben. A vas szennyezőnek a katódos 
folyamatra gyakorolt hatását szintén a 10 g/dm3 –nek megfelelő 0,08 mol/dm3 
ónkoncentrációjú és 1 M HCl tartalmú alap-elektrolit oldattal vizsgáltam, 
amelybe különböző mennyiségben adagoltam a vas(III)-kloridból készített 
törzsoldatot. A 28. ábra a különböző vas tartalmú oldatokkal végzett 
potenciodinamikus vizsgálatok eredményeit mutatja be két eltérő léptékben. A 
teljes vizsgált polarizációs tartományt mutató 28. a) ábrán lényeges különbség 
csak az ónkoncentrációval azonos szintű, legnagyobb vas koncentráció mellett 
mutatkozik, elsősorban a ~ - 0,7 V katódos túlfeszültség elérését követően. A 
potenciodinamikus vizsgálat során a nagyobb katódos túlfeszültségek elérése 
együtt jár az ón elektród felületének az erősebb durvulásával, a kristálykinövések 
megjelenésével. A rézhez hasonlóan, noha kisebb mértékben, a vas szennyező 
esetében is főleg ebben a tartományban jut érvényre a tompító hatása. A nagyobb 
potenciálok elérése utáni szakaszon, a 28. a) ábra görbéi jellegükben megfelelnek 
a 24. ábrán a réz szennyező hatását mutató görbéknek. Vagyis a szennyező ebben 
az esetében is viszonylag gátolhatja a nagyobb ón kristályok kialakulását a 
katódos folyamatban. A szennyezettebb katódfém leválása viszonylag finomabb 
kristályos szerkezet kialakulását eredményezi, ami kisebb névleges 
áramsűrűségeket eredményez azonos túlfeszültségeken. Ugyanakkor az erősödő 
katódos polarizáció mellett hamarabb megjelenhet a hidrogén növekvő mértékű 
leválása is. A 28. b) ábra a 28. a) ábrán bekeretezett kezdeti részletét mutatja 
kinagyítva. Látható, hogy a 0,018- és 0,036 mol/dm3 vas tartalmú oldat 
polarizációs görbéje gyakorlatilag egybe esik a 0,08 mol/dm3 Sn koncentrációjú 
tiszta ón-klorid oldatéval. A beadott nagyobb mennyiségű (0,09 mol/dm3) vas a 
polarizációs ciklus 28. b) ábrán látható kezdeti szakaszában is észrevehetően 
csökkenti a katódos áramot, noha itt még nem jellemző a katódosan polarizált 
felület durvulása. 
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28. ábra Az Fe(III) formában beadott szennyező hatása az Sn(II) katódos leválasztás 
elektródfolyamataira (a – teljes tartomány, b – nagyított első részlet)  

Az ón katódos áramát itt más jelenség csökkentheti, ami alapvetően összefügg az 
Sn(II) és a beadott Fe(III) redox reakciójával. Az oldatba kerülő vas(III)-klorid – a 
Cu(II)-hez hasonlóan - redukálódik, miközben Sn(IV) keletkezik, az alábbi 
reakció szerint: 

Fe(III) + Sn(II) = Fe(II) + Sn(IV)                                         (26) 

Ezt jól mutatta az 1 M HCl háttér mellett sárga színű Fe(III) oldat pillanatszerű 
elszíntelenedése, amit a 29. ábra képsorozata is szemléltet.  

a) 

b) 
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29. ábra  A 150 cm3 térfogatú 0,08 mol/dm3 Sn – 1 M HCl oldatba pipettával beadott 
0,5 cm3 térfogatú FeCl3 törzsoldat reakciójának a képei (a – beadás előtt, b - beadás 

pillanata, c – beadás után 1 s idővel, d – beadás után 3 s idővel). 

A keletkező Sn(IV) nem segíti a katódos folyamatot a savas oldatban. Ezt mutatja 
a 29. b) ábra, ahol a kezdeti Sn(II) koncentráció lokális dúsulásaként értelmezett 
első katódos áramcsúcs is mérséklődik a (24) átalakulás miatt. Az Sn(IV) ionokból 
az 1 mol/dm3 sósav mellett akár hexa-kloro-ónsav is képződhet: 

SnCl2 + 2FeCl3 + 2HCl → H2[SnCl6] + 2FeCl2                                           (27) 

illetve, ha lokálisan csökken a hidrogénion koncentráció, az Sn(IV) akár hidratált 
ón-dioxid formájában csapadékként kiválik: 

SnCl2 + 2FeCl3  + (n+2) H2O → SnO2∙nH2O +4HCl + 2FeCl2                   (28)  

A vegyületben kötött formájú Sn(IV) a katódos folyamatban már nem veszt részt.  

A polarizációs kísérlet későbbi szakaszában (0,5 – 0,7 V tartományban) a vas 
szennyezés hatása mérséklődik, ami összefügg a beadáskor átmenetileg 
keletkezett Sn(IV) ionok nagyobb részének a (16) kom-proporcionálódási 
folyamatban Sn(II) állapotba történő visszaalakulásával, és valószínűleg a 
kezdődő részleges leválásával.  

A legnagyobb túlfeszültségek tartományában, ~0,7 V felett, az Fe(II) ionok 
leválása is jelentőssé válhat, ami a kialakuló áramhoz hozzájárul ugyan, de a 
levált ón kristályok alakja is módosul ezáltal. Ahogyan az ónnal együtt leváló 
réz, a vas is gátolja a nagyméretű dendrites kristályok képződését és a katódosan 
polarizált felület erős durvulását. Így ebben a tartományban is elmarad a 
szennyezett oldatban a katódon kapott névleges áramsűrűség az adott 
potenciálon a tiszta ón-oldatból kapottal szemben.  

4.1.3 Az oxidáció hatása  

Az alapvetően Sn(II)-klorid – HCl elektrolitoldatban nemcsak a levegő 8. ábra 
hatása miatt, hanem az anód kedvezőtlen feltételek melletti működése nyomán 
is felléphet az Sn(IV) ionok nagyobb arányú képződése. Ennek befolyása lehet a 
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katódos folyamatokra is. Az Sn(IV) ionok változó aránya által okozott hatást 0,27 
mol/dm3 kiinduló Sn(II) koncentrációjú alapoldattal vizsgáltam. Az Sn(II) 
fokozatos oxidálására számított mennyiségű 1M HCl oldattal hígított hidrogén-
peroxid adagoltam pipettával. Ezt követően jodometriás módszerrel határoztam 
meg a jelen lévő Sn(II) és az Sn(IV) oxidációs állapotú ionok mennyiségét. Az 
induló értékkel megegyező összes ónkoncentráció a fokozatos oxidáció során 
nem változott, csak az Sn(II) egyre nagyobb hányada alakult át Sn(IV) állapotba. 
A kísérlet során kapott eredményeket a 30. ábra mutatja be. 

  

30. ábra Állandó összes ónkoncentráció mellett az Sn(IV) tartalom hatása a katódos 
folyamatra  

Az Sn(IV) koncentráció növekedése a polarizációs görbe kezdeti szakaszán 
nem változtat, mivel az aktív fémes ón felület árammentes állapotban redukálja 
az elektród közvetlen környezetében lévő Sn(IV) ionokat. Ez a hatás vizuálisan 
is megfigyelhető a munkaelektród behelyezést követően, ugyanis az aktív felület 
a (16) kom-proporcionálódási reakció folytán elveszti a fémes fényét, és 
elszürkül. A még friss felületen kialakuló diffúziós határáram szakaszát 
követően a felület durvulása és az oldat belső rétegeibe nyúlva növekvő 
kristályok miatt ismét megindul a névleges áramsűrűség növekedése. A 
polarizációs görbék e szakaszában már jelentős különbség mutatkozik. Az Sn(IV) 
koncentráció növekedésével csökken a görbék meredeksége, amely a katódos 
(negatív előjelű) áram csökkenését jelzi az oxidáció folytán egyre kisebb aktív 
Sn(II) koncentráció miatt. Az így kapott eredmények közel esnek az azonos Sn(II) 
koncentrációkkal közvetlenül készített oldatokra vonatkozó 23. ábra görbéihez. 
Ez jelzi, hogy a katódos folyamatokban az Sn(II) állapotú ionok és a 
hidrogénionok a meghatározóak. Az Sn(IV) ionok redukciója kevéssé járul hozzá 
a katódon kialakuló áramhoz. Számszerűen ez kb. az Sn(IV) ionok arányának a 
huszadrészét jelentő arányú növekedést jelent azonos Sn(II) koncentrációjú, de 
mellette Sn(IV) komponenst nem tartalmazó oldatokban az 1V katódos 
túlfeszültségnél kapott áramokhoz viszonyítva. Ugyanakkor, megfigyelhető a 
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23. ábra görbéi kapcsán is említett kezdeti határáram utáni szakasz 
meredekségében és a második töréspont helyzetében mutatkozó hasonló 
tendencia. Az Sn(II) koncentráció csökkenésével ebben a szakaszban csökken a 
meredekség, hiszen kisebb mértékű lehet az ón kristályok leválása, viszont az 
áram növekvő hányadát adhatja a hidrogén leválása. Ugyanakkor, az intenzív 
hidrogén leválásnak a kezdete nemcsak a kísérlet adott pillanatában elért 
potenciáltól függ, hanem az oldattal érintkező kristályok felülete mentén a 
kialakult áramsűrűség miatt lokálisan lecsökkenő ónkoncentrációtól is. Ezért 
léphet fel a nagyobb Sn(II) koncentrációk esetében kisebb katódos 
túlfeszültségeken intenzívvé váló hidrogénfejlődés.  

4.2. Anódos folyamatok polarizációs jellemzői 

A munkaelektród potenciáljának a nyugalmi értéktől pozitív irányban történő 
eltolásával az anódos oldódási folyamatok főbb jellemzőit lehet vizsgálni. A 
kísérleteim során a 3. táblázatban szereplő – forrasztási, illetve felület-bevonási 
gyakorlatban gyakran használt – anyagok oldódását vizsgáltam meg 0,5 – 1 – 3 
mol/dm3 HCl koncentrációjú oldatokban, eltérő ónkoncentrációk mellett. 

3. táblázat A anódos oldódás vizsgálatára felhasznált ötvözetek 

Azonosító 
Alkotóelemek, m/m% 

Ag Al Bi Cd Cu Fe Ni Pb Sb Zn Sn 

Sn 999 0,009 <0,01 <0,005 0,0001 0,003 0,004 0,0005 0,0017 0,0025 0,003 99,97 

SnAg3Cu9 2,83 0,01 0,004 0,0001 9,04 0,011 0,0038 0,001 0,0017 0,008 86,40 

SnAg3 3,34 0,02 <0,005 0,0001 0,152 0,02 0,0014 <0,002 0,0054 0,007 96,26 

SnAg2Pb18 2,26 <0,01 0,211 0,0001 0,129 0,002 0,0100 17,81 0,081 0,002 79,48 

A modern forraszanyagok jellemzően ezüst és réz ötvözőelemeket 
tartalmaznak különböző koncentrációban, azonban a hulladékbegyűjtőknél lévő 
ónsalak általában tartalmaz még ólmos ötvözetből származó szennyezést, ezért 
a vizsgálatokban az ólmot is tartalmazó ötvözetek viselkedése is szerepelt. Az 
anódos kísérletek esetében szükségesnek tartottam a sósav koncentráció hatását 
is bevonni a vizsgálatokba, mivel a savtartalom és a kloridion koncentráció 
meghatározhatja a különböző ötvözetek oldódása során keletkező ionok, illetve 
vegyületek fajtáit. A nagyobb szabad kloridion koncentráció az ónionok 
komplexálódását fokozza, ezért, a rézhez hasonlóan, az ón is nagyobb 
oldhatósággal rendelkezik töményebb sósavas közegben. [Stephen] 

A létrehozott nagyobb potenciálok a nagyobb oxidációs állapotú Sn(IV) ionok 
képződését is eredményezhetik a hígabb sósavas oldatokban is stabil Sn(II) ionok 
helyett [Rimaszéki-1]. Ez a folyamat az ónsav, illetve hidratált ón-dioxid képződését, 
valamint ennek folytán a csapadékképződés veszélyét okozhatja. Az anód 
felületén hosszabb üzemelés esetén képződő iszapréteg tulajdonságait 
kedvezőtlenül befolyásolhatja, ami végső esetben valamilyen fokú passziválódás 
jelenségét is okozhatja.  
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A vizsgálatokra alkalmazott elektrolitoldat 1 mol/dm3 HCl és 0; 0,04; 0,08; 
0,25; 0,5; 0,63 mol/dm3 (azaz 0; 5; 10; 30; 60; 75 g/dm3) óntartalmú volt. A 
technikai tisztaságú ón munkaelektróddal kapott polarizációs görbéket az 31. 
ábra mutatja be. Látható, hogy az ónionokat eredetileg nem tartalmazó oldat 
esetében lényegesen kisebb anódos áramsűrűségek alakulnak ki, mint azokban, 
amelyek különböző koncentrációkban már tartalmaznak oldott ónt. Ez 
megerősíti, azt a szakirodalmi utalást,[Burger] hogy az ón híg sósavas oldatokban 
alig oldódik, de ha az oldatban már saját sóiból származó ionok is vannak, az 
oldódás intenzívebb.  

Szembetűnő a 31. a) ábrán, hogy a 0,05 V anódos túlfeszültség esetén a „tiszta” 
1M HCl oldattal csupán ~400 A/m2 anódos áramsűrűség alakult ki, míg az ón – 
Sn(II) alakban jelen lévő - koncentrációját a növelve, az áramsűrűség akár 6-
szorosára is emelkedett. Adott potenciálon kb. 0,08 M értékig növekszik az 
anódos áram az Sn(II) koncentrációval, majd a 0,08-0,5 M Sn(II) tartományban 
szinte egybe esnek a polarizációs görbék. Váratlan jelenség azonban, hogy végül 
a 0,5 mol/dm3 felett tovább növelve az ónkoncentrációt, csökken a kapott anódos 
áramsűrűség. A 31. b) ábrán látható, hogy ez a tendencia szélesebb potenciál 
tartományban is megmarad. 

  

31. ábra Különböző Sn(II) koncentrációjú oldatok anódos polarizációs görbéi, az    a) 
0.1 V-ig terjedő, valamint az b) 1 V-ig terjedő túlfeszültség tartományokban 

Friss felülettel induló elektródokkal 0,08 - 0,5 mol/dm3 Sn(II) és 1 M HCl 
koncentrációjú oldatokban növelve az anódos túlfeszültséget, igen nagy (akár 
20000 A/m2 értékű)  áramsűrűségek érhetőek el anélkül, hogy gátolttá válna az 
oldódás. Az anód esetében pedig – ellentétben a katóddal - a felület durvulása 
nem mutatkozott jelentősnek, így a névleges (geometriai) és a valós 
áramsűrűségek közel azonosnak tekinthetőek.  

A megfelelő komplex stabilitási állandókból és redox potenciálokból számított 
E-pCl stabilitási diagramot – a gyakorlat számára előnyösen alkalmazható 1 - 2 
M HCl koncentráció tartományt szürke sávval kiemelve – a 8. ábra mutatta be. 
Ennek megfelelően, az Sn(II)-klorid oldatban az ón standard elektródpotenciálja 

a) b) 
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1 - 2 M HCl háttér mellett a - 0,2 … - 0,25 V lehet, amit a 18. ábra 1 M (~ 120 
g/dm3) Sn(II) koncentrációra mért eredményei is igazolnak. Ugyanakkor, az 
potenciodinamikus vizsgálat során az anódos irányban folyamatosan növelt 
potenciál kb. 0,3 - 0,35 V feletti túlfeszültségeken meghaladhatta az 1 M HCl 
koncentráció mellett érvényes Sn(IV)/Sn(II) egyensúlyi értéket is. 

A 31. b) ábra polarizációs görbéin megjelenő inflexiós pont összefügg az E-pCl- 
diagram stabilitási területei közötti átmenetekkel. A görbék hajlásában 
bekövetkező változás kb. 0,3 V körüli anódos irányú túlfeszültségeknél látható, 
és a polarizációs görbén az infelxiót követő ismét meredekebb emelkedés a 
kisebb ónkoncentrációk esetében nagyobb túlfeszültségen jelentkezik. 
Figyelembe véve a nyugalmi potenciál 18. ábrán látható értékeinek az 
ónkoncentrációtól való függését is, az inflexiós pontokhoz tartozó potenciálok 
értéke jó közelítéssel felelhet meg az Sn(IV)/Sn(II) stabilitási területek határának. 
Így az áramsűrűség ismét meredekebb növekedését a polarizációs görbe 
infelexiós pontja után az Sn(IV) ionok képződésével, illetve hatásával lehet 
összefüggésben. Mivel ismert, hogy a már kialakult ón-kloro-komplexek segítik 
az ón tovább oldódását, valószínű, hogy interakciós Sn(IV)-Sn(II) kloridos 
komplex ionok jöhetnek létre. Hasonló folyamatok voltak kimutathatóak a réz 
esetében, ahol ilyen interakciós kloro-komplexeket hozhatnak létre egymással a 
Cu(I) és Cu(II)oxidációs állapotú kloridos komplex rézionok.[McConell, Kulcsar-5] Az 
eredmények igazolják a számításokon alapuló 8. ábrából következő várakozást. 
Tehát megállapítható, hogy 1 M HCl oldatokban 0,5 M Sn(II) koncentráció mellett 
kb. 0,3 V anódos túlfeszültség felett a nem kívánatos Sn(IV) formájú ón oldódási 
mechanizmus kerülhet előtérbe. Továbbá, ez a kritikus túlfeszültség kb. 20 mV-
tal nagyobb lehet az ónkoncentrációt 0,1 mol/dm3-rel csökkentve. Így közel 0 
Sn(II) koncentráció esetében 0,4 V túlfeszültség felett várható az Sn(IV) formában 
történő oldódása az ónnak. Az egyensúlyi E-pCl diagram alapján, a sósav 
koncentráció növelése kb. 10 mV-tal csökkenti ezt a határ-túlfeszültség értéket 1 
mol/dm3-enként. Míg a 0,25 mol/dm3 Sn(II) koncentrációig az 1 mol/dm3 HCl 
koncentrációjú oldatokban a 23. ábra szerint már – 0,1 V katódos túlfeszültség 
mellett határáram alakult ki, az anódos oldódásnak még 1 V túlfeszültség esetén 
sem mutatkozott akadálya, a tiszta ónból készült munkaelektród esetén. A ón 
oldhatósága a vizsgált tartományban és az 1 mol/dm3 HCl háttér mellett bőven 
ad lehetőséget az anódos áramsűrűség erősödésére.  

Az ónkoncentráció és az anódos áram közötti összefüggésben tapasztalt 
változó tendencia értelmezhető a sósavas oldatokban fellépő sajátosságokkal, 
vagyis a szabad kloridionok szerepével. Az 1M HCl tiszta oldat gyakorlatilag 1 
mol/dm3 szabad kloridiont tartalmaz. A kis ónkoncentrációjú oldatokban az ón 
akár a legnagyobb koordinációs számú anionos komplexet is képes lehet 
kialakítani. Az anód felületén oldatba kerülő ionok könnyedén képeznek a 
szabad kloridionokkal stabil komplexeket. Azonban az anionos komplexek 
transzportját az anód töltése gátolhatja. A szabad kloridion koncentráció 
mérséklet csökkenésével csökken az anionos töltése a komplexeknek, így erősebb 
a transzportjuk az oldat belseje felé. Az óntartalom jelentősebb növekedésével 
már csak alacsonyabb koordinációs fokozatú, esetleg kationoskomplexeket 
képez az Sn(II), ami a stabilitását károsan befolyásolja. A 0,5 M Sn és 1 M HCl 
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koncentráció esetén a mennyiségi arányok szerint minden Sn(II) ionhoz 
legfeljebb kettő Cl- ion kapcsolódhat ligandumként. Az 1 M sósav éppen 
tartalmazza azt a szükséges koncentrációt. A 0,1 V túlfeszültség esetén kialakuló 
áramsűrűségeket eltérő ón és 1 M HCl koncentrációjú oldatokban a 32. ábra 
mutatja be. 

 

32. ábra A 0,1 V túlfeszültség esetén kialakuló anódos áramsűrűség különböző 
ónkoncentrációjú 1 M HCl tartalmazó oldatokban 

Az ábrán jól látható az áramsűrűség növekvő tendenciája ónkoncentrációval 
egészen a 0,5 mol/dm3 értékig, ahonnan jelentősen visszaesik a kialakuló 
áramsűrűség. Ennél nagyobb ónkoncentráció esetén már az oldódás 
szempontjából kedvezőtlenebb, alacsonyabb koordinációs fokozatú Sn(II) 
kloridos komplex ionoknak kell létrejönni, amelyek kevésbé stabilak, és részleges 
kristályosodás jelenik meg. Ez lehet az oka az anódos oldódásban ilyen 
koncentráció viszonyok mellett tapasztalt csökkenő áramsűrűségnek. 

Az anódos polarizáció során készült felvételt az 33. ábra mutatja be, ahol 
oldalnézetben látható a munkaelektród felületén létrejövő nagy 
ónkoncentrációjú oldatfilm réteg, amely folyamatosan süllyed a cella aljára.  
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33. ábra Anódos áram hatására létrejövő és leáramló oldatfilm 

A megfigyelés jelzi a nagyobb sűrűségű és nagyobb az ónkoncentrációjú 
oldatréteg kialakulását. Ugyanakkor ez a jelenség igazolja az ón ionok lassú 
diffúziós transzportját is, ami közrejátszik a katódon létrejövő durva dendrites 
leválásban.  

Az ón ionok oldhatósága jelentősen csökkenhet az Sn(II) kloridos komplexek 
neutrális állapotánál kisebb kloridion koncentrációkon, azaz 0,5 M Sn 
koncentráció felett. Ezt szemléletesen igazolja, hogy ezekben az esetekben az 
anódos polarizáció (és ezáltal az áramsűrűség) növelésével a felületen megjelenik 
egy tömörebb fehér réteg, amely az áram megszűnését követően már nem 
oldódik közvetlenül vissza, hanem előbb az oldatba „lepereg” a felületről majd 
csak ott eloszolva fokozatosan tűnik el. A kisebb ónkoncentrációjú oldatokban 
képződő vékonyabb fehér réteg láthatóan visszaoldódik még a felületen az áram 
megszűnését követően. Azonban ezek a szélsőséges, túlzottan nagy anódos 
túlfeszültségekkel kapcsolatos jelenségek nem fordulhatnak elő az elektrolitos 
ónraffinálás megvalósításánál. A gyakorlat szempontjából az a legkisebb HCl 
koncentráció a legmegfelelőbb, ami az oldat stabilitását a gyakorlatban 
előforduló körülmények mellett megbízhatóan biztosítja. Ezért savtartalom 
hatását vizsgáló kísérleteken túl, az egyéb vizsgálatok általában a már indokolt 1 
M HCl háttérre vonatkoznak.  

 Az anód oldódódási jellemzői az elektrolitoldat savtartalmától jelentősen 
függenek. A 34. ábra technikai tisztaságú ón anód különböző sósav 
koncentrációk mellett kapott polarizációs görbéit mutatja be 0 és 0,08 mol/dm3 
óntartalmú oldatok alkalmazására vonatkozóan.  
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34. ábra Különböző HCl-koncentrációjú oldatok anódos polarizációs görbéi, a) 0 mol 
dm-3 Sn és b) 0,08 mol dm-3 Sn koncentráció alkalmazásakor 

Adott anódos túlfeszültség mellett az ónkoncentráció – a 0 - 0,08 mol/dm3 
tartományban) nem befolyásolta jelentősen a polarizációs görbéket, azonban a 
HCl koncentráció növelésével erősen nőtt az áramsűrűség. Például a kezdetben 
hozzáadott Sn(II) ionokat nem tartalmazó elektrolitoldatban 0,2 V anódos 
polarizáció esetén a 0,5 mol/dm3 sósav koncentrációjú oldat 2000 A/m2, az 1 M 
HCl-nál 5000 A/m2, míg 3 M HCl esetében 10000 A/m2 az áramsűrűség. A 0,5 és 
1 M sósav koncentrációkhoz tartozó polarizációs görbéken két inflexiós pont 
található. Az első pont a különböző ónkoncentrációkra vonatkozó polarizációs 
görbék (31. ábra) értelmezése kapcsán már említett Sn(II)/Sn(IV) stabilitási 
határral magyarázható. A második pont pedig egy újabb jelenség, az anód 
részbeni passziválódásából adódhat. Ugyanis igen nagy áramsűrűségeken és kis 
HCl, valamint Sn(II) koncentrációk mellett egy fehér réteg jelenik meg az anód 
felületén, ami azonban a program lefutását követően (áram megszűnése) azonnal 
eltűnik, amely vizuálisan is érzékelhető. Az elektród felületén a lassú diffúzió 
miatt feltehetően ón(II)-klorid csapadék keletkezik, amely az újabb utánpótlás 
megszűnésekor az elektrolitoldatban könnyedén visszaoldódhat. Amennyiben 
ón-dioxid, illetve ónsav képződne, az nem tudna visszaoldódni.  

A 3 mol/dm3 HCl koncentráció esetében az első inflexiós pont is elmosódik és 
a részleges passzíválódásnak tulajdonítható második inflexió sem jelenik meg a 
polarizációs görbén.  

A nagyobb HCl koncentráció kedvezőbb az anód oldódási folyamataira, amit 
az ugyanakkora polarizáció esetén kialakuló nagyobb áramsűrűségek mutatnak. 
Azonban az elektrolitos raffinálás szempontjából figyelembe kell venni a 
katódon lejátszódó folyamatokat is. Általában nem kerülhető el teljesen a 
hidrogén leválása a katódon, még nagy ónkoncentrációk esetében sem. Továbbá, 
tapasztalat szerint a 0,5 mol/dm3-nél nagyobb ónkoncentrációjú oldatok 
előállítása nehézkes és stabilitásukat az oxidációval szemben nehéz megőrizni. A 
hidrogén leválása közvetlenül csökkenti az áramhatásfokot. Emellett a pH 
emelkedését is eredményezi, ami az oldat instabilitására vezethet folyamatos 

b) a) 
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működés mellett. Az emelkedő pH kedvez az Sn(IV) oxidációs forma 
kialakulásának, valamint csapadék képződésével járó mechanizmusoknak.  

Az anód oldódását befolyásolhatja még az oldat HCl koncentrációja mellett az 
elektród ötvözet elemi összetétele. A 3. táblázatban megadott összetételekkel 
megvizsgáltam a legismertebb modern forraszötvözeteket, illetve a forraszfürdő 
utánpótlására leginkább alkalmazott 3,5% ezüstöt tartalmazó ónötvözetet. 
Különlegesen nagy réztartalmú nyersanyagként szerepel a Vishay Hungary Kft-
nél a hullámforrasztó kádban képződő csurogtatási maradványt, amely 3 % 
ezüstöt és 9 % rezet, valamint a Glob-Metal Kft-től az ónsalak karbotermikus 
redukciójából kapott réztelenített ónötvözet, mely 2 % ezüstöt és 18% ólmot 
tartalmazott. A 35. ábra az eltérő elemi összetételű anódok tiszta sósavas 
közegben felvett polarizációs görbéit mutatja be. 

  

  

35. ábra Eltérő elemi összetételű anódok polarizációja 0 g/dm3 Sn és különböző HCl 
koncentrációk esetén (a- Sn999; b- SnAg3,5; c – SnAg3Cu9; d – SnAg2Pb18) 

A különböző ötvözetek esetén látható, hogy a kialakuló áramsűrűségek nem 
térnek el a gyakorlat számára jelentős mértékben, de a HCl koncentráció mindig 
erősen növelő hatással van az áramsűrűségre. Az egyes ötvözetek polarizációs 

a) b) 

c) 

d) 
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görbéin kialakuló inflexiós pontok eltolódnak, amely jelzi, hogy az ötvözőelemek 
nem hatástalanok az ón anódos oldódási folyamataira. A 36. ábrán a gyakorlat 
általános szempontjai szerint kedvezőnek tartott 1 mol/dm3 HCl, valamint az 
önköltség és az üzemeltetés szempontjából még előnyösebb, de az oldatstabilitás 
és az anód működése szempontjából kevésbé megbízható 0,5 mol/dm3 –re 
csökkentett sósav koncentrációjú oldat estében egy ábrában egymás mellett 
mutatja be a különböző ötvözetek anódos polarizációs jellemzőit.  

 
 

 

36. ábra Eltérő összetételű elektródok polarizációja (a – 0,5 M HCl, b – 1M HCl) ónt 
eredetileg nem tartalmazó sósavas oldattal. 

Az összehasonlítható ábrákon látható, hogy a technikai tisztaságú ónhoz 
képest az ezüstöt tartalmazó anódnál alakul ki a legnagyobb áramsűrűség, 
azonban nagy (~ 0,9 V) anódos túlfeszültségen az anódos áramsűrűség 
csökkenése mindkét HCl koncentráción a munkaelektród részleges 
passziválódását jelzi. A réz hatására kisebb a kialakuló anódos áram, azonban 
látható, hogy a tiszta ónhoz viszonyítva, ilyen anóddal is nagyobb mértékű az 

a) 

b) 
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oldódás. Az 1 mol/dm3 HCl esetében a réz már a nagy túlfeszültségi 
tartományban sem okozza az anódos folyamat gyorsulását. Az ezüst széles 
túlfeszültségi tartományban növeli az anódos áramsűrűséget, ami az anódanyag 
kristályszerkezetének az oldhatóság szempontjából kedvező változását 
feltételezi, hiszen az ezüst oldódása az ónénál jelentősen nagyobb standard 
elektródpotenciálja miatt nem jellemző.  

A 18% ólmot tartalmazó munkaelektród esetén, a kisebb sósavtartalmú 
oldattal 0,6 V, a nagyobb esetében 0,7 V feletti túlfeszültségeken visszaesik az 
anódos áramsűrűség értéke. Kisebb polarizáció esetén, azonban, ez az anyag is 
közel azonos a viselkedést mutat a tiszta ón elektróddal. Az anód felületén ilyen 
esetben nem volt szemmel látható passzív réteg kialakulása. A különböző 
anódanyagokkal megismételtem a polarizációs vizsgálatot 0,5 mol/dm3 ónt is 
tartalmazó és 1 mol/dm3 sósavas oldattal. Ezeket az eredményeket a 37. ábra 
mutatja be. A 36. b) ábrával összehasonlítva látható, hogy a nagyobb ón és kisebb 
szabad kloridion hatására, nem látható az ezüstöt, illetve ólmot tartalmazó anód 
esetében a részleges passziválódási folyamat, valamint a tiszta sósavas oldattal 
0,6 V környékén talált második inflexiós pont sem figyelhető meg.  

 

37. ábra Eltérő kémiai összetételű elektródok polarizációs görbéi 0,5 mol/dm3 Sn 
koncentrációjú oldattal 

Az ezüst tartalom nagyobb, míg a réz kisebb mértékben segíti az ón alapú 
anódfém oldódási folyamatát, ugyanakkor a nagyobb réztartalom 
mindenképpen hátrányos lehet a katód tisztaságára, mivel nagyobb anódos 
potenciál kialakulása esetén oldódhat és az ónnál pozitívabb standardpotenciálú 
elemként a katód környezetébe kerülve leválik, melyet korábbi katód kémiai 
összetétel mérései is igazoltak.  
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5.  Az elektródfolyamatok jellemzői rövidtávú 
galvanosztatikus vizsgálatok alapján 

 

A potenciodinamikus vizsgálatok esetében a potenciál programozottan 
folyamatos változása és az idő rövidsége nem tesz lehetővé fizikai beavatkozást 
a munkaelektród felületének állandósítása érdekében. Ezért a fő hatásokat 
megvizsgáltam folyamatosan tömörített forgó katóddal működő rendszert és 
rövidtávú galvanosztatikus módszert alkalmazva is. Itt a katódfelület és az 
iontranszport jellemzői hosszabb távon is közel állandóak, valamint az áram 
eloszlása is viszonylag egyenletes lehetett. A galvanosztatikus mérések egy 
állandó áramértéken bekövetkező potenciálváltozások alapján adnak 
információt a cellában végbemenő folyamatokról. Az eredmények 
összehasonlíthatóak, mivel az alkalmazott rendszer és az elektród stacioner 
állapotáig tartó mérés lehetővé teszi az állandósuló hatások megállapítását.  

A kifejlesztett számítógépes vezérlésű áramgenerátor alkalmazásával 100 mA 
nagyságú áramlépcsőket alkalmazva növeltem az elektrolizáló áramot, miután 
az elektródokon állandósult az azt biztosító potenciál. Az anódos folyamatok 
vizsgálatánál ez néhány másodpercet, a katódos folyamatoknál áramerősségtől 
függőn lényegesen hosszabb, perces nagyságrendű időket igényelt. Az áram 
rákapcsolásának a pillanatától kezdve megfigyeltem a rendszerben végbemenő 
változásokat. Az egyes kísérleti beállítások között, a gyűrű alakú anód felületén 
képződött iszapot, valamint a hengeres katódon leválasztott fémet eltávolítottam 
és homogenizáltam az oldatot a következő áramérték bekapcsolása előtt. Ez 
biztosította az állandó fizikai feltételeket az egyes mérési szakaszokban.  

5.1. A katód állandósuló jellemzői 

Az egyes kísérletek beállításai közötti 100 mA-es áramlépések ~ 160 A/m2 
áramsűrűségnek feleltek meg a hengeres katód induló palástfelületére 
vonatkoztatva. Ez az érték a katódkristályok leválásából adódó felületi durvulás 
miatt eleinte kissé csökkent, majd a katódfelület folyamatos tömörítése miatt 
állandósult. Az eredmények megjelölésénél – a potenciodinamikus kísérleteknek 
megfelelően – itt is az induló geometriai felület nagyságára vonatkozó névleges 
áramsűrűségeket szerepelnek, noha ez esetben ez közel megfelel a valódi 
értéknek és gyakorlatilag állandósul. Az áramgenerátoros üzemmódban a 
katódon kialakuló túlfeszültségeket a 38. ábra mutatja be az első négy áramlépcső 
eseteire. Megfigyelhető az áramsűrűségek fokozatos növelésével az egyre 
nagyobb (negatívabb) katódos túlfeszültségek felé történő eltolódás. 
Ugyanakkor, a legkisebb (0,04 M, azaz ~ 5 g/dm3) ónkoncentrációjú oldatban, a 
lassabb diffúziós ion utánpótlás következtében megjelenik az ónleválás 
határárama mindegyik beállított áramsűrűségen. Ekkor ugrásszerűen megnő 
(negatív irányban) a katódpotenciál, és a beállított áram a hidrogén leválása által 
alakulhat ki. 
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38. ábra A 160 (a), 320 (b), 480 (c) , 640 (d) A/m2 áramsűrűségen különböző 
ónkoncentrációjú oldatok alkalmazásával kialakuló katódos túlfeszültségek. 

Ezzel párhuzamosan, a felületen eleinte megtapadó buborékok miatt lokálisan 
még nagyobb áramsűrűségek is kialakulhatnak. Majd a hidrogénleválás 
folyamatos, amit a görbén látható kiugrások is jeleznek. A 0,08-0,16 M Sn(II) 
koncentrációjú oldatokban hidrogénleválással az ón leválása párhuzamosan 
megy végbe. A képződő felületi kristálykinövések hatására megszűnik a 
hidrogénfejlődés az áramsűrűség csökkenésével, ezáltal visszaesik a katódos 
túlfeszültség és az ónleválás lesz ismét a jellemző katódreakció. Legjobban ez a 
folyamat megfigyelhető a 0,08 mol/dm3 Sn tartalmú oldatban, ahol az első csúcs 
a hidrogénleválás megindulását, míg a második ennek megszűnését, és csak ón 
leválását jelzi.  

Nagyobb (> 0,5 mol/dm3) ón koncentrációjú oldatokban nem jelenik meg a 
friss katódokkal induló galvanosztatikus elektrolízis első pillanataiban sem a 
negatív potenciálcsúcs. Ez jó összefüggésben van a potenciosztatikus 
kísérletekkel kapott polarizációs görbékből a 22b) - 23. ábrák kapcsán levont 
következtetésekkel. A kisebb ónkoncentrációjú elektrolitoldatok esetében a 
viszonylag nagy (negatív) katódos túlfeszültség jelentős hidrogénleválást 
eredményez. A nagyobb áramsűrűségek esetén így alig tapasztalható ónleválás 
a katód felületén. A nagyobb áramsűrűség tartományban kapott túlfeszültségek 
görbéit a 39. ábra mutatja. Nagyobb áramsűrűségek alkalmazásakor már 
nemcsak a legkisebb vizsgált (0,04 M), hanem például az ennél négyszer nagyobb 

d) c) 

b) a) 
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(0,16 M) ónkoncentráció mellett is kialakul a kezdeti éles negatív túlfeszültség 
csúcs.  

 

 

39. ábra A 800 (a), 960 (b), 1120  (c) és 1600 (d) A/m2 áramsűrűségen különböző 
ónkoncentrációjú oldatok alkalmazásával kialakuló katódos túlfeszültségek. 

Az is megfigyelhető, hogy amíg ez 800 A/m2 esetén csak egy negatív hullám, 
1120 A/m2-en egy tompa csúcs, 1600 A/m2 és ennél nagyobb áramsűrűségen 
pedig már egy éles túlfeszültség csúcs formáját ölti. Ez jelzi, hogy az ónleválás 
gátoltsága és a szimultán fellépő hidrogénleválás az ónkoncentrációtól és 
galvanosztatikus áramsűrűségtől függő mértékben befolyásolja az elektrolízis 
indulásának a jellemzőit, azonban fél perc elteltével a normális ónleválás 
feltételei kialakulnak és a katódos túlfeszültség eléri a stabilnak tekinthető 
jellemző értékét. A legnagyobb vizsgált (0,5, 0,63) ónkoncentrációk esetén 800 
A/m2 áramsűrűségen sem lép fel az ónleválásban kezdeti zavar, és nagyobb 
áramsűrűségeken is csak enyhébb kezdeti negatív túlfeszültség hullám jelzi a 
hatás viszonylagos felismerhetőségét.   

A kezdeti tranziens állapotok jellemzése szempontjából érdemes 
összehasonlítani a 0,08 és 0,5 mol/dm3 oldatok esetén a különböző 
áramsűrűségeken kialakuló túlfeszültségeket. Az így rendezett görbéket a 40. 
ábra mutatja be.  

a) b) 

c) d) 
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40. ábra A 0,08 mol/dm3 (a)  és a 0,5 mol/dm3 Sn tartalmú oldatokkal végzett 
galvanosztatikus mérések eredményei 

A 0,08 mol/dm3 oldat esetében már 480 A/m2 esetén jelentkezik a kezdeti negatív 
csúcs a túlfeszültség görbén. Az ezt követő nagyobb ingásokat mutató szakaszon 
erős hidrogénleválás tapasztalható. A kísérlet folyamatainak megfigyelésekor jól 
látható volt az első túlfeszültség növekedés hatására meginduló 
hidrogénfejlődés, majd az eltávozó hidrogénbuborékok és ón kristályok 
megjelenése után válik szabályossá a túlfeszültség görbéje. Az áramsűrűség 
növelésével ez a hatás egyre erősödik a 0,08 mol/dm3-es oldatban, ami az egyre 
nagyobb csúcsok utáni rendezetlen szakaszok időbeni növekedésében is 
megnyilvánul. A nyugalmi állapotban lévő friss katódon az áram rákapcsolása 
pillanatát követően a diffúziós réteg kiépülésének is van időigénye. Eközben 
rövid időre zavartalanul megindul az ón leválása. Ez a galvanosztatikus 
potenciálgörbék kezdeti zavarmentes felfutásával, illetve a potenciodinamikus 
görbék (22 b)-23. ábra) kezdeti áramcsúcsával függ össze. Ugyanis az elektród és 

a) 

b) 
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oldat határfelülete közelében az áram indulása előtt lokálisan, kémiai oldódással 
is megnövekedett koncentrációban jelen lévő ionok a polarizáció hatására szinte 
transzportfolyamatok nélkül leválhatnak, majd ezt követően indul meg a további 
elektródfolyamat. Ennek során a felület és a diffúziós transzport adott jellemzői 
a meghatározóak. Ha az oldat ónkoncentrációja alacsony és a diffúzió nem képes 
pótolni a fémleváláshoz szükséges ón ionokat a generált áram által megszabott 
ütemben, a megnövekvő túlfeszültség mellett eléri a rendszer a hidrogén 
leváláshoz szükséges feltételeket. Az észlelhető hidrogénleválás mindaddig tart, 
amíg a közben durvuló katódfelületen újra kialakulhat az intenzív fémleválás. A 
40. b) ábrán a nagy ónkoncentráció (0,5 mol/dm3) mellett nem jelentkezik negatív 
csúcs a túlfeszültség görbéken, de a nagyobb áramsűrűségeken megjelenik az 
áramsűrűségtől függő nagyságú negatív hullám. Az áram jelentős részben az 
erősen növekvő kristályok csúcsain folyik, ami az iontranszport számára 
kedvezőbb feltételeket jelent, így a kezdeti negatívabb értékek után a katódos 
túlfeszültség abszolút értéke csökken. A nagyobb ónkoncentrációjú oldatok 
esetében nem észlelhető hidrogénleválás. A 40. a) és b) ábrák összehasonlításából 
látható, hogy a 0,08 mol/dm3 koncentrációjú oldat esetén a kialakult katódos 
túlfeszültségek átlagosan kétszeresei a 0,5 mol/dm3 oldatban kapott megfelelő 
értékeknek. Gyakorlati szempontból ez növeli a rendszer energiafelhasználását 
is. Emellett, a nagyobb mértékű hidrogén leválás az áramhatásfok csökkentésén 
keresztül okozhat hasonló irányú kedvezőtlen hatást. A kisebb fémtartalmú 
oldat azonban finomabb katódos leválási szerkezetet, valamint a célzott minél 
kisebb alkalmazandó HCl koncentráció mellett korlátos az anód zavartalan 
oldódását és az oldat stabilitását is biztosító ónkoncentráció. .  

5.2. Az anód állandósuló jellemzői 

Az anódos irányú rövid távú galvanosztatikus kísérleteknél a forgó elektród 
volt anódként bekötve. Ebben az esetben is a katódos irányú kísérleteknél 
alkalmazott áram értékek kerültek beállításra, de ellentétes irányban. Az anódon 
az áramsűrűségeknek a geometriai felületből számított névleges értékei nem 
sokkal térhettek el a valós értékektől, hiszen a viszonylag rövid elektrolízisek 
alatt az oldódás nem okozott jelentős felületi durvulást. A 41. és a 42. ábrán 
szerepelnek a különböző ónkoncentrációk mellett különböző áramsűrűségekkel 
kapott anódos túlfeszültségek az idő függvényében az előző fejezetben 
bemutatott katódos eredményekhez hasonlóan elrendezve. A 41. ábrából 
azonnal kitűnik, hogy a legkisebb vizsgált ónkoncentráció 0,04 mol/dm3 

esetében lényegesen nagyobb polarizáció szükséges az anód adott 
áramsűrűséget biztosító oldódásához, mint az így vizsgált nagyobb (0,08 – 0,5m 
M Sn) koncentrációk esetében. Ez összhangban van a potenciodinamikus 
módszerrel kapott eredményekkel, amelyek a 31. ábrán szerepeltek. A 0,08 M 
(~10 g/dm3) ónkoncentráció kis (< ~ 800 A/m2) áramsűrűségeken a nagyobb 
(0,16 – 0,5 mol/dm3) óntartalmú oldatokhoz közeli túlfeszültségeket adott, 
viszont a 42. ábrán szereplő ennél nagyobb áramsűrűségek beállításakor már jól 
elkülönülő közbenső értékeket tett lehetővé. 
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41. ábra A 160 (a), 320 (b), 480 (c) és 640 (d) A/m2 áramsűrűségen különböző 
ónkoncentrációjú oldatok alkalmazásával kialakuló anódos túlfeszültségek. 

A 0,16 – 0,5 M Sn(II) tartományban minden áramsűrűség mellett szinte 
azonosnak és egyaránt alacsonynak mutatkoztak az anódos túlfeszültségek. A 
kapott értékek az áram indítása után szinte azonnal kialakultak és ezek az 
ábrázolt tartományban, illetve a mérés további ideje alatt alig változtak. Ettől 
csak a legalacsonyabb vizsgált ónkoncentrációjú oldatban a nagyobb 
áramsűrűségekkel végzett galvanosztatikus elektrolízisek anódos túlfeszültsége 
volt kivétel. Ez esetben, ahogyan azt a 42. b-d) ábrák is szemléltetik, a nagyobb 
áramsűrűségek mellett több hullámban emelkedni látszott az anódpotenciál.  

 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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42. ábra A 800 (a), 960 (b), 1120 (c) és 1600(d) A/m2 áramsűrűségen különböző 
ónkoncentrációjú oldatok alkalmazásával kialakuló anódos túlfeszültségek 

A nagyobb áramsűrűségek esetén már jelentős túlfeszültségek jönnek létre. 
Amennyiben összehasonlítjuk az anódos és katódos folyamatok 
galvanosztatikus méréseit, látható, hogy a katódon megjelenő hidrogénleválással 
egy időben az anódon végbemenő folyamatok is nagy valószínűséggel 
megváltoznak, és ekkor az Sn(IV) oxidációs fokozatban történő oldódás is végbe 
mehet. Ez pedig az oldat stabilitására is veszélyt jelent. Így az anódpotenciál 
mérése a rendszer működése szempontjából rendkívül fontos, mivel az anódon 
kialakuló túlfeszültség kellő információval szolgál az egész rendszer 
működésére vonatkozóan. A 0,08 és 0,5 mol/dm3 Sn koncentrációjú oldatokban 
eltérő áramsűrűségeken kialakuló anódos túlfeszültségek a 43. ábra mutatja be. 
A 0,08/dm3-Sn tartalmú oldatban a különböző anódos áramsűrűségek 
kialakításához szükséges túlfeszültségek értéke közel kétszeres volt a 0,5 
mol/dm3 oldat esetében tapasztaltaknak. 

  

43. ábra A 0,04 (a) és 0,5 (b) mol/dm3 koncentrációjú oldatban különböző 
áramsűrűségen végzett anódos irányú galvanosztatikus mérések eredményei 

Ezekből az eredményekből is látható, hogy a nagyobb ónkoncentrációjú oldatok 
kedvezően befolyásolják a folyamatosan tömörített forgó katóddal működő cella 
elektródjain végbemenő elektrokémiai folyamatokat. Noha, a hagyományos 

c) d) 

a) 

b) 
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cellákban ilyen nagy ónkoncentrációkkal csak igen durva dendrites leválás lenne 
elérhető.  

 

6. Az elektródfolyamatok anyagmérlege 

Az elektródfolyamatok alapvető potenciodinamikus és galvanosztatikus 
kísérleti vizsgálatai a „nagy teljesítményű” potenciosztáttal, illetve a forgó 
elektródos rendszerrel megfelelő alapot adtak az ón sósavas oldatokban történő 
elektrolitos raffinálása során különböző összetételű elektrolitoldatokban és 
áramsűrűségeken fellépő jelenségek értelmezéséhez. Az elektródokon 
végbemenő folyamatok tömegváltozásokat okoznak. Ezek kimutatása a fő 
folyamatokat is indikálhatja, valamint segíthet a gyakorlat számára megfelelő 
módszer kidolgozásában. Az elektródtömeg in-situ mérésére alkalmas rendszer 
kifejlesztésével, a tömegek folyamatos regisztrálásával lehetővé vált a katódon, 
valamint az anódon lejátszódó reakciók kimutatása. Ezáltal nemcsak 
pontosabban, de az idő függvényében is meg tudtam határozni a katódos, illetve 
anódos áramhatásfokok alakulását. Ez segített tisztázni a különböző összetételű 
anódok oldódási folyamatait a különböző ón- és savkoncentrációjú 
elektrolitoldatokban, valamint a katódos fémleválást zavaró mellékreakciókat.  

A korábbi tapasztalatoknak megfelelően,[Rimaszéki-1] az elektrolitoldatokat a 
kedvezőnek tekinthető 1 mol/dm3 HCl koncentrációra beállítva készítettem el. 
Szintén MSc diplomamunkában végzett kísérletek alapján [Kulcsár-2], az 
alkalmasnak vélt tartományban 0,04-0,08-0,16-0,5 mol/dm3 ón és 1 mol/dm3 HCl 
koncentrációjú oldatokat állítottam elő és vizsgáltam. A potenciodinamikus és 
galvanosztatikus kísérleti eredmények szerint a katódos leválás és az anódos 
oldódás a vizsgált tartományon belül a nagyobb ónkoncentrációkon kedvezőbb 
lehet a túlfeszültségek szempontjából, azonban a nagy ónkoncentráció a 
katódfelületen ritkábban elhelyezkedő dendritek erős növekedését eredményezi, 
mely megnehezíti az elektrolizáló rendszer zavartalan működését. Továbbá a 
cella alsó tartományában még nem alakul ki lényeges ónkoncentráció növekedés 
a viszonylag rövid idejű kísérletek alatt, ami befolyásolná a mérleg pontosságát. 
Korábbi tapasztalatok és a rendelkezésre álló potenciodinamikus és 
galvanosztatikus eredmények alapján elvégeztem a katódos és anódos irányú 
„in-situ” tömegmérésen alapuló kísérleteket. 

6.1 A katódos fémleválás jellemzői   

Az in-situ elektródtömeg mérést biztosító kísérleti rendszerrel 
megvizsgáltam a katódos folyamatok kialakulását. Azonban csak az elektrolízis 
első 5 perce értékelhető reprezentatívan, mivel a gyorsan növekedő kristályok a 
cella falához érve zavart okoznak a nagy érzékenységű tömegmérésben. A cella 
keresztmetszetét azonban fontos az elektród keresztmetszetéhez lehető 
legszorosabban illeszteni, ami által minimalizálhatóak az élekre jutó intenzívebb 
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ionutánpótlásból eredő zavaró él-hatások. Minden vizsgálat céljára marógéppel 
azonosan felületi érdességre munkált katód kerültek a cellába.  

A 44. ábra görbéi a nyersen megmunkált 6X6 cm-es katódfelületeken 
kialakuló kezdeti katódos folyamatokból eredő tömegváltozásokat szemléltetik. 
A kis (0,04 – 0,08 mol/dm3) Sn(II) koncentrációjú elektrolitoldatok esetén 
látszólag tömegcsökkenéssel indul az elektrolízis. Ez a jelenség a legkisebb (500 
A/m2) áramsűrűséggel volt a leggyengébb, ahol az első néhány perc után már 
kimutathatóan nőtt a katód tömege. A nagyobb áramsűrűségeken Az 5 perces 
elektrolízis végéig megmaradt a várakozással ellentétes csökkenő tendencia. A 
csökkenőnek mért katódtömeget a kezdetben sima felületén megindult 
hidrogénleválás okozta. Az apró hidrogénbuborékok láthatóan megtapadnak a 
katód felületén, illetve a finom kezdeti leválással kialakuló réteg pórusaiban. Az 
így fellépő járulékos felhajtóerő nagyobb is lehet, mint a kezdetben rossz 
áramhatásfokkal, kis mennyiségben levált ón súlya, így a mérleg 
tömegcsökkenést érzékel. Az 5 perces időpontban húzott szaggatott vonal jelzi 
az áram lekapcsolását. A cellában nyugalomban hagyott katód tömege a 
regisztrált csökkenés után hirtelen nő, majd közelítőleg állandósul. Vagyis az 
áram lekapcsolása megszakítja a hidrogén leválást és a felülethez tapadt 
buborékok eltávoznak. Ez a jelenség a legkisebb vizsgált Sn(II) koncentrációjú 
oldattal (0,04 M) és a legnagyobb alkalmazott névleges áramsűrűséggel a 
legerősebb (44. a)) ábra). Az ónkoncentrációt növelve, illetve az áramsűrűséget 
csökkentve, a katód kezdeti látszólagos tömegcsökkenése rövidebb ideig tart. A 
legnagyobb vizsgált ónkoncentráció mellett (0,5 M) a katód mérhető tömege az 
elektrolízis indítása után azonnal növekszik (44. d) ábra), és a növekedés üteme 
arányos az alkalmazott áramsűrűséggel. Ebben az esetben nincs nyoma kezdeti 
hidrogénleválásnak, és az áram lekapcsolása után a katód tömegváltozása 
megszűnik. 
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44. ábra  A friss ón katóddal mérhető kezdeti tömegváltozások különböző óntartalmú 
oldatok és névleges (36 cm2 geometriai felületre vonatkozó) áramsűrűségek esetén. 

A leváló hidrogén buborékok nem szabadulnak el azonnal a katód felületéről. Az 
eközben szintén meginduló ón leválásra ennek kedvezőtlen közvetett hatása is 
van. A buborékok által blokkolt felületrészeken kívüli aktív területnek megnő a 
lokális áramsűrűsége, valamint fizikai akadálya is van a felületet 
egyenletesebben burkoló kristályleválás kialakulásának. Mindez a durvább és 
lazább szerkezet kialakulását segíti elő.  

A simára munkált induló katódfelület helyett egy rövid és kis áramsűrűséggel 
végrehajtott elő-elektrolízis után kapott előkészített katódfelülettel indítva a 
mérést, elkerülhető a kezdeti hidrogénleválás. A 45. ábra az elő-elektrolízissel 
előkészített (a) és a simára munkált nyers felületű (b) katódokon regisztrált 
tömegváltozási profilokat hasonlítja össze. A 45. b) ábra görbéi a katód felületéről 
sűrűn kiszakadó hidrogén buborékok miatt töredezettek a nagyobb 
áramsűrűségeken. (A görbéken szereplő jelölő szimbólumok nem a mérési 
pontokat adják meg, hanem csak a sűrű mérési pontok által alkotott folyamatos 
vonalak azonosítását szolgálják.) Az elő-elektrolízissel előkészített katódra 
vonatkozó - hidrogéntől közelítőleg mentes eset szerepel a 45. a) ábrán.  

a) b) 

c) d) 
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45. ábra Az elő-elektrolízis hatására a megnövekvő fajlagos katódfelület következtében 
nincs hidrogénleválás (a), sima anód esetén jelentős hidrogénleválás (b) 

A látszólagos tömegcsökkenést okozó hidrogén leválása egyben azt is jelzi, hogy 
a katód felülete nem kap megfelelő ónion ellátást nagyobb áramsűrűségeken, 
amely összefügg a potenciodinamikus eredményekkel. Mivel a sík induló 
katódfelületen nem az ón elektrokristályosodása, hanem a hidrogénleválás 
dominál, ez jelzi a diffúziós ónion transzport lassúságát is, hiszen a felület 
mentén az oldatból kilépő ionok utánpótlása olyan lassú, hogy a hidrogénionok 
léphetnek be a redukciós folyamatba. Az elektrolízis előrehaladtával azonban a 
levált kristályok nagy fajlagos felületén megoszlik a cellát terhelő áram és leesik 
a katód potenciál, ezzel leáll a hidrogén termelődése és fokozatosan kialakulnak, 
majd durvulnak a nagyobb kristályok.  

Mivel az ón elektro-kristályosodása a felületre merőleges irányú fő dendritág 
túlzott növekedését okozza, a leválási gócpontok az elszegényedő oldatrétegből 
a dúsabb belső oldatrész felé tolódnak el. Ezzel a katódos folyamat a diffúziós 
anyagtranszport lassúságát képes kompenzálni, de ez jellemzően durva 
morfológia kialakulásával is jár. A 46. ábra mutatja a különböző ónkoncentrációk 
és áramsűrűségek esetén kapható kezdeti (5 perces) katódfém rétegek 
szerkezetét. Jól látszik, hogy a nagy ónkoncentráció még megemelt névleges 
áramsűrűségek esetén is kedvezőtlen, nagy felületű és messze kinövő dendrites 
kristályokra vezet. Nyugvó oldatban, kisebb ónkoncentrációk esetén a felületből 
kinyúló kristályok csúcsai mentén is gyorsan elszegényedik az oldat és 
egyenletesebb leválással, finomabb szerkezet alakulhat ki. A folyamatosan 
tömörített forgó katóddal működő elektrolizáló cella esetében viszont a nagyobb 
ónkoncentrációk alkalmazása nem okoz zavart a működésben és nem rontja a 
levált kristályszerkezetet, mivel a forgó katód felületére nyomott tömörítő rúd a 
laza, kinövő dendriteket, tűszerű kinövéseket és durva kristályokat a 
palástfelületbe nyomja, ezáltal folyamatosan egyenletes katódfelület alakul 
ki.[Kulcsár-6]] 

a) b) 
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46. ábra  A különböző ónkoncentrációkon és névleges áramsűrűségeken 5 perces 
elektrolízisekkel kapott katódos leválások szerkezete. 

6.2. Az anódos oldódás jellemzői 

Az anód minél inkább Sn(II) formában történő oldódása érdekében kerülendő 
a nagy túlfeszültség, azaz a nagy áramsűrűségek. Az anód oldódása során az 
ónnál pozitívabb standardpotenciálú fémek, tehát az ezüst és a réz elsősorban az 
anódiszapba kerülhet. Az oldódási folyamat során az iszap vastagsága 
folyamatosan nő, mely egyre inkább gátolja az ionok szabad távozását az oldat 
felé. A növekvő vastagságú iszap réteg az anódpotenciál folyamatos növekedését 
okozza, ami az Sn(IV) képződést, valamint szélsőséges esetben az SnO2· nH2O 
jellegű csapadékképződést segíti elő. Az anódiszap finom ónszemcséi - és 
bizonyos óntartalmú intermetallikus vegyületek - azonban redukálószerként 
hatnak, és az oldódás mechanizmusa így két lépcsőben is eredményezheti 
végeredményben az Sn(II) ionok keletkezését. Amennyiben azonban az oldott 
Sn(IV) ionok a katódhoz kerülnek, a levált fém (17) reakcióval történő 
visszaoldásával csökkentik a katódos áramhatásfokot. Ezért az anódpotenciálnak 
kitüntetett szerepe van a hosszabb távú raffináló ón elektrolízis körülményeinek 
és jellemzőinek az alakulásában. Az anódpotenciál, a keletkező ionok fajtája és 
az anód eredő tömegváltozása összefüggésben vannak, amit a mérhető 
tömegváltozás indikálhat. Mivel a mechanizmust a kialakuló abszolút 
anódpotenciál szabhatja meg, ezt a tömegméréssel összefüggésben külön is 
érdemes volt vizsgálni az elektrolízis indulását követő több percen át tartó 
állandósulási szakaszban.   

A 8. ábrán bemutatott E–pCl– diagramon látható, hogy 0-0,5 mol óntartalmú 1-
2 M HCl oldatokban már a standard hidrogénelektródhoz viszonyított 0,1 V 
feletti redox potenciálokon az Sn(IV) forma képződése léphet előtérbe az Sn(II) 
helyett. Nagy áramsűrűség esetén a tiszta „Sn 99,9” megnevezésű anóddal az 
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oldódás viszonylag magas potenciálon megy végbe a homogén kristályszerkezet 
miatt. A 47. ábra a legnagyobb vizsgált (0,5 mol/dm3) ónkoncentrációjú oldatban 
tapasztalt anódos túlfeszültséget mutatja be 500, 1000, 1500 és 2000 A/m2 
áramsűrűségek alkalmazásakor. A kritikus értéket legfeljebb az 1000 A/m2 
anódos áramsűrűség esetén mért túlfeszültség nem lépi túl. Ennél jelentősen 
nagyobb áramsűrűségeken már nagyobb mennyiségű Sn(IV) is oldódhat az 
anódból. A fém szemcséket tartalmazó anódiszap hiányában az Sn(IV) utólagos 
redukciója sem biztosított.  

 

47. ábra A technikai tisztaságú ón anód túlfeszültség változása az áramsűrűség 
függvényében  

Az anód állapotának, potenciáljának a felügyeletével elkerülhető az Sn(IV) 
forma képződése, így az elektrolízis hatékonysága és az oldat stabilitása hosszú 
távon is biztosítható. A fémes ón szemcséket tartalmazó anódiszap segíti az 
Sn(IV) ionok Sn(II)-re történő redukálódását, ezért egy megfelelő állapotú és 
vastagságú iszapréteg kedvezően befolyásolhatja az elektrolízis jellemzőit és 
biztosíthatja, hogy a bruttó oldódási folyamat során lényegében Sn(II) formában 
kerüljön az elektródok közötti oldatba. 

Azonban nemcsak elektrolitoldat ónkoncentrációja és a generált áramsűrűség, 
hanem az ötvözőanyagok hatása is fontos lehet. Ezért megvizsgáltam az 
anódpotenciál alakulását különböző összetételű ón ötvözetből készített 
anódokkal is. A tiszta ón kinyerése szempontjából lényeges kérdés a 
legelterjedtebb Sn-Ag-Cu (SAC) típusú ólommentes forraszanyagok fő 
ötvözőinek az anód viselkedésére gyakorolt hatása. Előfordul az elrezesedett ón 
fürdő csökkenő hőmérsékletű csurogtatással történő kezelése is, ami 9-10 %-ot is 
elérő réztartalmú ónhulladékot is eredményezhet. Továbbá bekeveredhet még a 
régebbi technológiával történő gyártásból származó ólmot tartalmazó hulladék 
anyag is a visszajáratásba. Ezért a SAC ötvözetek különböző variációinak 
megfelelő Sn99, SnCu1, SnAg3, és az iparban megtalálható hulladék-
alapanyagokból készített anódok viselkedését vizsgáltam 0,04; 0,08; 0,16 és 0,5 
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mol/dm3 ón, valamint 1 mol/dm3 sósav koncentrációjú oldatokban az „in-situ” 
tömegméréses technikával. Az anódok elemzett kémiai összetételét az 4. táblázat 
adja meg. 

4. táblázat A tömegcsökkenés mérésére felhasznált anódok kémiai összetétele 

Azonosító 
Alkotóelemek, m/m% 

Ag Bi Cu Fe Ni Pb Sb Zn Sn 

Sn 999 0,009 <0,005 0,003 0,004 <0,0005 0,001 0,003 0,0034 99,98 

SnAg3 3,34 <0,005 0,152 0,021 0,0014 <0,002 0,005 0,0077 96,26 

SnCu1 0,028 0,005 1,061 0,018 0,001 0,002 0,001 0,002 98,63 

SnAg3Cu9 2,83 0,004 9,04 0,011 0,003 0,001 0,002 0,008 86,40 

SnAg2Pb18 2,26 0,211 0,129 0,002 0,01 17,81 0,081 0,0022 79,49 

Az 48. a) és b) ábra a legkisebb 500 A/m2, és a legnagyobb 2000 A/m2 
áramsűrűség mellett kialakuló túlfeszültség értékeket mutatja 0,04 mol/dm3 
Sn(II) koncentrációjú oldatok esetében tiszta ón, illetve ezüsttel, rézzel és 
ólommal ötvözött ón anódanyagok alkalmazásakor. Viszonylag alacsony 
túlfeszültségen működhet az anód a legkisebb vizsgált áramsűrűségen. 

 

48. ábra Különböző anódok oldódása során tapasztalt potenciálváltozás eltérő 
áramsűrűségeken és ónkoncentrációk mellett 

Az 1% réz és a 3 % Ag ötvözés esetén kisebb az anódos túlfeszültség, mint a 
tiszta ón esetén. Azonban a 3% ezüstöt  és 9% rezet tartalmazó anódötvözet 
esetén rendre nagyobb túlfeszültség szükséges, mint az egyéb ötvözőtartalmak 
esetén. Különösen látszik ez a hatás a 48. b) ábrán az erősen megemelt (2000 
A/m2) áramsűrűség mellett. Az oldódás azonban nem frontálisan megy végbe. 
Az ötvözők az anód öntésekor kialakuló megszilárdult fázisok minőségére is 
nagy hatással vannak. A réz finom eloszlásban elszórt Cu6Sn5 intermetallikus 
fázisként jelenik meg az α-Sn szilárd oldat mellett. Az ezüst pedig hajlamosabb 
szálas jellegű nagyobb aggregátumok formájában Ag3Sn fázisban kiválni az 
eutektikumban, és azonos koncentráció esetén az idegen fázis nagyobb térfogati 
hányadot képvisel, mint a réz esetében. Noha az idegenfázis nagyobb kiterjedésű 
területei miatt nagyobb korróziós ellenállás, magasabb oldódási potenciál 

a) b) 
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jellemzi az ezüstös ónötvözetet,[Osorio] és a finom diszperz rezes fázis feszültséget 
keltve az α-Sn szilárd alapfázisban, akár még könnyebb oldódást is 
eredményezhetne,[Osorio] azonban a tapasztalat mást mutat. A rezes ötvözet finom 
diszperz anyaga viszonylag egyenletesen oldódhat, ezzel szemben az ezüstös 
anyag nagyobb méretű intermetallikus szigetei között az alapfázis oldódása 
üregesedést okoz.  

Az 48. b) ábrán szerepelő nagy áramsűrűség a rendszeren kialakuló nagy 
túlfeszültségek bizonytalanná tehetik az anód működését. A megnövekedett 
oldódási sebesség következtében a nagyobb óntartalmú és sűrűségű oldatfilm 
az anód felülete mentén a cella aljára süllyedve jelentős oldatbeli 
koncentrációkülönbséget, rétegződést is eredményez, aminek következtében a 
katódon leváló dendritek főleg a katódfelület alsó tartományában erős 
növekedésnek indulnak.  

Az 49. ábra a különböző összetételű anódok tömegváltozását mutatja a vizsgált 
legkisebb és legnagyobb (0,04, illetve 0,5 mol/dm3) ónkoncentrációjú, valamint 
a stabilitást és a kedvező gyakorlati körülményeket is biztosító 1 mol/dm3 HCl 
koncentrációjú elektrolitoldatban, a vizsgált legkisebb és legnagyobb 
áramsűrűségek 500, illetve 2000 A/m2 mellett. Az ábrán látható függőleges 
szaggatott vonal az áramellátás kikapcsolását jelzi.  

 

49. ábra Különböző anódok oldódása során tapasztalt tömegváltozás eltérő 
áramsűrűségeken és ónkoncentrációk mellett. 

a) b) 

c) d) 
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Egy adott oldattal a különböző anódanyagok oldódási sebessége nem 
különbözik jelentős mértékben és közel arányos az anódos áramsűrűséggel. Ez 
az oldódási mechanizmusok azonosságát jelzi. Azonban az ónkoncentráció erős 
növelése ugyanazon áramsűrűség mellett is csökkenti az összes oldott ón 
mennyiségét. Az 51. a és b, illetve c és d ábrákon a görbék végértékeit összevetve 
látható, hogy az ónkoncentrációt 0,04 mol/dm3-ről 0,5-re emelve, ez a 
csökkenés az 500, illetve 2000 A/m2-es áramsűrűségek esetében kb. 10-15%. Ez 
azzal magyarázható, hogy a nagyobb ónkoncentrációval járó magasabb 
anódpotenciál miatt az oldódás során nagyobb mértékben keletkeznek Sn(IV) 
ionok is, de mivel az indulás utáni rövid vizsgálati időtartam alatt a fémes ón 
szemcséket tartalmazó anódiszap még nem alakult ki, az Sn(IV) ionokból nem 
keletkezik az anód felületén Sn(II), így a tömeg kevésbé csökken. 

6.3. Tranziens jellemzők 

Az in-situ tömegmérésen alapuló kísérletek során megfigyelhető volt, minden 
oldatkoncentráció és alkalmazott áramsűrűség mellett az is, hogy az áram 
bekapcsolását követően nem indul meg azonnal az anód tömegcsökkenése. 
Ugyanez igaz a katód tömegnövekedésére is, valamint fordítva az áram 
lekapcsolását követő rövid időszakra. Az elektród kezdetben kondenzátorként 
viselkedik és a tápegységtől egy bizonyos mennyiségű töltés felvétele után tud 
csak az elektródreakció beindulni. Ennek az ellentettje figyelhető meg az áram 
lekapcsolása után, amikor a feltöltött elektródfelületről még jelentős 
mennyiségű töltés távozik további ionok semlegesítésével. Így az áram 
lekapcsolása után nem szűnik meg az anód tömegcsökkenése, illetve a katód 
tömegnövekedése azonnal. A cella ilyen jellegű viselkedése miatt tompulhat a 
nagy frekvenciájú szaggatott vagy periodikusan irányváltott (PCR) áramnak az 
elektro-kristályosodás jellegére gyakorolt hatása, hiszen a rendszer tranziens 
ideje több másodperben mérhető. Ez magyarázza korábbi mikro-impulzusos, 
illetve a nagy frekvenciájú PCR árammal végzett kísérleteink során a katódosan 
leválasztott ón kristályok finomítása terén tapasztalt viszonylagos 
eredménytelenséget.[Kulcsár-4] 

Az 50. a) ábra az elektrolízis kezdeti szakaszát mutatja be, ahol 15 másodperc 
telik el mire megindul az anódon a közel lineáris tömegcsökkenés. A kinagyított 
ábrarészlet mutatja, hogy az ötvözetek esetében is hasonló a tranziens folyamat, 
mint a tiszta ón anódon, noha a tömegváltozás később indul néhány 
másodperccel.  
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50. ábra Az elektrolízis a)  indulásakor és b) az áram kikapcsolását követő időszak 
tömegváltozása 

Az 5 perc elektrolízist követően az áram kikapcsolása után a további 
tömegváltozás mérhető az elektródon, szinte ugyanannyi ideig, mint ami az 
áram bekapcsolását követően nem okozott a mérlegen tömegváltozást. A tömeg 
adatok alapján az elektrolizáló cella viselkedése jól mutatja a rendszer kapacitív 
tulajdonságát, amely főleg a kémiai kettősréteg felépülésének időszükségletével 
magyarázható.  

Az áramhatásfokok kifejezésében az ideális állapotnak megfelelő Sn(II) ionok 
képződését, illetve leválását feltételező virtuális értékeket használjuk. A 100%-
os virtuális hatásfokok az ennek megfelelő mechanizmusra utalnak. Ha csak 
Sn(IV) formában történik az oldódás és a leválás, akkor 50%-ra csökkenhet a 
megfelelő áramhatásfok. Azonban a megfelelő receptúra szerint elkészített 
elektrolitoldatból csak az Sn(II) ionok leválásával indul a folyamat. Az oldat 
ónkoncentráció növekedését a nagyobb anódos és a kisebb katódos 
áramhatásfok okozza. Ugyanis az anódon alapvetően Sn(II) formában is 
történhet az ón oldódása, miközben a katódon összetettebb folyamatok is 
játszódhatnak. A katódon hidrogénleválás is felléphet a heterogén árameloszlás 
és a lokális ónkoncentráció csökkenés miatt, ami szintén az oldott ón 
szaporodását okozza. Az Sn(II) ionokat a 7. ábra szerint a levegő is képes 
oxidálni, ami után a leválasztásához kétszer több töltés szükséges. Ez a reakció 
azonban a vizsgált elektrolízis folyamataihoz viszonyítva lassú.[Kulcsár-1] 

Az anódos folyamatokat jól jelzik az in-situ elektródtömeg mérésével 
meghatározott áramhatásfok görbék. Az 51. ábrán látható a tiszta ón anód Sn(II) 
ionok képződésére vonatkozóan kifejezett virtuális áramhatásfok görbéi 
szélsőséges ónkoncentrációk és különböző áramsűrűségek eseteire 
vonatkozóan. Az 51. a) és b) ábrák összevetéséből látható, hogy az anódos 
áramhatásfok az oldat ónkoncentrációjának a növekedésével csökken. Ezt 
alapvetően a nagyobb ónkoncentrációból adódó anódpotenciál emelkedés 
okozhatja. Ekkor nagyobb mértékben képződhetnek Sn(IV) ionok, amelyek a 
fémes szemcséket diszpergáltan tartalmazó iszapréteg hiányában az anód 
felületétől gyorsan eltávozhatnak és megmaradhatnak. Ez ugyanannyi ón 
oldódásához fajlagosan több töltés leadását is igényli. 
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A cella nagymértékű kapacitív viselkedése az áramhatásfok görbéken is jól 
látszik, hogy az áram rákapcsolását követően 10-20 s telik el az áramhatásfok 
görbék felfutásának megindulásáig. 

  

51. ábra A tiszta ón anód esetén mérhető virtuális (kétértékű ionokkal számolt) 
áramhatásfokok 

Az ezüsttel ötvözött anód esetében a kristályszerkezetből adódóan üreges 
oldódási forma hatása kedvezően hat az anódpotenciálra. Ugyanakkor, az 
ezüstös ón ötvözet 52. ábrán látható anódos áramhatásfokai kissé elmaradnak a 
várakozástól. Noha az oldódást megkönnyíti az ötvözet mikroszerkezete, de az 
ezüstös ötvözet nyugalmi potenciálja magasabb lehet, valamint oldatlan 
iszapfilm is képződhet az anód felszíne mentén, így az Sn(IV) ionokat adó 
oldódási mechanizmus erősödhet. Az Sn(IV) ionok redukciója viszont az Ag3Sn 
intermetallikus szemcséket tartalmazó anódiszapban csökkent mértékben tud 
végbemenni. Ez végül csökkenti az oldódó anódfém eredő mennyiségét. 
Különösen érvényes ez a nagy ónkoncentrációjú elektrolitoldat esetében, ahol a 
cella kapacitív viselkedése az áram megindulásával nagyobb időszükséglettel 
jelentkezik.   

 

52. ábra Az SnAg3 anód esetén mérhető virtuális (kétértékű ionokkal számolt) 
áramhatásfokok 

a) b) 

a) b) 
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7.  Hosszú távú „termelő” elektrolízis jellemzői  

A stabil működés feltételeinek és jellemzőinek a megítélésére szükség volt 
hosszabb időtartamú valós elektrolitos raffináló kísérletekre is a gyors felfutású 
potenciodinamikus és a rövid idejű galvanosztatikus kísérletek mellett. Az ezzel 
kapcsolatos legnagyobb nehézséget a katódon leváló ón kristályok laza, 
dendritesen kinövő szerkezete, illetve az így gyorsan változó katódfelület 
jelentette. Ezért fontos gyakorlati eredményként tekinthető, egy újszerű, 
hosszabb távon is egyenletes körülményeket biztosító, megbízhatóan működő 
elektrolizáló cella megvalósítása.  

7.1. A termelő elektrolízis rendszerei és működési jellemzői 

A kutatás céljára kifejlesztett forgó katóddal és folyamatos tömörítéssel 
működő elektrolizáló rendszer a kísérletek során bizonyította, hogy már a 
gyakorlati megvalósítás számára is jó megoldás lehet. A nagyobb léptékű további 
kísérletek céljára a Metallurgiai Intézet műhelycsarnoki laboratóriumában már 
épül a fél-üzemi méretű (100 dm3 oldattérfogatot befogadó) forgó katóddal és 
szabályozott felületi tömörítő-rendszerrel felszerelt „pilot” berendezés. Ehhez az 
áram megtáplálást egy 300 A egyenáramot is szolgáltatni képes speciális 
nagylaboratóriumi tápegység biztosítja, amelyhez kifejlesztettük a digitális 
vezérlést is. A nagy teljesítményű tápegység az elektrolízis kísérleteink iránt 
érdeklődő és azt önzetlenül támogató külső forrásból került az Egyetemre.  

A központi forgó katóddal felszerelt cella estében, a hengerszimmetrikus 
kialakításának köszönhetően, az árameloszlás viszonylag egyenletes. Ezt nem 
zavarják kis áramsűrűségű oldatrészekkel kapcsolódó oldalélek, ahol a sík 
elrendezés esetén túlzott kristálynövekedést okoz a preferált ion-ellátás. A cella 
homogén árameloszlása következtében az anódon áram alatt mérhető 
potenciálok is egyenletesek az anód különböző pontjaira vonatkozóan. Továbbá, 
az elektród forgása következtében az oldat is mozog, így az ón koncentrációja 
egyenletesebb. Ez a tulajdonság csökkenti a hagyományos elrendezésnél erősen 
fellépő oldat rétegződést, és nem alakul ki a cella fenék környékén jelentősen 
nagyobb ónkoncentráció. Vagyis a katód alsó részein sem sokkal intenzívebb a 
leválás, a levált réteg vastagsága közel állandó lehet. A forgó katódos 
rendszerben a levált dendritek tökéletesen besimíthatóak hosszú elektrolízis 
folyamán is a katód felületébe az azzal párhuzamosan elhelyezett és a felületre 
szabályozott nyomást gyakorló tömörítő rúd segítségével. Így a forgókatódos 
rendszer, az alkalmazott tömörítéssel a fő zavaró tényezőket kiküszöbölve, jobb 
referenciát ad az elektrolízis fő paramétereinek a hatására. Hosszú távú 
folyamatos működés esetén érdemes az anód és katód közötti térbe egy 
diafragma szűrőbetétet is elhelyezni, mellyel az anódiszap rétegből az oldatba 
bekeveredett iszapszemcsék távol tarthatóak a katód felületén leváló ón 
kristályoktól. Az 53. ábra a kialakított forgó katódos rendszert mutatja működés 
közben, összehasonlítva a hagyományos elrendezésű elektrolizáló rendszerrel. 
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53. ábra A forgó katóddal működő (a, b) és a hagyományos (c) elrendezésű elektrolizáló 
cella  

Mivel a 4.2 és 5.2 fejezetekben bemutatott eredmények szerint alapvetően az 
anódon kialakuló potenciál határozza meg az oldódási folyamat és a keletkező 
ionok jellemzőit, hosszabb elektrolízis során fontos lehet az anód potenciálját 
ellenőrizni. Ezt szolgálja az 53. ábra képein szintén látható Luggin-kapillárissal 
az anód felülethez illesztett kalomel referenciaelektród, mellyel az anódpotenciál 
változását követtem a hosszabb időtartamú elektrolízises kísérletek során is. Az 
anód potenciálja még galvanosztatikus üzemmódban is növekedhet, hiszen a 
felület állapota, valamint az ott folyamatosan képződő és vastagodó iszapréteg 
az oldódás, illetve az oldott ionok transzportjának a körülményeit 
megváltoztathatja. Azonban, az anódpotenciált korlátozó szabályozással 
nagyobb mértékben el lehet kerülni az ón Sn(IV) formában történő oldódását.  

A kifejlesztett új kísérleti cella forgó katódjának a 36 cm2–es aktív geometriai 
felülete megegyezett az összehasonlításra használt hagyományos rendszerű cella 
aktív katódfelületével. Azonban az anódhenger belső felülete lényegesen 
nagyobb, 120 cm2. Így az anódos áramsűrűség kb. a katódos áramsűrűség 
névleges (induló geometriai felületre vonatkozó) értékének általában csak a 30 
%-a volt. A katódok technikai tisztaságú ónból készültek formába öntéssel és 
felületi megmunkálással. Az eltérő elrendezésű cellák elektródkialakításait az 54. 
ábra szemlélteti.  

    

54. ábra  A forgókatódos a) és a hagyományos elrendezésű b) cellákban alkalmazott 
elektródok 

Referencia 
elektród 

Katód 

Anód 
 a) b) 

a) b) Katód Katód Anód Anód 

Katód 

Referencia 
elektród 

Tömörítő 
rúd 

 c) 
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A vizsgálatok eredményei szerint, a hagyományos elrendezésű cellában lévő 
sík anódok különböző pontjain - a geometriai élek, a kialakuló iszapréteg, 
valamint az oldat ónkoncentrációjának a rétegződése miatt - más 
potenciálértékek alakulnak ki, ami az anód eltérő sebességű oldódásához, illetve 
egyes területi szegmenseinek az eltérő állapotaihoz vezet. A hagyományos 
elektrolizáló cella működése során a katódos leválásban megjelenő kedvezőtlen 
irányú változást az 55. ábra mutatja be. 

  

55. ábra A hagyományos elrendezésű cellában működtetett elektródok a) kezdeti és b) 
végállapotai. 

Jól látható, hogy az elektrolízis kezdeti szakaszában a felületen egyenletes 
kristálynövekedés indul, ami az idő órás nagyságrendű előrehaladtával 
nagymértékben eltérő intenzitásúvá válik. Végül az ón leválása a cella alsó 
tartományában aránytalanul erőteljes növekedésbe torkollik. A kísérlet során 
rendszeres külső mechanikus beavatkozással lehetett csak biztosítani a katód 
hosszabb távú működését. A kristályokat teflon spatulával kellett visszahajlítani, 
ugyanis az alsó tartományban előretörő kristályokon nagyobb áramsűrűség 
folyik, így önmagát gerjesztő folyamatban egyre erősebbé válik a katód alsó 
tartományban történő nagyobb leválási sebesség. Ezt a jelenséget az anódon 
kialakuló erős természetes konvekcióval a cella fenekére áramló nagy sűrűségű 
és nagy ónkoncentrációjú oldatréteg okozza, ami előnyt ad a katód alsó területén 
történő leválásnak is.  

Ez a hatás különösen a nagyméretű dendritek kialakítására hajlamos ón 
esetében okoz gyakorlati nehézséget a hosszabb távú elektrolízisnél. A kristályok 
finomítására korábban kifejlesztettük az áramalak moduláció, a periodikus 
árammegfordítás, a mikro-impulzusos technika lehetőségeit a Metallurgiai 
Intézetben, de ezek nem hoztak megbízhatóan használható eredményt.[Kulcsár-4] A 
hosszabb távú üzemelést a – szabadalommal is védett – periodikus 
katódtömörítéssel működő elektromechanikus cellánk ugyan biztosította, [Kékesi, 

T., Rimaszéki, G., Dobó, Zs., Kulcsár, T] de ez a megoldás sem tudott teljesen egyenletes 
katódfelületet adni és a periodikus felügyelet mégsem volt nélkülözhető. A 
hosszabb időtávú kísérleteket, valamint a katód reprodukálhatóan egyenletes 
felületi jellemzőit csak a forgó katóddal működő rendszerrel sikerült biztosítani. 
Ennek és a hagyományos sík elektródokkal felszerelt cellának a működési 

a) b) 
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jellemzőit az elektrolízis hosszabb távú működtetése során mért, illetve az 
anyagminták elemzéséből kapott eredmények alapján érdemes összehasonlítani.  

Az összehasonlító kísérleteknél használt hagyományos cellában az 
anódpotenciált az elektród alsó éléhez és a középpontjához közel helyezett 
Luggin-kapilláris helyzetben mértem. Ennek során– a hagyományos cellával 
végzett korábbi kísérletek [Rimaszéki-1] alapján általában kedvezőnek ítélt 0,08 
mol/dm3 Sn és 1 mol/dm3 HCl koncentrációjú elektrolitoldatokat és a 
hagyományos cellában megfelelőnek talált 1000 A/m2, illetve további névleges 
áramsűrűségeket alkalmaztam galvanosztatikus módon. A katódos fémleválás 
során a morfológiában jelentős különbség jelentkezett az elektrolit 
ónkoncentrációja szerint. Az 56. a) ábrán látható, hogy 0,08 mol/dm3 (10 g/ dm3) 
ón koncentrációjú elektrolitoldat esetében szélesebb felületű kristályok válnak le, 
míg az 56.b) ábra esetében az 1 mol/dm3 (120 g/ dm3) Sn koncentrációnál teljesen 
tűszerű a leválás formája. A 0,08 mol/dm3 Sn koncentrációnál feltűnő az oldat 
rétegződéséből eredő katód magassága szerint erősen változó formájú és 
mértékű fémleválás. Sőt, az anód felületén kialakuló leszálló irányú természetes 
konvekció is látható az alsó él mentén, amit a jelölő keret körvonalaz. A katód 
felső részén az ón mellett párhuzamosan megjelenik a hidrogén leválás is, ami az 
1 mol/dm3 Sn koncentráció esetében nem számottevő, ugyanakkor a 
kimagaslóan nagy ónkoncentráció hosszú szálas kristályok képződését okozza. 
A durva kristályos leválás miatt a katódos áramsűrűségnek csak egy névleges 
értéke adható így meg, ami az eredeti geometriai felületre vonatkozik. 

  

56. ábra  A 0,08 mol/dm3 (a) és a 1 mol/dm3 (b) Sn koncentrációjú oldatokkal a 
hagyományos cellában kapott katódfémek morfológiája (1 M HCl, 1000 A/m2) 

Az egy órás időtartamú 1000 A/m2 névleges áramsűrűséggel végzett 
galvanosztatikus kísérletek során kapott anódpotenciál értékeket az 57. ábra 
mutatja be. A hagyományos anód árameloszlása nagymértékben egyenetlen. A 
lap közepén – ahol kisebb az oldódási intenzitás - jelentősen kisebb a mérhető 
potenciál, mint az alsó él közelében.  

a) b) 
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57. ábra A hagyományos elrendezésű (a) és a forgókatódos (b) cellában az anód közepén 

(I.), illetve alsó élénél (II.) mért potenciálok (1000 A/m2 anódos áramsűrűség, 
nyugalmi potenciál: - 0,252 V). 

Ezzel ellentétben, a forgó katóddal működő cella esetén a homogén 
árameloszlás révén az anód bármely pontján közel egyforma potenciál alakult ki. 
A hagyományos elrendezésű cellák esetén a mérés során 10 minta/s sebességgel 
vett mérési pontok szórásából is látható, hogy időnként megjelennek 
potenciálugrások, amik az anód felé a katódról előretörő dendriteken lokálisan 
megnövekvő áramsűrűséggel magyarázható. A forgó és folyamatosan tömörített 
katóddal egyenletes az anódfelület áramsűrűsége, így a potenciál eloszlása is. Az 
anód középső és felső magasságában nem alakul ki kisebb lokális potenciálérték 
sem. Míg a hagyományos anódon növekvő a potenciál tendenciája az időben, a 
forgó katódos cella gyűrűs anódja az elektrolízis során egyre kisebb potenciálon, 
vagyis kedvezőbb állapotban működik. Az összehasonlíthatóság érdekében a 
kapott relatív anódpotenciál értékeket átszámítottam a standard hidrogén 
elektródhoz viszonyítva (vs. S.H.E.). A hagyományos anód közepén található 
érték átlagosan csak 50 mV-al tér el a nyugalmi potenciáltól, azonban az alsó él 
mentén ez a túlfeszültség nagyobb és az elektrolízis ideje alatt folyamatosan 
növekszik, ahogy az az 57. a) ábrából látható.  

A hagyományos elrendezésű cella anódján az elektrolízis második órájában az 
anód alsó felületrészén folyó erősebb áram mellett annyira megvastagodik az 
iszapréteg, hogy az árameloszlás homogénebbé válik és az anód közepén 
elhelyezett Luggin-kapillárishoz csatlakozó referenciaelektródhoz viszonyított 
lokális anódpotenciál is fokozatosan emelkedik.  

A folyamatosan növekvő potenciál megváltoztathatja az Sn(II) formát 
eredményező kedvező oldódását, és a 8. ábra E-pCl diagramja alapján a 
kedvezőtlen Sn(IV) forma válhat dominánssá. A beszerelt két kalomel elektród 
saját potenciálja csak néhány mV-os tartományban tért el, ami betudható a 
diafragma kialakításának, valamint a Luggin-kapilláris egyedi jellemzőinek. 
Ezek a zavaró tényezők azonban lényegesen nem befolyásolták a jelentősebb 
különbségeket adó fenti hatások kimutatását. A két elektrolizáló rendszerben a 
katódon leválasztott fém morfológiai jellemzőiben látható alapvető különbségét 
az 58. ábra szemlélteti. A forgó katód esetében a folyamatos tömörítés hatására 
fokozatosan vastagodó, de állandó felületi minőségű ón réteg nyerhető.  

a) b) 
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58. ábra A forgó -a) és a hagyományos -b) katóddal egy óra alatt termelt fém makro-
szerkezete (1000 A/m2 névleges áramsűrűség, 1 M HCl, 0,08 M Sn) 

A hagyományos álló-, és az új forgókatódos rendszerek működési jellemzőinek 
összehasonlítását leginkább a hosszabb távú kísérletek teszik lehetővé. Ugyanis 
így vizsgálhatóak az oldat összetételének a változásai, megállapítható a 
leválasztott fém tisztaságában és az anódiszap összetételében jelentkező 
különbség, valamint a gyakorlati termelésre vonatkozó feltételek mellett 
határozható meg a katódos áramhatásfok.  

Azonos kémiai összetételű (SnCu9Ag3) anódok mellett, a keletkezett 
anódiszapok összetételében is jelentős különbség mutatkozott a forgókatódos és 
a hagyományos cellák eseteiben (5. táblázat).  

5. táblázat A 300 A/m2 anódos áramsűrűség esetén kialakuló anódiszap kémiai 
összetétele 

 
 
Elsősorban az ónnál nemesebb alkotók mennyiségében mutatkozik feltűnő 

eltérés. A réz esetén közel kétszeres, míg az ezüst esetén kb. ötszörös különbség 
figyelhető meg. Ez összefüggésben lehet az 58. ábrán bemutatott potenciálok 
különbségével. Kis túlfeszültségen a kristályszerkezet egyes kitüntetett irányai 
fognak először oldódni,[Winand] ennek következtében az elektrokémiai mellett az 
orientációból adódó szerkezeti szelektivitás is szerepet játszik az oldódásnál. A 
forgókatódos cellában az általánosan kis anódpotenciál következtében az anódot 
alkotó fémkristályok inkább képesek a kedvező kristálytani irányokban oldódni, 
és a nehezebben oldódó intermetallikus szemcsék, valamint a dendrites 
kristályok főágai kipereghetnek a mátrixból. Ezt a feltételezett mechanizmust 
igazolta az anódiszap mennyisége is, ami a forgó katódos rendszerben nagyobb 
volt, mint a hagyományosban. A megnövekedő nemesfémtartalom miatt az 
anódiszap összes óntartalma valamivel kisebb. Ugyanakkor a hagyományos 

Cu Ag Fe As Bi Ni Pb Sb

Forgó katódos c. 31,003 6,720 < 0,005 0,007 0,011 < 0,005 < 0,005 0,015 43,89

Hagyományos c. 17,3125 1,35 < 0,005 0,00834 0,01084 < 0,005 < 0,005 0,01944 51,15

Szennyezők, m/m% Sn, 

m/m%

a) b) 
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anód esetében a kisebb mértékű szemcse kipergés miatt a nemesebb ötvözők is 
inkább visszamaradnak az anódmaradvány testében.  

Nagyobb áramsűrűségek alkalmazásakor lényegesen nagyobb túlfeszültség 
alakulhat ki, melynek következtében csökken a kristályorientáció szerinti 
szelektivitás, és az oldódás intenzívebbé válik. Ilyenkor már nemcsak az 
intermetallikus fázisokat tartalmazó szemcsék, hanem a az alapfém egyenetlen 
oldódása miatt fizikailag kiszabaduló ónötvözet szemcsék is nagyobb mértékben 
pereghetnek ki a mátrixból. Ennek következtében a felületből fizikailag kieső 
kristályszerkezeti részek jelentősen megnövelhetik az iszap mennyiségét, 
melynek összetételében nagyobb koncentrációban fordulhat elő az alapfém. 
Ugyanakkor, a nagyobb potenciálon, primeren nagyobb mértékben képződő 
Sn(IV) ionok az iszapban jelenlévő fém szemcsékkel a (16) egyenlet szerint 
reagálva alakulhatnak vissza Sn(II) formába. Ugyanígy a magasabb 
anódpotenciál a réz oldódásának is kedvez, azonban az oldott ionjai az 
anódiszap fémszemcséivel érintkezve cementálódhatnak: 

Sn(IV) + Sn = 2 Sn(II)                                           (29) 

Cu(II) + Sn = Cu + Sn(II)                                        (30) 

Erre utal a zsákkal körülvett hagyományos anód esetén a szűrő felületen 
összegyűlt iszapban megjelenő vörös elszíneződés, amit az 59. ábra 
fényképfelvétele mutat.  

 

59. ábra Cementálódott réz megjelenése az anódiszap szemcséin.  

Kisebb áramsűrűségek alkalmazása mellett egy viszonylag kis túlfeszültségen 
az anód oldódása primeren is Sn(II) ionokat eredményezhet. Azonban a 
vastagodó iszapréteg miatt megnövekvő anódpotenciál mellett egyre inkább 
felléphet az Sn(IV) oxidációs állapotú ionok keletkezése is. Mégis a bruttó 
anódfolyamatban az Sn(II) forma keletkezése továbbra is dominálhat az iszapban 
finom eloszlásban jelen lévő nagy mennyiségű fémes ón miatt. Miközben a fémes 
szemcsékkel reakcióba lépni képes oxidált ionok a kom-proporcionációs, illetve 
cementálódási reakciók (29, 30) szerint redukálódnak, ón megy oldatba az 
iszapból. Így az anódos áramhatásfok sem romlik, de a túlzott Sn(IV) képződés, 
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illetve réz oldódás  esetén az iszap óntartalma elfogyhat. A redukciót elkerülve 
az oldatba kerülő, valamint az oldatban a levegővel oxidálódva keletkező Sn(IV) 
ionok már a katódon termelt fém részleges visszaoldását, ezáltal a katódos 
áramhatásfok csökkenését eredményezhetik. Ugyanígy a katódhoz eljutó réz 
ionok a katódon redukálódva szennyezést okozhatnak. Amennyiben külső 
oxidáló hatás miatt keletkeztek az Sn(IV) ionok, illetve kémiai oldódás is történik, 
az oldat óntartalma fokozatosan növekedhet. Ugyanakkor, az oldatban 
felszaporodó Sn(IV), különösen a savkoncentráció csökkenése esetén, csapadék 
képzésére is hajlamos. Az SnO2·H2O típusú, oldhatatlan csapadék képződése 
feltétlenül kerülendő.  

7.2. A forgókatódos cella termékeinek fő jellemzői 

Az elektronikai gyártók számára a fő értéket jelentő termék a tiszta állapotban 
kinyert ón, ami használható az ipari forrasztási és bevonási műveletek során 
rezesedő ónfürdők hígítására. Ilyen termék előállítására hosszú távú és 
automatizálható üzemeléssel a forgó katódos elektrolízis képes. A katódon 
termelt ón réteget lefejtés előtti és utáni állapotban mutatja a 60. ábra. Jól látható 
az egyenletesen tömör makro-szerkezet, ami biztosítja a termék jó hatásfokú 
olvaszthatóságát, mosás után közvetlenül.  

 

60. ábra A folyamatosan tömörített forgó katóddal kapott fémréteg szerkezete 

A vizsgált nyersanyagok között a rézben túldúsult ipari ónozó kádból 
szabályozott hűtéssel eltávolított nagy réz- és ezüsttartalmú csurogtatási 
maradvány tartalmazta a legtöbb szennyező és ötvöző elemet. A százalékos 
összetételére utalva, ezt az anyagot a fentiekben is SnCu9Ag3 jelölés 
azonosította. Egy ilyen forrasztási ónhulladékból a tiszta ón kinyerése már 
kihívást jelenthet, ezért fontos ismerni a hosszabb távú „termelő” elektrolízis 
folyamán létrejövő változásokat és a kapott terméket. Ezért a forgó katódos 
cellával végzett hosszú távú elektrolízisek során, nyomon követtem az 
elektrolitoldat szennyező-tartalmának és a katódfém elemi összetételének a 
változásait. A 6. és 7. táblázatok foglalják össze az ötvöző és a lényegesebbnek 
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talált szennyező elemeknek a mért koncentrációit a 3, 6, illetve 9 h időtartamú 
elektrolízisek során előállt oldatokban és leválasztott katódfém mintákban.  

6.táblázat Az elektrolit összetételének változása Sn99,9 és SnCu9Ag3 típusú 
anódanyagok elektrolitos raffinálása során  

(alapoldat: 0,08 mol/dm3 Sn és 1 mol/dm3 HCl, 1000 A/m2 katódos áramsűrűség) 

 

 
7.táblázat A katódon leválasztott ón összetételének változása az SnCu9Ag3 típusú 

anódanyagok elektrolitos raffinálása során  
(alapoldat: 0,08 mol/dm3 Sn és 1 mol/dm3 HCl, 1000 A/m2 katódos áramsűrűség) 

 

A katódfém analitikai eredményei is mutatják a kifejlesztett módszer és rendszer 
alkalmasságát, mivel 9 órás elektrolitos raffinálási idő mellett a rézzel 
legszennyezettebb anódból is sikerült 99,99% Sn tisztaságú ónt előállítani a 
katódon. Az ón esetében ez a tisztaság már különleges szintűnek számít.[Kékesi-6] 

Az oldódás során a kristályrácsból az ón atomokkal együtt a viszonylag kis 
mennyiségben előforduló negatívabb standardpotenciálú fémek (pl. Fe, Zn, Al) 
is az oldatba kerülnek. A forraszötvözetben jelen lévő, valamint az abból 
csurogtatással nyert szilárd maradványban még nagyobb koncentrációban 
megjelenő nemesebb (ónnál pozitívabb standarpotenciálú) elemek (Ag, Cu) 
jellemzően nem oldódnak, hanem jellemzően az anód felületén szilárd 
szemcsékből képződő iszapban maradnak vissza. A nagy réz- és ezüsttartalmú 
csurogtatott SnCu9Ag3 típusú anyagból készült anód oldódása során például, a 
5. táblázatban megadott összetételű, sok rezet és ezüstöt tartalmazó anódiszap 
képződött. A 61. ábra az anód felületén kialakuló iszapréteg jellemző szerkezetét 
mutatja.  
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61. ábra Az anódon kialakult iszapréteg szerkezetére jellemző kép. 

A kialakuló iszap mennyiségét elsősorban az anód alapanyagát képező 
forrasztási ónhulladék összetétele határozza meg. Azonban erre - és az iszap 
szerkezetére, valamint a benne lévő elemek koncentrációjára is - hatással van az 
oldódás során létrejövő anódpotenciál.  

Az anódiszap mechanikusan könnyen eltávolítható a szilárd anódmaradvány 
felületéről, illetve hosszabb üzemelés folyamán jelentős mennyiségben pereg az 
oldatba, ezért célszerű az anódot diafragmával, vagy szűrőzsákkal elválasztani a 
cella többi részétől. Az iszap eltávolítása után láthatóvá váló használt 
anódfelületet a 62. ábra mutatja. Feltűnő a kristályok határai mentén kialakuló 
bemaródások, rések keletkezése. Ez a folyamat okozza a nagyobb 
áramsűrűségeken a kristályszemcsék erősebb kipergését, valamint az ebből 
adódó nagyobb mértékű iszapképződést.  

 

62.  ábra  Az iszaptól megtisztított anód fémes felülete 

Mivel az anódiszap gyűjti az anód ezüsttartalmát, valamint jelentős a réz és 
óntartalma, értékes mellékterméknek tekintendő. Feldolgozása történhet 
szelektív hidrometallurgiai módszerekkel, amihez alapvető kísérleti kutatást is 
folyt a Metallurgiai Intézet Hidro-elektrometallurgiai Laboratóriumában.[Harangi]  
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7.3. Az anódiszap jellemzőinek változásai 

Az öntött anód szövetszerkezetére, az intermetallikus fázisok mennyiségére 
jelentős hatással lehet a nyersanyag olvadékának a formába öntésénél 
alkalmazott hűtési sebesség. Ezt vizsgálva, különböző hőelvonási képességű 
(levegőn álló normál, illetve vízhűtéses) kokillákba öntöttem a megolvasztott 
alapanyagot. Ennek érdekében egy acélból kimunkált, nyomásos víz 
keringtetését biztosító speciális anódöntő kokillát készítettem el mechanikus 
szakember bevonásával. A vízzel hűtött kokillában megvalósuló gyors hűtés 
következtében jelentősen lecsökken, gyakorlatilag megszűnik az intermetallikus 
fázisok képződése a homogén olvadék kristályosodásakor. Így az anód 
oldódásakor képződő iszap összetétele is megváltozik. A normál, valamint a 
vízzel hűtött kokillával készített anódok iszapjának összetételét a 8. táblázatban 
szereplő elemzési eredmények mutatják be. 

8. táblázat A különböző hűtési sebességek hatására kialakuló anódiszap kémiai 
összetétele (300 A/m2 anódos áramsűrűség) 

 

Az intermetallikus fázisok mennyiségének csökkenésével az iszap mennyisége is 
kevesebb, és ebben is az ezüst és réz elemi formában marad vissza nagyrészt. Ez 
segíti a későbbi hidrometallurgiai feldolgozást. 
Ezzel szemben, lassú hűtés mellett, egy rendezettebb nagyobb primer 
dendriteket tartalmazó kristályszerkezet tud kialakulni, melyben már jelentős 
mennyiségű idegen fázist képező intermetallikus vegyületek is megjelennek, ami 
a későbbi anódiszap feldolgozása során hátrányos. A lehűlési görbék 
megállapítása érdekében, a kokillákat felszereltem hőelemekkel, amelyek jelét 
számítógépes adatgyűjtő rendszert alkalmazva dolgoztam fel. Az eltérő hűlési 
sebességgel készített minták lehűlési diagramjait a 63. ábra mutatja be.  

 

63. ábra A hűtött (a) és az előmelegített (b) kokillákba öntött ötvözet lehűlési diagramjai 

Cu Ag Fe As Bi Ni Pb Sb

Normál kokilla 31,003 6,720 < 0,005 0,007 0,011 < 0,005 < 0,005 0,015 43,89

Hűtött kokilla 20,73 17,08 0,0264 0,0363 0,0171 0,0083 0,0036 0,054 38,6

Szennyezők, m/m% Sn, 

m/m%

a) b) 
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Az előmelegített kokilla esetében látható az a folyamat, ami a vegyületfázisok 
kiválásával jár. Mivel a létrejövő intermetallikus fázisok növelik az anódiszap 
mennyiségét és nehezítik az iszap hidrometallurgiai feldolgozását, célszerű az 
anód gyors kristályosítását elősegíteni.  

A normál és a vízzel hűtött kokillák eltérő hűtési intenzitásának a forgó katódos 
cellákban használt anódok potenciáljára gyakorolt hatását a 64. ábra mutatja be. 
a SnCu9Ag3 és a tiszta ónból készült anódok láthatóak. A hűtött anódok esetén 
kis mértékben ugyan, de rendre magasabb az elektrolízis során kialakuló 
potenciál. Mivel ez a technikailag tiszta, 99,9 % Sn anyagból készült anód 
esetében is fennáll, a hatást a gyors hűtéssel befagyasztott szövetszerkezetben a 
kedvező kristálytani irányok hiányával magyarázható. A lassú hűtés 
következtében egy rendezettebb, egyensúlyihoz közelebb álló kristályszerkezet 
tud kialakulni, melyben már jelentős mennyiségű intermetallikus fázisok is 
megjelennek, ez azonban a későbbi anódiszap feldolgozása során hátrányos. 
Amennyiben összehasonlítjuk a 64. ábrán a technikai tisztaságú és a legnagyobb 
ötvözésű ón anódok oldódása során kialakuló anódpotenciálokat, akkor látható, 
hogy a magas réz és ezüst tartalom az iszaprétegben összegyűlve jelentősen 
befolyásolja az anódon kialakuló oldódási potenciált. Az elektrolízis 
előrehaladtával az anódpotenciál folyamatosan nő, amit az iszapréteg 
vastagodása okoz. Az ötvözött anyagú anód esetében azonban a 3 óránkénti 
iszap eltávolítások mellett is nő az anódpotenciál, ami az anódmaradvány 
anyagában egyre inkább dúsuló nagyobb elektródpotenciálú ötvözőelemeknek 
tudható be. 

 

64. ábra A különböző összetételű anódok potenciálváltozása normál és hűtött kokilla 
esetén 

A szelektív oldódás, valamint az intermetallikus fázisok lehetőségét a scanning 
elektronmikroszkóp (SEM) és röntgendiffrakciós (XRD) módszerekkel is 
igyekeztem igazolni. A 65. ábrán látható a normál anód felületéről 3 órás 
elektrolízist követően nyert iszapminta elektronmikroszkópos felvétele 1000-
szeres nagyításban, valamint a 66. ábrán a vizsgált iszapminta EDS spektruma. 
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Itt jellemzően apró szemcsék és dendritváz törmelékek láthatóak. Az anód alsó 
részének és széleinek domináns felületrészein nagy lokális áramkoncentráció és 
nagy potenciál mellett egy intenzívebb és orientáció szerint homogénebb oldódás 
alakulhatott ki, apróbb iszapszemcséket eredményezve.  

 
65. ábra Normál anódon  kis (300 A/m2) áramsűrűségnél keletkező iszap képe. 

 

66. ábra A  normál elrendezésű (a) cellában keletkezett anódiszap EDS spektruma  

A 67. ábra a forgó katóddal működő rendszerben ugyanilyen kis 
áramsűrűséggel keletkezett iszapot mutat be szintén 1000-szeres nagyításban. A 
hengeres anódfelület mentén nincs lokális áramkoncentráció. Jól látható, hogy az 
egyenletes áram- és potenciál-eloszlással - bár a középmagasságban kissé 
nagyobb potenciálon - működő anód esetén az iszapban található szemcsék 
mérete lényegesen nagyobb. Az egyenletesen kis áramsűrűség mellett 
általánosan érvényesülhet a kitüntetett kristálytani irányok lényegesen gyorsabb 
oldódása, főleg a hibahelyek mentén. A kristályhatárok mentén oldódó anyagból 
az iszapba több és nagyobb szemcsék kerülhetnek. Az iszapot alkotó szemcsékről 
készített EDS spektrumokat a 68 ábra mutat be. 

Sn 

Cu Cu 

Cl    Ag 
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67. ábra Forgó katódos cellában kis (300 A/m2) áramsűrűségen keletkező anódiszap képe 

 
 

1 pont 

2 pont 

Sn 

Cu 

Ag 

Cu 

Ag 

Sn 

Cu Cu 
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68. ábra A  forgó katóddal működő cellában keletkezett anódiszap EDS spektruma 

Az EDS spektrumokból levont következtetések alapján az összegyűjtött 
iszapmintákat röntgendiffrakciós (XRD) vizsgálattal közvetlenül kimutathatóvá 
váltak az iszapban jelenlévő fázisok. A 69. ábra az eltérő hűlési sebességgel 
megszilárdult anódok iszapjaiban talált fő fázisokat mutatja. A diffrakciós 
spektrumokat összehasonlítva jól látható, hogy a hűtött kokillában megszilárdult 
anód iszapjában lényeges több fémes fázis található. A normál körülmények 
között megszilárduló anód esetében viszont, az ezüst és a réz csak jelentős 
mennyiségű intermetallikus fázis alakjában jelentkezik, és a fémes ón 
mennyisége is csekély. A kémiai összetétel elemzések eredményeit jól egészítik 
ki az XRD vizsgálatok eredményei, amelyek megerősítik az anód oldódási 
mechanizmusának az értelmezését.  

 

a) 

3 pont 

Cu 

Sn 

Ag 
Cu 
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69. ábra A hűtött (a) és a  normál (b) kokillában  megszilárdult anódok használata során 
keletkező anódiszap XRD spektruma 300 A/m2áramsűrűségnél 

A nagyobb áramsűrűségek hatására a nyugalmi potenciáltól nagyobb az 
eltérés pozitív irányban, mely az iszapréteg intenzívebb vastagodásával még 
tovább növekszik. Az erősebben növekvő potenciál miatt az oldódás több Sn(IV) 
iont eredményez, melyek az iszapban található ónnal Sn(II) állapotba 
redukálódnak. Az iszap óntartalma ennek következtében erősebben csökken és 
gyorsabban nő a fémes ezüst és réz koncentrációja.  

7.4 A termelő elektrolízis fő paramétereinek hatása 

Megvizsgáltam a hosszú távú galvanosztatikus elektrolízisek során a forgó 
katóddal működő elektrolizáló cellában kialakuló anódpotenciálok változását 
különböző ón koncentrációjú elektrolitoldatokkal eltérő áramsűrűségek 
alkalmazása mellett. Az anódokat tiszta ónból öntve zártam ki az anódiszap 
összetételi változásaiból eredő jelentős potenciált befolyásoló hatást. Az igen 
alacsony, 100 A/m2 anódos áramsűrűségen végzett kísérlet eredményeit a 70. 
ábra mutatja be. A forgókatódos cella szerkezetéből adódóan, a katódhenger 
geometriai felülete 30%-át jelentette mindig a cella köpenye mentén körben 
elhelyezett anódhengerének, így a katódos áramsűrűségek névleges értéke kb. 
3,3-szerese volt általában az anódosénak. Az elektrolitoldat ón koncentrációjának 
növelése a rövid távú galvanosztatikus mérések során is csökkentette az anódos 
túlfeszültséget a vizsgált oldatok esetében a 0,5 mol/dm3 (60 g/dm3) határig, 
majd az stagnált, illetve újra növekedett (38., 39. ábrák). Ez megfelelt a 
potenciodinamikus kísérletek eredményeiből (22. b) ábra) kapott tendenciának is. 

b) 
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70. ábra Az anódpotenciál változása a koncentráció függvényében 100 A/m2 anódos 
áramsűrűségű galvanosztatikus elektrolízis esetén forgó katódos cellában 

A hosszú távú galvanosztatikus kísérlet eredménye ezt a hatást még tisztábban 
mutatja. Az ón koncentrációt kb. 0,5 mol/dm3 értékig növelve, csökken az 
anódpotenciál, majd ennél nagyobb ónkoncentrációk esetén ismét pozitívabbá 
válik. Így a potenciodinamikus, illetve a rövid távú galvanosztatikus kísérletek 
eredményei alapján a kloridos oldatban kialakuló komplex ionok kapcsán leírt 
értelmezést a hosszú távú galvanosztatikus módszerrel végzett kísérletek 
eredményei megerősítették.  

Az oldat ónkoncentrációja közvetlenül befolyásolja az anódpotenciált, de a 
katód felületéhez kerülő ionok fajtáján és koncentrációján keresztül, hatással van 
a katódos áramhatásfokra is. A 9. táblázat a viszonylag kicsi, 100 A/m2 anódos 
áramsűrűség esetén mért katódos áramhatásfokokat mutatja be. 

9. táblázat  Mért katódos áramhatásfokok 100 A/m2 anódos áramsűrűség esetén 

Sn koncentráció  
M 0,08 0,25 0,5 0,63 1 

g/dm3 10 30 60 75 120 

Áramhatásfok % 91 97 85 82 81 

Nagyobb áramhatásfokot a forgó katódon az alacsonyabb anódpotenciált is 
biztosító 0,08 – 0,25 M Sn koncentráció tartományban lehet elérni az 1 M HCl 
hátteret tartalmazó elektrolitoldattal. Mivel a katódos áramhatásfok értéke a 0,25 
mol/dm3 feletti tartományban az ónkoncentrációval csökkent, feltételezhető, 
hogy a fő káros tényező nem a hidrogénleválás, hanem az Sn(IV) ionok 
megjelenése a cella belsejében és a katód felületére jutása. Ezt alapvetően a nagy 
anódpotenciál és a nem megfelelő anódiszap réteg okozhatja, azonban a légköri 
oxidáció is szerepet játszhat. Ilyen körülmények mellett kedvezőtlen hatása lehet 
a nagyobb ónkoncentrációnak, hiszen így nagyobb mennyiségben 
keletkezhetnek Sn(IV) ionok. Ugyanakkor az Sn(IV) ionok analitikai kimutatása 
az elektrolitoldatból vett minták jodometriás elemzésével alig adott pozitív 
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eredményt. Ez jelzi a (16) reakció nagy intenzitását, ami képződő Sn(IV) ionok 
gyors elfogyasztását eredményezi.  

Azonban, az oldatok ónkoncentrációja nemcsak az áramhatásfokot, hanem a 
katódon leváló ón morfológiáját is befolyásolja, melyet a 70. ábrán szereplő 
körülményekre vonatkozóan a 71. ábra mutat be. 

 

71. ábra A 100 A/m2 anódos és 330 A/m2 katódos  áramsűrűség esetén jellemző 
tömörített katódfém morfológia (1M HCl) 

Az azonos nagyítással készült reprezentatív mikro-felvételekből látszik, az oldat 
ónkoncentrációjának a növekedése által okozott szerkezeti durvulás. A 0,08 
mol/dm3 ónkoncentráció mellett az ón kristályok egyenletes, finom 
szemcsemérettel váltak le a katódon az 1 M HCl sav háttér és a 100 A/m2 anódos, 
illetve az ennek megfelelő ~ 330 A/m2 névleges katódos áramsűrűség mellett.   

Az áramsűrűség növelésével az oldat ónkoncentrációjának hatása jellegében 
ugyanolyan marad, de nagysága erősödik. Ebben az esetben is a 0,5 M Sn 
koncentráció mellett volt a legalacsonyabb az anódpotenciál, de az 0,63 M Sn 
koncentráció nagyobb ugrással okozott jóval pozitívabb értéket. A megnövelt 
áramsűrűségen jobban érzékelhető az anódos oldódásra kedvezőtlenebb 
feltételek esetén az elektrolízis indításakor tapasztalható még nagyobb átmeneti 
anódpotenciál. Ez jelzi, a nyers anódfelületnek az oldódás által történő 
viszonylagos aktiválódását, illetve durvulását. Ezekben az esetekben az 
elektrolízis első 10 percében az anódpotenciál értéke erősen csökken, majd 
állandósul. A forgó katódos cella elektródfelületeinek az arányában, a 200 A/m2-
es anódos áramsűrűség kb. 660 A/m2 névleges katódos áramsűrűségnek felel 
meg, és itt a katód felületének az állandósága miatt ez elfogadható közel valós 
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értéknek is. Ez bizonyult a legmegfelelőbbnek a gyakorlati alkalmazás 
szempontjai szerint.  

 

72. ábra Az anódpotenciál változása különböző ónkoncentrációkon 200 A/m2 anódos 
áramsűrűségű galvanosztatikus elektrolízis folyamán forgó katódos cellában 

A hagyományos elrendezésű cellában kisebb ónkoncentrációk esetén csak az 
elektrolízis kezdeti szakaszában tapasztalható hidrogénleválás, majd a laza 
leválással kialakuló nagyobb felület miatt a valós áramsűrűség annyira 
lecsökken, hogy az a hidrogén helyett az ón leválása lesz domináns. Azonban a 
keringtetés hiányában a hagyományos cella oldatának a felső tartománya 
elszegényedik ón ionokban és ott kialakulhat egy vegyes leválás. Erre utal az 56. 
a) ábrán szereplő katódos leválás képe is, ahol látható, hogy az oldat felső 
rétegeiből az ón csak apró kristályos formában vált le a hidrogén fejlődését 
kísérve. Az ón koncentráció hiánya mellett a leváló hidrogén buborékok felületi 
blokkoló hatása is gátolja az ón zavartalan katódos leválását.  

Ezzel szemben, a folyamatos kristálytömörítést alkalmazó forgó katóddal 
működő cella esetében viszonylag állandó katódfelület alakul ki. Időben csak a 
katódhenger átmérője növekszik a termelt fémmel arányosan, így az 
áramsűrűség jelentősen nem csökken, aminek következtében a kisebb 
ónkoncentrációjú (0,04-0,08 mol/dm3) oldatokban az elektrolízis ideje alatt 
folyamatosan tapasztalható kisebb mértékű hidrogénleválás. Ezért itt indokolt a 
megfelelő áramhatásfok és oldatstabilitás érdekében a nagyobb ónkoncentrációt 
alkalmazni elektrolitban. A 200 A/m2 anódos áramsűrűség esetén a 0,25…0,5 
mol/dm3 Sn koncentrációjú elektolitoldatok adhatják a legjobb eredményt, 
ugyanis ebben a tartományban legkisebb az anódpotenciál. Ez nemcsak az anód 
kedvező működése, az eredően Sn(II) ionok keletkezésének a szempontjából 
kedvező, hanem így csökkenthető a cellafeszültség is, ami a rendszer 
energiafelhasználása szempontjából fontos.  
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Az eltérő ónkoncentrációkkal a katódon leválasztott – és tömörített – fém azonos 
nagyítású mikro-felvételeit a 200 A/m2 anódos, illetve a 660 A/m2 névleges 
katódos áramsűrűség esetére mutatja a 73. ábra. Az ónkoncentráció növelés 
szerkezetet durvító hatása ismét szembetűnő. Azonban a nagyobb 
áramsűrűségen termelt fém általában egyre inkább finomabb, tűs szerkezetűvé 
válik, eltűnnek a széles dendritek. A forgó katódhoz kapcsolódó tömörítő 
rendszer jól tudja ezt a leválási morfológiát is viszonylag összefüggő és állandó 
felületté alakítani.  

 

73. ábra A 200 A/m2 anódos és 660 A/m2 katódos áramsűrűség esetén jellemző 
tömörített katódfém morfológia (1 M HCl) 

Az oldatban 0,25 mol/dm3 ónkoncentrációt tartva, már egy jól tömörített, szálas 
szerkezetű katódfémet kapható. Gyakorlati szempontból ez az oldat a 
forgókatódos rendszerben már optimumot jelenthet, mivel itt hidrogénleválás 
nem jelentkezik, az Sn(IV) képződés sem jelentős, jó katódos áramhatásfok érhető 
el, valamint az oldat elkészítése sem követel annyi időt és energiát, mint a 
nagyobb ónkoncentrációk esetén.  

A 200 A/m2 feletti anódos áramsűrűségek esetén az eltérő ónkoncentrációkhoz 
tartozó anódpotenciálok között egyre nagyobb különbségek alakulnak ki, 
ugyanakkor a nagyobb áramsűrűség miatt a túlfeszültségek értékei általánosan 
nagyobbak. Az áramsűrűséget tovább emelve, a mérés teljes ideje alatt is 
fennállhat a hidrogén leválása a katódon. A katódfém felületén a hidrogén 
buborékok eltávozása során keletkező üregek láthatóak a mikroszkópfelvételen, 
melyet a 74. ábra szemléltet.  
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74. ábra 0,08 mol/dm3 Sn és 900 A/m2 katódos áramsűrűség esetén kialakuló tömörített 
katódfém morfológia (1 M HCl)  

A forgó katóddal működő rendszer számára az alacsony (~ 500 A/m2) katódos 
áramsűrűségek és a 0,25 ~ 0,5 mol/dm3 Sn(II) és  stabilitást is biztosító 1 M HCl 
koncentrációjú oldatok a legkedvezőbbek. A rendszer fajlagos 
energiafogyasztásának a meghatározására az eltérő áramsűrűségeken és 
oldatkoncentrációk esetén mért cellafeszültségek és a hozzá tartozó katódos 
áramhatásfokok eredményeit feldolgozva, egy átfogó értékelést mutat a 10. 
táblázat. Ebben az 1 kg Sn leválasztásához szükséges elektromos energia 
számított értékei szerepelnek a 300 – 900 A/m2 katódos áramsűrűségek és 0,08 – 
1 mol/dm3 ónkoncentrációk faktorterében 1 M HCl savháttérre vonatkozóan.   

10. táblázat Az ónraffináló rendszer fajlagos energiafelhasználása  

Katódos 
áramsűrűség, A/m2 

Oldatkoncentráció mol/dm3 

0,08 0,25 0,5 0,63 1 

300 0,156 0,14 0,087 0,113 0,122 

600 0,312 0,246 0,203 0,16 0,25 

900 0,661 0,376 0,294 0,326 0,339 

 Fajlagos energiafelhasználás, kWh/kg 

Az áramsűrűség növekedésével erősen nő az elektrolitos ónraffinálási folyamat 
fajlagos elektromos energiaigénye. Az oldat ónkoncentrációjának növekedése a 
0,5 mol/dm3, Sn(II) tartományban mutat optimumot. A cellafeszültség a 0,08 
mol/dm3 Sn(II) oldatban a kísérlet alatt 1,36 V. A 75. ábrán látható 
energiahatékonyság diagramon leolvasható a forgó katóddal működő cella 
energia-optimumot jelentő beállítása. Noha az áramhatásfokot csökkentő Sn(IV) 
képződés elsősorban az anódos folyamatokhoz kapcsolható, forgó katód miatt 
erősebb az oldat felületének a mozgása, ami eredményezheti a levegő 
bekeveredését, és ezáltal – főleg a nagyobb Sn-tartalmú oldatoknál erősebb 
oxidációs hajlamot is.  
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75. ábra A forgó katóddal működő rendszer fajlagos energiafelhasználása  

A fajlagos energiafogyasztás szempontjából legkedvezőbb beállítással csupán 
kb. 0,3 KWh/kg Sn az elektromos energiaigény, amely 1000 kJ energiának felel 
meg. Ez a termelt tiszta ón értékének mindössze 1 százalékát teszi ki. A 
számításhoz felhasznált adatok a villamos energia díjak egyetemes szolgáltatói 
árak alapján 37,5 Ft/kWh, míg az ón fémtőzsdei árfolyama technikai tisztaságú 
termékre vonatkozóan 5650 Ft/kg. A vizes közegű elektrolízises módszerek 
alkalmazásával szemben tapasztalt közkeletű idegenkedést az elektromos 
energia közismerten magas ára okozza. Azonban a fenti érték meggyőzheti az 
ónhulladék ilyen módon történő feldolgozásától idegenkedő esetleges 
befektetőket is a lehetőség potenciális gyakorlati hasznosságáról.  
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8. Összefoglalás és tézispontok 

Az elektronikai ipar egyre növekvő termelési volumene és a forrasztási 
technológiában használt anyagok megújulása magával hozta a nagy óntartalmú 
de értékes ötvözőket és szennyezőket is tartalmazó ón alapú hulladék anyag 
feldolgozását megújítani és javítani kívánó törekvéseket. A Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtudományi Karának Metallurgiai Intézetében már hosszú múltra 
tekintenek vissza az ilyen irányú kutatások és fejlesztések, elsősorban a 
különleges körülményeket és lehetőségeket biztosító sósavas közegű elektrolitos 
ónraffinálás ipari gyakorlatban is alkalmazható módszerének a kifejlesztésére. A 
korábbi kutatások megmutatták az irány helyességét, a hagyományos 
eszközökkel és berendezésekkel alkalmazható módszerre is született megoldás, 
azonban az anódos oldódási és katódos leválási folyamatainak maradtak a 
gyakorlat számára fontos, de elméletileg nem értelmezett vonatkozásai. A fő 
elektrolízis paraméterek hatásai sem voltak kielégítő pontossággal ismertek, 
hiszen a zavaró faktorok sok esetben bizonytalanná tették az értelmezéseket. 
jelen doktori kutatási program célja alapvetően ezeknek a hiányosságoknak a 
pótlása, illetve a sósavas közegű elektrolitos ónraffinálás elektródfolyamatainak 
a pontosabb feltárása volt. Ehhez az irodalom és a folyamatok elméleti hátterének 
a részletesebb tanulmányozása után új vizsgáló és kísérleti eszközök 
kifejlesztésére volt szükség. Ezeket felhasználva részletesen kellett vizsgálni az 
anód és a katód reakcióit, valamint a rendszer hosszabb távú működésének a 
jellemzőit. Az átfogó vizsgálatok és kísérletek alapján az alábbi új tudományos 
megállapításokra jutottam: 

A kutatómunka keretében sikerült olyan potenciodinamikus, valamint 
galvanosztatikus, mérőrendszereket kifejleszteni, amelyekkel a zavaró 
tényezőket minimalizálva, reprodukálhatóan lehetett vizsgálni a széles 
tartományban változtatott paramétereket. Így az egyszerűbb módon végzett 
korábbi mérések alapján alkotott képet az új eszközökkel és módszerekkel kapott 
megbízható összefüggéseket mutató eredmények alapján részben át kellett 
értékelni és ki kellett egészíteni. A folyamatok anyagmérleg formában történő 
megfigyelésére az elektródok tömegnövekedését az elektrolitoldatban működés 
közben „in-situ” mérni képes mikromérleges és számítógépes regisztrálási 
rendszert fejlesztettem ki, külső műszeres szakemberekkel együttműködve. A 
folyamatok potenciodinamikus, galvanosztatikus, valamint mikromérleges 
vizsgálati eredményeinek az összessége alapján értelmeztem a fő faktorok (oldat 
összetétel, áramsűrűség, túlfeszültség, felületi jellemzők, koncentráció eloszlás és 
ion speciáció) hatásait.  

A katódos folyamatok helyes értelmezése érdekében megvalósítottam a közel 
állandó felületi állapotot adó folyamatosan tömörített forgókatódos kísérleti 
elektrolízis berendezést. A katódos folyamatok vizsgálatában a forgó és 
szabályozott felületű elektródnak kitüntetett jelentősége volt. Ezzel a rendszerrel 
nemcsak rövidtávú, hanem hosszú időtartamú galvanosztatikus kísérleteket is 
lehetett reprodukálható eredményekre jutni. Hosszabb távú elektrolízises 
kísérletek alapján értékeltem a gyakorlati megvalósításnál várható működési 
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jellemzőket és a kapható termékeket. Műszeres analitikai vizsgálatokkal 
jellemeztem a katódon leválasztott fő termék mellett az anódon képződő iszapot 
is, amelyben koncentrálhatóak az ónnál nemesebb ötvözőelemek. A hosszú távú 
kísérletek eredményei lehetőséget adtak a kifejlesztett módszer megvalósításánál 
tervbe vehető hatékonysági és fajlagos energiafogyasztási jellemzőket is.  

 

1. Az ón katódos leválásának a polarizációs görbéje nem határozható meg 
olyan hagyományos potenciosztátokkal, amelyek a katódosan polarizált 
munkaelektród felületén leváló rendezetlen dendritekből gyorsan kialakuló 

laza szerkezetből adódó gyorsan változó valós felületet nem képesek a program 
szerint növelt potenciálnak megfelelő árammal ellátni. A kifejlesztett 
különlegesen gyors reakcióidejű számítógépes vezérléssel és folyamatos 

polarizációval működő rendszer azonban alkalmas áram-potenciál 
karakterisztika meghatározására a határáram beálltáig, illetve ezt követően is. 

2. A katódos polarizációs görbék kezdeti reguláris szakasza csak 0,6 M 

feletti Sn(II) koncentrációk esetén mutatja a várt exponenciális jelleget 1 M 

sósavtartalmú oldatokban. A felület menti ónkoncentráció csökkenése miatt a 
0,6 M Sn(II) koncentráció alatti tartományban gyorsan kialakul az 

ónkoncentrációtól függő értékű határáram. A határáramot a ~ -0,6 V 
túlfeszültségnek megfelelő potenciálon intenzíven induló hidrogénfejlődés 
oldja fel. A hidrogénleválás polarizációs görbéjének a meredeksége az oldat 
óntartalmával nő, amit a felületnek az ón együtt-leválásával kapcsolatos 
durvulása okoz. 

3. Friss ón elektródfelület esetén a rézzel szennyezett ón-klorid – HCl 
oldatokban a polarizációs görbék kezdeti szakasza a hidrogénleválás 
megindulásáig azonos jellegű a tiszta ón oldatokéval. Azonban nagyobb 
katódos polarizáció mellett, a hidrogénleválás intenzitása a rézkoncentráció 

növekedésével jelentősen csökken, ami jelzi, hogy a réz együtt-leválása gátolja 

a nagyobb ón dendritek kialakulását a katód felületén. Ez megjelenik a katód 
elsötétedésében is.  

4. A potenciodinamikus eredmények igazolják, hogy az Sn(IV) ionok nem 
vesznek részt a katódos folyamatban számottevően és közvetlenül. Az összes 
ónkoncentráción belül az Sn(IV) arányának az oxidálószerrel történő növelése 
csak az Sn(II) koncentrációnak a csökkenésének megfelelő hatással van a 
katódos polarizációs görbékre. A katódos folyamatokban az Sn(II) állapotú 

ionok és a hidrogénionok a meghatározóak. Az Sn(IV) ionok redukciója 
számszerűen csak kb. az Sn(IV) ionok arányának a huszadrészét jelentő arányú 
növekedést jelent azonos Sn(II) koncentrációjú, de mellette Sn(IV) komponenst 
nem tartalmazó oldatokban.  

5. Tiszta ón elektróddal, 1 M HCl és 0,08 - 0,5 mol/dm3 Sn(II) oldatokban 
növelve az anódos túlfeszültséget, igen nagy (akár 10000 A/cm2 feletti) 
áramsűrűségek érhetőek el anélkül, hogy gátolttá válna az oldódás. Az anódos 
áramsűrűség nő az Sn(II) oldott kémiai mennyiségét a HCl kémiai 
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mennyiségének a feléig emelve, ameddig legalább neutrális komplexekként 
lehet oldatban az ón. Az anionos komplexek töltésének és arányának a 

csökkenése az anód transzportfolyamatainak kedvez. Azonban az 
ónkoncentráció további növelése, a szabad kloridionok relatív mennyiségének a 
túlzott csökkenésével már kevésbé stabil, kevésbé oldható (kationos) ón-
komplexek jelennek meg – részleges kristályosodási jelenséget és ezáltal ismét az 
anódos transzport folyamatok zavarát okozva – így csökkentve az ón oldódási 
hajlamát.  

6. Az anódos irányú polarizációs görbék kezdeti szakaszán egy részleges 

telítődés lép fel, ami összefüggésben van az Sn(II)/Sn(IV) stabilitási átmenettel. 
Az anódos polarizációs görbén látható inflexiót követő ismét meredekebb 
emelkedés az anódon megkezdődő növekvő arányú Sn(IV) formában történő 

oldódást jelzi. A kb. 0,7 V túlfeszültségen jelentkező második infelxiós pont 
pedig egy újabb jelenségből, az anód részbeni passziválódásából adódhat. Nagy 
potenciál (~0,5 V) és kis HCl (< 1M), valamint Sn (<0,08 M) átlagos koncentrációk 
mellett egy fehér réteg jelenik meg az anód felületén, ami azonban a program 
lefutásakor azonnal eltűnik. Ezt a lokális koncentrációváltozások nyomán fellépő 
ón-vegyület kiválás okozza.  

7. Adott anódos túlfeszültség mellett, a HCl koncentráció növelésével 
erősen nő a kapott áramsűrűség, különböző anódötvözetek esetén is. A különböző 

ónötvözetek esetén a gyakorlatban hasznos áramsűrűség tartományon belül (< 
1000 A/m2) kialakuló anódos polarizációs jellemzők nem térnek el a jelentős 
mértékben. Azonban egyes ötvözetek polarizációs görbéinek a nagyobb 
túlfeszültségek tartományában az Sn(IV)/Sn(II) stabilitási határhoz köthető 
inflexiós pontjai eltolódnak. A potenciodinamikus és a galvanosztatikus 
vizsgálatok alapján azonos következtetéseket lehetett levonni az anódos 
elektródfolyamatokra.  

8. Az „in-situ” tömeg regisztráláson alapuló kísérletek bizonyították, hogy 
az áram be- illetve lekapcsolását követően (4-5 másodperc) nem indulnak meg, 

illetve nem állnak meg azonnal az elektródfolyamatok. Az elektród kezdetben 
„kondenzátorként” viselkedik, ami a kettősréteg kialakulását jelzi. A cella ilyen 
integráló jellegű viselkedése miatt tompul a nagy frekvenciájú szaggatott vagy 
periodikusan irányváltott (PCR) áramnak az elektro-kristályosodás jellegére 
gyakorolt hatása, hiszen a rendszer tranziens ideje több másodperben mérhető. 
Ezért nem lehet hatékony a mikro-impulzusos, illetve a nagy frekvenciájú PCR 
áram alkalmazása által a katódosan leválasztott ón kristályok szerkezeti 
finomítása. Ezt korábbi kísérletek sikertelensége is igazolja.  

9. A függőleges tengelyű központi forgó katóddal felszerelt cella esetében, 
a hengerszimmetrikus kialakításának köszönhetően, az árameloszlás 

egyenletes. Továbbá, az elektród viszonylag lassú forgó mozgása is 
gyakorlatilag biztosítja az elektrolitoldat homogenitását. A levált réteg 
vastagsága és felületi minősége a magasság mentén is közel állandó.  
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10. Az állandó katódfelület megvalósítható a forgó katódhenger palástjával 
párhuzamosan elhelyezett és a felületre szabályozott nyomást gyakorló tömörítő 
rúddal. A levált kristályok tökéletesen besimíthatók hosszú elektrolízis folyamán 
is a katód felületébe. Így a forgókatódos rendszer, az alkalmazott tömörítéssel a 
fő zavaró tényezőket kiküszöbölve, jobb referenciát ad az elektrolízis 
paramétereinek a hatására. Ugyanakkor a hidrogén leválása jelentős lehet a 
folyamatosan egyenletes és simított katódfelület kisebb valódi területe miatt a 
hagyományos, dendrites katódok esetében optimálisnak ítélt ónkoncentráció 
mellett. A folyamatos kristálytömörítést alkalmazó forgó katóddal működő 
cella esetében a viszonylag kicsi (250 ~ 500 A/m2) katódos áramsűrűségek és a 

0,25 ~ 0,5 mol/dm3 Sn(II) a legkedvezőbbek a stabilitást is biztosító 1 M HCl 

koncentráció háttér mellett.  

11. A kifejlesztett forgókatódos cellával az elektrolitos ónraffinálás fajlagos 
elektromos energiaigényét elsősorban az áramsűrűség növelése emeli. A fajlagos 
energiafogyasztás szempontjából legkedvezőbb beállítással elérhető a csupán 

kb. 0,3 KWh/kg Sn az elektromos energiaigény.  

12. . Alapvetően az anódon kialakuló potenciál határozza meg az oldódási 

folyamatot és a keletkező ionok jellemzőit. Az anód potenciálja még 
galvanosztatikus üzemmódban is növekedhet, hiszen a felület állapota, valamint 
az ott folyamatosan képződő és vastagodó iszapréteg az oldódás, illetve az oldott 
ionok transzportjának a körülményeit megváltoztathatja. Hosszabb elektrolízis 
során ezért fontos az anód potenciál korlátozó szabályázása. Ezzel 
összefüggésben szükséges az anódiszap rendszeres eltávolítása. Iszaprétegre 
azonban szükség van az Sn(IV) kontakt redukcióját biztosító diszpergált ón 
jelenlétének a biztosítására, ami az eredő Sn(II) formájú anódos oldódást 
biztosíthatja nagyobb potenciálokon is. Így nagyobb mértékben el lehet kerülni 
az ón Sn(IV) formában történő oldódását, ami az oldat stabilitását, az anódos és 
a katódos folyamatok hatásfokát is veszélyeztetné. 

13. Az öntött anód szövetszerkezetére, az intermetallikus fázisok 

mennyiségére jelentős hatással van az olvadék formába öntésénél alkalmazott 
hűtési sebesség. A speciális vízhűtésű acélkokillában kialakított gyors hűtés (2- 

3 oC/s) esetén a kiváló intermetallikus fázisok mennyiségének csökkenésével az 
iszap mennyisége kevesebb, és ebben az ezüst és réz elemi formában marad 
vissza nagyrészt. Az ilyen anód kisebb túlfeszültségeken oldódik, valamint 
kisebb a keletkező iszap óntartalma, mivel kisebb az intermetallikus fázisok 
mennyisége. Továbbá, a viszonylag homogénebb kristályrács oldódásakor 
kevésbé jellemző a szemcsék kipergése. Az ilyen anódiszap későbbi 
hidrometallurgiai feldolgozása is kedvezőbb. 
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10. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretném kiemelten megköszönni Dr. Kékesi Tamás professzor úrnak, 
hogy tudományos vezetőként időt és energiát nem kímélve, legjobb szakmai 
tudása szerint segítette munkámat, és biztosította már hallgató korom óta a 
tudományos előremenetelt és a doktori értekezésemmel kapcsolatos 
kutatásomhoz szükséges zavartalan feltételeket az ország egyedülálló Hidro-
elektrometallurgiai Laboratóriumában. Kiemelném példaértékű szakmai és 
emberi támogatását, amelynek eredményeként a képzési időszakon belül sikerült 
kiteljesíteni a doktori kutatómunkámat, színvonalasan publikálni az 
eredményeimet és elkészíteni ezt a disszertációt.  

Megköszönöm az éveken át tartó segítőkész és tartalmas együttműködést Dr. 
Dobó Zsoltnak, aki a számítógépről vezérelhető áramellátást biztosító 
tápegységet, a folyamatos adatgyűjtő rendszer programozását, a különleges 
potenciosztát megvalósítását biztosította, valamint Márkus Zoltán 
műhelyfőnöknek a technikai megoldásokban és kivitelezésben nyújtott segítségét.  

Köszönettel tartozom Dr. Bánhidi Olivérnek az analitikai elemzések elvégzésében, 
az ón oldatkémiai hátterében nyújtott kiemelkedő segítségéért és szakmai 
tanácsaiért. 

Köszönet illeti a kutatómunka 2013-2015. közötti időszakában a TÁMOP 
„Forrász” projekt menedzsmentjét, aki segítséget nyújtottak a kísérleti feltételek 
megteremtésében. 

Ki kell emelni a kutatómunka fizikai feltételei terén kapott segítséget. Köszönöm 
Szabó Ferenc úrnak, a Glob-Metal Kft. ügyvezetőjének a megfelelő összetételű ón 
alapú ötvözetek és hulladékok különleges kísérleti alapanyagként történt 
biztosítását. Ugyanígy köszönet illeti Bartók Gábor urat, a Vishay Hungary Kft. 
technológiai vezetőjét, aki biztosította a különleges nagy réztartalmú forrasztási 
hulladékot.  

Köszönetet mondok a Prometech Kft-nek, személy szerint Somogyi Gábor és 
Pongrácz Zoltán uraknak, akik annak idején a téma alapötletét adták, valamint a 
laboratóriumi eredmények alapján megvalósították és működtetik a fél-üzemi 
méretű rendszert, és a telephelyükön elért eredményeket a kutatásban 
felhasználhatóvá tették.   

Hálásan köszönöm Szüleimnek és Nagyszüleimnek az éveken át tartó ösztönzést. 
Fájó szívvel mondok köszönetet édesapámnak, aki egész életében törekedett 
legjobban átadni tudását és nélkülözhetetlen segítségével támogatta 
tanulmányaimat. Sajnos betegsége kiteljesedése folytán 2017. május 17-én távozott 
közülünk.  Köszönöm páromnak a biztatatást és segítséget, ami átlendített a 
doktori kutatómunka végső, legkimerítőbb szakaszán is.  

A 7. fejezetben bemutatott tudományos eredmények a „  Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült 
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