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1. Bevezetés 
 

A tűzihorganyzó üzemekben világszerte jelentős mennyiségű sósavas kimerült páclé 

keletkezik, mely a hatályos jogszabályok alapján nem engedhető csatornába vagy élővízbe a 

határértéket meghaladó mértékben feldúsult toxikus kation-, anion-, adalékanyag- és 

zsírtartalma miatt. Kezelése ezért kötelező, melyet az üzemek jelentős része külső cégek 

segítségével, kisebb része helyben old meg. E területen a legelterjedtebb és leggazdaságosabb 

kezelési módszer még ma is az „egyszerű” neutralizálás, mely eljárással nagy mennyiségű 

veszélyes hulladéknak számító iszap keletkezik. A kezelés költségei jelentősek, a hulladék 

drága szállítása és deponálása miatt. Noha már léteznek sósavas páclevek savtartalmának 

regenerálására kifejlesztett eljárások, a módszerek ez esetben kevésbé gazdaságosak a 

neutralizálásnál, a folyamatok hatékonyságát és a termékek tisztaságát rontó cinktartalom és a 

technológia költséges beszerzése miatt. A tűzihorganyzók felől ezért egyre nagyobb az igény 

egy olyan in situ, rugalmas és kevés hulladék kibocsátással üzemeltethető regeneráló 

módszerre, mely szignifikánsan tudná csökkenteni a keletkező fáradt páclevekkel kapcsolatos 

kiadásokat. 

E fejezet további részében a létező kezelő eljárásokat fogom bemutatni, és 

sikertelenségük okait feltárni, megalapozva a kutatási céljaim megfogalmazását.  

 

1.1. Kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek keletkezése  
 

Megfelelő minőségű tűzihorganyzáshoz tisztított oxidmentes fémfelületeket kell 

biztosítani, melyet a legnagyobb számban kezelt korrózióra hajlamos fém, a vasalapú 

ötvözeteknél kémiai és elektrokémiai módszerekkel oldanak meg. A legelterjedtebbek a 

kémiai eljárások és azon belül is elsősorban a sósavas pácolás. A 10-20 %-os töménységben 

használatos sósavas páclevek az acélok felületén található oxidokat kisebb hőmérsékleten is 

gyorsabban oldják, mint a kénsav, éppen ezért ma már sok helyen kiszorították az utóbbi 

eljárást. A sósavas pácolás alapreakcióit a következő egyenletek írják le: 

 

 Fe2O3 + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2O  (1-1) 

 Fe3O4 + 8 HCl = FeCl2 + 2 FeCl3 + 4 H2O  (1-2) 

 FeO + 2 HCl = FeCl2 + H2O  (1-3) 

 Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 . (1-4) 
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Ahogy az a fenti egyenletekből látszik (1-1..1-4), pácolás közben a pácolóoldat sósavtartalma 

folyamatosan csökken, vastartalma pedig nő. A folyamat során keletkező vas-kloridok 50 

g/dm3 FeCl2 értékig növelik az oxidoldás sebességét, míg végül a páclé eléri a kimerülési 

határát, mely általában ~ 140 g/dm3 vasat és ~ 0,8 mol/dm3 sósavat jelent.[1]

A tűzihorganyzók ekkor a jobb oldatkihasználás érdekében selejt horganyzott darabokat 

tesznek a pácolóba a cink, illetve cink-oxidok leoldása érdekében, mely reakciók kisebb, mint 

0,8 mol/dm3 HCl-koncentrációnál is végbemennek. A páclébe egyébként az acélok 

oxidmentesítése során is kerül valamennyi cink (5-10 g/dm3) az egyes munkadarabok 

részleges horganyzottsága miatt. A teljesen kimerült páclé a folyamat végén ~ 140 g/dm3 

vasat, ~ 0,5 mol/dm3 sósavat, kis mennyiségben a pácolt acél egyéb ötvözőit és akár egészen 

40 g/dm3 cinket is tartalmazhat.  

 

1.2. Eljárások kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek kezelésére 
 

A kimerült tűzihorganyzói páclevek az előző pontban ismertetett összetételük miatt 

Magyarországon a fejlett ipari országok jogszabályaival analóg 204/2001. Korm. Rend. 

alapján sem csatornába, a 9/2002. KöM-KöViM rendelet szerint sem élővízbe nem 

engedhetők. Kezelésük vagy kezeltetésük tehát kötelező a fáradt páclevet termelő cégeknek. 

 

1.2.1. Neutralizálás 
 

A kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek kezelésére jelenleg leggyakrabban alkalmazott módszer 

a nehézfém-hidroxidok lecsapásán alapszik. Az elhasznált páclében előforduló fémek 

oldhatóságát a pH függvényében az 1-1 ábra mutatja. A fáradt pácléhez először oxidálószert 

adnak, mely a Fe(II)-ionokat sokkal rosszabbul oldódó hidroxid csapadékot képző Fe(III)-

ionokká oxidálja. Ezután Ca(OH)2 vagy NaOH formájában lúgot adagolnak az oldathoz, 

melynek révén a nehézfémek hidroxid csapadék formájában kiválnak az oldatból. A 

szennyvíz pH-ját 10-11 körüli értékre állítják be, ahol a lehető legkisebb az oldatban található 

nehézfém-hidroxidok oldhatósága, és az amfoter jellegű cink sem kezd jelentős mértékben 

visszaoldódni.[2] A csapadékos oldathoz flokkulálószert adva az oldatot ülepítik, majd a kapott 

iszap nedvességtartalmát a lehető legkisebb mértékre csökkentik. Az így nehézfémmentesített 

oldatot ekkor – nagy NaCl-, vagy CaCl2-tartalom mellett – csatornákba vezetik. A keletkezett 

iszap viszont a hatályos jogszabályok alapján veszélyes hulladéknak minősül és speciális, 
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engedélyekhez kötött kezelést igényel. Hasznosítási technológia hiányában e hulladék 

veszélyes hulladéklerakókra kerül.  

Az eljárás ugyan egyszerű és nem igényel speciális berendezéseket, de nagy mennyiségű 

veszélyes hulladék keletkezik, nagy a vegyszerfelhasználás, és semmi sem regenerálható. 
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1-1 ábra. A Fe3+- és egyéb szennyező nehézfémionok (Cr3+,Cu2+, Zn2+, Ni2+,Cd2+)  

oldhatósága a pH függvényében; a vastag vonal az adott fémion csatornába engedhető 

koncentrációit mutatja[2]
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1.2.2. Diffúziós dialízis 
 

Diffúziós dialízis alapon működő savregeneráló berendezéseket az 1970-es évek óta 

használ az ipar. Az eljárás során meghatározott ionok diffundálnak egy ioncserélő 

membránon keresztül a membrán két oldala között fennálló koncentrációkülönbség miatt. 

Adott ion tömegárama egy membránon keresztül – elektromos polarizáció hiányában – 

arányos a koncentrációkülönbséggel és az adott ion permeabilitási koefficiensével a 

membránban, és fordítottan arányos a membrán vastagságával.[3] Egy ioncserélő membrán és 

ionok együttes jelenlétében Donnan egyensúly alakul ki.  A protonokat és a hidroxil ionokat 

viszont nem tudja elég hatékonyan visszatartani a Donnan potenciál[3, 4] – köszönhetően ezen 

ionok viszonylag kis méretének–, mely lehetőséget ad e két ion más azonos töltéssel 

rendelkező iontól történő elválasztására. Azaz egy speciális ioncserélő membrán a H+- és a 

OH-- ionokon kívül képes blokkolni a diffúzióját  minden olyan ionnak, mely azonos töltéssel 

rendelkezik, mint a membrán aktív csoportjai. Pozitív töltésű aktív csoportokkal rendelkező 

anioncserélő membránokat alkalmaznak, amikor savakat akarnak elválasztani szennyező 

fémionoktól. Diffúziós dialízist alkalmazó berendezéseket több gyártó is kínál sósavtartalmú 

kimerült oldatok kezelésére. A berendezés szűrőprésszerűen elrendezett cellákat tartalmaz, 

melyeket anioncserélő membránok választanak el egymástól. Két szomszédos cellába 

ioncserélt vizet és elhasznált páclevet adagolnak. Ezen elven alapuló eljárással szennyező 

fémionoktól szinte teljesen mentes regenerált és csökkentett sav-, illetve nagy fémtartalmú 

szennyvizet kaphatunk.[5]  

A módszerrel a szabad sósav nagy része visszanyerhető, kicsi a fajlagos 

energiafelhasználás, viszont továbbra is megmarad a nehézfémtartalmú oldat, és a kloridos 

közegben anion komplexeket képző cink viselkedése is további bizonytalanságot vet fel a 

folyamat hatékonyságával kapcsolatban. 

 

1.2.3. Savretardáció anioncserével 
 

Lassan már 30 éve, hogy ipari méretekben kifejlesztettek egy olyan erősen bázisos, 

finom szemcsés anioncserélő gyantát, amely a szabad savakat megköti. A megkötés nem 

ioncsere, hanem adszorpció útján jön létre. Tapasztalatok szerint, ha egy ilyen gyantával 

töltött oszlopra fémsó savas oldatát vezetik, akkor a fémsó áthalad az oszlopon, míg a sav 

megkötődik. Ezt követően az ellenkező irányba vizet vezetve az oszlopra a sav is 

eltávolítható, és kezdődhet újra a folyamat.[6]



Csicsovszki Gábor PhD értekezés   6 
Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzói páclevek regenerálására 

Az eljárással a szabad sósav majdnem teljes mértékben regenerálható, azonban a 

nehézfémtartalmú oldat további kezelésre szorul, és a negatív töltésű cink kloro-komplexek 

hatása a folyamat eredményességére sem tisztázott. 

 

1.2.4. Oldószeres extrakció 
 

Az oldószeres extrakció széles körben alkalmazott eljárás a metallurgia területén főleg a 

réz hidrometallurgiai feldolgozásában. Mindazonáltal az kevésbé ismert, hogy e módszer 

ugyancsak alkalmas savak kinyerésére savtartalmú szennyvizekből. Az amintartalmú 

extrahálószerek nagyon hatékonyan használhatóak a legtöbb erős monovalens aniont 

tartalmazó sav extrakciójához.[7] A sav protonjai ugyanis datív kötést alakítanak ki az amin 

funkciós csoportban található nitrogén osztatlan elektron párjával, mellyel pozitívtöltés 

felesleg alakul ki lehetővé téve a sav anionjának a kapcsolódását[8] is a következő reakció 

szerint: 

 

  . (1-5) −+−+ −=++− XNHRXHNR 33

 

A sósav aminos oldószeres extrakciójának izotermája meredek[7], mely lehetővé teszi effektív 

extrakcióját. A sósav az extraktumból ezután vízzel reextrahálható. 

A módszer a kimerült páclevek szabad savtartalmát szinte egészben képes regenerálni, a 

maradék raffinátum a nehézfémtartalma miatt viszont továbbra is kezelésre szorul, és az 

anionos cink-komplexek hatása még vizsgálandó.  

 

1.2.5. Nanoszűrés 
 

A nanoszűrés technikáját egyre gyakrabban alkalmazzák monovalens és multivalens 

ionok elkülönítésére. A módszer egy köztes eljárásként definiálható az ultraszűrés és a reverz 

ozmózis között[9], mivel kombinálja az ultraszűrés során lejátszódó szűrést és a reverz 

ozmózis közben végbemenő oldatfázisú diffúziót.[10] Ha külső nyomással hatnak egy 

folyadékra – ami szomszédos egy félig áteresztő membránnal –, akkor folyadékáram indul 

meg a membránon keresztül. A nanoszűrésnél kisebb mint 2 nm nagyságú pórussal 

rendelkező membránokat és 10-25 bar nyomást alkalmaznak.[3] Mivel a pórusok mérete 

majdnem egy nagyságrenddel nagyobb, mint az ionok mérete, ezért fontos szerepet játszanak 

az elektrosztatikus kölcsönhatások.[9] A nanoszűréshez használt membránok savas közegben 
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pozitív töltésűek lesznek, ami visszatartja a nagy és multivalens kationok diffúzióját a 

membránon keresztül. A kicsi és monovalens kationok viszont tudják követni az anionokat a 

membránon keresztül.  Ez pedig azt eredményezi, hogy így savakat lehet elkülöníteni 

multivalens kationokat tartalmazó sóktól. A nanoszűréshez alkalmazott berendezések 

általában spirálisan felcsavart membránokat tartalmazó egységekből állnak, így biztosítva a 

nagy membrán felület/oldattérfogat arányt.  

Az eljárással tehát az elhasznált páclé szabad savtartalma regenerálható, bár a 

nehézfémtartalmú ún. retentát oldat nagy része további kezelést igényel, és az anionos cink-

komplexek hatása itt is vizsgálatra szorul. 

 

1.2.6. Pirolízis 
 

A sósavas páclevek pirolízissel történő feldolgozása történhet fluid ágyas- és 

porlasztásos- pörköléses eljárásokkal[11, 12], melyek során a következő fő reakció játszódik le:  

 

 4 FeCl2 + O2 + 4 H2O = 2 Fe2O3 + 8 HCl . (1-6) 

 

Bár az eljárás elvileg teljes mértékben képes regenerálni a sósavat és alapanyagként több 

iparágban felhasználható Fe2O3-ot termel, a páclé nagy cinktartalma miatt a termék jelentősen 

szennyezett lesz, mely így sehol sem értékesíthető. 

 

1.3. Kutatásom motivációi és céljai 

1.3.1. A jelenlegi kezelő eljárások gyenge pontjai 
 

A neutralizálás a manapság szinte kizárólagosan alkalmazott módszer fáradt Fe-Zn-HCl-

páclevek kezelésére. Azonban a kezelés drága (nettó 90 Ft/dm3 fáradt páclé), mert költséges a 

veszélyes hulladéknak számító páclé és iszap szállítása, illetve az iszap deponálása veszélyes 

hulladéklerakókon, továbbá a friss páclé elkészítésének is vannak költségei (nettó 15 Ft/dm3).  

A diffúziós dialízis, a savretardáció, az oldószeres extrakció és a nanoszűrés csak a 

fáradt páclé szabad savtartalmának regenerálására képes, a veszélyességét okozó 

nehézfémektől nem tisztítják meg az eredeti oldatot, és a mennyiségét sem csökkentik. 

Továbbá a páclében jelenlévő cink kloro-komplexek is ronthatják az eljárások hatékonyságát. 

E módszerek a nagy beruházási költségük, a megmaradó nagy mennyiségű veszélyes hulladék 
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és a cink okozta bizonytalanságok miatt a mai napig sem voltak képesek leváltani a 

neutralizálást a tűzihorganyzói fáradt páclevek kezelése területén. 

A pirolízis képes a sósav és a fáradt páclé teljes mennyiségének a visszanyerésére, 

azonban a keletkező cinkkel szennyezett Fe2O3-nak nincs piaca, ezért veszélyes hulladékként 

lehet csak kezelni. Továbbá a módszert csak nagy volumenű fáradt páclékeletkezés mellett 

lehet gazdaságosan alkalmazni. Az említettek miatt ezen eljárás ugyancsak nem volt képes 

felváltani a neutralizálás módszerét. 

Összességében tehát kijelenthető, hogy szükség van egy olyan eljárásra, mely képes 

helyben regenerálni a keletkező fáradt Fe-Zn-HCl-páclevet minimális mennyiségű hulladék 

kibocsátása mellett. 

 

1.3.2. Kutatási célok és koncepció 
 

Kutatásom célja egy olyan eljárás laboratóriumi szinten történő megalapozása és 

kifejlesztése, mely képes a kimerült páclé sósavkoncentrációját mintegy 3-5 mol/dm3-re 

növelni, a vaskoncentrációját pedig 40-80 g/dm3-re csökkenteni. A páclé ilyen összetétel 

mellett alkalmassá válik arra, hogy újra oxidoldáshoz lehessen használni.[1] Ezt elviekben 

elektrolízissel meg lehet oldani, ha a katódon vasat választunk le, az anódon pedig hidrogént 

oxidálunk[13-14] a következő egyenletek szerint: 

 

  (1-7) −−−+ +=++ ClFeeClFeióKatódreakc 222: 2

  (1-8) −+ += eHHóAnódreakci 22: 2

  . (1-9) −+−+ ++=++ ClHFeHClFeiócellareakcBruttó 222: 2
2

 

A felvázolt elektrokémiai folyamatok kielégítő áramhatásfokkal történő lejátszódása – mely 

fontos hatással van az elektrolízis energiafelhasználására – jelentős mértékben függ a 

választott körülményektől. A továbbiakban ezért különféle módszerekkel fogom vizsgálni az 

egyes körülmények hatását a vas elektrolitikus leválaszthatóságára és egy saját kezűleg 

újszerűen összeállított hidrogén-diffúziós anód[15] protonok képzésére való 

alkalmazhatóságára. A fáradt páclevek membrános elektrolízissel történő tényleges 

regenerálhatóságát a kikísérletezett optimális katódos és anódos körülmények együttes 

betartásával fogom tanulmányozni egy membrános cellában, illetve az alkalmazott 

elektrolizáló áram változtatásának a hatását is meghatározom az energiafelhasználásra. 
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Kutatásom másik alapvető célja az elhasznált tűzihorganyzói páclevekben található cink 

eltávolításának a vizsgálata, mivel feltehetően jelentősen szennyezné a katódosan leválasztott 

vasat.  A cink megfelelő kloridion koncentráció mellett stabilis negatív töltésű kloro-

komplexeket képez, amelyek anioncserélő gyantán megköthetőek. Ezért egyensúlyi 

kísérletekkel vizsgálni fogom a cink anioncserével történő megköthetőségét a fáradt páclé 

összetételének a függvényében. Az egyensúlyi vizsgálatok eredményei alapján pedig 

ioncserélő oszlopban tanulmányozom az ioncsere kinetikáját befolyásolható paraméterek 

hatását, és meghatározom az anioncserés elválasztás optimális körülményeit.  
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2. Kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek regenerálása membrános 
elektrolízissel 
 

Az elhasznált sósavas tűzihorganyzói páclevek frissítése az oldat sósavtartalmának 

növelésével és a vastartalmának csökkentésével megoldható. Ez a vas katódos leválasztásával 

és a hidrogén protonokká történő egyidejű oxidációjával elvileg kivitelezhető, mely 

eredményeképpen jól felhasználható katódvas is keletkezik. A kísérő elektródfolyamatok 

viszont jelentős mértékben ronthatják a körülményektől függően az elektrolízis 

áramhatásfokát és ezzel az energiafelhasználását is. Ezért a katódos és anódos folyamatok 

pontosabb tisztázása és a célkitűzések eléréséhez szükséges optimális feltételek 

meghatározása elengedhetetlen.  

 

2.1. Katódos vasleválasztás kloridos közegből 
 

A szóban forgó rendszerben elméletileg lejátszódható katódos folyamatok (2-1, 2-2, 2-3, 

2-4 és 2-5) standard elektródpotenciáljai ( )0
25 CE °

[16] alapján a hidrogén – figyelembe véve a 

viszonylag nagy H+-ion koncentrációt (pH ≤ 0) is – a Fe2+/Fe reakciónál pozitívabb 

egyensúlyi elektródpotenciálon kezd leválni, csökkentve ezzel a primer reakció 

áramhatásfokát – egyensúlyi körülmények között. Továbbá a Fe3+/Fe2+ és a Fe3+/Fe reakciók 

is pozitívabb elektródpotenciálon játszódnak le elvileg – egyensúly esetén –, ami ugyancsak 

áramhatásfok-csökkenést okozhat, noha ennek mértéke nem számottevő a Fe3+-ionok kis 

koncentrációja miatt. 

 

     (2-1) +−+ =+ 23 FeeFe VE C 771,00
25 =°

     (2-2) 222 HeH =+ −+ VE C 000,00
25 =°

     (2-3) FeeFe =+ −+ 33 VE C 036,00
25 −=°

     (2-4) FeeFe =+ −+ 22 VE C 441,00
25 −=°

     (2-5) ZneZn =+ −+ 22 VE C 762,00
25 −=°

 

Ráadásul a 2-4 reakció egyensúlyi elektródpotenciálja negatívabb irányba tolódhat el a vas(II) 

kloro-komplexek képződése által okozott Fe2+-ionaktivitás csökkenés miatt (2-1 ábra)[17], 

mely ugyancsak csökkentheti a vasleválás áramhatásfokát. Fontos megemlíteni még a sósav 
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és a Fe3+-ionok kémiai visszaoldó hatását is, hiszen e folyamatok tovább ronthatják az 

áramhatásfokot. 
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2-1 ábra. A Fe2+-ionok és az egyes vas(II) kloro-komplexek relatív koncentrációjának függése 

a szabad kloridionok koncentrációjától; ∑Fe(II) ~ 1 = 0,0001 mol/dm3[17] 

 

Reakciókinetikai szempontból elmondható, hogy a katódon végbemenő folyamatoknál 

általában a hidratált kationok oldat belsejéből való eljutása az elektród felületéhez, vagy a 

dehidratált ionok semlegesítése határozza meg az áramsűrűséget.[18, 19] E két folyamat közül 

az előbbi akkor válik dominánssá, ha a diffúzió az oldat belsejéből már nem tudja pótolni a 

semlegesítődött ionokat. Engelhardt[20], Homjakov et al.[21], Mantell[22] és Pickett[23] szerint a 

hidrogén kis túlfeszültséggel kezd képződni a vason – köszönhetően a vasnak a hidrogén 

keletkezésére kifejtett katalizáló hatása miatt. Továbbá a vas leválásának az intenzív 

megindulásához a fémek jelentős részéhez képest nagyobb túlfeszültségekre van szüksége 

(n·10-1 V)[20-21, 24], amely összefüggésben áll a kis csereáramsűrűségével (n·10-8-n 10-9 
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A/cm2)[24]. A kis csereáramsűrűség mellett viszont vékony, finom kristályszerkezetű 

rétegekben (közepes szemcseméret ≤ 100 nm)[24] válik le a vas a katódon[24]. 

Az elhasznált páclé regenerálása során képződő H+-ionok nagy koncentrációja és az 

említett tulajdonságai miatt a hidrogénfejlődés tehát kiemelkedik a többi kísérő katódfolymat 

közül, és alapvető fontosságú a vasleválasztás szempontjából. 

 A vas elektrolitikus leválasztásának irodalma a felületkezelés, a pormetallurgia[12, 20, 25], 

a nagy tisztaságú fémgyártás[12, 20-21], vascsövek és szalagok elektrolitikus gyártása[20-21] és a 

vas érceiből való előállítása[21] területekre korlátozódik, noha ez utóbbi eljárás manapság már 

nem gazdaságos[12]. Engelhardt[20] szerint 500 g FeCl2-ból, 100 g NaCl-ból és 1 dm3 vízből 

készült elektrolitot, illetve 300 A/m2 katódos áramsűrűséget és 0,0005 mol/dm3 HCl 

koncentrációt alkalmazva lehet ún. elektrolit vasat optimálisan leválasztani. Hasonló adatokat 

publikáltak Homjakov et al.[21] is, miszerint 600 g FeCl2.4H2O-ból, 670 g CaCl2-ból és egy 

liter vízből álló elektrolitból gazdaságosan lehet elektrolit vasat nyerni, ha emellett az oldat 

pH-ját 3 körüli értéken tartják, és 85-95°C hőmérsékletet, továbbá 300-2000 A/m2 katódos 

áramsűrűséget biztosítanak. Gray[26] szerint, a katódos vasbevonat 300 g/dm3 FeCl2.4H2O és 

335 g/dm3 CaCl2 összetételű oldatból, 90°C-on, kb. 600 A/m2 katódos áramsűrűséggel, 0,8-ra 

beállított pH értéken 98 %-os áramhatásfokkal válik le. Hasonló adatokat közölt Orgován[1] is, 

miszerint a vas – mint fémbevonat – 300 g/dm3 FeCl2.4H2O és 110-225 g/dm3 CaCl2 

összetételű oldatból, 90°C-on, 400-700 A/m2 katódos áramsűrűséggel, 0,2-re beállított pH 

értéken 80-90 %-os áramhatásfok mellett választható le. Azt is megállapította, hogy a katódon 

mellékfolyamatban képződő hidrogén jelentős részben beépül a leválasztott vasba, és 

mennyisége a 0,5 %-ot is elérheti.[1] A bevonat hidrogéntartalma az elektrolit 

hőmérsékletének növelésével csökken, míg az áramsűrűség növelésével növekedik.[1]  

Yoshimura et al.[27] munkája már kitért az egyes tényezők, mint a katódos áramsűrűség, 

az elektrolit hőmérsékletének és a pH hatására. Kísérleteikben 200 g/dm3 FeCl2 és 226 g/dm3 

CaCl2 összetételű mintaoldatokat alkalmaztak. Vizsgálataik során különböző körülmények 

között mérték a vasleválás áramhatásfokát. Megállapították, hogy a katódos áramsűrűség 200 

A/m2 fölé történő növelése lecsökkentette az  áramhatásfokot 98 %-ról 1000 A/m2-nél 92 %-

ra pH 2 és 40°C alkalmazása mellett. Ezzel ellentétben Engelhardt[20] és Homjakov et al.[21] 

azt közölték, hogy hasonló oldatokból az áramsűrűség 2000 A/m2-ig történő emelése növeli 

az áramhatásfokot. Az elektrolit hőmérsékletének növelése kissé növelte a vas leválasztásának 

áramhatásfokát (20°C-nál 96 %-ról 60°C-on 99,5 %-ra) pH 2 és 50 A/m2 áramsűrűség 

alkalmazása közben[27], melyet viszont már megerősítenek Engelhardt[20] és Homjakov et 

al.[21] adatai is. Az áramhatásfok egyértelmű csökkenése volt megfigyelhető az oldat pH-jának 
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a csökkentésével (pH 2-nél 96 %-ról pH 0-nál 90 %-ra 20°C és 50 A/m2 áramsűrűség 

mellett)[27], mely ugyancsak összhangban van Engelhardt[20] és Homjakov et al[21] 

eredményeivel is. 

Az említett optimális körülmények magas hőmérsékletek (~ 90°C) alkalmazását 

javasolják. Ez viszont esetünkben kerülendő, mert – figyelembe véve az optimális 

körülményeket – a célként megfogalmazott 3-5 M HCl koncentrációt csak a katód- és az 

anódtér anioncserélő membránnal történő elválasztásával lehetne elérni, mely nem 

használható ilyen magas hőmérsékleteken. 

A vasleválasztás újszerű, nem túl magas hőmérsékletet (<60°C) alkalmazó optimális 

körülményeinek a meghatározására és a nem minden esetben egybevágó szakirodalmi 

eredmények tisztázására tehát szükség van. Ennek megfelelően először potenciodinamikus 

elektrokémiai módszerrel polarizációs görbéket vettem fel, mellyel célom a rendszerben 

lejátszódó katódfolyamatok és azok különböző körülményektől való függésének a tisztázása.  

Az erősen savas körülmények mellett a katódon levált vas egy része közvetlenül is 

visszaoldódhat, miközben hidrogén keletkezik. Ez rontja a vasra jellemző áramhatásfokot. A 

vas visszaoldódásának a mértékét több körülmény is befolyásolja, melyek tisztázását 

visszaoldásos vizsgálatokkal végeztem el. 

A potenciodinamikus vizsgálat eredményei rámutathatnak az egyes körülmények 

katódfolyamatokra gyakorolt hatására, de a katódfolyamatok által kialakuló áramhatásfokról 

nem lehet pontos, kvantitatív képet alkotni csak polarizációs görbék segítségével. Ez pedig 

minden elektrolízises módszer alkalmazhatóságának alapvető kritériuma. Ezért a vas 

elektrolitikus leválasztásának áramhatásfokát a szabad savkoncentráció, az áramsűrűség, az 

elektrolit hőmérséklete, a keverés intenzitása és a vas koncentráció különböző beállítási 

kombinációi mellett galvanosztatikus módszerrel vizsgáltam. 

 

2.1.1. Kísérleti eljárás 
 

A potenciodinamikus kísérletekhez különböző vas-, cink- és sósavkoncentrációjú 

oldatokat készítettem. A vas jellemzően kétvegyértékű alakban van jelen a páclevekben a 

szennyező szilárd vasszemcsék redukáló hatása miatt.[14] Ezért az oldatok készítéséhez 

FeCl2.4H2O-ot, ZnCl2-ot és desztillált vizet használtam fel. A minták szabad savtartalmát 

tömény sósav oldattal állítottam be a megfelelő értékekre. A kísérletekhez használt reagensek 

minősége analitikai tisztaságú volt. A vizsgálatokat egy 100 cm3 hasznos térfogatú kettős falú 

vízzel feltölthető üvegcellában végeztem. A mérésekhez telített kalomel (SCE) referencia-, 
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platina ellen- és réz munkaelektródokat (katód) használtam. Ez utóbbi anyagra a választás – 

összhangban Yoshimura et al. kísérleteivel[27] – a sósavas-kloridos közeggel szembeni jó 

korrózióállósága és a hidrogénképződés vason és rézen mérhető hasonló túlfeszültség-

áramsűrűség karakterisztikája[22] miatt volt szükség. Minden egyes kísérlethez új, zsírtalanított 

1 cm2 aktív felületű katódot alkalmaztam. A referenciaelektród egy Luggin-kapillárison 

keresztül került érintkezésbe az elektrolittal, melynek a hegyét a katód munkafelületéhez a 

lehető legközelebb állítottam, hogy elkerüljem az elektrolit ellenállásán fellépő potenciálesést. 

A munka- és a referenciaelektród közötti potenciálkülönbség és a cellán átfolyó áram 

mérésére egy Elektroflex EF 435C típusú potenciosztátot, egy AD-DA konvertert és a hozzá 

csatolt számítógépen futó EMP IEMEAS 1.06 szoftvert alkalmaztam. A potenciosztátot 

vezérlő szoftver úgy szabályozta a feszültséget az ellen- és a munkaelektród között, hogy 

mindig 25 mV-os lépésekkel növekedjen a potenciálkülönbség a referencia- és a 

munkaelektród között. A mérések minden esetben az egyensúlyi, árammentes potenciál 

értéktől indultak el ~ –1,2 V vs. SCE-katódpotenciálig. Az összeállított rendszer az 

összetartozó katódpotenciál és áramsűrűség értékeket az elért potenciálon csak egy bizonyos 

várakozási idő után rögzítette, majd ezután azonnal – a leírtaknak megfelelően – tovább 

növelte a polarizációt. A várakozási időt kísérleteimben 5 másodpercre állítottam be, de egyes 

vizsgálatokat 3 féle várakozási idővel (polarizációs sebességgel) mértem le. Az oldatok 

keveréséhez, illetve felfűtéséhez egy Arex típusú fűthető mágneses keverőt alkalmaztam. A 

kísérletek során szoftveresen rögzített katódpotenciál értékeket minden egyes esetben 

átszámítottam a standard hidrogén elektród (SHE) alapú, az A/cm2-ben gyűjtött 

áramsűrűségeket pedig – az ipari méretekben alkalmazott áramsűrűség értékekkel való 

egyszerűbb összevethetőség miatt – pozitív előjelű A/m2 alapú skálára. Az összetartozó 

méréspontokból ezután polarizációs görbéket szerkesztettem. 

Visszaoldódásos kísérleteim során 50, 500 és 4000 A/m2 katódos áramsűrűségekkel réz 

katódra leválasztott vas minták visszaoldódását vizsgáltam a szabad savkoncentráció (sósav), 

illetve az elektrolit hőmérsékletének függvényében. A mintákat 0,04 M HCl oldatból 

választottam le, 140 g/dm3 Fe és szobahőmérséklet alkalmazása mellett. A leválasztás után a 

katódból 2 cm2 felületű mintákat vágtam ki, és a visszaoldódás vizsgálatokat e darabokon 

végeztem el. A különböző áramsűrűségekkel leválasztott mintákra azért volt szükség, hogy 

lehessen tisztázni a vas felületi szerkezetének a hatását a visszaoldódásra. A levált vas felületi 

morfológiáját egy sztereomikroszkóp (Ceti) segítségével tanulmányoztam, és a felületekről 

egy digitális fényképezőgéppel (Nikon Coolpix 4500) készítettem felvételeket. Az oldáshoz 

használt tiszta sósavas oldatokat analitikai tisztaságú HCl-ből és desztillált vízből készítettem 



Csicsovszki Gábor PhD értekezés   15 
Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzói páclevek regenerálására 

el. A vizsgálat során 10 percig érintkeztettem az azonos geometriai felületű friss mintákat az 

oldatokkal. A méréseket árammentes feltételek mellett végeztem el. A minták kísérlet előtti és 

utáni tömegét lemértem, és a tömegkülönbséget osztottam a munkadarabok felületével, amely 

hányadost a szabad savkoncentráció és a hőmérséklet szerint ábrázoltam.  

 A galvanosztatikus kísérletekhez használt friss oldatokat analitikai tisztaságú 

FeCl2.4H2O, HCl és desztillált víz felhasználásával készítettem el. A minták 

sósavkoncentrációját 0,04-0,8 mol/dm3-ig, a katódos áramsűrűséget 50-4000 A/m2-ig, a 

hőmérsékletét 20-60°C-ig, a keverés fordulatszámát 0-800 1/min-ig, a vaskoncentrációt pedig 

10 és 140 g/dm3 között változtattam. A vizsgálatokhoz 100 cm3 térfogatú oldatokat 

használtam. Az elektrolízishez a konstans egyenáramot egy GW GPR1810HD típusú 

tápegység biztosította. Az elektrolit keverését egy Arex típusú fűthető mágneses keverővel 

oldottam meg. A kísérletekhez egy 100 cm3 hasznos térfogatú, átlátszó polikarbonát 

lemezekből készült cellát használtam. A katód-anódterek elválasztását finompórusú 

szűrőpapír beépítésével oldottam meg, amely meggátolta az anódtérben keletkező oxidációs 

termékek, illetve mechanikai szennyeződések átjutását a katolitba. A kísérletekhez réz katódot 

alkalmaztam, melynek az aktív felülete 16 cm2 volt. Anódként egy grafitrudat használtam. Az 

elektrolízis során 347,4 C töltés átvitelét végeztem, mely elméletileg pontosan 0,1 g vas 

leválasztásához lenne elegendő. A vasleválasztás áramhatásfokának kifejezésére a katód 

elektrolízis előtti és utáni tömegkülönbségét az elméletileg leválasztható vas tömegéhez 

viszonyítottam. 

 

2.1.2. Eredmények és értékelésük 
 

A 2-2 ábra a 140 g/dm3 Fe- és különböző sósavkoncentrációjú, illetve a vasat nem 

tartalmazó, változó HCl-koncentrációjú oldatok polarizációs görbéit mutatja. 

Ha túlfeszültséget kényszerítünk egy rendszerre, és az oldat erőteljesen kevert, vagy az 

eredő áramsűrűség kicsi – a felületi koncentrációk jó közelítéssel megegyeznek a 

tömbfázisbeli koncentrációkkal –, stacionárius esetben ekkor az eredő áramsűrűség és a 

túlfeszültség közötti összefüggést a következő Butler-Volmer egyenlet adja meg [19, 28]: 

 

 [ )exp()exp(0 ]ηαηα nfnfjj ac +−−=  (2-6) 

ahol 

j: az eredő áramsűrűség, 
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j0: a csereáramsűrűség = :, cc
RoS CCnFk αα )()( 1−

αc: a katódos reakció átlépési tényezője, 

αa: az anódos reakció átlépési tényezője, 

n: az elektródfolyamatban résztvevő ionfajta vegyértéke, 

f = 
RT
F , 

η: a túlfeszültség, 

F: a Faraday-szám 

kS: a reakció standard sebességi állandója 

Co: az oxidált alak koncentrációja, 

CR: a redukált alak koncentrációja, 

R: a gázállandó és 

T: a hőmérséklet. 

 

A 2-2 ábra szerint a vasat nem tartalmazó oldatokon felvett polarizációs görbék meredeksége 

csökken a sósavkoncentráció csökkenésével. Ez azzal magyarázható, hogy a Butler-Volmer 

egyenletben (2-6) szereplő csereáramsűrűséget a hidrogénion-koncentráció csökkenése 

csökkenti. Fontos megjegyezni, hogy a hidrogénképződés adott áramsűrűségen nagyobb 

túlfeszültséget igényel a vastartalmú oldatoknál, mint a tiszta, idegen sókat nem tartalmazó 

oldatainál.[24] A vasat is tartalmazó oldatok polarizációs görbéiben kezdetben egy felfelé 

ívelő, majd visszahajló szakasz figyelhető meg, melyek közötti csúcs az un. katódos 

csúcsáramsűrűség[19]. E szakaszok a Fe3+-ionok Fe2+-ionokká történő redukálódásával állnak 

kapcsolatban. Ezt a 2-3 ábrán a Fe(III)-ionok koncentrációjának hatását mutató polarizációs 

görbék is bizonyítják, melyeken  látható, hogy a hidrogén-peroxid mennyiségét növelve – 

mely növeli a Fe(III)-ionok koncentrációját – a katódos csúcsáramsűrűség egyre növekszik.   

A 2-2 ábra szerint a savkoncentráció csökkenésével egyre kisebb a katódos csúcsáramsűrűség, 

mely az egyre kisebb mennyiségben jelenlévő Fe(III)-ionokra vezethető vissza – kisebb 

savtartalomnál az oldott oxigén oxidációs hatása egyre gyengébb.  A katódos 

csúcsáramsűrűség kialakulása a nem túl kicsi polarizációsebesség miatt létrejövő 

nemstacionárius diffúziós viszonyokra vezethető vissza.[19] A stacionárius állapotra jellemző 

határáramsűrűség – amely kisebb, mint a katódos csúcsáramsűrűség – csak nehezen áll be 

nemstacionárius diffúziós körülmények között. A visszahajló szakasz után egy meredeken 

növekvő szakasz következik, mely a hidrogénképződés és a Fe2+-ionok redukciójának a 

megindulását mutatja.  
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2-2  ábra. A sósavkoncentráció hatása a 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként) koncentrációjú és 

a vasnélküli oldatok polarizációs görbéire 20°C-on mérve, 5 másodperces várakozási időt 

alkalmazva, keverés nélkül, levegőn, rézkatódot használva 
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2-3  ábra. A Fe(III)-ionok (H2O2-vel feloxidálva) koncentrációjának hatása a 140 g/dm3 Fe- 

(FeCl2.4H2O-ként) és 0,8 M HCl-koncentrációjú oldatok polarizációs görbéire 20°C-on 

mérve, 5 másodperces várakozási időt alkalmazva, keverés nélkül, levegőn, rézkatódot 

használva 

 

A Fe2+-ionok intenzív leválása – ahogy azt korábbi kísérletek is mutatják[20-21, 24] – láthatóan 

csak jelentős túlfeszültség hatására indul meg. E meredek szakaszoknál a sósavkoncentráció 

0,8-ról 0,04 mol/dm3-re való csökkenésével adott áramsűrűségnél egyre nagyobb a 

túlfeszültségigény, mely a hidrogénképződés parciális áramsűrűségének a csökkenésével 

magyarázható. A sósavkoncentrációt 0,04 mol/dm3-ről tovább csökkentve adott áramsűrűség 

eléréséhez viszont egyre kisebb túlfeszültség szükséges, amely a vasleválás adott 

áramsűrűséghez tartozó túlfeszültségigényének a H+-ion koncentrációval való csökkenésével 
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értelmezhető.[24] A 2-2 ábra továbbá azt is mutatja, hogy adott savtartalom mellett az 

áramsűrűség növelésével, illetve adott áramsűrűsség mellett a H+-ion koncentráció 

csökkentésével a Fe2+-ionok redukciójának a részáramsűrűsége egyre nagyobb arányban van 

jelen az összáramsűrűségben. 

A 2-4 ábra a 140 g/dm3 Fe- és 0,08 mol/dm3 HCl-koncentrációjú, illetve a vasmentes, 

tiszta 0,08 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatok polarizációs görbéit mutatja különböző 

hőmérsékleteken. Látható, hogy a hőmérséklet növelésével mind a hidrogénképződés, mind a 

vasleválás intenzív megindulása jóval kisebb túlfeszültséget igényel, azaz a leválási potenciál 

egyre közelebb kerül az egyensúlyi elektródpotenciálhoz. Ez az elektródreakció kinetikájának 

a hőmérséklet emelkedésével történő felgyorsulásával magyarázható, hiszen a 

csereáramsűrűségben (2-6) szereplő katódos és anódos reakció átlépési tényezője növekszik a 

hőmérséklettel. A hőmérséklet 20°C-ról 90°C-ra való növelésével az intenzív leválás 

megindulásához szükséges túlfeszültség a hidrogénképződés és a vas esetében ~ 0,2 V-al 

csökkent. Tehát megállapítható, hogy a hőmérséklet emelésével a vasleválás 

részáramsűrűsége az összáramsűrűséghez képest adott áramsűrűségen nem változik jelentős 

mértékben, mert mindkét elektródreakció túlfeszültsége adott áramsűrűségen közel azonos 

mértékkel csökken. 

A vaskoncentráció (FeCl2.4H2O-ként) hatását a vasleválás polarizációs görbéire 0,08 

mol/dm3 HCl-koncentráció mellett a 2-5 ábra mutatja. A vas koncentrációjának a 

csökkenésével adott áramsűrűség eléréséhez egyre nagyobb túlfeszültségre van szükség. Azaz 

a polarizációs görbék egyre negatívabb katódpotenciálok felé tolódnak. Ez a Butler-Volmer 

egyenletben (2-6) szereplő csereáramsűrűség koncentrációfüggésével magyarázható. Így adott 

áramsűrűségen a vasleválás részaránya csökken a vaskoncentráció csökkenésével, és egyre 

jobban előtérbe kerül a hidrogénképződés folyamata. A tiszta HCl-oldatra vonatkozó 

polarizációs görbe a vasat is tartalmazó görbékhez viszonyítva túl nagy áramsűrűségeken fut, 

amely azzal magyarázható, hogy idegen sókat nem tartalmazó tiszta oldatoknál a 

hidrogénképződéshez adott áramsűrűségen kisebb túlfeszültség szükséges.[24]

A 2-6 ábrán a polarizációs görbék a cink koncentrációjának a cink leválására és a vas 

koncentrációjának a vasleválasztásra gyakorolt hatását mutatják 0,08 mol/dm3 HCl-

koncentráció mellett. A különböző hőmérsékleteken, 0,08 mol/dm3 HCl-koncentráció mellett 

felvett 25 g/dm3 Zn-, illetve cinkmentes 140 g/dm3 Fe-koncentrációjú oldatok polarizációs 

görbéi a 2-7 ábrán láthatók. A cinket tartalmazó oldatokon felvett polarizációs görbék kezdeti 

emelkedő és visszahajló szakasza a hidrogénképződéssel áll kapcsolatban.  
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2-4 ábra. A hőmérséklet hatása a 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként) és 0,08 mol/dm3 HCl- 

koncentrációjú, illetve a vasnélküli tiszta 0,08 mol/dm3 HCl-koncentrációjú oldatok 

polarizációs görbéire, keverés nélkül, levegőn, 5 másodperces várakozási időt és rézkatódot  

alkalmazva  



Csicsovszki Gábor PhD értekezés   21 
Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzói páclevek regenerálására 

-0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1
Katódpotenciál vs. SHE, V

0

500

1000

1500
Á

ra
m

sû
rû

sé
g,

 A
/m

2

0.08 M HCl + 140 g/dm3 Fe
0.08 M HCl + 100 g/dm3 Fe
0.08 M HCl + 70 g/dm3 Fe
0.08 M HCl + 40 g/dm3 Fe
0.08 M HCl + 20 g/dm3 Fe
0.08 M HCl + 10 g/dm3 Fe
0.08 M HCl

 
2-5 ábra. A vaskoncentráció hatása (FeCl2.4H2O-ként) a  0,08 mol/dm3 HCl-koncentrációjú, 

oldatokra, illetve a vasnélküli tiszta 0,08 mol/dm3 HCl-oldaton  felvett polarizációs görbe 

20°C-on, keverés nélkül, levegőn mérve, 5 másodperces várakozási időt és rézkatódot 

alkalmazva 
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2-6 ábra. A cink (ZnCl2-ként) és a vas (FeCl2.4H2O-ként) koncentrációjának a hatása saját 

tiszta oldataikból történő leválasztásukra 0,08 mol/dm3 HCl-koncentráció mellett, 20°C-on, 

keverés nélkül, levegőn, 5 másodperces várakozási időt és rézkatódot használva 
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2-7 ábra. A hőmérséklet hatása a 25 g/dm3 cink- (ZnCl2-ként), és a cinknélküli 140 g/dm3 Fe- 

(FeCl2.4H2O-ként) koncentrációjú oldatok polarizációs görbéire 0,08 M HCl-koncentráció 

mellett, keverés nélkül, levegőn, 5 másodperces várakozási időt és rézkatódot használva 
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A visszahajló jellegű szakasz itt a cink egyensúlyi elektródpotenciál előtti előleválása miatt 

következik be. Mivel a cinken az intenzív hidrogénképződés nagyobb túlfeszültségen indul 

meg mint a katódnak használt rézen, ezért a cink katódon történő előleválása miatt a kezdeti 

hidrogénképződés gátoltabbá válik, és részáramsűrűsége jelentősen visszaesik. A gátoltság 

mértéke a cinktartalom növelésével nő. Ezután a cink egyensúlyi elektródpotenciálja körüli 

katódpotenciálon először megindul a cinkleválás, majd a hidrogénképződés is. Ez a szakasz 

egyre negatívabb katódpotenciálon és egyre kisebb meredekséggel indul meg a cink 

koncentrációjának a csökkenésével, mely a Butler-Volmer egyenletben (2-6) szereplő 

csereáramsűrűség koncentráció függésével és az anyagtranszport sebességmeghatározó 

hatásának kis koncentrációknál egyre jobban előtérbe kerülésével magyarázható. Az 

elhasznált tűzihorganyzói páclevekben jelenlévő 5-40 g/dm3 Zn előleválása és leválása, a 

vaskoncentráció csökkenésével az adott áramsűrűségnél egyre negatívabb katódpotenciálon 

leváló vasat egyre jobban szennyezné, amit a hőmérséklet növelésével sem lehet jelentősen 

csökkenteni (2-7 ábra). Emellett a Zn inhibitorként is hat a vasleválásra, mely a vártnál 

nagyobb cinktartalmú vasat eredményez.[29]

A 2-8 ábra a 140 g/dm3 Fe és a.) 0,8 M , b.) 0,48 M, c.) 0,24 M és d.) 0,04 M sósav- 

koncentrációjú oldatok polarizációs görbéit mutatja a keverés intenzitása és a várakozási idő 

(polarizációsebesség), mint mérési paraméterek különböző beállításainál. A kezdeti 

szakaszokhoz kapcsolódó Fe(III)-ionok redukciója az áramoltatás növelésével egyre 

pozitívabb katódpotenciálokon indul meg intenzíven. Ez azzal magyarázható, hogy a keverés 

intenzitásának növelésével a levegővel érintkező elektrolitban lévő Fe(II)-ionok gyorsabban 

oxidálódnak Fe(III)-ionokká, és az így megnőtt Fe(III)-ion koncentráció miatt az intenzív 

redukciójuk pozitívabb katódpotenciálon indul meg (2-3 ábra). A 2-8 ábrákon a katódos 

csúcsáramsűrűségek a keverés mértékének növelésével emelkednek. Ez annak a 

következménye, hogy a keverés intenzitásának növelésével csökken a diffúziós 

rétegvastagság, és így a viszonylag kis koncentrációban jelen lévő Fe(III)-ionok diffúziós 

fluxusa növekszik az elektrokémiai kettősréteghez. A vasleváláshoz és a 

hidrogénképződéshez tartozó meredek szakaszokra nincs jelentős hatással az áramoltatás 

növelése, mivel ezen elektródreakciók a Fe(II)-ionok nagy koncentrációja és a H+-ionok 

mozgékonysága miatt   – ilyen áramsűrűség-intervallumban – nem anyagtranszport irányította 

folyamatok.  A várakozási idő növelésének a hatása már nem ennyire egyértelmű, mivel a 0,8 

M HCl-koncentrációjú oldatoknál emeli, míg kisebb sósavkoncentrációnál csökkenti a 

katódos csúcsáramsűrűséget. A csökkenés azzal magyarázható, hogy a várakozási idő 

növelésével csökken a polarizációsebesség, amely a katódos csúcsáramsűrűség csökkenését 
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okozza.[19] A 0,8 mol/dm3 HCl-koncentrációjú oldatoknál tapasztalható növekedés, annak a 

következménye, hogy a várakozási idő növekedésével párhuzamosan nő az oldott oxigén által 

feloxidált Fe(III)-ionok koncentrációja is – mely ilyen savtartalomnál jelentős mértékű –, ami 

növeli a katódos csúcsáramsűrűséget. A várakozási időnek sincs jelentős hatása a Fe(II)-ionok 

redukciójára és a hidrogénképződésre, ami a keverés rájuk gyakorolt hatásának 

magyarázatánál leírtakkal értelmezhető. 
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 c.) d.) 

2-8 ábra. A várakozási idő és a keverés intenzitásának hatása a 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-

ként)  és  a.) 0,8 M , b.) 0,48 M, c.) 0,24 M és d.) 0,04 M sósavkoncentrációjú oldatokon 

20°C-on, levegőn és rézkatódon mért polarizációs görbékre 
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A jelentősen különböző a.) 50, b.) 500 és c.) 4000 A/m2-es katódos áramsűrűségekkel 

réz alaplemezre leválasztott vasréteg felületéről készített mikroszkópos képeket a 2-9 ábra 

mutatja. A mikrofelvételek összehasonlítása alapján elmondható, hogy – a várakozásoknak 

megfelelően – az áramsűrűség növelésével a levált vas szerkezete egyre durvult.  

A sósav hatását a különböző áramsűrűségeken leválasztott vas visszaoldódására 

árammentes feltételek és 20°C-os álló oldat mellett a 2-10 ábra mutatja. 

 

 
 a.) b.) c.) 

2-9 ábra. Az a.) 50, b.)  500 és c.) 4000 A/m2-es  áramsűrűséggel leválasztott vasminták 

felülete 
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2-10 ábra. A fajlagos visszaoldott tömeg a sósavkoncentráció függvényében 50, 500 és 4000 

A/m2-es áramsűrűséggel leválasztott mintákat vizsgálva 20°C-on 
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A 2-10 ábrán látható eredmények alapján elmondható, hogy a sósavkoncentráció növelésével 

mind a három katódos áramsűrűséggel leválasztott minta esetében folyamatosan nőtt a 

fajlagos visszaoldott tömeg, azaz az oldódás sebessége. Ez az oldódási reakció egyensúlyi és 

kinetikai viszonyainak a savtartalom növelésekor bekövetkező ilyen irányú változásával 

magyarázható. Továbbá a nagyobb áramsűrűségen leválasztott mintákból – különösen az 50-

500 A/m2-es tartományban jelentősen nagyobb mennyiségű vas oldódott vissza azonos 

savkoncentrációknál. Ez az eredmény elsősorban arra vezethető vissza, hogy a nagyobb 

áramsűrűségeken leválasztott durvább felületű és kevésbé tömör vas nagyobb felületen 

érintkezik az oldattal.  

Az elektrolit hőmérsékletének a hatását a különböző áramsűrűségeken leválasztott vas 

visszaoldódására árammentes feltételek mellett a 2-11 ábra mutatja, 0,1 mol/dm3 

sósavkoncentrációt alkalmazva. Látható, hogy a hőmérséklet növelésével nőtt a fajlagos 

visszaoldott tömeg, mely az oldódási reakció sebességének a hőmérséklettől való függésével 

értelmezhető. A nagyobb áramsűrűségeken leválasztott durvább felülettel rendelkező 

mintákból azonos hőmérsékleteken ebben az esetben is nagyobb mennyiségű vas oldódott be, 

amely a megnövekedett felülettel magyarázható. 
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2-11 ábra. A fajlagos visszaoldott tömeg a hőmérséklet függvényében 50, 500 és 4000 A/m2-es 

áramsűrűséggel leválasztott mintákat vizsgálva, 0,1 mol/dm3 HCl-oldatot alkalmazva 
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A sósavkoncentráció hatását a vas katódos leválasztásának áramhatásfokára a 2-12 ábra 

mutatja. A sósavkoncentráció növelésekor erősen csökken a vas leválasztásának 

áramhatásfoka, mely teljesen összhangban van a 2-2 ábra magyarázatánál leírtakkal. A 

növekvő savkoncentrációval a visszaoldódás mértéke is nő a 2-10 ábra szerint, mely 

ugyancsak a mért eredményeket támasztja alá. A sósavkoncentráció növelésekor tapasztalt 

áramhatásfok-csökkenés megegyezik Engelhardt[20], Homjakov et al[21] és Yoshimura et al.[27] 

eredményeivel is. A 0,24 mol/dm3 savkoncentráció feletti régióban gyakorlatilag nem válik le 

vas, azalatt viszont jelentős lehet a vasleválasztás áramhatásfoka. Míg 0,24 mol/dm3 HCl- 

koncentrációnál 2 %-os, addig 0,04 mol/dm3-nél 92 %-os az áramhatásfok. Tehát a 

sósavkoncentráció – azaz a pH – kritikus a vasleválás áramhatásfoka szempontjából.  

Az alkalmazott katódos áramsűrűség szerepét a vas elektrolitikus leválasztásának 

áramhatásfokára a 2-13 ábra mutatja. Látható, hogy a vas leválasztásának áramhatásfoka 

folyamatosan nő a katódos áramsűrűség növelésével. A növekedés az 50-500 A/m2-es 

tartományban intenzív, míg ennél nagyobb áramsűrűségek esetén kevésbé jelentős. Az 

áramhatásfok javulását a 2-2 ábránál leírtak, azaz a katódos polarizáció, illetve az ezzel 

összefüggő áramsűrűség növelésekor egyre jobban növekvő vasleválás részáramsűrűsége az 

összáramsűrűséghez képest okozza. Ez az eredmény megerősíti a korábbi munkák[20-21] 

megállapításait, melyek a vasleválás áramhatásfokának a javulását közölték a katódos 

áramsűrűség növelésével.  

A elektrolit hőmérsékletének a hatását a vas katódos leválasztásának áramhatásfokára a 

2-14 ábra mutatja. A hőmérséklet növelésével a vasleválás áramhatásfoka jelentős mértékben 

nem változik. Ez – a 2-4 ábra tanúsága szerint – azzal magyarázható, hogy a vasleváláshoz 

kapcsolódó túlfeszültség csökkenése mellett a hidrogénképződés túlfeszültsége is csökken, és 

a visszaoldódás sebessége is nő a hőmérséklet növelésével (2-11 ábra). Egy enyhe növekedési 

tendencia azonban megfigyelhető az áramhatásfokban a 40 és 60°C közötti tartományban és 

annak folytatásában, amely megfelelne az irodalomban ajánlott igen nagy, ~ 90 oC 

hőmérsékletnek.[20-21, 27]

A keverés hatását a vasleválás áramhatásfokára a 2-15 ábra mutatja. A vasleválás 

áramhatásfoka jelentősen romlik a keverés intenzitásának a növelésével. Ez főleg azzal 

magyarázható, hogy a vas kémiai visszaoldódását az áramoltatás növelése elősegíti, 

másrészről az áramoltatásnak jelentős hatása van más katódos folyamatokra is. A 2-8 ábra 

szerint nagy vaskoncentráció mellett a Fe2+-ionok utánpótlása nem igényli az erős 

áramoltatást, viszont a Fe3+-ionok redukciójának a részáramsűrűsége növekszik – mivel e 

reakció anyagtranszport irányította folyamat a kis koncentrációk miatt.  
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2-12 ábra. A vas elektrolitikus leválasztásának áramhatásfoka a sósavkoncentráció 

függvényében 200 A/m2 áramsűrűség, 20°C, és 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként) 

koncentráció mellett, levegőn, keverés nélkül, rézkatódot használva  
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2-13 ábra. A vas elektrolitikus leválasztásának áramhatásfoka a katódos áramsűrűség 

függvényében 0,08 mol/dm3 sósav- és 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként)  koncentráció, illetve 

20°C mellett, keverés nélkül, levegőn, rézkatódot használva 
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2-14 ábra. A vas elektrolitikus leválasztásának áramhatásfoka az elektrolit hőmérsékletének  

függvényében 0,08 mol/dm3 sósav- és 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként)  koncentráció, illetve 

200 A/m2  áramsűrűség mellett, keverés nélkül, levegőn, rézkatódot használva 
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2-15 ábra. A vas elektrolitikus leválasztásának áramhatásfoka az elektrolit  keverése 

függvényében 0,08 mol/dm3 sósav- és 140 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként)  koncentráció, illetve 

200 A/m2  áramsűrűség, és 20°C mellett, levegőn, rézkatódot használva 
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A vaskoncentráció hatását a vasleválás áramhatásfokára a 2-16 ábra mutatja. A 

vasleválás áramhatásfoka jelentősen csökken a vaskoncentráció csökkenésével, mely a 2-5 

ábránál leírtakkal magyarázható. Azaz adott áramsűrűség mellett a vasleválás részaránya az 

összáramsűrűségben csökken a vaskoncentráció csökkenésével. 
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2-16 ábra. A vas elektrolitikus leválasztásának áramhatásfoka a Fe- (FeCl2.4H2O-ként)   

koncentráció függvényében 0,08 mol/dm3 sósavkoncentráció, 200 A/m2  áramsűrűség, és 

20°C mellett, keverés nélkül, levegőn, rézkatódot használva 

 

Összefoglalva tehát a fejezet eredményeit, a potenciodinamikus kísérletek 

bebizonyították, hogy a savkoncentráció csökkenésével, valamint a katódos áramsűrűség és a 

Fe2+ koncentráció növelésével egyre jelentősebbé válik a Fe2+/Fe elektródreakció 

részáramsűrűsége az összáramsűrűséghez viszonyítva a visszahajló szakaszt követő felfelé 

ívelő szakaszokon. Továbbá az is bebizonyosodott, hogy a vasleválás részaránya az 

összáramsűrűségben nem emelkedik jelentős mértékben a hőmérséklet emelésével, illetve a 

cink eltávolítására a szennyező hatása miatt mindenképpen szükség van. A visszaoldódási 

kísérletek eredményei alapján kijelenthető, hogy mind a savtartalom, mind a hőmérséklet 

emelésével, illetve a minták leválasztásához alkalmazott áramsűrűség növelésével nőtt a vas 

visszaoldódásának a mértéke. A galvanosztatikus áramhatásfok vizsgálatok eredményei 

alapján – melyek a potenciodinamikus kísérletek eredményeivel összhangban állnak – 
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elmondható, hogy a vasleválás áramhatásfoka javul a savkoncentráció és a keverési intenzitás 

csökkenésével, illetve az áramsűrűség és a vaskoncentráció növelésével. Az elektrolit 

hőmérsékletének az emelése 20°C-ról 60°C-ig nem hozott jelentős változást az 

áramhatásfokban. Ezért az áramhatásfok szempontjából 20°C-nál magasabb hőmérsékletre 

nem érdemes az elektrolitot felfűteni. Tehát kijelenthető, hogy a vas legalább 80 %-os 

áramhatásfokkal leválasztható 20°C-os elektrolit,  ~ 0,05 mol/dm3 HCl koncentráció, 500-

1000 A/m2 katódos áramsűrűség, minimális áramoltatás  és min. 140 g/dm3 vaskoncentráció 

alkalmazása mellett – grafit anódot alkalmazva. Túl kis (< 0,05 mol/dm3) savkoncentrációnál 

felléphet az elektrolitban jelenlévő Fe3+-ionok hidrolízise is, amit célszerű elkerülni. Továbbá 

az 1000 A/m2 feletti áramsűrűségek alkalmazása is kerülendő a nagy áramsűrűségeknél 

tapasztalható szemcsedurvulás miatt. Fontos megemlíteni, hogy az elhasznált tűzihorganyzói 

páclé elektrolitikus vastalanítása során – figyelembe véve a 2-16 ábrát – a vasleválás 

áramhatásfoka jelentősen csökkenne, a sósavkoncentráció együttes növekedésével pedig akár 

0 %-ra is esne. Ez utóbbi miatt a katódteret mindenképpen el kell zárni az anódtértől, ahol a 

sósav koncentrációja folyamatosan nőne.  Továbbá a Zn eltávolítása is szükséges a kimerült 

pácléből, mivel jelentősen szennyezné a leváló Fe-t (2-6 és 2-7 ábra). 

 

2.2. Hidrogén anódos oxidációja 
 

A kimerült tűzihorganyzói páclevek felerősítéséhez nemcsak a vastartalom 

csökkentésére, de a sósavkoncentráció egyidejű növelésére is szükség van. A savtartalom 

regenerálása céljából az elektrometallurgia területén oxigént termelnek az anódon, melyhez 

anódnak a szulfátos oldhatatlan anódos elektrolízishez használt közönséges Pb-Ag 

ötvözeteket vagy az egyre jobban elterjedőben lévő nemesfém bevonatú, titán szubsztrátú 

dimenzióstabil anódokat (DSA)[30] alkalmazzák. Figyelembe véve a rendszerben lejátszódható 

anódreakciók (2-7, 2-8 és 2-9) standard elektródpotenciáljait[16] az oxigénképződéssel járó 

savregenerálás nem használható esetünkben, hiszen valószínűleg a Fe3+/Fe2+ elektródreakció 

lenne a meghatározó anódfolyamat a kevésbé pozitív elektródpotenciálja miatt. Továbbá – 

számításba véve a viszonylag nagy Cl--ionkoncentrációt az elhasznált páclevekben – a 

Cl2/2Cl- reakció is hamarabb indulna meg az intenzív oxigénképződés megindulásához 

viszonyított jelentősen kisebb túlfeszültségigénye miatt[30]. Az anódtér elválasztásával és 

anolitként híg kénsav oldat alkalmazásával használható lenne az oxigénképződéssel járó 

savregenerálás, viszont így jelentős lenne a cellafeszültség – a diafragma vagy a membrán 
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ellenállása és az oxigénképződés nagy túlfeszültség szükséglete miatt. Továbbá az anolit 

folyamatos cseréjére vagy tisztítására is szükség lenne – a nem tökéletes elválasztás miatt –, 

mely tényezők jelentősen megnövelnék az eljárás üzemeltetési költségeit. 

 

     (2-7) +−+ =+ 23 FeeFe VE C 771,00
25 =°

 OHeHO 22 2221 =++ −+     (2-8) VE C 229,10
25 =°

     (2-9) −− =+ CleCl 222 VE C 359,10
25 =°

  

A sósav regenerálására esetünkben a hidrogén anódos oxidációja tűnik jó megoldásnak, 

hiszen e reakciónak (2-2) kevésbé pozitív az elektródpotenciálja, mint a többi lehetséges 

reakciónak (2-7, 2-8 és 2-9) a rendszerben. Fontos megemlíteni, hogy a hidrogén 

oxidációjával jelentős energiamegtakarítás is elérhető a bomlásfeszültség szignifikáns 

csökkenése miatt. Ennek és a hidrogén nem túl magas árának (nettó 964 Ft/kg kompresszált 

hidrogén, Messer, Magyarország, 2006) köszönhetően, a hidrogén protonná történő 

oxidálásához használt hidrogén-diffúziós anódok nemcsak az üzemanyagcellákban, hanem az 

elektrometallurgia területén is már megjelentek[15, 31-34]. Hidrogén-diffúziós anódokkal már 

kísérleteztek a réz-, cink-, nikkel- és ólommetallurgia területén.[31] Allen et al.[15] ipari 

méretekben vizsgálták a hidrogén-diffúziós anódok alkalmazhatóságát a cink elektrolízisénél 

a Ruhr-Zink GmbH-nál. Vizsgálataik bebizonyították, hogy a cellafeszültséget akár 1,8-2 V-

tal is lehet csökkenteni, mellyel 1,316 kWh/kg Zn fajlagos energiafelhasználást lehet elérni 

szemben a hagyományos cinkelektrolízis ~ 3,3 kWh/kg Zn[35] fajlagos 

energiafelhasználásával. Hasonlóan jó eredményeket értek el laboratóriumi körülmények 

között Exposito et al. is az ólom fluoroborátos[33] és kloridos[34] elektrolízisekor. A hidrogén 

anódos oxidációjakor fellépő túlfeszültség vizsgálatakor kiderült, hogy akár még 2000 A/m2-

es áramsűrűség alkalmazásához is csak 0,25 V anódpotenciál szükséges[31]. 

 A hidrogén-diffúziós anódok alkalmazhatóságát a HCl-koncentráció felerősítésére tehát 

mindenképpen érdemes megvizsgálni. Ezért kísérleteim célja egy saját kezűleg összeállított 

újszerű hidrogén-diffúziós anód polarizációs viselkedésének a tanulmányozása különböző 

körülmények között és az alkalmazhatósága határainak a meghatározása.  

2.2.1. Kísérleti eljárás 
 

A hidrogén-diffúziós anódot az amerikai E-Tek cég által gyártott és forgalmazott LT 

120E-W típusú kis hőmérsékletekhez alkalmazott elektród (2-1 táblázat) felhasználásával 
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építettem fel. Az elektródréteget egy olyan hordozófelületre ragasztottam, mely megoldja a 

hidrogén szállítását és az elektromos áram továbbítását az elektródfelülethez (2-17 ábra). A 

hidrogén-diffúziós anódot a gázáramlási sebesség, a hőmérséklet, a HCl- és a FeCl2- 

koncentráció függvényében potenciodinamikus eljárással vizsgáltam. Minden egyes kísérletet 

egy 250 cm3-es üvegcellában, 3 elektródos elrendezéssel hajtottam végre. 

Referenciaelektródnak egy telített kalomel elektródot (SCE), ellenelektródnak rezet és 

munkaelektródnak az összeállított hidrogén-diffúziós anódot alkalmaztam. A munkaelektród 

aktív felülete ~ 4 cm2 volt. A referenciaelektródhoz használt Luggin-kapilláris hegyét a lehető 

legközelebb állítottam a munkaelektród aktív felületéhez, hogy elkerüljem az oldat ellenállása 

miatti feszültségesést.  

 

2-1 táblázat. Az LT 120E-W típusú hidrogén-diffúziós elektród fontosabb adatai[36] 

Max. 
megengedett 
hőmérséklet, 

°C
Vastagság, 

mm
Sűrűség, 

g/cm3

Fajlagos 
ellenállás, 
mohm cm

Pt tartalom, 
g/m2

95 0,33 0,54 685 5  
 

Áramvezető rézdrót

H2 ki Plexi hordozófelület

H2 be
Szilikon ragasztó

Szénszálszövet LT 120E-W elektród  
2-17 ábra. A kísérletekhez használt újszerű hidrogén-diffúziós anód sematikus szerkezeti rajza 

 

A mintaoldatokat analitikai tisztaságú HCl, desztillált víz és FeCl2.4H2O-ból készítettem el. A 

hidrogénáramlás sebességét a membrános elektrolíziskísérletekhez szükséges elméleti 

hidrogénfogyasztás alapján állítottam be.  A sósavkoncentrációt 0,05 és 3 mol/dm3 között 

változtattam a regenerálás során a hidrogén-diffúziós anód környékén kialakulható 

sósavkoncentrációnak megfelelően. A vaskoncentrációt 0 és 80 g/dm3 között állítottam be, 

mely intervallum összhangban van a regenerálás céljaként kitűzött vaskoncentrációval. A 
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vizsgálatokhoz a 2.1.1. pontban már ismertetett potenciosztátot, AD-DA konvertert és 

szoftvert használtam. A feszültséget itt is 25 mV-tal emeltem, a várakozási idő pedig 5 

másodperc volt. Az anódpotenciál tartományát az árammentes potenciáltól egészen ~ 1 V vs. 

SHE-potenciálig változtattam. Az anódpotenciál értékeket az SHE, az A/cm2-ben megadott 

áramsűrűség értékeket pedig A/m2-alapú skálára számoltam át. 

 

2.2.2. Eredmények és értékelésük 
 

A hidrogén-diffúziós anód polarizációs viselkedését a hidrogén oxidációja közben a 

gázáramlás sebessége, a vaskoncentráció, a hőmérséklet és a sósavkoncentráció függvényében 

a 2-18, 2-19, 2-20 és a 2-21 ábrák mutatják. 

A 2-18 ábra szerint a hidrogén intenzív oxidációja már egészen kicsi anódpotenciálon 

megindul, majd a hidrogén áramlási sebességével arányosan egyre nagyobb a görbékben az 

anódos csúcsáramsűrűség[19]. Az áramlási sebesség növelése nem okoz jelentős eltérést a 

polarizációs görbék kezdeti emelkedő szakaszában, azaz nem változtatja az adott áramsűrűség 

eléréséhez szükséges túlfeszültséget. A csúcs után ~ 0,75 V anódpotenciálon az áramsűrűség 

újra elkezd növekedni, mely a Fe(II)-ionok oxidációjával áll összefüggésben. Ezt a 2-19 ábra 

is bizonyítja, mivel a vasat nem tartalmazó oldat polarizációs görbéje a viszonylag hamar 

beálló határáramsűrűség-szakaszon nem növekszik tovább, a többivel ellentétben. A 2-18 ábra 

görbéi alapján elmondható, hogy az áramsűrűséget ~ 2200 A/m2 értékig (~ 0,75 V-hoz tartozó 

áramsűrűség) lehet úgy növelni, hogy az anódon csak a szükséges hidrogén oxidációja 

játszódjon le. Az adott áramsűrűségek eléréséhez szükséges túlfeszültségek kísérleteinkben 

valamivel nagyobbak, mint a szakirodalomban[31] fellelhető értékek, mely valószínűleg a 

hidrogén-diffúziós anód nem azonos kialakítására vezethető vissza. 

A 2-19 ábra alapján továbbá elmondható, hogy a vastartalom változtatása sem okozott 

jelentős változást a polarizációs görbékben. Mindazonáltal az anódos csúcsáramsűrűségekben 

megfigyelhető jelentős eltérések azt bizonyítják, hogy a vaskoncentráció növekedésével 

csökken a hatásfoka az anódnak – azaz egyre rosszabb hatásfokkal használja fel az átáramló 

hidrogént. 

A 2-20 ábra alapján kijelenthető, hogy a hőmérséklet emelése csökkenti az adott 

áramsűrűség eléréséhez szükséges túlfeszültséget, mert a Butler-Volmer egyenletben (2-6) 

található csereáramsűrűségben szereplő katódos és anódos reakció átlépési tényezője 
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növekszik a hőmérséklettel. Fontos megjegyezni, hogy a Fe(II)-ionok intenzív oxidációja is 

kisebb anódpotenciálon indul meg a hőmérséklet emelésével. 

 A sósavkoncentráció változtatása nem befolyásolja jelentős mértékben a polarizációs 

görbéket a 2-21 ábra szerint. Az anódos csúcsáramsűrűségek egymástól való eltérése az 

áramlási sebességekben való kismértékű különbségek miatt van. 
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2-18 ábra. A hidrogén anódos oxidációjának polarizációs görbéi a hidrogén áramlási 

sebességének a függvényében 20°C-on, 3 mol/dm3 HCl- és 40 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként) 

koncentráció mellett, keverés nélkül, levegőn  mérve 
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2-19 ábra. A hidrogén anódos oxidációjának polarizációs görbéi a vaskoncentráció 

(FeCl2.4H2O-ként) függvényében ~ 315 cm3 H2/h, 20°C és 3 mol/dm3 HCl-koncentráció 

mellett, keverés nélkül, levegőn  mérve 
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2-20 ábra. A hidrogén anódos oxidációjának polarizációs görbéi az elektrolit 

hőmérsékletének a függvényében ~ 315 cm3 H2/h, 3 mol/dm3 HCl- és 40 g/dm3 Fe- 

(FeCl2.4H2O-ként) koncentráció mellett, keverés nélkül, levegőn  mérve 
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2-21 ábra. A hidrogén anódos oxidációjának polarizációs görbéi a sósavkoncentráció 

függvényében ~ 315 cm3 H2/h, 20°C és 40 g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O-ként) koncentráció mellett, 

keverés nélkül, levegőn  mérve 

 

A kísérletek tehát bebizonyították, hogy lehetséges a hidrogén szelektív oxidációja az 

általam összerakott újszerű hidrogén-diffúziós anóddal, mégpedig függetlenül a 

sósavkoncentrációtól (0,05-3 mol/dm3 tartományban) és a vaskoncentrációtól (0-100 g/dm3 

tartományban), 20°C-on, ~ 2200 A/m2 anódos áramsűrűségig. A hőmérséklet emelése nem 

növeli az alkalmazható áramsűrűség tartományát, mert a Fe(II)-ionok oxidációja is kisebb 

anódpotenciálon indul meg.  
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2.3. Kísérletek membrános elektrolízissel 
 

A 2.1. és a 2.2. fejezetekben bebizonyosodott, hogy a vas katódosan jó áramhatásfokkal 

leválasztható és a sósav regenerálható a hidrogén anódos oxidációja közben a megfelelő 

körülmények betartása mellett. A hiba az, hogy a kívánt 3-5 mol/dm3 sósav- és a 40-80 g/dm3 

vaskoncentráció nem érhető el egy egyterű cellában, mert a vasleválás áramhatásfoka 

rohamosan csökken a HCl koncentráció növekedésével (2-12 ábra). Azaz már kb. 0,2 

mol/dm3 HCl koncentrációnál zömében hidrogén fog leválni a katódon, mely meggátolja a 

kitűzött célok elérését. Ezért a katódteret – ahol ~ 0,05 mol/dm3 HCl koncentrációt kell 

fenntartani – mindenképpen el kell különíteni az anódtértől, ahol a sósavkoncentráció 

növekszik. Az elválasztást olyan anyaggal érdemes kivitelezni, amely visszatartja a protonok 

diffúzióját az anódtérből a katódtérbe, és engedi a Cl--ionok fordított transzportját. Így 

elviekben a kimerült páclé a katódtérben vastalanítható, mialatt az anódtérben az előző körben 

vastalanított oldat sósavkoncentrációja növekszik. Erre a célra alkalmasnak a néhány évtizede 

kifejlesztett anioncserélő membránok mutatkoznak.  

Az anioncserélő membránokban a polimermátrixhoz (polisztirol-divinil-benzol) töltéssel 

rendelkező csoportok kötődnek, amelyhez ellentétes töltésű mobil ionok (ellenion) 

kapcsolódnak[37]. Ha a töltéssel rendelkező kötött csoport –N+(CH3)3
[37], azaz kvaternér 

ammónium, akkor anioncserélő membránról beszélünk, hiszen a kialakuló pozitív 

töltésfelesleg miatt csak negatív töltésű ionok kapcsolódhatnak a funkciós csoporthoz. 

Amikor elektromos erőtér fenntartása mellett egy anioncserélő membránt elektrolitba 

helyeznek, az elektromos áramot a kötött funkciós csoporttal ellentétes, negatív töltésű mobil 

ionok transzportja indítja meg. Ezen ionok transzportja a membrán két oldala közötti 

potenciálgradiens hatására indul meg. Az ioncserélő membránok viselkedését leggyakrabban 

a permszelektivitás és a transzportszám (t) értékeivel jellemzik, mely utóbbi egy adott ion 

membránon keresztüli transzportja által beindult áram aránya a membránon keresztül folyó 

összáramhoz képest.[37] Fontos megemlíteni a ko-ionok[37] szerepét is, amelyek a kötött 

funkciós csoportok töltésével megegyező töltéssel rendelkeznek, és transzportjukkal 

csökkentik a membrán hatásfokát. Ioncserélő membránokat legtöbbször elektrodialízishez 

használnak, amit legelterjedtebben különböző elektrolitok koncentrálására vagy sótalanítására 

alkalmaznak. Ezért az elektrodialízist gyakran használják tengervíz sótalanítására, illetve 

koncentrálására, savak, lúgok visszanyerésére, az élelmiszer-, a gyógyszer- és a 

galvániparban.[37] Ioncserélő membránokat membrános elektrolízishez is széleskörűen 

alkalmaznak, amikor – az elektrodialízissel szemben – fontos az elektródokon keletkező 
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termék is. Az ioncserélő membránok ilyenkor azt a szerepet töltik be, hogy a katolit és az 

anolit ne keveredjenek össze. Ilyen alkalmazások, pl. a klór-alkáli elektrolízis, galvanizálás, 

ózon- és krómsavteremelés, összetett fémtisztító eljárások, stb.[37] Noha az ioncserélő 

membránok a fentieknek megfelelően bizonyítottan jól alkalmazhatók különböző töltéssel 

rendelkező ionok egymástól való elválasztására, az alkalmazhatóságuk behatárolt a ko-ionok 

transzportja miatt. Ez főleg éppen a savak koncentrálásánál jelent nehézséget, mert a protonok 

kis méretük és töltésük miatt viszonylag nagy transzportszámmal rendelkeznek az 

anioncserélő membránokban. Az anioncserélő membránokban a proton szivárgását és ennek a 

csökkentését éppen ezért már többen is tanulmányozták[38-48]. Lindheimer et al.[44] 

megmutatták, hogy az anioncserélő membránra számított áramsűrűség növelésével 

kismértékben növekszik a sósavregenerálás áramhatásfoka. Jörissen et al.[48] AEM Neosepta 

AHA anioncserélő membránnal ~ 40 %-os áramhatásfokkal tudtak 4 mol/kg koncentrációjú 

sósavoldatot regenerálni elektrodializáló cellájukban. 

Az anioncserélő membránok a szakirodalom alapján használhatóak sósav 

regenerálására, noha – koncentrált HCl oldatoknál – csak kis áramhatásfokok mellett. Kiderült 

továbbá, hogy a membránok típusainak (protonblokkoló, vagy nem) és az alkalmazott 

membrános áramsűrűségnek is fontos szerepe van még az áramhatásfok kialakításában. 

Kísérleteim célja tehát a membrános elektrolízis alkalmazhatósága határainak a 

meghatározása – az elektródok működtetésére a 2.1. és a 2.2. fejezetekben meghatározott 

optimális körülményeket alkalmazva – kimerült tűzihorganyzói páclevek regenerálására, 

illetve a módszer energia-felhasználásának a felfedése.  

2.3.1. Kísérleti eljárás 
 

A membrános elektrolízis kísérleteket egy 150 cm3 hasznos térfogatú átlátszó plexi 

cellában hajtottam végre, úgy hogy a katód- és az anódteret egy speciális proton visszatartó 

anioncserélő membránnal (PC ACID 60, gyártó: PCA GmbH) választottam el egymástól (2-

22 ábra). Katód alaplemeznek eddigi kísérleteimmel összhangban (2.1. fejezet) egy 9 cm2 

aktív felületű rézlemezt használtam. Anódnak a 2.2. fejezetben bemutatott hidrogén-diffúziós 

anódot alkalmaztam (2-17 ábra), mely ~ 4 cm2 aktív felülettel rendelkezett. A hidrogén 

áramlási sebességét úgy állítottam be, hogy az utánpótlás a szükséges fogyasztás ~ 1,25-

szerese legyen[31]. Az anioncserélő membrán keresztmetszete 25 cm2 volt. A katódtérbe – a 

2.1. fejezet eredményeit és gyakorlati szempontokat is figyelembe véve – 50 cm3 160-200 

g/dm3 Fe- és ~ 0,05 mol/dm3 sósavkoncentrációjú oldatot öntöttem. Az anódtér kiinduláskor 

50 cm3 ~ 40 g/dm3 Fe- és ~ 0,5 mol/dm3 sósavkoncentrációjú oldatot tartalmazott. A 
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vaskoncentrációt a kitűzött céloknak (1.3.2. fejezet) megfelelően választottam meg, a 

sósavkoncentrációt pedig a jobb vezetőképesség miatt emeltem egy kicsit. 

 

H2 diffúziós anód Szilikongumi tömítés

Réz katód

       Plexi cella Anioncserélő membrán  
2-22 ábra. A membrános cella sematikus szerkezeti rajza 

 

A konstans egyenáramot egy GW GPR1810HD típusú tápegység biztosította. Az elektrolízis 

során ~ 20800 C töltést használtam fel, amely elméletileg a katolit vaskoncentrációját 160 

g/dm3-ről 40 g/dm3-re csökkentheti az anolit sósavkoncentrációját pedig 0,5 mol/dm3-ről 4,8 

mol/dm3-re növelheti. Az egyes kísérletek között az volt a különbség, hogy a megengedett 

határokon belül változtattam a katódos és az anódos áramsűrűséget (2.1. és 2.2. fejezetek), 

mellyel a membrános cellában alkalmazott áram szerepét akartam tisztázni az 

energiafelhasználásra. Az anolitból, és a katolitból meghatározott időnként 0,2 cm3-es 

mintákat vettem, amelyek sósavkoncentrációját hígítás után pH méréssel (Ross kombinált 

üvegelektród és Orion 710A+ pH-méter segítségével), vaskoncentrációját pedig 

atomabszorpciós spektrofotometriával (PYE UNICAM SP 190) határoztam meg. A mért 

koncentrációkból kiszámítottam a vastalanítás és a sósavregenerálás mértékét, és ezeket az 

elméletileg elérhető mértékekhez viszonyítottam, amely megadta a kumulatív 

áramhatásfokokat. A cellafeszültséget egy digitális multiméter, a hőmérsékletet közönséges 

hőmérő segítségével mértem. 

2.3.2. Eredmények és értékelésük 
 

A 2-23 ábra a 180 A/m2-es membrános, 500 A/m2-es katódos és ~ 1125 A/m2-es anódos 

áramsűrűséggel elvégzett elektrolízis során mért a.) vaskoncentrációkat , b.) 
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sósavkoncentrációkat, c.) cellafeszültséget és elektrolit hőmérsékletet, d.) a vastalanítás és a 

sósavregenerálás áramhatásfokát mutatja.  
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2-23 ábra. A mért a.) vaskoncentrációk, b.) sósavkoncentrációk, c.) cellafeszültség és 

elektrolit hőmérséklet, illetve d.) a vastalanítás és a sósavregenerálás kumulatív 

áramhatásfoka az idő függvényében 180 A/m2-es membrános, 500 A/m2-es  katódos és ~ 1125 

A/m2-es anódos áramsűrűségeket alkalmazva 

 

A 2-23 ábra szerint a vaskoncentráció a kísérlet végére a katolitban ~ 80 g/dm3-re 

csökkent, miközben az anolitban szinte változatlanul kb. 40 g/dm3 maradt. A 
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sósavkoncentráció az elektrolízis befejezésével az anolitban ~ 3,3 mol/dm3-re, míg a 

katolitban kb. 0,12 mol/dm3-re növekedett. Mind a sósavregenerálás, mind a vastalanítás 

áramhatásfoka a kísérlet végére ~ 65 %-ra esett vissza, mialatt az elektrolithőmérséklet kb. 

27°C-ra állt be. A cellafeszültség folyamatosan csökkent az elektrolit hőmérsékletének és az 

anolit savtartalmának a növekedése miatt. Az elektrolízissel tehát sikerült a kimerült páclének 

megfelelő mintaoldat vaskoncentrációját kb. 80 g/dm3-re csökkenteni (a cél 40-80 g/dm3 

volt), a sósavkoncentrációját pedig ~ 3,3 mol/dm3-re növelni (a kívánt koncentráció 3-5 

mol/dm3 volt) ~ 200 kWh/m3 fáradt páclé energiafelhasználás mellett.  

A 2-24 ábra a 270 A/m2-es membrános, 750 A/m2-es katódos és ~ 1690 A/m2-es anódos 

áramsűrűséggel elvégzett elektrolízis során mért a.) vaskoncentrációkat , b.) 

sósavkoncentrációkat, c.) cellafeszültséget és elektrolit hőmérsékletet, d.) a vastalanítás és a 

sósavregenerálás áramhatásfokát mutatja.  

A 2-24 ábra szerint az előző kísérlet során elért vas- és sósavkoncentrációk (~ 80 g/dm3 

Fe és ~ 3,3 mol/dm3 HCl) az előbbi kísérlethez képest kevesebb elektromos töltés 

felhasználásával érhetők el – a nagyobb kezdeti vaskoncentrációt is figyelembe véve. Ezt a 

megnőtt áramhatásfokok (kb. 70 %) is mutatják. Az energiafelhasználás viszont nem csökkent 

az előbbi kísérlethez képest (~ 200 kWh/m3), mivel a cellafeszültség a nagyobb áram 

alkalmazása miatt növekedett. Az elektrolithőmérséklet ebben a kísérletben közel 30°C-ra állt 

be. 

A 2-25 ábra a 342 A/m2-es membrános, 950 A/m2-es katódos és ~ 2140 A/m2-es anódos 

áramsűrűséggel elvégzett elektrolízis során mért a.) vaskoncentrációkat , b.) 

sósavkoncentrációkat, c.) cellafeszültséget és elektrolit hőmérsékletet, d.) a vastalanítás és a 

sósavregenerálás áramhatásfokát mutatja. 

A 2-25 ábra tanúsága szerint az eddigi kísérletekben elért vas- és sósavkoncentrációk (~ 

80 g/dm3 Fe és ~ 3,3 mol/dm3 HCl) az előbbi kísérletekhez képest még kevesebb elektromos 

töltés felhasználásával érhetők el – számításba véve a nagyobb kezdeti vaskoncentrációt is. 

Ezt a megnövekedett áramhatásfokok itt is alátámasztják. Ez azzal magyarázható, hogy a 

membrános cellában alkalmazott áram növekedésével a membrános áramsűrűség is 

növekszik, mellyel csökken az aránya az adott időegység alatt az anioncserélő membránon 

keresztüli koncentrációgradiens hatása miatti proton diffúziónak (1.2.2.) az elektromos erőtér 

hatása miatti migrációhoz képest. Az elektrolízis energiafelhasználása viszont nem csökkent 

az előző kísérletekhez képest (~ 200 kWh/m3) a cellafeszültség további növekedése miatt. Az 

elektrolithőmérséklet az elektrolízis folyamán ~ 36°C-ra állt be.  

 



Csicsovszki Gábor PhD értekezés   45 
Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzói páclevek regenerálására 

 

0

40

80

120

160

200

V
as

ko
nc

en
trá

ci
ó,

 g
/d

m
3

0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

4

Só
sa

vk
on

ce
nt

rá
ci

ó,
 m

ol

Idõ, h

Katolit
Anolit

 
0 2 4 6 8 10

Idõ, h

/d
m

3

Anolit
Katolit

 
 a.) b.) 

0 2 4 6 8 10
Idõ, h

1.2

1.6

2

2.4

2.8

C
el

la
fe

sz
ül

ts
ég

, V

Cellafeszültség
Hõmérséklet

20

25

30

35

40

45

H
õm

ér
sé

kl
et

, o C

 
0 2 4 6 8

Idõ, h
10

40

60

80

100

Á
ra

m
ha

tá
sf

ok
, %

HCl
Fe

 
 c.) d.) 

2-24 ábra. A mért a.) vaskoncentrációk, b.) sósavkoncentrációk, c.) cellafeszültség és 

elektrolit hőmérséklet, illetve d.) a vastalanítás és a sósavregenerálás kumulatív 

áramhatásfoka az idő függvényében 270 A/m2-es membrános, 750 A/m2-es  katódos és ~ 1690 

A/m2-es anódos áramsűrűségeket alkalmazva 
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2-25 ábra. A mért a.) vaskoncentrációk, b.) sósavkoncentrációk, c.) cellafeszültség és 

elektrolit hőmérséklet, illetve d.) a vastalanítás és a sósavregenerálás kumulatív 

áramhatásfoka az idő függvényében 342 A/m2-es membrános, 950 A/m2-es  katódos és ~ 2140 

A/m2-es anódos áramsűrűségeket alkalmazva 

 

2.4. Következtetések 
 

A polarizációs vizsgálatokkal meghatároztam, hogy a sósavkoncentráció csökkenésével, 

a katódos áramsűrűség és a Fe2+-koncentráció növelésével egyre növekszik a Fe2+/Fe 

elektródreakció részáramsűrűsége az összáramsűrűséghez viszonyítva. Továbbá az is 
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bebizonyosodott, hogy a vasleválás részaránya az összáramsűrűségben nem emelkedik 

jelentős mértékben a hőmérséklet emelésével, illetve a cink eltávolítása is szükséges a 

szennyező hatása miatt. A galvanosztatikus kísérletekkel megállapítottam,  hogy a vas 

legalább 80 %-os áramhatásfokkal válik le 20°C-os elektrolit hőmérséklet, ~ 0,05 mol/dm3 

HCl koncentráció, 500-1000 A/m2 katódos áramsűrűség, minimális áramoltatás és min. 140 

g/dm3 vaskoncentráció mellett – grafit anódot alkalmazva. A vastalanítás során csökkenő 

vaskoncentráció csökkenti az áramhatásfokot. 

Meghatároztam, hogy lehetséges a hidrogén szelektív oxidációja a saját kezűleg 

összeállított újszerű hidrogén-diffúziós anóddal, mégpedig függetlenül a sósavkoncentrációtól 

(0,05-3 mol/dm3 tartományban) és a vaskoncentrációtól (0-100 g/dm3 tartományban), 20°C-

on, ~ 2200 A/m2 anódos áramsűrűségig.  

A membrános elektrolízis kísérletek során sikerült bizonyítani, hogy a 2.1. és a 2.2. 

fejezetekben meghatározott optimális körülmények alkalmazása mellett ~ 200 kWh/m3 

energiafelhasználással cinknélküli fáradt páclevekkel közel azonos összetételű szintetikus 

oldatok vaskoncentrációja a katolitban ~ 80 g/dm3-re csökkenthető, a sósavkoncentrációja az 

anolitban pedig ~ 3,3 mol/dm3-re növelhető (a kitűzött célok: 40-80 g/dm3 Fe és 3-5 mol/dm3 

HCl). Továbbá a cellában alkalmazott áram változtatása – a megengedett határokon belül – 

nem eredményez energiafelhasználás-változást.  
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3. Cink eltávolítása kimerült Fe-Zn-HCl-páclevekből 
anioncserével 
 

Az előző fejezetben bebizonyosodott, hogy megfelelő tisztaságú vasat a tűzihorganyzói 

páclevekre jellemző 5-40 g/dm3 cinktartalom mellett nem lehet előállítani membrános 

elektrolízisessel. Továbbá a membrános elektrolízishez nélkülözhetetlen anioncserélő 

membránok permszelektivitása jelentősen csökken ZnCl2 és HCl jelenlétében egyes 

kutatások[45, 49] szerint, mely a savregenerálás áramhatásfokának visszaesését eredményezné. 

Aouad et al.[49] szerint ZnCl2 adagolásakor az anioncserélő membrán teljesen elvesztette 

permszelektivitását, azaz a protonok transzportszáma megközelítette az 1-et. Ezt azzal 

magyarázták, hogy az ilyen rendszerben stabilis cink-kloro anionos komplexek semlegesítik 

az anioncserélő membrán kötött pozitív töltésű funkciós csoportjainak egy részét, mellyel a 

membrán részlegesen, vagy egészben amfoterré válik, és elveszti az anionokra nézve a 

permszelektivitását. Ezért a cink eltávolítása a kimerült pácléből mindenképpen szükséges a 

membrános elektrolízis előtt. A fáradt pácoldatot a cinktől a lehető legnagyobb mértékben 

célszerű megtisztítani, hisz a cink kis koncentrációknál is hamar felhalmozódhat az 

anioncserélő membránokban, mely a permszelektivitás csökkenéséhez vezet. A többi 

szennyező elem eltávolítására nincs szükség, mert csak nagyon kis koncentrációban vannak 

jelen (Pb, Ni, Cu, Al: 10 – 90 mg/dm3) és a membrán tulajdonságait sem rontják. 

 Korábbi kísérleti eredmények[17, 50-51] bizonyítják, hogy cink- és sósavtartalmú oldatok 

hatékonyan tisztíthatók anioncserés elválasztással. Az ioncserélő gyanták pozitív, vagy 

negatív töltésű fix ionos csoportokat tartalmaznak, és azokhoz csatlakozó, szabadon mozgó 

ellenionjaikat képesek más hasonló ionokkal kicserélni.[52] Az anioncserélő gyanták a 

korábban az anioncserélő membránokkal kapcsolatban leírtaknak megfelelően épülnek fel, 

azonban szemcsés formájúak és oszlopba töltve viszonylag nagy ioncserés kapacitás 

alakítható ki velük.  Az ioncserét már régóta használják különböző vizek, illetve vizes oldatok 

kezelésére, legtöbbször vízlágyítás és nehézfémion-mentesítés céljából. E feladatokra kation- 

és anioncserélő gyantákat szoktak alkalmazni. A fémkinyerés és feldolgozás területén is 

inkább a vízlágyítás és a szennyvízkezelés területén terjedt el először. Az ioncserélő gyantákat 

hagyományosan nem az egyes fémek tisztítására, azaz szennyezőiktől történő elválasztására, 

hanem különböző oldatok összes kation, illetve anion tartalmának egy-egy adott, általában 

Na+- és Cl--ionra történő lecserélésére alkalmazták. A fémek szorpciós profilját sósavas 

közegből erősen bázisos anioncserélő gyantára először Kraus és Nelson[50] mutatta be, 

lehetővé téve ezzel nagyrészük szelektív elválasztását. A közelmúltban Kékesi et al.[53] 
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megbízhatóbbnak tekintett kísérleti módszerrel korrigálták és kiegészítették a szorpciós 

adatokat a gyakorlat szempontjából fontos esetekre. E szorpciós függvények az egyes elemek 

adott sósav koncentrációknál mért egyensúlyi megoszlási hányadosának (D) a tizes alapú 

logaritmusát mutatják. A fázistérfogatokra vonatkozó egyensúlyi megoszlási hányadosnak a 

következő a definíciója: 

 

 
mennyiségefémlévőoldatbantérfogatúegységnyi
mennyiségefémlévőgyantábantérfogatúegységnyiD = . (3-1) 

 

A megoszlási függvények ismerete tehát nagyon fontos, mivel ennek alapján határozhatók 

meg azok a sósavkoncentrációk, ahol egyes fémek igen, mások viszont nem kötődnek az 

anioncserélő gyantán, azaz elválasztásra van lehetőség. A megkötődést két fontos tényező 

határozza meg: 

 

 az adott összetételű (n) és polimeritású (p) komplex anionok (kloro-komplexek) 

képződése 

 

  (3-2) )( nv
pnp

v ClMepnClpMe −−+ ⇔+

 

 és a kialakult (pz) töltésű anionos komplex egyensúlyi szorpciója az 

anioncserélő gyantára 

−pz
pnpClMe

  

 −−−− +⇔+ pzClClMeClpzClMe pz
pnp

pz
pnp , (3-3) 

ahol a felülvonás a gyanta fázisban található iont jelöli, z ( nvz −= ) pedig a 

p=1 polimeritású anionos komplex, azaz az egy fématomra jutó eredő átlagos 

töltésének abszolút értéke[17]. 

 

Az ioncsere reakció (3-3) egyensúlyi állandóját a következőképpen lehet felírni[53]: 
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Az említett két tényező alapján a fémek a következő 4 nagy csoportba oszthatók: 

 

1. nincs szorpció a teljes HCl-tartományban (cHCl: 0,1-12 M) pl.: alkálifémek, 

alkáliföldfémek, Al, Ni, stb., 

2. nagyon gyenge szorpció (0,3 < D <1, cHCl = 12 M) pl.: Mn, Tl, Ti, stb., 

3. nagyon erős szorpció (D>>1) pl.: Au3+, Rh4+, stb., 

4. van szorpció, de erősen függ a sósav koncentrációjától pl.: Fe, Zn, többi átmeneti fém 

nagy része[50]. 

 

A különböző szorpciós profilok tehát lehetővé teszik sok fém anioncserés tisztítását, azaz 

szelektív megkötésüket és elúciójukat a szennyezőkkel szemben kloridos és sósavas 

oldatokban. A sósavas közegű anioncserés fémtisztítás az utóbbi évtizedben ért el igazán 

kimagasló eredményeket, hiszen egyre több publikáció számolt be ultra-nagy tisztaságú 

fémek ily módon történő sikeres előállításáról. Sikerült ultra-nagy tisztaságú rezet[54-57], 

cinket[51, 57], vasat[17, 57] és kobaltot[53, 57, 58] előállítani. Azaz pontosabban olyan tiszta fém-

klorid oldatokat készítettek, amelyekből az egyes fémeket elektrolízissel vagy bepárlás utáni 

hidrogénes redukcióval[59] ultra-nagy tisztasággal lehetett kinyerni.  

Az esetünkben fontos cink és vas szorpciós profiljait megfigyelve (3-1 ábra)[17] 

elmondható, hogy a cink 1-2 mol/dm3 sósavkoncentráció mellett anioncserével jól 

megköthető, miközben sem a fáradt páclevekre jellemző Fe(II)-, sem a kis mennyiségben 

jelenlévő Fe(III)-ionok nem kötődnek meg az anioncserélő gyantán.  
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3-1 ábra. A cink és a vas anioncserés egyensúlyi megoszlási hányadosa a sósavkoncentráció 

függvényében[17]
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Ez alapot ad az elválasztásukra, noha a fáradt páclé nagy vas(II)-klorid koncentrációja miatt a 

cink megköthetősége jelentősen változhat. Éppen ezért szükség van a cink anioncserés 

megköthetőségének egyensúlyi vizsgálatára a kimerült páclevekre jellemző vas(II)-klorid- és 

HCl-alapú rendszerek együttes figyelembevételével.  

Az optimális megköthetőségi intervallumok egyensúlyi meghatározása után oszlopos 

anioncserés kísérletekkel fogom tanulmányozni a cink tényleges elválaszthatóságát a páclétől 

egyéb, az ioncsere kinetikáját befolyásoló paraméterek függvényében. 

 

3.1. Egyensúlyi vizsgálatok 

3.1.1. Kísérleti eljárás 
 

A kísérletekhez Varion AT-660 típusú erős bázisú anioncserélő gyantát (3-1 táblázat) 

alkalmaztam, melyet – egyetértésben a javasolt előkészítési eljárással[60] – először metanollal 

mostam, majd egy oszlopba helyezve, ismételve 2 mol/dm3 NaOH, desztillált víz, 2 mol/dm3 

HCl és desztillált vízzel kondicionáltam. Ezek után 10 cm3 nedves gyantát kimértem, szűrtem, 

majd szobahőmérsékleten szárítottam.  A tömegállandóság beállta után meghatároztam a 

gyanta látszólagos sűrűségét, amelyet a kísérletekhez szükséges többi 10 cm3 térfogatú gyanta 

egyszerűbb kimérésére használtam.[60] A mintákat 25 cm3 oldattal érintkeztettem egy 

rázóberendezésben. Az oldatokat analitikai tisztaságú FeCl2.4H2O, ZnCl2 és sósavoldat 

felhasználásával készítettem el. A megfelelő érintkeztetési idő meghatározása érdekében 

először egy ~ 100 mg/dm3 Zn és 2 mol/dm3 HCl koncentrációjú oldatot érintkeztettem az 

említett gyantával 3 órán keresztül. A több oldattal párhuzamosan végzett kísérlet során 

meghatározott időnként mintát vettem, és a minta cinkkoncentrációját atomabszorpciós 

spektrofotometriával határoztam meg. A cink egyensúlyi megoszlási hányadosának a 

logaritmusát pedig az eredeti és az érintkeztetés folyamán vett minták cinkoncentrációjából 

számoltam ki. A meghatározott cinkkoncentrációkat és az egyensúlyi megoszlási 

hányadosokat az idő függvényében a 3-2 ábra mutatja, amely szerint a cinkkoncentráció az 

első tíz percben gyorsan csökken, majd kb. 40-60 perc után beáll az egyensúly. Ezek alapján a 

további egyensúlyi mérésekhez 60 perc érintkeztetési időt alkalmaztam.  

A kísérletekhez az oldatok összetételét a kimerült tűzihorganyzói páclevek 

összetételével összhangban választottam meg. Azaz a cink egyensúlyi megoszlási hányadosát 

a sósav-, a FeCl2-koncentráció és ezek kombinálásával vizsgáltam. Az oldatok 

cinkkoncentrációját a vizsgálatok során kb. 100 mg/dm3-re állítottam be az oldott fém 
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koncentrációjának a zavaró hatását elkerülve[17]. A kísérletek folyamán két párhuzamos 

mérést végeztem minden egyes pont biztos meghatározásának az érdekében. A kiinduló és az 

egyensúlyba került oldatok cink- és sósavkoncentrációit atomabszorpciós technikával, illetve 

titrálással határoztam meg. A mérési eredményekből a már előbb említett módon kiszámoltam 

az egyensúlyi megoszlási hányadosok logaritmusát, és azokat a sósav-, illetve a FeCl2- 

koncentráció függvényében ábrázoltam.  

 

3-1 táblázat. A Varion AT-660 anioncserélő gyanta adatai 

Márka Szemcseméret, 
mm Mátrix Típus Aktív 

csoport Ionforma
Térfogattömeg, 

g/dm3
Kapacitás, 
mekv/cm3

Varion AT-
660 0,3-1,25 Sztirol-DVB

Erős 
bázisú I., 

gél
-N+(CH3)3 Cl 650 1,3

Anioncserélő gyanta
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3-2 ábra. Az eredetileg ~ 100 mg/dm3 cinket és 2 mol/dm3 HCl-t tartalmazó oldat 

cinkkoncentrációja és a cink egyensúlyi megoszlási hányadosa az idő függvényében, Varion 

AT-660 típusú anioncserélő gyantával való érintkeztetés során 
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3.1.2. Eredmények és értékelésük 
 

A sósavkoncentráció hatását a cink egyensúlyi megoszlási függvényére 0, 70 és 140 

g/dm3 Fe- (FeCl2.4H2O formában adagolva) háttérkoncentráció mellett, illetve a FeCl2- 

koncentráció hatását – sósavat nem tartalmazó oldatokat alkalmazva – a 3-3 ábra mutatja. A 

cink egyensúlyi megoszlási hányadosa intenzíven növekszik a 0-2 mol/dm3 

sósavkoncentrációjú szakaszon a vasat nem tartalmazó Zn-HCl-oldatok esetében. Tovább 

növelve a sósavkoncentrációt, egy enyhe csökkenés figyelhető meg a lgD függvényben, 

amely azzal magyarázható, hogy a növekvő Cl--ion aktivitással az ioncserereakció (3-3 

egyenlet) egyre jobban a kloridion megkötődés felé kezd tolódni.  Ezen eredmények 

összevethetők mások[50-51, 54] korábbi kísérleti eredményeivel és a 3-1 ábrával[17].  Hasonló 

viselkedés vehető észre a sósavat nem tartalmazó Zn-FeCl2-oldat esetében kb. 0,5 mol/dm3 

Cl--ionkoncentrációig, amely a cink kloro-komplexek analóg képződésével (3-2 egyenlet) 

értelmezhető. A kloridionok koncentrációjának a növelésével a lgD tovább emelkedik, de a 

kapott értékek jóval kisebbek, mint a csak sósavat tartalmazó oldatok esetében. Ez a 

viselkedés a kloridionok kisebb aktivitásával magyarázható FeCl2-os közegben. Emellett az is 

megfigyelhető, hogy a lgD közel állandó értéket vesz fel 1 mol/dm3 Cl--ionkoncentráció 

felett, mely ugyancsak eltér a csak sósavat tartalmazó oldatoknál mértekhez képest, és a 

kloridionok kisebb aktivitásával értelmezhető. A sósavat és FeCl2-ot egyaránt tartalmazó 

oldatok (Zn-HCl-70 g/dm3 Fe és Zn-HCl-140 g/dm3 Fe) esetében a cink egyensúlyi 

megoszlási hányadosa már igen kis sósavkoncentrációknál eléri a maximumot, és már kevés 

HCl adagolásakor elkezd csökkenni. A gyors kezdeti növekedés a sósavat nem tartalmazó Zn-

FeCl2-oldat esetében felvett görbe 70 és 140 g/dm3 vasnak megfelelő Cl--ionkoncentrációknál 

mért egyensúlyi megoszlási hányadosaival értelmezhető.  A csak sósavat tartalmazó oldatéval 

közel azonos maximum értékek után a görbék a vaskoncentráció növelésével egyre nagyobb 

meredekséggel csökkennek, mely a nagyobb összkloridion-koncentráció az egyensúlyt egyre 

inkább a Cl--ion szorpció felé toló hatásával magyarázható. A kiinduló és az egyensúlyba 

került oldatok lemért, azonos vaskoncentrációi alapján elmondható, hogy a vas nem kötődött 

meg az anioncserélő gyantán. 

Az egyensúlyi kísérletek tehát bizonyították, hogy a cink a kimerült tűzihorganyzói 

páclevekre jellemző ~ 140 g/dm3 Fe és 0,5-1 mol/dm3 HCl-koncentrációknál anioncserével jól 

megköthető (lgD 2,6) és az anioncserés egyensúlyi megoszlási hányadosa a legnagyobb  a 

ZnCl

≈

2-FeCl2-HCl-rendszerben – sósav adagolására tehát nincs szükség –, illetve a vas ebben a 

tartományban nem kötődik meg. Továbbá az is bebizonyosodott, hogy a cink az anioncserélő 
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gyantáról hatékonyan csak 0,1-0,2 mol/dm3-nél kisebb összes Cl--ionkoncentráció mellett 

eluálható. 
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3-3 ábra. A cink anioncserés egyensúlyi megoszlási hányadosa a hozzáadott kloridion-

koncentráció (HCl vagy FeCl2 alakban) függvényében, ~ 100 mg/dm3 Zn-koncentrációjú 

oldatot 60 percen keresztül Varion AT-660 anioncserélő gyantával érintkeztetve 
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3.2. Kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek cinktelenítése oszlopos 
anioncserével 
 

Az előző 3.1. fejezetben bizonyítottam, hogy a cink az egyensúlyi megoszlási hányadosa 

alapján a legjobban éppen a tűzihorganyzói páclevekre jellemző összetételek mellett köthető  

meg anioncserével a ZnCl2-FeCl2-HCl rendszerben úgy, hogy emellett a vas nem kötődik 

meg. Ez jó alapot ad az anioncserés elválasztásukra. 

 Az ioncserés kromatográfia gyakorlatában hengerekbe helyezett ioncserélő gyanta 

oszlopára felülről vagy alulról engedik a tisztítani kívánt oldatot és a többi mosó oldatokat, 

majd az effluenst elvezetik. A kromatográfiás ioncserélő rendszerekben az egyensúlyi állapot 

nem jellemzi az egész oszlopot, melyre erősen hat az oldatnak a gyantaágyhoz viszonyított 

folyamatos mozgása[61]. Ezért az átfolyási vagy öblítési sebesség a tapasztalatok szerint egy 

ioncserélő oszlopon nemcsak a szorpciós sáv mozgásának a sebességét befolyásolja, hanem a 

szélességét is és ennek következtében az elúciós csúcs alakját[61]. 

Az átfolyási sebesség és más fizikai paraméterek hatását a szorpciós sáv szélességére a 

az anyagtranszport kinetikai gátlásával és a diffúziós szétszóródással lehet értelmezni[61]. Az 

ioncserélő oszlopban a megkötött elem szorpciós sávszélessége tehát több hatás 

eredményeként szóródhat (σ) az öblítés folyamán. Ilyen hatás egy el nem hanyagolható 

megoszlási hányadossal rendelkező elem szorpciója során a fázisok között fellépő 

anyagtranszport időigénye, amelyből egy megfelelő sávszélesség-szóródás komponens (σM) 

származtatható[61]. Csak az ideális dinamikus egyensúly esetében siklanak a különböző ionok 

rendkívül gyorsan keresztül a határfelületeken, és töltenek csak végtelenül rövid időt az 

érintkező fázisokban[61]. Valós ioncserélő rendszerekben az anyagátadás lassabb a kinetikai 

gátlás miatt, és így az ionok véges időt töltenek a fázisokban. További hasonló sávszélesség-

növelő hatás a diffúziós szétszóródás, melynek két típusa ismeretes: a hosszirányú (σL) és az 

eddy (σE) diffúzióhoz köthető[61]. A longitudinális diffúzió hatása az elúciós csúcs 

szélesedésére általában elhanyagolható, de különlegesen kis átfolyási sebességeknél már 

jelentős is lehet[61]. Az eddy diffúziót az oldattal együtt mozgó ionok szétszóródása okozza, 

ahogy azok különböző akadályokba – gyantarészecskékbe – ütköznek. E jelenség hatását az 

elúciós csúcs szélességére jelentősen csak a gyanta részecskék mérete befolyásolja[61].  

Az átfolyási sebesség termelékenységre és az elválasztás minőségére gyakorolt 

lehetséges hatásait figyelembe véve, a gyakorlatban a következő sebességeket alkalmazzák: 
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 15-80 BV/h (BV: bed volume: gyantaágy térfogat) híg oldatok ipari kezelésére 

és 

 0.2-1 BV/h finomkromatográfiás elválasztásra[61]. 

 

Az átfolyási sebesség gondos megválasztása tehát nagyon fontos tényező, mivel kis 

sebességnél a szorpcióra és a deszorpcióra hagyott hosszabb idő miatt az elválasztás minősége 

javulhat, de a termelékenység viszont csökken. Rendkívül kis sebességeknél a longitudinális 

diffúzió zavaró hatása miatt az elúciós csúcsok is szélesedhetnek. Túl nagy átfolyási 

sebességeknél pedig az anyagtranszport időigénye miatt csorbulhat az elválasztás minősége. 

Fontos paraméter a tisztítani kívánt oldat cinktartalma is, hiszen a cinkkoncentráció 

ugyancsak kihat az ioncsere kinetikájára.  A gyantának a maximális – a kimerült páclére 

vonatkozóan előzetesen meghatározott – kapacitása 16,2 g Zn/dm3 gyanta.  

Ezért oszlopos anioncserés kísérleteimben először az átfolyási sebesség, majd a 

cinkkoncentráció hatását vizsgálom kimerült tűzihorganyzói páclevek nagyfokú 

cinktelenítésére. 

 

3.2.1. Kísérleti eljárás 
 

Az átfolyási sebesség vizsgálatához a következő 3-2 táblázatban látható összetételű 

tűzihorganyzóból származó kimerült páclevet alkalmaztam. A fémek koncentrációit 

atomabszorpciós technikával, a sósavkoncentrácót hígítás után pH-mérővel határoztam meg.  

 

3-2 táblázat. A kimerült tűzihorganyzói páclé fő komponensei 

Koncentráció, g/dm3

Fe Zn Pb Ni Cu Al HCl 

137.5 26.12 0.091 0.083 0.027 0.087 17.89 

  

A páclét először egy szűrőpapíron keresztül megszűrtem, majd egy 100 cm3 térfogatú mintát 

vettem ki, és engedtem az ioncserélő oszlopra. Az ioncserélő oszlop tulajdonságait, illetve a 

kísérleti eljárás egyéb paramétereit a 3-3 táblázat tartalmazza. Anioncserélő gyantának a már 

bemutatott (3-1 táblázat) és a 3.1. fejezetben leírtak szerint kondicionált Varion AT-660 

típusú erősen bázisos gyantát  használtam. Az ioncserés művelet három részből állt: a 
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kimerült páclé feltöltése, öblítés 2 mol/dm3-es és eluálás 0,1 mol/dm3-es koncentrációjú 

sósavoldatokkal. A sósavoldatok koncentrációját a 3.1. fejezetben leírtak alapján választottam 

meg. A gyűjtött mintákat az effluensből vasra és cinkre atomabszorpciós módszerrel 

elemeztem.  A mért adatok feldolgozásában az ANEL[61] elnevezésű, az ioncserés 

kromatográfia jellemzőit meghatározó speciális számítógépes szoftver volt a segítségemre.  

 

3-3 ábra. Az ioncserélő oszlop és a kísérleti eljárás paraméterei 

Használt 
kapacitás

Gyanta oszlop 
magassága, cm

Oszlop 
átmérője, 

cm

Gyanta 
térfogata, 

cm3

Oszlopot 
tartó 

henger

Átfolyási 
sebesség, 

BV/h
Mintavétel

Fél 25 2,5 122,6 Üveg 1-10
~minden második 

20 cm3
 

 

A cinktartalom hatásának a vizsgálatához egy 140 g/dm3 Fe-, 36,22 g/dm3 Zn- és 0,78 

mol/dm3 HCl-koncentrációjú kimerült tűzihorganyzói páclevet, illetve egy szintetikus 147,9 

g/dm3 Fe-,  2,58 g/dm3 Zn- és 0,78 mol/dm3 HCl-koncentrációjú oldatot engedtem át a 3-3 

táblázatban már definiált ioncserélő oszlopon. A szintetikus oldatot analitikai tisztaságú 

FeCl2.4H2O-ból, ZnCl2-ból és sósavból állítottam össze. A tűzihorganyzóból származó oldatot 

a kísérlet előtt szűrtem. A vizsgálatokhoz kondicionált Varion AT-660 típusú anioncserélő 

gyantát használtam. Az effluensből rendszeresen mintákat vettem, amelyek vas- és 

cinkkoncentrációját atomabszorpciós eljárással vizsgáltam.  Az adatokat ebben az esetben is 

az előbb említett ANEL nevű szoftverrel értékeltem ki. 

 

3.2.2. Eredmények és értékelésük 
 

A 3-4 ábra a vas és a cink elúciós görbéit mutatja 10 BV/h, a 3-5 ábra pedig 1 BV/h 

átfolyási sebesség mellett, 100 cm3 a 3-2 táblázatban látható összetételű kimerült páclevet 

használva. A 3-4 és 3-5 ábrák összehasonlítása alapján elmondható, hogy a vas mindkét 

esetben – az egyensúlyi mérések eredményeivel összhangban – átfolyik az oszlopon, és nem 

tapasztalható szorpció. A cink nagymértékben szivárog (6,09 g/dm3) a vas elúciós csúcsa alatt 

10 BV/h átfolyási sebességet alkalmazva. Az átfolyási sebességet 1 BV/h-ra csökkentve a 

cink szivárgása viszont jelentősen lecsökken (113,8 mg/dm3), mely az anyagtranszport 

időigényével kapcsolatos gátlás jelentőségével magyarázható. A cink egyébként 0,1 mol/dm3 

sósavas öblítéssel mind a két esetben eluálható volt. 
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A Fe és a Zn áttörési görbéi 1 BV/h átfolyási sebességnél, 36,22 g/dm3 Zn koncentráció 

mellett a 3-6 ábrán, 2,58 g/dm3 Zn koncentrációjú oldatot használva a 3-7 ábrán láthatóak.  
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3-4 ábra. A vas és a cink elúciós görbéi 10 BV/h átfolyási sebesség és 100 cm3 137,5 g/dm3 

Fe-, 26,12 g/dm3 Zn- és 0,49 mol/dm3 HCl-koncentrációjú kimerült tűzihorganyzói páclé 

feltöltése mellett, ~ 123 cm3 Varion AT-660 anioncserélő gyantát alkalmazva 
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3-5 ábra. A Fe és a Zn elúciós görbéi 1 BV/h átfolyási sebesség és 100 cm3 137,5 g/dm3 Fe-, 

26,12 g/dm3 Zn- és 0,49 mol/dm3 HCl-koncentrációjú kimerült tűzihorganyzói páclé feltöltése 

mellett, ~ 123 cm3 Varion AT-660 anioncserélő gyantát alkalmazva 
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3-6 ábra. A vas és a cink áttörési görbéi 1 BV/h átfolyási sebességet és ~ 123 cm3 Varion AT-

660 anioncserélő gyantát alkalmazva, 140 g/dm3 Fe-, 36,22 g/dm3 Zn- és 0,78 mol/dm3 HCl- 

koncentrációjú kimerült tűzihorganyzói páclé feltöltése mellett 
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3-7 ábra. A vas és a cink áttörési görbéi 1 BV/h átfolyási sebességet és ~ 123 cm3 Varion AT-

660 anioncserélő gyantát alkalmazva, 147,9 g/dm3 Fe-,  2,58 g/dm3 Zn- és 0,78 mol/dm3 

HCl-koncentrációjú oldat feltöltése mellett 
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A 3-6 és 3-7 ábrák összehasonlításából kiderül, hogy a vas mindkét esetben az eddig 

tapasztaltaknak megfelelően nem kötődik meg a gyantán és átfolyik rajta. A 3-6 ábra szerint 

nagy cinkkoncentráció (36,22 g/dm3) mellett a gyantaágy alig tudja visszatartani a cinket, 

mivel ilyen feltételeknél a gyanta hamar eléri a maximális munkakapacitását. A hatékony 

anioncserés elválasztáshoz ezért fajlagosan nagyobb térfogatú anioncserélő oszlopra lenne 

szükség, ezzel viszont a cink elúciójához szükséges öblítő oldatok térfogata is megnőne. Ez 

pedig oda vezetne, hogy a kezelésre szoruló fáradt páclé mennyiségéhez képest jelentős 

mennyiségben keletkezne veszélyes hulladéknak számító szennyvíz, mely az egész folyamat 

gazdaságosságát kockáztatná. A cinkkoncentráció csökkentésével (2,58 g/dm3) az 

anioncserélő gyanta viszont már hatékonyan, legalább ~ 300 cm3 oldat kezelése során 

visszatartotta a cinket, amelynek a koncentrációja az effluensben a vas elúciója folyamán 

atomabszorpciós technikával sem volt kimutatható. Azaz a koncentrációja a 0,01 mg/dm3-

es[62] érzékelhető szint alatt volt.  

Egylépéses oszlopos anioncserével tehát csak ~ 5 g/dm3-nél kisebb cinkkoncentrációjú 

kimerült tűzihorganyzói páclevek cinkteleníthetők. Ezért megvizsgáltam a lehetőségét egy – 

az oszlopos anioncsere előtt alkalmazható – előzetes szakaszos anioncserés érintkeztetéses 

módszernek az ~ 5 g/dm3-nél nagyobb cinkkoncentrációjú páclevek anioncserés 

cinktelenítésére. A 3-8 ábra azt mutatja, hogy a szakaszos anioncserés érintkeztetés során a 

140 g/dm3 Fe-, 36,22 g/dm3 Zn- és 0,78 mol/dm3 HCl-koncentrációjú kimerült tűzihorganyzói 

páclé cinktartalma hogyan változik az idő függvényében.  
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3-8 ábra. Egy kimerült tűzihorganyzói páclé Zn-koncentrációjának változása az időben az 

előzetes szakaszos anioncserés érintkeztetés során (20 cm3 oldat-45 cm3 gyanta) 
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Látható, hogy kb. 80 perces rázógéppel történő érintkeztetés során az oldat cinkkoncentrációja 

közel 10 mg/dm3-re csökken, mely érték optimális egy ezt követő oszlopos anioncserés 

cinktelenítéshez. Mindazonáltal az előzetesen meghatározott kapacitás (16,2 g Zn/dm3 gyanta) 

alapján számított gyanta térfogata jelentős, kb. 2,25-ször nagyobb mint a kezelt oldaté. Ennek 

következtében a kezelésre szoruló páclé mennyiségéhez képest nagy mennyiségű öblítő 

oldatra lenne szükség a cink elúciójához, melyből költségesen kezelhető nagy mennyiségű 

veszélyes hulladéknak számító szennyvíz keletkezne. Ezért az előzetes szakaszos anioncserés 

érintkeztetés alkalmazása gazdasági szempontból nézve nem indokolt. 

 

3.3. Következtetések 
 

Az egyensúlyi kísérletekkel sikerült bizonyítani, hogy a cink a kimerült páclevekre 

jellemző ~ 140 g/dm3 Fe- és 0,5-1 mol/dm3 HCl-koncentrációknál anioncserével jól 

megköthető (lgD  2,6) és  a legnagyobb anioncserés egyensúlyi megoszlási hányadossal 

rendelkezik a ZnCl

≈

2-FeCl2-HCl-rendszerben. Továbbá azt is meghatároztam, hogy a cink az 

anioncserélő gyantáról hatékonyan – az egyensúlyi megoszlási hányadosa alapján – csak max. 

0,1-0,2 mol/dm3 összes Cl--ionkoncentráció mellett eluálható. A vizsgálatok még arra is fényt 

derítettek, hogy a vas a vizsgált koncentrációtartományokban nem kötődik meg az 

anioncserélő gyantán.  

A kimerült páclevek cinktelenítésének oszlopos anioncserés vizsgálatai során kiderült, 

hogy a cinkkoncentráció az effluensben 1 BV/h átfolyási sebesség és ~ 3 g/dm3 kiindulási 

cinkkoncentráció alkalmazása mellett legalább háromszoros gyantaágy térfogatnyi oldat 

feldolgozása során a céloknak megfelelően minimálisra, azaz 0,01 mg/dm3 alá csökkenthető. 

Továbbá meghatároztam, hogy egy előzetes szakaszos anioncserés érintkeztetéssel nagy 

cinktartalmú (~ 36 g/dm3) kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek cinkkoncentrációja 80 perc után és a 

maximális kapacitás alapján számított szükséges gyanta mennyiség alkalmazásával közel 10 

mg/dm3-re csökkenthető. A kezelt fáradt páclé mennyiségéhez képest a cink elúciójakor 

viszont jelentős mennyiségben keletkezne veszélyes hulladéknak számító szennyvíz, melynek 

költséges kezeltetése miatt az előzetes szakaszos anioncserés érintkeztetés alkalmazása 

gazdaságilag nem indokolt. 

Az anioncserés tisztítás tehát alkalmazhatónak tűnik kimerült Fe-Zn-HCl-páclevek 

cinktelenítésére, de csak abban az esetben, ha a tűzihorganyzók vigyáznak, hogy a 

cinkkoncentráció az ~ 5 g/dm3 értéket jelentősen meg ne haladja. 
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4. Új tudományos eredmények hasznosítása 
 

A laboratóriumi szinten kifejlesztett eljárás (4-1 ábra) – mely képes max. ~ 5 g/dm3 

cinkkoncentrációjú kimerült sósavas tűzihorganyzói páclevek teljes regenerálására csekély 

hulladékkibocsátás mellett – alkalmazhatóságát gazdasági mutatói fogják eldönteni. A 

laboratóriumi eredményeken alapuló gazdasági következtetések csak közelítő értékek, és nem 

adnak választ néhány olyan fontos kérdésre, mint az anioncserélő membrán és a hidrogén-

diffúziós anód élettartama, a beruházási- és egyéb amortizációs költségek. Mindazonáltal a 

laboratóriumi eredmények alacsony működési költségeket (nettó ~ 12 000 Ft/m3 elhasznált 

páclé), minimálisnak tekinthető vegyszerfelhasználást és hulladékkibocsátást vetítenek előre 

(4-1 táblázat). Az eljárás több befektető érdeklődését is felkeltette, hiszen a jelenleg használt 

neutralizálás költségei (nettó ~ 105 000 Ft/m3 fáradt páclé) jelentősek (4-2 táblázat), és csak a 

magyar tűzihorganyzói üzemekben évente összesen kb. 2000-5000 m3 mennyiségben 

keletkezik elhasznált páclé. A legutóbbi szóbeli megállapodások alapján egy pályázatot 

fogunk beadni egy felületkezelés területén tevékenykedő céggel együttműködve az eljárás 

félüzemi méretekben történő kifejlesztésére és kipróbálására. 

 

~ 80 g/dm3 Fe és ~ 3,3 mol/dm3 HCl
                    Inhibitor Pácoló

                        Kimerült páclé

Hagyományos és 
aktív szenes szűrés           Szilárd és szerves szennyeződések

                                                                          ~ 140 g/dm3 Fe, max. 5 g/dm3 Zn és 0,5-1 mol/dm3 HCl

Öblítés+elúció 0,1 M HCl-el          Öblítő oldat+Zn-tartalmú eluátum

                                                               ~ 140 g/dm3 Fe és 0,5-1 mol/dm3 HCl

              Vasforgács
Sósavkoncentráció 

beállítás 0,05 
mol/dm3-re

  Katolit       Anolit
Membrános 
elektrolízis

~ 80 g/dm3 Fe és ~ 0,2 mol/dm3 HCl

Anioncsere

 
4-1 ábra. A kidolgozott eljárás folyamatábrája 
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4-1 táblázat. A kidolgozott eljárás anyagmérlege és körülbelüli működési költségei 1 m3 
elhasznált páclé regenerálására vonatkoztatva 

Tétel 
megnevezése Mennyiség Egységár 

(nettó)

Teljes 
költség 
(nettó)

Tétel 
megnevezése Mennyiség Egységár 

(nettó)

Teljes 
költség 
(nettó)

Inhibitor 2 kg 160 Ft/kg 320 Ft
Szilárd és 
szerves 

szennyeződések
2 kg 90 Ft/kg 

(kezelés) 180 Ft

Sósav        
(ipari, 30-33 %) 0,7 dm3 29 Ft/dm3 20 Ft Öblítő oldat+Zn-

tartalmú eluátum 60 dm3 90 Ft/dm3 

(kezelés)
5 400 Ft

Vasforgács 26 kg 20 Ft/kg 520 Ft Vas (bevétel) 80 kg 35 Ft/kg 2 800 Ft-  
Hidrogén 5,64 kg 964 Ft/kg 5 437 Ft

Elektromos 
energia 200 kWh 17 Ft/kWh 3 400 Ft

Összköltség: 9 697 Ft Összköltség: 2 780 Ft

ANIONCSERÉVEL KOMBINÁLT MEMBRÁNOS ELEKTROLÍZIS

Nettó működési költség (összköltség bejövő+összköltség kimenő):  12 477 Ft/m3

Bejövő tétel Kimenő tétel

 
 

4-2 táblázat. A neutralizálás költségei 1 m3 elhasznált páclé kezelésére és 1 m3 friss páclé 
elkészítésére vonatkoztatva 

Tétel 
megnevezése Mennyiség Egységár 

(nettó)
Teljes költség 

(nettó)

Kezelés 1 m3 90 Ft/dm3 90 000 Ft

Sósav        
(ipari, 30-33 %) 0,5 m3 29 Ft/dm3 14 500 Ft

Inhibitor 2 kg 160 Ft/kg 320 Ft
Nettó 

összköltség: 104 820 Ft/m3

NEUTRALIZÁLÁS
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5. Összefoglalás és tézispontok 
 

A nagy mennyiségben keletkező elhasznált tűzihorganyzói páclevek kezelésére a mai 

napig a leggazdaságosabb és ezért a legelterjedtebb módszer a neutralizálás. Ezen eljárással 

viszont jelentős mennyiségű veszélyes hulladéknak számító iszap keletkezik, melynek az 

elszállítása és deponálása jelentős költségekkel jár. Kutatásom célja ezért egy olyan eljárásnak 

a laboratóriumi kidolgozása volt, mely képes a fáradt páclevet csekély hulladékkibocsátás 

mellett, in situ regenerálni a vastartalmának a csökkentésével (40-80 g/dm3-re) és a sósav-

koncentrációjának a növelésével (3-5 mol/dm3-re). 

 

 Először a vas katódos leválasztását tanulmányoztam kloridos közegből. 

 

1. Bizonyítottam, hogy a  vas legalább 80 %-os áramhatásfokkal választható le 20°C-os 

elektrolit hőmérséklet, ~ 0,05 mol/dm3-es HCl-koncentráció, 500-1000 A/m2-es 

katódos áramsűrűség, minimális áramoltatás és legalább – csak az elektrolitikus 

vastalanítás elején jellemző – 140 g/dm3-es vaskoncentráció alkalmazása mellett – 

grafitanódot használva. Azt is megállapítottam, hogy szükséges a cink előzetes 

eltávolítása a kimerült pácléből, mivel – az anolit és katolit elválasztásához szükséges 

anioncserélő membránra gyakorolt ismert káros hatása mellett – jelentősen szennyezi 

a leváló vasat. 

  

A sósavkoncentráció növeléséhez egy saját kezűleg összeállított újszerű hidrogén-

diffúziós anód alkalmazhatóságát vizsgáltam. 

 

2. Meghatároztam, hogy lehetséges a hidrogén szelektív oxidációja az általam 

összeállított újszerű hidrogén-diffúziós anóddal, mégpedig függetlenül a 

sósavkoncentrációtól (0,05-3 mol/dm3 tartományban) és a vaskoncentrációtól (0-100 

g/dm3 tartományban), 20°C-os hőmérsékleten, 2200 A/m2 anódos áramsűrűségig. 

 

3. Membrános elektrolízis-kísérletekkel megállapítottam, hogy a fenti optimális 

körülmények alkalmazása mellett ~ 200 kWh/m3 elektromos energiafelhasználással 

cinkmentes fáradt páclevek vaskoncentrációja a katódtérben a kívánt ~ 80 g/dm3-re 

csökkenthető, a sósavkoncentrációja az anódtérben pedig az előírt ~ 3,3 mol/dm3-re 
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növelhető, és az elektrolizáló áram – megengedett határokon belüli – változtatása nem 

eredményez energiafelhasználás változást. 

 

A szükségesnek bizonyult előzetes cinktelenítéshez az anioncsere módszerének 

alkalmazhatóságát vizsgáltam. 

 

4. Az egyensúlyi kísérletek során meghatároztam, hogy a kimerült tűzihorganyzói 

páclevekre jellemző ~ 140 g/dm3 Fe- és 0,5-1 mol/dm3 HCl-koncentrációknál a cink 

anioncserével jól megköthető (lgD ≈  2,6) és az egyensúlyi megoszlási hányadosa a 

legnagyobb  a ZnCl2-FeCl2-HCl rendszerben, illetve  a vas ebben a tartományban nem 

kötődik meg. Továbbá az is bebizonyosodott, hogy a cink az anioncserélő gyantáról 

hatékonyan csak 0,1-0,2 mol/dm3-nél kisebb összes Cl--ionkoncentráció mellett 

eluálható. 

 

5. Az oszlopos anioncserés kísérletek folyamán bizonyítottam, hogy kimerült Fe-Zn-

HCl-páclevekben a cinkkoncentráció 1 BV/h átfolyási sebesség és ~ 3 g/dm3 

kiindulási cinkkoncentráció alkalmazása mellett legalább háromszoros gyantaágy 

térfogatnyi (BV) oldat feldolgozása során a céloknak megfelelően minimálisra, 0,01 

mg/dm3 alá csökkenthető. Továbbá meghatároztam, hogy egy előzetes szakaszos 

anioncserés érintkeztetéssel nagy cinktartalmú (~ 36 g/dm3) kimerült Fe-Zn-HCl-

páclevek cinkkoncentrációja 80 perc után és a maximális kapacitás alapján számított 

szükséges gyanta mennyiség alkalmazásával közel 10 mg/dm3-re csökkenthető. 

 

6. A laboratóriumi szinten kifejlesztett anioncserével kombinált membrános 

elektrolízisen alapuló eljárás képes max. ~ 5 g/dm3 Zn tartalmú kimerült 

tűzihorganyzói páclevek teljes körű regenerálására a következő – 1 m3 elhasznált páclé 

regenerálásra vonatkoztatott – kalkulált nettó működési költségek mellett: inhibitor, 

320 Ft; sósav, 20 Ft; vasforgács, 520 Ft; hidrogén, 5 437 Ft; elektromos energia, 3 400 

Ft; szilárd és szerves szennyeződések kezelése, 180 Ft; öblítőoldatok és a Zn tartalmú 

eluátum kezelése, 5 400 Ft; leválasztott vas (bevétel), 2 800 Ft; összesen, 12 477 Ft (a 

neutralizálás 1 m3 elhasznált páclé kezelésére és 1 m3 friss páclé készítésére 

vonatkoztatott költségei: kezelés, 90 000 Ft; sósav 14 500 Ft; inhibitor, 320 Ft; 

összesen, 104 820 Ft). 
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A jövőre nézve célunk az, hogy az eljárást szeretnénk továbbfejleszteni és félüzemi 

méretekben megvizsgálni, hogy pontosabb következtetéseket lehessen levonni a módszer 

gazdaságossága szempontjából.  
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Summary and thesises 
 

Treatment of spent HCl pickling liquors originating from hot-dip galvanizing plants and 

produced in large quantities is usually accomplished by means of the most beneficial and 

therefore, the most frequently used neutralization technique nowadays. However, this method 

generates significant amounts of sludge classified as hazardous waste, whose transportation 

and deposition is costly. Hence, the objective of my research was the development of a 

technique which is capable of regenerating spent pickling solutions in situ, by reducing their 

iron content (to 40-80 g/dm3 Fe) and increasing their HCl concentration (up to 3-5 mol/dm3), 

thus avoiding waste discharge. 

 

At first, I studied the cathodic deposition of iron from chloride media.  

 

1. I proved that iron can be deposited with a current efficiency of at least 80 % –  in a 

system using a graphite anode –  by applying 20°C electrolyte temperature, ~ 0.05 

mol/dm3 HCl concentration, 500-1000 A/m2 cathodic current density, almost 

stationary electrolyte, and at least 140 g/dm3 iron concentration typical only at the 

beginning of the iron depletion. I also found that the preliminary removal of zinc from 

the spent pickling solution is needed because it notably contaminates the deposited 

iron besides its harmful effect on the anion exchange membrane required for 

separating the anodic and cathodic compartments.  

 

For the purpose of increasing hydrochloric acid concentration, I have investigated a 

novel hydrogen diffusion anode assembled by myself. 

 

2. I determined that hydrogen can be oxidized selectively by the novel hydrogen-

diffusion anode assembled on my own at 20°C and up to 2200 A/m2 anodic current 

density regardless of the hydrochloric acid concentration (in the range of 0.05-3 

mol/dm3) and iron concentration (in the range of 0-100 g/dm3). 

 

3. As a result of the membrane electrolysis experiments, I determined that the iron 

concentration of spent pickling solutions containing no zinc can be decreased to the 

required ~ 80 g/dm3 in the catholyte and the hydrochloric acid concentration can be 

increased to the needed ~ 3.3 mol/dm3 in the anolyte by applying the optimum 
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conditions above with an electrical energy consumption of ~ 200 kWh/m3. Varying the 

applied current in the cell under the proposed circumstances has a negligible effect on 

the energy consumption. 

 

In order to meet the demands of the required preliminary zinc depletion, I have studied 

the applicability of anion exchange. 

 

4. During the batch equilibrium experiments, I determined that zinc can be effectively 

removed by anion exchange (logD≈  2,6) and the equilibrium distribution coefficient 

of zinc is the highest in the ZnCl2-FeCl2-HCl system at ~ 140 g/dm3 Fe and 0.5-1 

mol/dm3 HCl concentrations corresponding to the composition of spent pickling 

solutions from hot-dip galvanizing plants. In addition, iron is not retained by the resin 

at this solution composition. I also revealed that zinc can be effectively eluted from the 

anion exchange resin only when the total chloride ion concentration is lower than 0.1-

0.2 mol/dm3.  

 

5. As a result of the column anion exchange experiments, I found that the zinc 

concentration in spent Fe-Zn-HCl pickling liquors during the treatment of at least 3 

bed volumes (BV) of solution can be reduced to the required minimal level, below 

0.01 mg/dm3 by applying 1 BV/h flow rate and ~ 3 g/dm3 initial zinc concentration. 

Furthermore, I revealed that the zinc concentration of spent Fe-Zn-HCl pickling 

solutions containing high amounts of zinc (~ 36 g/dm3) can be decreased to nearly 10 

mg/dm3 in a preliminary batch anion exchange step after 80 minutes of contact time 

and applying as much resin as required in accordance with the maximum capacity of 

the resin. 

 

6. The laboratory scale method comprising anion exchange and membrane electrolysis is 

capable of completely regenerating spent pickling liquors which originate from hot-

dip galvanizing and contain a maximum of ~ 5 g/dm3 Zn with the following 

approximate net costs referred to the regeneration of 1 m3 spent pickling solution: 

inhibitor, 1.5 $; hydrochloric acid, 0.1 $; iron chips, 2.4 $; hydrogen, 25 $; electrical 

energy, 16 $; treatment of solid and organic contaminations, 0.8 $; treatment of rinsing 

solutions and zinc containing effluent, 25 $ and the value of the recovered iron 

(income), 13 $. The total costs amount to 58 $ while the cost of neutralization referred 
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to the treatment of 1 m3 spent pickling liquor and the preparation of 1 m3 fresh 

pickling solution is 487.5 $ including 419 $ for treatment, 68 $ for hydrochloric acid 

and 1.5 $ for inhibitor. 

 

In the future, we would like to scale up and test the process at the pilot scale to provide 

more accurate conclusions in respect of the method’s efficiency.  
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