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Abstract 

 Production of wastes in industry keeps rising and their production will be progressive until 
consistent recycling of wastes is put into practise. In the cleaning process of waste waters using 
precipitation method for undesirable elements removal heterogenous  muds rise, which could represent  
suorces of great importance for recovery of nonferrous metals.  

 Mud which originates in cleaning of rinsing waters from the electrodeposition of tin on the 
sheet iron is a good example of such muds. As for the significant content of tin (between 30 to 35 %) 
this type of mud is getting to be an interesting source of tin recovery.The withdrawing of the main 
accompanying element - iron with a satisfactory efficiency is not possible to achieve using classical 
pyrometallurgical method. By hydrometallugical processing of the mentioned mud a solution could be 
obtained which is suitable for electrodeposition of tin or for production of various tin containing 
compositions.  

 This work deals with study of leaching the mud with the purpose of effective dissolution of tin 
as the first step of tin recycling. Dissolution experiments were run with not treated - wet mud and with 
treated - dry mud. In the first set of experiments the wet mud was leached stirring during 2 hours in 
concentrated chloric acid (37%) and in diluted (1:1) HCl at temperatures 20 and 45°C. In concentrated 
HCl also the effect of leaching time was followed up. The density of the slurry,  it means relation 
between liquid and solid phase (L:S) varied. In the second set of experiments the dependence of tin 
dissolution efficiency on slurry density was studied. Dissolution tests with dried mud were carried out 
in concentrated chloric acid at the temperature of 20°C during 2 hours stirring. The contents of Sn and 
Fe in all products of leaching was analyzed. 

 It was found from the above mentioned experiments that the efficiency of tin dissolution from 
the Fe-Sn mud is satisfactory if the leaching process was carried out  in concentrated chloric acid at the 
temperature of 20°C during 2 hours stirring while the relation liquid to solid phase was L:S = 2:1.The 
use of diluted  chloric acid for leaching of the mud is impossible because of tin and iron hydrolysis. 
This backward reaction decreases the efficiency of  tin dissolution and in the same time impairs the 
technological conditions of filtration. In order  not to dilute the hydrochlic acid too much the use of wet 
(not treated) mud with water content higher than 30% is not recommended. The subsequent step in 
treatment of Sn-Fe solution will be a search for effective separation of Sn and Fe with effort to get pure 
tin and product reusable in iron production. 

 

 



Abstrakt 

 V článku sú uvedené poznatky z lúhovania resp. rozpúšťania precipitačného kalu 
vznikajúceho pri čistení technologickej vody v procese elektrolytického pocínovania oceľových 
plechov. Štúdium lúhovania sa uskutočnilo so zreteľom na efektívne získanie cínu do roztoku, ako 
prvého stupňa recyklačného zhodnotenia kalu. V práci sa študoval vplyv koncentrácie kyseliny 
chlorovodíkovej ako lúhovacieho média, teploty a počiatočnej hustoty suspenzie lúhovacieho roztoku a 
kalu (K:P) na účinnosť prechodu cínu do roztoku. Ako najoptimálnejšie podmienky pre efektívne 
získanie cínu do roztoku boli zistené: lúhovacie médium - koncentrovaná HCl, teplota 20°C, K:P=2:1, 
čas lúhovania 2 hodiny. 

 

 

Úvod 

 Produkcia odpadov v priemyselnej výrobe neustále narastá a bude narastať až dovtedy, 
dokedy sa nebudú dôsledne realizovať recyklačné prístupy. Sortimentná škála sa rozširuje mierou 
intenzity uplatňovania rôznych ekotechnológií. Najmarkantnejšie to vidno na procesoch čistenia 
priemyselných odpadných vôd, z ktorých sa precipitačnou metódou odstraňujú nežiadúce prvky. 
Keďže ide prevažne o skupinové zrážanie, vznikajú  heterogénne kaly, ktoré spôsobujú následné 
nemalé problémy. Niektoré kaly vzhľadom na svoje zloženie sa môžu stať významným zdrojom najmä 
neželezných kovov.  

 Jedným z takýchto kalov je precipitačný kal vznikajúci pri čistení oplachových vôd v procese 
elektrolytického nanášania cínu na oceľové plechy. Vzhľadom na významný obsah cínu, ktorý sa 
pohybuje v intervale 30 až 35 hmot.% sa stáva kal prinajmenšom zaujímavým zdrojom cínu.  

 Klasickým spracovaním, pyrometalurgickou cestou redukčného tavenia kalu nie je možné 
odstrániť s dostatočnou účinnosťou jeho hlavný sprievodný prvok železo. Vyredukovaný kov by sa 
musel podrobiť najprv pyrorafinácii, spojenej so značnými stratami cínu a následne ešte jednému 
rafinačnému cyklu, najčastejšie elektrolýze. 

 Použitím hydrometalurgického spôsobu spracovania uvedeného kalu by bolo možné získať 
roztok vhodný na elektrolytické vylučovanie kovového cínu, alebo na získanie rôznych, cín 
obsahujúcich zlúčenín. 

 Prvým predpokladom úspešného získania cínu z kalu hydrometalurgickou cestou je jeho 
oddelenie od sprievodných znečisťujúcich prvkov. Na selektívne odstránenie existujú len dve 
možnosti. Buď sa odstránia a prejdú do roztoku teda vylúhujú sa znečisťujúce prvky a cín ostane v 
pevnom podiele, alebo sa odlúhuje cín a sprievodné prvky ostanú v zbytku. Vzhľadom na charakter 
chovania sa cínu v kyslom a zásaditom prostredí, teda jeho amfoterné vlastnosti a druhu znečistenia 
kalu, je možná ešte tretia cesta prechodu cínu do roztoku a to spolu so sprievodnými prvkami. Kal sa 
úplne rozpustí za vzniku zmesného roztoku, z ktorého sa selektívne získa cín. 

 Predbežné skúšky ukázali, že lúhovanie kalu v zásaditom prostredí hydroxidu sodného 
nepriniesli želateľný efekt oddelenia cínu od ostatných sprievodných prvkov. Selektivita procesu bola 
dobrá, no jeho účinnosť malá. Veľa cínu ostávalo v zbytku po lúhovaní, roztok však obsahoval 
zanedbateľné množstvo železa. Prvá etapa práce bola preto zameraná na preverenie spomínanej tretej 
možnosti získania cínu do roztoku. 

 Uvedená práca sa zaoberá lúhovaním resp. rozpúšťaním precipitačného kalu v prostredí 
kyseliny chlorovodíkovej za rôznych podmienok.  

 

 

Charakteristika kalu 

 Cínový kal vzniká ako precipitát v procese čistenia technologickej vody. Jeho chemické 
zloženie je uvedené v tab.1. 

 

 
                                 Tab.1 The mud composition (hmot.%). 



 

 

 

 

Metodika experimentálnych skúšok 

 Skúšky rozpúšťania kalu sa robili s neupraveným, vlhkým a upraveným, vysušeným kalom. 
Jednoduchou úpravou, vysušením pri teplote 110°C, sa získal kal, ktorého agregátny stav sa zmenil. 
Vytvorili sa zhluky materiálu o rôznej zrnitosti, ktoré sa v ďalšom nedezintegrovali, použili sa priamo 
na skúšky rozpúšťania. V prvej sérii experimentov sa realizovalo rozpúšťanie vlhkého kalu a to v 
koncentrovanej a v zriedenej (1:1) kyseline chlorovodíkovej pri dvoch teplotách 20 a 45°C počas 2 
hodín za stáleho miešania reaktantov. Hustota suspenzie bola daná pomerom kvapalnej ku pevnej fáze 
(K:P), ktorý bol na začiatku skúšok 2:1. Sledoval sa aj vplyv predĺženia času rozpúšťania kalu v 
koncentrovanej HCl, nepriniesol však pozitívny efekt. V druhej sérii experimentov sa študoval vplyv 
hustoty suspenzie a teda prebytku HCl  voči sušine kalu na účinnosť prechodu cínu do roztoku. Skúšky 
rozpúšťania prebiehali v koncentrovanej HCl s vysušeným kalom, pri teplote 20°C, počas 2 hodín za 
stáleho miešania suspenzie. Po realizácii rozpúšťania sa pevný zbytok oddelil od roztoku, vysušil, 
zvážil a v roztoku sa analyzoval  obsah železa a cínu.  

 

 

Výsledky experimentov a ich diskusia. 

 V prvej sérii experimentov sa sledoval vplyv teploty a koncentrácie lúhovacieho roztoku na 
rozpúšťanie vlhkého kalu. Pracovalo sa s neupraveným kalom, ktorého vstupná vlhkosť bola 30,6 
hmot.%. Do procesu sa takto dostávala voda obsiahnutá v kale, ktorá zmenila pôvodný pomer K:P z 
2:1 vzhľadom na vlhký kal na 3,32:1 vzhľadom na sušinu. Zmenila sa teda aj molarita pôvodne 
koncentrovanej HCl (11,8 M) a v prípade použitia koncentrovanej kyseliny sa vytvoril roztok o 
koncentrácii 10,13 M HCl. Pri použití zriedenej HCl 1:1 sa jej koncentrácia zmenila  na hodnotu 5,06 
M.  

 Výsledky skúšok rozpúšťania vlhkého kalu zamerané na vylúhovanie cínu do roztoku sú 
uvedené formou grafických závislostí na obr.1 a 2. Ako vyplýva z uvedených hodnôt, do roztoku 
prechádza cín pri použití koncentrovanej HCl s vysokou účinnosťou, nad 95 %. Vplyv zvýšenia teploty 
procesu rozpúšťania kalu z 20 na 45°C na účinnosť prechodu cínu do roztoku je malý. Prejavuje sa len 
nepatrným zvýšením jej hodnoty a neprevyšuje ju viac ako o 1,3 %. 

 

 
Fig.1 Efficiency of tin dissolutions condition: conc. 10,13 M HCl, diluted 5,06 M HCl, temperature 20°C 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Efficiency of tin dissolutions condition: conc. 10,13 M HCl, diluted 5,06 M HCl, temperature 45°C  

 

 

Ak sa kal rozpúšťa v zriedenej HCl, ktorej koncentrácia je 5,06 M, dôjde k prudkému zníženiu 
účinnosti prechodu cínu do roztoku v porovnaní s rozpúšťaním kalu v koncentrovanej kyseline. Pri 
teplote 20°C  dosiahne táto hodnota úroveň len 33,4 %. Zvýšením teploty na 45°C sa zvýši účinnosť 
prechodu cínu do roztoku o 4,7 % na hodnotu 38,1 %. 



 Rozpúšťaním kalu v prostredí HCl sa vytvára chloridový roztok na báze železa a cínu (viď 
tab.1). Stabilita uvedeného roztoku je podmienená vysokou koncentráciou H+ iónov v roztoku, teda 
jeho nízkou hodnotou pH. Táto by nemala byť vyššia ako 0,5, kedy sa začínajú z roztoku ciničitých solí 
vylučovať hydroxidy cínu [1]. Cíničité ióny sú v koncentrovanom chloridovom roztoku  v rovnováhe s 
ľahko sa tvoriacimi komplexami SnCl62-, ktoré sa ochotne hydrolyzujú [2]. Ich hydrolýza prebieha už 
pri malom zriedení roztoku podľa reakčných schém (1a 2): 

SnCl4  +  2 H2O  =  SnO2  + 4 HCl        (1) 

SnCl62- + (2+n) H2O = SnO2.nH2O + 2 Cl- + 4 HCl     (2) 

 

 

Celková stabilita roztoku je závislá nielen od podmienok stability Sn4+ iónov v roztoku, ale aj od 
podmienok stability Fe3+ iónov v roztoku. 

 Jedným z najvýraznejších znakov trojmocného železa vo vodných roztokoch je jeho sklon k 
hydrolýze a k tvorbe komplexov. Bolo zistené, že hydrolýza je v začiatočných stupňoch riadená týmito 
rovnovážnými konštantami: 

  

[Fe(H2O)6]3+ = [Fe(H2O)5(OH)]2+ +  H+ K = 10-3,05   (3) 

[Fe(H2O)5(OH)]2+ = [Fe(H2O)4(OH)2]+ +  H+    K = 10-8,26        (4)  

2 [Fe(H2O)6]3+  =      [Fe(H2O)4(OH)2Fe(H2O)4]4+ + 2 H+         K = 10-2,91    (5) 

 

 

pričom vznikajú zložité akvoióny. V poslednej z týchto rovníc je dvojjadrová častica, ktorej štruktúrnu 
stavbu možno znázorniť obrázkom 3. Uvedená štruktúra nebola dokázaná, aj keď je pravdepodobná. Z 
konštánt týchto rovnováh plynie, že aj pri dosť kyslých roztokoch pH 2-3, je rozsah hydrolýzy veľmi 
značný a k získaniu roztokov obsahujúcich Fe3+ prevažne vo forme bledočerveného hexakvoiónu je 
potrebná kyslosť roztoku s odpovedajúcim pH blízkym nule. Ak sa zvýši pH nad 2-3, vzniknú 
zhustenejšie častice ako je vyššie uvedený dvojjadrový komplex (5) resp. obr.3, v konečnom dôsledku 
sa vytvoria koloidné gély. Po pridaní zriedeného vodného roztoku akejkoľvek zásady k roztoku Fe3+ 
sa vyzráža hydratovaný oxid železitý vo forme červenohnedej želatínovej hmoty. Doteraz totiž chýba 
dôkaz, že by existoval definovaný hydroxid železitý Fe(OH)3 [3], preto sa zrazenina obyčajne popisuje 
ako hydratovaný kysličník železitý Fe2O3*nH2O. 

 

 

 

 

Fig.3 Structure of binary iron complex existing in Fe3+ water solutions 

 

 

Podobne ako akvoión, ľahko stráca protóny za tvorby mono- a dihydroxokomplexov, tvoria sa ochotne 
aj halokomplexy: 

 

 

 Fe3+      + Cl- = FeCl2+  K ~ 30                                    (6) 



 FeCl2+  + Cl- = FeCl2+ K ~ 3                                      (7)  

 FeCl2+   + Cl- = FeCl3  K ~ 0,1                                   (8) 

 

 

 

 

Povaha koncentrovanejších vodných roztokov FeCl3 je zložitá. Roztoky s nízkou koncentráciou Fe3+ a 

s vysokou koncentráciou HCl obsahujú hlavne FeCl4-, ale pri vysokej koncentrácii Fe3+ a malej 

kyslosti roztoku vznikajú oktaedrické častice ako napr. [FeCl4(H2O)2]- [3]. Vo vytvárajúcom sa 
chloridovom roztoku pri rozpúšťaní kalu vznikajú pravdepodobne oba druhy iónov, medzi ktorými sa 
ustaľuje rovnováha. V zriedenej kyseline sa rovnováha posúva smerom k tvorbe oktaedrických častíc a 
akvoiónov vytvárajúcich gél. 

 Pri skúškach lúhovania vlhkého kalu v zriedenej HCl (5,06 M) je veľmi nízka účinnosť 
prechodu cínu do roztoku (33,4 a 38,1%) spôsobená dvoma faktormi. Hydrolýzou cínu a adsorpciou 
cínu na povrchu zrazeniny Fe3+. V tomto prípade sa totiž výrazne prejavil aj efekt hydrolýzy 
trojmocného železa, ktorej produktom je gélovitá zrazenina viažúca na svojom povrchu ďalšie podiely 
cínu. Vytváranie tohto typu zrazeniny sa prejavilo aj veľmi zhoršenou filtrovateľnosťou zbytku po 
rozpúšťaní kalu.  

 Z doteraz uvedeného vyplýva, že na rozpúšťanie kalu nie je výhodné používať zriedené 
roztoky kyseliny chlorovodíkovej z dôvodu priebehu hydrolýzy obidvoch základných zložiek kalu, 
cínu aj železa. 

 Pre hodnotenie ekonomickej náročnosti rozpúšťania kalu v koncentrovanej HCl je nutné 
poznať minimálne množstvo kyseliny potrebné na jeho rozpustenie pri dosiahnutí maximálnej 
účinnosti prechodu cínu do roztoku. Preto v druhej sérii experimentov sa sledoval vplyv hustoty 
suspenzie (kyselina-kal) na účinnosť prechodu sledovaného cínu a železa do roztoku. Pracovalo sa s 
vysušeným kalom s meniacim sa pomerom K:P od 1:1 po 2:1. Výsledky sú evidentné z grafických 
závislostí na obr.4. 

 Pri hustej suspenzii, kedy bol použitý pomer K:P = 1:1 sa do roztoku prednostne lúhuje Fe, 
pričom sa vytvárajú komplexy FeCl4-. Vylúhované železo viaže na seba voľné ióny Cl-, čím sa ich 

koncentrácia v roztoku znižuje a sťažuje lúhovanie cínu. Koncentrácia Cl- iónov nie je preto 
dostačujúca na tvorbu cíničitých komplexov. So stúpajúcim pomerom K:P sa roztok postupne nasycuje 
železom. Z priebehu krivky platnej pre Fe vyplýva, že z kalu je možné vylúhovať pri týchto 
podmienkach maximálne 82 % Fe. Zbytok železa je viazaný v nerozpustnej forme. Zvyšovaním 
podielu kyseliny v suspenzii sa obsah Fe v roztoku znižuje, roztok je riedený. Cín prechádza do 
roztoku pozvolnejšie, so zvyšovaním pomeru K:P, jeho obsah v roztoku neustále narastá. Pri pomere 2 
sa dosiahne 95 %-ný prechod Sn do roztoku. Teda z hľadiska dosiahnutia kvantitatívneho získania cínu 
z kalu do roztoku je nutné pracovať s redšími suspenziami, u ktorých pomer K:P by nemal byť nižší 
ako 2. 

 

 
ratio (L:S) 

 

 
Fig.4 Relation of Sn and Fe dissolution on L:S ratio 

                conditions: concentrated HCl, temperature 20°C, 

            time 2 hours, stirring 

Záver 



 Z uvedeného štúdia lúhovania  precipitačného kalu Fe-Sn vyplýva, že cín prechádza do 
roztoku s vysokou účinnosťou  pokiaľ sa kal rozpúšťa v koncentrovanej HCl, počas 2 hodín lúhovania, 
pri teplote 20°C, hustote suspenzie reprezentovanej pomerom K:P=2:1. Použitie zriedenej kyseliny 
chlorovodíkovej nie je možné, pretože nevyhnutne dôjde k hydrolýze rozpúšťaných prvkov, cínu a 
železa a teda k ich spätnému vylúčeniu do zbytku po lúhovaní. Zhoršia sa aj technologické podmienky 
oddelenia roztoku. Spracovávaný kal by nemal mať vyššiu vlhkosť ako cca 30 hmot.%. 
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