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Abstract. In this article was shown anodic dissolution of zinc electrode in sodium sulfite solution. By the 

formation of zinc hydroxide and zinc acid. The obtained of zinc sulfite was identified using electrochemical method. 
During the research the influence of different parameters for dissolution of zinc electrode output were investigated 
which; the current density, the concentration of Na2SO3 and the concentration of solution. When anodic polarization 
the influence of current density for current output of zinc electrode in sodium sulfite were investigated from 50 to 
250 A/m2 at anodic space formed Zn(OH)2 which white color and poorly soluble. At anodic polarization for current 
output electro chemical dissolution of zinc electrode in sodium sulfide was reached. It was shown that by the 
increasing the current output of zinc electrode dissolution decreased from 118% to 77% the decrease for dissolution 
at formation of zinc hydroxide on the electrode, and that could be passivated the process of zinc electrode’s disso-
lution. The influence of temperature was investigated, during the polarization was identified that by the increasing of 
electrolyte temperature to 600C; the current output of zinc dissolution was decreased because at high temperature 
formatted metal oxides were electrode surface are passivated 

 
 

УДК 541.13  
 

МЫРЫШ ЭЛЕКТРОДТАРЫНЫҢ НАТРИЙ СУЛЬФИТІ 
ЕРІТІНДІСІНДЕ АНОДТА ЕРУІ 

 

Ə. Е. Қоңырбаев, А. С. Мырышова, А. Б. Баешов 
 

«Д. В. Сокольский атындағы жанармай катализ жəне электрохимия» институты АҚ, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: натрий сульфиті, электролиз, концентрация, тұрақты ток, анод, поляризация, мырыш 
электроды. 

Аннотация. Мақалада мырыш электродын натрий сульфиті ерітіндісінде анодта еруі негізінде мырыш 
гидроксиді мен оксиді қосылыстарының түзілетіні көрсетілді. Мырыштың оттекті қосылыстарын электрохи-
миялық əдіспен алу мүмкіншіліктері анықталды. Зерттеу барысында мырыш электродының еруінің ток 
бойынша шығымына: ток тығыздығының, Na2SO3 концентрациясының жəне ерітінді температурасының 
əсерлері қарастырылды. Анодты токпен поляризацияланғанда мырыш электродының натрий сульфиті 
ерітіндісінде еруінің ток бойынша шығымына мырыш электродындағы ток тығыздығының əсері 50-250 А/м2 
аралығында зерттелінді. Мырыш аноды аумағында ақ түсті тұнба түзіле бастады, яғни ерігіштігі төмен 
Zn(OH)2 жəне ZnO түзіледі. Анодты токпен поляризацияланған мырыш электродының электрохимиялық еру 
ерекшелігі натрий сульфиті концентрациясы 0,25н - 1,0н аралығында зерттелінді. Натрий сульфиті концен-
трациясын 1н-ға дейін жоғарылатқанда мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымы 118%-дан 
77%-ға дейін төмендейтіндігін көрсетті. Жоғары концентрацияда мырыш еруінің ток бойынша шығымының 
төмендеуі электрод бетінде мырыш гидроксиді қосылысының түзілуіне байланысты пассивация бастауымен 
деп түсіндіруге болады. Мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымына ерітінді температурасының 
əсері қарастырылды. Поляризациялау барысында электролит температурасын 600 С-қа дейін жоғарылат-
қанда мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымының төмендейтіндігі анықталды. Бұл құбылыста 
жоғары температурада электрод бетінде метал оксидтерінің байланысты пассивация құбылысының орын ала 
бастауымен түсіндіруге болады. 
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Электрохимия ғылымы, уақыт өте біртіндеп өркендеп -химия, металлургия өндірістеріне өз 
үлесін қосып, жоғары деңгейдегі жетістіктерімен ерекшеленуде [1, 2]. Одан электрохимиялық 
тəсілдер – басқа химиялық ток көзі - батарея (біріншілік ток көзі), аккумулятор (екіншілік ток 
көзі), бейорганикалық заттарды синтездеуде металдарды коррозиядан қорғау мақсатында, 
қоршаған ортаны қорғаудың электрохимиялық əдістерін жасауда, электроника салаларында 
кеңінен қолданыс тауып келеді. 

Қазіргі кезде металл қалдықтарын электрохимиялық тəсілмен өңдеу саласындағы жетістік-
тердің бірі, сол металдардың бейорганикалық таза қосылыстарын алудың қарапайымдылығы. 
Мысалы, электрохимиялық жолдармен, яғни стационарлы жəне стационарлы емес токтармен 
поляризациялау арқылы металдардың түрлі бейорганикалық қосылыстарын алуға болатындығы  
[3, 4] жұмыстарда көрсетілген. Сондықтан мырыштың сулы ерітінділердегі электрохимиялық 
қасиеттерін зерттеудің теориялық жəне практикалық та маңызы зор. 

Мырыш электродының электрохимиялық қасиеттер профессор А. Баешовтың жетекшілігімен 
жүргізілген ғылыми жұмыстарында жан-жақты қарастырылған [5-20]. 

Бұл мақалада натрий сульфиті ерітіндісінде мырыш электродын анодты токпен поляриза-
циялау арқылы оның əр түрлі қосылыстарын алу мақсатында зерттеулер жүргізілді. Зерттеу 
барысында мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымына: ток тығыздығының, Na2SO3 

концентрациясының жəне ерітінді температурасының əсерлері қарастырылды. 
Зерттеулер электрод кеңістіктері бөлінбеген электрохимиялық шыны ұяшықта жүргізілді. 

Анод ретінде мырыш пластинкасы қолданылды, ал катод қызметін графит электроды атқарды. 
Металл электродының салмағының өзгеруіне қарап, олардың ток бойынша шығымдары есеп-
телінді. 

 

 
 

Na2SO3=0,25н; τ=0,5сағ, t= 25 ͦ C 

1-сурет – Анодты поляризацияланған мырыш электродтарының натрий сульфиті ерітіндісінде еруінің ток бойынша 
шығымына ток тығыздығының əсері 

 
Анодты токпен поляризацияланғанда мырыштың еруіне мырыш электродындағы ток ты-

ғыздығының əсері 50-250А/м2 аралығында зерттелінді (1-сурет). Мырыш электродындағы ток 
тығыздығы 50А/м2 болғанда, мырыштың екі валентті иондарын түзе еруінің ток бойынша шығымы 
142% болса, 250А/м2 - 105% дейін төмендейді. Анодта мырыш ионизацияланып, оның иондары 
түзіледі:  

Zn0 - 2e → Zn 2+ 

Ал катодта, сутегі иондары бөлініп, ерітіндіде гидроксид-иондары жинақталады:  

2H2O + 2e → H2 + 2OH- 

Мырыш аноды аумағында ақ тұнба түзіліп біртіндеп электролиз түбіне жинала бастады, бұл 
құбылыс ерігіштігі төмен Zn(OH)2 қосылысының түзілуімен байланысты:  

Zn2+ + 2OH- → ↓ Zn(OH)2 
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Мырыштың еруінің ток бойынша шығымының 100% жоғары болуын, бұл металдың потен-
циялының теріс болуына байланысты, химиялық еруімен түсіндіруге болады. Ал тоқ тығыздығы 
өскен сайын мырыштың еруінің ток бойынша шығымының аздап төмендеуін, электрод бетінің 
Zn(OH)2 қосылысының қапталуымен байланысты. 

Анодты токпен поляризацияланған мырыш электродының электрохимиялық еру ерекшелігі 
натрий сульфиті концентрациясы 0,25н - 1,0н аралығында жəне мырыш электродындағы ток 
тығыздығы 100А/м2 кезінде зерттелінді. Натрий сульфиті концентрациясын 1н дейін жоғарылат-
қанда мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымы 118%-дан – 77%-ға дейін төмендейтін-
дігін көрсетті (2-сурет). Жоғары концентрацияда мырыш еруінің ток бойынша шығымының тө-
мендеуі электролит бетінде мырыш гидроксиді қосылысының түзілуіне байланысты пассива-
циялануымен байланысты деп түсіндіруге болады. 

 

 

і=100А/м2; τ= 0,5сағ, t= 25 ͦ C; 

2-сурет – Анодты поляризацияланған мырыш электродтарының натрий сульфиті ерітіндісінде еруінің  
ток бойынша шығымына натрий сульфитіконцентрациясының əсері 

 
Мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымына ерітінді температураның əсері 

зерттелінді (3-сурет). Поляризациялау барысында электролит температурасын 600 С-қа дейін 
жоғарылатқанда мырыш электродының еруінің ток бойынша шығымының төмендейтіндігі анық-
талды. Бұл құбылысты, жоғарғы температураларда түзілетін өнімдердің, электродты пассива-
циялануымен байланысты деп түсіндіруге болады. 

 

 

Na2SO3=0,25н; і=100А/м2; τ=0,5сағ; 

3-сурет – Анодты поляризацияланған мырыштың еруінің ток бойынша шығымына ерітінді температурасының əсері 
 

Жоғары температураларда мырыш гидроксидінің дегидратацияланып, өз оксидіне өтетіндігі 
анықталды:  

Zn(OH)2

	
→ZnO + H2O 
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Электрод кезінде алынған тұнбаның химиялық жəне рентгенофазалық анализ нəтижелері 
Zn(OH)2 жəне ZnO қосылыстарының түзілетіндігін көрсетеді. 

Қорыта айтқанда, мырыш электродының натрий сульфиті ерітіндісіндегі анодты еруі алғаш 
рет зерттелді. Зерттеу нəтижелері төменгі температураларда мырыш гидроксидінің, ал жоғары 
температурада мырыш оксидінің түзілетіндігін көрсетті. 
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АНОДНОЕ РАСТВОРЕНИЕ ЦИНКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  
В РАСТВОРЕ СУЛЬФИТА НАТРИЯ 

 
А. Е. Конурбаев, А. С. Мырышова А. Б. Баешов 

 
АО « Институт топлива катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сульфит натрия, электролиз, концентрация, постоянный ток,анод, поляризация, цин-

ковый электрод. 
Аннотация. Показана возможность образования оксида и гидроксида цинка в результате анодного рас-

творения цинкового электрода в растворе сульфита натрия. Показана возможность получения кислородных 
соединений цинка электрохимическим методом. В ходе исследований рассмотрено влияние плотности тока, 
концентрация Na2SO3 и температуры раствора на выход по току растворения цинка. Исследовано влияние 
плотности тока на ВТ растворения анодно-поляризованного цинкового электрода в растворе сульфита 
натрия в диапазоне 50-250 А/м2. В анодном пространстве образуется осадок белого цвета, который иден-
тифицирован как малорастворимый гидроксид цинка -Zn(OH)2. Особенность электрохимического раство-
рения цинкового электрода при анодной поляризации в зависимости от концентрации сульфита натрия 
исследовано в диапазоне концентраций 0,25н - 1,0н. Показано, что при увеличении концентрации сульфита 
натрия до 1,0 Н ВТ растворения цинкового электрода уменьшается от 118% до 77%. Снижение ВТ раство-
рения цинка при высоких концентрациях раствора обьясняется тем, что происходит пассивация вследствие 
образования гидроксида цинкана поверхности электрода. Рассмотрено влияние температуры раствора на ВТ 
растворения цинкового электрода. Установлено, что в процессе поляризации повышение температуры 
электролита до 600С приводит к снижению ВТ растворения цинкового электрода. Данное явление можно 
объяснить тем, что при высокой температуре поверхность электрода пассивируется вследствие образования 
оксида металла.  
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