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Abstract 

 Elektrochemical and chemical technology for the treatment of the separated electrotechnic  
scrap with silver and palladium content in laboratory scale were tested and verified. Separated 
electrotechnic Ag-Pd scrap is mainly represented by various types contacts from the electric and 
electronic devices and apparatures. As a basic material of the body of these contacts is most frequently 
used copper alloys for example different types of bronzes or brasses. Contact layer is presented by 
galvanically coated silver surface or silver-palladium alloy surface.  Silver  and  palladium  content in 
such separated contacts is 5 - 23 % Ag and 2,5 - 8,5 % Pd according to the grade of separation. 

 There steps electrochemical and chemical methode of the treatment of separated electric 
contacts is suggested, described and werified in this paper. The first step is based on copper 
electrolysis, the second step is based on silver electrolysis and the third  step is presented by selective 
chemical Pd precipitation. 

 There were verified,  that  is  possible to obtain in the first step by Cu electrolysis metallic 
copper with the 96,06 % purity and 76 % efficiency. In the second step is possible by Ag electrolysis to 
obtain metallic silver with the purity 99,95 % Ag and 82 % efficiency. In third step is possible by 
chemical precipitation to obtain palladium-sponge with the purity 99,75 % Pd and 95 % efficiency. In 
the case of low Pd content solutions recycling is possible to raise the efficiency of palladium extraction. 
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Abstrakt 

 V príspevku je prezentovaná  technológia spracovania separovaného elektrotechnického šrotu 
s obsahom  striebra  a  paládia, ktorá bola  laboratórne overená na vzorke separovaného 
metalizovaného odpadu. Technológia umožňuje spracovanie upraveného elektrotechnického šrotu, kde 
je nosič na báze medi, resp. jej zliatin a kontakt je tvorený striebrom alebo jeho zliatinami, často s 
obsahom paládia. Prvým krokom je pretavenie kontaktov v elektrickej odporovej peci, odliatie na 
anódy a  ich chemická analýza.  Nasleduje modifikovaná elektrolýza medi, produktom je katódová 
meď a anódový kal, v ktorom sa koncentruje striebro, paládium, prípadne Pt-kovy a zlato. Obecné 
kovy (napr. Zn, Ni, Pb, Sn a iné) vytvárajú zlúčeniny, ktoré sú v elektrolyte rozpustné, čiastočne 
rozpustné prípadne nerozpustné. Získaný anódový kal (67 % Ag  a  24 % Pd)  sa premýva a suší. Takto 
upravený strieborný kal sa taví v elektrickej odporovej peci a odlieva do strieborných anód. Nasleduje 



Moebiusová elektrolytická rafinácia striebra, produktom je katódové striebro o čistote 99,95%  a  
anódový kal, v ktorom sa koncentruje paládium, Pt-kovy a zlato. Paládiový kal sa rozpúšťa v horúcej 
lúčavke kráľovskej za vzniku kyseliny chloropaládnatej (H2PdCl4), z ktorej sa paládium selektívne 
zráža chloridom amonným (NH4Cl) za vzniku zrazeniny chloridu paládnato amonného 
((NH4)2PdCl4), ktorý sa oxiduje s NaCl na (NH4)2PdCl6. Po odfiltrovaní a vysušení sa zrazenina 
(NH4)2PdCl6, žíha vo vzdušnej atmosfére a  následne redukuje vodíkom, produktom je Pd-huba o 
čistote asi  96% Pd. Viacnásobným procesom rozpúšťania a selektívneho zrážania je možné ďalej 
zvyšovať čistotu  Pd-huby.  

 

 

1. Úvod 

 Odhaduje sa, že asi 90 % všetkých kontaktov, využívaných v elektrotechnike je vyrobených 
zo striebra a jeho zliatin [1]. Vyplýva to z  veľmi dobrej  elektrickej a tepelnej vodivosti striebra a jeho 
zliatin, ako aj z jeho odolnosti voči oxidácii. Oxid strieborný (Ag2O) je za vyšších teplôt (nad 190°C) 
nestály a rozkladá sa späť na kovové striebro a kyslík [8]. Prakticky sa tým styková plocha kontaktu 
sama čistí. Ďalšou výhodou striebra je jeho malý prechodový odpor a relatívne nízka oteruvzdornosť.  
Kontakty vyrobené z čistého striebra majú rýdzosť 999/1000, takéto striebro je veľmi dobre 
tvarovateľné, dobre sa valcuje a ťahá za studena na plechy, drôty a iné profily.  V prípade, že sa 
vyžadovali vyššie mechanické vlastnosti kontaktov (napr. tvrdosť, pevnosť, oteruvzdornosť) alebo 
zvýšená chemická odolnosť, vyrábali sa elektrické kontakty zo zliatin striebra s kovmi, resp. aj 
nekovmi.  Najčastejšie používané sústavy sú Ag - Cu, Ag - Cd, Ag - Au, Ag - Pd, Ag - Pt, Ag - Ni, Ag 
- Mo, Ag - W  a  v menšej miere Ag - CdO a  Ag - C (grafit) [1].  

 Zvyšovanie tvrdosti kontaktov sa  robí pridávaním malého množstva vhodného kovu do 
striebra alebo jeho zliatiny [1]. Napríklad prísada 1 až 2 % Si výrazne zvýši tvrdosť zliatiny striebra a 
volajú ju "tvrdé striebro". Podobné účinky má aj legovanie s 1 % Ni, resp. 0,15 až 0,5 % Mg.  Pre 
zvyšovanie tvrdosti strieborných kontaktov sa používa metóda legovania s malým množstvom kovu o 
vysokej afinite ku kyslíku, a ktorý je rozpustný v striebre (napr. Al, Mg, Be. Mn, Ti). Obsah týchto 
legúr je 2 až 3 at. %. Z literatúry je známy efekt pohlcovania kyslíka do striebra pri zvýšení jeho 
teploty [8]. Strieborné zliatiny sa žíhajú pri teplote 800°C, keďže oxid strieborný pri týchto teplotách 
nemôže existovať dochádza k tvorbe oxidov legujúcich kovov. Výsledkom je podstatný nárast tvrdosti 
bez podstatnejšej zmeny elektrického odporu striebornej zliatiny [1]. Pre hospodárnejšiu výrobu 
strieborných kontaktov sa materiál kontaktu plátoval na nosič. Ako nosiče kontaktov sa používajú 
mosadz (napr. Ms 63), cínový bronz (napr. Bz 6), berýliový alebo hliníkový bronz, resp. oceľ a  iné 
materiály [1, 2]. 

 Z týchto údajov vyplýva aj zložitosť spracovania elektrotechnického šrotu s obsahom 
ušľachtilých kovov na čisté kovy. V predloženej práci je uvedená technologická schéma pre 
spracovanie strieborných, striebro - medených a  striebro - paládnatých kontaktov, ktorá bola 
odskúšaná na asi 2000 g vzorke separovaného elektrotechnického  šrotu. 

 

 

2.    EXPERIMENTÁLNA  ČASŤ 

2. 1 Charakteristika vstupných surovín 

 Modelová technológia bola odskúšaná na vzorke, ktorá bola tvorená asi 6 typmi kontaktov z 
telefónnych ústrední, a ktoré boli ručne separované. Separovaný kontakt bol tvorený nosičom a 
kontaktom, pričom pomer hmotnosti (nosiča ku kontaktu) bol cca 4 : 1. Preto sme navrhli dodatočné 
strihanie kontaktov čím sa zvýšil podiel záujmových kovov (Ag a Pd) vo vyseparovanom 
elektrotechnickom šrote. Chemická analýza  vstupných surovín je uvedená v  tabuľke 1.  

 

 
 Table 1  Chemical composition of  Ag-Pd contacts [ wt.%] 

  



 Where: 

 A 1-1  separated contacts after smelting 

 A 1-2  contacts with metallic bodies before smelting 

 A 1-3  contacts with metallic bodies after smelting 

 A 1-4  metallic bodies of contacts after smelting 

 

 

 Z uvedených chemických analýz je zrejmé, že vzorka elektrotechnického šrotu bola tvorená 
rôznymi typmi kontaktov, ktorých zloženie odpovedá zliatine Ag - Pd 30 [1], pričom nosičom bola s 
najväčšou pravdepodobnosťou niklová mosadz [2].  

 

 

2.2 Popis  technológie spracovania elektrotechnických odpadov   

 Z chemického zloženia pretavenej vzorky A 1-1 vyplýva, že je tvorená meďou, striebrom, 
zinkom, niklom a paládiom. Preto sme technológiu  spracovania separovaných kontaktov rozdelili do 
troch etáp. V prvej etape sa z kontaktov získa kovová meď a odstráni sa prevažná časť zinku a niklu. V 
druhej etape sa získa striebro a  kal s obsahom paládia. Tretím krokom technológie je získanie Pd; t.j. 
rozpustenie Pd-kalu a selektívne zrážanie paládnatých komplexov, ich stabilizácia, premývanie, 
sušenie, žíhanie a redukcia na Pd-hubu.  

 Technologická schéma prvých dvoch etáp spracovania kontaktov na meď a striebro je 
uvedená na obr.1. 

 

 

2.2.1 Etapa získavania medi 

 Pre prvú etapu  používame postup ako pri klasickej elektrolýze medi. Kontakty sme tavili a 
odliali  do Cu-anód, ktorých chemické zloženie odpovedá vzorke A 1-1. Z elektrolýzy medi v 
sulfátovom elektrolyte (vodný roztok CuSO4 + H2SO4) sa získa katódová meď, pričom zinok a nikel 
sa koncentrovali v elektrolyte a v kale ostávalo striebro a paládium (tabuľka 2).  Parametre modelovej 
elektrolýzy medi  boli nasledovné:  

rozmery elektrolyzéra: 300 x 300 x 150  [mm].    

množstvo elektrolytu: cca 1x 10-2 m3  

počiatočné zloženie elektrolytu:  30 g.l-1  Cu  a  220 g.l-1  voľnej H2SO4 

prúdová hustota: 200 A.m-2 

vzdialenosť medzi anódou a katódami:  120 - 130 [mm] 

anóda: 150 x 130 x 10 [mm] , katóda 2 ks (Cu- plech): 150 x 130 x 0,5 [mm] 

teplota elektrolytu: 20 - 23°C  

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Technological flow sheet of copper and silver extraction from separated electrotechnical contacts 

 



 

 Elektrolyt spolu s kalom sa priebežne odčerpával a po odfiltrovaní kalu sa vracal späť do 
elektrolyzéra. Tento kal sa premýval horúcou vodou a  sušil. Takto upravený kal sa taví a odlieva do 
Ag-anód, ktoré sa elektrolyticky rafinujú v druhom stupni navrhovanej technológie. Chemické zloženie 
produktov z elektrolýzy medi je uvedené v tabuľke 2.  
 Table 2  Chemical composition of Cu  electrolysis products [wt.%] 

  
 Where: 

 B 1-1  Cu cathodes [wt.%] 

 C 1-1  Ag anodes from anode slime [wt.%] 

 D 1-1  spent Cu electrolyte [g.l-1] 

 

 

 Z uvedených výsledkov je zrejmé, že v tejto etape sa  z  elektrotechnického šrotu odstránilo 
asi 95 % medi  a  99% zinku a niklu. Získala sa meď o čistote cca 96 %, ako predajný produkt a roztok 
s obsahom cca 45 g.l-1 Cu, 22,7g.l-1 Zn a 22,2 g.l-1 Ni v sulfátovej forme. Spracovanie alebo 
deponácia tohto roztoku je závislá od množstva spracovávaných kontaktov. Jednou z možností 
spracovania je elektrolýza roztoku s nerozpustnou anódou pričom na katóde sa vylúči meď, nasleduje 
zahustenie roztoku a získanie sulfátu nikelnatého a sulfátu zinočnatého. 

 

 

2.2.2 Etapa získavanie striebra 

 V druhej etape technológie (obr.1) sa pretavené kaly z elektrolýzy medi, t.j. Ag-anódy 
elektrolyticky rafinujú v nitrátovom elektrolyte (vodný roztok AgNO3 + HNO3), získa sa  katódové 
striebro, ktoré sa taví  a  odlieva (ingoty alebo granule). Rýdzosť striebra po pretavení bola 999,5/1000. 
Paládium sa koncentruje v kale a čiastočne aj v dusičnanovom elektrolyte. Parametre modelovej 
elektrolýzy striebra sú uvedené v práci Rabatina a kol. [9]. Chemické zloženie produktov z 
elektrolytickej rafinácie striebra je uvedené v  tabuľke 3.  

 

 

 Table 3  Chemical composition of Ag electrolysis products  [wt. %, g. l-1] 

  
 Where: 

 E 1-1   Ag cathodes [ wt. % ] 

 F 1-1   anode slime from Ag electrolysis [ wt. % ] 

 G 1-1  spent Ag electrolyte [ g. l-1]   

 H 1-1  Pd - sponge  [ wt. % ] 

 I  1-1   rafinated Pd - sponge [ wt. % ]  

 

 

 Produktom tejto etapy spracovania kontaktov je striebro o čistote 99,95 % ako predajný 
produkt vo forme ingotu alebo granúl. Paládium sa nakoncentrovalo v anódovom kale a časť ostáva v  
elektrolyte. Obsah paládia v elektrolyte sa priebežne sleduje a opotrebovaný elektrolyt sa  cyklicky 
spracováva. Selektívne sa z neho získava AgCl a chlorid paladičito amonný, ktorý postupuje do tretej 
etapy technológie. 

 



 

2.2.3 Etapa získavanie paládia 

 Technologická schéma spracovania anódového kalu s obsahom paládia z elektrolytickej 
rafinácie striebra je na obr.2. 

 

 

  

 

 
Fig.2 Technological  flow sheet of Pd extraction after Ag electrolysis 

 

 

 

 

 Paládiový kal sa rozpúšťa v horúcej lúčavke kráľovskej za vzniku kyseliny 
tetrachloropaladnatej  (H2PdCl4)  podľa  nasledovných reakcií: 

  

 HNO3 + 3HCl  =  NOCl + Cl2 + 2H2O    (1) 

 Pd + 2 NOCl + Cl2  + 2H2O = H2PdCl4  +  NO + NO2  +  H2O  (2) 

 

 

 Z roztoku kyseliny tetrachloropaladnatej sa selektívne získava paládium chloridom amonným 
(NH4Cl) vo forme chloridu paládnato amonného (NH4)2PdCl4, ktorý je v roztoku rozpustný, podľa 
reakcie: 
  

 H2PdCl4  + 2 NH4Cl + H2O  = (NH4)2PdCl4   + 2HCl  +  H2O  (3) 

 

 

Oxidy dusíka prítomné v roztoku reagujú s vodou za vzniku kyseliny dusitej, ktorá patrí medzi stredne 
silné kyseliny. V roztoku je nestála a ľahko sa rozkladá na kyselinu dusičnú a oxid dusný podľa reakcií  
4 a 5 [10]:   
  

 NO  + NO2 + H2O = 2 HNO2     (4) 

 3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O     (5) 

 

 

 Chlorid paladnato amonný sa oxiduje chloridom sodným, v prítomnosti kyseliny dusičnej na 
zlúčeninu (NH4)2PdCl6, ktorá vytvára tmavo červenú zrazeniny, v tomto prostredí stabilnú [3, 4, 6],  
podľa reakcie: 
 

 

(NH4)2PdCl4  + 4HNO3 + 2NaCl + H2O = (NH4)2PdCl6   + 2NaNO3  + 3H2O + 2NO2     (6) 



 

 

 Vzniknutá červená zrazenina sa filtruje a premýva koncentrovaným roztokom chloridu 
amonného, zloženie filtrátu sa priebežne sleduje a  spracováva. Obsah paládia vo filtráte je 0,3 - 0,5 g.l-
1. Po odfiltrovaní a vysušení sa zrazenina (NH4)2PdCl6, žíha vo vzdušnej atmosfére pri teplote 650° 
C, pričom dochádza k jej rozkladu podľa reakcie: 
 

 

 (NH4)2PdCl6  +  O2 = PdO2  +  2 NH4Cl  +  2 Cl2   (7)  

 

 

 Získaný oxid paladičitý sa následne redukoval pri teplote 1000°C v prúde vodíka, produktom 
je Pd-huba a vodná para, podľa reakcie: 
 

 

 PdO2  +  2 H2 = Pd   +  2 H2O     (8) 

 

 

 V tabuľke 3 je uvedené chemické zloženie získanej Pd-huby, resp.  po jej jednostupňovej 
rafinácii. Čistota Pd-huby sa zvýšila z cca 95 % na čistotu 99,75 %. Paládiová huba o čistote nad 99% 
je predajným produktom. V prípade požiadavky na vyššiu čistotu je možno chemickú rafináciu 
opakovať. Pd-hubu je možno pretaviť v indukčnej vákuovej peci prípadne v ochrannej atmosfére a 
odliať do ingotu.   

 

 

3. ZÁVER 

 V predloženej práci je uvedený návrh technológie na spracovanie elektrotechnického šrotu s 
obsahom striebra a paládia. Technológia bola odskúšané na cca 2000 g vzorke separovaných kontaktov 
a získalo sa kovové striebro o čistote 99,95 % Ag s účinnosťou 82 % a paládiová huba o čistote 99,75 
% Pd s účinnosťou 95%. Ako vedľajší produkt sa získala katódová meď o čistote 96,06 % Cu s 
účinnosťou 76%. Tieto účinnosti sa počítali na množstvo získaných kovových predajných produktov, je 
nutné poznamenať, že účinnosť získania striebra a paládia, prípadne aj medi sa zvýši po spracovaní 
roztokov a elektrolytov z technologického procesu. Striebro z týchto roztokov je možno získať 
selektívnym zrážaním na AgCl, ktorý sa filtruje, suší a redukčne taví s prídavkom Na2CO3. Získa sa 
kovové striebro o čistote min. 98 %, ktoré sa vracia do procesu elektrolytickej rafinácie striebra. V 
tomto prípade sa účinnosť získavania striebra zvyšuje na cca 99 %.  Podobne je možno zvýšiť aj 
účinnosť získavania paládia, keď sa do technológie zahrnie aj dodatočné spracovanie roztokov s 
nízkym obsahom paládia. Spracovanie takýchto roztokov je ekonomicky aj ekologicky náročnejšie, 
lebo sa pracuje s alkoholovým roztokom diacetyldioximu, resp. s alkoholovým roztokom 
dimethylglyoximu [4,6]. Získavaniu ušľachtilých kovov z chudobných roztokov je nutné venovať 
zvýšenú pozornosť, vzhľadom na  existenciu veľkého množstva elektrotechnického šrotu s nízkym 
obsahom ušľachtilých kovov. 

 

 

Literatúra 

[1] Vamberský A. : Kontakty z drahých a spékaných kovú, SNTL Praha, 1955 

[2] Bartoš J. a kol.: Strojnícke tabuľky. Bratislava, SVTL 1965 



[3] Hoke C. M.: Refining Precious Metal Wastes. Reprint available from Met - Chem Research, P.O. 
Box 3014, Boulder, 1940, USA 

[4] Beamish F. E.: The Analytical Chemistry of the Noble Metals. Pergamon press, Oxford,    1966 

[5] Agricola Georgius : De Re  Metallica. Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Preklad: Ježek B. a 
Hummel J. Národné technické múzeum, Praha, 1954 

[6] Maslenickij I. N., Čugajev L. V., Borbat V. F., Nikitin M. B., Strižko L. S.: Metallurgija 
blagorodnych metallov. Moskva, Metallurgia 1987     

[7] Loewen R.: Small Scale Silver Refining. IPMI, London  1984, England  

[8] Hansen M., Anderko K.: Constitution of binary alloys. McGraw-Hill Book Company, New York, 
1958 

[9] Rabatin Ľ., Vadász P., Tomášek K.: Elektrolytická rafinácia striebra a zlata. Mineralia Slovaca, 31 
(1999) 3-4, 381-382 

[10] Gažo J., Kohout J., Serátor M., Šramko T., Zikmund M.: Všeobecná a anorganická chémia, 3 
vydanie. ALFA, Bratislava, 1981    

 

 


