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Abstract 

 Palladium extraction and refining is a complicated chemical process consisting of the repeated 
chemical dissolution and selective precipitation of Pd salt. There is necessary to suggest a specific 
process variation of every type of Pd input.  Chemical technology of the treatment of palladium slime 
obtained from the silver electrolysis at Ag-Pd electronic scrap treatment were tested and verified in the 
laboratory scale by authors of this paper. 

 Chemical reactions of the palladium dissolution, selective precipitation and reduction 
processes are described and their thermochemical data are discussed. The individual steps of the 
technological flow sheet of palladium extraction and refining is described in the second part of this 
work. Palladium slime is leached by aqua regia, and then palladium - chloride salt is precipitated by 
ammonium chloride. After annealing and reduction in hydrogen atmosphere is Pd - sponge obtained 
with purity of 95 wt. % Pd. After refining of this Pd sponge by repeating of the same processes were Pd 
sponge with purity of 99 wt. % Pd and 95 % efficiency obtained.      
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Abstrakt 

 Technológia extrakcie a rafinácie paládia je zložitý chemický proces, v ktorom sa využívajú 
osobitosti jeho chémie, napr. rozpúšťanie, selektívna redukcia, malá rozpustnosť niektorých jeho solí. 
Pre každý typ vstupnej suroviny je nutné vypracovať špecifický postup extrakcie paládia. V 
predloženom príspevku je návrh technológie spracovania paládiového kalu získaného v procese 
spracovania elektrotechnického šrotu, ktorý bol navrhnutý a odskúšaný na Ústave metalurgie a 
materiálov HF TU Košice.  

 Príspevok je rozdelený na teoretickú a experimentálnu časť. V teoretickej časti je literárny 
prehľad o priebehu chemických reakcií v procese rozpúšťania, selektívneho zrážania a redukcie 
paládia. Dostupné termodynamické údaje týchto chemických reakcií sú uvedené v tabuľkách; z týchto 
údajov je zrejmé, že chémia paládia je v odbornej literatúre publikovaná v minimálnej miere. V druhej 
časti príspevku je popis technológie a reakcií prebiehajúcich v jednotlivých etapách procesu. Paládiový 



kal [3] sa lúhuje v lúčavke kráľovskej a získa sa kyselina tetrachloropaládnatá, z  ktorej sa chloridom 
amónnym zráža zlúčenina hexachloropaladičitan amónny. Žíhaním tejto zlúčeniny sa získava paládiová 
huba, ktorej čistota je asi 95 hm. % Pd. Táto paládiová huba sa chemicky rafinuje rovnakou 
technológiou ako paládiový kal. Po jednostupňovej chemickej rafinácii paládiovej huby sa získalo 
paládium o čistote nad 99 hm. % s účinnosťou 95 %. 

 

 

ÚVOD 

 Prvé vedecké pojednania o paládiu sa spájajú s objavením a spracovaním platiny a datujú sa 
do roku 1803 [1]. Paládium patrí do ôsmej skupiny periodickej sústavy prvkov a nachádza sa v tzv. 
ľahkej platinovej triáde - ruténium, ródium a paládium. Platinové kovy sú v zemskej kôre málo 
rozšírené (10-7 až 10-9 mól. %). Ich vzácnosť suvisí aj s ich veľkou rozptýlenosťou. 

 Paládium má výraznú schopnosť pohlcovať (rozpúšťať) plyny. Obzvlášť veľká je absorpcia 
vodíka [2]. Už pri miernom ohriati vo vákuu vodík uniká. Paládium je na vzduchu stále, pri žíhaní nad 
300°C sa farbí povrch do fialova, dochádza k vzniku PdO. Oxid paládnatý  sa  zvýšením teploty (nad 
870°C) opäť rozkladá a povrch nadobúda pôvodnú kovovú farbu. Paládium sa rozpúšťa v lúčavke 
kráľovskej, ale pôsobí na neho aj kyselina dusičná, kyselina soľná, resp. vriaca koncentrovaná kyselina 
sírová [1].    

 Veľká rozptýlenosť platinových kovov a obtiažnosť ich získavania zapríčiňujú ich vysokú 
cenu. Paládium patrí medzi kovy, ktoré sa často využívajú v chemickom a automobilovom priemysle 
ako katalyzátory, v elektrotechnike, zubnom lekárstve a klenotníctve. Odpady z týchto odvetví sa 
stávajú, v poslednej dobe významným zdrojom  paládia. Získavanie platinových kovov (z primárnych 
aj sekundárnych surovín) je veľmi zložitý súbor chemicko - analytických metód. Veľká spotreba 
reagencií a veľké množstvo opakovaných operácií sa prejavuje aj v cene týchto kovov. 

 V teoretickej časti príspevku je uvedený prehľad niektorých spôsobov získavania paládia a 
popis chemických reakcií prebiehajúcich pri týchto procesoch. Experimentálna časť popisuje 
technológiu získavania paládia v procese spracovania elektrotechnického šrotu, ktorý bol realizovaný 
na Ústave metalurgie a materiálov HF TU Košice [3]. Tento šrot bol tvorený kontaktmi, ktoré 
obsahovali zliatinu Ag-Pd s rôznym obsahom paládia.  Paládium sa koncentruje v kale počas 
elektrolytickej rafinácie striebra. V prezentovanom článku je uvedená technologická schéma 
spracovania Pd - kalu, až po kovové paládium a jeho rafinácia na čistotu nad 99 % Pd. Prebiehajúce 
procesy sme sa pokúsili vyjadriť chemickými rovnicami a príslušnými termodynamickými 
parametrami.  

 

 

2.  TEORETICKÁ  ČASŤ 

2.1 Rozpúšťanie 

 Zo štúdia odbornej literatúry [1, 2, 4-6] vyplynulo, že paládium je možno rozpúšťať v 
koncentrovanej kyseline dusičnej alebo v lúčavke kráľovskej podľa nasledovnej reakcie: 

 

 

 Pd(s) + 4HNO3(l) = Pd(NO3)2(l) + 2NO2(g) + 2H2O(l)   (1) 

 

 

Vzniká dusičnan paládnatý ( rozpustný vo vode), voda a plynný oxid dusičitý.  

 V technologickej praxi sa viac využíva rozpúšťanie v lúčavke kráľovskej, ktorá sa pripravuje 
zmiešaním jedného dielu koncentrovanej kyseliny dusičnej a troch dielov koncentrovanej kyseliny 
chlorovodíkovej. Vzniká chlorid nitrozylu a plynný chlór, pričom produkty tejto reakcie vo vodnom 
prostredí môžu ďalej reagovať podľa nasledovných reakcií:    



 HNO3(l) + 3HCl(l) = NOCl(g) + Cl2(g) + 2H2O(l)    (2)   

 

 

 2Cl2(g) + 2H2O(l) = 4HCl(l) + O2(g)     (3) 

 

 

 NOCl(g) + H2O(l) = HNO2(l) + HCl(l)     (4) 

 

 

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

 

 

 NO(g) + 3NO2(g) + H2O(l) = 2HNO3(l) + 2NO(g)    (6) 

 

 

 Chemickú reakciu rozpúšťania paládia v lúčavke kráľovskej je možno popísať nasledujúcimi 
rovnicami: 
 

 

 Pd(s) + 2NOCl(g) + Cl2(g) + H2O(l) = PdCl4(l) + 2NO(g) + H2O(l)  (7) 

 

 

 PdCl4(l) + 2HCl(l) + H2O(l) = H2PdCl6(l) + H2O(l)   (8)  

 

 

 H2PdCl6(l) + H2O(l) = H2PdCl4(l) + Cl2(g) + H2O(l)   (9) 

 

 

 Pri rozpúšťaní paládia v lúčavke kráľovskej dochádza k vzniku chloridu paládičitého, ktorý 
reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku kyseliny hexachloropaládičitej. Táto sa vplyvom 
zvýšenej teploty rozkladá podľa reakcie (9) na kyselinu tetrachloropaládnatú a plynný chlór. Rovnice 
(2) až (6) popisujú reakcie prebiehajúce pri príprave lúčavky kráľovskej. Tieto reakcie prebiehajú 
súčasne, pričom produkty jednej reakcie sa stávajú reagenciami ďalšej reakcie.   

 

 

2.2 Selektívne  vylúčenie  

 Selektívne vylúčenie paládia z roztoku kyseliny tetrachloropaládnatej sa robí pomocou 
chloridu amónneho, získa sa tetrachloridpaládnato amónny ((NH4)2[PdCl4]). Predtým je nutné z 
roztoku odstrániť prítomné dusičnany; a to prídavkom kyseliny chlorovodíkovej a varom, resp 
prídavkom chloridu sodného a kyseliny chlorovodíkovej [1, 2, 4-6].  

 Zlúčenina tetrachloropaladnatan amónny je v danom prostredí rozpustná a preto je ju nutné 
stabilizovať. Získanie nerozpustnej zlúčeniny paládia je možné dvoma spôsobmi. Prvý je založený na 
prídavku amoniaku (NH3) a kyseliny chlorovodíkovej [4], podľa reakcií: 



 

 

 H2PdCl4(l) + 2NH4Cl(l) + H2O(l) = (NH4)2[PdCl4](l) + 2HCl(l) + H2O(l)  (10) 

 

 

 (NH4)2[PdCl4](l) + 4NH3(l) + H2O(l) = [Pd(NH3)4 ]Cl2(l) + 2NH4Cl(l) + H2O(l) (11) 

 

 

 [Pd(NH3)4]Cl2(l) + 2HCl(l) + H2O(l) = [Pd(NH3)2]Cl2(s) + 2NH4Cl(l) + H2O(l) (12) 

 

 

 Zlúčenina dichloro-diammin paládnatý ([Pd(NH3)2]Cl2) sa filtruje a premýva zriedenou 
kyselinou chlorovodíkovou. Táto zlúčenina je málo rozpustná v studenej vode, čo sa využíva pri 
rafinácii paládia od sprievodných prvkov [4].  

 Pri druhom spôsobe sa  tetrachloropaládnatan amónny, oxiduje pomocou chloridu sodného a 
kyseliny chlorovodíkovej [5] na hexachloropaládičitan amónny  podľa rovnice: 

 2((NH4)2[PdCl4])(l) + 2NaCl(l) + 2HCl(l) + 2NOCl(g) + 6H2O(l)  = 2((NH4)2[PdCl6])(s) +  

 

 

 + 2NaNO3(l) + Cl2(g) + 5H2(g) + H2O(l)     (13)   

 

 

 Z roztoku vypadáva zlúčenina hexachloropaládičitan amónny ((NH4)2[PdCl6]) červenej 
farby, ktorá sa filtruje a premýva zriedeným roztokom kyseliny chlorovodíkovej aby sa odstránil 
prebytočný chlorid amónny. Termochemické a termodynamické údaje o týchto reakciách nie sú v 
literatúre ani prístupných databázach k dispozícii.       

 

 

2.3 Redukcia 

 Kovové paládium sa získava tepelným rozkladom vysušenej zlúčeniny (NH3)2[PdCl2], resp. 
(NH4)2[PdCl6] v redukčnej atmosfére pri teplotách nad 870°C [1, 4, 5], podľa nasledovných reakcií: 

  

 3((NH3)2[PdCl2])(s) = 3Pd(s) + 4NH4Cl(s) + 2HCl(g) + N2(g)  (14)   

 

 

 3((NH4)2[PdCl6])(s) = 3Pd(s) + 2NH4Cl(s) + 16HCl(g) + N2(g)  (15) 

 

 

 NH4Cl(s) = HCl(g) + NH3(g)      (16)  

 

 



Pri teplote nad 350°C sa chlorid amónny rozkladá, resp. pri 520°C  sublimuje [9].  

 V literatúre [2] sú uvedené reakcie na priamu redukciu paládia z vodných roztokov chloridu 
paládnatého napr.: 
 

 

 PdCl2(l) + CO(g) + H2O(l) = Pd(s) + CO2(g) + 2HCl(l)   (17)  

 

 

 PdCl2(l) + H2(g) + H2O(l) = Pd(s) + 2HCl(l) + H2O(l)   (18) 

 

 

Reakcia (17) sa využíva na analytický dôkaz prítomnosti oxidu uhoľnatého v plyne. 

 

 
 Table 1  Termochemical data of some Pd reduction reactions [ 10 ] 

 

 

 Z údajov uvedených v tabuľke 1 zrejmé, že procesy chemickej rafinácie paládia sú v odbornej 
literatúre popísané nedostatočne. Termodynamické údaje jednotlivých zlúčenín paládia v študovanej 
literatúre [8 až 10]  neboli publikované, a preto nebolo možné posúdiť schodnosť chemických reakcií 
rozpúšťania, selektívneho vylúčenia a redukcie paládia uvedených v prácach [4 a 5].  Podobne 
nedostatočne a niekedy aj rozdielne sú uvádzané niektoré vlastnosti zlúčenín paládia  [2, 4, 5, 7 a 9].    

 

 

3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 V experimentálnej časť je popísaná technológia získavania paládia v  procese spracovania 
elektrotechnického šrotu, ktorá bola vypracovaná a realizovaná na Ústave metalurgie a materiálov HF 
TU Košice [3]. Elektrotechnický šrot bol tvorený kontaktmi, ktoré obsahovali zliatinu Ag - Pd s 
rôznym obsahom paládia (Tab.2). Paládium sa koncentruje v kale počas elektrolytickej rafinácie 
striebra. Technológia spracovania Pd - kalu je rozdelená na tri etapy (Obr.1). V prvej etape sa rozpúšťa 
paládiový kal v lúčavke kráľovskej, nasleduje etapa selektívneho vylúčenia paládnatej zlúčeniny a  jej 
stabilizácia, v poslednej etape sa paládiový komplex tepelne rozkladá až na kovové paládium. Získaná 
Pd - huba sa opäť rozpúšťa v lúčavke kráľovskej, selektívne vylúči a  tepelne rozkladá, viacnásobným 
opakovaním týchto chemických procesov je možno  získať paládium čistoty nad 99 % Pd. 
Vyrafinovaná Pd - huba sa taví vo vákuovej indukčnej peci na kovový ingot. Prebiehajúce procesy sme 
sa pokúsili vyjadriť chemickými rovnicami.  

 

 

3.1 Etapa lúhovanie paládiového kalu ( paládiovej huby ) 

 Chemické zloženie vstupnej suroviny a produktov v procese spracovania a rafinácie paládia je 
uvedené v  tabuľke 2. V prvej etape procesu sa paládiový kal rozpúšťal v horúcej lúčavke kráľovskej za 
nasledujúcich podmienok: 

Leaching (dissolution) parameters: 
 

 

  HCl : HNO3 = 3 : 1 



  L : S = 3 : 1 

  Temperature: 85 - 95°C    

  Leaching time: 120 min. 

 

 
 Table 2 Chemical composition of the input and output products of the Pd treatment and refining 

 

 
  Where: 

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

  B 1 - filtrate from Pd-slime extraction [ g . l-1 ] 

  B 2 - filtrate from Pd-sponge refining [ g . l-1 ] 

  C 1 - Pd-sponge [ wt. % ] 

  C 2 - rafinated Pd-sponge [ wt. % ] 

 

 
Fig.1 Technological  flow sheet of Pd extraction and refining 

 

 
 

 

 Zo zloženia paládiového kalu (tab.2, vzorka A1) je zrejmé, že v priebehu lúhovania v lúčavke 
kráľovskej budú prebiehať hlavne chemické reakcie (2) až (9) uvedené v predchádzajúcej kapitole, a 
ktoré uvádzame len sumárnymi rovnicami (2) a (19). Vzhľadom na vysoký obsah striebra a medi v  
paládiovom kale, musíme v procese lúhovania počítať aj s chemickými reakciami striebra a medi s 
lúčavkou kráľovskou, rovnice (23) a (24).  

 HNO3(l) + 3HCl(l) = NOCl(g) + Cl2(g) + 2H2O(l)    (2) 

 

 

 Pd(s) + 2NOCl(g) + Cl2(g) + 2H2O(l) =  H2PdCl4(l)+  NO(g) + NO2(g) + H2O(l) (19) 

 

 

 4Ag(s) + 2NOCl(g) + Cl2(g) + 2H2O(l) = 4AgCl(s)  + NO(g) + NO2(g) + H2(g) + H2O(l)
 (20) 
 

 

 2Cu(s) + 2NOCl(g) + Cl2(g)  +  H2O(l) =  2CuCl2(l) + 2NO(g) +  H2O(l)  (21) 

 

 

 Paládium sa rozpúšťa v horúcej lúčavke kráľovskej za vzniku kyseliny tetrachloropaládnatej 
(H2PdCl4), ktorej vznik je popísaný chemickými rovnicami (7) až (9), v kapitole 2.1. Striebro 
vypadáva vo forme zrazeniny AgCl a meď prechádza do roztoku vo forme chloridu meďnatého 



(CuCl2). Zrazenina chloridu strieborného sa odfiltruje, premýva a suší. Vysušený chlorid strieborný sa 
redukčne taví s prídavkom Na2CO3 a získava sa kovové striebro o čistote 95 až 99 % Ag.  

 V prípade rafinácie paládiovej huby je etapa lúhovania paládiového kalu nahradená 
rozpúšťaním paládiovej huby v lúčavke kráľovskej pri zhodných podmienkach. V rozhodujúcej miere 
tu prebiehajú chemické reakcie (19) a (21). 

 

 

3.2 Etapa selektívneho vylúčenia a stabilizácie zlúčeniny paládia  

 Kyselina tetrachloropaládnatá sa selektívne zráža chloridom amónnym (NH4Cl), za vzniku 
zlúčeniny tetrachloridu paládnato amónneho ((NH4)2[PdCl4]) podľa reakcie (10). Chlorid meďnatý 
reaguje s dusičnanom amónnym za vzniku rozpustnej zlúčeniny tetrachloridu meďnato amónneho 
podľa reakcie (22). 

 

 

 CuCl2(l) + 2NH4Cl(l) + H2O(l) = (NH4)2[CuCl4](l) + H2O(l)  (22)  

 

 

 Zlúčenina dvojmocného paládia, t.j. tetrachlorid paladnato amónny je nestabilná a  preto sa 
paládium oxiduje  chloridom sodným a kyselinou chlorovodíkovou na štvormocnú zlúčeninu, t.j. 
hexachlorid paladičito amónny ((NH4)2[PdCl6]), ktorý je v tomto prostredí nerozpustný, reakcia (13). 
Vzniknutá červená zrazenina sa filtruje a  premýva zriedeným roztokom kyseliny chlorovodíkovej (5 
až 10 obj. % HCl), aby sa znížil obsah medi v zrazenine na minimum. Obsah Pd vo filtráte (0,3 až 0,5 
g.l-1) sa priebežne kontroluje, zbiera, zahusťuje a kampaňovite spracováva v  samostatnej etape 
spracovania paládiových surovín pomocou organických zlúčenín  alebo kvapalinovou extrakciou [1, 4, 
6]. Po získaní paládia sa filtrát s obsahom medi môže spracovať v procese výroby medi.  

 

 

3.3 Etapa tepelného rozkladu paládičitej zlúčeniny 

 Po odfiltrovaní a premytí sa zlúčenia (NH4)2[PdCl6] suší pri teplote do 200° C, aby došlo k 
odstráneniu fyzikálne aj chemicky viazanej vody. Vysušený hexachlorid paládičito amónny sa tepelne 
rozkladá pri teplote 650°C vo vzdušnej atmosfére podľa reakcie (23). 

 

 

 2(NH4)2[PdCl6](s) + O2(g) = 2PdO(s) + 4NH3(g) + 4HCl(g) + 4Cl2(g)  (23) 

 

 

 Tepelný rozklad sa robí do úplného rozloženia zlúčeniny na amoniak, kyselinu 
chlorovodíkovú a chlór, pričom v lodičke ostáva čierna huba oxidu paládnatého. V nasledujúcom  
stupni procesu sa oxid paládnatý redukuje na kovové paládium, v prietoku zmesi plynov: vodík + argón 
(5-10 obj. % H2) a pri  teplote 1000°C. Oxid paládnatý sa rozkladá na práškové kovové paládium (Pd-
huba, svetlo sivej farby) a vodnú paru podľa reakcie (24). 

  

 PdO(s) + H2(g) + Ar(g) = Pd(s) + H2O(g) + Ar(g)    (24) 

 



 

 V tabuľke 2 je uvedené chemické zloženie Pd-huby (C 1), ktorá sa získala z paládiového kalu 
ako aj  zloženie paládiovej huby po jednostupňovej rafinácii (C 2). Čistota Pd huby sa zvýšila z  95,64 
% Pd na 99,75 % Pd. Viacnásobným opakovaním procesu rafinácie paládia je možno získať paládium 
o čistote nad 99,9 % Pd.  

 

 

4. ZÁVER 

 V prezentovanom príspevku je uvedená technológia spracovania paládiového kalu na čisté 
paládium, ktorá bola navrhnutá a realizovaná na Ústave metalurgie a materiálov HF TU Košice. 
Paládiový kal obsahoval asi 60 % Pd, 20 % Ag, 18 % Cu a asi 2 % (Zn, Ni, Mn, Fe), tento kal sa 
lúhoval v lúčavke kráľovskej, z roztoku sa vyzrážal chlorid strieborný, ktorý sa odfiltroval a spracoval 
na kovové striebro. V nasledujúcej etape sa z roztoku selektívne vylúčila zlúčenina hexachlorid 
paládičito amónny, ktorá sa v poslednej etape procesu tepelne rozkladá a redukuje až na kovové 
paládium. Získala  sa paládiová huba o čistote asi 95 % Pd, ktorá sa rafinovala rovnakou technológiou. 
Produktom jednostupňovej rafinácie je paládium o čistote nad 99 % Pd, vo forme Pd -huby. Účinnosť 
získavania paládia z Ag - Pd kontaktov uvedenou technológiou bola 95 %. Je zrejmé, že zvyšovanie 
čistoty paládia spôsobuje rast nákladov a znižuje účinnosť získania Pd. V prípade požiadavky na vyššiu 
čistotu je možno chemickú rafináciu opakovať až po požadovanú čistotu finálneho paládiového 
produktu. Spracovanie odpadných roztokov s nízkou koncentráciou paládia je náročné po technickej aj 
ekonomickej stránke. Využívajú sa procesy kvapalinovej extrakcie alebo analytickej chémie za 
použitia organických zlúčenín, ktoré nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus [4 až 6]. Paládiovú 
hubu možno taviť vo vákuovej indukčnej peci prípadne v ochrannej atmosfére a odlievať do ingotu.  
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