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Abstract 
 Experimental results of the electrolytical refining of silver aimed to study of the 
influence of metallic impurities on the cathodic metal purity from secondary resources are 
presented in this paper. Horizontal Thum electrolyser was used for these experiments. Influence 
of the concentration of the metallic impurities in the electrolyte on the purity of cathodic silver 
was studied after redistribution of the impurities between electrolyte, anode slime and cathodic 
metal. 
 The influence of silver concentration in electrolyte on the cathodic silver was studied 
in the first set of experiments. Decreasing of silver content in the nitrate electrolyte under     55 
g.dm-3 caused decreasing of the cathodic silver purity. The influence of the Cu, Zn, Pd, Ni, Au, 
Pt, Sn, Pb, Fe, Bi and Sb content in the anodes and in the electrolyte on the resulting purity of 
cathodic silver was studied in the second set of experiments. The results obtained are presented 
in the figures and tables in this paper. 
 It is possible to divide the metallic impurities into three groups. Copper and palladium 
is the in the first group and their concentration in the cathodic silver were more than            10-1 
wt.%. Palladium is dissolved in the electrolyte and due to higher electrochemic potential than 
that silver has, is precipitated in the cathode preferently. Copper has much higher concentration 
in the electrolyte as silver and at lower potential is mechanically precipitated together with silver 
as a copper “cathodic sponge”. 
 Zinc is in the second group only. Zn content was 10-2 wt.% in the cathode at 20 g.dm-3 
of Zn concentration in the electrolyte. Mechanism of Zn precipitation in the cathodic metal was 
very similar as at copper. Zinc at law electrochemic potential is precipitated in the cathode 
mechanically at its high concentration in the electrolyte. 
 The third group is created by other metallic impurities and their content were under  
10-2 wt.% in the cathodic silver. Gold and platinum is not dissolved in the electrolyte and so its 
influence is negligitle and these metals are concentrated in the anode slime. Ni, Fe, Sn, Pb, Sb 
and Bi have similar dissolving and precipitating mechanism as Cu and Zn but their content in the 
anode were very low.   
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Abstrakt 
 V predloženom príspevku sú  výsledky experimentov zameraných na sledovanie 
vplyvu kovových nečistôt na čistotu katódového kovu pri elektrolytickej rafinácie striebra 
z druhotných  zdrojov.  Experimenty sa robili v laboratórnom Thumovom elektrolyzéri 
s horizontálnym usporiadaním elektród. V priebehu elektrolytickej rafinácie striebra dochádza 
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k rozdeleniu nečistôt do elektrolytu, anódového kalu a katódového kovu. Sledoval sa vplyv 
koncentrácie kovových nečistôt v elektrolyte na  čistotu katódového striebra.  
 V prvej sérii skúšok sa sledoval vplyv koncentrácie striebra v  elektrolyte na čistotu 
katódového kovu (striebra). Pokles koncentrácie striebra v dusičnanovom elektrolyte pod 55 
g.dm-3 sa prejavil prudkým poklesom čistoty katódového striebra. V druhej sérii experimentov 
sa sledoval vplyv obsahu Cu, Zn, Pd, Ni, Au, Pt, Sn, Pb, Fe, Bi a Sb v anódovom kove, resp. v 
elektrolyte na výslednú čistotu katódového striebra. Získané výsledky sú uvedené v grafoch 
a tabuľke.     
 Na základe obsahu kovu v katódovom striebre sme sledované kovové nečistoty 
rozdelili do troch skupín. Do prvej skupiny patrí paládium a meď, ktorých obsah v katódovom 
striebre bol v hodnotách nad 10-1 hm.%. Paládium sa rozpúšťa v dusičnanovom elektrolyte a  
vplyvom vyššej hodnoty štandardného potenciálu ako má striebro sa prednostne vylučuje na 
katóde. V prípade medi je rozhodujúca jej vysoká koncentrácia v elektrolyte, pravdepodobne 
dochádza k mechanickému zachytávaniu iónov medi na veľkom povrchu vylúčeného striebra. 
Meď má nižší štandardný potenciál Cu2+/Cu ako má striebro, ale po prekročení koncentrácie 
medi nad 120 g.dm-3, alebo znížením koncentrácie striebra pod 50 g.dm-3, dochádza k jej 
vylučovaniu na katóde spoločne so striebrom vo forme „ katódovej huby“.  
 Do druhej skupiny môžeme zaradiť zinok, ktorého obsah bol v rozsahu 10-2 hm.%, 
pričom jeho koncentrácia v elektrolyte bola pod 20 g.dm-3. Mechanizmus znečistenia 
katódového striebra zinkom je na podobnom princípe ako je to u medi. Zinok má naj nižší 
štandardný potenciál Zn2+/Zn (-0,763V) zo  sledovaných kovov. V dusičnanovom elektrolyte sa 
rozpúšťa, koncentruje a následne mechanicky znečisťuje striebro. V tretej skupine boli kovy, 
ktorých obsah v katódovom striebre bol pod 10-2 hm.%.  Do tejto skupinky môžeme zaradiť 
zlato, platinu, nikel, cín, olovo, železo, antimón a bizmut. Vplyv zlata a platiny, t.j. kovov 
s vyšším štandardným potenciálom ako má striebro, bol potlačený ich nerozpustnosťou 
v dusičnanovom elektrolyte (koncentrovali sa v anódovom kale). Na druhej strane sú tu kovové 
nečistoty rozpustné v dusičnanovom elektrolyte,  ale ktorých elektropozitivita je nižšia ako 
u striebra. V prípade niklu, železa, čiastočne aj cínu, olova, antimónu a bizmutu je mechanizmus 
podobný ako u medi a zinku; ale prejavil sa ich nízky obsah v anóde, následne nízka 
koncentrácia v elektrolyte a teda aj nízky obsah v katódovom striebre.  
 Na základe prezentovaných výsledkov je zrejmé, že priebežná kontrola kvality 
elektrolytu, umožňuje získanie katódového striebra požadovanej čistoty aj z druhotných zdrojov. 
     
 
1.   Úvod 
 Cieľom tejto práce bolo sledovať chovanie sa kovových nečistôt v procese 
elektrolytickej rafinácie striebra a zistiť vplyv koncentrácie sprievodných kovov v elektrolyte 
na čistotu katódového striebra. Druhotné suroviny striebra boli tvorené elektrotechnickým 
kovovým odpadom, dentálnymi kovmi, klenotníckym šrotom a spracovávali sa elektrolytickou 
rafináciou v dusičnanovom elektrolyte na rýdze striebro. Rôznorodosť spracovávaného 
metalizovaného strieborného odpadu sa prejavila aj na kvalite a kvantite sprievodných kovov. 
Medzi nečistoty sa pri rafinácii striebra, okrem obecných kovov zaradili aj zlato a platinové 
kovy prítomné v striebornom dentálnom a klenotníckom odpade. Katódové striebro musí 
zodpovedať požiadavkám STN 42 38 30 [1], t.j. musí mať čistotu minimálne 99,9 hm.% Ag. 
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2.   Experimentálna  časť 
 V experimentálnej časti práce je uvedený popis laboratórneho zariadenia, metodika 
experimentov a metodika chemických analýz kovov v sledovaných produktoch elektrolytickej 
rafinácie striebra. 
  
 
2.1  Experimentálne  zariadenie 
 Experimenty sa robili v laboratórnom Thumovom elektrolyzéri [2] z polypropylénu,  
s horizontálnym usporiadaním elektród. Anódový priestor bol oddelený diafragmou a katóda 
bola z nerezovej ocele. Technické parametre experimentálneho zariadenia boli nasledovné: 

 plocha anódy / katódy: 0,0225 m2 / 0,0225 m2 
 vzdialenosť elektród: 50 mm  
 objem elektrolytu:  cca 3 dm3      
 prúdová hustota: 400 A . m-2  

 

 
Fig.1 Thum silver refining laboratory electrolyser  (1 and 2 – electric stream line, 3 - PP vessel with perfored bottom,  
   4 -  Ag anodes, 5 - diaphragma limen, 6 - PP vessel of electrolyser, 7 -  stainless steel cathode and 8-PP holders ). 
 
 
2.2  Metodika  experimentov 
 Strieborný kovový odpad sa tavil a odlieval do anód, ktoré sa valcovali aby bola 
zabezpečená  konštantná  plocha  anód. Hrúbka  anód bola  2 až 3 mm a mali hmotnosť od 900 
do 1 300 g. Celkove sa v priebehu experimentu prepracovalo 6 012 g kovu. V tabuľke 1 je 
uvedený interval zloženia strieborných anód použitých na elektrolytickú rafináciu.  
 Vyvalcované anódy sa umiestnili do anódového priestoru na diafragmu. Elektrolytom 
bol vodný roztok dusičnanu strieborného o počiatočnej koncentrácii od 15 do 200 g.dm-3 Ag  a  
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1 % voľnej HNO3, teplota elektrolytu bola 25 – 30°C, zdrojom jednosmerného prúdu bol 
regulovateľný usmerňovač [3]. Po pripojení zlatých kontaktov sa k elektródam priviedol 
jednosmerný prúd a začala sa elektrolytická rafinácia striebra. Napätie medzi elektródami bolo 
v intervale 2 až 2,5 V a záviselo od zmeny prechodových odporov na kontaktoch, zmene 
vzdialenosti medzi elektródami, priepustnosti diafragmy, atď. Produktmi elektrolytickej 
rafinácie boli katódové striebro, anódový kal a  elektrolyt. V priebehu experimentov sa odoberali 
vzorky elektrolytu a katódového striebra na chemickú analýzu. Vzhľadom na hlavný cieľ 
experimentu sa zloženie anódového kalu v tejto etape nesledovalo. 
 
   Table 1  Composition interval of silver anodes used for electrolytic refining 

Kov Ag Au Cu Zn Pd Ni 
Obsah [ hm.% ] 60 – 70 22 – 30 7 - 10 1,0 – 1,3 0,2 – 0,3 0,15 – 0,2 
 
Kov Sn Pb Pt Fe Bi Sb 
Obsah [hm. % ]  0,01 – 0,03  0,1 – 0,12  < 0,004 0,01 – 0,015 < 0,003 < 0,00022 

 
 
 Cieľom práce bolo zistiť vplyv kovových nečistôt na kvalitu katódového striebra 
a pokúsiť sa stanoviť medzné koncentrácie sledovaných nečistôt v elektrolyte, aby katódové 
striebro vyhovovalo STN 42 38 30. Táto norma určuje minimálny obsah striebra 99,9 hm.% a 
maximálny obsah sprievodných prvkov ( tab. 2). 
 
    Table 2 Maximum contents of accompanying elements in silver according to STN 42 38 30 

Prvok Bi Cu Fe Pb Sb Ostatné 
Max. obsah [hm %] 0,02 0,015 0,035 0,003 0,002 0,043 

   
 
 V priebehu elektrolytickej rafinácie sa sledovalo zloženie katódového striebra 
v závislosti od zloženie elektrolytu. Získané výsledky sa spracovali do grafov a tabuľky. 
 
 
2.3  Analytické  metódy 
 Chemickej analýze sa podrobovali produkty z elektrolytickej rafinácie a to elektrolyt 
a katódové striebro.  
 Chemická analýza striebra z dusičnanového elektrolytu sa robila potenciometrickou 
titráciou s odmerným roztokom NaCl, meď sa stanovovala titračne jodometrickou metódou, 
paládium sa stanovovalo emisnou atómovou spektroskópiou a ostatné sledované prvky (Ni, Sn, 
Zn, Pb, Pt, Fe, Bi a Sb) sa stanovovali atómovou absorbčnou spektroskópiou.    
 Katódové striebro sa previedlo do roztoku a stanovovalo sa potenciometrickou 
titráciou s odmerným roztokom NaCl, paládium emisnou atómovou spektroskópiou a ostatné 
kovy sa analyzovali metódou AAS. 
 
 
3.   Experimentálne  výsledky   
 Je známe, že pri elektrolytickej rafinácii kovov sa prekročenie hraničných 
koncentrácií zložiek v elektrolyte nepriaznivo prejavuje na výslednej kvalite rafinovaného kovu. 
V prípade elektrolytickej rafinácie striebra je rozhodujúca aj minimálna koncentrácia striebra 
v elektrolyte ako aj maximálna koncentrácia nečistôt v elektrolyte.  
 V prvej sérii experimentov sme na laboratórnom zariadení sledovali vplyv 
koncentrácie striebra v elektrolyte na čistotu vylúčeného kovu. Anóda bola tvorená binárnou 
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zliatinou s obsahom 99,5 hm.% Ag a  0,5 hm.% Cu, ktorá bola umiestnená na diafragme. 
Dusičnanový elektrolyt obsahoval  90 až 100 g.dm-3 Cu, 1 % voľnej HNO3 a koncentrácia 
striebra sa menila v intervale  od 15 do 200 g.dm-3 Ag.  Na obrázku 2 je uvedený vplyv 
koncentrácie striebra v elektrolyte na výslednú čistotu katódového kovu. 
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Fig.2 The effect of  silver concentration in the electrolyte on the quality of  cathode silver 

 
 
 Z uvedenej závislosti vyplýva, že pri poklese koncentrácie  striebra v elektrolyte pod   
50 g.dm-3 dochádza k výraznému znižovaniu kvality (čistoty) vylúčeného katódového striebra.  
 V nasledujúcej sérii experimentov sme sledovali vplyv nečistôt prítomných 
v elektrolyte na čistotu  katódového striebra. Výber znečisťujúcich kovov bol urobený na 
základe prvkov uvedených v STN 42 38 30 a  zloženia strieborných kovových odpadov. 
V priebehu elektrolytickej rafinácie anódového striebra dochádzalo k rozdeľovaniu prítomných 
kovov do nasledujúcich produktov: 

 katódové striebro, 
 anódový kal, 
 elektrolyt. 

 Katódové striebro musí podľa STN 42 38 30 mať čistotu min. 99,9 hm.% Ag a max.   
0,1 hm.% nečistôt, ktoré tvorí hlavne Cu a Pd, v menšej miere Zn, Sb, Bi, Sn, Pb, Fe, Ni, 
prípadne Au a Pt [1]. V anódovom kale ostávali kovy, ktoré sú v dusičnanovom prostredí 
nerozpustné resp. veľmi slabo rozpustné (hlavne Au, Pt a Sn) ako aj zvyškové koncentrácie Ag 
a Cu. Rozpustné kovy sa koncentrovali v elektrolyte, pričom z hľadiska ich koncentrácie je 
možno tieto nečistoty rozdeliť do troch základných skupín: 

1. skupina (koncentrácia nad 10 g.dm-3 ): Cu a Zn 
2. skupina (koncentrácia do 1 do 10 g.dm-3): Ni, Pb a Pd 
3. skupina (koncentrácia pod 1 g.dm-3): Au, Pt, Fe, Sn, Bi a Sb 

 Z metodiky experimentov vyplýva, že v priebehu uvedených experimentov sa 
analyzovalo zloženie dusičnanového elektrolytu a zloženie katódového kovu. Zloženie 
anódového kalu pri týchto experimentoch nebolo sledované. Pri experimentoch sa koncentrácia 
striebra v elektrolyte pohybovala v intervale od 103 do 90 g.dm-3 . Na obr. 3 až 7 sú graficky 
znázornené vplyvy koncentrácie kovových nečistôt (Cu, Zn, Ni, Pd a Fe)  v elektrolyte na 
výslednú čistotu katódového striebra. 
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Fig.3 The effect of  copper concentration in electrolyte on the concentration of copper in cathode silver 
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Fig.4 The effect of zinc concentration in the electrolyte on the concentration of zinc in cathode silver 
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Fig.5 The effect of nickel concentration in the electrolyte on the concentration of nickel in cathode silver 
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Fig.6 The effect of palladium concentration in the electrolyte on the concentration of palladium in cathode silver 
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Fig.7 The effect of iron concentration in the electrolyte on the concentration of iron in cathode silver 

 
 
 V tabuľke 3 sú uvedené koncentrácie kovov v elektrolyte, ktorých obsah v katódovom 
kove bol pod hranicou dôkazu použitej analytickej metódy (AAS). Uvádzané obsahy zlata, 
platiny, cínu, olova, bizmutu a antimónu predstavujú hranicu dôkazu pre daný kov v daných 
podmienkach chemickej analýzy.  
 
 Table 3  Concentrations of observed metals in electrolyte and the corresponding limits of detection  
  of  the given metal in cathode silver 

Koncentrácia Kov 
Elektrolyt  [ g . dm-3 ] Katódové striebro  [ hm. % ] 

Au 0 – 0,0028 < 0,0036 
Pt < 0,008 < 0,004 
Sn 0 - 0,24 < 0,002 
Pb 0 – 2,0 < 0,0033 
Bi < 0,00044 < 0,003 
Sb < 0,0005 < 0,00022 

 
 
4.   Diskusia 
 Rozhodujúcimi kovovými nečistotami pri elektrolytickej rafinácii striebra 
z druhotných zdrojov bolo zlato a meď (tab.1). Napriek vysokému obsahu bol prechod zlata do 
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elektrolytu a následne do katódového striebra  minimálny. Zlato sa výhradne koncentrovalo 
v anódovom kale a na kvalite katódového striebra sa neprejavilo. Je to dôsledkom nerozpustnosti  
zlata v dusičnanovom elektrolyte pri uvedených podmienkach. Druhou významnou nečistotou je 
meď, ktorá sa v anódovom kove nachádzala v obsahoch 5 až 10 hm.%. V priebehu 
elektrolytickej rafinácie striebra v dusičnanovom prostredí sa meď rozpúšťa a koncentruje 
v elektrolyte. Pri zvýšení koncentrácie medi v elektrolyte nad 120 g.dm-3, sa meď začína 
intenzívne vylučovať na katóde. Po prekročení koncentrácie nad 170 g.dm-3 Cu v elektrolyte, jej 
obsah v katódovom striebre prekročil  0,1 hm.% Cu. V tab. 4 sú uvedené niektoré štandardné 
potenciály kovov pri teplote 25 °C [4].      
  
      Table 4  Standard potentials of some metals at 25o C [4 a 5 ] 

Elektróda Eo  [ V ] 
Au3+ / Au + 1,68 [5], + 1,5 
Pt 2+ / Pt + 1,2 
Pd 2+ / Pd + 0,987 
Ag+ / Ag + 0,799 
Cu2+ / Cu + 0,337 

H+ / H 0 
Pb2+ / Pb - 0,126 
Sn2+ / Sn - 0,136 
Ni2+ / Ni - 0,25 
Fe2+ / Fe - 0,44 
Zn2+ / Zn - 0,763 

 
 
 Vplyv zinku na priebeh elektrolytickej rafinácie striebra je uvedený na obr. 4. 
Koncentrácia zinku v elektrolyte sa pohybovala od 0 do 19 g.dm-3. Zvýšenie obsahu Zn 
v elektrolyte do 5 g.dm-3 sa na čistote katódového striebra neprejavilo. Po prekročení tejto 
hodnoty sa obsah Zn v katódovom striebre intenzívne zvyšuje. Pri maximálnej koncentrácii v 
priebehu experimentu dosiahla až 18,83 g.dm-3 Zn a obsah Zn v katódovom striebre dosahoval 
až 0,01 hm. % Zn.  
 Ďalším sledovaným kovom bol nikel (obr. 5), jeho koncentrácia v elektrolyte bola v 
intervale 0 až 3,7 g.dm-3 Ni, do koncentrácie 0,5 g.dm-3 sa jeho obsah v katódovom striebre 
pohyboval pod hranicou dôkazu. Maximálny obsah niklu v katódovom striebre, t.j. 0,0023 hm. 
%, sa dosiahol pri koncentrácii 3,7 g.dm-3 Ni v elektrolyte.  
 Na obr.6 je prezentovaný vplyv koncentrácie paládia v elektrolyte na jeho obsah 
v katódovom kove. Relatívne nízkym koncentráciám paládia v elektrolyte odpovedajú vysoké 
obsahy paládia v katódovom striebre. Maximálna koncentrácia Pd v elektrolyte počas 
experimentov bola 2,73 g.dm-3, čomu odpovedal obsah 0,19 hm.% Pd v striebre. Toto intenzívne 
vylučovanie paládia na katóde je spôsobené vyššou elektropozitivitou paládia voči striebru (tab. 
4). 
 Opačne možno charakterizovať vplyv železa, ktorého koncentrácia v elektrolyte bola 
nízka (od 0 do 0,24 g.dm-3 ) a jeho obsah v katódovom kove neprekročil  0,0014 hm. % Fe. 
 Na základe získaných výsledkov sme sledované kovové nečistoty rozdelili do troch 
skupín podľa ich obsahu v katódovom striebre.  
 Prvú skupinu tvoria kovy, ktorých obsah bol nad 10-1 hm. %. Sem môžeme zaradiť 
meď a paládium. Z výsledkov uvedených na obr. 4 vyplýva, že zvýšenie obsahu medi 
v katódovom striebre je v rozhodujúcej miere spôsobené jej vysokou koncentráciou 
v elektrolyte. Meď sa v priebehu elektrolytickej rafinácie striebra rozpúšťa a  koncentruje v  
dusičnanovom elektrolyte. Pri vysokej koncentrácii medi v elektrolyte (nad 120 g.dm-3) sú 
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katióny medi mechanicky zachytávané na povrchu vylúčeného striebra. Napriek nižšiemu 
štandardnému potenciálu, ako má striebro dochádza k vylučovaniu medi na katóde, hlavne pri 
znížení koncentrácie striebra v elektrolyte pod 50 g.dm-3 a zvýšení koncentrácie medi nad 100 – 
120 g.dm-3 Cu. Opačný mechanizmus predpokladáme pri vylučovaní paládia na katóde. 
Paládium je tiež rozpustné v dusičnanovom elektrolyte ale vplyvom vyššej hodnoty  
štandardného potenciálu, ako má striebro (tab.4) sa prednostne vylučuje na katóde. Tento 
predpoklad potvrdzujú aj výsledky uvedené na obr.6. 
 Do druhej skupiny môžeme zaradiť zinok, ktorého obsah v katódovom striebre 
dosiahol 10-2 hm.%. Koncentrácia zinku v elektrolyte dosiahla 19 g.dm-3, čomu odpovedala 
koncentrácia 0,01 hm.% Zn v katódovom striebre. Zinok sa v dusičnanovom prostredí chová 
podobne ako meď, má najnižšiu hodnotu štandardného potenciálu (– 0,763 V) zo sledovaných 
kovov a napriek tomu sa zaradil do druhej skupiny znečisťujúcich kovov.  Pravdepodobne sa pri 
zinku prejavil podobný mechanizmus, t.j. mechanické znečistenie katódového kovu vplyvom 
vysokej koncentrácie zinku v elektrolyte.  
 Do tretej skupiny môžeme zaradiť kovy, ktorých obsah v katódovom striebre bol pod 
10-2 hm.%, sem patria kovy: Ni, Fe, Au, Pt, Sn, Sb, Pb a Bi. Uvedenú skupinu kovov môžeme 
následne rozdeliť na kovy v dusičnanovom elektrolyte nerozpustné (Au, Pt a čiastočne aj Sn) a  
kovy rozpustné ale, ktorých obsah v anódovom kove bol veľmi malý (tab.1). U prevažnej 
väčšiny týchto kovov ich obsah v katódovom striebre nebol stanovený, nakoľko hranica dôkazu 
týchto kovov v danom prostredí a použitej analytickej metóde (AAS) bola vyššia ako ich obsah. 
Z tejto skupiny vystupujú len nikel a železo, ktorých vplyv na čistotu katódového kovu je 
uvedený na obr.5 a 7. Nikel a železo sú v dusičnanovom prostredí rozpustné ale ich 
elektropozitivita je v porovnaní so striebrom nízka (tab.4) a ich koncentrácia v elektrolyte je 
o poriadok, resp. dva poriadky nižšia ako v prípade zinku.  
 
 

5.   Záver 
 Na základe dosiahnutých výsledkov je možno povedať, že zo sledovaných kovových 
nečistôt má najnepriaznivejší vplyv na čistotu katódového striebra paládium. Nakoľko je 
rozpustné v dusičnanovom elektrolyte, prechádza do elektrolytu a následne vplyvom vyššej 
hodnoty štandardného potenciálu ako má striebro sa prednostne vylučuje na katóde.  Už pri 
koncentrácii nad 2 g.dm-3 Pd v elektrolyte, sa zvyšuje jeho obsah v katódovom striebre nad 0,1 
hm.% Pd. Vplyv  zlata a platiny, t.j. kovov s vyšším štandardným potenciálom ako má striebro 
aj paládium, bol potlačený ich nerozpustnosťou v dusičnanovom elektrolyte. Na druhej strane sú 
kovové nečistoty rozpustné v dusičnanovom elektrolyte, ale ktorých elektropozitivita je nižšia 
ako u striebra. U týchto kovov, t.j. hlavne v prípade medi a zinku sa prejavil vplyv ich vysokej 
koncentrácie v elektrolyte. Predpokladáme, že boli mechanicky zachytené na povrchu 
katódového striebra. V prípade niklu, železa, čiastočne aj cínu, olova, antimónu a bizmutu je 
mechanizmus podobný ako u medi a zinku, ale prejavila sa ich nízky obsah v anóde, a  následne 
aj v  elektrolyte. Získané výsledky je možno považovať za počiatočné poznatky o elektrolytickej 
rafinácii striebra z druhotných kovov, ktoré je potrebné doplniť podrobnejším štúdiom 
mechanizmu vylučovania kovových fáz na katóde za použitia ďalších identifikačných metód 
(napr. optická mikroskópia a elektrónová mikroskópia s lokálnou mikroanalýzou).    
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