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(57) Спосіб отримання порошку паладію з паладіє-
вмісного брухту, який включає вилуговування хімі-
чне або електрохімічне з наступним одержанням
дихлордіамінпаладію та відновленням його елект-
ролізом з розділеним анодним і катодним просто-
рами, який відрізняється тим, що відновлення
проводять в пульпі кристалічного дихлордіамінпа-
ладію в розчині 2-3 М хлоридної кислоти, який до-
датково містить відновник - форміатну кислоту,
при температурі 50-60 °С і густині струм у 60-
65 А/дм2.

Корисна модель відноситься до гідроелектро-
металургії благородних металів і може бути вико-
ристана для отримання порошку паладію з паладі-
євмісного брухту.

Відомий спосіб отримання афінованого пала-
дію з технічної солі транс-дихлордіамінпаладію [1].
Спосіб передбачає розчинення технічної першої
солі транс-дихлордіамінпаладію в аміачній воді,
очистку розчина від домішок обробкою пульпи
розчином солі ортофосфорної кислоти у вигляді
розчина, відокремлення осаду домішок фільтраці-
єю, дією НСl осадження з розчину чистої другої
солі транс-дихлордіамінпаладію, прокалювання
солі до металу. У результаті такої обробки зростає
чистота отриманого порошку паладію, але кіль-
кість оборотних вод при цьому збільшується. Крім
того, дихлордіамінпаладій не можливо повністю
вилучити з розчину, що приводить до втрати па-
ладію, при цьому втрата металу може бути 10% та
вище. До того ж при прокалюванні солі дихлордіа-
мінпаладію частина паладію уноситься разлагаю-
щимися парами, при цьому втрати паладію при
отримані невеликих кількостей металу (1...10г)
можуть досягати 20%.

Відомий також електрохімічний спосіб вилу-
чення паладію з матеріалів, які його містять [2].
Цей спосіб був взятий як найближчий аналог. Від-
новлення паладію ведуть електроекстракцією з
розчину, одержаного розчиненням кристалічного
транс-дихлордіамінпаладію у 5-6 М хлорводневій
кислоті, при заданому потенціалі і температурі 25-
30°С.

Недоліком існуючого способу вилучення по-
рошку паладія є недостатня швидкість процесу.
При заданій температурі 25-30°С електроліз проті-
кає достатньо повільно.

Таким чином, задачею корисної моделі є під-
вищення швидкості проведення електролізу і збі-
льшення продуктивності процесу.

Технічний результат досягається тим, що від-
знакою від відомого способу, який включає елект-
роекстракцію з розчину, одержаного розчиненням
кристалічної солі транс-дихлордіамінпаладію у 5-6
М хлорводневій кислоті при заданому потенціалі і
температурі 25-30°С, пропонується вести елект-
роліз паладію з розчину вказаної солі паладію у 2-
3 М хлорводневій кислоті, який додатково містить
форміатну кислоту, при температурі 50-60°С.

Електроекстракція паладію з розчину 2-3 М
хлорводневої кислоти при температурі 50-60°С
дозволяє збільшити швидкість процесу вилучення
порошку паладію з розчину. Принциповою відзна-
кою запропонованого процесу отримання паладію
від відомого є те, що в якості відновника викорис-
товують форміатну кислоту, яка одночасно при-
скорює швидкість процесу і збільшує ступінь вилу-
чення порошку. Форміатну кислоту додають у
кількості, яка відповідає залишковій концентрації
іонів паладію. Необхідна кількість розраховується
по реакції. Необхідний оптимальний мінімум скла-
дає 0,4-0,5г/л. Якщо концентрація форміатної кис-
лоти буде менш ніж оптимальна, її буде не виста-
чати для повного відновлення паладію.
Концентрація більш ніж  0,5-0,6г/л буде надлишко-
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вою.
Спосіб, згідно з корисною моделлю, реалізу-

ють наступним чином.
Приклад.
Електроекстракцію паладію з одержаного роз-

чину здійснюють у електролізері з розділеним
анодним та катодним простором, з нерозчинним
анодом (наприклад, графітовим) та катодом з не-
ржавіючої сталі.

В якості католіту використовують 50г сухої
кристалічної солі дихлордіамінпаладію (в перера-
хунку на метал - 63г/л) і 2М хлоридної кислоти.
Анодний простір заповнюють розчином 2М хлори-
ду натрію.

Електроліз проводять у дві стадії. Перша ста-
дія процесу відбувається при потенціалі 1,3-1,4 В
на допоміжному катоді при малій густині струму. У
потенціостатичному режимі висаджуються присут-
ні домішки неблагородних металів. Закінчення
першої стадії електролізу встановлюють по ре-
зультатам аналізів. Допоміжний катод з осадком
дістають з електролізера. Електроліт фільтрують.

Другу стадію електролізу ведуть у потенціос-

татичному режимі при потенціалі 1,6-1,65В з робо-
чим катодом з нержавіючої сталі, до вмісту пала-
дію у розчині не більше 1г/л. Електроліз ведуть
при температурі 50-60°С, тривалість процесу до 60
хвилин.

Тривалість процесу залежить від вмісту іонів
паладію в розчині. Електроліз проводять до кон-
центрації паладію 1г/л. Далі додають форміатну
кислоту у кількості, яка відповідає залишковій кон-
центрації іонів паладію. Вплив концентрації фор-
міатної кислоти в електроліті на вихід готового
продукта, порошку паладія, представлений в табл.
1.

Інтервал температур 50-60°С вибраний на ос-
нові експериментальних даних. Результати дослі-
дів наведені в табл. 2.

Вплив концентрації хлоридної кислоти на три-
валість процесу і вихід за струмом паладію наве-
дений в табл. 3.

У результаті електроекстракції одержують по-
рошок металевого паладію чистотою 99,99%, ка-
тодний вихід за струмом 95-99%.

Таблиця 1

Концентрація форма-
тної кислоти, г/л

Ступінь вилучення, % Чистота паладію, % Вихід по речовині, %

0,2 95 99,99 98,50
0,4 99 99,99 99,99
0,6 97 99,99 99,40

Таблиця 2

Температура, °С Густина струму,
А/дм2

Тривалість про-
цесу, хв

Вихід за стру-
мом, %

Чистота пала-
дію, %

Вихід по речо-
вині, %

40 50 60 79 98,00 87,4
50 50 45 93 99,00 95,6
60 60 25 98 99,99 99,9
70 70 15 57 95,00 65,7

Таблиця 3

Концентрація
хлоридної кисло-

ти, моль/л

Густина струму,
А/дм2

Тривалість про-
цесу, хв

Вихід за стру-
мом, %

Чистота пала-
дію, %

Вихід по речо-
вині, %

1,0 50 35 67,0 99,00 73
2,0 60 15 98,0 99,99 99
3,0 60 15 96,5 99,90 98
4,0 55 20 80,6 98,50 85

Таблиця 4

Порівняльні результати

СпосібПараметр процесу
Відомий Запропонований

Концентрація форматної кислоти, г/л - 0,4-0,5
Концентрація хлоридної кислоти, моль/л 5-6 2-3
Температура процесу, °С 25-30 50-60
Катодна густина струму, А/дм2 50-60 50-60
Вихід за струмом, % 90-99 95-99
Чистота паладію, % 99,99 99,99
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Як видно з наведених даних, використання
описаного способу отримання порошку паладію
дозволяє інтенсифікувати процес вилучення ме-
талевого порошку, а також отримати паладій висо-
кої ступені чистоти при виході за струмом 95-99%.

Використання запропонованого способу отри-
мання порошку паладію з паладійвмісного брухту
дозволяє підвищити швидкість проведення елект-
ролізу і збільшити повноту вилучення метала з

електроліту, внаслідок того що вилучення паладія
ведуть в розчині 2-3 М хлоридної кислоти, який
додатково містить відновник - форміатну кислоту,
при температурі 50-60°С і густині струму 60-
65А/дм2.
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