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Abstract 

 The influence of Fe3+ ions concentration upon gold extraction to thiourea solution by means 
of rotation disc electrode method was studied. Connection between Fe3+ ions concentration in solution 
and thiourea concentration was also investigated. High content of Fe3+ in solution means increase of 
oxidation power of surroundings and it results in thiourea destruction and besides its loss for leaching it 
means decrease of gold extraction in solution. 

 It is possible to state that redox potential in solution around 200 mV means maximum 
efficiency of gold extraction into solution. 

 It has to be said that amount of oxidative reagent for the gold leaching must be precisely 
determined for every leached material. The excess of oxidation media means the destruction of thiourea 
and that means increase of leaching cost. 

 

 

Abstrakt 

 Metódou rotačnej diskovej elektródy bol študovaný vplyv koncentrácie Fe3+ iónov na 
výťažnosť lúhovania zlata do roztoku tiomočoviny. 

 Skúmaná bola i súvislosť medzi koncentráciou Fe3+ iónov v roztoku s koncentráciou 
tiomočoviny. Bolo dokázané, že neúmerne vysoký obsah Fe3+ v roztoku má za následok nárast 
oxidačnej schopnosti oxidovadla, nevratnú deštrukciu tiomočoviny a to okrem jej strát pre ďalšie 
lúhovanie, znamená pokles výťažnosti zlata do roztoku. 

 

 

1. Úvod 

 Mnohými experimentálnymi prácami bolo dokázané [1], že na rozpustenie kovového zlata a 
striebra v tiomočovinových roztokoch je nevyhnutné použiť dostatočne efektívne oxidačné činidlo, 



ktoré je schopné zoxidovať kovové zlato a striebro do iónového stavu a zároveň nespôsobiť oxidáciu 
tiomočoviny. 

 Uvedené podmienky je možné dosiahnúť pridaním soli trojmocného železa napr. sulfátu 
železitého Fe2(SO4)3. 

 Pri sledovaní lúhovania zlata z chalkopyritového koncentrátu je vplyv železitého iónu ako 
oxidačného činidla znázornený na obr.1 [2]. Bez pridania oxidačného činidla dosahuje extrakcia zlata 
tiomočovinovým roztokom 80 %. Pridaním 5 gdm-3 železitého iónu sa zvyšuje extrakcia zlata na 93,4 
%. Pri koncentrácii oxidačného činidla 8 gdm-3 dochádza k poklesu výťažnosti zlata do roztoku, čoho 
príčinou je samotná oxidácia tiomočoviny. 

Fig.1 The influence of Fe3+ ions concentration upon gold extraction from chalcopyrite concentrates 

Thiourea 10 gdm-3, pH=1.0 ;   o - 0, ∆ - 2, • - 5,  - 8 gdm-3 Fe3+ [2] 

  

 

 

 Pri pridávaní iónov Fe3+ ako oxidačného činidla je možná reakcia, pri ktorej dochádza k 
rozkladu tiomočoviny na formamidin disulfid podľa rovnice : 

 

 

 2 CS(NH2)2 = NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H+ + 2 e-    (1) 

 Eo = + O,42 V 

Táto reakcia je vratná a prebieha už v miernom oxidačnom prostredí. V silnejšom oxidačnom prostredí 
tiomočovina pomaly oxiduje na sulfoxytiomočovinu, sulfomočovinu a napokon na močovinu a 
kyselinu sírovú, resp. izotiomočovina sa premieňa na príslušné deriváty disulfidu podľa rovnice : 

Tieto oxidačné stupne boli stanovené jodometricky prípadne manganometricky [3]. 

 Samotný formamidín disulfid sa v oxidačnom prostredí nevratne oxiduje podľa reakcií: 

 

 

 NH2(NH)CSSC(NH)NH2 → CS(NH2)2 + 2 CS(NH)2    (4) 

 

 

 CS(NH)2 → NCNH2 + S       (5) 

 

 

Vzorec CS(NH)2 charakterizuje presnejšie nedefinované zlúčeniny obsahujúce síru. 

 Možným produktom rozpadu tiomočoviny je močovina. Táto sa hydrolýzou v kyslom alebo 
zásaditom prostredí rozkladá na oxid uhličitý a amoniak podľa reakcie : 

 

 

               H2O 

 CO(NH2)2 → CO2 + 2 NH3       (6) 

    H+ 



 

 

 Rýchlosť rozpúšťania striebra lineárne závisí od koncentrácie tiomočoviny až do istého 
maxima,od ktorého na rýchlosť rozpúšťania už ďalšie pridávanie tiomočoviny nemá vplyv [4]. 

 Závislosť rýchlosti rozpúšťania striebra od koncentrácie železitých iónov pri teplote 25°C pre 
roztoky obsahujúce 9,9 a 14,8 gdm-3 tiomočoviny je uvedená na obr.2 [4]. 

 

 

 

 

Fig.2 The dependence of silver dissolution rate on Fe 3+ ions concentration 

 

 

 Rýchlosť rozpúšťania striebra najprv s koncentráciou železitých iónov rastie, neskôr sa 
znižuje, pretože nadbytok Fe3+ iónov sa spotrebuje na tvorbu tiomočovinového komplexu a tým 
spotrebu tiomočoviny. 

 Li Zigiang [5] popísal reakciu lúhovania Ag2S v roztoku tiomočoviny za prítomnosti Fe3+ 

iónov nasledujúcou rovnicou : 

 

 

 Ag2S + 6 NH2CS NH2 + 2 Fe3+ → 2 Ag(NH2CSNH2)3+ + So + 2Fe3+  (7) 

 

 

 Podľa Pusteľnika [6] pridanie železitých iónov do kyslého tiomočovinového roztoku 
zapričiňuje vznik červeno sfarbeného komplexu [FeCS(NH2)2]3+. Vzniknutý komplex reaguje s 
tiomočovinou za vzniku formamidín disulfidu (FDS), ktorý je, ako už bolo spomínané, pre proces 
tiomočovinového lúhovania mimoriadne dôležitý. 

 

 

2. Experimentálna časť 

 Pre experimentálne štúdium bola použitá metóda rotačnej diskovej elektródy. Objem 
lúhovacieho roztoku bol 500 ml. Roztok obsahoval 10 gdm-3 tiomočoviny, 1 % H2SO4 a a rôzne 

množstvá Fe3+ iónov. V rotačnej diskovej elektróde bolo umiestnené elektrolyticky čisté zlato. Plocha 
zlatého pliešku bola 0,385 cm2. 

 Obsah zlata v kvapalných vzorkách bol stanovený metódou AAS. Redox potenciál bol meraný 
Pt elektródou oproti referenčnej elektróde RCE 101. Otáčky miešadla boli merané bezdotykovým 
otáčkomerom a pre tieto experimenty boli udržiavané na hodnote 800 min-1. 

 

 

3.Výsledky 

 Závislosť výťažnosti zlata od obsahu Fe3+ iónov v roztoku bola skúmaná pri troch rôznych 
koncentráciach železitých iónov. Výsledky sú uvedené na obr.3. 



Fig.3 The dependence of gold yield on Fe3+ ions concentration 
 

 

 Súvislosť medzi koncentráciou železitých iónov v roztoku a koncentráciou tiomočoviny v 
roztoku ukazuje graf na obr.4. 

 Lúhovanie predstavuje súbor oxidačno-redukčných reakcií, pri ktorých dochádza k výmene 
elektrónov medzi redox párom. Výmenu elektrónov v oxidačno-redukčných reakciách je možné merať 
ako elektromotorickú silu a vyjadriť ju potenciálom. Hodnotu potenciálu je možné kvantitatívne 
vyjadriť vzhľadom na určitú referenčnú hodnotu. Zmenou koncentrácie oxidačného činidla dochádza 
tiež k zmene redox potenciálu. Na obr.5 je uvedená závislosť E(h) od koncentrácie Fe3+ iónov v 
roztoku. 

 

 
Fig.4 The dependence of cTM on cFe 

 

 

 

 

Fig.5 The dependence of E(h) on Fe3+ ions concentration 

 

 

4. Diskusia 

 Ióny Fe3+ sú pri lúhovaní zlata dôležitým oxidačným činidlom, bez ktorého nie je proces 
dostatočne priechodný. Na druhej strane je možné železo v roztoku považovať za nečistotu, ktorá po 
prekročení určitej koncentrácie spôsobuje problémy pri elektrolytickom vylučovaní ušľachtilých 
kovov, ale aj pri opakovanom používaní lúhovacieho roztoku. Je treba podotknúť, že časť železa sa do 
výluhu dostáva vo forme pridaných Fe3+ iónov a časť priamym vylúhovaním lúhovateľného železa z 
koncentrátu 

 Z výsledkov (obr.3) vyplýva, že zvýšujúca sa koncentrácia Fe3+iónov v roztoku má za 
následok pri istom obsahu Fe3+ pokles výťažnosti zlata do roztoku. Súvisí to pravdepodobne s 
nevratným rozkladom tiomočoviny v dôsledku oxidačnej sily Fe3+ iónov a ich obsahu v roztoku ( 
obr.4). 

 Je možné konštatovať, že redox potenciál v roztoku pri hodnotách okolo 200 mV znamená 
maximálne výťažnosti lúhovania zlata do roztoku.Zvýšenie redox potenciálu nad túto hodnotu, čo 
naznačuje zvýšenú oxidačnú schopnosť oxidovadla, znamená deštrukciu tiomočoviny a tým pokles 
možnosti tvorby komplexu tiomočoviny s iónmi zlata. 

 

 

5. Záver 

 Množstvo oxidačného činidla pre lúhovanie zlata v roztokoch tiomočoviny musí byť pre 
každý lúhovaný materiál presne stanovené. Jeho prebytok má za následok stratu tiomočoviny a tým 
zvýšenie nákladov na lúhovací proces.  
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