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Abstract 

 Liquid  extraction is  a possible  method for  extraction of precious  metals from thiourea  
solutions. This  method utilizes   perfect  contact   of  two   non-soluble  liquids, materials transfer from 
one  phase to another and the separation of unmiscible phases. 

There is a certain organic matter for every  metal element  at which the distribution ratio is the highest. 
The composition of system at this case  is well-known as maximum synergistic effect. 

 Presented work is  aimed  at  gold extraction  study from thiourea  solutions  with  the mixed  
organic  matter (amine and organophosphate) application. 

 The synthetic solution was used for experimental study of liquid extraction from thiourea 
solutions,  as the organic matters were used tributylphosphate  (TBP)  as  neutral organophosphate 
matter,  primary amine (PRIMENE JM) and n-octyl as solvent. 

pH  of water  phase influence  on gold  extraction has been studied.  At pH  = 3,8  the value  of 
distribution ratio was relativly high 29,65. 

 Maximum sinergistic effect between TBP and PRIMENE JM was achieved at mutual ratio 5 
vol.% TBP, 5 vol.% PRIMENE JM and 90 vol.% n-octyl. 

 Silver extraction with TBP and PRIMENE JM at pH =3,8 showed 55,85% efficiency and 
distribution ratio was 1,26. 

 Practical experiments show that at pH = 3,8 there is an excelent gold extraction but  the 
extraction of iron is  very low. The highest distribution ratio for iron was 1,6. 

 The experimental results  showed that mix of  5 vol.% of PRIMENE JM and 5 vol.% TBP in 
90  vol.% n-octyl  is advisable for liquid extraction of gold from thiourea solutions: EAu=96%, 
DAu=24. Extraction of silver at the same conditions was characterized as follow: EAg=55,8%, 
DAg=1,26. 

 The iron extraction influence on gold extraction was studied also. The experimental  results 
showed that at pH=3,8 when DAu=29,65,  extraction of  iron is  near to zero, what  is very 
advantageous in the case of selective extraction of gold. 

 



 

 

 

Abstrakt 

 Predložený príspevok je venovaný štúdiu precipitácie zlata a striebra z tiomočovinových 
roztokov použitím zmesného organického činidla  amínového a organofosfátového typu. Maximálny 
synergický efekt sa prejavil pri vzájomnom pomere 5 obj. % TBP,  5 obj. % PRIMENE JM a 90 obj. % 
n-octylu.  

 

 

Úvod 

 Kvapalinová extrakcia je jednou z možností získania ušľachtilých kovov z tiomočovinových 
roztokov využitím dokonalého styku dvoch navzájom nerozpustných kvapalín, pri ktorom dôjde k 
prenosu látkyz jednej fázy do druhej [1]. Nasleduje oddelenie dvoch navzájom nemiešateľných fáz. 
Medzi základné parametre extrakcie patrí rozdeľovací pomer D, ktorý je možné zvýšiť pridaním 
ďalšieho extrakčného organického činidla do organickej fázy, separačný faktor a1/2  a stupeň extrakcie 
E, ktorý vyjadruje, koľko percent predstavuje množstvo kovu, ktoré za rovnováhy obsahuje organická 
fáza z celkového množstva kovu v obidvoch fázach. Pre každý prvok existujú určité zmesné organické 
extrakčné  činidlá, pri ktorých sú najvyššie rozdeľovacie pomery. Hovoríme, že pri tomto zložení je 
maximálny synergický efekt [2]. Synergický efekt je známy pri extrakcii zlata napr. pôsobením 
kyseliny dietylhexyl fosforečnej (DEHPA) a tributylfosfátu (TBP) [3]. V tejto práci bol študovaný 
synergický efekt medzi organickým činidlom amínového  a organofosfátového typu [4].  

 

 

2. EXPERIMENTÁLNA  ČASŤ 

 Na štúdium  kvapalinovej extrakcie ušľachtilých kovov z tiomočovinových roztokov bol 
použitý syntetický roztok. Syntetický roztok zlata bol pripravený rozpustením zlata určitej čistoty v 
lúčavke kráľovskej, odparením do sucha a rozpustením produktu v 1% roztoku H2SO4  a tiomočovine. 
Železo  bolo do roztoku pridané vo forme Fe2(SO4)3 .9H2O a striebro vo forme AgNO3. Extrakcie 
boli uskutočnené pri laboratórnej teplote. Doba premiešavania bola 3 minúty. Každý pokus sa robil 
paralelne. 

 Pri práci boli použité ako organické činidlá tributylfosfát  (TBP) ako neutrálne 
organofosfátové činidlo a primárny amín s obchodným názvom PRIMENE JM a rozpúšťadlo n-octyl.  

 

 

3. VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

 V úvode experimentov bol študovaný vplyv pH vodnej fázy na extrakciu zlata. V tab.1 sú 
uvedené hodnoty rozdeľovacích pomerov pri rôznych hodnotách pH. Pri hodnote pH = 3,8 je hodnota 
rozdeľovacieho pomeru relatívne vysoká 29,65. 

 Maximálny synergický efekt medzi TBP a PRIMENE JM sa prejavil pri vzájomnom pomere 5 
obj.% TBP, 5 obj. % PRIMENE JM a 90 obj. % n-octylu, čo dokumentujú vypočítané hodnoty 
uvedené v tab.2, ako aj grafická závislosť na obr.1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 1  pH of water phase influence on gold extraction 

              Gold solution:  0,089 g.l-1 Au,  10 g.l-1  TM , 1% H2SO4,  5,61 g.l-1  Fe3+, O : A  = 1 : 1  

              Organic phase composition: 5 vol. % TBP + 5 vol. % PRIMENE JM + 90 vol. % n-octyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 2  Organic phase influence on gold extraction 

              Gold solution:  0,0683 g.l-1 Au,  10 g.l-1  TM , 1% H2SO4,  5,61 g.l-1  Fe3+,  pH  = 3,8 

              Diluent: n-octyl 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Influence of organic diluent on distribution coeficient of gold 



 

 

 Extrakcia striebra pomocou TBP + PRIMENE JM pri pH = 3,8 prebieha so stupňom extrakcie 
55,8% a s  rozdeľovacím pomerom 1, 26. Výsledky experimentov sú dokumentované v tab.3.  

 

 

 

 

 

 
Table 3   pH of water phase influence on silver extraction 

              Solution: 0,069 g.l-1  Au,  0,049 g.l-1  Ag,  10 g.l-1  TM , 1% H2SO4 , 5 g.l-1  Fe3+ 

              Diluent: n-octyl 

              Organic phase composition: 5 vol. % TBP + 5 vol. % PRIMENE JM + 90 vol. % n-octyl 

 

 

 

 

 V tab.4 sú uvedené výsledky extrakcie železa pomocou TBP + PRIMENE JM v závislosti od 
rôzneho pH vodnej fázy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table  4   pH of water phase influence on iron extraction 

                Solution: 0,072 g.l-1  Au,  10 g.l-1  TM , 1% H2SO4 , 5 g.l-1  Fe3+ 

                Diluent: n-octyl 

               Organic phase composition: 5 vol. % TBP + 5 vol. % PRIMENE JM + 90 vol. % n-octyl 

 

 

 

 

 Z tab.4 vyplýva, že pri pH = 3,8, pri ktorom dochádza k výbornej extrakcii zlata, k extrakcii 
železa prakticky nedochádza. Najvyšší rozdeľovací pomer pre extrakciu železa je pri pH vodnej fázy 
1,6.   

 

 



Záver 

 Predložená práca obsahuje štúdium synergického efektu medzi organickým činidlom 
amínového a organofosfátového typu. Z výsledkov vyplynulo, že 5 obj. % PRIMENE JM  a 5 obj. % 
TBP v 90 obj. % n-octylu je vhodným organickým činidlom pre kvapalinovú extrakciu zlata z 
tiomočovinových roztokov (EAu = 96 %, DAu = 24). Extrakcia striebra prebieha za tých istých 
podmienok so stupňom extrakcie 55,8% a s rozdeľovacím pomerom 1,26. 

 Práca sa zaoberala tiež štúdiom vplyvu extrakcie železa na extrakciu zlata týmto typom 
organického činidla. Z experimentov vyplynulo, že pri pH = 3,8, pri ktorom sa uskutočňuje extrakcia 
zlata s distribučným pomerom 29, 65, extrakcia železa prakticky neprebieha, čo je veľmi výhodné pre 
selektívnosť procesu extrakcie zlata. 
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