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Abstract 

 At the present time  there are several methods (cementation, electrolytical  precipitation, 
adsorption  on active carbon, ion sorption  and liquid extraction)  for gold precipitation from thiourea 
solutions. 

 Present paper  is aimed at gold  precipitation from thiourea solutions study  by diethylhexyl 
phosphoric  acid (DEHPA) and tributylphosphate (TBP). 

 Synthetic  solution  as  well  as  real  thiourea leachate solution  has been  used to  study the  
liquid extraction  of precious   metals   from   acidic   thiourea  solutions produced by Hodrusa's 
concentrate leaching. 

 Experimental results showed the extraction of gold by DEHPA as possible, distribution ratio  
attained values from 0,102 to 5,24.  Maximum value was  achieved at 50  vol.% DEHPA and 50 vol.% 
benzene. 

 The maximum distribution  ratio for TBP was 1,74  at the  same conditions. The additional 
extraction of organic matter in organic phase is  capable to increase distribution  ratio. There are  
definite  mixed  organic  matters  for  every  metals element when distribution ratio  has the maximum  
value - maximum synergistic effect. 

 DEHPA  and  TBP were used for investigation of maximum synergistic effect in  different  
ratios.  Maximum synergistic effect  of 36,5 was achieved at ratio DEHPA : TBP = 1 : 1. 

 Reverse extraction (stripping) by HCl was studied, the best molarity concentration was 
specified as 2 M HCl. Following experiments showed that the best experimental extraction results 
were achieved at ratio organic vs. aquatic phases O : A = 1 : 1. 

 The maximum distribution ratio  achieved with the real Hodrusa's concentrate was 8,54. 

Presented experimental work was  aimed at study of influence of different factors on gold extraction 
from thiourea solutions and it contains results in the several spheres: 

The  selection of advisable ratio  between DEHPA and TBP, to achieve  the maximum 
synergistic effect. 

The study  of extraction of  gold by the mix  organic matter with different ratio of two phases 
volumes (organic vs. aquatic). 

The composition of  organic  phase  influence study  on gold extraction from thiourea solutions. 

Abstrakt 



 Predložená práca sa zaoberá štúdiom precipitácie zlata z tiomočovinových roztokov 
kvapalinovou extrakciou využitím kyseliny dietylhexylfosforečnej (DEHPA) a tributylfosfátu (TBP). Z 
experimentov vyplynulo, že maximálny synergický efekt sa prejavil pri vzájomnom pomere 25 obj. % 
DEHPA a 25 obj. % TBP pri pomere objemov organickej  a vodnej fázy O : A = 1 : 1. 

 

 

Úvod 

 Najrozšírenejším spôsobom získavania zlata z rúd a koncentrátov je hydrometalurgická 
výroba a jednou z jej možností je využitie kyslých tiomočovinových roztokov na lúhovanie zlata. 

 Vzhľadom na to, že proces lúhovania zlatonosných surovín je v podstate preskúmaný, 
zásadnou otázkou celého hydrometalurgického postupu získavania zlata z roztokov tiomočoviny ostáva 
precipitácia zlata z tiomočovinových roztokov.  

 V súčasnosti je známych niekoľko spôsobov precipitácie zlata z tiomočovinových roztokov a 
to cementácia, elektrolytická precipitácia, adsorpcia na aktívnom uhlí, sorbcia na ionomeničoch a 
kvapalinová extrakcia.  

 Kvapalinová extrakcia je dlho známa metóda na získavanie zlata a striebra z roztokov. Dá sa 
uskutočniť obvykle za niekoľko minút a v pomerne jednoduchom zariadení. Jednotlivé zložky roztoku 
sa dajú selektívne extrahovať do organických rozpúšťadiel. Základné parametre, ktoré definujú proces 
extrakcie sú:, rozdeľovací pomer D ako pomer koncentrácií zložky v oboch fázach; 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 [1,2].  

 Cieľom tejto práce je prispieť k riešeniu problematiky precipitácie zlata z roztokov 
tiomočoviny pomocou kvapalinovej extrakcie. 

 

 

2. EXPERIMENTÁLNA  ČASŤ 

 Na štúdium  kvapalinovej extrakcie ušľachtilých kovov z tiomočovinových roztokov bol 
použitý syntetický roztok, ako aj reálny tiomočovinový výluh získaný po lúhovaní koncentrátu z 
Hodruše kyslým tiomočovinovým roztokom. 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. Extrakcie boli 
uskutočnené pri laboratórnej teplote. Doba premiešavania bola 3 minúty. Každý pokus sa robil 
paralelne. Pri práci sa ako organické fázy použili roztoky 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 
objemových % kyseliny dietylhexyl fosforečnej (DEHPA); 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 
objemových % tributyl fosfátu (TBP) a rozpúšťadlo benzén. 

Na zistenie synergického efektu boli použité organické fázy nasledujúceho zloženia:  

40 obj. % DEHPA  +  10 obj. % TBP v benzéne, 

25 obj. % DEHPA   +  25 obj. % TBP v benzéne, 

10 obj. % DEHPA   +  40 obj. % TBP v benzéne . 

 

 

 

 

3. VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

a) Vplyv zloženia organickej extrakčnej fázy na extrakciu zlata. 



 Pri tomto štúdiu bola sledovaná extrakcia zlata pomocou DEHPA a TBP. Hodnoty 
distribučných pomerov pre extrakciu zlata pomocou DEHPA, vypočítané na základe uskutočnených 
experimentov, sú uvedené v tab. 1.  

 Z tab. 1 vyplýva, že DEHPA extrahuje zlato z tiomočovinových roztokov s rozdeľovacím 
pomerom, hodnoty ktorého sú v intervale 0,102 - 5,24. Rozdeľovací pomer 5,24 bol dosiahnutý pri 
zložení 50 obj. % DEHPA a 50 obj. % benzénu.  

 Podobne pre TBP v benzéne je za rovnakých podmienok najvyšší rozdeľovací pomer 1,74 pre 
50 obj. % TBP a 50 obj. % benzénu. 

 Zvýšiť rozdeľovací pomer prvku je možné za prítomnosti určitého množstva ďalšieho 
extrakčného organického činidla v organickej fáze. Pre každý prvok existujú určité zmesné organické 
extrakčné činidlá, pri ktorých sú hodnoty rozdeľovacích pomerov maximálne. Je to tzv. maximálny 
synergický efekt [3]. Na zistenie tohoto efektu boli použité zmesi TBP a DEHPA v rôznom pomere. 
Maximálny synergický efekt sa prejavil pri pomere TBP : DEHPA = 1 : 1.  Je až 7 krát vyšší než pri 
použití jedného extrakčného činidla, tak ako je to uvedené v tab. 2 a 3 a na obr.1. 

 

 
Table 1  Influence of organic phase composition on gold extraction 

              Gold solution:  0,0903 g.l-1 Au,  10 g.l-1 TM,  1% H2SO4 ,  5 g.l-1 Fe3+,  O : A = 1: 1,  pH = 1,3 

              Diluent: benzene 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 2 Influence of organic phase composition on gold extraction 

             Gold solution:  0,0789 g.l-1 Au,  10 g.l-1 TM,  1% H2SO4 ,  5 g.l-1 Fe3+,  O : A = 1: 1,  pH = 1,3 

             Diluent: benzene 50 vol. % 

 

 

 

 
Table 3   Distribution coeficient values at TBP, DEPHA  and mixture TBP+DEPHA 

                Diluent: benzene 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 Influence of organic phase composition on gold extraction 

 



 

 Spätné extrakcie zlata z organickej fázy (stripping) boli uskutočňované pomocou HCl. Z 
výsledkov laboratórnych experimentov sumarizovaných v tab.4 vyplýva, že najvyššie hodnoty 
extrakcie zlata boli dosiahnuté pri použití 2M HCl. 

Table  4   Experimental results of stripping by HCl 

                Conditions:   TBP : DEPHA = 1 : 1, O : A = 1 : 1,  T = 25°C,  stripping time 10 min., 

                gold  solution 0,0789 g.l-1 Au 

 

 

 

 

b) Vplyv pomeru objemov organickej a vodnej fázy na extrakciu zlata - extrakčná izoterma. 

 V ďalšom experimentálnom štúdiu bolo použité zmesné organické činidlo 25 obj. % DEHPA 
a 25 obj. % TBP v benzéne. Extrakcie boli uskutočňované pri rôznom pomere objemov organickej a 
vodnej fázy (O : A).  Grafická závislosť experimentálnych výsledkov extrakcie zlata je zobrazená na 
obr.2.  

Fig.2 Extraction of gold by mix organic matter on dependece of ratio volume of organic and water phases 

 

 

c) Vplyv zloženia organickej fázy na extrakciu zlata z tiomočovinových výluhov. 

 Pri použití výluhu, ktorý bol získaný lúhovaním koncentrátu z Hodruše kyslým 
tiomočovinovým roztokom boli dosiahnuté výsledky, ktoré sú uvedené v tab.5. Pri extrakcii zlata z 
tiomočovinového výluhu sú hodnoty rozdeľovacích pomerov nižšie ako pri extrakcii zlata zo 
synteticky pripraveného roztoku, dokumentovaných v tab.2.  

 

 
Table  5  Influence of organic phase on gold extraction 

               Gold solution:  0,007 g.l-1 Au,   4,7 g.l-1 TM ,  1% H2SO4 ,  5,61 g.l-1 Fe3+ 

               Diluent: benzene 50 vol. % 

 

 

Záver 

 Predložená práca sa zaoberá štúdiom vplyvu rôznych faktorov na extrakciu zlata z 
tiomočovinových roztokov a obsahuje výsledky v niekoľkých oblastiach:  

Štúdium výberu vhodného pomeru DEHPA a TBP tak, aby sa prejavil maximálny synergický 
efekt.  Z výsledkov experimentálneho štúdia vyplýva, že maximálny synergický efekt sa prejavil 
pri zložení organickej fázy s pomerom 25 obj. % DEHPA a 25 obj. % TBP.  

Štúdium extrakcie zlata zmesným organickým činidlom v závislosti od pomeru objemov 
organickej a vodnej fázy. Z experimentálnych výsledkov vyplynulo, že najvyššia hodnota 
rozdeľovacieho pomeru DAu    sa dosiahne pri pomere O : A = 1:1. 

Štúdium  vplyvu  zloženia organickej fázy na extrakciu zlata z tiomočovinových výluhov. Pri 
tejto extrakcii sú hodnoty rozdeľovacích pomerov nižšie ako pri extrakcii zo synteticky 
pripraveného roztoku.  
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