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Abstract 

 Various  types of the extractive technologies for the treatment of the separated electrotechnic 
gold scrap in the laboratory scale were tested and verified. Separated electrotechnic scrap is mainly 
represented by various types of contacts from the electric and electronic devices and apparatuses. As a 
basic material of the body of these contacts is most frequently used copper alloys for example different 
types of brasses and bronzes. Contact layer is presented by galvanically coated gold surface. Gold 
content in such separated contacts is usually up to 1 wt. %, copper content approximately 75 - 80 wt. 
%. 

 Three leaching solutions were tested on the extraction efficiency of gold in the first part of this 
work. As leaching solution were mixture of inorganic acids, aqueous solution of thiourea and aqua 
regia used  and obtained results were discused. A treatment of separated electric gold-coated contacts 
by electrochemical process is suggested, described and verified in the second part of this paper. This 
methode is based on the two - steps electrolysis, the first step is copper electrolysis and the second step 
is gold electrolysis. 

 There were verified, that it is possible Cu - electrolyses  the metallic copper with 98,12 % 
purity with 85 % recovery. During Cu-electrolyses the gold is concentrated in anode slime. The anode 
slime is smelting and casting the Au/anodes from which is possible, by Au - electrolysis, to obtain gold 
with 99,99 % purity and 99,74 % recovery.  Presented technology is possible to use also for another 
types of separated electric and electronic scrap with gold and copper content. 
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Abstrakt 

 Elektrotechnický šrot je zmes kovov, keramických materiálov a plastov; a proces získavanie 
zlata z týchto materiálov predstavuje len jednu etapu ich zhodnocovania. V etape komplexnej 
recyklácie je možné sa zamerať aj na ostatné zložky tohto materiálu. Je zrejmé, že podstatnú úlohu pri 
spracovaní elektrotechnického šrotu má dôkladná separácia. Z rôznorodosti tohto odpadu vyplýva, že 
na  efektívne, environmentálne orientované spracovanie nie je možné použiť jednu univerzálnu 
technológiu. V práci je popísaná technológia spracovania pozlátených mosadzných kontaktov  z 
konektorov,  ktoré boli ručne vyseparované. V prvej časti sú uvedené skúšky lúhovateľnosti týchto 



odpadov v troch rôznych typoch lúhovadiel. Z výsledkov je zrejmé, že pri daných podmienkach 
lúhovania sa dosiahli prakticky použiteľné výsledky len pri použití lúčavky kráľovskej. Získané zlato o 
čistote 97,54 % Au, sa ďalej elektrochemicky rafinovalo na čistotu 99,99 % Au. V druhej časti práce je 
uvedený spôsob spracovania pozlátených elektrotechnických kontaktov elektrochemickou metódou. Pri 
tejto metóde spracovania, ktorá je založená na dvojstupňovej elektrolýze,  sa využíva vysoký obsah 
medi v pozlátených kontaktoch. V prvom stupni sa elektrolýzou získa meď; v druhom stupni sa 
elektrolýzou získa zlato.  Táto technológia bola laboratórne odskúšaná na vzorke 1262,25 g kontaktov. 
Získalo sa zlato o čistote 99,99 % Au  a  ako vedľajší predajný produkt meď o čistote  98,12 % Cu. 

 

 

1. ÚVOD 

 Zlato je typickým predstaviteľom ušľachtilých kovov, ktoré našlo uplatnenie v 
elektrotechnickom priemysle [1]. Zlato je odolné voči korózii tak na vzduchu ako aj v iných plynných 
prostrediach, preto že styková plocha kontaktov vyrobených zo zlata je vždy kovovo čistá, pričom jeho 
elektrická a tepelná vodivosť je blízka striebru. Napriek týmto prednostiam sa kontakty z rýdzeho zlata 
v praxi používajú len zriedka. Hlavným nedostatkom popri vysokej cene, je ich nízka tvrdosť, čo 
spôsobuje deformáciu kontaktov aj pri použití malej prítlačnej sily a pomerne veľký prenos materiálu 
medzi plochami  kontaktov pri ich spínaní [1]. Zlaté kontakty našli uplatnenie len v prípadoch, keď je 
prítlačná sila veľmi malá a spínané prúdy nepresahujú niekoľko miliampérov.  Podobne ako u striebra 
sa tvrdosť zlata zvyšuje prísadou iných kovov (Ag, Cu, Pt, Ni, Zr) [1]. Vzhľadom na vyššie 
mechanické vlastnosti a nižšiu cenu našli binárne, resp. ternárne zliatiny zlata širšie uplatnenie ako 
zlato rýdze. Pri  výrobe  kontaktov  sú  najčastejšie  používané  zliatiny  Au - 30 Ag, Au - 20 Cu, Au - 
Ag - Cu, Au - Ag - Pt, Au - Ni  a iné.  Medzi významné kontaktné zliatiny zlata patrí zliatina Au - 5 Ni, 
tieto zliatiny majú vyhovujúce mechanické  vlastnosti  a  veľmi  dobre  odolávajú  korózii.  Napríklad  
zliatina Au - 26 Ag - 3 Ni sa  s  výhodou používa v slaboprúdovej elektrotechnike [2]. Zliatiny s 
obsahom zlata pod 70 % vykazujú nižšiu odolnosť proti atmosférickej korózii. Jednou z možností  
zvýšenia  tvrdosti  zlata  je prísada 10 % Pt. Výrazne sa zvýši tvrdosť a zliatina je odolná voči korózii, 
má veľmi malý prenos materiálu pri spínaní a malý prechodový odpor. V prípade zliatiny zlata s 3 % 
Zr sa tvrdosť zliatiny zvýši skoro 8 násobne oproti rýdzemu zlatu. Toto je tzv. "tvrdé zlato", ktoré 
vyrába firma Degussa. V niektorých prípadoch sa z úsporných dôvodov používajú galvanicky 
pozlacované kontakty. Pozlátené kontakty sú lacnejšie a  vykazujú dobrú koróznu odolnosť, galvanicky 
vylúčené zlato je tvrdšie ako zlato odlievané. Takéto kontakty sa najčastejšie používajú vo 
vysokofrekvenčnej elektrotechnike. Ako nosiče kontaktov sa v prevažnej miere používajú zliatiny 
medi, ako napr. mosadz, niklová mosadz alebo berýliový bronz, prípadne aj iné materiály [1, 3].  

 V predloženej práci sú uvedené laboratórne skúšky lúhovania vyseparovaného 
elektrotechnického šrotu s obsahom  zlata, návrh a overenie  elektrochemickej technológie získavania 
zlata. Vyseparovaný elektrotechnický šrot tvorili kontakty z konektorov plošných spojov; základným 
materiálom kontaktov bola mosadz, resp. niklová mosadz, ktorá bola galvanicky pozlátená.  

 

 

2. CHARAKTERISTIKA VSTUPNÝCH SUROVÍN 

 Skúšky lúhovateľnosti sa robili na vzorke Au-1, t.j. mosadzné galvanicky pozlátené kontakty; 
jednalo sa o konektrové kolíky s rozmermi 18 x 2 x 1[mm], so zvyškami   Sn - Pb  spájky, ktoré  boli  
ručne vyseparované, o celkovej  hmotnosti  1521,2g. Elektrochemická technológia získavania zlata z 
elektrotechnických kontaktov bola odskúšaná na vzorke Au-2, ktorú tvorili dva  typy pozlatených 
kontaktov  so zvyškami spájky o hmotnosti 1 262,25 g. Tieto kontakty sa získali po ručnom rozobratí 
konektorov plošných spojov a boli tvorené kolíkom (16 x 2 x 1 mm) a  zásuvkou (20 x 2 x 0,3 mm). 
Chemická analýza pretavených vzoriek kontaktov je uvedená v tabuľke 1. Vyseparované kontakty boli 
znečistené cínovou spájkou, prípadne zvyškami medených drôtikov.  

 

 
     Table 1  Chemical composition of the gold-coated contacts after smelting [ wt. %] 

  



     Where: 

     Au - 1  sample for leach ability [ wt. % ] 

     Au - 2  sample for electrochemical process [ wt. % ] 

 

 

 Z uvedených analýz vyplýva, že základný materiál kontaktov v prvej vzorke (Au-1) bola 
mosadz a v druhej vzorke (Au-2) niklová mosadz. Obidva druhy kontaktov boli galvanicky pozlátené.  

 

 

3. SKÚŠKY LÚHOVATEĽNOSTI POZLÁTENÝCH KONTAKTOV 

 V odbornej literatúre z oblasti spracovanie odpadov s obsahom ušľachtilých kovov je 
uvedených veľa technológií založených na chemickom rozpúšťaní a následnom selektívnom získaní 
záujmového kovu. Pre názornejšie porovnanie účinnosti medzi nami navrhovanou elektrochemickou 
metódou a vybranými chemickými spôsobmi, sme urobili aj orientačné skúšky lúhovateľnosti 
separovaného elektrotechnického šrotu.  Optimalizáciou vybraných chemických metód sme sa bližšie 
nezaoberali a použili sme publikované parametre. 

 Lúhovateľnosť pozlátených kontaktov sa robila na vzorke Au - 1, ktorá bola rozdelená na tri 
časti po 507 g. Ako lúhovacie činidlá  sa  odskúšali  tri druhy roztokov: 
 

 

A. zmes kyselín (160 g/l H2SO4 + 25 g/l HNO3 + 10 g/l HCl)                         [4] 

B. vodný roztok tiomočoviny  (10 g/l CS(NH2)2 +  1 % H2SO4 + 5 g/l  Fe3+) [5] 

C. lúčavka kráľovská (HCl + HNO3)                                                              [6-8]   

 

 

Vzorky sa lúhovali pri konštantných podmienkach: 

navážka  507 g 

K : P = 10 : 1 

celková doba lúhovania: 300 min. 

počiatočná teplota  23°C            

bez miešania 
 

 

 Výsledky skúšok lúhovania pozlátených kontaktov v závislosti od doby lúhovania kontaktov 
po 60, 120, 240 a 300 min. pri definovaných parametroch lúhovania a na základe chemickej analýzy 
koncentrácie kovov vo výluhu sú sumárne uvedené v tabuľkách 2 až 4.   

 

 

3.1. VYHODNOTENIE SKÚŠOK LÚHOVATEĽNOSTI POZLÁTENÝCH KONTAKTOV 

 Z uvedených výsledkov je zrejmé, že účinnosť lúhovania pozlatených kontaktov v uvedených 
lúhovacích roztokoch bola veľmi rôzna. V tabuľke 2 sú uvedené výsledky lúhovania zmesou kyselín 
(H2SO4 + HNO3 + HCl), použitých na základe výsledkov práce [4]. Je zrejmé, že uvedená zmes sa na 
lúhovanie pozlatených kontaktov pri daných podmienkach nehodí. Účinnosť vylúhovania zlata do 
roztoku bola len 1,65 %, podľa autorov [4] je účinnosť získania zlata z elektronického šrotu až 100 %, 



len pri teplote, ktorá sa blíži teplote varu roztoku. Podľa uvedených autorov [4] sa zlato z výluhu 
selektívne zráža a  filtruje. Nevýhodou tejto technológie je intenzívne odparovanie agresívnych kyselín 
a existencia nitróznych plynov, ktoré je nutné likvidovať. 

 

 
 Table 2  Concentration of some metals in the pregnant solution after leaching of the gold-coated  

               contacts by acids mixture (A) versus time 

  

 

 

 Tiomočovina predstavuje nový typ nekyanidového rozpúšťadla zlata a striebra, ktorá sa v 
súčasnosti skúma na primárnych zlatonosných surovinách [5].  Z výsledkov lúhovania, uvedených v 
tabuľke 3, je zrejmé, že toto lúhovadlo sa na extrakciu zlata z pozlátených kontaktov nehodí. 

 

 
          Table 3  Concentration of some metals in pregnant solution after leaching of the gold-coated 

       contacts by tiourea solution (B) versus time 

 

 

 

 

Účinnosť vyluhovania zlata z kontaktov bola len cca 4,1 %. Zloženie lúhovacieho roztoku bolo zvolené 
zhodne z literatúrou [5], pričom je zrejmé, že výber  vhodných  podmienok rozpúšťania je závislé od  
zloženia vstupnej suroviny a nie je ho možné zovšeobecniť. Predpokladáme, že podrobnejším 
výskumom by sa našlo vhodné zloženie lúhovadla a podmienok lúhovania, pri ktorých by účinnosť 
získania zlata bola oveľa vyššie. Pre získanie zlata z tiomočovinových roztokov je možno s výhodou 
použiť elektrolýzu na uhlíkovej katóde, pričom sa získa katódové zlato o čistote min. 99,95 % Au [9]. 
Výhodou tejto metódy je, že sa pracuje v nekyanidovom prostredí, čo má priaznivejší vplyv na 
pracovné aj životné prostredie. 

 

 
                  Table 4  Concentration of some metals in pregnant solution after leaching of the gold-coated 

                                 contacts by the aqua regia (C) versus time 

 

 

 

 

 Proces rozpúšťania zlata v lúčavke kráľovskej podľa literatúry [6-8] je dostatočne známy a pri 
skúškach lúhovania pozláteného elektrotechnického šrotu predstavoval štandardnú chemickú metódu. 
Reakcie prebiehajúce pri rozpúšťaní kontaktov v lúčavke kráľovskej sú vysoko exotermické, a preto po 
počiatočnom ohreve roztoku v dôsledku priebehu chemických reakcií sa rýchlosť lúhovania s rastúcou 
teplotou roztoku zvyšuje. V priebehu rozpúšťania dochádza k tvorbe nitračných plynov, ktoré je nutné 
zachytávať a likvidovať [8].  V prípade použitia lúčavky kráľovskej ako lúhovadla sa  dosiahla 
účinnosť vylúhovania zlata do roztoku prakticky 100 %, celá vsádzka sa rozpustila. Z roztoku sa zlato 
získava selektívnym vyzrážaním siričitanom sodným a jeho čistota bola  97,54 % Au [10]. Takto 
získané práškové zlato sa premývalo, sušilo, tavilo, odlievalo do anódy a elektrolyticky rafinovalo na 
zlato o čistote 99,99 %, pričom celková účinnosť získania kovového zlata z pozlatených kontaktov bola  
99,57 %. 



 

 

4. ELEKTROCHEMICKÝ PROCES SPRACOVANIA POZLÁTENÝCH KONTAKTOV 

 Z výsledkov hydrometalurgických skúšok získavania zlata z pozlátených kontaktov je zrejmé, 
že použitie vybratých lúhovadiel; zmes kyselín a  tiomočovina, pri daných podmienkach lúhovania 
nebolo vhodné. Predpokladáme, že pri podrobnejšom  štúdiu by sa našli optimálne podmienky 
lúhovania, pri ktorých by sa dosiahli priaznivejšie výťažnosti zlata. Z literatúry [4, 7, 8 a 10] je známe, 
že každý druh elektrotechnického šrotu si vyžaduje osobitný prístup k spracovaniu. Na základe 
literárneho prehľadu, ako aj výsledkov lúhovania sme pre spracovanie elektrotechnického šrotu, 
tvoreného pozlatenými mosadznými kontaktmi  navrhli elektrochemický spôsob spracovania podľa 
technologickej schémy uvedenej na obr.1. Podľa  uvedenej schémy sa na skoncentrovanie zlata s 
výhodou využíva elektrolýza medi ako prvý stupeň spracovania pozlatených elektrotechnických 
odpadov s vysokým obsahom medi.  Druhý stupeň technológie potom tvorí elektrolýza zlata. 

 

 
Fig.1 Flowsheet of the gold - coated contacts treatment by electrochemical process 

 

 

 Na odskúšanie navrhnutej technológie sme použili separovaný elektrotechnický odpad s 
obsahom  cca 1 hm. % Au  a  cca 75 hm. %  Cu, zvyšok  tvorili v prevažnej miere Zn, Ni, Sn a Pb 
(tabuľka 1, vzorka Au-2). Proces spracovania uvedeného typu elektrotechnického odpadu sme rozdelili 
do dvoch etáp.  

 V prvej etape spracovania sa klasickou elektrolytickou rafináciou anód v sulfátovom 
elektrolyte (vodný roztok CuSO4 + H2SO4), pri optimálnych podmienkach elektrolýzy, získala 
elektrolytická meď a  zlato sa koncentrovalo v kale. Počas elektrolýzy sa na katóde získava 
elektrolytická meď, ktorá tvorí predajný produkt, v elektrolyte sa koncentrujú Ni, Zn, Sn, Fe a do kalu 
prechádzajú Au, Pt, Ag, ako aj niektoré nerozpustné sírany kovov  napr. Pb.  

 Parametre elektrolýzy medi: 

množstvo elektrolytu cca 10 l 

zloženie elektrolytu: 30 g/l Cu 

                                        220 g/l  voľnej H2SO4 

prúdová hustota 200 A/m2 

vzdialenosť medzi elektródami: 120-130 mm 

rozmery anódy: 150x130x6 mm,  rozmery katód ( 2 ks  Cu-plech) : 150x130x0,5 mm 

teplota elektrolytu cca 23 - 25°C     
 

 

 V druhej etape sa anódový kal s obsahom zlata spracovával nasledovným spôsobom: 

lúhovanie v horúcej  HNO3 

premývanie 

oxidačné tavenie s  troskotvornou prísadou. 

 Zlato sa počas tavenia koncentrovalo v kovovej fáze, kde jeho koncentrácia dosahovala až 95 
hm. % Au. Obecné kovy sa pri tavení oxidujú a koncentrujú sa hlavne v troskovej fázy.  Zlato sa ďalej 
elektrolyticky rafinuje v chloridovom elektrolyte (vodný roztok AuCl3 + HCl), pri nasledovných 
podmienkach: 

množstvo elektrolytu:  1,2  l 



zloženie elektrolytu: 150 g/l Au 

                                        150 g/l  voľnej HCl   

prúdová hustota: 1 000  A/m2 

teplota elektrolytu:  80 - 90°C 

 Produktom elektrolýzy sú zlaté katódy, ktoré sa tavia a odlievajú do ingotov, ktorých rýdzosť 
je 999,9 / 1000 Au.  

 

 

4.1 VYHODNOTENIE ELEKTROCHEMICKÉHO PROCESU SPRACOVANIA POZLÁTENÝCH 
KONTAKTOV  

 

 Navrhnutá technológia, pri ktorej sa využíva elektrochemický proces spracovania 
vyseparovaných pozlatených kontaktov, bola odskúšaná v modelovom meradle. Veľmi dobré výsledky  
navrhnutej technológie charakterizujú údaje o čistote a účinnosti získaného zlata a medi: 

zlato o čistote 99,99 % sa získalo s účinnosťou 99,74 % 

meď o čistote 98,12 % sa získala  s účinnosťou 85 %  

 Zvyšok medi ako aj sulfáty zinku, niklu a cínu sa koncentrovali v elektrolyte z elektrolýzy 
medi.  

 Selektívnou elektrolýzou medi z opotrebovaného elektrolytu  sa  účinnosť získania medi zvýši 
min. na 95 %. Následne je možno získať aj zinok a nikel vo forme sulfátov.  

 Výhodou navrhovanej technológie je, že už v prvej etape t.j. elektrolýze medi sa odstráni cca 
90 % zložiek elektrotechnického šrotu a v druhej etape sa už pracuje s minimálnym množstvom 
vsádzky. Proces elektrolýzy je energeticky nenáročný a environmentálne vyhovujúci proces.  Vhodnou 
úpravou vstupných surovín je možno spracovávať aj elektrotechnický šrot s iným zložením. 

 

 
 Table 5  Chemical composition of the products obtained by the  gold-plated contacts 

                treatment by electrochemical process 

  

  

 Z environmentálneho hľadiska je v navrhnutej technológii najhorší proces lúhovania zlatého 
kalu v horúcej kyseline dusičnej. Vzhľadom na malé množstvo kalu je aj množstvo vznikajúcich 
nitróznych plynov malé a ich likvidácia preto nie je technicky náročná.     

 

 

5.  ZÁVER 

 V predloženej práci je popísaná technológia spracovania vyseparovaného elektrotechnického 
šrotu s obsahom zlata - pozlátené mosadzné kontakty.  

 V prvej časti sú uvedené skúšky lúhovateľnosti týchto odpadov v troch rôznych typoch 
lúhovadiel. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že pri daných podmienkach lúhovania sa dosiahli 
použiteľné výsledky len pri použití lúčavky kráľovskej. Získalo sa  zlato o čistote 97,54 % Au, ktoré sa 
elektrochemicky rafinovalo na zlato o čistote 99,99 % Au s prakticky 100 % účinnosťou.  

 V druhej časti bola navrhnutá a odskúšaná elektrochemická technológia spracovania 
elektrotechnického šrotu s obsahom zlata. Pri laboratórnom overení navrhnutej technológie na vzorke 
cca 1260 g kontaktov sa získalo zlato o čistote 99,99 % Au, s účinnosťou 99,74 %  a  ako vedľajší 
predajný produkt meď o čistote  98,12 % Cu, s účinnosťou 85 %.  



 Dosiahnuté výsledky overenej technológie umožňujú jej širšiu aplikáciu pri spracovávaní aj 
iných druhov elektrotechnického šrotu. 
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