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КАРБОНИЗАЦИЯЛАНҒАН ТАБИҒИ МАТЕРИАЛДАР
НЕГІЗІНДЕ АЛТЫННЫҢ ТОТЫҚСЫЗДАНУЫН ЗЕРТТЕУ
Аннотация. Жұмыста өрік қабығы мен күріш қауызының негізіндегі көміртек
сорбенттерде алтынның сорбциялық процестерін зерттеу нəтижелері келтірілді.
Алынған көміртек сорбенттер 0,20–0,25 В (ХКЭ) төмен тотығу-тотықсыздану потенциалдарға ие жəне тұз қышқылы ортадағы алтын (III) иондарына қатысты сорбенттер-тотықсыздандырғыштар ретінде көрінді. Алтын (III) сорбциялау кезде
берілген сорбенттердің беттігінде металдық алтын бөлінді. Металдық алтынның
бөлінуі сорбенттің гранулдарының барлық беттігінде біркелкі емес, бірақ жеке бөліктерінде жүрді, ол алтын кристалдарының өсуін көрсетті. Осыдан, металдық
алтынның бөліну процесі мен сорбенттің тотықсыздандырғыш топтарының тотығуы электрохимиялық болып табылды, яғни, катодтық жəне анодтық бөліктері бар.
Катодтық бөліктері сорбцияның бастапқы сəтінде түзілді, онда алтын (III) тотықсыздануы жүрді.
Түйін сөздер: алтын иондары, алтынның электртотықсыздануы, сорбция, платиналы электрод, көміртек сорбенттері.

Қазақстанда алтын алтынды кен орындарында да, сонымен қатар, түсті
металдарды өндіру кезде полиметалл шикізатының құрамдас бөлігі ретінде
де өндіріледі. Кейбір бағалау бойынша республикадағы ААҚ «Казцинк»
жыл сайын 5,5–6 тонна қымбат металл шығаратын ірі өндіруші болып
табылады. Екінші орынды ААҚ «Қазақмыс» алады, мұнда алтынды мыс
өндірісінің қосалқы металы түрінде өндіреді [1].
Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының жан басына шаққандағы меншікті алтын өндірісі 1,1 грамнан аспайды, дамыған елдерге қарағанда 10–20 есе кем [1] болып табылады. Екінші жағынан, алтын қорларының теңгерімінің төмендеуі сөзсіз, алтынға бай минералды шикізатты
өңдеуге байланысты тиімді технологияларды іздеуге жəне енгізуге алып
келеді. Қазақстандық алтын өндіретін кəсіпорындардың негізгі проблемалары көміртегі мен мышьяк рудаларын өңдеу үшін дəлелденген жəне
экологиялық қауіпсіз технологиялардың болмауы болып табылады. Қазіргі
уақытта Қазақстан алтынның ірі аймақтық өндірушісі емес, Қытай, Ресей
жəне Өзбекстан сияқты мемлекеттер ірі өндірушісі болып табылады, соған
қарамастан осы бағалы металдың əлемдік бағалары өсіп, өткен жылғы
халықаралық тұрақсыздық болғанмен тартымды актив болды. Алдағы
бірнеше жылда алтын бағасы бір деңгейде қалатын немесе тіпті артатын
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болса, отандық жəне шетелдік инвесторлардың Қазақстан алтын тау-кен
өнеркəсібінде іскерлік белсенділіктің одан əрі өсуін болжауға болады. [1]
[2-8] шихтадан алтынды бөліп алудың көптеген техникалық жолдары
дамыған, бірақ олардың технологиялары əмбебап емес, іс жүзінде руданың
əрбір түрі процестің жеке параметрлерін талап етеді. Өз кезегінде, өсімдік
өзегі негізінде алынған кеуекті көміртекті материалдарды қолдану [9-13]
«көміртек бағандарда» əдісін жəне «көміртегі пульпада» əдісін пайдалана
отырып сұйылтылған ерітінділерден алтынды бөліп алу жəне концентрлеу
үшін перспективалы əдісі ретінде қарастыруға болады [14-21].
Жұмыста алтынның төмен құрамына жəне элюаттардың күрделі тұзды
құрамына байланысты өсімдік өзегі негізінде алынған нанокеуекті көміртекті материалдарды қолдану мүмкіндігі қарастырылды, төмен концентрленген сілтісіздендірілген ерітінділерден алтынды концентрлеу жəне бөліп
алу процестерінде қолданылды [22].
Осы жұмыста алтынды сорбциялаудың электрохимиялық əдісі қолданылды. Платина электродында алтынның (III) электртотықсыздану шекті
тогына сəйкес сəйкес келетін тұрақты потенциал кезде I, t-қисық жазбалары
арқылы алтынның (III) кинетикалық сорбциялық қисықтар алынды. І, t-қисықтардың жазбалары потенциостатта автоматты түрде жүзеге асырылды.
Эксперименттер келесідей жүргізді. Электрохимиялық ұяшықта 20 мл
белгілі бір концентрациясымен алтынның (III) зерттелетін ерітіндісі орналастырды. Қаныққан KCl ерітіндісімен толтырылған тұзды көпірдің көмегімен ұяшықты хлоркүміс салыстырмалы электродымен жəне платина
көмекші электродымен біріктірді. Электрохимиялық ұяшыққа индикаторлы
платина электродты орналастырды. Магнитті араластырғышқа ұяшықты
қойып жəне оны қосты. Индикаторлы электродқа «ELINS» потенциостаттың
көмегімен +0,2 В потенциал (ХКЭ) берді, оның мəні платиналы электродта
алтынның электртотықсызданудың шекті тогының аймағына сəйкес.
0,5–1 минуттан кейін алтын (III) тотықсызданудың шекті тогының
мəнінің жазбалары басталғаннан кейін электролитті ұяшыққа алтынмен (III)
0,2–0,5 г сорбентті қосты. Нəтижесінде алтынның (III) концентрациясы
электролитте төмендеді; алтынның (III) тотықсызданудың токтыңмəнінің
төмендеуін байқады. Нəтижесінде I, t-қисық төмендеді. Токтың төмендеуіне
байланысты I, t-қисығын алудың ұзақтығы 4-тен 20 минутқа дейін болды.
«Ерітіндідегі алтынның (III) пайызы – уақыт» тəуелділік кинетикалық I,
t-қисықтар бойынша құрды.
Жұмыста [23] карбонизацияланған табиғи материалдар негізінде алынған көміртек сорбенттері бір мезгілде ион алмасу жəне тотықсыздану қасиеттеріне ие екендігін көрсетті. ӨҚК-ның (өрік қабығының карбонизаттары) тотықсыздандырғыш қасиеттерін анықтау үшін олардың стационарлық потенциалдарын өлшеу жүргізді, нəтижелерін 1-кестеде көрсетті.
1-кестеде көрініп тұрғандай,ӨҚ (өрік қабығы) мен КҚ (күріш қауызы)
негізінде өсімдік өзегінің карбонизаттары өте төмен тотығу-тотықсыздану
потенциалдарға ие. Стационарлы (нақты) потенциалдың мəні карбонизация140

ISSN 1813-1107

№ 4 2017

1-кесте – 0,25 н HCl ерітіндісінде əр түрлі жүйенің потенциалдары
Жүйе жəне шарттар

Е, В (ХКЭ)

Pt-лы электродта өрік қабығының карбонизаттары

0,20–0,25

Pt-лы электродта күріш қауызының карбонизаттары

0,23–0,37

-

Pt-лы электродта [AuCl4]
[AuCl4]- – 17,75 мг/л
Pt-лы электродта [AuCl4][AuCl4]- – 23,9 мг/л
Pt-лы электродта Au
(Алтынды сорбциялағаннан кейін өрік қабығының карбонизаты)
Pt-лы электродта Au
(Алтынды сорбциялағаннан кейін күріш қауызының карбонизаты)

0,76
0,73
0,40
0,45

ның шартына байланысты өзгеруі мүмкін, мысалы, ӨҚ карбонизатында
оның өлшемі 0,20-дан 0,25 В-қа (ХКЭ-хлор күміс электроды) дейін диапазонында орналасты. Осыдан, өсімдік текті лигноцеллюлозалық материалдардың карбонизаттары тотықсыздандырғыш қасиеттерге ие, олар тотықсыздандырғыш топтардың – карбоксилді, фенолды, гидроксилді, аминді бар
болуымен негізделген – берілген көміртек материалдардың беттігінде [24].
Осы топтардың салыстырмалы мөлшерікарбонизация шарттарына байланысты. Карбонизация кезде бастапқы этапта ароматикалық қосылыстар
түзді, олар карбонизация температурасының артуымен полициклді ароматикалық қосылыстарға (ПЦАҚ) жəне фуллерен тəрізді қосылыстарға конденсирленді. Осылайша, карбонизацияланған сорбенттер ион алмасу ғана емес,
тотығу-тотықсыздану сорбенттері болып табылады [24].
[AuCl4] өлшенген стационарлы (нақты) потенциалытұз қышқылды
ортада (1-кесте) 0,76 В-қа (ХКЭ) тең. Алтын-тотықтырғыш жəне сорбенттотықсыздандырғыш арасында потенциал айырымы 0,51–0,56 В құрды. Кез
келген тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш реакцияның практикалық толық
(99,9%) жүру үшін потенциал айырымы 0,24 В қажет [2]. Осы деректерге
сүйене отырып, алтынның (III) металдық күйге дейін тотықсыздану мүмкіндігі бар. Бұл мүмкіндік алтын (III) сорбциялағаннан кейін сорбенттердің
потенциалының мəнімен растады. Осы потенциалдың мəні карбонизацияланған өрік қабығы кезде 0,40 В (ХКЭ) (1-кесте) құрды. Карбонизаттардың
қабілеттілігі, мысалы, грек жаңғағы қабығының Au (III) металдық күйге
дейін тотықсыздануы динамикалық жəне статистикалық сыйымдылықты
анықтау бойынша тəжірибемен растады, 1-суретте көрсетілгендей, сорбенттің беттігінде металдық алтын болғанын көзбен де көрінді.
Металдық алтынның бөлінуі карбонизаттың барлық беттігіндебіркелкі
болмады, бірақ оның жеке аудандарында болды. Осыдан, металдық алтынның бөліну процесі мен сорбенттің тотықсыздандырғыш топтарының тотығуы электрохимиялық болып табылды, яғни, катодтық жəне анодтық бөліктері бар. Катодтық бөліктері сорбцияның бастапқы сəтінде түзілді, онда
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1-сурет – Алтынның сорбциялау процесінен кейін өрік қабығының негізінде
активті көмірдің беттігінің фотосуреті

алтын (III) тотықсыздануы жүрді. Карбонизацияланған өрік қабығының
(КӨҚ) негізінде алтын (III) сорбциясының химизмі келесідей ұсынуға
болды:
Катодтық процесс: Au (III) + 3e- = Au0;
Анодтық процесс: KӨҚ-Red – 3e- = KӨҚ-Ox,
мұндағы Red жəне Ox – сорбенттің көміртек топтардың тотықсызданған
жəне тотыққан формалары.
2-суретте КӨҚ-2 сорбентінде Au (III) сорбциясының кинетикалық
қисықтары оның əртүрлі концентрацияларында көрсетті. Алтынның (III)
зерттелген концентрациясы (8,88–35,5 мг/л) аясында, оның концентрациясына тəуелді емес, алтынның (III) толық сорбциясы 8 минут ішінде жүрді. Осылайша, I, t-қисығында ерітіндіден алтын (III) шығарды, оның сорбциясы алтынның (III) концентрациясының артуымен артты.
Егер 2-суреттің деректерінесептесе, онда «ерітіндіде алтынның (III)
пайызы – уақыт» тəуелділік алды, ол алтынның (III) түрлі мөлшері үшін
кинетикалық қисықтары айтарлықтай бір қисықпен (3-сурет) бірігуден көрінді.
Алтынның (t1/2 сорбция) бастапқы құрамының адсорбциясының жарты уақыты t1/2 алтынның бастапқы концентрациясына тəуелді емес жəне
1,2 минут құрды. Алтынның (III) құрамына t1/2 тəуелділігі алтынның (III)
концентрациясының зерттелген аймағы үшін сорбция процесінің кинетикасы теңдеудің бірінші ретті түріне байланысты болатынын көрсетті.
142
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2-сурет – 0,11н HCl ертінідісін
нде КӨҚ-2 сорбенттте алтынның (IIII) сорбциясының
ки
инетикалық қисыққтары.Алтын ерітііндісінің көлемі – 20 мл.
С
Сорбенттің
массассы – 0,2 г. Сорбен
нттіңдиаметрі – 0,55 мм.
Алты
ын (III) концентраациясы: 8,88 (1); 17,75 (2) жəне 35,55 (3) мг/л

3-суурет – 0,1нHCl ерттінідісіндеКӨҚ-2 сорбенттеалтынн
ның (III)
сорбц
циясыныңкинетиккалыққисықтары. Ерітіндініңкөлем
мі – 20 мл.
С
Сорбенттіңмассас
сы – 0,2 г. Бөлшекктің диаметрі – 0,55 мм.
Алты
ын (III) концентрац
циясы: 8,88 (1); 17
7,75 (2) жəне 35,50 (3) мг/л
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Алтын (III) 0,1–5н HCl-дан қышқылдықтың кең диапазонында (97–98%)
сорбцияланды. Толық сорбциясы (100%) 8 минут ішінде 2н HCl ертінділерде жүрді, жəне осы уақытта 5н HCl ертінідісінде 97% сорбцияланды. Ерітіндінің қышқылдықтың артуымен сорбциялық дəрежесінің төмендеуі ғана
емес, сонымен бірге сорбция процесінің жылдамдығының белгілі бір төмендеуі де байқады. Алтын (III) сорбция процесі кезінде ортаның қышқылдығына тəуелді емес, сорбентте оның металдық алтын түрінде тотықсыздануы
жəне бөлінуі жүрді. Алтынның (III) сорбциясына металл тұздарының қоспаларының əсері анықтады. 2-кестеде түрлі металдардың тұздары қатысуымен
алтын (III) сорбциясының толық деректерін келтірді: Co (II), Zn (II), Fe (III),
Ni (II), Cd (II), Cu (II), Hg ( II), Pt (IV).
2-кесте – Алтын сорбциясына металл тұздарының қоспаларының əсері
Au (III)
концентрациясы, мг/л

Қоспалардың
концентрациясы, г/л

98%-ға Au(III)
сорбциясының уақыты, мин

17,75

Ni (II) - 10 г/л NiSO4

8

17,75

Cd (II) -10 г/л CdSO4

8

17,75

Со (II) -10 г/л СоSO4

8

17,75

Zn (II) - 10 г/л ZnС12

8

17,75

Fe (III) -1 г/л FeCl3

1,5

17,75

Сu (II) - 7 г/л СuSO4

5

17,75

Pt (IV) – 5 г/л H2PtCl6

8

17,75

Hg (II) – 0,5 г/л Hg(NO)3

8

4-суретте металл тұздарының қатысуымен КӨҚ-2 сорбентте алтын (III)
сорбциясының кинетикалық қисықтарын көрсетті. Алынған деректер белгілі
бір мөлшерде (100–800 есе) көрсетілген металдар алтын (III) сорбциясына
кедергі келтірмейтінін көрсетті. Бұл металдар, əдебиет деректеріне сəйкес
[25-29], көміртек сорбенттермен сорбциялануы тиіс. Олар алтын (III) сорбциясынакедергі келтірмеді, бұл алтын (III) сорбция жылдамдығы металлқоспалардың сорбция жылдамдығынан айтарлықтай жоғары екенін көрсетті.
Сонымен қатар, Ni, Cd, Co, Zn металл иондары КӨҚ-2 сорбенттің стационарлы потенциалына қарағанда төменірек оң стандартты тотығу-тотықсыздану потенциалға ие. Сондықтан бұл металдар тотығу-тотықсыздану əсерлесуіне ене алмады. Бұл металдардың сорбциясы ион алмасу сипаты
бойынша өту керек. Электрохимиялық процестердің жылдамдығы алмасу
иондық процестеріне қарағанда əрдайым жоғары. Бұл металдар неге алтынның (III) сорбциясына кедергі келтірмейтінін түсіндіре алды.
Мыс (II) жəне темір (III) тұздарының қатысуымен алтынның (III) тотықсыздану жылдамдығы айтарлықтай артты. Алтын(III) толық сорбциясы
мыс (II) ионы болған жағдайда 5 минуттежүрді, жəне темір (III) жағдайда –
1,5 минут, ал осы қоспалар болмағанда – 8 минут. КӨҚ-2 сорбентпен алтын
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4-сурет – 0,1 н HCl ерітіндісінде металл тұздарының қатысымен КӨҚ-2 сорбентте алтынның
(III) сорбциясы. Алтынның (III) концентрациясы – 17,75 мг/л, ерітіндінің көлемі – 20 мл

(III) сорбция жылдамдығын артуы каталитикалық əсер арқылы түсіндіруге
болады: сорбент темір (III) темір (II)-ке дейін тотықсыздандырды, ал
мыс (II) – мыс (I)-ге дейін. Темір(II)мен мыс (I) иондары сорбенттің беттік
қабатындатүзеді жəне дереу алтын (III) иондарымен тотығу-тотықсыздану
əсерлесуге түсті. Темір (II) мен мыс (I) иондарыменалтынның (III) тотықсыздануы сорбенттердің беттік қабатында жүрді, беттігіндеметалдықалтын
бөлінді. Іс жүзінде темір (III) тұздары болған кезде алтынның (III) сорбциялау процесі келесідей схемамен көрсетуге болды:
KӨҚ-Red+ Fe (III) → КӨҚ+Fe (II) + Ох,
Au (III) + Fe (II) → Аu0 + Fe (III).
Мыс (II) тұздарының қатысында:
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KӨҚ-Red+ Сu(II) → KӨҚ +Cu (I) + Ox,
Au (III) + Сu(I) → Au° + Сu(II).
Темірмен (II) алтынның (III) тотықсыздану жеңілдігі алтынды анықтаудың аналитикалық əдістерінде кеңінен қолданылды [30].
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Резюме
Ж. А. Супиева, В. В. Павленко, А. Т. Таурбеков,
М. А. Бийсенбаев, М. И. Тулепов, З. А. Мансуров
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗОЛОТА
НА КАРБОНИЗОВАННЫХ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ
В работе представлены результаты исследования процессов сорбции золота на
углеродных сорбентах на основе абрикосовых косточек и рисовой шелухи. Показано, что полученные углеродные сорбенты обладают низкими окислительно-восстановительными потенциалами от 0,20–0,25В (ХСЭ) и по отношению к ионам золота (III) в солянокислой среде проявляют себя, как сорбенты-восстановители. При
сорбции золота (III) на поверхности данных сорбентов выделяется металлическое
золото. Выделение металлического золота происходит неравномерно по всей поверхности гранул сорбента, а на отдельных участках, на которых идет рост кристаллов золота. Отсюда вытекает, что процесс выделения металлического золота и
окисления восстановительных групп сорбента является электрохимическим, т.е.
имеются катодные и анодные участки. Катодные участки, на которых в дальнейшем
идет восстановление золота (III), образуются в начальный момент сорбции.
Ключевые слова: ионы золота, электровосстановление золота, сорбция, платиновый электрод, углеродные сорбенты.
Summary
J. A. Supieva, V. V. Pavlenko, A. T. Taurbekov,
M. A. Biisenbaev, M. I. Tulepov, Z. A. Mansurov
A STUDYOF GOLD REDUCTION ON NATURAL CARBONIZED MATERIALS
This paper presents the results of studies of sorption processes of gold on carbon
sorbents, based on apricot kernels and rice husks. It is shown that the obtained carbon
sorbents possess low oxidation-reduction potentials from 0.20 to 0.25 V (Ag-AgCl electrodes) and they behave themselves, as reducing sorbents with respect to gold (III) ions in
the hydrochloric acid medium. Metallic gold is deposited on the surface of these sorbents
during gold (III) sorption.The deposition of metallic gold occurs not uniformly on the entire surface of the granules of the sorbent, but in certain areas where gold crystals grow. It
follows that the process of deposition of metallic gold and oxidation of reducing groups of
the sorbent is electrochemical, i.e. there are cathode and anode sites. Cathode sites are formed at the initial moment of sorption, where gold (III) reduction is subsequently followed.
Key words: gold ions, gold electroreduction, sorption, platinum electrode, carbon
sorbents.
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