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Kullan liuotus kupari- ja rautakloridiliuoksissa 
 

Väitöskirjan nimi Electrochemical studies of gold dissolution in cupric and ferric chloride solutions 

Väitöskirjan sisältö Syanidiliuotus on nykyisin hallitseva menetelmä kullan valmistusprosessissa, mutta 
etenkin ympäristösyiden takia vaihtoehtoisia prosesseja on tutkittu syanidiliuotuksen 
korvaajaksi. Kloridiliuotusta pidetään yhtenä lupaavimmista syanidivapaista 
prosesseista, ja sen etuina ovat korkeat liuotusnopeudet, korkea metallien 
liukoisuus ja kyky liuottaa vaikeasti liukenevia mineraaleja ilman esikäsittelyä. 
Kaikkia ilmiöitä kullan liukenemisesta kupari- ja rautakloridiliuoksissa ei vielä 
tunneta, eikä teollisuudessa ole käytössä yhtään kaupallistettua kullan 

kloridiliuotusprosessia.  

Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin kullan sähkökemiallista liukenemista ja siihen 
liittyviä ilmiöitä kupari- ja rautakloridiliuoksissa sekä verrattiin sähkökemiallisilla 
kokeilla mitattuja kullan liukenemisnopeuksia teollisella raaka-aineella toteutettujen 
panosliuotuskokeiden tuloksiin. Käytettyihin sähkökemiallisiin tutkimusmenetelmiin 
kuuluivat polarisaatiovastuksen mittaus, polarisaatiokäyrät ja niiden tulkinta Tafelin 
menetelmällä sekä syklinen voltammetria. Lisäksi kullan liukenemisnopeutta 
mitattiin kvartsikidemikrovaa'alla. Tutkimustulosten perusteella pystytään 
ennustamaan kullan liukenemisilmiöitä ja optimoimaan kullan 
kloridiliuotusprosessia. Väitöstutkimuksen tulokset tukevat taloudellisesti 
kannattavan teollisen kloridiliuotusprosessin kehittämistä. 
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Printed dissertation will be on public display at the main lobby of CHEM school (Kemistintie 1, Espoo, PL 
16100, 00076 Aalto). 

 

 

 

 

 

 

https://www.aalto.fi/school-of-

chemical-engineering 

https://into.aalto.fi/display/endoctoral

chem 

puh. 050 577 3736 Sirje Liukko 

Press release Defence on 13 March 2020 

 

 

Gold leaching in cupric and ferric chloride 
solutions 
 

Title of the doctoral thesis Electrochemical studies of gold dissolution in cupric and ferric chloride solutions 

Content of the doctoral 

thesis 

Currently, gold is produced predominantly by the cyanide leaching process. 
However, there is a demand for alternative methods for cyanide replacement, 
mainly due to environmental concerns. Chloride leaching has been suggested as 
one of the most promising cyanide-free processes due to its high leaching rates, 
high metal solubility, and the possibility to dissolve refractory minerals without pre-
treatment. The phenomena of gold dissolution in cupric and ferric chloride leaching 
are not fully understood, and there is still no commercialized gold chloride leaching 

process operating on industrial scale. 

This dissertation studied the electrochemical dissolution of gold and phenomena 
related to that in cupric and ferric chloride solutions as well as compared the gold 
dissolution rates from electrochemical experiments to batch leaching experiments 
using an industrial raw material. The electrochemical test methods included linear 
polarization resistance, polarization (Tafel method), and cyclic voltammetry 
measurements. Additionally, quartz crystal microbalance measurements were 
utilized to define the dissolution rate. Phenomena of gold dissolution and the 
optimization of gold leaching process can be defined according to the results. The 
results support the development of industrial gold chloride process. 
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