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Abstract 

 The investigations of the use of several effective oxidants for acid oxidative leaching of 
chalcopyrite were described in the literature. The use of ozone as gaseous oxidant was published just a 
few years ago with very hopeful results. Among them, the most important one is that the process is 
most effective at the room temperature and such way it is not necessary to heat and to cool the large 
amounts of diluted solutions.  

 The direct oxidative leaching of chalcopyrite in sulphuric acid solutions by using of 
atmosphere containing ozone was studied in this work with special attention to evaluate the effect of 
time during which the bubbles containing ozone were in contact with leaching pulp. The copper 
leaching efficiency increases with liquid column height i.e. with increasing time when the bubbles are 
in contact with pulp. The same effect can be achieved by increasing of ozone concentration in working 
atmosphere. Only marginal effect on the copper leaching efficiency was observed with the increasing 
leaching medium acidity, although at the concentration of 1 M H2SO4 the leaching efficiency was 
slightly lower in comparison with the other results. This phenomenon was not fully understood yet. 

 The results of this study are based on the chalcopyrite leaching experiments using powerful 

ozonizer  FISCHER® and the X-ray diffraction phase analyses as well as the scanning electron 
microscopy observations. 

 

 

Abstrakt 

 Pre možnosti kyslého oxidačného lúhovania chalkopyritu sa skúmajú viaceré druhy 
efektívnych oxidačných činidiel.  Použitie ozónu ako plynného oxidačného činidla bolo publikované 
len nedávno a vykazuje veľmi nádejné výsledky. Najdôležitejší z nich je ten, že proces je veľmi 
efektívny najmä pri teplote okolia, čím odpadá nutnosť ohrevu a ochladzovania veľkých množstiev 
zriedených roztokov. 

 V predloženej práci sa študovala možnosť priameho oxidačného lúhovania chalkopyritu vo 
vodnom roztoku kyseliny sírovej za pomoci plynnej atmosféry, obsahujúcej ozón. Zvláštna pozornosť 
sa venovala štúdiu doby kontaktu bubliniek, obsahujúcich ozón s lúhovacím rmutom s cieľom 
zefektívniť proces lúhovania. So zvyšovaním kvapalinového stĺpca sa zvyšuje aj výťažnosť medi do 



roztoku, podobne ako aj so zvyšovaním koncentrácie ozónu v pracovnej atmosfére. Zvyšovanie 
koncentrácie kyseliny v lúhovacom roztoku má malý vplyv na výťažnosť medi, ale pri koncentráciách 
1 M H2SO4 výťažnosť mierne klesá. Tento efekt sa nepodarilo spoľahlivo vysvetliť. 

 Výsledky tohoto štúdia sú založené na lúhovacích experimentoch použitím výkonného 
ozonizátora fy FISCHER® a aplikácii rentgenovej difrakčnej fázovej analýzy ako aj  skenovacej 
elektrónovej mikroskopie pri identifikácii lúhovacích zvyškov. 

 

 

1. Teoretická časť 

 Využitie ozónu ako oxidantu v kyslom oxidačnom lúhovaní sulfidov medi bolo publikované 
len nedávno, pričom sa tento oxidant aplikoval na chalkozín, Cu2S [1] a chalkopyrit, CuFeS2 [2,3]. 
Výhody a nevýhody využitia ozónu v hydrometalurgii boli popísané v [4,5]. 

 Podstata využitia ozónu ako oxidantu v oxidačnom lúhovaní rúd a koncentrátov neželezných 
kovov vychádza z vysokej hodnoty oxidačného potenciálu ozónu, + 2.07 V, ktorý oxiduje okrem 
platiny, zlata a irídia v roztoku všetky ostatné kovy a ich zlúčeniny [6,7]. Na tomto základe boli 
realizované už spomenuté experimenty lúhovania chalkozínu [1] a chalkopyritu [2,3], ktoré potvrdili 
vysokú efektívnosť ozónu ako oxidantu. K nazávažnejšiemu zisteniu však patril fakt, že v závislosti od 
teploty lúhovania sa najvyššie výťažnosti získali pri teplote okolia, približne 20°C. Toto je 
vysvetľované teplotnou závislosťou rozpustnosti ozónu vo vode, obr.1, čo možno, vzhľadom na 
zriedené roztoky, aplikovať aj na lúhovacie médium. 

Fig.1 Temperature dependence of oxygen and ozone water solubility  

 

 

 

 Lúhovanie je obecne charakterizované pozitívnym vplyvom teploty a pri použití klasických 
oxidantov, ako železitých, alebo meďnatých iónov sa so vzrastajúcou teplotou zvyšuje rýchlosť 
lúhovania. Pri použití ozónu sa ukázalo, že v procese dochádza ku dvom konkurenčným dejom: 
zvyšovaniu rýchlosti rozpúšťania vplyvom teploty a k jej znižovaniu vplyvom znižovania množstva 
ozónu v roztoku. Vplyv ozónu je však dominantný, pretože najvyššie výťažnosti sa dosiahli pri 
lúhovacej teplote okolo 20°C. Toto je pozitívny výsledok - pri realizácii v praxi by odpadli obrovské 
náklady na ohrev, výdrž na teplote a ochladzovanie veľkých objemov zriedených roztokov. Navyše, pri 
porovnaní s výsledkami iných autorov [8-11], ktorí dosiahli maximálne výťažnosti pri vysokých 
teplotách, je použitie ozónu pri teplote okolia ešte stále efektívnejšie, ako to ukazuje obr.2 [3]. Navyše 
tento oxidant neznečisťuje roztok cudzími iónmi a zabezpečuje kompletný prevod síry do rozpustnej 
formy. 

 Cennou devízou možného použitia ozónu ako oxidantu v kyslom oxidačnom lúhovaní je aj 
existencia vysokovýkonných komerčných generátorov ozónu ( FISCHER, BROWN BOWERI ), ktoré 
sa používajú napr. na ozonizáciu pitnej vody. Ukazuje sa teda, že ozón môže slúžiť ako efektívny a 
lacný oxidant v hydrometalurgii medi a môže posunúť tento spôsob výroby do ekonomicky 
výhodnejších polôh. Pre optimálne využitie tohoto spôsobu lúhovania je však nutné preskúmať všetky 
faktory, ovplyvňujúce proces lúhovania.  

 

 
 

 
Fig.2 Chalcopyrite leaching curves according to various authors [3] 

 

 



 Tento príspevok si kladie za cieľ preveriť vplyv doby kontaktu plynnej atmosféry s 
lúhovadlom na kinetiku procesu kyslého oxidačného lúhovania chalkopyritu za pomoci plynnej 
atmosféry, obsahujúcej ozón. 

 

 

2. Experimentálna časť 

 V experimentoch lúhovania sa použil relatívne čistý prírodný koncentrát, z ktorého sa 
sitovaním oddelila frakcia -100 +60 µm. Táto frakcia sa približuje rozmerovo flotačnej jemnosti, ktorá 
sa používa v reálnej praxi. Rentgenová difrakčná fázová analýza preukázala prítomnosť chalkopyritu 
CuFeS2, index ASTM 9-423, malého množstvo kremeňa SiO2, index ASTM 5-490 a silikátu hliníka 
typu silimanit, index ASTM 10-369. Chemické zloženie vzorky sa stanovilo nasledovne: 32.3 % Cu, 
28.4 % Fe, 31.9 % S a 5.6 % oxidov. 

 Ozón sa pripravoval v komerčnom ozonizátore fy FISCHER Model 502 (Švajčiarsko), 
ktorého princíp činnosti je založený na tichom výboji pôsobením vysokého napätia s vysokým 
kmitočtom v atmosfére kyslíka, čiže to je vlastne Siemensov ozonizátor. 

 Množstvo ozónu v pracovnej atmosfére, ktoré produkuje toto zariadenie, sa pohybuje v 
rozmedzí 20 až 60 g/m3 O3 v 1 m3 atmosféry a závisí od prietoku kyslíka ozonizátorom. 

 K experimentom lúhovania sa použil sklenený reaktor o obsahu 1000 ml. Tento bol prikrytý 
lukoprénovým uzáverom, cez ktorý bola odvádzaná prebytočná atmosféra a zároveň bola zavedená do 
reaktora pipeta na odber kvapalnej vzorky. 

 Ako lúhovacie médium sa použili vodné roztoky H2SO4 v rozmedzí koncentrácií 0 až 1.0 M. 
Reagenty boli chemickej čistoty a riedili sa destilovanou vodou. 

 K experimentom sa použili rôzne objemy roztokov v rozmedzí 300 až 1000 ml, čo 
reprezentovalo rozličnú výšku hladiny stĺpca roztoku v zmysle cieľa práce a tiež rozličné koncentrácie 
ozónu, čo bolo nastavené prietokomerom na ozonizátore FISCHER. 

 K experimentom sa zvyčajne použilo 3 g vzorky. Miešanie bolo zabezpečené vírením rmutu 
prebublávaním atmosféry. V stanovených časových intervaloch sa odoberalo 5 ml kvapalnej vzorky k 
analýze na obsah Cu metódou AAS. Pevné lúhovacie zvyšky boli podrobené rtg difrakčnej fázovej 
analýze na rtg difraktometri DRON-2,0 (ZSSR) a pozorovaniam na riadkovacom elektrónovom 
mikroskope TESLA BS 340. 

 

 

4. Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 

 Lúhovanie chalkopyritu za pomoci ozónu prebieha podľa reakcie 

 

 

 3 CuFeS2 + 8 O3   →  3 CuSO4 + 3 FeSO4     (1) 

 

 

Prípadná tvorba elementárnej síry pri oxidácii ozónom 

 

 

 CuFeS2 + 2/3 O3 + 2 H2SO4  → CuSO4 + FeSO4 + 2 So+ 2 H2O  (2) 

 

 



by z termodynamického hľadiska bola možná, avšak pri porovnaní s hodnotami zmien Gibbsovej 
energie ďalších potenciálnych reakcií nepravdepodobná. 

 Na obr.3 sú zobrazené priebehy vylúhovania medi z chalkopyritu v rôznych objemoch 
roztokov kyseliny sírovej. Ako je vidieť, množstvo vylúhovanej medi z chalkopyritu sa so zväčšujúcim 
objemom lúhovadla, t.j. s výškou hladiny stĺpca lúhovadla, zvyšuje. Ukázalo sa, že prvotný predpoklad 
o tom, že kinetika lúhovania závisí od množstva ozónu  v  roztoku  sa  potvrdil.  Závislosť  rýchlosti  
lúhovania  od množstva roztoku, obr.4 ukazuje, že roztok ani pri použití 1000 ml roztoku, podľa 
konštrukcie aparatúry maximálnom kvapalinovom stĺpci, nebude nasýtený, pretože rýchlosť lúhovania 
stúpa priamo úmerne. Znamená to, že pre zvýšenie účinnosti lúhovania je potrebné za daných 
podmienok naďalej zvyšovať kvapalinový stĺpec. 

 Priebeh lúhovacích závislostí je lineárny. Znamená to, že proces pravdepodobne nie je 
limitovaný difúznymi pochodmi, ale len kinetikou chemickej reakcie na lúhovanom povrchu. 
Rentgenová difrakčná fázová kvalitatívna analýza nepotvrdila na povrchu čiastočne lúhovaných 
vzoriek chalkopyritu prítomnosť žiadnej novej fázy. 

 

 
Fig.3 Time dependence of copper leaching from chalcopyrite 

 

 

 

 
Fig.4 Leaching rate in dependence on leaching pulp volume 

 

 

 

 

 Podobne, mikroskopické štúdium na elektrónovom riadkovacom mikroskope nepreukázalo 
prítomnosť žiadneho reakčného produktu na lúhovanom povrchu ( obr.5 ). 

 

 

Fig.5 SEM microphotography of partially leached sample ( 1 M H2SO4, 50 g/m3 O3 ) 

 

 

 Závislosť množstva vylúhovanej medi z chalkopyritu od koncentrácie roztoku znázorňuje 
obr.6a pre objem 500 ml 0.5 M H2SO4. 

Fig.6 Dependence of leached copper on concentration of solution  a) 500 ml H2SO4 , b) 800 ml H2SO4 

 

 

 Ako je vidieť, rozdiely vo výťažnosti nie sú mimoriadne významné. Výťažnosť má mierne 
vzostupný charakter, ale predsa len pri relatívne vysokej koncentrácii 1M H2SO4 výťažnosť poklesla. 

Za účelom preverenia či je to náhoda, alebo zákonitosť, sa realizovala sada experimentov závislosti 
výťažnosti medi od koncentrácie roztoku, avšak v 800 ml roztoku, obr.6b. Opäť sa ukázalo, že pri 

koncentrácii kyseliny 1M výťažnosť mierne poklesla. Vyjadrenie rýchlosti lúhovania v závislosti od 
koncentrácie lúhovadla pre skúmané objemy 500 a 800 ml roztoku kyseliny sírovej je zobrazené na 

obr.7.Fig.7 Dependence of leaching rate on concentration of solution 

 



 

Vidno, že pre oba objemy pri použití 1 M roztoku kyseliny sírovej rýchlosť lúhovania poklesla. Zatiaľ 
sa nepodarilo vysvetliť tento fenomén. Mohol by však súvisieť buď s miernym zvýšením teploty 
vplyvom reakčného tepla a tým aj znížením rozpustnosti ozónu v roztoku, alebo nejakými interakciami 
medzi ozónom a kyselinou sírovou. Z praktického hľadiska by toto však nemalo mať vplyv, nakoľko 
snahou je realizácia praktických podmienok lúhovania čo možno najjednoduchšie a najlacnejšie, čo 
nižšia koncentrácia lúhovadla bezosporu predstavuje. 

 Závislosť množstva vylúhovanej medi z chalkopyritu od množstva ozónu v pracovnej 
atmosfére znázorňuje obr.8. 

Fig.8 Dependence of amount of leached copper on ozone amount in working atmosphere 

 Z výsledkov vyplýva, že zvyšovaním množstva ozónu v pracovnej atmosfére pri jej 
konštantnom prietoku sa zvyšuje výťažnosť medi do roztoku. Táto závislosť je priamo úmerná, ako to 
dokazuje obr.9. 

 Záverom možno konštatovať, že výška hladiny kvapalinového stĺpca hrá významnú úlohu vo 
zvyšovaní výťažnosti medi do roztoku. Je to dané predĺžením dráhy plynných bubliniek v kvapaline a 
tým aj predĺžením doby difúzie plynu do kvapaliny, s následným sýtením lúhovadla. Zvyšovanie 
koncentrácie kyseliny nemá nijaký zvláštny význam, naopak, pri relatívne vysokej koncentrácii 
kyseliny výťažnosť klesá. Vplyv teploty nebol študovaný, nakoľko v predošlých základných prácach sa 
konštatovalo, že proces je najefektívnejší pri teplote okolia, čo súvisí s teplotnou závislosťou 
rozpustnosti ozónu v kvapalinách. 

 

 
Obr.9 Dependence of copper leaching rate on ozone amount 

 

 

5. Záver 

 V predloženej práci sa študovali možnosti kyslého oxidačného lúhovania prírodného 
chalkopyritu pomocou plynnej atmosféry kyslíka obsahujúcej ozón, so zvláštnym zreteľom na vplyv 
výšky hladiny kvapalinového stĺpca na výťažnosť medi do roztoku. Lúhovanie sa realizovalo za tzv. 
normálnych podmienok teploty a tlaku, t.j. teplote okolia a celkového tlaku 0.1 MPa. 

 Proces vylúhovania medi z chalkopyritu závisí od výšky hladiny kvapalinového stĺpca 
lúhovadla následkom predĺženia doby styku plynnej atmosféry a lúhovadla. Lúhovanie prebieha v 
lineárnom režime, čo naznačuje, že proces je kontrolovaný chemickou reakciou na lúhovanom povrchu 
a nezávisí od difúzie. 

 Proces z hľadiska chemickej reakcie nezávisí od prítomnosti kyseliny. Táto je potrebná na 
prevenciu hydrolytického zrážania kovov z roztoku. V študovanom rozsahu koncentrácií kyseliny 
proces málo závisí od koncentrácie, ale pri koncentrácii 1 M H2SO4 sa proces spomaľuje. 

 Proces sa urýchľuje so zvyšovaním koncentrácie ozónu v pracovnej atmosfére. 

 Táto práca doplnila predošlé štúdiá o nové poznatky. Výsledky potvrdzujú, že proces 
priameho hydrometalurgického spracovania chalkopyritu pomocou plynnej atmosféry, obsahujúcej 
ozón, je cesta reálna vzhľadom na vysoký oxidačný potenciál ozónu v roztoku a jeho neznečisťujúci 
charakter. Výhodou je aj existencia komerčných zariadení, ozonizátorov, ktoré sa už priemyselne 
využívajú na iné účely, ako napr. ozonizácia pitnej vody. 
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