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Abstract 

 Decreasing consumption of magnesite refractory materials as well as increasing demands on 
their quality in modern steelmaking stimulate looking for "non-traditional" applications of natural 
magnesites both in industries and agriculture. An information about the relationship between the 
properties of burned magnesite products and their reactivity is generally necessary for their successful 
use. Leaching of magnesium plays the key-role practically in all cases of practical interest: it is the 
most important stage of chemical processes for producing high-grade synthetic magnesia and other 
pure magnesium compounds, it takes place during the action period of fertilizers and/or feedstuffs with 
added magnesium, and the laboratory methods for testing the reactivity of burned magnesium products 
are based on leaching, as well. 

 The macrokinetics of leaching are a result of the surface area, morphology and real structure 
of used solid as well as the interactions between chemical reactions and transport phenomena. The 
kinetic study of leaching represents therefore an important step of its serious theoretical and/or 
engineering analysis. It is a connection between laboratory testing and full-plant operation and provides 
an information about the mechanism of the process as well as the data for the scale-up methods. 

 Two model reaction systems were studied: (1) calcined magnesite - ammonium chloride - 
water, which is an example of leaching of a porous solid by solution of a hydrolysing salt, and (2) 
dead-burned magnesite - hydrochloric acid - water, which represents leaching of a non-porous solid by 
solution of an acid. Simple mathematical expressions (models) were used to describe and follow the 
behaviour both burned magnesite products during leaching. These models can be used to study the 
mechanism of leaching and/or to build-up more complex simulation models for chemical reactor (or 
other kind of "chemical reaction system") design. 

 

 

Abstrakt 

 Úspešná aplikácia produktov tepelného spracovania magnezitu v chemickej výrobe čistého 
oxidu horečnatého alebo v netradičných oblastiach - od hnojív a kŕmnych zmesí až po úpravu vody - si 
vyžaduje informácie o vzťahu medzi ich vlastnosťami a reaktivitou. Kľúčovú úlohu hrá lúhovanie 
horčíka, pretože je základom chemických výrob čistých horečnatých zlúčenín aj laboratórnych metód, 
ktoré sa používajú pre testovanie reaktivity magnezitových produktov pre netradičné aplikácie 
(MPNA).  

 Kinetike lúhovania MPNA nebola doposiaľ venovaná primeraná pozornosť napriek tomu, že 
makrokinetika procesu je výsledkom interakcií kinetiky chemických reakcií a transportných dejov, čo 
významne ovplyvňuje spoľahlivosť prenosu výsledkov z laboratórnych do prevádzkových podmienok. 



V tejto práci sú uvedené výsledky štúdia kinetiky dvoch modelových reakčných systémov: 
magnezitový kalcinát-chlorid amónny-voda a magnezitový slinok-chlorovodík-voda. Na základe 
nameraných kinetických údajov boli pre obidva systémy navrhnuté matematické modely lúhovania, 
ktoré môžu byť použité pri štúdiu mechanizmu a optimalizácii procesu a/alebo ako súčasť simulačného 
modelu pri návrhu reaktora. 

 

 

1. Úvod 

 Tradičným využitím prírodných magnezitov je ich spracovanie na slinky pre výrobu 
žiaruvzdorných stavív a hmôt. Rastúce nároky odberateľov na kvalitu slinkov a súčasný pokles ich 
spotreby podporujú rozvoj chemickej výroby čistého oxidu horečnatého a rozšírenie aplikácie 
produktov a medziproduktov tepelného spracovania magnezitu do netradičných oblastí priemyslu i 
poľnohospodárstva. 

 Kľúčovým procesom vo výrobe čistého MgO a iných horečnatých zlúčenín je lúhovanie 
horčíka. Ako lúhovacie činidlá sa používajú roztoky kyselín alebo hydrolyzujúcich solí - tabuľka 1. 
Prednosťou postupov využívajúcich silné kyseliny je priaznivá rýchlosť rozpúšťania a malé nároky na 
predúpravu magnezitovej vsádzky. Lúhovanie v roztokoch hydrolyzujúcich solí prebieha selektívne, 
ale nároky na predúpravu vsádzky sú vyššie - pre tento účel sa osvedčil nízkoteplotný rozklad 
magnezitu a/alebo aktivačné mletie [1,2]. 

 Z netradičných aplikácií sú atraktívne najmä tie, ktoré umožňujú zužitkovať popri účelových 
magnezitových kalcinátoch aj menej kvalitné slinky alebo úletové prachy. Úspešná aplikácia 
magnezitových produktov - od výroby hnojív a kŕmnych zmesí až po neutralizáciu kyslých 
priemyselných roztokov alebo úpravu vody - si vyžaduje informácie o vzťahu medzi ich vlastnosťami a 
reaktivitou. Magnezitové kalcináty sa vyrábajú pre definovaný účel a informácie o vzťahu medzi 
podmienkami ich prípravy a reaktivitou sú potrebné pre určenie optimálnych podmienok ich výroby. 
Iná je situácia v prípade slinkov a úletov - jedná sa o vedľajšie produkty, ktorých vlastnosti bývajú 
premenlivé a zvyčajne je potrebné najprv experimentálne overiť, pre akú aplikáciu sú vhodné.  

 Prehľad laboratórnych metód, ktoré sa používajú pre testovanie reaktivity magnezitových 
produktov pre netradičné aplikácie (MPNA), je uvedený v tabuľke 2. Metódy sú založené na sledovaní 
rýchlosti lúhovania a/alebo medznej výťažnosti horčíka. Nakoľko procesy, ktoré prebiehajú pri 
lúhovaní MPNA, sú vo všeobecnosti heterogénne chemické reakcie typu plyn-kvapalina-tuhá látka 
alebo kvapalina-tuhá látka, ich makrokinetika je výsledkom interakcií kinetiky vlastných chemických 
reakcií a transportných dejov. Táto skutočnosť musí byť zohľadnená tak pri plánovaní a 
vyhodnocovaní laboratórnych meraní (testov), ako aj pri analýze výsledkov prevádzkových pokusov, 
pretože významne ovplyvňuje spoľahlivosť prenosu výsledkov z laboratórnych do prevádzkových 
podmienok.  

 Kinetike lúhovania MPNA nebola doposiaľ venovaná taká pozornosť, ktorá by zodpovedala 
úlohe kinetických údajov pri dôkladnej inžinierskej analýze procesu. Doterajšie štúdium lúhovania 
MPNA bolo zamerané predovšetkým na určenie medzných výťažností jednotlivých zložiek (najmä 
horčíka) do roztoku - vplyv reakčných podmienok a vlastností vsádzky na rýchlosť procesu bol 
hodnotený len kvalitatívne. Cieľom nedávno publikovaných prác [3,4] bolo navrhnúť laboratórne 
metódy, ktoré by boli vhodné tak pre účely analýzy procesov prebiehajúcich pri lúhovaní produktov 
tepelného spracovania magnezitu, ako aj pre testovanie reaktivity magnezitových kalcinátov, úletov 
alebo slinkov určených pre chemické spracovanie alebo iné použitie. 

 V tejto práci sú uvedené výsledky štúdia kinetiky dvoch modelových reakčných systémov: 
namerané kinetické údaje boli použité ako východisko pre návrh matematického modelu lúhovania, 
ktorý môže byť použitý ako súčasť simulačného modelu pri návrhu reaktora a/alebo pri štúdiu 
mechanizmu a optimalizácii procesu. 

 

 

 

 
Table 1  Technological processes for producing pure MgO, based on chemical processing of natural magnesites  



 

 

 
        1R - realizácia; P - projekt 

 

 
Table 2  Laboratory testing methods used in practice to measure reactivity of burned natural magnesites 

 

 

2. Výsledky a diskusia 

 Lúhovanie MPNA vždy prebieha v konkrétnom systéme, napr. v priemyselnom alebo 
laboratórnom lúhovacom zariadení (reaktore), žalúdku zvieraťa alebo v časti pôdneho systému. 
Hľadanie súvislostí medzi vlastnosťami MPNA a ich reaktivitou iba na základe prevádzkových 
výsledkov je nákladné a zdĺhavé. Často je lacnejšie a rýchlejšie vychádzať z výsledkov laboratórnych 
meraní vplyvu podmienok  prípravy MPNA na rýchlosť ich chemickej premeny pri lúhovaní a 
formulovať matematické vzťahy, ktoré kvantitatívne popisujú priebeh procesu. Tieto matematické 
vzťahy (matematické modely) umožňujú predpovedať (simulovať) priebeh lúhovania jednotlivých 
produktov a/alebo racionálne navrhovať technologické zariadenia. Matematický model reakčného 
systému, ktorého všeobecná schéma je znázornená na obrázku 1, môžeme zapísať v tvare [5]: 

 

 

 výstup = f(vstup, kinetika lúhovania, spôsob styku fáz)  .   (1) 

 

 

 

 
Fig.1 A reaction system in which the leaching of burned magnesite takes place 

 

 

Ak sme teda schopní pomocou vhodného matematického modelu popísať kinetiku lúhovania 
konkrétneho magnezitového produktu, môžeme s využitím dostupných korelácií pre výpočet 
koeficientov prestupu hmoty a/alebo tepla zostaviť matematické modely rôznych reakčných systémov a 
simulovať ich správanie.  

 Na obrázku 2 sú znázornené výsledky 10 pokusov lúhovania vzorky magnezitového kalcinátu 
roztokom chloridu amónneho pri rôznej teplote a koncentrácii NH4Cl. Vlastnosti kalcinátu sú uvedené 
v tabuľke 3, reakčné podmienky sú špecifikované v tabuľke 4. Použitá laboratórna metóda je podrobne 
popísaná v literatúre [3].  

 Z obrázku 2 vyplýva, že priebeh závislosti konverzie horčíka od bezrozmerného času 
lúhovania môžeme v prípade lúhovania kalcinátu vyjadriť pre všetky pokusy pomocou jediného 
empirického vzťahu (2): 

       (2) 

 

 

kde X je konverzia horčíka pri lúhovaní, τ je bezrozmerný čas lúhovania, 

 



 

 

 

        (3) 

 

 

t je skutočná doba lúhovania a t0,5 je polčas lúhovania, tj. doba potrebná na to, aby polovičné 
množstvo "chemicky rozpustného" horčíka prešlo pri lúhovaní do roztoku. Namerané hodnoty 
parametra t0,5 sú pre jednotlivé pokusy uvedené v tabuľke 4. 

 

 
Fig.2 Leaching of calcined magnesite by ammonium chloride: conversion of magnesium vs. dimensionless 

                     time (vzťah (2) is used for equation (2); A10 to A27 = experiments) 

 

 

 

 
  Table 3  Physico-chemical characteristics of used calcined magnesite 

 

 
  Table 4  Leaching of calcined magnesite by ammonium chloride solution: reaction conditions and corresponding 

                 values of  the half-time of magnesium dissolution 

 

 

 Na obrázku 3 sú znázornené výsledky 8 pokusov lúhovania vzorky magnezitového slinku 
roztokom kyseliny chlorovodíkovej pri rôznej teplote a koncentrácii HCl. 

 

 
Fig.3 Leaching of dead-burned magnesite (sintered magnesia) by hydrochloric acid: conversion of magnesium 

                  vs. dimensionless time (vzťah (4) is used for equation (4); Pokus 8 to Pokus 17 = experiments) 

 

 

Vlastnosti slinku sú uvedené v tabuľke 5, reakčné podmienky sú špecifikované v tabuľke 6 a použitá 
laboratórna metóda je popísaná v literatúre [4 ]. 

 Z obrázku 3 vyplýva, že priebeh závislosti konverzie horčíka od bezrozmerného času 
lúhovania môžeme aj v prípade lúhovania slinku vyjadriť pre všetky pokusy pomocou jediného vzťahu 
(4): 

       (4)  

Namerané hodnoty parametra t0,5 sú pre jednotlivé pokusy uvedené v tabuľke 6.  

 

 

 



 
 Table 5  Physico-chemical characteristics of used dead-burned magnesite (sintered magnesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Table 6  Leaching of dead-burned magnesite by hydrochloric acid solution: reaction conditions and corresponding 

                values of  the half-time of magnesium dissolution  

 

 

 

 

 

 

 

 Z porovnania obrázkov je zrejmé, že na základe plánovaných laboratórnych pokusov je možné 
nájsť vhodné matematické vzťahy, ktoré kvantitatívne popisujú priebeh lúhovania v pomerne širokom 
rozmedzí reakčných podmienok. Pre magnezitové kalcináty, ktoré sa vyznačujú neusporiadanou 
pórovitou štruktúrou [6], sú pre praktické použitie vhodnejšie empirické modely typu (2). Slinok je 
prakticky nepórovitá látka a je preňho možné použiť mechanistický model (4), ktorý bol odvodený na 
základe predstáv o mechanizme rozpúšťania nepórovitých častíc tuhej látky [7]. Spoločným znakom 
obidvoch prípadov však je skutočnosť, že tak vzťah (2) ako vzťah (4) kvantitatívne popisujú priebeh 
lúhovania daného produktu a môžu byť použité ako súčasť simulačného modelu systému (1). 
Spoľahlivosť prenosu laboratórnych výsledkov do výrobnej praxe je podmienená podobnosťou 
reakčných podmienok. 

 Na obrázku 4 sú porovnané priebehy lúhovania kalcinátu a slinku. Relatívna doba úplného 
rozpustenia horčíka zo slinku je kratšia ako v prípade kalcinátu - závislosť konverzie horčíka je v 
prípade kalcinátu posunutá v oblasti vysokých konverzií k vyšším hodnotám bezrozmernej doby 
lúhovania. 

 

 
Fig.4 Conversion of magnesium vs. dimensionless time curves for the two studied systems: 

                                 (kalcinát = calcined magnesite + NH4Cl; slinok =  dead-burned magnesite + HCl) 

 

 

3. Záver 

 Cenné informácie o reaktivite rôznych produktov tepelného spracovania magnezitu, ktoré sa 
využívajú pre výrobu čistých horečnatých zlúčenín alebo v netradičných oblastiach, ako je napr. 
neutralizácia kyslých priemyselných roztokov, odsírenie spalín, úprava pitnej vody, poľnohospodárstvo 
(kŕmne zmesi, hnojivá) alebo lesné hospodárstvo (hnojivo), môžu byť získané vyhodnotením 
výsledkov laboratórnych meraní pomocou vhodných matematických vzťahov (modelov). Takto získané 
matematické modely lúhovania magnezitových produktov môžu byť použité pre simuláciu priebehu 



procesu v reálnych podmienkach a/alebo pre návrh prevádzkových zariadení. Spôsob spracovania 
výsledkov štúdia kinetiky lúhovania je ilustrovaný na dvoch reakčných systémoch: kalcinát-chlorid 
amónny-voda a slinok-chlorovodík-voda. 
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