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Abstract 

 Although a considerable effort is spent for the intensification of various methods of 
chalcopyrite leaching like high-pressure leaching, use of high redox potential leaching agents 
(hydrogen peroxide, ozone), use of organic solvents of sulfur, intensive grinding, bacterial leaching, 
etc. no general method was developed till today. Each  process comprises of  the individual steps 
specially developed for the particular technological conditions. From this point of view, it is desirable 
to improve the efficiency of both the fundamental processes and individual steps as well as the 
equipment efficiency. Any improvement can bring a noticeable economical effect due to the 
multiplying effect as the large quantities of raw materials are being processed. 

 An original idea of use of high-frequency heating for leaching of chalcopyrite in the acidified 
ferric chloride medium is investigated in this work. A necessary condition is that the heated medium 
must be electrically conductive what is satisfied for the above leaching system. 

 The concentration of FeCl3 in the leaching medium was varied in the range of 0.01 - 1.0 M 
FeCl3  with addition of acid of which concentration was varied in the range of 0 - 1 M HCl.  

The high-frequency method allows very fast pulp heating and  intensive stirring without mechanical 
stirrer. Owing to the above facts, the leaching rate is relatively high. An effect of oxidant concentration 
as well as the acidity on the leaching rate is demonstrated. The positive influence of high-frequency 
induction field on the leaching process was probably observed as well. 

 

 

Abstrakt 

 Hoci sa intenzívne skúmajú rozličné spôsoby intenzifikácie lúhovania chalkopyritu, napríklad 
vysokotlaké lúhovanie, použitie činidiel s vysokou hodnotou oxidačného potenciálu, ako peroxid 
vodíka,  alebo ozón, použitie organických rozpúšťadiel síry, intenzívne mletie, bakteriálne lúhovanie a 
podobne, doteraz sa nepodarilo objaviť jedinú univerzálnu efektívnu metódu pre tento proces. Každý 
konkrétny proces sa skladá z jednotlivých čiastkových krokov, špeciálne vyvinutých pre dané 
podmienky. Preto je nutné skúmanie nielen principiálnych pochodov, ale aj technických zariadení a 
metodík lúhovania, pretože akékoľvek zefektívnenie procesu prináša vzhľadom na veľké množstvá 
spracovávaných surovín veľký ekonomický efekt. 



 V prezentovanej práci sa skúma možnosť originálnej myšlienky využitia vysokofrekvenčného 
indukčného ohrevu pri lúhovaní chalkopyritu v kyslom prostredí chloridu železitého. Podmienkou 
funkčnosti takéhoto systému je, že ohrievaný materiál musí byť elektricky vodivý, čo lúhovacie médiá 
ako elektrolyty spĺňajú.  

 Zloženie lúhovacieho média sa menilo v rozmedzí 0.01 - 1.0 M FeCl3 a 0 - 1 M HCl. Tento 
spôsob umožňuje veľmi rýchly ohrev rmutu, zabezpečuje intenzívne premiešavanie bez prítomnosti 
mechanických zariadení, pričom proces prebieha relatívne vysokou rýchlosťou. Dokázal sa vplyv 
zvyšovania koncentrácie oxidačného činidla a kyslosti prostredia. Pozitívne sa pravdepodobne prejavil 
aj vplyv vysokoenergetického indukčného poľa na vlastný proces lúhovania. 

 

 

1. Úvod 

 Cesty intenzifikácie lúhovania chalkopyritu sa uberajú viacerými smermi, napríklad 
aplikáciou vysokotlakého lúhovania [1], činidiel s vysokou hodnotou oxidačného potenciálu, ako napr. 
peroxidu vodíku H2O2, alebo ozónu O3 [2,3], organických rozpúšťadiel síry [4], intenzívneho mletia 
[5], použitie bakteriálneho lúhovania [6] a pod. 

 Všetky skúmané metódy prinášajú striedavé úspechy a ukazuje sa, že pravdepodobne 
neexistuje jediná univerzálna metóda použiteľná pre všetky druhy surovín, ale že konkrétny proces sa 
bude skladať z jednotlivých čiastkových krokov, špeciálne vyvinutých pre dané podmienky. V tomto 
duchu je mimoriadne dôležité skúmanie nielen principiálnych pochodov, ale aj technických zariadení a 
metodík lúhovania. Dôvod je jasný - akékoľvek urýchlenie či zefektívnenie procesu prináša vzhľadom 
na veľké množstvá spracovávaných surovín veľký ekonomický efekt. 

 Jedným z možných perspektívnych riešení je použitie vysokofrekvenčného indukčného 
ohrevu lúhovacieho rmutu. Toto je úplne originálnym príspevkom k riešenej problematike. Nikde v 
doteraz dostupnej a známej literatúre nie je zmienka o takomto spôsobe. Myšlienka je v zásade 
jednoduchá a už aplikovaná v hutníckej praxi, pretože vysokofrekvenčný indukčný ohrev sa vcelku 
bežne používa pri tavení kovov. Podmienkou funkčnosti takéhoto systému je, že ohrievaný materiál 
musí byť elektricky vodivý. 

 Indukčné teplo [7] vzniká vždy pri dopade elektromagnetického vlnenia na elektricky vodivý 
materiál. Časť vlnenia sa pri dopade odrazí a vracia späť, druhá časť preniká do materiálu a vyvolá v 
ňom indukované (vírivé) prúdy. Energia elektromagnetického vlnenia sa spotrebuje na uvedenie 
voľných elektrónov do pohybu v materiále. Elektróny sa pohybujú v smere intenzity elektrického poľa, 
nadobúdajú aj na krátkych voľných dráhach značných rýchlostí a tým aj pomerne značnú kinetickú 
energiu. Pri náraze elektrónov na atómy vodiča predajú elektróny svoju kinetickú energiu atómom, tým 
zvýšia ich rozkmit, čo inými slovami znamená zvýšenie teploty materiálov. Elektromagnetické vlnenie 
sa v stene utlmí a jeho energia sa premení na energiu tepelnú. 

 Z toho aj vyplýva myšlienka použitia vysokofrekvenčného ohrevu v hydrometalurgii. Keďže 
lúhovacie médiá sú elektrolyty, teda vedú elektrický prúd, je ich možné takýmto spôsobom použiť. 
Cieľom práce bolo potom stanoviť základné charakteristiky lúhovania chalkopyritu a overiť možnosti 
lúhovania za pomoci vysokofrekvenčného (ďalej VF) poľa. 

2. Experimentálna časť 

 Pre experimenty sa použila aparatúra, ktorej schéma je na obr.1. Táto sa skladá z kremenného 
reaktoru (1) uzatvoreného zátkou (2), cez ktorú je do reaktoru privedené ústie chladiča (3) chladeného 
vodou. Reaktor je umiestnený v induktore (4) komerčného zariadenia ITZ-1 (ČSSR) (5). Pracovná 
frekvencia tohoto zariadenia je 1.7 MHz ± 100 kHz pri maximálnom vysokofrekvenčnom výkone 1.6 
kW [8]. Toto zariadenie bolo pôvodne určené ako taviaca piecka pre dentálne účely.  Vnútri reaktoru sa 
nachádza rmut (6).  

 

 

 

 



 

 
Fig.1 The apparatus for the high-frequency field leaching experiments 

 1 - quartz reactor, 2 - reactor stopper,  3 - water cooler, 4 - inductor,   5 - ITZ-1 laboratory furnace, 6 - pulp.  
 

 

 

 Vzhľadom na to, že sa jedná o pôvodný výskum a nie je možné nájsť nijaké porovnávacie 
výsledky v literatúre alebo kdekoľvek inde, pre prvé experimenty sa zvolili často používané podmienky 
v iných porovnateľných publikovaných prácach, ktoré boli nasledovné. Ako vzorka sa použil prírodný 
chalkopyrit relatívne vysokej čistoty s obsahom jedine inertných prímesí SiO2, o zrnitosti -100+60 µm, 
ktorý sa lúhoval vo vodnom roztoku chloridu železitého o koncentrácii v rozmedzí 0 - 1 M FeCl3  a 
ktorý bol okyslený prídavkom HCl o rozličných koncentráciách v rozmedzí 0 - 1 M. Doba lúhovania 
bola 3 hodiny. 

 Pre všetky experimenty sa použila navážka 3g vzorky a 200 ml roztoku. Vzhľadom na princíp 
metódy pochopiteľne nie je možné meniť či nastaviť teplotu, ktorá sa v každom experimente ustálila na 
bode varu roztoku, čo je ±104 oC. 

 V experimentoch lúhovania sa do reaktoru vložila vzorka, reaktor sa upevnil do induktoru, na 
vzorku sa nalial roztok v množstve 200 ml, reaktor sa uzavrel uzáverom s chladičom a generátor sa 
uviedol do chodu. V priebehu niekoľkých desiatok sekúnd sa pracovný roztok dostal do varu. Od tohto 
okamihu sa meral čas experimentu. Celková doba experimentu až na zvláštne prípady bola 3 hodiny. V 
určených časových intervaloch sa odoberala kvapalná vzorka na určenie množstva medi chemickou 
analýzou metódou AAS.  

 

 

3. Výsledky a ich diskusia 

 Kinetické krivky vylúhovania Cu v závislosti od množstva oxidačného činidla - železitého 
iónu - sú zobrazené na obr.2. 

Fig.2 The dependence of leached copper amount from chalcopyrite on ferric ion concentration 

 

 

 Z uvedeného obrázku vyplývajú nasledovné skutočnosti: 

 V oblasti nízkych koncentrácií, blížiacich sa limitne k nule {0 - 0.05 M FeCl3} dochádza k 
lúhovaniu v malej miere, avšak zvýšením koncentrácie nad 0.1 M FeCl3 sa proces radikálne urýchli. 
Pozoruhodnou skutočnosťou je, že ani použitím v tomto prípade hraničnej hodnoty 1M FeCl3, sa 
rýchlosť lúhovania nestabilizovala, čo je v rozpore s výsledkami z klasického lúhovania za normálnych 
podmienok [9]. Tu zvyčajne stačí na dosiahnutie istej limitnej koncentrácie 0.2 - 0.5 M FeCl3 a pri 
ďalšom zvyšovaní koncentrácie sa už táto na rýchlosti lúhovania neprejavila. V tomto prípade sa môže 
jednať o pozitívny intenzifikačný vplyv buď búrlivého premiešavania, alebo VF poľa. 

 Obr.3 znázorňuje závislosť rýchlostnej konštanty od koncentrácie železitých iónov. Vidno na 
ňom ostrý zlom pri úrovni približne 0.1 M FeCl3. Závislosť ďalej potvrdzuje zrejme ďalšie zvýšenie 
rýchlosti zvyšovaním koncentrácie. Toto však nie je veľmi únosné z praktických príčin, napr. pre 
neúmerne agresívne prostredie. 

Fig.3 The dependence of leaching kinetics on ferric ion concentration 

 Aj acidita prostredia hrá významnú úlohu v študovaných procesoch. Obr.4 znázorňuje 
kinetické krivky vylúhovania Cu z chalkopyritu za pomoci 0.5 M FeCl3 v závislosti od acidity 
prostredia. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že zvyšovanie acidity ( do 1.0 M HCl ) má pozitívny vplyv 
na kinetiku lúhovania, čo sa takisto pri lúhovaní v klasických podmienkach neprejavilo, pretože podľa 



všeobecne akceptovaného názoru acidita prostredia je udržiavaná kvôli prevencii hydrolytického 
vypadávania Fe z roztoku a po určitej hranici je jej zvyšovanie bezvýznamné. 

 

 

 

 
Fig.4 The dependence of leached copper amount from chalcopyrite on acidity 

 

 

  

 

 

V tomto prípade, obr.5, vidno, že zvyšovanie kyslosti prostredia má za následok, podobne, ako v 
predošlom prípade, mierne zvýšenie rýchlosti lúhovania. 

 

 

4. Záver 

 V predloženej práci sa študovala možnosť kyslého oxidačného lúhovania prírodného 
chalkopyritu pomocou vysokofrekvenčného indukčného ohrevu v prostredí chloridu železitého. Toto je 
úplne originálna myšlienka a ukázalo sa, že je realizovateľná. Dosiahnuté výsledky výťažnosti medi z 
chalkopyritu sú zrovnateľné a vyššie, ako u klasického ohrevu v experimentoch v otvorených 
reaktoroch. Rýchlosť ohrevu lúhovacieho média je omnoho vyššia, ako v klasických reaktoroch a 
dosiahnutie pracovnej teploty sa pohybuje rádove v desiatkach sekúnd, pričom u klasického ohrevu v 
zrovnateľných objemoch sú to desiatky minút. Významným poznatkom je aj to, že pri 
vysokofrekvenčnom ohreve sa na výťažnosti pozitívne prejavuje ako vzrast koncentrácie železitých 
iónov, tak aj vzrast kyslosti prostredia. V klasickom experimente tomu tak nie je. 
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