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Abstract 

 The intention of presented work is to describe the possibilities of utilisation of information on 
common cobalt oxides reduction to cobalt oxides reduction from Albanian lateritic Fe-Ni ore. The 
definition of two independent variables: the reduction temperature and oxygen partial pressure in the 
gaseous atmosphere is sufficient to define FeNi lateritic ore reduction equilibrium.  

 The constant reduction time of 40 minutes and reduction temperatures  600, 650, 700, 750, 
and 800°C were chosen for experimental tests. In further experiments, the reduced sample was cooled 
at different rates in reduction or inert atmosphere of purified argon because of gaseous atmosphere 
influence on the reduction efficiency. Only suitable ore reduction stage and the corresponding roasted 
ore phase content ensure sufficient cobalt transfer into the ammoniacal solution. 

 Sample reduction efficiency was evaluated by standard leaching test, reduced sample leaching 
in the ammoniacal solution of ammonium carbonate. Concentrations of cobalt and iron were stated by 
means of atom absorption spectrometry method. 

 Thermodynamic analysis of Co and Fe oxides reduction leads to an important finding that in 
spite of Co oxides seem to reduce easy, when they are bind with other oxides present in a lateritic ore, 
their reducibility lowers sharp. For the reduction, the high reduction potential of reducing gas is 
needed, what is clear at their binding with Fe oxides, when the equilibrium curves of individual 
oxidoreduction reactions are shifted to the higher reduction potentials region. 

 A selective reduction of the FeNi lateritic ore is not possible. The reduction is accompanied by  
the Fe-Ni alloy (γ-phase) creation. 

 The efficiency of Co transfer into g-phase alloy increases with increasing Fe oxides reduction 
stage, at simultaneous decrease of cobalt content in the reduced alloy. 

 Cobalt yield increases up to the reduction temperature of 700°C, then, with the increasing 
temperature, it decreases. The highest cobalt yields have been achieved at fast cooling of the reduced 
ore in the inert atmosphere. 

 Dissolution of iron into ammoniacal solution begins to increase markedly above the 
temperature of 650°C, pCO/pCO2 ratio 4.98 in  reduction atmosphere, and at the core cooling in  inert 



atmosphere. The iron precipitation from ammoniacal solution decreases Co yield into ammoniacal 
solution. 

 During the reduced ore cooling in an reduction atmosphere, the reoxidation of reduced 
metallic γ-phase takes place at simultaneous decrease of Co and Fe yields into ammoniacal solution. 
With the amount of reduced metallic phase, the influence of reoxidation increases, as well. 

 

 

Abstrakt 

 Predkladaná práca má za cieľ aplikovať doteraz známe informácie o redukcii oxidov kobaltu 
na redukciu  kobaltu z reálnej  albánskej lateritickej FeNi rudy. Základnou zložkou týchto rúd, ktoré 
vznikli lateritizáciou niklonosných hydrosilikátov, je rôzne hydratovaný oxid železitý, predovšetkým 
vo forme goethitu. Na oxidoch železa sú sorbované oxidy Ni a Co, uvoľnené rozkladom pôvodných 
minerálov. Kinetika redukcie oxidov kovov, nachádzajúcich sa v lateritických železoniklových rudách, 
prebiehajúca v nerovnovážnych podmienkach, vedie v prípade železa k obmedzenému vzniku wüstitu a 
kovového železa, ktoré vytvára s niklom a kobaltom ferozliatinu Fe-Ni-Co. Stupeň redukcie železa má 
rozhodujúci vplyv pre nasledujúci hydrometalurgický proces. Druhým krokom Caronovej technológie 
je lúhovanie redukovanej rudy. Technológia amoniakálneho lúhovania využíva tvorbu dobre 
rozpustných zlúčenín niklu a kobaltu s amoniakom po vyredukovaní Ni a Co z rudy. Iba vhodný stupeň 
redukcie rudy a jemu odpovedajúce fázové zloženie praženca zaistí dostatočný prechod kobaltu do 
amoniakálneho roztoku. Na definovanie rovnováhy pri redukcii FeNi lateritických rúd stačí definovať 
dve nezávisle premenné veličiny: teplotu redukcie a parciálny tlak kyslíka v plynnej atmosfére. Pre 
experimentálne skúšky boli zvolené teploty redukcie 600, 650, 700, 750, 800°C. Redukovaná vzorka sa 
ochladzovala v redukčnej alebo inertnej atmosfére vyčisteného argónu pre porovnanie vplyvu plynnej 
atmosféry na účinnosť redukcie. Po ochladení sa redukovaná vzorka lúhovala  v amoniakálnom roztoku 
uhličitanu amónneho. Najvyššie výťažnosti Co do amoniakálneho roztoku boli dosiahnuté pri teplote 
redukcie 700°C a pri ochladení v inertnej atmosfére. 

 

 

1.     Úvod 

1.1   Získavanie Co z lateritických rúd 

 Surovinou pre výrobu Co sú lateritické železoniklové rudy s obsahom Fe 35-50%, Ni 1-1,5% 
a  Co 0,05-0,1%. Základnou zložkou týchto rúd, ktoré vznikli lateritizáciou niklonosných 
hydrosilikátov, je rôzne hydratovaný oxid železitý, predovšetkým vo forme goethitu. Na oxidoch 
železa sú sorbované oxidy Ni a Co, uvoľnené rozkladom pôvodných minerálov. Tento spôsob väzby Ni 
a Co neumožňuje akúkoľvek koncentráciu Ni a Co do koncentrátu, obvyklú u sulfidických rúd, takže 
pre získavanie Co a Ni máme k dispozícii nízkopercentnú surovinu [1]. 

 Technológia amoniakálneho lúhovania využíva tvorbu dobre rozpustných zlúčenín niklu a 
kobaltu v  amoniakálnom roztoku po vyredukovaní Ni a Co z rudy. Kinetika redukcie oxidov kovov, 
nachádzajúcich sa v lateritických železoniklových rudách, prebiehajúca v nerovnovážnych 
podmienkach, vedie v prípade železa k obmedzenému vzniku wüstitu a kovového železa, ktoré vytvára 
s niklom a kobaltom ferozliatinu Fe-Ni-Co. Stupeň redukcie železa má rozhodujúci vplyv pre 
nasledujúci hydrometalurgický proces. Vyšší obsah vyredukovaného železa, ktoré je rozpustné v 
amoniakálnom lúhovadle a následne sa z roztoku vylučuje vo forme hydroxidu železitého, spôsobuje 
pokles výťažnosti niklu ale hlavne kobaltu sorbciou na vylučovaný Fe(OH)3. 

  Cieľom hydrometalurgického spracovania je dosiahnúť maximálne výťažky Ni a Co v 
zliatine s minimálnym obsahom železa, zatiaľ čo väčšina železa by bola prevedená na formu v 
amoniakálnych roztokoch nerozpustnú t.j. na magnetit [2]. Vytvorenie týchto podmienok je možné na 
základe termodynamických vlastností železa a jeho oxidov. Pritom je úlohou zabrániť nadmernej 
difúzii kovového niklu a kobaltu do mriežok nižších oxidov železa, čo by zvyšovalo straty Ni a Co v 
procese lúhovania. Ďalej treba zabrániť nadmernému vzniku kovového železa, ktoré je dobre rozpustné 
v amoniakálnom lúhovadle, ale v procese lúhovania vypadáva vo forme gélovitého Fe(OH)3, ktorý je 
vplyvom veľkej povrchovej aktivity zdrojom strát, m kobaltu. Dobrá lúhovateľnosť Co a Ni je pri 
rozpúšťaní v amoniakálnom prostredí podmienená tvorbou najstabilnejších komplexov týchto kovov. Z 



termodynamického hľadiska je  tvorba komplexu Co(NH3)63+ pri vyšších koncentráciach silne 
obmedzená intervalom pH a redox potenciálom [3]. Z kinetického hľadiska je jeho tvorba najrýchlejšia 
pri rozpúšťaní kovového aktívneho kobaltu s nepatrným podielom rozpusteného kyslíka [4].  Tieto 
podmienky sú pre Ni  menej náročné. Doterajšie procesy redukcie FeNi rúd umožňujú získavanie 
prítomného kobaltu iba s veľmi malou účinnosťou , závislou od foriem železa vo východiskovej rude a 
v jednotlivých produktoch operácií technologického postupu [5]. 

 Optimálne teploty pre redukciu CoO sú z technologického hľadiska v intervale 740-760°C. Pri 
vyšších teplotách ako 800°C sa redukuje aj Fe (priebeh Boudouardovej reakcie s tvorbou CO), čo je pre 
ďalšie kroky hydrometalurgického spôsobu výroby nežiadúce. Vzhľadom na koncentráciu prítomného 
kobaltu v rude (0,06%) je možné predpokladať, že kobalt bude vo forme CoO prítomný iba ako 
rozpustený v niektorom oxide (FeO, NiO). Preto je možné očakávať jeho chovanie pri redukcii so 
zníženou aktivitou. Ak je kobalt vo forme CoO naviazaný na ferit (CoO.Fe2O3 ) bude aktivita CoO 
taktiež znížená a jeho redukovateľnosť možná iba pri podstatne vyšších koncentráciach CO. Z 
rovnovážnych diagramov vyplýva, že ak sa redukuje CoO z albánskej rudy za rovnovážnych 
podmienok, pri technologických teplotách (do 1000 K) je prítomnosť železa možno očakávať 
predovšetkým vo forme FeO. Množstvo zbytkového Fe3O4 bude závisieť od kinetiky priebehu 
redukcie Fe3O4 na FeO. Prechod Co do amoniakálneho roztoku je v podstatnej miere závislý od 
redukcie FeNi lateritickej rudy. Väčšina prác poukazuje na skutočnosť, že iba vhodný stupeň redukcie 
rudy a jemu odpovedajúce fázové zloženie praženca zaistí dostatočný prechod kobaltu do 
amoniakálneho roztoku. Lúhovanie redukovanej rudy je preto druhým dôležitým krokom Caronovej 
technológie, ktorý sa podieľa na celkovej výťažnosti kobaltu. 

Štúdiom sústavy Fe-Co-O sa zaoberalo viacero autorov [6-11] . 

V sústave Fe-Co-O existujú štyri fázy : 

a)   kovová fáza-zliatina Fe-Co, ( γ )  

b)   fáza monoxidov FeO-CoO, ( ε ) 

c)   fáza oxidov spinelového typu Fe3O4 - CoFe2O4, ( SP ) 

d)   fáza  Fe2O3, ( η ) 

 Z hľadiska štúdia podmienok redukcie Co sú zaujímavé len oblasti stability prvých troch 
uvedených fáz. Z Gibbsovho zákona fáz pre trojzložkovú sústavu Fe-Co-O vyplýva, že sústava má pri 
koexistencii dvoch fáz v rovnováhe tri stupne voľnosti. Ak si za nezávisle premenné zvolíme teplotu, 
parciálny tlak kyslíka v atmosfére a koncentráciu jednej zložky tuhej fázy, môžeme rovnováhy v 
sústave vypočítať a zobraziť ako oblasti stability fáz v pseudobinárnych izotermických diagramoch 
závislosti logaritmu parciálneho tlaku kyslíka na mólovom zlomku jednej zo zložiek, napr.Co [ log 
(pO2) - xCo,  xCo = nCo/(nCo + nFe)], 

kde xCo je mólový zlomok kobaltu a nCo, nFe  je počet mólov kobaltu a železa v sústave. 

 

 

2.    EXPERIMENTÁLNE ZARIADENIE A METODIKA LABORATÓRNYCH SKÚŠOK 
REDUKCIE 

2.1   Analýza vzorky albánskej železoniklovej rudy 

 Z rudnej skládky Niklovej huty v Seredi bola vyseparovaná vzorka z albánskej FeNi 
lateritickej rudy. Vzorka ALR je kompaktná,  tmavohnedej farby,  o špecifickej hmotnosti 3530 kg.m-
3. 

 Pri mikroskopickom pozorovaní nábrusov, pripravených z uvedenej vzorky vyplýva, že sa 
jedná o heterogénnu vzorku, v ktorej je možné pozorovať niekoľko minerálov. Z granulometrickej 
analýzy vyplýva, že rozloženie zrnitosti vo vzorke je rovnomerné vzhľadom na celý rozsah zrnitosti 
vzorky. Fázové zloženie vzorky ALR bolo analyzované na prístroji DRON-2.0 LOMO. Vzorka ALR 
predstavuje zmes minerálov goethitu a hematitu. Vo vzorke nebol zistený samostatný minerál kobaltu. 
Z výsledkov pozorovania morfológie vzorky ALR sa dá konštatovať, že vzorka sa skladá z drobných 



kryštalických útvarov veľkosti rádove 10-2µm, ktoré tvoria tmeliacu hmotu vzorky a z ihlicovitých 
kryštalických útvarov, hrúbky rádovo 10-2µm a dĺžky niekoľko µm. Jemná tmeliaca hmota vypĺňa 
póry medzi ihlicami. Kobalt bol identifikovaný v komplexných hydrosilikátových mineráloch 
(ihlicovité kryštály) aj v hydratovaných oxidoch železa (tmeliaca hmota ), v ktorých jeho pomerné 
zastúpenie bolo 4x vyššie. Špecifický povrch rozomletej vorky bol 32,74 m2.g-1. 

 

 
          Tab.1 Chemická analýza vzorky ALR 

 

 

2.2 Experimentálna aparatúra na redukciu vzoriek ALR   

 Redukčná atmosféra s definovaným pomerom pCO/pCO2 určuje jednu nezávisle premennú 
veličinu, parciálny tlak kyslíka v plynnej atmosfére. Redukčná atmosféra, pozostávajúca zo zmesi 
plynov CO-CO2 sa pripravovala z technicky čistého oxidu uhličitého. Požadovaný pomer pCO/CO2 sa 
pripravil v reaktore naplnenom vyžíhaným dreveným uhlím, v ktorom prebiehala Boudouardova 
reakcia. Zloženie plynnej atmosféry bolo merané pomocou Orsatovho prístroja. Inertná argónová 
atmosféra, používaná pri ochladzovaní redukovaných vzoriek, bola pripravená z komerčne dodávaného 
argónu na čistiacej linke sušením. Samotný redukčný reaktor pozostával z kremennej trubice uzavretej 
zábrusom. V zábruse bola navarená trubica, dovoľujúca prívod plynnej atmosféry až nad hladinu 
redukovanej vzorky, otvor pre odvod atmosféry a termočlánok. Celý redukčný reaktor bol pomocou 
držiaku pevne upevnený na vibrátore typu LE 309 2048 MTA Kutesz, ktorý kmital frekvenciou 100 Hz 
a uvádzal vzorku do vírivého pohybu. 

 Pre experimentálne skúšky bola zvolená konštantná doba redukcie 40 min. Teplota redukcie 
bola volená ako nezávisle premenná veličina. Pre experimentálne skúšky boli zvolené teploty redukcie 
600, 650, 700, 750, 800°C. Redukovaná vzorka sa ochladzovala v redukčnej atmosfére , alebo v 
inertnej atmosfére vyčisteného argónu pre porovnanie  vplyvu plynnej atmosféry na účinnosť redukcie. 
Redukované vzorky boli ochladzované dvoma rýchlosťami, buď pomaly (S) , alebo rýchlo (Q), v 
redukčnej atmosfére (QR, SR), alebo v inertnej atmosfére  (QI, SI). Pri pomalom ochladzovaní vzorky 
chladli na zalužovaciu teplotu 40°C 270 minút, pri rýchlom ochladzovaní  15 minút. 

 Účinnosť redukcie vzoriek sa vyhodnocovala tzv. štandardnou lúhovacou skúškou, lúhovaním 
redukovanej vzorky rudy v amoniakálnom roztoku uhličitanu amónneho o koncentrácii 100 g.l-1 NH3 

a 70 g.l-1 CO2. Doba lúhovania bola 5 hodín pri teplote okolia a pomere K:P = 10:1. Koncentrácia 
kobaltu a železa sa stanovovala metódou atómovej absorpčnej spektrometrie na prístroji Perkin Elmer 
2380, AAS-1 a AAS-3. 

 

 

3. VYHODNOTENIE EXPERIMENTU A DISKUSIA EXPERIMENTÁLNYCH VÝSLEDKOV 

 

 
      Tab.2 Výťažnosti Co a Fe do amoniakálneho roztoku uhličitanu amónneho 

 

 
                        pokračovanie tab.2 

 

 

 

 



 Pri redukcii vzorky albánskej lateritickej rudy pri teplote 600°C bola dosiahnutá maximálna 
výťažnosť kobaltu do amoniakálneho roztoku  46 % ( pri  pomere pCO/pCO2= 8,09 v redukčnej 
atmosfére a pri rýchlom spôsobe ochladzovania redukovanej vzorky v inertnej atmosfére). Pri teplote 
600°C sa dosahuje prakticky významných výťažností Co do amoniakálneho roztoku iba pri vyšších 
pomeroch pCO/pCO2 v redukčnej atmosfére, t.j. v oblasti stability γ fázy a ochladzovaní redukovanej 
vzorky rudy v inertnej atmosfére. Pri tejto teplote redukcie prechádza do amoniakálneho roztoku v 
celom sledovanom rozsahu redukčných podmienok iba malé množstvo železa. Redukčné podmienky 
boli hlboko v oblasti stability γ fázy a reoxidácii vyredukovanej rudy bolo zabránené jej ochladením v 
inertnej atmosfére. Pri teplote 600°C je proces redukcie oxidov brzdený difúziou redukovadla cez 
produkt redukcie γ fázu, ktorá obaľuje primárne zrná redukovanej rudy, tak ako to bolo popísané v 
prácach [12-16] pri redukcii hematitových rúd. Z vyhodnotenia výsledkov redukcie vzorky pri 600°C 
vyplýva, že vyššej výťažnosti kobaltu sa dosahuje pri ochladzovaní vzorky v inertnej atmosfére aj v 
redukčnej atmosfére rýchlym spôsobom. Z tohto dôvodu som uskutočnil redukcie vzorky ALR pri 
vyšších teplotách len s rýchlym spôsobom ochladenia vzorky. 

 Pri redukcii, vedenej pri 650°C, bola dosiahnutá vyššia výťažnosť pri ochladzovaní 
redukovanej vzorky v inertnej atmosfére. Celková výťažnosť kobaltu sa zvýšila na 56,57 % pri pomere 
pCO/pCO2 = 4,98, v redukčnej atmosfére na 44,86 % pri pomere pCO/pCO2 = 5,17. Pri ochladzovaní 
redukovanej vzorky v inertnej aj redukčnej atmosfére je možné sledovať rast výťažnosti kobaltu do 
amoniakálneho roztoku so stúpajúcim pomerom pCO/pCO2 v redukčnej atmosfére v celom intervale 
sledovaných podmienok.  K technologicky zaujímavým výťažnostiam Co do amoniakálneho roztoku 
dochádza pri vysokých pomeroch pCO/pCO2 v redukčnej atmosfére v oblasti stability γ fázy. Od 
pomeru pCO/pCO2=4,98 sa do amoniakálneho roztoku rozpúšťa 1,89 % Fe pri rýchlom spôsobe 
ochladzovania redukovanej rudy v inertnej atmosfére, ktorá zabraňuje reoxidácii vyredukovanej γ fázy. 

 Celková výťažnosť kobaltu pri redukcii vzorky pri teplote 700°C a rýchlom ochladení vzorky 
v inertnej atmosfére sa zvýšila na 64,29 %, ale zvýšenie pomeru pCO/pCO2 na 5,14 viedlo k 
rozpusteniu 7,40 % Fe do amoniakálneho roztoku. Pri ochladení v redukčnej atmosfére bola dosiahnutá 
výťažnosť 40,57 % Co pri pomere pCO/pCO2 = 1,59. Ďalším zvyšovaním pomeru pCO/pCO2 
výťažnosť klesala.  V celom rozsahu sledovaných redukčných podmienok pri redukcii vzorky ALR pri 
700°C a rýchlom spôsobe ochladenia v redukčnej atmosfére došlo k rozpusteniu železa do 
amoniakálneho roztoku v intervale 0,12 až 0,29 %. 

 Pri redukcii vzorky pri teplote 750°C  výťažnosti kobaltu do amoniakálneho roztoku vykazujú 
maximum pri pomere pCO/pCO2=2,40, pri ochladzovaní v inertnej atmosfére bola dosiahnutá 
výťažnosť kobaltu 60,29 %, v redukčnej atmosfére 43,43 %.  Ďalšie zvyšovanie pomeru pCO/pCO2 pri 
ochladení v inertnej atmosfére viedlo k zníženiu celkovej výťažnosti kobaltu do amoniakálneho 
roztoku. Pokles výťažnosti kobaltu je pritom doprevádzaný zvýšením rozpustnosti železa do 
amoniakálneho roztoku na 11,23 %. V redukčnej atmosfére sa z redukovanej vzorky rozpustilo železo 
v intervale 0,21-0,30 %. 

 Pri redukcii vzorky pri teplote 800°C so stúpajúcim pomerom pCO/pCO2 v redukčnej 
atmosfére pri rýchlom spôsobe ochladenia v inertnej atmosfére dochádza k vzrastu výťažnosti kobaltu 
do amoniakálneho roztoku do pomeru pCO/pCO2 = 1,69, na 46,29 %, potom dochádza k poklesu 
výťažnosti kobaltu za súčasného prudkého nárastu rozpúšťania železa do amoniakálneho roztoku až na 
hodnotu 19,64 %. Podobnú tendenciu môžeme sledovať aj pri ochladzovaní redukovanej vzorky v 
redukčnej atmosfére s tým rozdielom, že do amoniakálneho roztoku sa rozpustilo množstvo železa v 
intervale 0,30-0,55 %. 

 Z prezentovaných závislostí výťažností kobaltu od pomeru pCO/pCO2 pri teplotách od 600°C 
do 800°C do amoniakálneho roztoku je vidieť, že pri rýchlom spôsobe ochladzovania redukovanej 
vzorky sa dosahuje vyšších výťažností kobaltu v inertnej aj redukčnej atmosfére. Môžeme si to 
vysvetliť tak, že pri pomalom ochladzovaní redukovanej vzorky sa predlžuje doba reoxidačných 
reakcií, v prípade ochladzovania v inertnej atmosfére sa predlžuje doba termického rozkladu e fázy, 
ktorá je pod 570°C termodynamicky nestabilná. Pri reoxidácii vzniká spinelová fáza bohatá na železo, 
kovová fáza γ sa obohacuje kobaltom. Pri ochladzovaní rudy v redukčnej atmosfére pri podmienkach 
redukcie v oblasti stability γ fázy sa do amoniakálneho roztoku vylúhovalo iba malé množstvo železa, 
pri ochladzovaní v inertnej atmosfére sa za rovnakých podmienok redukcie vylúhovalo nepomerne viac 



železa. So zväčšujúcim sa pomerom pCO/pCO2 v plynnej atmosfére sa zväčšuje množstvo 
vyredukovaného kovového železa a spinelovej fázy, vzniknutej reoxidáciou. Množstvo spinelovej fázy, 
ktorá vznikla pri termickom rozpade ε fázy pri ochladení v inertnej atmosfére sa so stúpajúcim 
pomerom pCO/pCO2 v plynnej atmosfére zmenšuje. Spomalenie rastu výťažnosti kobaltu do 
amoniakálneho roztoku v oblasti teplôt 750-800°C je pravdepodobne spôsobené spekaním častíc 
pevnej fázy pri redukcii, alebo možnou pasiváciou vyredukovanej kovovej γ fázy, bohatej na železo, 
čoho dôsledkom potom je pokles výťažnosti kobaltu a súčasne rozpustenie značného množstva železa 
do amoniakálneho roztoku. 

 

 

4. Záver 

 Termodynamický rozbor redukcie oxidov Co a Fe vedie k dôležitému zisteniu, že hoci sa čisté 
oxidy Co javia ako ľahko redukovateľné, pri ich väzbe s inými oxidmi, prítomnými v lateritickej rude, 
sa prudko znižuje ich redukčná schopnosť. Na ich redukciu je potrebný vysoký redukčný potenciál 
redukčného plynu, čo je vidieť pri ich väzbe s oxidmi Fe, kedy dochádza u kobaltu k posunu 
rovnovážnych kriviek jednotlivých oxido-redukčných reakcií do oblastí s vyššími redukčnými 
potenciálmi. Ak sa zohľadnia ešte aktivitné koeficienty daných záujmových kovov pri redukčnom 
pražení, môže nastať ďalší posun rovnovážnych kriviek do oblasti ešte vyšších redukčných 
potenciálov. 

 Na základe experimentálnych pozorovaní, prezentovaných v tejto práci je možné urobiť 
nasledovné závery. 

Vo vyseparovanej vzorke albánskej FeNi rudy nebol  identifikovaný žiadny samostatný minerál 
kobaltu, analýzou fázového zloženia bol kobalt identifikovaný v komplexných hydrosilikátových 
mineráloch aj v hydrátovaných oxidoch železa. 

Na definovanie rovnováhy pri redukcii FeNi lateritických rúd stačí definovať dve nezávisle 
premenné veličiny teplotu redukcie a parciálny tlak kyslíka v plynnej atmosfére. 

Nie je možná selektívna redukcia FeNi lateritickej rudy. Redukcia je sprevádzaná vznikom 
zliatiny železa a kobaltu, fázy γ. 

Účinnosť prechodu kobaltu do zliatiny γ fázy sa zvyšuje so stúpajúcim stupňom redukcie oxidov 
železa. 

Najvyššie výťažnosti kobaltu sa dosiahli pri rýchlom  ochladzovaní redukovanej rudy v inertnej 
atmosfére. 

Výťažnosť kobaltu sa zvyšuje do teploty redukcie 700°C pri rýchlom spôsobe ochladzovania 
vzorky v inertnej   atmosfére, potom sa so zvyšovaním teploty  znižuje. 

Pri ochladzovaní redukovanej rudy v inertnej atmosfére sa  rozpúšťanie železa do amoniakálneho 
roztoku začína výrazne zvyšovať pri zvýšenom pomere pCO/pCO2 v redukčnej atmosfére.  

Pri ochladzovaní redukovanej rudy v redukčnej atmosfére dochádza k reoxidácii vyredukovanej 
kovovej γ fázy, za súčasného zníženia výťažnosti kobaltu a železa do amoniakálneho roztoku. 
Vplyv reoxidácie sa zvyšuje so zvyšovaním množstva vyredukovanej γ fázy. 

Precipitácia železa z amoniakálneho roztoku znižuje výťažnosť kobaltu do amoniakálneho 
roztoku. 
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