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Abstract 

 Dissolution rates of magnesium, iron and calcium during the leaching of burned magnesite in 
hydrochloric acid solutions were studied in a laboratory isothermal, mechanically mixed, batch reactor 
under different reaction conditions (temperature, acid concentration and particle size). It was observed 
that:  (a) In all leaching tests more than 95% of calcium had dissolved before the first sample of 
solution was withdrawn, i.e. in times shorter than 2 minutes. (b) Dissolution rates of magnesium and 
iron increased with temperature and decreased with particle size - the latter fact is caused by law 
porosity of the solid. ( c) HCl concentration had different effects on the rates of dissolution of 
magnesium and iron: while the rate of dissolution of the magnesium decreased with increasing cHCl , 
that of iron increased with cHCl at lower conversions (< 0.4) and decreased at higher conversions (> 
0.4) - this effect is caused by simultaneous dissolution of iron from different minerals. 
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Abstrakt 

 Bol študovaný vplyv koncentrácie, teploty a granulometrie na rýchlosť rozpúšťania horčíka, 
železa a vápnika pri lúhovaní železitej magnézie kyselinou chlorovodíkovou. Na základe nameraných 
kinetických kriviek bolo zistené, že: a) vo všetkých experimentoch sa viac  ako 95% vápnika rozpustilo 
už pred prvým odberom vzorky, t.j. v reakčnom čase kratšom ako 2 min.; b) rýchlosť rozpúšťania 
horčíka a železa stúpa s rastúcou teplotou a klesá s rastúcim rozmerom častíc; c) kým rýchlosť 
rozpúšťania horčíka klesá so stúpajúcou koncentráciou kyseliny chlorovodíkovej v celom rozsahu 
reakčných podmienok,  u železa badať  odlišné správanie - v oblasti  nižších konverzií (<0.4) rýchlosť 
rozpúšťania stúpa, pri vyššej konverzii klesá. Tento jav je spôsobený súčasným rozpúšťaním železa z 
rôznych minerálov. 
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1. ÚVOD 



 Kinetike lúhovania magnézie (magnezitového slinku) kyselinou chlorovodíkovou bola 
venovaná pozornosť v súvislosti s chemickou výrobou čistého oxidu horečnatého [1] a s netradičným 
využitím páleného magnezitu [2, 3]. 

 Správanie sa magnezitového slinku je však zaujímavé nielen z praktického, ale aj z 
teoretického hľadiska. Slinky predstavujú mnohozložkové sústavy s dôkladne preštudovaným vzťahom 
medzi chemickým a fázovým zložením [4] a preto môžu byť s výhodou využité ako modelové systémy 
pre štúdium všeobecných zákonitostí lúhovania viaczložkových oxidických systémov. 

 Doterajšie štúdium kinetiky lúhovania magnézie bolo zamerané najmä na rozpúšťanie 
úžitkovej zložky - horčíka. Bolo zistené, že rýchlosť prechodu horčíka do výluhu klesá s rastúcou 
koncentráciou HCl [2]. 

 Informácie o rýchlosti lúhovania minoritných zložiek (železa, vápnika, hliníka) zohrávajú 
rovnako dôležitú úlohu pri výbere najvhodnejších prevádzkových podmienok lúhovacích zariadení ako 
aj v iných oblastiach netradičných aplikácií magnezitových materiálov (pri úprave vody, v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve). 

 V tejto práci je diskutovaný vplyv reakčných podmienok na rozpúšťanie horčíka, železa a 
vápnika pri lúhovaní vápenatej železitej magnézie kyselinou chlorovodíkovou. 

   

2.   EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1 Použité materiály 

 Vplyv podmienok lúhovania bol študovaný na magnezitovom slinku z rotačnej pece závodu 
Jelšava. Jedná sa o materiál pripravený jednostupňovým vysokoteplotným výpalom prírodného 
magnezitu. Pórovitosť slinku je v dôsledku spekania nízka (do 15 %).  Pre laboratórne experimenty 
boli použité 3 vzorky s rôznou  zrnitosťou  (63-71 µm, 100-125 µm, 315-355 µm). Chemické zloženie 
jednotlivých frakcií je uvedené v tabuľke 1. Lúhovacím činidlom bola kyselina chlorovodíková p.a. (35 
hm.%), riedená podľa potreby destilovanou vodou. 
 

 
 Table 1  Particle size distribution of burned magnesite [ wt.% ] 

 

 

 

 

2.2 Použité metódy 

 Kinetické merania boli uskutočnené v mechanicky premiešavanom izotermickom 
laboratórnom vsádzkovom reaktore, ktorý je podrobne popísaný v práci [2]. V čase t0 bola k 
vytemperovanej kyseline chlorovodíkovej pridaná navážka magnezitového slinku - mólový pomer 
reaktantov vo všetkých testoch bol HCl: (MgO+CaO+Fe2O3)>20. V určených časoch boli z reaktora 
odsávané reprezentatívne vzorky reakčnej zmesi. Vzorky boli hneď po odbere filtrované a filtrát bol 
podrobený chemickej analýze.  

 Obsah vápnika bol stanovený metódou AAS, obsah železa fotometricky v amoniakálnom 
prostredí vyfarbením kyselinou sulfosalicylovou [5,6] a horčíka komplexometricky.  

 

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Rozpúšťanie horčíka, železa a vápnika pri lúhovaní magnézie bolo sledované v závislosti od: 

a) koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej, 

b) teploty reakčnej zmesi, 



c) zrnitosti vzorky magnézie. 

 

 

3.1 Rozpúšťanie vápnika 

 Bolo zistené, že v medziach presnosti použitej experimentálnej metódy je možné považovať 
rozpúšťanie vápnika za ukončené ešte pred odberom prvej vzorky výluhu (v reakčnom čase kratšom 
ako 2 minúty), bez ohľadu na reakčné podmienky. Preto sú ďalej diskutované len výsledky namerané 
pre horčík a železo.  

 

 

3.2 Rozpúšťanie horčíka a železa 

 Vplyv koncentrácie

 Vplyv koncentrácie HCl bol sledovaný na vzorkách magnézie všetkých uvedených 
zrnitostných tried pri rôznych teplotách. Na obr.1 sú znázornené vybrané časové závislosti konverzie 
horčíka a železa pri lúhovaní zrnitostnej triedy 100-125 µm kyselinou chlorovodíkovou rôznej 
koncentrácie pri teplote 60°C.  

 Z grafov vyplýva, že konverzia horčíka aj železa rastie s časom v celom rozsahu použitých 
koncentrácií HCl. Rýchlosť rozpúšťania horčíka klesá so zvyšujúcou sa koncentráciou HCl. U železa 
však badať odlišné správanie. Jeho počiatočná rýchlosť rozpúšťania rastie so zvyšujúcou sa 
koncentráciou HCl, avšak v oblasti vyšších konverzií (nad 0,4) rýchlosť rozpúšťania železa rastie so 
zvyšujúcou sa koncentráciou HCl v rozmedzí od 0,5 M po 2M a potom opäť klesá. Tento priebeh je 
spôsobený paralelným rozpúšťaním viacerých minerálov obsahujúcich železo (magnoferitu, 
dikalciumferitu, brownmilleritu) s odlišným mechanizmom lúhovania. 
 

 

           
Fig.1 Dissolution of magnesium and iron - particle size 100-125µm,temperature 60° 

 Vplyv teploty

 Vplyv teploty na proces lúhovania magnézie všetkých uvedených zrnitostných tried bol 
sledovaný v teplotnom intervale 45°C až 75°C pri dvoch rôznych koncentráciách kyseliny (1M, 3M). 
Výrazný vplyv teploty na rozpúšťanie horčíka aj železa ilustruje obrázok 2. 
 

 

               
Fig.2 Dissolution of magnesium and iron - particle size 100-125 µm, 1M HCl 

 

 

 Vplyv zrnitosti

 Vplyv zrnitosti magnézie  (frakcie 63 -71 µm, 100 -125 µm, 315 -355 µm) na priebeh časovej závislosti 
konverzie horčíka a železa pri lúhovaní 1M kyselinou chlorovodíkovou pri 60°C znázorňuje obrázok 3. 

 

 

             
Fig.3 Dissolution of magnesite and iron - 1M HCl, 60°C 

 

 



 Z obrázku 3 vyplýva, že s rastúcim rozmerom častíc sa rýchlosť rozpúšťania horčíka aj železa 
spomaľuje. Tento výsledok naznačuje, že pre popis správania študovaného systému bude možné použiť 
matematický model reagujúcej nepórovitej zmenšujúcej sa častice. 

 

 

4. ZÁVER 

 Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že namerané časové závislosti konverzie železa sú 
komplikovanejšie ako v prípade horčíka. Táto skutočnosť je zapríčinená súčasným rozpúšťaním železa 
z rôznych minerálov (magnoferitu, dikalciumferitu, brownmilleritu). V nasledujúcom období bude 
potrebné upriamiť pozornosť na štúdium kinetiky lúhovania magnézie v závislosti od jej fázového 
zloženia a na matematický popis procesu. 
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