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Abstract 

 "Chloride" processes, based on leaching of burned magnesite by acidic chloride solutions, 
have been intensively studied during past two decades. The so called Chloride-carbonate process has 
been recently developed to upgrade Slovak magnesites with higher contents of iron, lime and/or silica 
using the leaching of calcined magnesite with ammonium chloride according to Eq. (1).  

 Two samples of calcined magnesite with high contents (93 to 95 %) of "chemically soluble" 
MgO (samples MKK(800/20)95 and MKK(800/30)95 in Table 1) were prepared by calcination of the 
ground bulk raw magnesite (Table 1) and dry-screening. The samples differed in calcination times and 
exhibited slightly higher contents of MgO and lower contents of impurities (namely CaO and SiO2) if 
compared with an average composition of calcined bulk raw magnesite - Fig.1. 

 The leaching process has been tested in a pH-stat to ascertain the effect of calcination time on 
the reactivity of the solid. The main purpose of the approach adopted was to keep the concentrations of 
H3O+, NH4Cl a NH3 constant during individual measurements. Leaching behaviour of both samples 
was tested under reaction conditions which were as follows: temperature from 30°C to 70°C, 
concentration of NH4Cl from 0 M to 2.5 M and pH from 3 to 6. The effect of calcination time on the 
rate of reaction (1) is shown in Fig.2. In this study, the rate of reaction (1) was characterized using the 
half reaction time t0.5 - a period of time which is necessary under certain reaction conditions to 
dissolve one half of the amount of "chemically soluble" magnesium originally present in the calcined 
magnesite. Under defined reaction conditions, t0.5 depends only on the reactivity of calcined magnesite 
- the higher the reactivity the lower the value of t0.5. In Fig.3, the values of t0.5 are compared for both 
samples - it can be concluded that the reactivity of sample MKK (800/20) 95 was higher than that of 
MKK (800/30) 95 under the conditions of experiments in the present work. The results obtained in this 
work together with those published earlier by other authors (ref. [8]) indicate that calcination time may 
be the parameter having the strongest effect on the reactivity of calcined magnesite. 

 The kinetic data indicated that the overall rate of leaching is controlled by pore diffusion and 
surface chemical reaction under the conditions studied in the present work. Presence of diffusional 
limitations was confirmed by a method based on the random pore model - Fig.5.  
 

 

Key words: calcination; calcined magnesite; ammonium chloride; leaching; rate 



Abstrakt  

 Bol študovaný vplyv doby kalcinácie na rýchlosť lúhovania kalcinovaného magnezitu 
chloridom amónnym. Použitá metóda merania rýchlosti pri konštantnom pH zaručuje prakticky 
konštatné koncentrácie H3O+, NH4Cl a NH3 v priebehu jednotlivých pokusov. Pre kinetické merania 
boli použité vzorky s vysokým obsahom "chemicky rozpustného" MgO (93 až 95 %). Namerané 
výsledky a ich porovnanie s výsledkami iných autorov naznačujú, že doba kalcinácie je parameter, 
ktorý môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať reaktívnosť kalcinovaného magnezitu. Vykonaná 
analýza mechanizmu procesu vedie k záveru, že celková rýchlosť lúhovania je riadená chemickou 
reakciou MgO s H+ iónmi a difúziou v póroch častíc kalcinátu. 

 

 

1. Úvod  

 Na výrobu veľmi čistého MgO (obsah MgO min. 99,9 hm.%) z menej kvalitných slovenských 
magnezitov s vyšším obsahom CaO a SiO2 bol vyvinutý tzv. chlorid- karbonátový postup [1,2], ktorý 
je modifikáciou procesu SULMAG [3,4] a skladá sa z týchto hlavných technologických uzlov: 

kalcinácia magnezitu, 

lúhovanie kalcinátu roztokom chloridu amónneho, 

rafinácia roztoku chloridu horečnatého, 

zrážanie uhličitanu horečnatého, 

termický rozklad uhličitanu horečnatého. 

 

 

 Bolo zistené, že rýchlosť lúhovania podľa rovnice (1): 

 

 

     (1) 

 

 

výrazne závisí tak od vlastností použitého kalcinátu, ako aj od reakčných podmienok lúhovania. 
Tkáčová a kol. [5-7] analyzovali vplyv fyzikálno-chemických vlastností kalcinovaného magnezitu na 
rýchlosť reakcie (1) a na výťažok horčíka vo výluhu. Študovali lúhovanie rozsiahleho súboru vzoriek 
pripravených rôznymi postupmi a zistili, že vsádzku s optimálnou reaktívnosťou a výťažnosťou horčíka 
možno pripraviť kalcináciou magnezitu a následným triedením [5] a/alebo intenzívnym mletím [6,7]. 
Autori sa zamerali viac na štúdium metód predúpravy vsádzky, ako na vlastný lúhovací proces, a vplyv 
vlastností kalcinátu na rýchlosť reakcie (1) analyzovali iba kvalitatívne. 

 Doteraz publikované výsledky štúdia kinetiky lúhovania kalcinovaného magnezitu chloridom 
amónnym ukazujú, že rýchlosť chemickej reakcie (1): (a) závisí od teploty lúhovania [8-11], teploty 
kalcinácie [8,11], zrnitosti [8-11] a koncentrácie chloridu amónneho [9-11]; (b) prakticky nezávisí od 
hydratácie kalcinátu [8-10], ani od pH lúhovacieho roztoku [11].  

 Cieľom tejto práce bolo overiť vhodnosť metódy merania pri konštantnom pH [12] pre 
štúdium vplyvu doby kalcinácie magnezitu na rýchlosť a mechanizmus rozpúšťania horčíka v roztoku 
chloridu amónneho. 

 

 

2.    Praktická časť 

2.1  Materiály 



 Surový magnezit (hydrocyklónový koncentrát) bol podrvený na zrnitosť pod 1 mm, 
kalcinovaný v muflovej peci a za sucha triedený na sitách. Kalcinácia magnezitu prebiehala pri 800°C, 
v statických podmienkach na vzduchu, s rôzne dlhými výdržami. Pre laboratórne skúšky boli použité 
dve vzorky kalcinovaného magnezitu, označené MKK(800/20)95 a MKK(800/30)95. Podmienky 
kalcinácie a fyzikálno-chemické parametre použitých vzoriek sú uvedené v tabuľke 1. Pre všetky 
pokusy boli použité chemikálie  čistoty p.a. (NH4Cl a HCl) a destilovaná voda. 

 

 
Table 1   Physico-chemical characteristics of samples of semi-calcined magnesite 

 

 

 

 

2.2  Metódy 

 Pre merania bol použitý sklenený,  mechanicky premiešavaný laboratórny vsádzkový reaktor 
(podrobný popis reaktora je v práci [13]), spojený s pH-statom. Po pridaní malého množstva (≈ 0,1 g) 
kalcinovaného magnezitu k  vytemperovanému roztoku NH4Cl (1,1 dm3) bol vznikajúci amoniak 

kontinuálne titrovaný odmerným roztokom HCl, v dôsledku čoho zostali koncentrácie H3O+, NH4Cl a 
NH3 v priebehu jednotlivých pokusov prakticky konštantné. 

 Pôvodne boli z reakčnej zmesi v zvolených časových intervaloch odoberané cca 15 ml vzorky, 
ktoré boli ihneď  filtrované a filtráty analyzované. Tieto predbežné výsledky však ukázali, že analýzu 
výluhov je možné vylúčiť a rozsah reakcie (1) možno v rámci presnosti použitých metód priamo 
vypočítať zo spotreby HCl pomocou vzťahu (2): 

 

 

       (2) 

kde X(t) je konverzia "chemicky rozpustného" MgO v čase t; V(t) - spotreba odmerného roztoku HCl 
od t=0 do t=t; VM - celková spotreba HCl od t=0 do úplného zreagovania MgO; σ - mólový pomer 
Ca:Mg vo výluhu po úplnom zreagovaní MgO (tj. pri X≈1): σ=0,017 a 0,020 pre vzorku 
MKK(800/20)95, resp. MKK(800/30)95. 

 Všetky kinetické merania v tejto práci boli vykonané s veľkým (minimálne 30-násobným) 
prebytkom NH4Cl oproti stechiometrii. Vzorky kalcinovaného magnezitu boli lúhované roztokmi 

NH4Cl s koncentráciou 0 až 2,5 mol.dm-3 pri teplotách od 30°C do 70°C a pH od 3 do 6.  

 

 

3.   Výsledky a diskusia 

3.1 Vplyv prípravy na vlastnosti vzoriek kalcinátu 

 Na obr.1a a 1b sú porovnané skutočné obsahy MgO, resp. CaO vo vzorkách MKK(800/20)95 
a MKK(800/30)95 (body) s očakávanými obsahmi týchto oxidov (čiary). Ako nezávislá premenná je 
použitá strata žíhaním kalcinátu, ktorá je priamo úmerná zvyškovému obsahu nerozložených 
uhličitanov. Z obrázkov 1a,b vyplýva, že obsah MgO v obidvoch vzorkách kalcinátu je mierne vyšší a 
obsah CaO nižší, ako by zodpovedalo priemernému zloženiu kalcinátu, získaného výpalom použitého 
surového magnezitu na rovnakú zvyškovú stratu žíhaním. Z ďalšieho porovnania by vyplynulo, že 
použité vzorky sú mierne obohatené o Fe2O3 a ochudobnené o SiO2 (resp. Al2O3). Tieto skutočnosti 
sú v súlade s výsledkami iných autorov, ktorí sa zaoberali možnosťami predúpravy slovenských 
magnezitov pred ich chemickým spracovaním a zistili, že pri kalcinácii môže dochádzať aj k rozpadu 



zŕn magnezitu (dekrepitácia) a k akumulácii jednotlivých minerálnych zložiek v rôznych zrnitostných 
triedach kalcinátu [2,5]. 

 

 

                
            a)                   b) 

 

 
 

 

 Čo sa týka vplyvu podmienok prípravy na reaktívnosť kalcinátov, z predchádzajúcich prác je 
známe, že reaktívnosť kalcinátov závisí od ich špecifického povrchu a obsahu kryštalických fáz. 
Kalcináty s vysokou reaktívnosťou majú veľký špecifický povrch a nízky obsah kryštalických fáz 
[7,14].  

 Teplotná závislosť špecifického povrchu páleného magnezitu, ktorého pôvod a fyzikálno-
chemické parametre sú veľmi blízke parametrom magnezitu použitého v tejto práci, prechádza ostrým 
maximom - rádovo 100 m2.g-1 pri teplote termického rozkladu cca 600°C a približne 80 %-nej 
konverzii MgCO3 [15]. Z hľadiska celkovej ekonomickej efektívnosti výroby je však dôležitá nielen 
reaktívnosť kalcinátu, ale aj obsah "chemicky rozpustného" MgO. Použitím vyššej teploty kalcinácie 
(800°C) bola pri príprave vzoriek v tejto práci dosiahnutá pri termickom rozklade uhličitanov 
konverzia 93 až 95 %. 
 

 

3.2 Vplyv doby kalcinácie na rýchlosť lúhovania 

 Rýchlosť reakcie (1) závisí od doby kalcinácie. Typická situácia je znázornená na obrázku 2 - 
vzorky boli lúhované 2M HCl pri teplote 50°C (pH=4,5). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ako ukazovateľ rýchlosti chemického rozpúšťania horčíka bol v tejto práci použitý polčas 
reakcie (1) t0,5, tj. doba, za ktorú zreaguje práve polovica "chemicky rozpustného" podielu MgO v 
kalcináte. Vo všeobecnosti je t0,5 funkciou reakčných podmienok lúhovania a reaktívnosti kalcinátu. 
Za definovaných reakčných podmienok teda závisí hodnota polčasu len od reaktívnosti - čím je 
lúhovaný kalcinát reaktívnejší, tým je t0,5 kratší.  

 S obidvomi vzorkami boli vykonané kinetické merania za rovnakých reakčných podmienok - 
namerané hodnoty t0,5 sú porovnané na obrázku 3. Z výsledkov vyplýva, že polčasy reakcie (1) 
namerané pri lúhovaní vzorky MKK(800/30)95, t0,5;2, sú v celom študovanom teplotnom aj 
koncentračnom rozmedzí dlhšie - z toho vyplýva, že vzorka MKK(800/20)95 je reaktívnejšia ako 
vzorka MKK(800/30)95. 

 

 



 

 
 

 

 Ranjitham a Khangaonkar určili ako optimálnu teplotu kalcinácie pre ich vzorku magnezitu 
700°C a vyššie teploty označili ako nevhodné kvôli tvorbe nereaktívneho periklasu [8]. Na základe 
výsledkov týchto autorov je možné odhadnúť hodnoty polčasu reakcie (1) pri lúhovaní ich vzoriek 
kalcinátov - napr. pre vzorku so zrnitosťou 63-75 µm, pripravenú kalcináciou 180 minút pri 700°C , 
resp. 800°C a lúhovanú 2,48 M NH4Cl pri 70°C vyplývajú z obrázku Fig.3 v práci [8] hodnoty 3600 s, 
resp. 4500 s.  

 V tejto práci bola pre podobné podmienky lúhovania (vzorka kalcinátu so zrnitosťou 90-100 
µm, kalcinovaná 20 minút pri 800°C, lúhovaná 1,3 M NH4Cl pri 70°C a pH=4,5) nameraná hodnota 
polčasu 32 s. Taký výrazný rozdiel (až 2 rády) môže naznačovať, že vzorky kalcinované kratšiu dobu 
sú oveľa reaktívnejšie. 

 

 

3.3 Mechanizmus lúhovania 

 Hodnota špecifického povrchu vzorky MKK(800/20)95 v tabuľke 1 je až o 3 rády vyššia ako 
hodnota, ktorá by zodpovedala nepórovitým časticiam rovnakej veľkosti, čo ukazuje na vysokú 
pórovitosť vzoriek - túto skutočnosť potvrdzuje aj SEM fotografia na obrázku 4. Celkovú rýchlosť 
lúhovania študovaných vzoriek teda môže riadiť prenos hmoty medzi jadrom kvapaliny a povrchom 
tuhej látky, vlastná chemická reakcia a/alebo difúzia kvapalných zložiek v póroch tuhej látky [16]. 
 

 

            
 

 
   a)     b) 

Fig.4 SEM photograph of a particle of calcined magnesite (a) and a detailed view (b) 

 Koeficient vonkajšieho prenosu hmoty kLS možno vypočítať napríklad pomocou vzťahov (3) 
a (4) [17]:  
 

 

        (3) 
 

 

       (4) 
 

 

kde: D je difuzivita NH4Cl (m2.s-1), L - polomer častíc kalcinátu (m), a Sh, Re a Sc sú Sherwoodovo, 
Reynoldsovo and Schmidtovo kritérium. Konzervatívny odhad hodnôt kLS pre študovaný systém je 

rádu 1.10-4 m.s-1 a ukazuje, že odpor voči vonkajšiemu prenosu hmoty je zanedbateľný (až o 2 rády 
nižší) v porovnaní s celkovým odporom, ktorý zodpovedá zistenej celkovej rýchlosti lúhovania. 
Vonkajší prenos hmoty ako riadiaci dej bol preto v ďalších úvahách vylúčený. Existencia odporu voči 
vnútornej difúzii bola testovaná metódou, ktorá je založená na predstavách modelu náhodných pórov - 
random pore model [18]. V prípade, že by bola celková rýchlosť lúhovania riadená len chemickou 



reakciou, závislosť od  by bola lineárna. Skutočná situácia je pre prípad lúhovania vzorky MKK 
(800/20) 95 znázornená na obrázku 5. Časová závislosť konverzie MgO bola aproximovaná 
empirickým vzťahom (5): 
 

 

       (5) 
 

 

ktorý s vyhovujúcou presnosťou popisuje priebeh reakcie (1) v celom rozmedzí reakčných podmienok 
[11] a umožňuje jednoduchý výpočet hodnôt X´= dX/dt. Na základe tvaru získanej závislosti môžeme 
usúdiť, že celková rýchlosť lúhovania je v študovanom prípade riadená tak chemickou reakciou MgO s 
H+ iónmi, ako aj difúziou v póroch. Analogická situácia bola zistená analýzou správania sa vzorky 
MKK (800/30) 95. 

 

 

 

 
Fig.5 Testing of the presence of diffusional limitations 

 

 

4.  Záver 

 Pre štúdium vplyvu doby kalcinácie na rýchlosť lúhovania kalcinovaného magnezitu 
chloridom amónnym bola použitá metóda merania pri konštantnom pH. Táto metóda zaručuje 
prakticky konštatné koncentrácie H3O+, NH4Cl a NH3 v priebehu jednotlivých pokusov a eliminuje 
chyby spojené so zmenami zloženia reakčnej zmesi. Pre kinetické merania boli použité vzorky s 
vysokým obsahom "chemicky rozpustného" MgO (93 až 95 %). Bolo prakticky overené, že aplikovaná 
metóda je citlivá aj na relatívne malé rozdiely v reaktívnosti kalcinátu a možno ju preto použiť pri 
hľadaní optimálnych podmienok predúpravy magnezitovej vsádzky pre chemické spracovanie. 

 Hoci je známe, že optimálne podmienky kalcinácie závisia aj od typu magnezitu, namerané 
výsledky a ich porovnanie s výsledkami iných autorov naznačujú, že doba kalcinácie je parameter, 
ktorý môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať reaktívnosť kalcinovaného magnezitu. Namerané 
rýchlosti reakcie kalcinátu s roztokom chloridu amónneho podľa rovnice (1) boli výrazne - až o 2 rády 
- vyššie ako zodpovedajúce publikované údaje, pričom kalcinácia v tejto práci trvala 6 až 10 krát 
kratšiu dobu. 

 Vykonaná analýza mechanizmu procesu vedie k záveru, že celková rýchlosť lúhovania je 
riadená chemickou reakciou MgO s H+ iónmi a difúziou v póroch častíc kalcinátu. Účasť difúzie na 
riadení celkovej rýchlosti lúhovania bola potvrdená testom založeným na modeli náhodných pórov 
(random pore model). 
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