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Abstract 

 A new chemical plant was recently built up in Hačava-Hnúšťa, Slovakia for producing high-
grade synthetic calcined and/or sintered magnesium oxide [1-6]. Since magnesite flue-dusts from dust 
separators of rotary and/or shaft kilns for burning Slovak natural magnesites are used as the raw-
materials for this technological process, the feed represents a mixture of particles of original raw 
magnesite, calcined magnesite (with a high content of reactive MgO) and dead-burned magnesite. The 
reactivity of calcined magnesite is much higher, therefore the dissolution of dead-burned magnesite in 
hydrochloric acid according to Eq. (1) can, under certain conditions, control the overall output of  the 
leaching stage. 

 Chemical dissolution of periclase, which is the main component of dead-burned magnesite, 
has been intensively studied and it was observed by various authors that the overall rate can be 
controlled by diffusion of liquid reactants/products or by the surface reaction, in dependence on the 
reaction conditions [8-14]. However, the experiments were carried out using diluted acids (pH>1) 
which limits the use of published data for an egineering analysis. The aim of the present work was to 
study the dissolution of dead-burned magnesite in hydrochloric acid to ascertain the effect of process 
parameters viz. temperature, concentration of HCl and chemical composition of the solid. 

 Two samples of dead-burned magnesite with different chemical composition (samples 
MSK/95 and MKJ/113 in Table 1) were obtained by dry-screening of two different rotary-kiln 
products. Leaching behaviour of both samples was tested in an isothermal well-mixed glass batch 
reactor (Fig.1) under reaction conditions which were as follows: temperature from 50°C to 75°C and 
concentration of HCl from 1 M to 5 M.  

 The shrinking particle model [15-17] was chosen to describe the dissolution of magnesium 
during leaching (Fig.2) and to analyse the kinetic data. It was concluded that the dissolution is 
controlled by the chemical reaction of MgO with H+ ions at the liquid-solid interface. Assuming the 
reaction rate expression in the form of Eq. (2) resulted in similar (and negative) values of the reaction 
order, n (Table 2), though better correlation between model and actual dependence of the reaction rate 
on activity of H+, aH+, was obtained for the sample MSK/95 - Fig.3. The apparent activation energy 

was found to be practically independent on the composition of the solid - the values 63.0 kJ.mol-1 and 
60.9 kJ.mol-1 were obtained for the leaching of samples MSK/95 and MSJ/113, respectively 
(Arrhenius´ plots are shown in Fig.4). Figs.5a,b illustrate a good correlation between model prediction 
and experiments, observed for both samples under the conditions of experiments in the present work. 
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Abstrakt 

 Študovali sme vplyv teploty, koncentrácie HCl a zloženia tuhej fázy na rýchlosť rozpúšťania 
horčíka pri lúhovaní "kremičitého" a "vápenatého" typu magnezitového slinku (magnézie) kyselinou 
chlorovodíkovou. Analýza nameraných kinetických údajov pomocou jednoduchého matematického 
modelu ukázala, že riadiacim čiastkovým procesom je chemická reakcia, tj. rozpúšťanie horčíka 
prebieha v kinetickej oblasti. Zistené hodnoty zdanlivej aktivačnej energie (63,0 kJ.mol-1, resp. 60,9 
kJ.mol-1) sú prakticky nezávislé od zloženia magnézie. V oblasti uvažovaných reakčných podmienok 
je poriadok študovanej chemickej reakcie voči H+ iónom záporný. Pre magnéziu ako významnú 
surovinu pre chemickú výrobu MgO - bez ohľadu na jej mineralogické zloženie - je teda z kinetického 
hľadiska najvýhodnejšie použiť na lúhovanie približne 1M HCl. 

 

 

1. Úvod 

 V roku 1992 bola u nás ukončená realizácia stavby Výroba bezželezitých slinkov Hačava 
(BSH) s plánovanou ročnou kapacitou 26 000 ton kalcinovaného a/alebo spekaného oxidu horečnatého 
špičkovej čistoty. Nový chemický proces, ktorý využíva základnú chloridovú metódu [1-4], sa skladá z 
týchto hlavných technologických uzlov [5, 6]: 

lúhovanie magnezitových úletov kyselinou chlorovodíkovou, 

rafinácia roztoku chloridu horečnatého, 

hydropyrolýza chloridu horečnatého na oxid horečnatý a chlorovodík, 

tepelné spracovanie "chemického" MgO. 

 

 

 Vsádzkou pre výrobu BSH je zmes magnezitových úletových prachov, lúhovacím činidlom - 
kyselina chlorovodíková. Magnezitové úletové prachy sa z mineralogického hľadiska skladajú z troch 
hlavných zložiek: magnezitového slinku (magnézie), kalcinovaného magnezitu a surového magnezitu 
[7]. Charakteristiky jednotlivých druhov úletových prachov (mineralogické a chemické zloženie, 
granulometria, rozdelenie vlastností) závisia od podmienok výpalu (typ vstupnej suroviny, pece a 
paliva) a konštrukcie odlučovacích zariadení. Kalcinovaný magnezit reaguje s kyselinou 
chlorovodíkovou výrazne rýchlejšie ako slinok alebo surový magnezit. Pre určenie optimálnych 
podmienok lúhovania (reakčné podmienky, doba zdržania) sú preto potrebné najmä informácie o 
rýchlostiach lúhovania dvoch posledne menovaných, menej reaktívnych zložiek úletovej vsádzky.  

 Kinetike chemického rozpúšťania periklasu, ktorý je hlavnou mineralogickou zložkou slinku, 
bola doteraz venovaná pomerne veľká pozornosť [8-14]. Rôzni autori zistili, že rozpúšťanie periklasu 
môže prebiehať v difúznej alebo kinetickej oblasti, tj. že celková rýchlosť procesu môže byť, v 
závislosti od reakčných podmienok, určená rýchlosťou difúzie kvapalných reaktantov a/alebo 
produktov, resp. povrchovou reakciou. Táto premenlivosť rýchlosť riadiacich dejov, spolu so 
skutočnosťou, že experimenty boli vykonané v oblasti veľmi nízkych koncentrácií kyseliny (pH>1), 
významne znižuje možnosť priameho využitia doteraz publikovaných údajov pre technologické účely.  

 Cieľom  tejto práce je analýza vplyvu teploty, koncentrácie HCl a zloženia slinku na rýchlosť 
rozpúšťania horčíka v technologicky zaujímavej oblasti reakčných podmienok, tj. pri teplotách nad 
50°C a koncentráciách HCl vyšších ako 1mol.dm-3. 

 

 



2. Teoretická časť 

 Rozpúšťanie magnézie v kyseline chlorovodíkovej podľa rovníc 

 

 

   (1) 

 

 

(kde x=y=1 pre MgO a CaO, x=2 a y=3 pre Fe2O3 a Al2O3) je heterogénna reakcia kvapalina-tuhá 
látka, pri ktorej nevznikajú žiadne tuhé produkty. Magnézia je navyše málo pórovitá tuhá látka, čo 
umožňuje použiť pre popis jej správania sa pri lúhovaní model reagujúcej nepórovitej, zmenšujúcej sa 
častice (MRNZČ) [15,16].  

 Pri odvodzovaní konkrétnych modelových vzťahov sme vychádzali z fyzikálnej predstavy, že 
slinok obsahuje trojrozmerné častice, ktoré môžeme v prvom priblížení považovať za gule s 
počiatočným polomerom R. Predpokladali sme, že tuhé "chemicky rozpustné" zložky slinku reagujú v 
kvapaline s vodíkovými iónmi podľa rovnice (1) za vzniku rozpustných produktov, v dôsledku čoho sa 
častice zmenšujú. V priebehu rozpúšťania slinku nasledujú postupne za sebou tieto kroky  [17] : 

difúzia H+ iónov cez kvapalný film pri fázovom rozhraní kvapalina-tuhá fáza ku povrchu častíc 
slinku; 

povrchové chemické reakcie (1); 

difúzia kvapalných produktov reakcií (1) od fázového rozhrania cez film do hlavného prúdu 
kvapaliny. 

 Pre výpočet rýchlosti prenosu vodíkových iónov z jadra kvapaliny k povrchu častice slinku 
sme použili filmový model a rýchlosť celkovej povrchovej chemickej reakcie r sme vyjadrili ako 
mocninovú funkciu aktivity vodíkových iónov na povrchu častice, aH+w: 

 

 

        (2) 

 

 

kde kS je zdanlivá rýchlostná konštanta a n - zdanlivý poriadok celkovej chemickej reakcie (1). 
Rýchlostné vzťahy boli dosadené do matematického modelu vsádzkového reaktora a na základe 
predpokladu, že koncentrácia H+ iónov v jadre kvapaliny sa počas lúhovania prakticky nemení, bol 
odvodený výsledný matematický model lúhovania slinku [17]. V tejto práci boli použité pre 
vyhodnotenie nameraných kinetických údajov rovnice (3) až (7): 

 

 

       (3) 

 

 

kde X je stupeň zreagovania (konverzia) "chemicky rozpustného" podielu horčíka v slinku a tR je doba 
potrebná na úplné rozpustenie častice magnézie, definovaná vzťahom: 
 

 

        (4) 



Zdanlivý stechiometrický koeficient nH+ v rovnici (4) sa vypočíta ako vážený priemer 

stechiometrických koeficientov pri H+(aq.) v rovniciach (1) pre jednotlivé oxidy - vzhľadom na vysoký 
obsah MgO v slinku (cca 97 % mol.) je to číslo veľmi blízke 2; ρS je hustota slinku, MS

0 - stredná mólová 

hmotnosť "chemicky rozpustného" podielu slinku, c0
H+ - počiatočná koncentrácia vodíkových iónov v roztoku, a K -rýchlostný 

parameter definovaný vzťahom (5): 

 

 

        (5) 
 

 

kde kLS  je koeficient prenosu vodíkových iónov cez kvapalný film pri povrchu častice slinku a k je 
zdanlivá rýchlostná konštanta povrchovej reakcie pseudoprvého poriadku, definovaná ako: 
 

 

       (6) 
 

 

Teplotnú závislosť kS vyjadruje Arrheniov vzťah: 

 

 

       (7) 
 

 

kde k0 je frekvenčný faktor, E je zdanlivá aktivačná energia a R - plynová konštanta. 

 

 

3.   Experimentálna časť 

3.1 Materiály 

 Pre štúdium kinetiky lúhovania boli použité dva druhy železitej magnézie, vyrábanej 
jednostupňovým výpalom "kremičitého" alebo "vápenatého" magnezitu v rotačnej peci. Odberom z 
chladiča pece a triedením na sitách boli získané vzorky označené MSK/95 a MSJ/113; ich fyzikálno-
chemické parametre sú zhrnuté v tabuľke 1. Vo všetkých experimentoch bola použitá kyselina 
chlorovodíková čistoty p.a. (LACHEMA) a destilovaná voda. 

 

 

3.2 Metódy 

 Pre meranie kinetiky lúhovania bol použitý laboratórny izotermický miešaný vsádzkový 
reaktor (obr.1), ktorý tvorí uzatvorená sklenená valcová nádoba s priemerom 11cm a s celkovým 
objemom cca 1,5 l, vybavená turbínovým miešadlom a 4 bočnými narážkami. Teplota reakčnej zmesi 
bola udržiavaná na zvolenej hodnote +0,1 K pomocou temperovacieho hada, spojeného s termostatom. 
Platnosť predstáv o dokonalom miešaní reakčnej zmesi bola experimentálne overená pre kvapalnú aj 
tuhú fázu (potenciometricky a konduktometricky, resp. vizuálne) v celom rozsahu experimentálnych 
podmienok. 

 Kinetické merania boli realizované pri teplotách od 50 do 75°C, použitá kyselina mala 
koncentráciu od 1 do 5 mol.dm-3. Keď dosiahla kyselina chlorovodíková (počiatočný objem 1100 ml) 



v reaktore požadovanú teplotu, bola pridaná vzorka slinku (1 až 2 g) a v určených časových intervaloch 
boli z reakčnej zmesi cez filter odsávané vzorky (10 až 20 ml) výluhu pre chemickú analýzu. Z 
výpočtov rýchlosti prestupu tepla medzi časticou a jadrom kvapaliny vyplýva, že za vyššie 
definovaných podmienok je rozpúšťanie slinku prakticky izotermické a povrchové reakcie (1) 
prebiehajú pri teplote jadra kvapaliny [17].  

 

 
Table 1  Physico-chemical characteristics of samples of dead-burned magnesia 

 

 

 

 

 

 

4. Výsledky a diskusia 

 Meraniami bolo zistené, že rýchlosť rozpúšťania vzoriek MSK/95 a MSJ/113 v študovanej 
oblasti reakčných podmienok: (a) je veľmi citlivá na teplotu lúhovania; (b) klesá s rastúcou 
koncentráciou kyseliny chlorovodíkovej [17-19].  

 Pred vlastnou analýzou procesu lúhovania sme posúdili vhodnosť použitia modelu MRNZČ 
pre študovaný reakčný systém. Pre jednotlivé pokusy sme najprv štatistickými metódami vypočítali z 
nameraných X-t údajov hodnoty tR. Potom sme vyniesli do jedného grafu všetky namerané hodnoty X 
v závislosti od bezrozmerného času t/tR, spolu s modelovou závislosťou danou vzťahom (3). Z 
porovnania, ktoré je na obrázkoch 2a a 2b vyplýva, že zhoda medzi modelom (plná čiara) a 
experimentom (body) je veľmi dobrá pre obidva typy slinku v celom rozsahu reakčných podmienok. 
MRNZČ teda popisuje lúhovanie dostatočne presne napriek skutočnosti, že priemernej objemovej 
hmotnosti magnézie 3,20 až 3,25 g.cm-3 zodpovedá pórovitosť 13 až 15 %. 

          
                   a)                  b) 

Fig.2 Conversion - time dependence for dissolution of the magnesium 

(a) sample MSK/95; (b) sample MSJ/113 (full line = Eq. (3); points = measured data) 

 

 

 Pokles rýchlosti rozpúšťania slinku s rastúcou koncentráciou kyseliny chlorovodíkovej 
naznačuje, že celkovú rýchlosť procesu výrazne ovplyvňuje povrchová chemická reakcia. Pre zistenie 
stupňa interakcie medzi chemickými reakciami a prenosom hmoty je však účelné odhadnúť hodnotu 
koeficienta prenosu hmoty kLS,  

 

 

  ,      (8) 
 

 

kde Sh je Sherwoodovo kritérium, D - difuzivita HCl a L - polomer častíc slinku v čase t. Hodnoty Sh 
sme počítali podľa vzťahu odporúčaného v literatúre [20]: 
 

 

       (9) 



 

 

kde Re a Sc je Reynoldsovo, resp. Schmidtovo kritérium. Konzervatívne odhady hodnôt Sh, vypočítané 
pomocou vzťahu (9) [21], ležia v intervale 3 až 4 a zodpovedajúce hodnoty kLS v rozmedzí 6.10-4 až 

7.10-4 m.s-1. 

Ak lúhovanie slinku prebieha v kinetickej oblasti, je splnená podmienka 

 

 

 k<<kLS                                                                                               (10) 

 

 

a platí: 
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 Skutočné hodnoty k, vypočítané pre jednotlivé pokusy z rovnice (11), sú o 2 až 3 rády menšie 
ako príslušné hodnoty kLS, čím je potvrdená platnosť podmienky (10). Riadiacim čiastkovým procesom 
je teda chemická reakcia, tj. lúhovanie prebieha v kinetickej oblasti.  

 Hodnoty parametrov n a E boli získané regresiou nameraných údajov pomocou závislosti 
(12): 

 

 

     (12) 

 

 

a sú uvedené v tabuľke 2 (rc je korelačný koeficient, N - počet meraní). Pre rozpúšťanie horčíka pri 

lúhovaní obidvoch vzoriek boli zistené prakticky rovnaké hodnoty aktivačnej energie (63,0 kJ.mol-1 
pre MSK/95, resp. 61,9 kJ.mol-1 pre MSJ/113) a záporný poriadok reakcie MgO s vodíkovými iónmi. 

 Správanie sa obidvoch vzoriek magnézie podrobnejšie ilustrujú obrázky 3 až 5. Na obrázkoch 
3 a 4 sú znázornené priebehy závislostí , resp. . Na obrázkoch 5 sú porovnané namerané hodnoty 
konverzie horčíka s hodnotami získanými pomocou modelovej rovnice (3) - doba tR bola pre každý 
pokus vypočítaná pomocou vzťahu (12) a modelových parametrov z tabuľky 2. Kým v prípade vzorky 
MSK/95 nepresahuje relatívna chyba výpočtu konverzie slinku ± 5% rel., pri vzorke MSJ/113 je 
maximálna chyba + 10% rel.. Pre inžinierske účely je zhoda medzi modelom a experimentom v 
obidvoch prípadoch postačujúca. Väčšie odchýlky v prípade vzorky MSJ/113 sú pravdepodobne 
spôsobené výraznejšími odchýlkami skutočnej reakčnej rýchlosti od použitej mocninovej závislosti 
(rovnica (2)) - obrázky 3a,b.  

 

 

 

 
Table 2  Calculated values of model parameters 



 

 

          
                a)                          b) 

Fig.3 An plot: (a) sample MSK/95; (b) sample MSJ/113 

             (full line = regression line; points = measured data) 

 

 

           
                a)                         b) 

Fig.4 Arrhenius plot : (a) sample MSK/95; (b) sample MSJ/113  

                           (full line = regression line; points = measured data) 

          
                a)                 b) 

5. Záver 

 Magnezitový slinok (magnézia) je dôležitou zložkou magnezitových úletových prachov, ktoré 
sa používajú ako vsádzka pre chemickú výrobu čistého MgO v procese BSH. Reálna vsádzka obsahuje 
zmes slinkov "vápenatého" a/alebo "kremičitého" typu, ktoré sa líšia mineralogickým zložením. 
Výsledky štúdia lúhovania "kremičitej" a "vápenatej" magnézie kyselinou chlorovodíkovou ukázali, že 
rýchlosť rozpúšťania horčíka v obidvoch prípadoch: (a) je veľmi citlivá na teplotu lúhovania; (b) klesá 
s rastúcou koncentráciou kyseliny chlorovodíkovej; (c) môže byť s presnosťou, ktorá postačuje pre 
inžinierske účely, popísaná pomocou modelu reagujúcej nepórovitej, zmenšujúcej sa častice - kým v 
prípade vzorky "kremičitej" magnézie nepresiahla relatívna chyba výpočtu konverzie slinku pomocou 
modelu  ± 5% rel., pri vzorke "vápenatého" slinku bola maximálna chyba + 10% rel.. 

 Analýza nameraných kinetických údajov v obidvoch prípadoch ukázala, že v študovanej 
oblasti reakčných podmienok je riadiacim čiastkovým procesom chemická reakcia, tj. rozpúšťanie 
horčíka prebieha v kinetickej oblasti. Zistené hodnoty zdanlivej aktivačnej energie sú prakticky 
rovnaké: 63,0  resp. 60,9 kJ.mol-1.  

 Pre magnéziu ako významnú surovinu pre chemickú výrobu MgO - bez ohľadu na jej 
mineralogické zloženie - je z kinetického hľadiska najvýhodnejšie použiť na lúhovanie približne 1M 
HCl. Záporný poriadok chemickej reakcie (1) voči H+ iónom je pravdepodobne dôsledkom zložitého 
adsorpčno-reakčného mechanizmu chemického rozpúšťania MgO v koncentrovanej HCl. 
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