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Abstract 

 The leaching characteristics of chalcopyrite concentrate (-80 +60µm granularity), in acidified 
Fe2(SO4)3 solution under microwave field was investigated in this paper. Slovak chalcopyrite 
concentrate from Slovinky deposit was used. The original apparatus from dressed home microwave 
oven was developed and built up. The silica tube with diameter 45 mm and high 600 mm was used as a 
rector. This method enables extremly fast heating of leaching pulp due to interaction between 
microwave energy and water solution. High leaching temperature, fast leaching time and intensive 
agitation without the mechanical tool are the main advantages of this method. The concentration of 
ferric sulphate within the range of  0 - 1 M of Fe2(SO4)3, whereas the concentration of sulfuric acid 
0.5 M was kept, on copper efficiency was studied. After two hours of leaching the copper efficiency is 
equal to 28.68 %.  

 Other tested methods described in the literature gave at the comparable conditions the copper 
efficiences under this value what means that microwave leaching of chalcopyrite is the most effective 
method among these tested methods. Microwave radiation also plays certain role in the leaching. This 
fact is not fully clear up to present and that is a reason  why  it could be the challenge for further 
research. 
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Abstrakt 

 V tejto práci sa študovalo lúhovanie chalkopyritového koncentrátu v kyslom oxidačnom 
prostredí sulfátu železitého v mikrovlnnom poli. Pre experimenty lúhovania sa použil chalkopyritový 
koncentrát z ložiska Sloviniek o zrnitosti -80+60µm. Výhodami tohoto spôsobu je rýchly ohrev 
lúhovacieho média, krátka doba lúhovania a intenzívne miešanie bez použitia mechanických nástrojov. 



Dosiahla sa účinnosť vylúhovania medi do roztoku  28,68 % za dve  hodiny. Pri lúhovaní hra úlohu aj 
samotné žiarenie, čo doteraz nie je úplne preskúmané a je to výzvou pre ďalší výskum. 
         

 

 

1. TEORETICKÁ ČASŤ 

 Mikrovlnná energia je definovaná ako časť elektromagnetického spektra medzi infračerveným 
žiarením, rozprestierajúcim sa až k vlnovým dĺžam 10-4m a rádiovými vlnami, začínajúc 
submilimetrovými a končiac kilometrovými vlnovými dĺžkami. Pre ohrev v mikrovlnných rúrach sa 
používa frekvencia 2450 MHz a vlnová dĺžka v intervale 1m až 1mm [1]. 

 Zdrojom žiarenia v domácej mikrovlnej rúre je magnetrón - oscilátor, ktorý premieňa 
vysokonapäťové pulzy do pulzov mikrovlnej energie. Typické výkony takéhoto zariadenia sa pohybujú 
v rozmedzí 50 -1 000 W. V priemyselnej praxi sa však  používajú, hoci pre iné aplikácie, napr. sušenie 
dreva, mikrovlnné agrgáty s výkonom až 5 kW [2]. 

 Mikrovlnný ohrev sa odlišuje od klasických spôsobov tým, že teplo vzniká rotáciou polárnych 
častíc, t.j. molekúl a iónov vo vysokofrekvenčnom elektromagnetickom poli. Tieto sa snažia orientovať 
v smere žiarenia, ale elektrické pole mení svoj smer podľa frekvencie veľmi rýchlo - pri frekvencií 
2450 MHz sa mení 2,45x109 krát za sekundu. Pri aplikácii mikrovlnného ohrevu na materiál sa tento 
ohrieva a vnútorná energia, prislúchajúca treniu je premenená na tepelnú energiu. Klasickým ohrevom 
sa žiarenie absorbuje do ohrievaného materiálu vedením, čo môže zapríčiniť prehrievanie, ale tiež 
ohrev okolia. Aplikáciou mikrovlnnej energie dochádza k postupnému ohrevu vnútornej štruktúry 
materiálu. Selektívny ohrev vnútri štruktúry materiálu má  značné výhody. Môže podporovať 
medzikryštalickú lámavosť, ktorá redukuje požadovanú treciu energiu a taktiež zvyšuje uvolňovanie 
jednotlivých minerálnych zŕn [3]. 

 Mikrovlny dopadajúce na povrch ožarovanej látky môžu byť materiálom odrazené, 
absorbované alebo transmitované. Mikrovlny dopadajúce na kovy sú odrazené z  povrchu  a preto sa 
neohrievajú. Interakcia mikrovĺn z kovom môže spôsobiť tvorenie svetelného oblúka, ktorý sa 
prejavuje ako blýskanie alebo iskrenie v pracovnom priestore mikrovlnnej rúry. Materiály, ktoré sú 
transparentné k  mikrovlnám, sú zaradené ako izolátory, často používané v  mikrovlnných peciach v  
podpore materiálu, na ohrievanie. Materiály, ktoré výborne pohlcujú - absorbujú - mikrovlnnú energiu 
sú materiály ľahko ohrievané a nazývajú sa dielektrické [1,2].   

 V poslednom období sa začína skúmať možnosť využitia mikrovlnnej energie aj v 
hydrometalurgii. Vzhľadom na to, že základom lúhovacieho systému býva nejaký vodný roztok, 
podmienka na ohrev mikrovlnnou energiou je dokonale splnená. Doterajším štúdiom použitia 
mikrovlnnej energie v hydrometalurgii [4,5,7] sa zistilo, že aplikácia mikrovĺn na lúhovanie má 
niekoľko základných výhod: ohrev sa realizuje v celom objeme bezkontaktným spôsobom, rýchlosť 
ohrevu je veľmi vysoká a dochádza k prehriatiu roztoku, reakcie môžu prebiehať tiež za sucha alebo v 
suspenzii reagentu a lúhovadla, dosahované výťažnosti sú vyššie v porovnaní s tými, ktoré sú 
dosahované pri použití tradičného ohrevu a doby lúhovania. Lúhovanie za pomoci mikrovĺn by mohlo 
predstavovať významný posuv v aplikácií hydrometalurgických procesov pre získavanie neželezných 
kovov. 

 Preto sa za cieľ tejto práce stanovilo preštudovať lúhovanie chalkopyritu v prostredí 
okysleného sulfátu železitého s cieľom získať základné lúhovacie charakteristiky takéhoto procesu.  
   

 

2.   EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1 Použité materiály a zariadenia 

 V experimentoch lúhovania sa použil chalkopyritový koncentrát z ložiska Sloviniek o zrnitosti 
-80+60 µm, ktorá sa približuje flotačnej zrnitosti používanej v praxi. Rtg difrakčná fázová analýza 
preukázala prítomnosť chalkopyritu CuFeS2 a malého množstva kremeňa SiO2. Chemické zloženie 
chalkopyritu bolo: 27,52 % Cu, 31,96 % Fe, 34,22 % S 0,03 % Ag, 1,8 % As, 2,65 % SiO2, 1,37 % 
vlhkosti. Pre experimenty sa použila aparatúra, ktorej schéma je na obr.1. Skladá sa zo skleneného 



reaktora (6) uzatvoreného zátkou (3), cez ktorú je do reaktora privedené ústie spätného chladiča (5) a 
pipeta (4) na odber kvapalnej vzorky. Reaktor je umiestnený v upravenej mikrovlnnej rúre (1) s 
výkonom nastaviteľným v rozmedzí 90 - 900W. Mikrovlnná energia bola vyžarovaná zo žiariča (8). Do 
reaktora sa nalial lúhovací roztok a pridala sa vzorka koncentrátu (7). 

 Ako lúhovacie médiá sa použili vodné roztoky sulfátu železitého o koncentráciách v rozmedzí 
0 - 1.0 M Fe2(SO4)3, ktoré boli okyslené prídavkom H2SO4 o koncentrácií 0.5M, čím sa zabranilo 
hydrolýze železa. Doba lúhovania bola 2 hodiny. Na lúhovanie sa použila navážka 3g vzorky a 200ml 
roztoku. Vsadzka sa miešala samotným vírením rmutu počas varu. Teplota sa v každom experimente 
ustálila na bode varu roztoku 104°C. 

 Priebeh experimentu bol nasledovný: do reaktora sa nalialo 200 ml lúhovacieho roztoku a 
nastavil sa výkon 750 W. Po uvedení roztoku do varu sa pridala vzorka a nastavil sa čas na hodinách 
mikrovlnnej rúry. Vo zvolených časových intervaloch sa odoberalo 5 ml kvapalnej vzorky na chemickú 
analýzu určenia množstva medi metódou atómovej absorbčnej spektroskopie.  

 

 

 

 
Fig.1 The apparatus for the microwave leaching experiments 

 

 
 

 

2.2 Dosiahnuté výsledky 

      Vplyv koncentrácie lúhovadla na výťažnosť          

 Obr.2 zobrazuje kinetické krivky vylúhovania medi z chalkopyritu v závislosti od 
koncentrácie železitého iónu v lúhovacom roztoku. Ako vyplýva z obrázku, so vzrastajúcou 
koncentráciou  mierne vzrásta  výťažnosť medi do roztoku. Za dve  hodiny sa vylúhovalo 28,68 % 
medi.  

 Priebeh kinetickej krivky vylúhovania medi z chalkopyritu v čistom roztoku H2SO4 bez 
prítomnosti železitého iónu je rozdielny od kriviek lúhovania v roztoku sulfátu železitého. Postupne s 
dobou lúhovania zrejme dochádza k vypadávaniu medi z roztoku, hoci sa doposiaľ nepodarilo 
uspokojivo vysvetliť o aký mechanizmus sa v tomto prípade jedná. Podobný priebeh má aj chovanie sa 
medi pri lúhovaní v čistej vode bez prítomnosti kyseliny a železitých iónov tak, ako to demonštruje aj 
obr.3. 

 

 
             Fig.2 The dependence copper yield from chalcopyrite       Fig.3 Time dependence copper yield in leaching agent  

                     on Fe2(SO4)3 concentration     without presence of ferric ion 

 

 
 

 
 

 

2.3 Porovnanie mikrovlnného lúhovania s inými použitými metódami 

 Obr.4 znázorňuje kinetické krivky lúhovania chalkopyritu rôznymi metódami a v rôznom 
prostredí, ale vždy za podmienok, kedy boli dosiahnuté maximálne výťažnosti v danom experimente. 



Zároveň však bol použitý rovnaký chalkopyrit o rovnakej zrnitosti.  Ukázalo sa, že aplikácia 
mikrovlnného žiarenia (obr.4) dáva najlepšie výsledky. K porovnaniu s touto závislosťou boli použité 
výsledky publikované v [6]. 
 

 

 

 
Fig.4 The dependance of copper yield on leaching time: 

The comparison with the most effective chalcopyrite leaching curves by using of various leaching agents  

3. ZÁVER 

 V tejto práci sa študovala možnosť efektívneho použitia mikrovlnného žiarenia pri kyslom 
oxidačnom lúhovani chalkopyritu. Zistilo sa, že takáto možnosť je reálna. Okrem relatívne vysokej 
teploty za normálnych podmienok, t.j. teploty varu a intenzívneho premiešavania bez použitia nejakých 
mechanických nástrojov, hrá rolu aj samotné žiarenie. Kvantifikácia tohoto vplyvu by mala byť 
predmetom ďalšieho výskumu. Porovnanie výťažnosti medi pri lúhovaní vzoriek toho istého 
chalkopyritu v rozličných lúhovacích médiách rôznymi metódami ukázalo, že mikrovlnný ohrev je 
spomedzi skúmaných najefektívnejší.  
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