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Abstract 
 The paper deals with a new, untraditional technology of obtaining high-purity 
nanosized SiO2 powder from secondary serpentine mineral raw material. This raw material is 
deposited in the form of waste dumps, where residues of carcinogenic chryzotile asbestos 
components also occur. Serpentine raw material is waste generated during processing primary 
serpentine raw material. SiO2 powder has found its application in a number of industrial 
branches. Its particular application is closely connected with its purity, granulometry and 
physical properties, such as the specific surface, the morphology and the crystal lattice. The 
finest fractions of SiO2 powder are basic raw material in production of silicate glass, silicon and 
certain types of optical fibres. SiO2 powder is used in production of dispersion paints and 
alkaline water glass, and also as an additive to synthetic masses, winter tyres, in production of 
grinding and polishing pastes, for grinding rare stones, for polishing and lapping, in civil 
engineering as an additive to concretes and special plasters, as a pigmentation substance and an 
additive in production of paper and plastics. 
 The work summarises the results of scientific research involving physical treatment 
and hydrometallurgical processing of mineral raw materials. Some factors influencing the 
chemical treatment of the raw material and the quality of one of products - SiO2 powder – are 
analysed. In article, the mechanism of the leaching process preparing SiO2 powder is analyzed. 
We discuss parameters such as specific surface, size, morphology of reactant, the ration of all 
reactants, etc.  
 After series of experiments, we successfully gained the high purity silica powder 
which diameter is about 200 nm. By analysing the granulometric composition of serpentine raw 
material, the ratio of the fraction below 1 mm to the fraction above 1 mm was determined as 
85.2:14.8. The homogenisation and milling before the hydrometallurgical (chemical) processing 
of serpentine, which guarantees the top grain size level, the defined granulometry and the 
chemical homogeneity of treated material, significantly influence the reproducibility of the 
technological process of raw material processing.  
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 The results of dry electromagnetic separation show that it is possible to remove 60-65 
% iron from the input material using common means, while the material loss is ca 30 % by 
weight. By increasing the saturating current intensity, an increase of the weight recovery and the 
yield take place, as well as an unfavourable increase of the weight recovery. In wet magnetic 
separation, better results can be expected as regards the purity of products; however, the 
application of this method is debatable due to the formation of clusters of asbestos fibres. The 
uniform distribution of magnetite grains within the whole volume of serpentine is unfavourable 
from the practical point of view.  
 The chemical composition of the input material, the acid concentration and the 
leaching temperature and time are crucial factors of the leaching kinetics. The highest reaction 
efficiency was recorded in the action of 25 % HCl with the solid to liquid phase ratio of 1:4. The 
optimum leaching time is 1 hour. The reaction temperature must not fall below 105 °C. The 
efficiency of the chemical reaction after the leaching stage 1 is 78 to 84 %, after the leaching 
stage 2 the content increases by ca 6 %.  
 By implementing the proposed way of chemical treatment of serpentine mineral raw 
material it is possible to prepare powder with content of SiO2 more as 99 %. The mentioned 
technology of hydrometallurgical processing of secondary serpentine mineral raw material can 
be ranked among environmental technologies aimed at the disposal of a waste dump containing 
asbestos. Besides processing the environmentally unfriendly dump, this technology also results 
in obtaining lucrative raw materials based on Si and Mg. This technology can also be applied to 
other deposits with a similar chemical, mineralogical and grain composition.  
 
Key words: silicone dioxide, serpentine, asbestos, leaching 
 
 
Abstrakt 
 Príspevok pojednáva o novej technológii získavania veľmi čistého prášku SiO2 
z druhotnej serpentinitovej nerastnej suroviny. Surovina je uložená vo forme odpadových háld, 
ktorých súčasťou sú aj zvyšky karcinogénnych zložiek chryzotilového azbestu. Serpentinitová 
surovina predstavuje odpad, ktorý zostal po spracovaní primárnej serpentinitovej suroviny. SiO2 
prášok nachádza využitie v mnohých priemyselných oblastiach. Konkrétne použitie  úzko súvisí 
s čistotou, granulometriou a fyzikálnymi vlastnosťami ako sú merný povrch, morfológia a typ 
kryštálovej mriežky. Najjemnejšie frakcie SiO2 prášku sú základnou surovinou pri výrobe 
kremičitých skiel, keramík a niektorých druhov optických vlákien. SiO2 prášok sa používa pri 
výrobe disperzných farieb a alkalického vodného skla, tiež sa používa ako prísada do umelých 
hmôt, do zimných typov pneumatík, na výrobu brúsnych a leštiacich pást, na brúsenie drahých 
kameňov, na pulírovanie a lapovanie, v stavebníctve do betónov a špeciálnych omietok, ako 
pigmentačná látka a aditívum pri výrobe papiera a plastov. 
 V práci sú zosumarizované výsledky vedeckého bádania zahŕňajúceho fyzikálnu 
úpravu a metódy hydrometalurgického spracovania nerastných surovín. Práca analyzuje niektoré 
faktory ovplyvňujúce chemické spracovanie suroviny a kvalitu jedného z  produktov - 
práškového SiO2. V článku je analyzovaný mechanizmus lúhovania, ktorým sa získava oxid 
kremičitý SiO2. Pre tento cieľ bol analyzovaný vplyv merného povrchu, veľkosti a morfológie 
reaktantov, pomery reaktantov a pod. 
 Sériou experimentov sa nám podarilo vyrobiť veľmi čistý prášok SiO2, ktorého 
priemer sa pohybuje okolo 200 nm. Analýzou zrnitostného zloženia serpentinitovej nerastnej 
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suroviny bol stanovený podiel frakcií s veľkosťou pod a nad 1 mm v pomere 85,2 : 14,8. 
Homogenizácia a mletie pred hydrometalurgickým (chemickým) spôsobom spracovania 
serpentinitu, ktorými sa zaručuje horná hranica zrnitosti, definovaná granulometria a chemická 
homogenita upraveného materiálu, ovplyvňujú do značnej miery reprodukovateľnosť 
technologického procesu spracovania suroviny.  
 Výsledky suchej elektromagnetickej separácie dokumentujú, že zo vstupnej suroviny 
je možné bežnými prostriedkami odstrániť 60 až 65 % železa, pri strate asi 30 % hmotnosti 
materiálu. Zvyšovaním intenzity sýtiaceho prúdu dochádza k nárastu hmotnostného výnosu, 
rastu výťažnosti a tiež k nepriaznivému vzrastu hmotnostného výnosu. Pri mokrej magnetickej 
separácii je možné očakávať o niečo lepšie výsledky z hľadiska čistoty produktov, avšak 
z dôvodu tvorby zhlukov azbestových vlákien, je použitie tejto metódy diskutabilné. 
Rovnomerné rozloženie magnetitových zŕn v celom objeme serpentinitu je z praktického 
hľadiska nepriaznivé.  
 Kritickými faktormi procesu lúhovania sú parametre vstupného materiálu, 
koncentrácia použitej kyseliny, teplota a čas lúhovania. Najväčšia účinnosť reakcie bola 
zaznamenaná pri pôsobení 25 % kyseliny chlorovodíkovej v pomere kvapalnej a tuhej fázy 1:4. 
Optimálny čas lúhovania bol 1 hod. Reakčná teplota nesmie v priebehu reakcie klesnúť pod 
105°C. Účinnosť chemickej reakcie po lúhovaní v prvom stupni je 78 až 84 %, po lúhovaní v 2. 
stupni sa účinnosť zvýši o cca 6 %.  
 Aplikáciou navrhovaného chemického spracovania serpentinitového surovinového 
materiálu je možné pripraviť prášok SiO2, ktorého čistota viac ako 99 %. Uvedená technológia 
hydrometalurgického spôsobu spracovania serpentinitu môže byť zahrnutá medzi 
environmentálne technológie zamerané na likvidáciu odpadov obsahujúcich azbest. Okrem 
spracovania odpadu s obsahom škodlivých látok, touto technológiou sa získavajú surovinové 
materiály na báze Si a Mg. Táto technológia môže byť využitá aj v iných ložiskách obsahujúcich 
podobné chemické, mineralogické a zrnitostné zloženie.   
 
 
1. Úvod  
 Príspevok pojednáva o netradičnej technológii získavania veľmi čistého prášku SiO2 z 
druhotnej serpentinitovej nerastnej suroviny. Táto surovina sa vyskytuje v lokalite Dobšiná ako 
odpadová halda, ktorej súčasťou sú zvyšky karcinogénnych zložiek chryzotilového azbestu. 
Serpentinitová druhotná nerastná surovina, ktorá sa v súčasnosti nevyužíva, vznikla ako odpad, 
ktorý zostal po spracovaní primárnej serpentinitovej suroviny. Množstvo suroviny uloženej 
v dobšinských haldách sa odhaduje na 1,3 mil. ton.  
 Doterajší spôsob spracovania primárnej serpentinitovej nerastnej suroviny spočíval 
v mechanickom a tepelnom spracovaní pozostávajúcom z drvenia, sušenia, mletia a triedenia 
uvedenej suroviny  s následným využitím jej hrubších frakcií v stavebníctve a jemných frakcií 
ako plniva do bitúmenových zmesí na výrobu izolačných pásov a ako náplň do biologických 
ochranných systémov v atómových elektrárňach [1, 4, 6, 7]. Pri jej spracovaní sa vytvárala 
druhotná serpentinitová nerastná surovina v podobe odpadu. Doteraz známe spôsoby 
spracovania serpentinitovej nerastnej suroviny nevyužívali možnosť spracovania druhotnej 
serpentinitovej nerastnej suroviny a chemický spôsob spracovania  umožňujúci separáciu jej 
hlavných zložiek, najmä oxidu kremičitého SiO2 a oxidu horečnatého MgO, nebol využívaný ani 
pri spracovaní primárnej, ani pri spracovaní sekundárnej serpentinitovej nerastnej suroviny.  
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 Výhodou uvedeného  spôsobu spracovania je možnosť takmer bezodpadového 
chemického spracovania primárnych a sekundárnych serpentinitových surovín, likvidácia 
serpentinitových ekologicky škodlivých druhotných surovín, zlepšenie životného prostredia 
v dôsledku likvidácie druhotných serpentinitových  nerastných surovín a využitie získaného 
produktu v chemickom alebo elektrotechnickom priemysle.  
 Práca vychádza z výsledkov vedeckého bádania zahrňujúceho fyzikálnu úpravu, 
kinetiku a metódy hydrometalurgického spracovania nerastných surovín, zameraných na výrobu 
a možnosti modifikácie vlastností prášku SiO2. Cieľom je analýza vybraných faktorov 
ovplyvňujúcich chemické spracovanie a kvalitu výsledného produktu — prášku SiO2. 
 
 
2. Materiál a použitá experimentálna metodika  
 Experimenty boli realizované na vzorkách druhotnej serpentinitovej nerastnej 
suroviny, ktorá sa vyskytuje v lokalite Dobšiná ako odpadová halda. Nerastná surovina sa 
vyskytuje v pomletom stave a jej zrnitosť sa pohybuje v rozpätí od 0  do 16 mm.  
 Základnú minerálnu zložku tvoria minerály zo skupiny serpentínu, lizardit a chryzotil. 
Tieto dve minerálne zložky prestavujú spolu okolo 80 – 95 % hmotnostných z celkovej masy 
horniny. Teoretické chemické zloženie serpentinitu, resp. chryzotilu 3 MgO.2 SiO2.2 H2O je 
tvorené len troma zložkami MgO, SiO2 a H2O,  ktoré sú zastúpené v hmotnostných  podieloch 
43,63 %,  43,33 % a 13,04 %. Táto surovina obsahuje okrem hlavných úžitkových zložiek MgO 
a SiO2 aj vedľajšie zložky, ktorými sú Fe2O3 prípadne FeO, Al2O3, CaO, Cr2O3 a iné. Ich 
množstvo a kvalita môže výrazne ovplyvniť výsledné vlastnosti finálnych výrobkov, na ktoré sa 
serpentinit použije ako vstupný materiál.  
 V tab. č. 1. je uvedené chemické zloženie serpentinitovej nerastnej suroviny.  

 
   Table 1  Chemical composition of serpentine  

Component (% by weight) SiO2

 
MgO 

 
Al2O3

 
Fe2O3 Cr2O3 

 
CaO

 
Annealing losses 

SiO2 38.59
 

37.00 1.46 
 

8.03 
 

0.38 1.22 12.58 

 
 Produktom spracovania je oxid kremičitý a kvapalný výluh obsahujúci najmä chlorid 
horečnatý. Výhodou tohto výrobného postupu je možnosť maximalizácie úžitkových vlastností 
medziproduktov riadeným priebehom jednotlivých operácií technologického procesu, obr. 1.   
 Hlavné technologické uzly procesu spracovania serpentinitu zahŕňajú fyzikálnu 
úpravu a hydrometalurgický spôsob spracovania. 

1. Fyzikálna úprava serpentinitovej nerastnej suroviny predstavuje separáciu frakcií nad 1 
mm na mechanických štrbinových sitách, homogenizáciu a mletie, ktoré ovplyvňujú do 
značnej miery reprodukovateľnosť technologického procesu spracovania suroviny [2, 3, 
5 ] a odstraňovanie železitých zložiek.   

2. Hydrometalurgický spôsob spracovania serpentinitu kyselinou chlorovodíkovou:  
Pri hydrometalurgickom procese spracovania serpentinitu dochádza k lúhovaniu 
rozpustného podielu, prevažne na báze horčíka, z tuhej fázy v dôsledku pôsobenia 
kyseliny, pričom niektoré tuhé zložky serpentinitu sa chemicky rozpúšťajú výrazne 
rýchlejšie ako iné. Tuhá, nerozpustná fáza – SiO2, sa lúhovaním  separuje z nerastu 
a možno ju podrobiť ďalšej rafinácii. Chemizmus lúhovania je možné zjednodušene 
popísať takto: 
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xMgO.ySiO2.zH2O(s) + 2xHCl(aq) xMgCl2(aq)+ySiO2(s)+(z+x)H2O(l)  (1) 
 
 Kvapalný výluh pozostáva prevažne z MgCl2, obsahuje tiež chloridy iných kovových 
prvkov. O možnostiach jeho využitia v známom Ruthnerovom spôsobe, resp. o aplikácii 
upraveného kvapalného roztoku MgCl2 na zimnú údržbu cestných komunikácií alebo o 
získavaní tuhého produktu MgCl2 pojednávajú práce [3, 4].  Účinnosť lúhovania uvedených 
súčastí suroviny priamo ovplyvňuje dosiahnutú čistotu oxidu kremičitého SiO2 .  
 Fyzikálne upravený serpentinit je dopravovaný do laboratórneho izotermického 
reaktora (obr. 2.a), ktorý  okrem možnosti ohrevu spĺňa požiadavku na odolnosť voči 
abrazívnemu opotrebeniu. Efektivita premiešavania je znásobená exotermickým priebehom 
samotnej reakcie sprevádzanej búrlivým únikom plynov: CO2,H2O a HCl.    
 

Serpentine 

Separation 

Milling 

Magnetic  separation 

Filtration 

Liquid product - leach Solid 

Neutralization of excessive acid  

Filtration  

Leaching stage 2 

Washing, drying and annealing 
of solid product 

Solid: MgCl2. 6H2O or MgO SiO2

Crushed 

Magnetite Leaching  

Filtration 

Liquid product Solid residue

Liquid solution based on MgCl2 

 
Fig.1 Scheme of serpentine processing 

      
 
 Po oddelení kvapalnej fázy – výluhu na kalolise (obr. 2.b) sa tuhý produkt premýva 
horúcou vodou, pričom sa odpadová voda neutralizuje. Po viacnásobnom premývaní a 
dekantovaní rafinovaného SiO2 prebieha sušenie pri 105oC a žíhanie pri 1000oC. Straty 
kryštálovej vody žíhaním boli v priemere cca 6,5 %. Chemický proces sa uskutočňoval 
kontinuálnym spôsobom. 
 Pri lúhovaní rozpustného podielu zo serpentinitu boli sledované niektoré faktory, pri 
ktorých sa proces uskutočnil: 
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• Koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej technickej čistoty (18, 20 a 25 %): Bola 
zohľadnená skutočnosť, že napriek zvýšenej účinnosti lúhovania použitím 
stechiometrickému prebytku kyseliny v jednostupňovom lúhovaní, z dôvodu 
potenciálneho využitia výluhu, ako aj z ekonomických dôvodov, je výhodnejšie 
aplikovať viacstupňové lúhovanie. 

• Čas reakcie: Doba  lúhovania serpentinitu vo vykonaných pokusoch bola 1 h a 2 h.  
• Zrnitosť vstupnej vsádzky - pomletého serpentinitu. 
• Chemické zloženie vstupnej vsádzky serpentinitu.  

Teplota reakcií: Reakcie boli realizované v izotermických podmienkach pri teplote 105°C pod 
refluxom. 
 

             
 

Fig.2 Isothermal reactor (a) and pressure filter (b) 
 
 
 Uvedené parametre majú vplyv na celkovú účinnosť reakcie, spotrebu vody použitej 
na premývanie SiO2, úsporu kyseliny a kvalitu tuhého produktu po reakcii,  t.j. dosiahnutú 
čistotu  SiO2. Kinetika hydrometalurgického spôsobu spracovania serpentinitu t.j. rýchlosť 
a mechanizmus procesu bola posudzovaná na základe priamych experimentov. Pri štúdiu 
kinetiky lúhovania bol zvolený postup, pri ktorom boli jednotlivé merania a experimenty 
vyhodnocované postupne. Výsledky predchádzajúcich podmienok reakcie boli použité pri 
výbere ďalších meraní [1, 2, 3].  
 Vzorky získané v jednotlivých etapách technologického spracovania boli podrobené 
týmto experimentálnym metodikám: 
- Stanovenie zrnitostného zloženia vstupnej suroviny a SiO2 prášku  
 V tab. č. 2 je uvedené zrnitostné zloženie vstupného pomletého materiálu ako aj 
produktu chemickej reakcie SiO2 pred žíhaním. Veľkosť častíc serpentinitu pod 40 µm bola 
stanovená sedimentografom fy SEISHIN. Z údajov tabuľky 2 vyplýva, že viac ako 80 hmot. %  
pomletého serpentinitu, použitého v experimentoch, je pod 20 µm.  
- chemické zloženie produktov hydometalurgického spracovania SiO2

 Stanovovanie chemického zloženia v priebehu experimentálnych prác bolo 
základným kritériom posudzovania optimalizácia technologického postupu spracovania 
serpentinitovej nerastnej suroviny a to najmä z pohľadu vplyvu koncentrácie a doby pôsobenia 
reaktantov, resp. pôsobenia teploty a veľkosti frakcie. V kapitole Analýza výsledkov je popísaný 
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vplyv jednotlivých parametrov technologického procesu spracovania serpentinitu na chemické 
zloženie získaného produktu – SiO2. V tab. č. 3 . je uvedené zloženie prášku SiO2 po prvom 
lúhovaní v 25 % HCl (1 hod) a po magnetickej separácii 
 
    Table 2  Grain compositions of raw material and product – SiO2 powder 

Weight yield [%]  
Grain class  

Sample 1 SiO2

[µm] γi ∑ γi γi ∑ γi

- 2 
2 – 10 
- 10 

10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 

+ 40 

- 
- 

39.10 
43.42 
12.92 

2.14 
2.42 

-
-
-

82.52
95.44
97.58

100.00

48.22 
31.68 

- 
15.85 
3.54 
0.71 

- 

 
79.90 

- 
95.75 
99.29 
100.00 

- 

∑ 100.00  100.00 
 

 
  
    Table 3  Chemical composition of SiO2  powder 

Component SiO2 Al2O3 Fe O2 3 TiO2 MgO Straty žíhaním *  

% weight 93 0,98 0,43 0,048 4,58 0,65 

 
- stanovenie merného povrchu metódou BET vstupného a výstupných produktov reakcie 
 Merný povrch pomletého serpentinitu stanovený BET metódou je 15,93 m2/g. 
Magnetit získaný magnetickou separáciou má  merný povrch 8,14 m2/g. U finálneho produktu - 
SiO2 prášku sa táto hodnota pohybuje od 240 do 340 m2/g.  
- kryštalografická orientácia prášku SiO2 stanovená RTG difrakčnou analýzou pred aj po žíhaní 
(obr.3) 
 RTG difrakčnou analýzou bolo stanovené, že kryštalografická mriežka SiO2 častíc 
prášku je prevažne tetragonálna a žíhaním pri 1000 °C sa nemení. 
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Fig.3 Comparison of X-ray diffraction pattern of SiO2 at 20°C, 1000°C (in the middle) and 20°C 
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3. Analýza výsledkov experimentov  
1. Fyzikálna úprava serpentinitovej nerastnej suroviny:  
a)  Odseparovaním frakcie nad 1 mm na mechanických štrbinových sitách, existuje 

rentabilnejšie a efektívnejšie využitie nadsitnej frakcie v podobe kameniva - drviny. 
Analýzou zrnitostného zloženia serpentinitovej nerastnej suroviny bol stanovený podiel 
frakcií s veľkosťou pod a nad 1 mm v serpentinite v pomere 85,2 : 14,8.  

b)  Na chemické spracovanie sa využíval materiál rozomletý v guľových mlynoch na zrnitosť 
pod 0,25 mm [2, 3 ].  

c)  Odstraňovanie železitých zložiek patrí medzi dôležité problémy pri spracovaní suroviny. 
Dôvodom je požiadavka získania chemicky čistého produktu SiO2. Zníženie obsahu železa 
vo vsádzke pred chemickou reakciou má tiež nemalý vplyv na zníženie spotreby použitej 
kyseliny. Odstraňovanie železitých zložiek sa uskutočňuje suchou alebo mokrou 
elektromagnetickou separáciou, elektrostatickou separáciou, prípadne separáciou v ťažkých 
kvapalinách a suspenziách. Výsledky suchej elektromagnetickej separácie [5] dokumentujú, 
že zo vstupnej suroviny je možné bežnými prostriedkami odstrániť 60 až 65 % železa, pri 
strate asi 30 % hmotnosti materiálu. Z výsledkov experimentov vyplýva, že separáciou 
magnetitu sa ušetrí cca 8 dm3 kyseliny na 1 kg serpentinitu, avšak čistota výsledného 
produktu SiO2 sa zvýši len o cca 1,5 % (obr. 4. ).  

 
2. Priebehy hydrometalurgického spôsobu spracovania serpentinitu kyselinou chlorovodíkovou  
 Hydrometalurgický spôsob spracovania serpentinitu spočíva v pôsobení kyseliny na 
rozpustné zložky nerastu a následnom lúhovaní rozpustného podielu z tuhej fázy, v dôsledku 
ktorého sa získa SiO2 prášok. Priebehy hydrometalurgického spôsobu spracovania serpentinitu 
kyselinou chlorovodíkovou boli mnohonásobne opakované.  Úžitkovou zložkou je okrem oxidu 
kremičitého aj kvapalný výluh na báze horčíka, ktorého spracovanie je uvedené v [3, 4]. 
Efektívne štúdium jednostupňového lúhovania serpentinitu predstavuje spojenie experimentu 
a následného vyhodnotenia nameraných výsledkov s cieľom formulácie predstavy o tom, ako 
proces prebieha: 

  
a) Vplyv koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej a doby reakcie na obsah SiO2 v produkte 
(obr.4) 
 Obsah SiO2 v produkte získaného lúhovaním serpentinitu v 18 % HCl, ak doba 
lúhovania je 1 hodina, je na úrovni 81 %. Zvýšením koncentrácie z 18 na 25 % dochádza pri 
rovnakom reakčnom čase k zvýšeniu čistoty o 10 %. Vplyv predĺženia doby lúhovania na čistotu 
je najmarkantnejší u 18 a 20 % koncentrácie. Pre priebehy spracovania serpentinitu uvedené 
v tomto príspevku bola použitá kyselina chlorovodíková technickej čistoty.  

80

85

90

95

17 19 21 23 25
(% ) HCl 

C
on

te
nt

 o
f S

iO
2 

in
 p

ow
de

r 
(%

)

 1 hour

2 hours

 
Fig.4 Effect of HCl concentration and leaching time on content of SiO2 
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b) Vplyv koncentrácie HCl a magnetickej separácie na obsah SiO2  v produkte (obr. 5 ) 
 Separáciou magnetitu za mokra permanentnými magnetmi sa zmenší hmotnosť 
vsádzky cca o 30 % a  zníži sa spotreba kyseliny.  Pri 1 hodinovom lúhovaní serpentinitovej 
suroviny po magnetickej separácii sa získal produkt, v ktorom bol obsah SiO2 o cca 1,5 % vyšší 
v porovnaní s lúhovaním suroviny bez magnetickej separácie a s použitím 20 a 25 % kyseliny. 
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Fig.5 Effect of HCl concentration and magnetic separation  

on contentf the SiO2 in product  
Fig.6 Effect of acid concentration and magnetic separation 

on reaction efficiency 

 
c) Vplyv koncentrácie kyseliny a magnetickej separácie na účinnosť reakcie, obr. 6.: Výrazný 

vplyv koncentrácie na výťažnosť reakcie (stupeň konverzie) bol zaznamenaný pri 1 hod. 
lúhovaní suroviny po magnetickej separácii. Hodnoty výťažnosti s 20 a 25 % kyselinami sú 
o 6 až 8 % vyššie v porovnaní s lúhovaním bez magnetickej separácie.  

d) Rafinácia SiO2: Lúhovaním produktu z 1. stupňa lúhovania v 2. stupni lúhovania za 
rovnakých podmienok a jeho žíhaním pri 1000 °C sa zvýši obsah SiO2 v produkte na úroveň 
min. 99%.        

e) Fyzikálne vlastnosti SiO2 prášku: 
- Merný povrch SiO2 prášku stanovený BET metódou sa pohybuje od 240 do 340 m2/g.  
- RTG difrakčnou analýzou bolo určené, že kryštalografická mriežka SiO2 častíc prášku je 

tetragonálna. 
 
 
Závery  
 Realizáciou navrhovaného spôsobu chemického spracovania serpentinitovej nerastnej 
suroviny je možné po vyžíhaní produktu získať SiO2 s čistotou min 99 %. Uvedenú technológiu 
hydrometalurgického spracovania druhotnej serpentinitovej nerastnej suroviny možno zaradiť 
medzi environmentálne technológie zamerané na likvidáciou odpadovej haldy obsahujúcej 
chryzotylový abzest. Výsledkom technológie je okrem spracovania ekologicky škodlivej haldy 
aj získanie lukratívnych surovín na báze Si a Mg. Túto technológiu možno využiť aj v iných 
náleziskách s podobným chemickým, mineralogickým a zrnitostným zložením. 
Dielčie závery technologického postupu: 
- Rozhodujúcimi faktormi kinetiky lúhovania sú chemické zloženie vstupného materiálu, 

koncentrácia kyseliny, čas a teplota lúhovania. Najväčšia účinnosť reakcie bola zaznamenaná 
pri pôsobení 25 % HCl pri hmotnostnom pomere tuhej a kvapalnej fázy 1:4. 

- Optimálna doba lúhovania je 1 hodina. Zvyšovaním času lúhovania nad 2 hod sa účinnosť 
reakcie už ďalej nezvyšuje. Vplyv doby lúhovania je výraznejší pri nižších koncentráciách. 
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- Opakované experimenty potvrdili, že pre rozbehnutie reakcie je nevyhnutné, aby teplota bola 
min. 60°C. Vzhľadom k tomu, že reakcia je exotermická, teplotu reakcie možno ovplyvniť 
dávkovaním vstupnej suroviny a miešaním. 

- Účinnosť chemickej reakcie po 1. stupni lúhovania je 78 až 84 %, po 2. stupni lúhovania 
dochádza k zvýšeniu obsahu SiO2 v produkte o 6 až 10 %. Aplikácia prebytku kyseliny 
v roztoku je z hľadiska ďalšieho využitia výluhu ako aj z ekonomického hľadiska neefektívna.  
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