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Abstract  
 Kinetics of the reaction between particulate polycrystalline MgO and dilute 
hydrochloric acid were studied with special regard to the rate and mechanisms of chemical 
dissolution of MgO. The effect of process parameters viz. concentration of H+ ions, temperature 
and particle size was investigated. It was observed that the rate of transfer of magnesium to the 
solution: a) increased with increase in both HCl concentration (from 10-2 M to 10-4M) and 
temperature  (from 25°C to 60°C); b) decreased with increase in particle size (from 63 to 355 
µm). 
 To obtain the temperature and concentration dependence of the rate of periclase 
dissolution, conversion vs. time data measured at different temperature and different initial pH 
of the solution were analysed. It was concluded that rate of MgO dissolution decreased with 
increasing pH over the whole temperature range considered in the present work (25°C – 60°C).  
 Since the slope of log (rate) vs. pH curve can provide a useful information on the 
mechanism dissolution (nature of the rate determining step), the slope values were calculated for 
individual experiments. Even though obtained values (0,16 < n < 0,91) are, within an 
experimental error, consistent with classic kinetic theories (Vermilyea, Diggle, Gorichev), the 
rate-controlling step could not have been assigned unambiguously. Nonlinear shape of the curve 
log r = f(pH) indicates that rate-determining steps of different nature may occur at different pH, 
or that individual effects of various rate-determining steps can be changed as pH is changed. We 
conclude that at pH ≈ 2, the rate is probably controlled by the protonation of the O2- ions to OH- 
(O2+H+→OH-). At higher pH values, the rate can be controlled either by protonation of surface 
hydroxyl groups (OH- + H+→ H2O) or penetration of protons under the surface of the solid 
phase. At higher temperature and pH ≥ 4, protonation of O2- ions to form a water molecule (O2-+ 
2H+→ H2O) or transport of Mg2+ ions from the solid surface become probably the rate 
determining steps. 
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Abstrakt 
 Práca sa zaoberá experimentálnym štúdiom vplyvu koncentrácie, teploty a 
granulometrie na kinetiku chemického rozpúšťania syntetického periklasu v zriedenej kyseline 
chlorovodíkovej. V oblasti použitých reakčných podmienok sa zistilo, že rýchlosť rozpúšťania 
MgO: a) rastie tak so zvyšujúcou sa koncentráciou kyseliny chlorovodíkovej (10-2 M - 10-4M), 
ako aj s rastúcou teplotou (25°C – 60°C);  b) klesá s rastúcim rozmerom častíc (63 - 355 µm). 
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 Z nameraných priebehov časových závislostí konverzie horčíka pri rôznych teplotách 
a počiatočných koncentráciách HCl (pH) bola vyhodnotená teplotná závislosť rýchlosti 
rozpúšťania MgO. Bolo zistené, že rýchlosť rozpúšťania MgO klesá s rastúcim pH v celom 
sledovanom rozsahu teplôt. 
 Pre ďalšie úvahy o mechanizme rozpúšťania MgO bolo účelné (v súlade 
s kinetickými teóriami) odhadnúť hodnotu smernice závislosti log r – pH. Aj napriek tomu, že 
experimentálne určené hodnoty smerníc sa pohybujú v intervale 0,16 < n < 0,91, ktorý je 
v rámci experimentálnych chýb v súlade s predpoveďami klasických teórií (Vermilyea, Diggle, 
Gorichev), nie je možné na ich základe jednoznačne priradiť riadiaci dej alebo poukazujú na 
úplne odlišné mechanizmy riadenia. Nelineárny priebeh závislosti  log r = f(pH) navyše 
signalizuje, že so zmenou pH v tejto oblasti dochádza k zmene riadiaceho deja, resp. že sa miera 
vplyvu rôznych riadiacich dejov mení. Podľa teórie môže byť riadiacim krokom v oblasti pH ≈ 2 
povrchová hydroxylácia (O2-+H+→OH-). S nárastom pH môže úlohu riadiaceho deja postupne 
preberať protonácia hydroxylových skupín (OH- + H+→ H2O), prípadne podpovrchová 
penetrácia protónov. Výsledky naznačujú, že pri vyšších teplotách a pH ≥ 4 sa ako rýchlosť 
určujúci krok môže uplatniť buď jednostupňová protonácia (O2-+ 2H+→ H2O) alebo 
odstraňovanie katiónov Mg2+ z povrchu oxidu.  
 
 
1. Úvod 
 Štúdium kinetiky chemického rozpúšťania oxidov v kyselinách je problematikou, 
ktorej aplikácie spadajú do veľmi širokej oblasti procesov, počnúc environmentálnymi a 
geochemickými procesmi, cez koróziu, katalýzu až k priemyselnej výrobe liečiv. Aj napriek 
tomu, že za posledných tridsať rokov bol na túto tému publikovaný celý rad prehľadných prác 
[1-5], súhrne sa o nich dá povedať, že sú veľmi heterogénne tak prístupom k danej problematike, 
rozsahom reakčných podmienok ako aj formulovanými závermi.  
 Kinetike chemického rozpúšťania periklasu (MgO) bola venovaná pomerne veľká 
pozornosť. Rôzni autori zistili, že rozpúšťanie môže prebiehať v difúznej alebo kinetickej 
oblasti, tj. celková rýchlosť procesu môže byť v závislosti od reakčných podmienok určená 
rýchlosťou difúzie kvapalných reaktantov a/alebo produktov, resp. povrchovou reakciou [4-11]. 
Hlavným problémom pri štúdiu mechanizmu však je skutočnosť, že existuje viacero teórií, 
ktorých použitie vedie niekedy k rôznym záverom a neumožňuje jednoznačne určiť riadiaci dej 
[2,12,13]. Navyše sa postupne objavujú aj režimy, ktoré sa pomocou jestvujúcich kinetických 
teórií nedajú vysvetliť [2,8,14]. Tieto skutočnosti naznačujú, že formulovanie všeobecných 
zákonitostí, ktorými sa riadi chemické rozpúšťanie periklasu, si vyžaduje tak dôkladné 
experimentálne štúdium správania sa MgO v širokom intervale reakčných podmienok, ako aj 
kritické prehodnotenie existujúcich teórií.  
 Cieľom tejto práce je: 

a) doplniť a rozšíriť doposiaľ publikované informácie o rýchlosti rozpúšťania MgO o 
údaje namerané pri vyšších teplotách 

b) analyzovať vzťah medzi mechanizmom a reakčnými podmienkami na základe doteraz 
publikovaných teórií popisujúcich chemické rozpúšťanie MgO. 

 
 
2. Experimentálna časť 
2.1 Použité materiály  
 Vplyv reakčných podmienok na kinetiku lúhovania bol sledovaný na troch 
zrnitostných triedach vysokočistého produktu chemického spracovania magnezitových úletov 



Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 2  (202 - 208)                                                                                                        204 

 

závodu Hačava (HAMAG). Predúprava vzoriek bola uskutočnená mletím a suchým triedením na 
sitách. V snahe vyhnúť sa chybám, ktoré môže spôsobiť prípadná prítomnosť veľmi malých 
častíc, nalepených na povrchu väčších počas mletia, boli vzorky po mletí a triedení na sitách 
premyté acetónom a opätovne presitované. Fyzikálno-chemické charakteristiky použitých 
vzoriek sú uvedené v tabuľke 1. Lúhovacím činidlom bola kyselina chlorovodíková p.a. (35 
hm.%), riedená podľa potreby destilovanou vodou. 
 
   Table 1 Physico-chemical characteristics of samples of periclase 

 HAM/67 HAM/113 HAM/335 
Particle diameter [µm] -71+63 -125+100 -355+315 
Mean particle diameter [µm] 67 113 335 
Specific surface area [m2.g-1] 0.11 0.09 0.02 
Chemical composition wi [%]  
MgO 99.5 
CaO 0.15 
Fe2O3 0.12 
Al2O3 0.02 
SiO2 0.04 
L.O.I <0.1 
Rational analysis wi [%]  
periclase (MgO) 99.5 
magnesiumferrite (MgO.Fe2O3) 0.06 
dicalciumsilicate (2CaO.SiO2) 0.12 
brownmillerite (4CaO.Al2O3.Fe2O3) 0.10 
dicalciumferrite (2CaO.Fe2O3) 0.08 

 
 
2.2 Použité metódy 
 Kinetické merania boli uskutočnené v laboratórnom izotermickom miešanom reaktore. 
Vlastný miešaný reaktor tvorí sklenená valcovitá nádoba s celkovým objemom 1,5 dm3, 
vybavená vrtuľovým miešadlom a 4 bočnými zarážkami. Izotermický priebeh meraní bol 
zabezpečený pomocou temperovacieho hada spojeného s termostatom. Rozsah chemickej 
reakcie bol určený na základe kontinuálneho merania zmeny pH (∆pH) v reakčnej zmesi, 
v ktorej prebieha rozpúšťanie MgO.  
           Do reaktora prepojeného s pH-metrom (Mikrotechna, M 120) bola nadávkovaná 
kyselina chlorovodíková (nižšej koncentrácie ako zodpovedá požadovanej počiatočnej hodnote 
pH), reaktor bol uzavretý, napojený na termostat a za stáleho miešania vytemperovaný na 
stanovenú teplotu s presnosťou ± 0,1 K. Po dosiahnutí reakčnej teploty bola niekoľkými 
kvapkami HCl nastavená počiatočná hodnota pH roztoku (pH0) na požadovanú hodnotu a objem 
upravený na V0 (V0= 0,8 dm3). V čase t = 0 bola do reaktora nadávkovaná vzorka syntetickej 
magnézie (m0

MgO). Úbytok koncentrácie vodíkových iónov bol snímaný kombinovanou 
sklenenou elektródou (Theta 90, HC 103) kalibrovanou na kalibračné roztoky Titrisol (Merck) 
v oblasti, zodpovedajúcej zmene pH pri daných reakčných podmienkach.  
 Stupeň konverzie Mg bol vypočítaný na základe stechiometrie reakcie podľa vzťahu 
(1) pri V0 = konšt.: 
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v ktorom   označuje zmenu koncentrácie H
bH

c +∆ + iónov v objeme kvapaliny,  

vyjadrujú počiatočnú koncentráciu H

t
bHbH cc ++ ,0

+ iónov a ich koncentráciu v čase t,  m0
MgO  je navážka 

vzorky magnézie. 
 Podmienky merania boli volené tak, aby záznam umožnil vyhodnotenie časovej 
závislosti konverzie slinku v priebehu lúhovania s požadovanou citlivosťou, t.j. aby zreagované 
množstvo slinku v počiatočných štádiách rozpúšťania (XMg < 10%) vyvolalo zmenu pH rádovo 
vyššiu ako je citlivosť pH-metra. 
 
 
3. Výsledky 
 Rýchlosť rozpúšťania vzoriek HAM/67, HAM/113, HAM/335 bola študovaná pri 
počiatočných hodnotách pH0 = 2, 3 a 4 v teplotnom intervale 25°C až 60°C. 
 Vplyv teploty na časový priebeh konverzie bol sledovaný pri troch počiatočných 
koncentráciách HCl v teplotnom intervale 25°C — 60°C. Priebeh kinetických kriviek na obr.1 
dokumentuje citlivú odozvu rýchlosti rozpúšťania MgO  na rastúcu  teplotu.  
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Fig.1 Effect of temperature on fraction of MgO dissolved (HAM/113; c0

HCl=0.01 M) 
 
 

 Urýchľujúci vplyv teploty bol zaznamenaný aj pri rozpúšťaní syntetickej magnézie 
v zriedenejšej kyseline (pH0=3 a 4). 
 Pri štúdiu vplyvu koncentrácie sa zistilo, že rýchlosť rozpúšťania horčíka klesá 
s klesajúcou koncentráciou HCl (nárastom pH). Situácia je pri teplote 25°C znázornená na obr.2. 
Analogický priebeh  bol pozorovaný  aj pri 45°C a 60°C. 
 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0 50 100 150

t [min]

X M
g

pH = 2
pH = 3
pH = 4

 
Fig.2 Effect of hydrochloric acid concentration on fraction of MgO dissolved   (HAM/113; ϑ= 25°C) 
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 Okrem teploty a pH bol testovaný aj vplyv veľkosti častíc. Z meraní vyplynulo, že 
rýchlosť rozpúšťania stúpa s klesajúcim rozmerom častíc. Situáciu ilustruje obrázok 3. 
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Fig.3 Effect of particle size on fraction of MgO dissolved (c0

HCl = 0.01 M; ϑ = 25°C) 
 
 
4. Diskusia a závery 
 Pri vyhodnocovaní meraní pH – t sme vychádzali z predpokladu, že povrchová plocha 
častíc a teda aj rýchlosť rozpúšťania MgO v počiatočnom štádiu procesu (t.j. pri XMg ≤ 0,1, čo 
zodpovedá  ∆pH ≈ 0,4) je prakticky konštantná. Na základe uvedených predpokladov platí vzťah 
(2): 
 
  (2) t

MgO mmMStr −≅ 0...
 
kde r – rýchlosť rozpúšťania MgO, t – reakčný čas, S – celková plocha povrchu častíc vo 
vzorke, MMgO – mólová hmotnosť MgO, m0 – navážka vzorky, tj. hmotnosť MgO pred 
rozpúšťaním, mt – hmotnosť nezreagovaného MgO v čase t. 
 Úpravou vzťahu (2) získame rovnicu (3): 
 
 ( ) tktMSrtX MgOAMg .... ′′==  (3) 
 
kde je konštanta (k ′′ MgOAMSrk .=′′  [s-1]). 
 Hodnoty počiatočných rýchlostí rozpúšťania MgO sme získali lineárnou regresiou 
nameraných údajov (aspoň troch paralelných pokusov) pomocou vzťahov (1) a (3). Výsledky sú 
uvedené v tabuľke 2. 
 
     Table 2  Initial rates of MgO dissolution 

pH0 = 2  pH0  = 3  pH0 = 4   
Temperature 
[°C] 

r 
[mol.m-2.s-1] 

log r 
[mol.m-2.s-1] 

r 
[mol.m-2.s-1] 

log r 
[mol.m-2.s-1] 

r 
[mol.m-2.s-1] 

log r 
[mol.m-2.s-1] 

25 1.24x10-5 -4.90 8.70x10-6 -5.06 2.49x10-6 -5.60 
45 6.73x10-5 -4.17 2.17x10-5 -4.66 3.80x10-6 -5.42 
60 1.43x10-4 -3.84 3.72x10-5 -4.43 4.54x10-6 -5.34 

 
 
 Z priebehov závislostí XMg - t pri rôznych teplotách a počiatočných koncentráciách 
HCl (rôznych pH0) bola vyhodnotená teplotná závislosť rýchlosti rozpúšťania MgO. Obrázok 4 
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ukazuje, že rýchlosť rozpúšťania MgO klesá s rastúcim pH v celom sledovanom rozsahu teplôt. 
Vplyv teploty je najvýraznejší pri pH0  ≈ 2 a s rastúcim pH klesá. 
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Fig.4 Temperature dependence of log r = f(pH0) for HAM/113 

 
 
 Pre ďalšie úvahy o mechanizme rozpúšťania MgO je účelné (v súlade s kinetickými 
teóriami [2, 12, 13]) odhadnúť hodnotu smernice závislosti log r – pH. Výsledky uvádza tabuľka 
3. 
 
       Table 3  Calculated values of the slopes of log (rate) vs. pH dependence 

Calculated values 
- dpHrdn log=  pH 

25°C 45°C 60°C 
2 – 3 (1) -0.16 -0.49 -0.59 

3 (2) -0.35 -0.63 -0.75 
3 – 4 (1) -0.54 -0.76 -0.91 

  (1) – value calculated as (log r2 – log r1)/(pH2
0 – pH1

0) 
  (2) – value obtained by a nonlinear regression of log r vs. pH0 dependence 
 
 
 Z hodnôt v tab.3 vyplýva, že pri rozpúšťaní MgO v zriedených roztokoch HCl 
smernica závislosti log r – pH pri každej teplote klesá so zvyšujúcim sa pH. Určené hodnoty 
smerníc sa pohybujú v intervale 0,16 < n < 0,91, ktorý je v rámci experimentálnych chýb 
v súlade s predpoveďami klasických teórií (Gorichev [2],Vermilyea [12], Diggle [13]).  
 Nelineárny priebeh závislosti  log r = f( pH) navyše signalizuje, že so zmenou pH 
v tejto oblasti dochádza k zmene riadiaceho deja, resp. že sa miera vplyvu rôznych riadiacich 
dejov mení. Podľa teórie môže byť riadiacim krokom v oblasti pH ≈ 2 povrchová hydroxylácia 
(O2+H+→OH- [13]). S nárastom pH môže úlohu riadiaceho deja postupne preberať protonácia 
hydroxylových skupín (OH- + H+→ H2O [12,13]), prípadne podpovrchová penetrácia protónov 
[2]. Pri vyšších teplotách a pH ≥ 4 sa ako rýchlosť určujúci krok môže uplatniť buď 
jednostupňová protonácia (O2-+ 2H+→ H2O [12,13]) alebo odstraňovanie katiónov Mg2+ 
z povrchu oxidu [13].  
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