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РЕЗЮМЕ
Представени са резултатите от изследванията на авторите върху плазмохимичното преработване, в условията на нискотемпературна плазма, на
минерали (циркон, естествени фосфати, българит, серпентит, пирит), концентрати (манганооксиден, молибденов, кобалтов кек) и промишлени отпадъци
– твърди (фосфогипс и стерил от Медет), течни (отпадъци от органични производства) и газообразни (димни газове от ТЕЦ, химични и металургични
предприятия). Направен е преглед на процесите на плазмохимично получаване на нанодисперсни прахове (НДП), а именно плазмено прекондензиране
(циркон, корунд), плазмена деструкция и/или редукция на циркон, манганови оксиди, молибденови съединения (молибденов концентрат, молибденови
оксиди), кобалтов кек, желязо-съдържащи съединения и т.н. Представена е конструкцията на електродъговите плазмотрони, плазмохимичните реактори
и смесители, закаляващи устройства и прахоуловители. Предложен е механизъм за плазмохимичното получаване на нанодисперсни прахове в
условията на високо-енталпийна плазма. Направен е обзор на производтвото на НДП (метали – Mn, Mo, Co, Fe, оксиди, нитриди, пигменти, катализатори
и т.н.), които представляват практически интерес (например в производството на различни контактори, в праховата металургия, химичната
промишленост, машиностроенето и т.н.).

ВЪВЕДЕНИЕ
Плазмохимичното преработване на минерали,
концентрати и промишлени отпадъци напоследък се
разрастна (Високов, 1984, 1987, 1998). Интересът на
изследователите и потребителите към този метод за
преработване се продопределя от предимствата на
плазмохимичните процеси (ПХП): 1. Тези процеси протичат
с висока скорост (време на контакт 10-5÷10-3 s) при високи
специфични енталпии и високи температури – всички тези
фактори водят до минитюаризация на празмохимичното
оборудване; 2. Повечето от интересните от практическа
гледна точка ПХП са едностадийни; 3. ПХП са практически
нечувствителни към примеси в суровините; 4. ПХП могат
да се прилагат за преработване на труднопреработваеми,
но широко разпространени суровини (въздух, руди,
промишлени отпадъци и т.н.); 5. ПХП могат да се прилагат
за оползотворяване на ценни компоненти от неорганични и
органични производства, от металургията, при
едновременно разграждане на отпадъците до безопасни
продукти, които не замърсяват околната среда; 6. ПХП
могат да бъдат лесно моделирани, оптимизирани и
контролирани. Прилагат се газо- и електродинамични
методи за контрол. Този вид контрол води до намалени
изисквания по отношение на топлоустойчивостта на
плазмохимичното (ПХ) оборудване; 7. Всички ПХП могат
да бъдат организирани по еднотипни технологични схеми.
Принципната схема на ПХ оборудване, независимо от
прилагания ПХП, се състои от генератор на
нискотемпературна плазма (плазмотрон), смесител,
плазмохимичен реактор, закаляващо устройство и

устройство за събиране и разделяне на крайните продукти;
8. ПХТ не изисква големи капитални инвестиции; 9. Може
да се постигне равномерно обработване.
Целите на представената работа са:
1.

2.

3.

Да се обобщят изследванията ни върху
плазмохимичното преработване, в условията на
електродъгова термална плазма, на минерали,
концентрати и промишлени отпадъци – твърди, течни
и газообразни.
Да се обобщят резултатите от изследванията върху
плазмохимичното синтезиране на нанодисперсни
прахове чрез плазмено прекондензиране и плазмена
деструкция и/или редукция.
Да се направи преглед на оборудването (наш дизайн
и изработка) – различни електродъгови плазмотрони,
плазмохимични реактори и смесители, закаляващи
устройства и прахоуловители.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Следното оборудване беше конструирано и построено
(Високов, 1984):
• Електродъгови плазмотрони – дву- и многосекционни,
с капацитет от няколко до 15 kW;
• Плазмохимични смесители – цилиндирични, с форма
на пресечен конус и т. н.;
• Плазмохимични реактори (метални и керамични) – със
“студени” стени (СС) - температура на стената Tcс =

ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46(2003), св. II, ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Високов Г. и др. ПЛАЗМОХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА …
500 K и с “горещи” стени (ГС) - температура на
стената Tгс = 1500 K;
• Прахоуливители – циклони, ръкавни филтри,
електрофилтри и т.н.

Принципна схема на плазмената инсталация, използвана
за преработване на минерали и промишлени отпадъци е
представена на фиг. 1.

Фигура 1. Схема на плазмохимичната инсталация: 1 - електродъгов постояннотоков плазмотрон, 1а – катод от
ториран волфрам, 1в – меден водоохлаждан анод, 1с – пластмасова регулираща шайба, 2 – ПХР, 3 - закаляващо
устройство, 4 – водоохлаждани медни секции на закаляващото устройство, 5 – прахоуловителна камера, 6 – филтър, 7
–вибрационно прахоподаващо устройство (при нужда се използва и прахоподаващо устройство вибрационнен бутален
тип), 8 – токоизправител, 9 – разходомери, 10 – бутилки с плазмообразуващ, прахоносещ и закаляващ газ, Т1 –
температура на входящата вода, Т2 – температура на изходящата вода.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

налягане 0.1 МРа в интервала 1000÷3700 К (със стъпка
300 К) при съотношение твърда фаза / газова фаза = 100
g/m3. Следните материали бяха разгледани като суровини:
естествен фосфат, фосфогипс, фосфит от Мароко,
пиритен концентрат, стерил от Медет, българит,
серпентинит. Бяха използвани различни съотношения на
ингредиентите (Високов, 1984, 1998). Следните
компоненти бяха отчетени в твърда фаза (в зависимост от
състава и съотношението на ингредиентите): CaO, CaSO4,
Ca2SiO4, Ca2Al2SiO7, CaF2, Ca10F2(PO4)6, Ca2F2O5, Ca3(PO4)2,
FeO, Al2O3, CaMgSiO4 и т. н. Следните компоненти бяха
отчетени в твърда фаза: S, SO, SO2, SiO, Ca, CaO, CO,
CO2, PO, PO2, F, MgF2.

Моделни и термодинамични пресмятания
Разработени са тримерни модели за движението,
нагряването, стапянето и изпарението (термичната
деструкция) на частици с микронни размери в
оссиметричен плазмохимичен реактор. Моделите дават
възможност да се определят оптималните параметри на
ПХР: размери на реактора, време на престой на частиците
в реактора, температура на ПХР (СС) и ПХР (ГС), промени
в размера на частиците по дължината на ПХР и т. н.
Моделите позволяват също да се определи скоростта,
плътността и температурния профил на плазмата (газа) в
ПХР, както и параметрите, характеризиращи движението,
нагряването, стапянето и изпарението/термичната
деструкция на частичките с микронни размери в ПХР. Бе
намерена добра корелация между моделните изследвания
и експерименталните резултати (Високов, 1998).

Експериментални изследвания върху плазмохимично
преработване на минерали и промишлени отпадъци
Плазмена деструкция на минерали и концентрати
Проведена бе термична деструкция на циркон в
плазмената инсталация, показана на фиг. 1. (Високов,
1998). При температура над 2050 К кристалната решетка
на циркона се разрушава и се получава смес от оксиди:

Термодинамичните равновесни пресмятания в
многокомпонентни системи се основават на факта, че при
равновесие свободната енергия на Гибс достига до
екстремум. Бе разглеждана изолирана система (не
обменяща маса и енергия с обкръжаващата среда).
Термодинамичните пресмятания бяха направени при

ZrSiO4 ⇔ ZrO2 + SiO2

(1).
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Сместа се третира с 50 % разтвор на NaOH при
температура 530 К. В резултат аморфният SiO2 се
трансформира в разтворима сол:
SiO2 + 2NaOH ⇔ Na2SiO3 + H2O

(2),

и в утайката остава ZrO2 (с чистота 95-96 %). Дори без
излугване на SiO2, сместа от ZrO2 и SiO2 може да се
използва за оцветяване на топлоустойчива керамика, като
огнеупорен и/или абразивен материал, за производство на
химикали и др. Материалите, изработени от ZrO2 са
топлоустойчиви до 3000 К,
а тези, изготвени от
деструктуриран ZrO2 издържат до 2000 К.
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нова насока в технологията за преработване на металсъдържащи суровини и отпадъци. Нанодисперсни метални
прахове (Mn, Mo, Co) бяха получени за първи път в света
чрез
редукция
на
съответните
концентрати
(манганооксиден, молибденов, кобалтов кек) (Високов,
1998) в условията на електродъгова НТП в лабораторни
и/или полупромишлени условия с използване на
газообразни редуктори (H2, C4H10, NH3). Нанодисперсно Fe
(със специфична повърхност до 160 m2/g) бе получено
чрез редукция на Fe2O3 с H2, като съотношението α-Fe/γ-Fe
може да бъде контролирано чрез скоростта на закаляване.
Като пример е представена редукцията на Со кек.
Кобалтовият кек е отпадъчен продукт от електролизното
получаване на Zn от цинкови концентрати. Обикновено
кекът съдържа следните метали (в масови %): Co 2÷6, Zn
9÷11.5, Ni 0.0007÷0.0009, Cu 0.1÷1.0 и Cd 0.16÷0.5. В
изследванията ни, целящи повишаване на количеството на
Со в кека, бе използван кек със следния състав (в масови
%): Co 4.02, Zn 11.2, Ni 0.0007, Cu 0.72, Cd 0.16, and S 25.5.
Обогатяването на кека с Со чрез плазмохимична редукция
се основава на реакцията:

Плазмената деструкция на Mn и Fe минерали (вюстит,
магненит, хематит, и манганооксиден концентрат) се оказа
ефективен метод за тяхната трансформация до по-нисши
съединения (например, оксиди). Лимитиращ стадий на
пълното термично разлагане на кислород-съдържащи
вещества е деструктурирането на нисшите оксиди (напр.
MnO, FeO) до съответния химичен елемент и кислород.
Плазмохимичното преконздензиране на високотопоми
вещества е метод за производство на нанодисперсни
прахове (НДП) (Високов, 1998). При прекондензиране на
корунд (α-Al2O3) с размер на частиците под 50 µm се
получи нанодисперсен Al2O3 със специфична повърхност
30 - 50 m2/g, в зависимост от условията на
плазмохимичния процес.

CoS + H2 ⇔ Co + H2S

(3).

Бяха направени термодинамични пресмятания за
реакцията, като бяха използвани стандартните стойности
за енталпията на веществава, участващи в реакцията. В
сметките бе взето предвид стабилното агрегатно
състояние при съответната температура. Получените
резултати са представени в Таблица 1.

Плазмохимична редукция на руди и концентрати
Плазмохимичната редукция на метални оксиди и
метални сулфидни концентрати (кекове) представлява

Таблица 1. Температурна зависимост на свободната енергия на Гибс и равновесната константа за реакция (3)
T, K
1000
1500
2000
2500
2000
3500
7.53
-64.4
-33.8
-3.17
4.25
16.8
∆GT.103, J/mol
lgKp
-1.64
9.39
3.69
0.277
-0.309
-1.05
Kp
2.3.10-2
2.55.109
4.9.103
1.9
0.49
8.9.10-2

4000
29.4
-1.61
4.05.10-2
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Максимумът на фигури 2÷4 може да бъде обяснен с
въздействието на противоположни процеси. Максимумът,
наблюдаван на фиг. 2 може да бъде приписан на
действието на следните фактори: а) с нарастването на
дяла на процеса, протичащ в газова фаза при
повишаването на температурата
също нараства и
специфичната повърхност на получения продукт и б) с
повишаване на температурата, процесът на спичане на
НДП в прахоуловителите се ускорява и това води до
намаляване на специфичната повърхност. Максимумът,
наблюдаван за зависимостта “съдържание на Со / средна
масова температура в реактора” се отмества към повисока температрура при повишаване на разхода на
редуктора (фиг. 3), защото редукторът се използва като
прахоносещ газ и неговото движение намалява
средномасовата температура в ПХР. Максимумът,
наблюдаван за зависимостта “редукция на Со кек /
средномасова температура” също зависи от разхода на
редуктора. С повишаване на разходът на редуктора,
температурата в реакционната зона на ПХР се понижава, в
резултат на което равновесието се изтегля наляво (към
сулфида). За описване на редукцията на Со кек във Н2
среда може да се предложи механизъм със следните
етапи: 1) нагряване на частиците на кека (предимно
сулфиди на Co, Zn, Cu, Cd и Ni) до температура на топене
– хетерогеннна редукция на сулфидите се осъществява на
този етап; 2) сфероидизация на затопените частички; 3)
стапяне на частичките и образуване на течни капки;
капките се формират при постоянна температура
(температура на топене) и техният размер постепенно
намалява поради изпарение; 4) пълно изпарение на
частичките и преминаване в газова фаза (под формата на
атоми и радикали) – при температура 4000 К; протичат
процеси на хомогенна редукция; 5) кондензиране на
частичките като различни фази по време на закаляването.
През първите четири стадия протича интензивна редукция
(до 4000 К). По време на петия стадий се създават условия
за протичане на обратната реакция, описана с уравнение
(3), в зависимост от ефективността на закаляването.

Фигура 2. Специфична повърхност (дисперсност) като
функция на средно масовата температура на плазмата
1 – разход на H2 1540 L/h, 2 – разход на H2 770 L/h.
Въз основа на резултатите, показани в таблица 1, може да
се твърди, че от термодинамична гледна точка редукцията
на CoS с Н2 в условията на НТП трябва да се проведе в
температурния интервал 1500 ÷ 2500 K.
Подобни пресмятания бяха направени за другите
компоненти на кека, които се редуцират по-лесно. Чрез
изсушаване при 500 К кекът бе трансформиран в черен
прах със следния състав (в масови %): Co 6.08, Zn 16.9, Ni
0.0011, Cu 1.08, Cd 0.24 и S 19.9. Прахът бе
плазмохимично третиран в инсталацията, показана на фиг.
1. Резултатите от химичния анализ (съдържание на Со,
степен на редукция) и определянето на специфичната
повърхност са представени на фигури 2÷4.

Фигура 3. Съдържание на Co в получения продукт като
функция на средно масовата температура на плазмата:
1 – разход на H2 1540 L/h, 2 – разход на H2 770 L/h.

Рентгеноструктурният анализ на получените продукти
показа, че Со е под формата на елементен Со, СоО и CoS.
Това потвърждава високата химична активност на Со
прахове, получени чрез редукция в условията на НТП –
кислородът от въздуха лесно окислява метала.
Бяха проведени експерименти за редукция на Со кек с
Ar-H2 плазма, с използаване на Ar като като прахоносещ
газ. Резултатите са представени в таблица 2.

Фигура 4. Степен на редукция като функция на средно
масовата температура на плазмата: 1 – разход на H2
1540 L/h, 2 – разход на H2 770 L/h.
Таблица 2.
I
A
200
300

Технологични параметри при плазмохимичната редукция на Со кек
U
W
Arпл
H2пл
Arпр
Co
V
kW
L/h
L/h
L/h
%
54
10.8
2550
390
340
11
55
16.5
2550
390
340
10.2

S
m2/g
36
28

Sост
%
18.26
14.49

B
%
8
27.1
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Резултатите от редукцията на Со кек с Н2 и Ar-H2 плазма
реагенти, място на подаване на реагентите в реактора,
не се различават съществено, както може да се види от
форма на реактора, тип реактор – СС или ГС и др.).
таблица 2 и фигури 2÷4. Трябва да се посочи, че Со
Изследвани са физикохимичните свойства (обемна маса,
прахов концентрат, съдържащ около 20 масови % Со и
специфична повърхност, химичен и фазов състав, наличие
практически не съсържащ S бе получен в пилотна
на примеси и др.) на плазмохимично получените НДП от
инсталация, използваща Ar-H2 смес като плазмоSiO2, Al2O3 и Fe
оксиди. Беше намерено, че: а)
образуващ газ. Този концентрат може да се използва за
специфичната повърхност на частиците може да се
производство на чист Со и кобалтови съединения.
контролира в широк интервал – от няколко до няколко
десетки m2/g в зависимост от параметрите на ПХП; б) НД
Основните свойста (такива като специфична повърхност,
частици са със сферична или почти сферична форма,
дисперсност, степен на редукция, пирофорност и т.н.) на
размерът им е между 5 и 100 nm, степента на
НДП, получени чрез редукция, могат да бъдат обяснени с
монодисперсност зависи от параметрите на ПХП; в)
влиянието на параметрите на плазмохимичния процес и
обемната маса, която зависи от дисперсността на НД
структурните и химични промени в третираните суровини.
оксиди, е от няколко до няколко стотици kg/m3; примесите
Нанодисперсните метални прахове (НДМП), получени чрез
в НД оксидни прахове се дължат на примеси в суровините
редукция на метални оксиди и/или метални сулфидни
или (в някои случаи) на ерозия на електродите или на
концентрати се характеризират с тяхната голяма
покритието на ПХР.
специфична повърхност (от няколко до няколко десетки
2
m /g), респективно размер на техните предимно сферични
Фазовият анализ показа наличие предимно на
частички – от няколко до 100 nm. Високота дисперсност на
високотемпературни
термодинамично
нестабилни
НДМП зависи основно от два фактора: степента на
модификации на съответните оксиди, с изключение на
изпарение на суровината в ПХР и ефективността на
SiO2, който бе получен като аморфна фаза. Химичният
закаляването. Степента на редукция на суровината зависи
състав на нанодисперсните оксидни прахове (в случая,
от: състава на материала, температурата, кинетиката на
когато се получава повече от един прах, напр. железни
съответната редукционна реакция (време на престой в
оксиди) е функция на средната масова температура на
ПХР), скорост на закаляване, ефективност на инхибиране
ПХР
(температурен
профил
на
реактора),
на високата химична активност на плазмохимично
свръхстехиометричното количество на окислителя и
синтезираните НДМП. Физикохимичните параметри на тези
продължителността на реакцията. Степента на окисление
прахове могат да бъдат контролирани до висока степен
на суровината се определя от термодинамичните и
чрез вариране на параметрите на ПХР.
кинетични параметри на съответния процес и от
параметрите на преработката, такива като температура,
Плазмохимичното производство на НДМП (Mn, Mo, Co,
концентрация на окислителя, време на контакт между
Fe) може да представлява значителен практически
суровината и окислителя.
интерес (за праховата металургия, производството на Мо
контактори и др.), ако се използват суровини с подходящ
Предложен е механизъм, обясняващ наличието на
състав и се вземат ефективни мерки за пасивирането на
високотемпературни
термодинамично
нестабилни
НДМП. Намерени са подходящи пасиватори (Високов,
модификации на оксидите, формиращи НДП, в зависимост
1998) за намаляване на високата химична активност
от параметрите на плазмения процес и ефективността на
(пирофорност) на НДМП: N2 – за Mn прах, CO – за Mo прах
закаляването (Високов, 1998).
и N2 + 0.5% O2 – за Fe прах.
Бе разработана технология за плазмохимичен синтез на
НД SiO2, чез редукционно-окислително изпарение на
кварцов пясък. Бе построена пилотна инсталация (с
капацитет 5 t/год.) на територията на Химко-Враца
(Високов, 1998).

Плазмохимично окисление на химикали, руди и
концентрати
Високотемпературните параметри на електродъговата
НТП са ефективен фактор за получаване на НДП от
различни материали, такива като: SiO2 (чрез хидролиза и
окисление на SiCl4 или чрез окисление или деструктивно
изпарение на кварцов пясък), Al2O3 (чрез окисление на Al с
O2), Fe-оксидни пигменти (чрез окисление на
грубодисперсно Fe и пиритни угарки), метални оксиди
(чрез окисление на съответните метални концентрати,
такива като манганооксиден концентрат и др.).
Стойностите на енталпията на реакцията и равновесната
константа бяха предварително изчислени, за да се
подбере подходящ за изследванията
температурен
интервал.

Плазмохимично синтезираните НД оксидни прахове
могат да бъдат широко използвани, както следва: НД SiO2
– като пълнител във фармацефтичната, козметичната,
хранителната, каучуковата промишленост и др.; НД Al2O3 –
като инертен пълнител, адсорбент, топло- и корозионноустойчив материал, в праховата металургия и т. н.; НД Feоксидни пигменти – за производство на минерални
пигменти (черни, тъмно-кафяви, кафяви, жълти,
виолетови); НД метални оксидни концентрати – за
производство на съответните метали (Co, Zn, Mn) и
техните оксиди и други съединения.
Плазмохимично деактивиране и оползотворяване на
твърди, течни и газообразни отпадъци
Бяха направени литературен обзор и експериментални
изследвания
върху
плазмохимичната
деструкция
(деактивация) на твърди (пестициди с изтекъл срок на

За всеки от случаите, с цел осигуряването на
производството на НДП и оксиди с предварително
зададени характеристики бяха определени оптималните
условия в ПХР (температурна област, консумирана
енергия, скорост на потока, съотношение на използваните
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годност), течни органични (кубови остатъци и смоли) и
газообразни (CO2, NOx, SO2, H2S, димни газове и др.)
отпадъци (Високов, 1984, 1987).
Твърдите и течни органични отпадъци се разрушават
главно в условията на електродъгова НТП. При това се
получават висококалорични горливи газове. Пестицидите
се обезвредат в условията на водна електродъгова НТП.
Газообразните
токсични
оксиди
се
третират
плазмохимично в условията на коронния разряд на
различни типове електрофилтри. Като краен продукт се
получават азотни торове.

основни случая: а) когато е невъзможно да бъдат получени
по конвенционални методи продукти със специфични
характеристики (НД прахове и/или оксиди с висока
чистота) и б) трябва да се деактивират / разрушат по
безопасен начин високотоксични твърди, течни и
газообразни отпадъци.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки резултатите от нашите изследвания върху
плазмохимичното преработване на минерали и
промишлени отпадъци, може да се посочи, че
плазмохимичният метод доказа своята ефективност в два
Препоръчана за публикуване от
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Abstract
Results are presented of the authors’ investigations on plasma-chemical processing, under conditions of electric arc thermal plasma, of minerals (zircon, natural
phosphates, bulgarite, serpentinite, pyrite), industrial concentrates (manganese oxide, molybdenum, cobalt cake) and industrial waste – solid (phosphogypsum, and
refuse from Medet Company), liquid (waste of organics production) and gaseous (chimney gas from Thermo-Electric Power Stations, chemical and metallurgical
enterprises, etc.). Processes of plasma-chemical production of nano-dispersed powders (NDP) are reviewed, namely plasma re-condensation (zircon, corundum),
plasma destruction and/or reduction of zircon, manganese oxides, molybdenum compounds (molybdenum concentrate, molybdenum oxides), cobalt cake, iron-bearing
compounds, etc. Design of electric-arc plasmotrons, plasma-chemical reactors and mixers, quenching devices and powder collectors is presented. A mechanism has
been proposed for the plasma-chemical production of nano-dispersed powders (NDP) under conditions of high-enthalpy plasma jets. Production of NDP (metals – Mn,
Mo, Co, Fe, oxides, nitrides, pigments, catalysts, etc.) is reviewed, which NDP are of practical interest (for example – in different contactors production, in powder
metallurgy, chemical industry, machine-building, etc.).

INTRODUCTION
Plasma-chemical processing of different minerals,
concentrates and industrial waste has been increased recently
(Vissokov, 1984, 1987, 1998). The interest of investigators and
users to this processing method is predetermined by the
indisputable advantages of the plasma-chemical processes
(PCP): 1. These processes proceed with high rate (contact
time of 10-5 ÷10-3 s) at high specific enthalpies and high
temperatures – all these factors lead to a miniaturization of
plasma-technology equipment; 2. Most of the interesting from
the practical point of view PCP are one-stage processes; PCP
are practically insensitive to the admixtures in the raw
materials; 4. PCP can be used to process difficult for
processing but widely spread raw materials (air, ores, industrial
waste, etc.); 5. PCP can be used to utilize valuable
components from inorganic and organic chemistry production,
from metallurgy at simultaneous waste destruction to nonharmful products that do not pollute the environment; 6. PCP
can be easily modeled, optimized and controlled. Gas and
electrodynamical controlling methods can be applied. This type
of control leads to decreased thermal stability requirements for
the plasma-chemical (PC) equipment; 7. All PCP can be
organized in a similar technological scheme. The principal
scheme of the PC equipment, independently on the PCP used,
consists of low-temperature plasma (LTP) generator
(plasmotron), mixer, plasma-chemical reactor (PCR),
quenching device and a device for collection and separation of
final products. 8. The plasma-chemical treatment does nor
require big capital investment; 9. Uniform treatment can be
achieved.
Goals of the present work were:

4. To summarize our investigations on plasma-chemical
processing, under conditions of electric arc thermal plasma, of
minerals, industrial concentrates and industrial waste – solid,
liquid and gaseous.
5. To summarize the results of studies on plasma-chemical
synthesis of nano-dispersed powders (NDP) by plasma recondensation and plasma destruction and/or reduction.
6. To review the equipment (our design and preparation) for
different electric-arc plasmotrons, plasma-chemical reactors
and mixers, quenching devices and powder collectors.
EXPERIMENTAL EQUIPMENT
The following equipment has been designed and constructed
(Vissokov, 1984):
• Electric arc plasmotrons – with two and many sections,
with the capacity from several to 15 kW;
• Plasma-chemical mixers – cylindrical, truncated cone,
etc.;
• Plasma-chemical reactors (metal and ceramic) – with
“cold walls” (CW) – temperature of the wall Tcw = 500 K
and with “warm walls” (WW) – temperature of the wall T ww
= 1500 K;
• Powder collecting devices: cyclones, sleeve-filters,
electrical filters, etc.
A principal scheme of a plasma installation used for
processing of minerals and industrial waste is presented in Fig.

Figure 1. Schematic drawing of the plasma-chemical installation
1 - electric-arc D.C. plasmatron, 1a – thoriated tungsten cathode, 1b – copper water-cooled anode, 1c – plastic adjusting ring, 2 – CW
PCR, 3 – quenching device, 4 – copper water-cooled sections for the quenching device, 5 – powder-trapping chamber, 6 – filter, 7 –
vibration powder-feeding device (if necessary, a piston type vibration powder-feeding device can also be used), 8 – current rectifier,
9 – flow-meters, 10 – bottles with plasma-forming, powder carrying and quenching gases, T1 – temperature of inlet water, T2 –
temperature of outlet water.
RESULTS AND DISCUSSION
Model and thermodynamic calculations
Three-dimensional models of the motion, heating, melting,
and evaporation (thermal destruction) of micron-size particles
in an axial-symmetric PCR were developed. The models give
the opportunity to determine the optimal parameters of the
PCR: dimensions of the reactor, residence time of particles in
the reactor, temperature in the PCR (CW) and PCR (WW),
changes in particles size along the PCR, etc. The models
allowed also obtaining the rate, density and temperature
profiles of the plasma (gas) in the PCR, as well as parameters
characterizing the motion, heating, melting and evaporation /
thermal destruction of micron-sized particles in the PCR. Good
correlation was found between model calculations and
experimental results (Vissokov, 1998).
Thermodynamic equilibria calculations in multi-component
systems are based on the fact that the Gibbs free energy
reaches an extremum at the equilibrium. An isolated system
(not exchanging mass and energy with the surroundings) was
considered. Thermodynamic calculations were made at
pressure of 0.1 MPa within the 1000÷3700 K interval (step of
300 K) at ratio solid phase / gaseous phase = 100 g/m3. The
following materials were considered as raw materials: natural
phosphate, phosphogypsum, phosphite from Marocco, pyrite
concentrate, refuse from Medet Company, bulgarite,
serpentinite. Different mass ratios of ingredients were applied
(Vissokov, 1984, 1998). The following components were
and those made of ZrO2 produced by destruction – up to 2000 K.

considered in the solid phase (depending on the composition
and ratio of ingredients): CaO, CaSO4, Ca2SiO4, Ca2Al2SiO7,
CaF2, Ca10F2(PO4)6, Ca2F2O5, Ca3(PO4)2, FeO, Al2O3,
CaMgSiO4, etc. The following components were considered in
gaseous phase: S, SO, SO2, SiO, Ca, CaO, CO, CO2, PO,
PO2, F, MgF2.
Experimental investigations on the plasma-chemical
processing of minerals and industrial waste
Plasma destruction of minerals and concentrates
Thermal destruction of zircon was carried out (Vissokov,
1998) using the installation shown in Fig. 1. The crystal lattice
of zircon was destroyed at temperature higher than 2050 K and
a mixture of oxides was obtained:
ZrSiO4 ⇔ ZrO2 + SiO2

(1).

The mixture was treated with 50 % solution of NaOH at
temperature of 530 K. As a result, the amorphous SiO2 was
transformed into soluble salt:
SiO2 + 2NaOH ⇔ Na2SiO3 + H2O

(2),

and ZrO2 (grade of 95-96 %) was left in the precipitate. Even
without SiO2 leaching, the mixture of ZrO2 and SiO2 can be
used for coloring the thermally resistant ceramics, as refractory
and/or abrasive material, for chemicals production, etc.
Materials made of ZrO2 are heat-resistant up to 3000 K

Plasma destruction of Mn and Fe minerals (wustite,
magnetite, hematite, and manganese oxide concentrate)
turned to be an effective method for their transformation to
inferior compounds (oxides, for example). Destruction of the
lowest-valence oxides (MnO, FeO) to the corresponding
chemical element and oxygen represents the limiting stage of
the thermal destruction of the minerals.
Plasma-chemical re-condensation of high-melting-point
substances is a method for producing nano-dispersed powders
(NDP) (Vissokov, 1998). Nano-dispersed Al2O3 with specific
surface of 30 ÷ 50 m2/g (depending on the plasma-process
conditions) was obtained by re-condensation of corundum (αAl2O3) with particles size less than 50 µm.
Plasma-chemical reduction of ores and concentrates
The plasma-chemical reduction of metal oxide and metal
sulfide concentrates (cakes) represents a new direction in the
technology for processing metal-bearing raw materials and
residues. Nano-dispersed metal powders (Mn, Mo, Co) have
been obtained for the first time worldwide by reduction of
corresponding concentrates (manganese oxide, molybdenum,
cobalt cake) (Vissokov, 1998) under conditions of electric arc
LTP at laboratory and/or pilot scale with use of gaseous
reductants (H2, C4H10, NH3). Nano-dispersed Fe (with specific
surface up to 160 m2/g) was obtained by reduction of Fe2O3

with H2, and the ratio α-Fe/γ-Fe can be controlled by changing
the quenching rate.
Investigations on reduction of Co cake are presented here as
an example. The Co cake is residue by-product of the Zn
production by means of electrolysis of lead-zinc concentrates.
The cake usually contains the following metals (in mass %): Co
2÷6, Zn 9÷11.5, Ni 0.0007÷0.0009, Cu 0.1÷1.0, and Cd
0.16÷0.5. Cake with the following composition was considered
in our investigations aimed at increasing the Co amount in the
cake (in mass %): Co 4.02, Zn 11.2, Ni 0.0007, Cu 0.72, Cd
0.16, and S 25.5. The cake enrichment with Co by means of
plasma chemical reduction is based on the reaction:
CoS + H2 ⇔ Co + H2S

(3).

Thermodynamic calculations for the reaction were made.
Standard enthalpies of the substances participating in the
reaction were used. Their aggregate state at corresponding
temperatures was used in calculations. Results are presented
in Table 1.
Based on the results shown in Table 1, it can be stated that
from the thermodynamics point of view, the reduction of CoS
with H2 under the conditions of LTP has to be carried out in the
temperature range of 1500 ÷ 2500 K.

Table 1. Temperature dependencies of the Gibbs free energy and equilibrium constant for the reaction (3)
T, K
1000
1500
2000
2500
2000
3500
7.53
-64.4
-33.8
-3.17
4.25
16.8
∆GT.103,
J/mol
lgKp
-1.64
9.39
3.69
0.277
-0.309
-1.05
Kp
2.3.10-2
2.55.109
4.9.103
1.9
0.49
8.9.10-2

4000
29.4
-1.61
4.05.10-2

Similar calculations were made for other components of the
cake, which components can be reduced more easily. By
drying at 500 K the cake was transformed into black powder
with the following composition (in mass %): Co 6.08, Zn 16.9,
Ni 0.0011, Cu 1.08, Cd 0.24, and S 19.9. The powder was
plasma-chemically treated in the installation shown in Fig. 1.
Results from chemical analysis (Co content, degree of
reduction) and specific surface determination are presented in
Figs. 2 ÷4.

Figure 2. Specific surface (dispersity) as function of the
average mass temperature of the plasma: 1 – at H2 flow of
1540 L/h, 2 – at H2 flow of 770 L/h.
The maximum in Figs. 2 ÷ 4 could be explained with the
influence of opposite processes. The maximum observed in
Fig. 2 could be assigned to the action of the following factors:
a) as the share of the process taking place in gaseous phase
Figure 3. Co content in the product obtained as function of the
average mass temperature of the plasma: 1 – at H2 flow of
1540 L/h, 2 – at H2 flow of 770 L/h.

Figure 4. Reduction degree as function of the average mass
temperature of the plasma: 1 – at H2 flow of 1540 L/h, 2 – at H2
flow of 770 L/h.
increases with the temperature increase, the specific surface of
the product obtained also increases, and b) as the
temperature increases, the process of NDP sintering in the
dust-collecting chamber is enhanced and that leads to a
decrease in the specific surface. The maximum observed
increases with the temperature increase, the specific surface of
the product obtained also increases, and b) as the
temperature increases, the process of NDP sintering in the
dust-collecting chamber is enhanced and that leads to a
decrease in the specific surface. The maximum observed for
the dependence “Co content / average mass temperature in
the reactor” is moved to higher temperature at increasing the
reductant flow (Fig. 3), because the reductant is used as
powder-carrying gas and its movement decreases the average
mass temperature in the PCR. The maximum observed for the
dependence “degree of reduction of Co cake/ average mass
temperature” depends also on the reductant flow (Fig. 4). At
higher flow, the temperature in the reaction zone of the PCR
decreases and as a result the equilibrium is moved to the left
(towards sulfide). A mechanism with the following stages can

be proposed to describe the process of Co cake reduction in
H2 medium: 1) heating the cake particles (predominately
sulfides of Co, Zn, Cu, Cd and Ni) up to the melting point –
heterogeneous reduction of sulfides takes place at that stage;
2) spheroidization of nearly-melted particles; 3) particles
melting and formation of spherical drops; the drops are formed
at constant temperature (melting temperature) and their size is
gradually decreasing due to the evaporation; 4) entire
evaporation of particles and substance transition to gaseous
phase (under the form of atoms and radicals) – at temperature
of 4000 K; processes of homogeneous reduction take place; 5)
particles condensation in different phases during the
quenching. Intensive reduction takes place during the first four
stages (up to 4000 K). Conditions for the reverse reaction,
described by equation (3) are created in the fifth stage,
depending on the quenching effectiveness.
X-ray analysis of the products obtained showed that the Co is
under the form of elemental Co, CoO and CoS. This finding
shows the high chemical activity of Co powder obtained by

means of reduction under the conditions of LTP – the air
oxygen easily oxidizes the metal.

Experiments have been carried out to reduce the Co cake with
Ar-H2 plasma using Ar as powder-carrier. Results are
presented in Table 2.

Table 2. Technological parameters for the plasma-chemical reduction of Co cake
I
U
W
Arpl
H2pl
Arpc
Co
A
V
kW
L/h
L/h
L/h
%
200
54
10.8
2550
390
340
11
300
55
16.5
2550
390
340
10.2

S
m2/g
36
28

Sresidual
%
18.26
14.49

B
%
8
27.1

As it can be seen in the Table 2, compared to Figs. 2 ÷ 4,
results for Co cake reduction by means of H 2 and Ar – H2
plasma do not differ considerably. It has to be pointed out that
Co powder concentrate containing about 20 mass % of Co and
practically non-bearing S was obtained in pilot-plant installation
using Ar – H2 mixture and plasma-forming gas (Vissokov,
1998). This concentrate can be used to produce pure Co or Co
compounds.
The main properties (such as specific surface, dispersity,
degree of reduction, pyrophority, etc.) of the NDP, obtained by
reduction, can be explained with the influence of the plasmachemical process parameters and structural and chemical
changes in the treated raw materials. Nano-dispersed metal
powders (NDMP) obtained by plasma reduction of metal oxide
and/or metal sulfide concentrates are characterized with their
high specific surface (from several to several tens m 2/g),
respectively - size of their predominately spherical particles –
from several to 100 nm. The high dispersity of NDMP depends
mainly on two factors: degree of raw material evaporation in
the PCR and quenching effectiveness. The degree of raw
material reduction depends on: material composition,
temperature, kinetics of the corresponding reduction reaction
(residence time in the PCR), quenching rate, effectiveness of
the inhibition of the high chemical activity of the plasmachemically synthesized NDMP. Physicochemical parameters of
these powders can be controlled in a wide range by varying the
parameters of the PCP.
The plasma-chemical production of NDMP (Mn, Mo, Co, Fe)
can be of significant practical interest (for powder metallurgy,
production of different Mo contactors, etc.), if raw materials
with suitable composition are used and effective measures for
NDMP passivation are taken. Suitable passivators were found
(Vissokov, 1998) for
decreasing the high chemical activity (pyrophority) of NDMP:
N2 – for Mn powder, CO – for Mo powder, and N2 + 0.5% O2 –
for Fe powder.
Plasma-chemical oxidation of chemical compounds,
ores and concentrates
High-energy parameters of the electric arc LTP represent an
effective factor for obtaining NDP of different materials, such
as: SiO2 (by hydrolysis and oxidation of SiCl4 or by oxidation
and destructive evaporation of quartz sand), Al2O3 (by
oxidation of elemental Al with O2), Fe oxide pigments (by
oxidation of coarse Fe and pyrite dross), metal oxides (by
oxidation of corresponding metal concentrates, such as
manganese oxide concentrate, etc.). To find the suitable
temperature range of investigations, values of reaction
enthalpy and equilibrium constant were preliminarily
calculated.
Optimal conditions (temperature range, consumed power,
flow, ratio of amounts of reagents used, place of reagents
introduction into the reactor, shape of the reactor, type of the
reactor – CW or WW etc.) of the PCP were determined in each
case in order to ensure production of NDP and oxides with predetermined characteristics.

Physicochemical properties (bulk mass, specific surface,
chemical and phase composition, particles shape and size,
purity, availability of admixtures, etc.) of the plasmachemically-obtained NDP of SiO2, Al2O3 and iron oxides have
been studied. It has been found that a) the particles specific
surface can be controlled in a wide range – from several to
several hundreds m2/g – depending on the PCP parameters; b)
ND particles are with spherical or nearly spherical shape, their
size is between 5 and 100 nm, the degree of monodispersity
depends on the PCP parameters; c) the bulk mass, that
depends on the dispersity of ND oxides, is in the range from
several to several hundreds kg/m3; d) admixtures in the ND
oxide powders are due to admixtures in raw materials or (in
some cases) to the erosion of electrodes or of PCR lining.
The phase analysis showed predominately availability of
high-temperature thermodynamically unstable modifications of
the corresponding oxides, except of the SiO2 that was obtained
as amorphous phase. The chemical composition of the nanodispersed oxide powders (in the case when more than one
oxide was obtained, iron oxides – as an example) is a function
of the average mass temperature in the PCR (temperature
profile of the reactor), over-stoichiometric amount of oxidizer
and the reaction duration. The degree of raw material oxidation
is determined by the thermodynamic and kinetic parameters of
the corresponding process and by the process parameters,
such as temperature, oxidizer concentration, time of the
contact between the raw material and the oxidizer.
A mechanism has been proposed to explain the availability of
high temperature thermodynamically unstable modifications of
oxides that form NDP depending on the plasma process
parameters and quenching effectiveness (Vissokov, 1998).
A technology has been developed for plasma-chemical
synthesis of ND SiO2 by reduction-oxidation process of quartz
sand evaporation. A pilot plant (with capacity of 5 t/annum)
was built on the territory of Himko-Vratza (Vissokov, 1998).
The plasma-chemically-synthesized ND oxide powders can
be applied widely, as it follows: ND SiO2 – as filler in
pharmaceutical, cosmetical, food, and rubber industry, etc.; ND
Al2O3 – as inert filler, adsorbent, heat- and corrosion-resistant
material, in powder metallurgy, etc.; ND iron oxide pigments –
for mineral pigments production (black, dark brown, brown,
yellow, violet); and ND metal oxide concentrates – for
producing the corresponding metals (Co, Zn, Mn) and their
oxides and other compounds.
Plasma-chemical deactivation and utilization of solid,
liquid and gaseous waste
Literature survey and experimental studies have been carried
out on the plasma-chemical destruction (deactivation) of solid
(expired pesticides), liquid organic (petroleum residues, pitch
organic residues) and gaseous (CO2, NOx, SO2, H2S, industrial
smoke, etc.) waste (Vissokov, 1984, 1987).
Solid and liquid organic waste is destroyed mainly under
conditions of electric arc LTP. High-calorific combustible gases
are obtained at that. Pesticides are rendered harmless under
conditions of water electric arc LTP. Gaseous toxic oxides are
plasma-chemically treated under conditions of corona

discharge of different types of electrical filters. Nitrogen
fertilizers are obtained as final product.
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