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Розглянуто процес електроекстракції міді з розчинів, отриманих 

вилуговуванням міді з карбонатної руди сульфатною кислотою. Показано, 

що обробку руди доцільно проводити 10 %-ною кислотою впродовж 30–40 хв 

при інтенсивному перемішуванні суміші. Здійснено процес електроекстракції 

міді з концентрованого розчину при ступеневому зниженні густини струму 

пропорційно до концентрації іонів міді, що зменшується в ході процесу. 

Виконано порівняння параметрів реального процесу і розрахованого за 

теоретично отриманими формулами. Встановлено, що прогнозування 

оптимального режиму електролізу можливо здійснювати за 

електрохімічними характеристиками, початковою концентрацією металу і 

геометричними параметрами електрохімічної комірки. Одержано 

експериментальну залежність напруги на електролізері від концентрації 

кислоти, іонів міді та густини катодного струму. Виявлено, що основною 

складовою напруги на електролізері є електрохімічна – різниця потенціалів 

електродів під струмом. Показано зменшення напруги в часі й розраховано 

питомі витрати електроенергії при отриманні міді методом 

електроекстракції. 

Copper Production from a Carbonate Ores by Electrowinning 

Method 
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Byk M.V. 

A process of compact copper electrowinning from the solution obtained by 

leaching copper from the ore by sulfuric acid was discussed. It was shown that the 

ore leaching is advisable to carry out with 10 % hydrochloric acid for 30–40 

minutes with intensive stirring of the mixture. Copper electrowinning process was 

done from a concentrated solution with a stepped reduction of the current density 

which was proportional to the copper ion concentration decreasing during the 

process. The comparison of the parameters of the real and theoretical calculated 

processes was performed. It was found that the prediction of optimal electrolysis 

conditions can be achieved by electrochemical characteristics, initial metal 

concentration and geometric parameters of the electrochemical cell. An 

experimental cell voltage dependence of the acid concentration, copper ions and 

the cathode current density was determined. It was found that the main component 

of the cell voltage is electrochemical component – the difference potential at the 

electric current. The decreasing of the cell voltage in time was shown and the 

relative cost of electricity in the producing of copper by electrowinning was 

calculated. 
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