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Lucrarea î ş i propune o prezentare a problenntioii legata
tie materiile prime folosite pentru schimbul izotcpic H_S — H_0, le
couă temperaturi pentru producerea apei grelei pe baza rezultatelor
obţinute âe autor la scară de laborator ş i Îs aoară pilot.
Capitolul I . 0t» lucrare tratează influenţa conţinutului
de deuteriu din materiile prine asupra eficacităţii procesului de
schimb izotopic HgS - H^O ş i a timpului de intrare în regim o
instalaţiei.
Capitolul I I tratează " Tehnologia fabricării sulf urii de
sodiu".
In prima parte a acestui oapifcol se prezintă metodele de
obţinere a sulfuri! de sodiu cunoscute pînă în prezent. In continuare sînt prezentate contribuţiile originale oGuse la olaborcrea
unei metode de preparare a sulfurii de sodiu coraspunssătoare obţ i n e r i i hidrogenului sulfurat pentru sohiobul izo topi o.
Capitolul III tratează "Tehnologia fabricaţii hidrogenului sulfurat".
Pornind de la prescripţiile de calitate impuse de procesul
de schimb i«otopic HgS - HJD, pentru producerea apoi grele, autorul
a întreprins b serie de cercetări teoretice ş i «xporimo^l-le la
scară de laborator, oara au fost transpuse apoi la scară pilot.
Pe beza cercetărilor asuprs procesului chimic de. obţinem
a hidrogenului sulfurat din sulfura de sodiu ş i acid sulfuric s
fost elaborat gn priaa etapă de oeroetare procedeul discontinuu
la scară pilot* Procesul de obţinere a hidrogenului sulfurat îo
flux discontinuu a fost experimentat ş i optimizat pe Instalaţia
proiectată ş i realizată practic.
In a doua etapă de oercetare a fost studiab s i experimentat la scară de laborator ai la scară pilot,procedeul în flux con1
tlnuu de obţinere a hidrogenului sulfurat.
Au fost arperimontate următoarele variante ale procesului
continuu :
- procedeul continuu eu fszg d<8 diluţio a acidului sulfuric în vase special amenajate j
- procedeu continuu de obţinură a hidrogenului.sulfurat,
folosind add sulfurio conoentrat de 9£sA ipiriLn injecţie de apă
într-o cameră de amestec prevăzută cu urnrlutuiSi.
In vederea evitării formarii cristalohidrotului Hg3.6H^0,
autorul a întreprins o s y i e de «i.oe'jîiri la scară de laborator

pe baea cărora a elaborat un proiect ş i s-a executat o instalaţie
de uşoare a hidrogenului sulfurat.
. Experimentările la scară pilot asupra procesului continuu
de obţinere a hidrogenului sulfurat,au fost îndreptate spre optimizarea instalaţiei, respectiv e procesului în funcţie de concentraţia de deuteriu în gazul obţinut. Experimentările efectuata au
condus Îs elaborarea a trei procedee de optimizers i
- procedeu continuu de obţinere e hidrogenului sulfurat în
oere se foloseşte reactorul tubular prevăzut cu cămsşă de răcire;
- procedeu care foloseşte apa rezultata de Îs faza de spălare oa apă de alimentare pentru instalaţia bitermS;
- procedeu care foloseşte cele două ooloene de spălare şi
stripare os un etaj primar prin folosirea hidrogenului sulfurat
din depozit ca agent de schimb izotopio.
Se menţionat că tratarea eoestei probleme e dus la elaborarea unor procedee noi de obţinere a acestor aia terii prime, ceea
ce deschide larg posibilităţile de aplicare la scară industriali.
Se reţinut faptul că pentru întocmirea acestei lucrări s-a
recurs la studii teoretice ş i experimentale, ceea oa a condus le
obţinerea a opt brevete de invenţie oara să aplică deja la scară
pilot, cu perspective de aplicare la sosră industrială.
Capitolul I. Influenţa conţinutului da dauteriu din materiile priae asupra eficacităţii prooesulul de schimb izotopic
H.J3 - HJ3, la două temperaturi, pentru producerea apei grele.
1.1 Teoria prooeaelor de separare Îs două temperaturi.
Procesul biterm a fost dezvoltat în perioade 1939 - 1945.
Pînă în present e l a fost aplicat numai la separarea deuteriului, unde este deosebit de oonvenabil.
Reacţie de schimb izotopio este aoea reacţie ohimloă in
case izotopii unui element î ş i schimbă loourile între două sau
mai multe molecule. 0 astfel de redistribuire a laotopilor reprezintă c reacţie chimică reversibilă ou o oinetioă ş i o constantă
de echilibru determinată,
A*"B + AC S=S AB + A*C
unde izotopii A* ş i A s* sohlmbă între moleculele AB ş l AC.
0 astfel de redistribuire • i«otopilor,repre«intă o reeoţie chimică reversibila, ou o oonstantă de eohlllbxu de formai
LSCJ''

oa în oaaul unei reacţii obişnuite.
Un astfel de echilibru isotoplo «e oereotwriseasă prin

coeficientul de separare t
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• egal ou raportul
oonoantreţiei reletire a icotopllor elementului A în oala două substanţa oara reaoţioneasl, 4B s i AC«
Utiliiaraa schimbului isotoplo pentru separarea l i o t o p l lor, fundanentată teoretic de Urey, represintă astăii uns dintre
•etodele oala nai răspîndita de separare a iiotopilar.
Sa enallseaiă oa exenplu separarea apei grele prin aobiab
isotopio bltarmi
- sohiribal dintre aaoniac ş l hidrogen;
- sohlalral taldrogan-apă (HgO -HD)j
- sonlabnl hidrogen sulfurat - apă.
Uaraa asjorltate a oantităţii da apă grea separată s i «xis
tentă în lusa asta produsă prin procedeul de scnisb iaotopio b i t e m HgS - HgO.
Hu există nici o Haltă în producerea apel grele în aoast
prooedeu, deoarece apa asta sursa de deuterlu s i deol producţia na
depinde de o industria,
Bsacţla da sonisb lsotnpie a acestui prooedau este următoare» t
H^O + HDS s=* HUO • H^3
Factorul da aeparare pentru aiateaul H^D - HgS scade oa
oreste 00 taaparsturll» Aoaasta ea poate vwdea din fig. 1.*.
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Se dau în continuare mărimile ciig expresiile corespunzătoare de definiţie care stau la baza studiului procesului de separare a spei grele prin schimbul izotopiCgligS - HgO la două temperaturi.
AlegeTee condiţiilor de lucru, respectiv a presiunii ş i
temperaturii se face pe bsza unui coiaprotiis între factori în-trucîtva,
opvrşi.
In general separarea netă creşte dacă diferenţa de temperatură dintre coloana caldă şi cea rece creşte. De asenenes volumul utilajelor este mai mic daca se lucrează la o presiune cai
mare.
Alegerea presiunii şi teijperaturii se face ţinînd cont
de fornorea cristalohidratului de hidrogen sulfurat H2S«^ HpO.
Diagrona Oo faze B sistemului II-_S - H-0, funcţie de presiune ş i temperatură.este dot;" de relaţia lui Buttress
I !•(! I
tată în fig.

Bin fig. 1.5 rezulta ca presiunea cte lucru trebuie să fie
aleasă în jurul a 2o ata, iar temperatura în jur de 3o°C.
Conform actelor din literatură, temperatura în coloana caldă este de l?o - 14o°C. Variaţia constantei de echilibru cu temperatura 3ţă la baza instalaţiei bite roe.
1.1.2.1. Calculul unei unităţi de separare biterme formate
dlntr-un singur e t a j .

Se eleg condiţiile da op»pere ale biternului, adică temperaturile şi presiunile coloanei moi ş l e celei os Ide pe baza
cărora ae stabilesc relaţiile de calcul ale unităţii de separare
bitense.
1*1*3.3. Problema experiwntării ş i controlului unul oald
-rece primar.
Şe dă o metodă de determinare experimentală a eficienţei
talerelor. Metoda de determinară a eficienţei talerelor porneşte
de la metoda Proctor, oare se bseesză pe măsura rea ooncontraţiei
izotopioe a fazei lichide în trai puncte diferita ale coloanei şi
la două valori diferite ale pantei de operaţie.
Formula corespunzătoare eficienţei în soest cai estet
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Xj)0 - concentraţie isotopieă a faaei llobide le bsza
coloanei reci;
-concentraţia izotopică a fesei lichide la iktjlocul
coloanei mei;
- oonosntmţia isotoploă a faaai lichide le vîrful
coloanei
l c - debitul de faxă lichidă în coloana rece.
Ha relaţie de definiţie « eficienţei » B Q n ae red* ci
eroarea de deterainare s lui"l o n era două componente, una datorită
imp raci »iei de aăaumm a debitului LQ s i una datorită impreoliiei
de măsurare e oonoeotmţiilosi

MU punînd

1.88.
Instrumentul de Măsură poete permite să mSsoar» mai precis reportul Igo/I^ * o î t fieoare debit în parte.
Broarea absoluţi la măsurarea concentraţiilor este aproxleetlT acelaşi " X o w ( astfel oă a doua componenţă î s 1*86 poate
fi scrisă.
(«7*
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După cum se ştie, la separarea apei grele prin metode
schimbului izotopic bite.™ H-S - B w O k controlul procesului de separare reprezintă una din problemele principele.
Importanţa controlului este condiţionată de doi factori»
8) debitul produsului se menţine la valori ridicate numai
dacă raportul dintre debitul fazei lichide şi cel al fazei gazoase
se menţine în limite strînse în jurul valorii optimei
b) instalaţia conţine o zestre izotopică considerabilă.
Secă instalaţia funcţionează la parametrii pree îndepărtaţi de cei
optimi, această zesire se poate pierde, compromiţînd producţia pe '
o perioadă îndelungată*
Supă cum se ştie mărimea cea mai sensibilă la modificarea
pantei este raportul ^ g A g ^ *
Reglajul instalaţiei de schimb izotopio se face pe baza
relaţiei oase dă seperaree în funcţie de EQ(raportul
ş i relaţ i e i care dă raportul concentraţiilor de mijloo ele coloanei reoi
şi sie coloanei cslde, (X^/X^), relaţii oare s-au dedus analitic
în lucrare.
1.2» Influenţa conţinutului de deuteriu din epă asupra
timpului de intrare în regim staţionar al i n s t a l a ţ i e i de schimb i z o topic în sistem biterm.
Procesul de obţinere a apei grele prin schimb izotopic
HgS - H-0 biterme cuprinde trei faze:
- absorbţie hidrogenului sulfurat în apă i
- schimbul izotopio biterm j
- striparea hidrogenului sulfurat.
Apa grea este extrasă din ape naturală ş l concentrată de
la o„ol4Şo la 5-15% D-O prin sohlmb izotopic biterm cu hidrogen
sulfurat.
Funcţionarea bitermului ridică problema determinării timpului de intrare în regim staţionar, care poate f i rezolvată daoă ae
cunosc holdup-urile fosei lichide ş i gazoase oare circulă prin ooloe
ne ş i între colosne.
In aoeat sens la suboep. 1.2.4, se prezintă un model de
ea Icul pentru, evaluarea hoid-up-urilor în cedrul instalaţiei de concentrare primară.
- s-e caloulat hold-up-ul fosei lichide ş i gazoase le ooloone, Îs schimbătoare ş l la conducte. Sa baza datelor obţinute s-a
putut calcula timpul de intrare în regirj staţionar pentru o Instalaţie bitermă de schimb izotopic HJ3 - H-p1.3.5. Timpul de intrare în mgia staţionar.

Calcularea timpului de intrare în regim staţionar " T "
pentru o cascadă din două etaje bitarme, se face cu ajutorul relaţie*
aii
r- 2 _ (tei
undei
H

0

0

oi hi ~ k * '-"?-*'! fazei lichide a coloanei reci sau calde
din etajul » i "
h Q i h i - hold-up-ul fazei gazoase a coloanei reci sau calde'
M
din etajul " i
X
C0I>08I)
oi hi ~
traţia medie a dauteriulul în faza lichidă
în coloana reoe sau caldă din etajul " i "
Y
oi hi ~ concentraţia roedie a deuteriului în faza gazoasă
în coloana reoe din etajul w i n
Xo
- ooncantraţla iniţială a deuteriului în faza lichidă;
Yo
- conoentraţia iniţială a deuteriului în faza gazoasă.
In vederea determinării influenţei conţinutului de deuteria
din apa da alimentare asupra timpului de intrare în regin staţionar
a instalaţiei de schimb izotopic, a-a oonsiderat această instalaţie
oa o oascadă primară, formată din două etaje oeld - rece, a cărei
reprezentare schematică este dată In fig. 1.18.
Fe baza procedeului de calcul descris în lucrară, am căutat
să determin influenţa conţinutului de deuterlu âin apă asupra timpului de intrare în regim staţionar a instalaţiei de schimb izotopic.
Satele obţiaufto pe oaloulatorul electronic asînt redate în
tabfi2.
Tab. 2.
Denumirea.

Qonsantraţia
•xo

V

"4

ppm.

*

14

«o

"

8 2

Xo
Yo

s
>

l£o
82

Xo
To

«
=

I8o
82

°

Ximp ( z i l e ) .
*.«
32, Io

Inelizînd tab. 2 se trage oonoluzla că, ftiapul de intrare în
regim staţionar scade odată ou creşterea conoentireţiei în deuteriu

8
a apei de alimentare.
1,3. Influenţa conţinutului de deuteriu din hioroKenul
sulfurat asupra "timpului de intrare în răgim stationer a l instalaţ i e i de schimb izotop:le în siafcem biter p.
Sin determinarea zestrei izotopice pentru o i n s t a l a ţ i e io
separe re cascada tă în sistem bitern se observă că hold-upul de gaz
era mic în comparaţie ou cel de lichid. Determinarea timpului da
intrare în regim staţionar a l i n s t a l a ţ i e i de schimb izotopic biterm H_S - HJ), se face identic cu cel descris la cap. 1.25.
Datele obţinute pe baza caloulului descris în csp. 1.2.5.
sînt redate în tabelul 3 t
Denumirea.

Coaoentraţia

ppm.

Timp ( z i l e )
= = s s: = = =

H20
H-S

2

2S

Xo
Y_

=
=

14o
46

36,43

Mo
82

' 36,42

Analizînd valorile timpului de intrare în regim staţionar
din tab. 3 se observă că variaţia conţinutului de deuteriu din
hidrogenul sulfurat influenţează foarte puţin -timpul de intrare în
regim staţionar a l instalaţiei biterme.
Aceasta se poate deduce din compararea hold-upurilor dintre
faza lichidă ş i faze gazoasă ş i prin faptul oă apa este sursa de
aliaentare continuă e instalaţiei biterme i a r garai avînd un «insult
înc&is ş i rolul.numai de agent purtător a l izotopului dintr-o
coloană în alta.
Capitolul 2.CTBHOIOGIAFABKICARII SUIfUBIE P8 aOHIP.
2.1. Metode de preparare a sulf urii de sodiu.
Cela nai importante metode de obţinere' a^OtCurli de 1

sînt:

da aodin,
- reducerea sulfatului de sodiu ş l a
deşea rezultat în industria fenolului ş i - reducerea poiisalîurilor «a analga»; d»
- reducerea tlosuţfatalnl da aodiu resuUitff 4D
gaielor după astoda arsan - aodXi
- «ratarea «opltiixll HSa aalforS da *e«la,4|«ttlQptf *•
reducerea sulfatulni da beriB.'x» aolfet da aoittn 4
- tretsroa en nldroean anlforat a
san corbonat da sodiu.
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2.2. Contribuţii aduse le elaborarea unei metode de prapara/.-e a sulf urii de sodiu, corespunzătoare unui hidrogen sulfurat
pentru schimbul izotopic H J3 - H„0.
Analizînd metodele de prepare r» e sulfurii da sodiu cunoscute pînă în prezent ş i prezentete în cap, 2.1. reiasă că sulfure
de sodiu obţinută nu ere o puritate avansată, pentru n putea f i
utilizată la obţinerea hidrogenului sulfurat foarte pur. Da aceea
pornind de la neoesitetea obţinerii da hidrogen sulfurat da înaltă
puritate - pentru procesul da schimb izotopio, am făcut o serie de
experimentări în vederea obţinerii sulfurii de sodiu pure. Am ajuns
la concluzia că o nouă metodă pentru obţinerea sulfurii de sodiu,
corespunaător procesului da schimb izotopio aste reacţia dintre sulf
rafinat şi.hţdroxidul da sodiu e l e c t r o l i t i c .
2.2.1» Cercetări experimentele la scară de laborator.
Reacţie după oare ara loc formarea sulfurii de sodiu este
următoarea?
6NB0H + 43 * 2NagS^>3 + 3 ^ 0 .
In experimentară s-eu folosit cantităţi de hidrozid de
sodiu ş i de sulf corespunzător reacţiei chimice de mai sus. Amestecul de reacţie a-a încălslt la l3o°C. In timpul încălzirii, vasul
a fost păstrat în staosferă da azot, pentru a împiedioa oerbonataree
l e ş i e i . Balonul a fost î n c ă l i i t pa o baie de niaip. Temperatura .a
fost măsurată cu un termometru de laborator.
In timpul reeeţiei, vasul a fost agitat continuu pentru
s reînoi suprafaţa da oontaot dintre sulful topit ş i l e ş i e .
Agitarea asta necesară ş i pentru a evita acumularea vaporilor da apă în masa da reacţia.
In timpul reacţiei se evaporă o cantitate de apă, corespunzătoare presiunii ş i temperaturii da fierbere a amestecului de reacţ i a . După terminarea reacţiei balonul s-e răcit, oeea ce a dus la
cristalizarea masei da reecţle* Ia soluţia cristalizată s-e determinat conţinutul de sulfura da sodiu, în funcţie de concentraţia
obţinută, =??a de reacţie a fost diluată pînă la un conţinut da
14- - JS % NagS.
Bandaaentul da reacţia obţinut a fost da 89,7 - 9o$.
Ooaolniii»
1* Dintre metodei* <1a obţinere a sulfurii da sodiu, prezentate, cea oara corespunda cerinţelor procesului de schimb izotopio
(H^S «in. 99 % ş i 00 2 max. 2$), aste reacţia («intra sulf rafinat ş i
nldroxLd de sodiu e l e c t r o l i t i c , 5o% HaOH.
2. Pentru micşorarea conţinutului da bioxid da carbon l a
soluţia, asta neoeeer ca reacţia să decurgă în lipsa aerului.

Io
3. Reads meritul a fost de 90 %.
4. In vederea s t a b i l i r i i parametrilor optimi ai reacţiei,
s-au făcut experimentări la diverse temperaturi, presiuni ş i joncentreţii a l e ş i e i da sodă electrolitică.
Pe baza experimentărilor de laborator s-a trecut Îs întocmirea tonei de proieotaro pentru trecerea Îs scară pilot, pe baza
căreia a fost proiectată o instalaţie pilot de obţinerea sulfurii
de sodiu.
2.3. Iteteralnarea eyperiaentală a peraiaetriXor optimi s i
instalaţiei de producere a sulfuri! de sodiu.
Determinările experimentale la scară de laborator au permis trecerea la scară pilot a procedeului de obţinere a sulfurii
de sodiu din hidroxid de sodiu ş i suie rafinat.
Se aceea, î s cele ce, urmează voi expune numai experimentăr i l e la scară pilot.
2.3.1. Descrierea procesului tehnologic ( Fig.g.6.ti)
Procedeul de obţinere a sulfurii da sodiu este un procedeu
discontinuu. Soluţia de hiaroxid de sodiu este adusă în incinta
i n s t a l a ţ i e i cu ajutorul unor cisterne în vasul 1. M21 vasul 1 soluţia este trecută în vasul de depozitare a so del caustice 2 t psin
vidare3 acestuia ou ajutorul pompei de vid 3. Sin rezervorul 2
hidroxidul de sodiu este introdus ou ajutorul pompei dozatoare 4
£n reactorul 5» Sulful rafinat este introdus îa acelaş reactor,
după oe în prealabil este oîntărit.
?roceaul chimic de obţinere a sulfurii de sodiu este endoterm, de aceea reactorul aste prevăzut cu o manta da încălzire»
după terminarea reacţiei sulfura de sodiu obţinută, eate diluată
pînă la o concentraţia de 14 - 16 % ou apă dendneralisată.
Xransvazaree soluţiei de sulfura din reactorul 5 în vasul
de depozitara 6 se face prin sifonare. Vasul de depozitare este
compus din două compartimante t unul pentru soluţia de sulfura d»
sodiu nefiltrată, iar celălalt; pentru soluţia f i l t r a t ă .
Soluţia neliltretă de sulfura de sodiu este luetă de poapa dozatoare'4 ş l trecuftă prin f i l t r u presă 7, după oara este depozitată în eoJBpsrtiwatul da soluţie filtrată a l vasului 6. Iot ou
ajutorul popiei dozatoare 4 sa facă transvazarea soluţiei de sulfura de sodiu filtwtoă din vasul 6 spre oonaumstor.
In reactorul 5 are loc ş i un proces de evaporare, oare
duc* la degajarea unei cantităţi de \rapori da apă oare merg ta
coloanele 8 ş i 9, lagate în serie.
Hssiduuril* adunate la baaa coloanelor narg la baaiaul de
neutralizare 9*
//
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Uetertîinările eyperimantale Is aceră pilot au foat îndrept a t e spre determinarea porrmetri lor de funcţionare n i n s t a l a ţ i e i i
— temperatura de reacţie;
~ concentraţia leşie de sodă e l e c t r o l i t i c ă ;
~ presiunea de regim;
- concentraţia jnaxiaă da sulfura <?e sodiu obţinută;
-.raadsiaentul practic de reacţie,
2.3.2. 'i'eraperatura de reacţie.
In vederea determinării temperaturii optime 8 r e a c ţ i e i
J3-3U făcut experimentări 1? următoarele temperaturii l l o o 0 , 115°0,
l2o°0, 125°C, 13o°C, 14-5°C.
Determinările experimental* corespunzătoare domeniului de
temperaturi sznt redate în fig. 2,7,a.
Analizând graficul respectiv rezulta că temperatura optimă
de reacţie.oşte de 13o°C.
2.3.3. Concentraţia soluţiei de sodă caustică e l e o t r o l i t i In experimentările efectuate pe i n s t a l a ţ i a pilot de obţine
rea a sulfurii de sodiu, s-a folosit leşie de sodă caustică e l e c t r o l i t i c ă de -următoarele concentraţii: 25&% $o£, 35%, 4oii, M$i& ş i
5oiS WaOH.
DateÎs experimentale obţinute s î n t reprezentate în f i g .
2.7.b. Analizînd graficul 2,7.b rezultă că concentraţia optimă a
l e ş i e i de sodă.caustică e l e c t r o l i t i c ă trebuie să fie da 5o/a SaoVi.
2.3.4. Presiunea da regim.
In vederea s t a b i l i r i i presiunii de regim s-au făcut experimentări la presiuni cuprinse î c t r e 1,2 ş i 3,5 a t a .
Alegerea acestui -domeniu de presiune, a fost făcută ţ i n î n du-se seama de p r o p r i e t ă ţ i l e soluţiei de hidroxid de sodiu, respect i v de dependenţa presiunii da vapori ş i temperatura da fierbere.
Experimentările au arătat că presiunea optimă de regim
keste 1,2 aţa,
r
2.3.5» Concentraţia maximă de KB^S obţinută.
Concentraţia maximă da sulfura de sodiu obţinută 8 fost
urmărită de de terminările experimentale pentru stabilirea temperaturii de reacţie, a concentraţia! leşiei de soda electrolitică şi
presiunii de regim.
Variaţia concentraţiei sulfurii de sodiu în funcţie 4e
timp la parametrii de regim ai procesului, respectiv la Ofc 13o°-0
şi p s 1,2 a*8 este redată în fig. 2.9.
Sin grafic rezultă că concentraţia maximă de sulfura de
sodiu ce se poete obţine este de 32,5# Wa2s.
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2.5.6. Randamentul de reacţia.
In experimentările efectuata, cît ş i în expioatares curentă a instalaţiei de sulfura de sodiu, s-a obţinut un randament
uaxim de 91%;
2.*. Urmărirea variaţiei conţinutului de deutariu £n pro- ,
cesul de obţinere a sulfuri! de sodiu ş i optimizarea procesului în
funcţie de concentraţie de deuteriu.
Determinările experimentale su fost îndreptate spre sta~
bilirea parametrilor optimi de regim ai procesului în funcţie de.
oonoentraţia de deuteriu în poluţia de sulfura de sodiu obţinută.
2.41. Determinări de concentraţii de deuteriu în soluţia
de sulfura de sodiu în funcţie de presiune, la temperatura de 13o
ş i folosind hidroxid de sediu de 5o% KaOH ( f i g . 2.11).
2.4.2* determinări de concentraţii de deuteriu în soluţia
da sulfura de sodiu în runctia de presiune folosind hldroxiâ de
sodiu de 25* NşOH. ( f i e . 2.12.)
2.4.3. Determinări de concentraţii de dau te r iu £n funcţie
de varisţi8 de presiune la p=l3o°C s i folosind hidroxid de sodiu da
4>£ ÎTsOH (fig.2.13.)
2.4.4. Determinări de concentraţii de deuteriu în funcţie
de temperatură la presiunea do 1,2 sta ş i folosind hidroxid de
sodiu 5o# HaOH (fig.2.14.)
Pe baze concluziilor trase din determinările experimentale ale concentraţiei de deuteriu £n soluţia de sulfura, se poate
deduce oă parametrii optimi ai instalaţiei de sulfura ar f i (
5? = 13o°Q, p = 1,5 ate, 0 K 8 0 H = 25 % NeOh'.
Pentru stabilirea finală a parametrilor optimi ai instal a ţ i e i de sulfura de sodiu este necesar să se ţină seama de interdependenţa s t a b i l i r i i parametrilor optimi ai procesului, fără să
se ia în considerară variaţia concentraţiei de deutariu ş i a paraua tri lor optimi în funcţie de variaţia concentraţiei de deuteriu în
soluţie de sulfura de sodiu*
Urmărind corelarea dintre variaţia concentraţiei de deuteriu în instalaţia de sulfura de sădiţi ş l variaţia oonoentraţiei
de deuteriu în instalaţia de obţinere a hidrogenului sulfurat, presentet în oap.3 după părerea autorului, optinisarea Instalaţiei de
sulfura de sodiu în funcţie de variaţia cortinutu lui de deuteriu l a
soluţia de sulfura de 'sodiu, nu preai£tă iaportanţă preotică.
Cap.3. Tehnologia fabricării hidrogenului sulfurat
necesar aohimbulul jgotopic HjO pentru fabricarea apel grele.
3.1. Metode da preparare e hidrogenului sulfurat In •!»•>
tem discontinuu.

I ,

13 3*1.1. Introducere - se defineşte procesul discontinuu şi
se prezintă mări oi Io ce caracterizează procesul discontinuu.
5,1.2, Cercetări preliminare la scară de laborator. Hidro
genul sulfurat produs în laborator a avut următoarea compoziţie s
Tab. 3.1.
Component

co2

Neidentifioat
Mefcaptsn

Fiola nr.l

99,c
o,7*
oe26

Fiola nr.2

99,2

0,63
o.oŞ
0,13

Fiola nr.3
99,2
o,7*
o,14

Din teb t 3.1. rezultă că hidrogenul sulfurat preparai din
sulfura de sodiu obţinută prin metoda descrisă £n oep.2. corespunde
prescripţiilor de calitate impuse de procesul de schimb izotopic
E_S - H-0.
3.1.3. Descrierea procesului tehnologic.
tfetoda de obţinere a hidrogenului sulfurat prin reacţia
dintre sulfura de sodiu ş i acid sulfuric a fost experimentată pe
instalaţie pilot ou scopul obţinerii unui gaz de concentraţie minima
99% HgS necesar procesului de schimb isotopio biterm HgS _ HgO.
Iniţial în instalaţia pilot s-a experimentat un procedeu do
obţinere a hidrogenului sulfurat în flux discontinuu.
In procesul discontinuu reacţia dintre sulfura de sodiu ş i
acid sulfuric are loc într-un reactor cilindric vertical, prevăzut
cu agitator.
Cape oiţa tea reactorului era de i960 1., pentru o producţie
variind între 1 2 » 16 kg EgS/şarjS.
3.2. tetode de preparare a hidrogenului sulfurat în siatem
continuu.
3.2.1. Introducers - se defineşte procesul continuu ş i se
prezintă mărimile ce caracterizează acest proces.
3*2.2* ^scrierea procesului continuu de fabricarea hidrogenului sulfurat din sulfura de sodiu ş i aoid sulfuric.
Instalaţia de preparare a hidrogenului sulfurat proiectată
pentru fl*x discontinuu s fost adaptată ş i experimentată la flux
continuu.
Reactorul chimic da amestecare (agitare) a fost înlocuit cu
un reactor tubular confecţionat din tronsoane da oţel «BBilste.
Dozarea reaotanţilor se faoe în funcţie da pH-^ul soluţiei
după reactor. In acest scop. pe ieşirea din reactor ee află mon«at
un viaor din sticlă borosilioat.

I D mediu alcalin ouloaraa soluţiei asta naagră - varsule, iar în mediu aoid gri, la UD pH 7»
Aaoateoul da reaeţie oato dirijat iotr-un saparator da
face*
Acesteoul gasos traca la faza da spălare - răcire, după
cară aste dirijat la procesul da uscare şl lichefiere.
îazu liccidu asta dirijată la stxlpure, după oara Barga
la neutralizare.
3«J. Contribuţii adusa la îmbunătăţirea procesului da
o bt loara a hidrogenului sulfurat did aulfuru 'da sodiu al aoid
sulfuric
In urma studierii procesului da obţinere a hidrogenului
suliur&t, am ajuns la coadusia oă raaoţia dintsa sulfura da sodiu
şi uci iul suli'urio asta toarta mpidâ» vitaza da produoara a nidrogenului sulXurat daplnzînd numai da viteza da cuustaoara a oalor
aoi r«actonţi»
Concluzia a fost, oă pantru produoarea hldroganului sulfurat în cuAtităţi nari sa raoonauda un sistam continuuţ aoasta sa
poată realiza Intr-un raactor da tip tubulc>r £n oara oai doi reactanţi sînt introduşi în nod continuu, ou dablta bina stabilita»
Pa baza aaperiMntlrilor si oonoluslllor la scară d«
laborator, instalaţia da praparara a nldroganului sulfurat, proiac»
tatu pontru flux âisoontinuu a fost adaptată la flux continuu.
Da menţionat, oă procodaul da obţinara a bldroganulul
sulfurat în flux âisoontinuu, cît ^i cal oontinuu folosesc acid
sui urle diluat 2â-5S*. «atodalj aoastaa au dasarantajul oă folosini
ucid suliuxic diluat, instalaţiile raspectlva pantru diluară, stocare şi transport soluţia do acid aînt supuse unai coroziuni deosebit d. putarnioe fapt care atragă după sine avarii rapatate, o
întrtiţia<ire grua a instalaţiilor şi un coasuut ridicat da utilaje
şi conducta din materiala speciala, cît şi forţă da «uncă.
In experimentările făcuta la aeară pilot, aa căutat sî
înlătur acosta aaxi dezavantaja, prin aeaaa oâ pînă la intraraa în
reactor să foloseso aoid sulfuric concentrat de 38 - 9â ( ^> ( cura
nefiind eoroziv' înlătura problemele de coroziune şl permite utilisarea oţelului carbon Xn instalaţie*
In acelaş titip dispară fasa da separară a soluţiei do
28 - 32* H £ â0 4 si da stooare a aoeatei soluţii.

Fa basa experlaentărllor £ăeutat s-a traout la adaptară a instalaţiei da proâuoars a hidrogenului sulfurat £o ilux
oontinuu (fig.J*2»)t oara foloseşte aotd sulfuric diluat, la prooadaul da obţinere a hidrogenului sulfurat cars foloseşte aoid
sulfuric ooooaatrat âa 98 - 96,5*Schema taboologloă adaptată aste presentată în £ig«?*2
In exploatarea Instalaţia! da produeere a Hidrogenului
sulfurat în flux disoontlnnu si in flux continuu om îotîmplnat
mori grautâţl datorită tnfundărli traAaalox tabcologica si a
sctelubătoaralor da căldură* In apaolal la fesa da coapriaara liobafiara, cu oriatalobldraţi.
Variaţia praaiunii da liobaflara a b:âroganului sulfurat şi âa l'ormara a crlsialouldraţilor cu tâmpa rat ura se poată
deteraina din aouaţia stabilită da Burgess şi Sallakt
9 - 9*3987 In
in oara t I • taoparatura în C, P • pr^siueea £n psia.
Saprezantlnd vaxiaţia taspaxatuzii cu prabluaaa sub
foiima unul grafic sa poată scoate in svidanţa donaniul da formar»
u oristalohioxatulul* doaaniul da llcnafiara şi domeniul da axistea ţă & calor două iasă*
Pa basa analisel dlagrajMi din flg.3.4. reiasă ca
asta strict necesar alimentarea ooaplată a apei din asestacul
gasos»
In vadaraa eliminării greutăţilor ivita Sa exploatare, datorită fornăril erlstalonldratulul an făout experimentări la sca.ă da laborator pentru uscaroa gasului.'
Basultatale experimentărilor la scară de laborator
au fost transpusa la scară pilot prin proiectarea şl experimentarea unei. instalaţii de uscare a biâroganului sulfurat»
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Instalaţia.de
unes re s& conpune din două coloane prevăzute cu umplutură de tip
ionosil ş i un schimbător de căldură necesar încălzirii agentului de
r;-anorare.a unpluturii.
3.4. Determinarea experimentala a parametrilor optimi ai
va si instalaţii de producere a IUS din aulfură de sodiu ş i Bcid g"ulxuric în sistem discontinuu.
5.4.1. Introducere - ae prezintă căile de optimizare a unui
rmces chimic, respectiv a instalaţiei, de producere a hidrogenului
sulfurat,
3.4.2, Determinări experimentala si interpretarea lor.
3.4.2.1. Procesul de obţinere a hidrogenului sulfurat în
reactorul discontinuu cu agitator.
In proces s-a urmărit determinarea parametrilor ce caracterizează procesul, chimic de obţinere a hidrogenului sulfurat.
5.4.2.1.1. Concentraţie sulfuri! de sodiu.
Stabilirea concentraţiei de lucru a soluţiei de sulfura de
sodiu se face luînd în considerare fenoaenele contradictorii ce
apar în procesul de producere a hidrogenului sulfurat.
Din punct de vedere al productivităţii reactorului ar fi
ideal să se lucreze cu o concentraţie cu NaJ3 oît aai ridicată.
Concentraţia msximS a soluţiei de sulfura de sodiu, este
încă limitată de următoarele considerente :
- apariţia cristalohidraţilor cu 5,6 şi 9 nolecule de apă
în funcţie de temperatură;
- consun de energie termică oare pentru Menţinerea unad
temperaturi superioare formării crietalohidraţilor pa întreg circuitul soluţiei de sulfura de sodiu. Prin experinentări »-a ajuns
la concluzia că concentraţia să fie de 12 - 16$ KSgS.
3.4.2.1.2. Concentraţia acidului sulfuric.
Concentraţia maximă utilizabilă este l i c i t a t ă de propriet ă ţ i l e oxidante ale acidului sulfuric asupra sulfuri! de sodiu s i
tiosulfatului de sodiu. Prin experimentări s-a ajuns* la concluzia
că concentraţia şă fie de 28 - 32 ii HgSOq.
3.4.2.1.3. Temperatura de regim a procesului chimic.
Rezultă din efectul caloric de reacţie, temperatura Măsurată experimental a fost de 8o - 9o°C.
3.4.2.1.4. Presiunea de regi» a procesului.
Sste dictată de presiunea de aspiraţie a prinei trepte
de aspiraţie a compresorului ou

•1

17
3*4.2.1.5. Temperatura apei de diluare a reziduului.
Prin experimentări s-a ajuns la concluzia ca temperatura
epet'de dilu8re.se fie de «o - 5o°C.
3.4,2.1*6. Cantitatea da EJS obţinută pe o sar.1&.
In urma măsurătorilor, oentltatea de HgS obţinută pe o
şarjă corespunzătoare oapaoitaţii reactorului, a fost de 15,44 kg.
deci randamentul procesului a fost de 84 - 850,
3.4.2.2. r rooaeul de răcire a hidrofionulu.' au Jfurat ş i de
condensare a vaporilor de apă din aaesteoul gazos,
Funcţionarea în regim n o r u l a coloanei de răcire - con**
densa re a vaporilor de apă din aiaaateoul geţoş arată astfel t
Debit apă
T = 25 = ==~ =

£.5
3.0
4,0

5,o

Tem>eratura ( °9Î
Sa»|t, UjXOC. TSrf
7o
62
58
51

5P
c
,2
46

35

Presiunea (at).

Bază. jajiocrarr.

56

2,4

3*

2.3

28
25

2.3
2,1
2.*
2.5

2.8

3.2

2,1
2,o
2,4

5.4.2.3. Paooaaul da
.
In experinantare «-a usaărit o ellalnar* înaintată a hidrogenului sulfurat înstripet. Variaţia conţinut'ilui de hidrogen
sulfurat înstripat, funcţia d« praaiun* oi *ei»?»r»tur* este dat *
în tab.3.6»
Presiunea ( a t ) .
=

5H»«p«ra*ură (°C).

= S S 3 X X S X X X * S X S S B « « B « X S ' »

H-S

g/l

«*•

0,5

UD

o, oo54

l,o
1,5
2,o
3,0

I2o
13o
135
145

o ,oo25
o,ool2
o,ooo7

3.4.2.4. CoHpriBarM H«fl ou
—•brană.

0,0036

rol ootifoareJtor OB

lxperiaaiitărila au arătat e i coaptesoarela ou aeabraoă
ooMBpuad din punct da radar* funcţional *ţm H^3.
3*5. flateralnaraa «cpariaanf lâ a para—trilor optetal «
Ha^s al H«JP» în f i m
unal i n s t a l a ţi i i d
da nredu<y>ra s H_S
oontintm.
Deterainărila •xpaclaantala .au uralrit aoeaasi parea»%xl
oa la proovsul disoontlncra s i au condus la aoalaei r* culta ta.
3.5.4. froo—ui &% uaoara m hidromannlui «ulfurat.

as

-

Studiul formării ş i 8vitării cristalohiâratului fi.c
Sf/ prezintă un studiu teoretic detailat <?e formare a cristalohidratulul de Ş_S pe b8B8 căruia s-o ales adsorbantul.
5.5.*.3« Instalaţia ds uscare.
.'ia prezintă dinansiooares colnBnei de adscrbţie, a schimbătorului de căldură ş i se determină ş i cantitatea do adsorbant de tip
ionouil u t i l i z a t .
3.5.^.3.1. Burată de saturare a adsorbantului pentru un c i clu de funcţionare. Bxperinentsl s~9 determinat a f i de 8 ore.
3»5.4-.3.2. Durata de regenerare a adsorbantului.
Experimentările indică o durată de regenerare de 5 ore cu
gaz inert la 13o c 0,
3.5.*.3.3. Cădarea de presiune v;s coloana da adaorbţia»
Măsurătorile .experimentale indică o diferent, de presiune pe
coloana de adsorbţie de o,l at. timp d° 6 ora ş i de o 5 at. pe următoarele 2 ore.
3.5.*.3.*. Temperatura optimă de rareenerars.
Experimentările indică o temperatură de l3o°(
3.5.4.3.5. Capacitatea de adsorbţie.
Bxpericentările au arătat că, capacitatea de adsorbţie a
ionosilului este de cea. lo/J.
3.5.^.3.6. Comprimarea hidrogenului sulfurat cu a.jutorul compreaoarelor cu membrană, lichefierea s i depozitarea lor.
De menţionat că odată cu aplicarea procesului de uscara a
hidrogenului sulfurat înainte de comprimare - lichefiere, s-au evitat
definitiv condiţiile de formare a cristalohidraţilor, deoarece gazul
are un conţinut de vapori de apă de osx u 1 ppn.
3.6. Urmărirea variaţiei conţinutului de deuteriu în procesuJ
de obţinere a hidrogenului sulfurat în sistam continuu s i optimizarea
instalaţiei. în funcţie de concentraţia de dauteriu.
Urmărirea variaţiei conţinutului de deuteriu s-a făcut prin
nasuri spec tron» trice în următoarele puncte ale instalaţiei de produ
cere « B . S i
*- intrare reactor tubularj
- i e ş i r e gaz din separatorul de fa se ;
- i e ş i r e gaz din vîrful coloanei de răcire-condensare a
vaporilor de apă ;
- i e ş i r e fază lichidă din reactorul tubular.
3.6S1» Daterminjiri de concentraţii, de dauteriu.în hidroga-;
nul sulfurat cs iese din esprratorul de f~Be. folosind acid sulfuriu
diluat 3oiit ou vase special amnaj-ita cu t=3o°G ş i N8pS 1»-16<» cu
o
.
ta 29 c de concentraţie variabilă în deuteriu.
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Variaţia conţinutului de deuteriu în hidrogenul sulfurat
ce iese âin separatorul de faza în funcţia de concentraţia de deutsriu a soluţiei da sulfura eata redată în tab. 3.11.
=

=

=

.-t

=

=

=

=

=

=

=

=

CHDO (ppm) î n s o l . NajS.
= =; = = s

= = = a

— i-

=

=

CHDS (ppm)«

= = =

15o,2
156,1

69,o
73,2
76,o

157,5

Tab. 3. 11.
=. = = = = =:= = = = = =
P at).
T°0.
= = = = = == = = = = =
8o - 9 o
2
8o - 9 o
2
8o - 9 o
2

3 . 6 . 2 . determinări de concentraţii de deuteriu în hidroKeii sulfurat ca iese din separatorul de f s s s . folosind acid sulfuric
luat 3o# ou t= loo°C s i aulfură de sodiu 14-161 cu t= 25°O.
In acest oaa variaţia conţinutului de deuteriu în hidrogenul sulfurat este xadat in tab. 3.12.
Tab. 3.12.

Ogjg

Ppm
82
79
76

CgjQ ( p p m ) in soluţi» âo NaJ3. P at aJ°C»
15o,2
15o,2
15o,2

2,0
2,5
3,o

I3o
130
ljo

Una din cele mai Anportante experimentări, a fost acaea a
hidrogenului sulfurat- rezultat la vîrful coloanei da răcire. Varia-,
ţia de conoentraţie în deuteriu a H_S rezultat la vîrful coloanei
de răcire în funcţie de presiune este dat în tab. 5.13*

Tab. 3.I3
ppa
59»o
57,2
48,2

î

at

2,o
2,5
_3,o

T (°C),
30
3o
3o

Păcînd o analisă a celor trei serii de experimentări confora tab. 3.11 } 3.12; 3.13, rasultă oă prin osise variantă de
obţinerea,hidrogenului sulfurat, conţinutul da deuteriu în gs*
asta vaio. Tăoînd o analisă aprofundată asupn distribuţiei douteriului în instalaţia, an căutat să recuperai oaa aai mare parte
din deutsriul trinis în afara instalaţiei şi anume la bazinele de
neutralizare si apoi la cana li sar*. Pentru recuperare s-a recurs ^.a
două varleota t

-

2o

- obţinerea hidrogenului sulfurat de concentraţie maximă în
deuteriu;

'"V

- recuperarea deuteriului din fazele lichide rezultate la
reactorul tubular ş i din coloana de răcire - condensare a vaporilor
de apă.
3.6.3. Obţinerea hidrogenului sulfurat de concentraţie maximă
în deuteriu.
Sin analiza variaţiei conţinutului în gaz, rezultă că concentraţia maximă în deuteriu a hidrogenului sulfurat este la ieşirja
din reactorul tubular. Pornind de la aceasta, am căutat să folosesc
direct gazul care iese din reac torul tubular în instalaţia âe
izotopic.
In acest caz este necesar ca reactorul tubular să fia
zut cu mants de răcire cu apă, în vederea asigurării unei temperaturi
convenabile a hidrogenului sulfurat care iese din reactorul tubular,
măsurătorile spectroost.rica asupra hidrogenului sulfurat oara iese
din reactorul tubular, indică o valoare da 80 ppm. ceea ce face ca
acest procedeu,rte reuuperare a deuteriului să f i e bun de aplicat.
3.6.4.' Recuperarea dauteriului din faza lichidă rezultată
de la reactorul tubular si din coloana de răcire - condensare a vaporilor de apă.
Ce menţionat că la ora actuală pe plan mondial ep8 rezultată
de le procesul de răcire a hidrogenului sulfurat ş i da la oondanaarea
vaporilor din gaz, nu .şi-a găsit o întrebuinţare utilă în procesul
de schimb bitern E-3 - HpO. Recuperarea deuteriului din fazele l i c h i de rezultata în reactorul tubulsr ş i în coloana da răcire ca apă de
alimentare a instalaţiei da echimb ixotopic biter» H23 - HgO.
Această apă rezultată din procesul de răcire a H2S ş i din procesul
da stripere a fazei lichide da la rsectprul chimic are o ooncentraţie
da 198 - 22o ppm, faţă de apa naturali oara ara 138 - 145 ppm. Folosirea apei îmbogăţita la 198 - 220ppm da la baza coloanei da răcire spălare, duce la micşorarea timpului de intrare în regim staţionar,
respectiv la creşterea producţiei de apă grea cu 23,7% pe aceasta
instalaţie* dacă debitul ce apa îmbogăţită reprezintă 5o% din debitul
da alimentare a instalaţiei de schimb izotopic bitern HgS - HgO.
Pentru producerea zestrei de hidrogen sulfurat, instalaţia
de producere a hidrogenului sulfurat funcţionează 3 - 5 z i l e pe lună,
după cere sa opreşte. Procedeul de mărire a concentraţiei în deuteriu
4 apei de alimentare a instalaţiei de schimb izotopic are dezavantajul
oă asigură o mărire a concentraţiei. în deuteriu a apei da alimentare
numai pe perioada cînd funcţionează reactorul tubular. Am căutat să
înlătur acest dezavantaj prin aceea că în momentul oînd reactorul chi-
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nttc asta oprit în os sul oînd s-e făcut zestrea da hidrogen sulfurat,
necesar instalaţia i de schimb izotopi o biterm H_S - HJO, s-au i o
cazul oînd nu există posibilitatea de livrare continuă a HJ3 să
recurg la folosirea hidrogenului sulfurat lichid din deposit. Schema
tehnologică adoptată este redată în fig. 3.11. Procedeul se caracterizează prin aceea oăt
- instalaţia de producere a HOS poate fi utilizată ca un
bitena primar pentru preînbogăţirea în deuteriu a apei de aliaantara
a etajului I din instalaţia de schimb izotopic biterm KgS - HgO |
- asigură în mod continuu o alimentare a instalaţiei Ha
schimb izotopic bitern cu apă preînbogăţită tn dsuteriu.
k
3»7» Mscutie asupra punctelor 3.5. s i 3.6,
Fa ba;;a analizei punctelor 3.5. ş i 3.6. s-eu tros urmSto»Mle concluzii s
- din studiul influenţei conţinutului de deuteriu din •ster i l i * prime asupra timpului de intrară în regia staţionar a l insts»
l a ţ i « l blfcern» reiese că oonţinutul de deuteriu în apa de alimentare reprezintă factorul cel mai important;
- optimizarea instalaţiei de sulfura de sodiu în funcţie
de oonoentraţie de deuteriu nu este interesantă pe baza celor expuse la cap. 2.
Fa baga celor prezentate nai sus ş i pe baza analizei d i s tribuţiei deuteriului în instalaţie se poate trage concluzia oă cea
•ei avantajoasă variantă în optimizarea procesului da obţinere a
HjS, In funcţie de concentraţia de deuteriu, o reprezintă "Recupera ree deuteriului din fesa lichidă rezultată >îe la rnactorul tubular
ş i din ooIoana de răcire - condensare e vspori.'or da apă, propuse
la oap. 3.
Concentraţie mesimă 8 H„S obţinută pînă în prezent e fost
da 99,84ţt. analiza orometografică asupra hidrogenului sulfurat l i chid indică o valoare de 99,999$ E_8. Puritatea hidcosanului sulfurat obţinut în oedrul instalaţiei pilot, cît ş i optiulzarae instalaţ i e i da produoere a BJŞ în funcţia de distribuţia deuteriului, dau
garanţie oă aoaste «ştode da preparară a sulf urii de sodAu ş i a
hidrogenului sulfurat descrise în oap.2 ş i 3 pot f i transpusa Îs
aoaiă induatjţiială ş i pot concura ou oale mei bune ostode de obţinere
a atUTcrAl df wo&a «I da H ^ pe p i » pondial.-
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