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В рамках дослідження кінетики розчинення оксиду купруму (II) в слабких
розчинах нітратній кислоти, як однієї з елементарних стадій суміщеного процесу
хемосорбції оксидів нітрогену (II, IV) та
екстракції Cu2+ з відпрацьованого
каталізатору, проводилася серія опитів при концентраціях HNO3 меньше 2М.
Навіску оксиду купруму (II) поміщали до тригорлої колби, додавали розчин
слабкої нітратної кислоти у п’ятикратному мольному надлишку, досліджувану суміш
переносили під мішалку, як показано на рис.1, термостатували при 200С та
встановлювали кількість обертів 2-3об/с. Вміст іону міді у відібраній пробі в кожний
момент часу аналізували за відомими методами [1].

Рис.1 – Схема лабораторної установки отримання нітрату купруму (II)
1 – колба, 2 – термостат, 3 – термометр, 4 – штатив, 5 – ел.двигун мішалки, 6 – ЛАТР,
7 – горловина для контролю температури в колбі, 8 – горловина для валу мішалки, 9 –
горловина для відбору проб
В результаті серії опитів отримали залежність зміни концентрації іонів кіпруму
від часу опиту при концентраціях 1,4моль/л, 0,7моль/л, 0,086моль/л, 0,043моль/л та
0,01моль/л (рис.2). Тепловий ефект реакції утворення нітрату купруму в даних умовах
дорівнює -100,5кДж/моль. Реакція термодинамічно дозволена у межах від 298 до
373К.
Залежність ступеню перетворення купруму, що містився в навісці CuO, від часу
має логарифмічний характер в усьому діапазоні досліджуваних концентрацій розчину
нітратної кислоти. Ступінь перетворення CuO досягає 92% в середньому за 100-120
хвилин при умові створення турбулентного режиму перемішування при
С(HNO3)=0,043М і збільшується до 99% при збільшенні концентрації до 1,4М.
Отримані дані будуть використані при проведенні подальших технологічних
розрахунків процесу.
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Рис. 2 – Залежність концентрації іонів купруму в розчині від часу для концентрацій
нітратної кислоти 1,4М; 0,7М; 0,086М; 0,043М та 0,01М

Рис.3 - Залежність ступеню розчинення CuO, %, від часу роботи мішалки.
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