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RESUMO

o enriquecimento isotEpico de nitrog~nio-15 por troca qurmica no siste

ma NO/HN03 foi estudado atraves de duas teorias distintas.

Os fatores de fracionamento isot5picos, obtidos pela teoria de contra

corrente e os estimados pela teoria da equipartição isotõpica, foram confronta

dos atraves de um modelo.

Construiu-se uma coluna de contracorrente, em escala de laborat5rio, e

parâmetros tais como: numero de placas teóricas, altura equivalente de uma pl~

ca teórica, tipo de enchimento, altura total da coluna, produção de H15N03/S!

mana, obtidos em condições de equil1brio dinâmico isotEpico" foram estudados

comparativamente aos da literatura.

SUM/v1ARY

Nitrogen-15 isotope enrichment by chemical exchange in NO/HN03 system

was studied using two different theories.

The isotope fractionation factors obtained by the countercurrent

theory ~/as compared to those estimated by the isotope equipartition theory were

confronted through a modelo

It was built a column in countercurrent at laboratory scale and

parameters such as: number of theoreti~al plates, height equivalent to a

theoretical plate, type of packing, total height of column, production of

H15No3/week. obtained under isotope dynamic equilibrium conditions, were

studied in comparison to those in the literature•

• I·
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO~ ORGANIZAÇÃO IJO TRABALHO~ OBJETIVOS E DESCRIÇÃO GERAL DOS CAPtTULO$

1.1. Intl'odução

-

De uma forma geral, os isõtopos de um dádo elemento quimico, aprese~

tam um comportamento fisico-qu;mico similar, principalmente entre os isôtopos

estãveis.

Entretanto, as eve~tuais diferenças nas moléculas que diferem na sua

composição isotõpica, são muito menores que as observãveis entre elementos dis

tintos, mesmo se pertencentes a um grupo quimico.

Estas pequenas diferenças de comportamento podem conduzir ao fraciona

mento isotõpico, o qual, pode ser interpretado como a variação das concentra

ções das vãri~s especies isotõpicas participantes, em diferentes regiões de um

sistema fisico, sujeito a um determinado processo.

As diferenças de comportamento podem, inclusive, influenciar o conju~

to dos niveis energeticos a nivel vibracional, rotacional e translacional,

quando as especies isotõpicas de um mesmo elemento são comparadas entre si.

Percebe-se que o fator de fracionamento, o fator mensurável, pode ser

estudado a nivel:- das variações de concentrações das especies isotõpicas, o~

jeto de estudo da Teoria geral da separação isotõpica; - das variações dos ni

veis energeticos, atraves d~ Termodinâmica estatistica, especificamente, no am

bito da Termodinâmica das reações de troca isotõpica.

A determinação do fator de fracionamento, apresenta ainda dois aspec

tos complementares: o uso prõpriamente do valor e suas correlações, como uma

técnica de pesquisa e, conseqüentemente, a análise e a interpretação do probl!

ma, ou, a estimativa deste efeito isotõpico no problema considerado.

Percebe-se entretanto, da literatura, que ambos os aspectos são utili

zados de forma distinta, em separado e raramente são abordados em conjunto.

De uma forma ou de outra, a determinação desse efeito isotõpico, como
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fonte de informaçõess e utilizada em vários campos da pesquisas corno instrumen

to de elevada potencialidade.

Especificamente neste trabalho, os isõtopos de interesse são os de ni

trogênio, como ilustra a Tabela 1.1, e dentre eles, os estãv~'is de numeras de

massa 14 e 15.

TABELA 1.1

ISOTOPOS DE NITROGtNIO

Isõtopos

concentração

Natura 1 em

~tomo %

Tipo de .

Desintegração

Meia

Vida

12N s+0,011
57

13N

s+9s97 min7

l4N

99,63
estável

.7

15M

0,37
estável

7_

16M

-
7,2s(3

7

17N

8-, (n)
4, 16s7

18N

-
0,63s8

7

FONTE: HEATH (1977)

Segundo TRIVELIN et al;; (19]3), TRIVELIN et ali; (1979), o emprego

de isõtopos estáveis de nitrogênio como traçadores, tanto em estudos com as v~

. - d -. -. 1 15 /14 d ~ .rlaçoes a razao lsotoplca natura M N, como no uso e compostos qUlmlcos

de concentrações em ãtomo % 15N, diferentes das encontradas naturalmente, 1e

11 di ~f lil 1111 ~ I.' iI I
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vam vantagem em relação ao uso dos radioativos. urna vez que. a meia vida destes

e da ordem de minutos. tornando pouco viãvel, o emprego dos radioisõtopos, pri~

cipalmente em pe~quisas biológicas.

Segundo estes mesmos autores, muito embora o nitrogênio-15 venha sendo

empregado como traçador por mais de quarenta anos, o alto preço aquisitivo de

compostos qu;micos enriquecidos ou empobrecidos em l5N, tem-se constituído como

um fator limitante, em função dos custos dos processos de separação isotõpica,

podendo variar conforme o grau de enriquecimento, e tambem, com o tipo de com

posto qu;mico desejado.

O nitrogênio-15 tem sido separado e concentrado por uma variedade de

metodos, e segundo KRELL (1376), os mais utilizados na produção de altas concen

trações em átomo % l5N, são sumarizados na Tabela 1.2.

Segundo TAYLOR e SPINDEL (1957), outros metodos, e entre eles, a desti

lação, difusão gasosa, centrifugação gasosa, eletrõlise, eletromagnetico, etc.,

~em sido propostos na separação isotõpica de nitrogênio-15.

Normalmente, os sistemas de troca.quimica entre duas fases, liquido e

gás. são os mais utilizados em relação aos demais metodos, particularmente devi

do ã rápida troca entre as formas quimicas utilizadas.

Especificamente, o sistema de troca isotõpica entre solução de ácido

nitrico e monõxido de nitrogênio, torna-se o mais atrativo, devido ao seu alto

fator de fracionamento, como ilustra a Tabela 1.2.



4

TABELA 1.2

MtTODOS UTILIZADOS PARA A PRODUÇ~O DE NITROGt.NIO-15

FONTE: KRELL (1976)

STASCHEWSKI (1975), citado por KRELL e JONAS (1977)t faz uma anãlise

comparativa entre o sistema de troca química (NO, N02)/HN03 ã temperatura de

250C, e o de desti1açâo ã baixa temperatura (-121°C), do monõxido de nitrogênio

no sistema NO 1iq./NO gãs.

Estes autores, relatam que o sistema desenvolvido por TAYLOR e SPINDEL

(1957), torna-se o mais atraente, em função do alto fator de fracionamento,

lt055 contra 1,027, e tambem devido ao baixo custo de ãcido nítrico produto,

por ãtomo grama de isõtopo 15N puro, obtido na concentração de 95 a 99 ãtomo %

15N•

Paralelamente, esses autores, comentam que, com o apoio de uma indus
..

!

II ,j 11;·1j I I , l~' 'I I
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tria qUlmica de alta infraestrutura no sistema NOJHN03, torna-se possível mar

car com l5N, mais de duzentos e cincoenta compostos quimicos diferentes.

Como uma citação adicional e atrativa, ABRUDEM et alii (1981), desen

volveram uma unidade experimental a nível de laboratório, consistindo de duas

colunas de troca isotópica para a separação simultânea de l5N e 180, baseando

-se no sistema (NO,N02}/HN03 de TAYLOR e SP~NDEL (1957).

1. 2-. Organização do trabaZho

Visando a organização, ordenaram-se os diferentes assuntos em capitu

los, numerando-os com algarismos romanos.

As equações oriundas dos capitulas, levam ã mesma numeraçao e na se
"

quência destas, utilizou-se da numeração progressiva, com algarismos arãbicos.

A mesma disposição foi utilizada nas tabelas. Para a seqüência destas,

utilizou-se da numeração progressiva, com algarismos arábicos.

As ilustrações foram numeradas em.seqüência com algarismos arãbicos,

independentemente dos capitulos.

Para os diferentes assuntos, dispostos em capitulos, citaram-se as r!

ferências especificas.

Quando possivel, após o desenvolvimento dos assuntos, extrairam-se re

sultados e conclusões.

1.3. Objetivos e descrição geraZ dos cap'ÍtUl,08

A motivação geral e o interesse maior neste trabalho, residem na im

plantação de uma unidade experimental do sistema NO/HN03, em coluna de contr~

corrente, entre o monõxido de nitrogênio gasoso e a solução de ãcido nitrico,

para a produção de nitrogênio-1S, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura/

USP/Piracicaba •.

Paralelamente e objetivo tambem, iniciar-se nos estudos da determina

~ao teórica e experimental, do fator de fracionamento do sistema NO/HN03, uma

vez que da literatura, vãrios valores, tanto teóricos cQmo experimentais, sao

'-"
r:.



6

atribuidos a este processo.

Procurar":se-á desenvolver um modelo, para contribuir na compreensão do

processo de troca isotõpica de nitrogênio-15 no sistema NO/HN03•

Os objetivos especificas, estão correlacianados com a descrição geral

de cada capitulo.

Assim, no Capitulo 11, o qual se refere a05 .fundamentos teõr1cos da e

qui partição isotõpica, procura-se como objetivo, evidenciar os conceitos e as

equações necessárias, para a estimativa da constante de equilibrio e do fator

de fracionamento, entre especies isotõpicas, pertencentes a moleculas di e po

liatômicas, nas fases homogêneas 9as-gas.

Posteriormente, as equações complementares na co~reção para as fases

heterogêneas, gás-liquido, explicitando-as em termos de parâmetros moleculares,

principalmente em função das freqüências fundamentais vibracionais.

Como aplicação e objetivo destes fundamentos, procura-se estimar no Ca

pitulo 111, a constante de equilibr'io e o fator de fracionamento das principais

reações de troca isotõpica de nitrogênio-15 no sistema NO/HN03, ã temperatura

de 250C.

Utilizando-se das constantes moleculares e das freqüências vibracio

nais, teóricas e experimentais, obtidas por diversos autores, foram analisados

os valores, atraves das expressões utilizadas nas razões das funções de parti

çao para HN03(l)/ NO(g) ; HN03(l)I N02(g) e HN03 (i}/HN03(g), nas qua is (i) e

(g) significam fase liquida e gasosa, respectivamente.

No Capitulo IV, referente aos fundamentos teóricos da separação isotõ

pica em coluna de contracorrente, procura-se como objetivo, dar ênfase aos pri~

cipais conceitos e definições utilizados, e ã principal equação necessária no

cálculo simultâneo, do fator de fracionamento e do numero total de placas teõ

cas., a partir de parâmetros de alimentação e produto, em condições de equili

brios isotõpicos dinâmicos.

Tendo-se por referência, o sistema original N01HN03, de TAYLOR e SPI~

DEL (1957), foi construida com modificações, uma coluna de contracorrente, para

a produção em escála de laboratõrio, de ácido nitrico ~nriquecido ~m 15N.

A descrição das principais unidades operacionais dessa coluna, sao a

i II ,j 11" li' , i' ~ j~ll I I • ,·,II"J··,II· • I
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presentadas no Capitulo V. Neste capitulo, constam tambem, análises comparati

vas de alguns parâmetros da coluna de troca isotõpica, aos da literatura.

O metodo de redução do ácido nltrico a nitrogênio molecular, para a

análise da concentração em átomo % l5N, com precisão da ordem de 10/00 ,por es

pectrometria de massa. descreve-se no Capltulo VI.

No referido capitulo relata-se tambem. as modificações efetuadas no

metodo de preparo de amostra. metodo de Dumas, bem como a alteração introduzida

no sistema de entrada de amostra do espectrômetro de massa.

Como aplicação e objetivo dos fundamentos teõricos da separação isotõ

pica em coluna de contracorrente, determina-se no Capitulo VII, o fator de fr~

cionamento do sistema NO/HN03 e o nuw.ero total de placas teóricas da coluna em

pregada, atraves de três experimentos.

Neste capltulo, obtiveram-se expressões de numero total de placas teó

ricas versus fator de fracionamento. Atraves de determinação grãfica, pode-se

explicitar simultâneamente, o fator de fracionamento do sistema NO/HN03, e o nu

mero total de placas teóricas da coluna, nas condições de trabalho empregadas.

No capitulo VII, focaliza-se tambem a atenção para o balanço de massa

de nitrogênio-15, no sentido de localizar a provãvel fonte de perdas de l5N no

sistema NO/HN03•

Analisa-se tambem, neste capitulo, a produção de l5N, sob um mesmo i~

tervalo de tempo. atraves da análise de compromisso, entre a quantidade de pr~

duto retirado, e a concentração de l5N obtida.

Atraves dos parâmetros experimentais da coluna de troca isotõpica, e

dos fundamentos teõricos da separação isotõpica, procura-se estimar a altura de

uma nova coluna de contracorrente. para a produção de ácido nitrico, com alta

concentração de nitrogênio-15.

Utilizando-se dos principios fundamentais de ambas as teorias. nas

principais reações de troca isotõpica de nitrogênio-15 no sistema NO/HN03, e

dos fatores de fracionamento, teõricose experimentais, obtidos por diversos au

tores, e tambemneste trabalho, sugere-se como objetivo final, um modelo, para

o processo de troca de nitrogênio-15 no sistema utilizado. Este modelo, descre

ve-se no Capitulo VIII.

~~
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CAPITULO 11

PUNDAMENTOS TEÓRICOS DA EQULPARTIÇÃO ISOTÓPICA, NA ESTIMATIVA DA CONSTANTE DE

EQUILIBRIO E DO FATOR DE FRACIONAMENTO, EM REAÇÕES DE TROCA ISOT(JPICA

2.1. Introdução e revisão bibZiográfic~

A teoria do fracionamento dos isõtopos estáveis. segundo RICHET et

alii (1977). provavelmente iniciou-se com LINDEMANN (1919) e LINDEMANN e ASTON

(1919), os quais, aplicaram a termodinâmica estatistica. p,ara calcular a dife

rença da press~o de vapor entre os isõtopos de chumbo.

Segundo RICHET et alii (1977), após LINDEMANN (1919). os autores UREY

e RITTENBERG (1933), calcularam as constantes de equilibrio para as reações de

troca, envolvendo hidroginio e deut~rio, hidroginio e compostos de halogineos

deuterados.

Segundo RICHET et alii (1977), FARKAS e FARKAS (1934). fizeram o mesmo

para a troca de hidroginio e deut~rio na água. UREYe GREIFF (1935). realiza

ram cálculos, envolvendo hidrogênio, litio, carbono, nitrogênio, oxigênio e ha

10gêneos, admitindo mol~culas di e poliatômicas na constante de equilibrio iso

tõpico.

Destes autores, segundo RICHET et alii (1977). HALDMANN (1943). dese~

volveu provavelmente as principais equações convenientes para os cálculos de

troca isotõpica. BIGELEISEN e MAYER (1947). desenvolveram independentemente as

mesmas expressões que WALDMANN. assim como UREY (1947).

Desde então, segundo RICHET et a 1ii (J977). autores de diversas áreas.

tem usado as expressões de UREY (1947). ou as de WALDMANN (1943). ou as de BIGE

LEISEN e MAYER (1947), na estimativa da constante de equilibrio.

Subentende-se, neste capitulo, que a estima'tiva da constante de equili

brio e do fator de fracionamen~o. em reações de troca isotõpica, refere-se ã r!

visão bibliográfica da teoria desenvolvida por UREY e RITTENBERG (1933), UREY e

GREIFF (1935), e de uma forma ma is simpl ificada, por BIGELEISEN e MAYER (1947).
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procurar-se-á, como objetivo, conduzir o desenvolvimento das mesmas,

para a estimativa da constante de equilibrio, entre fases homogêneas gás-gás, e

posteriormentecorrigi-1a para fases heterogêneas gás-liquido.

Devido ã numerosa simbologia e conceitos empregados na teoria e na sim

plificação da mesma, abordar-se-ão os tópicos necessários à perfeita compree~

sao, a fim de evitar a necessidade de recorrer às literaturas -originais.

A reação química de troca isotõpica e aquela na qual, esquematicamente

pode ser representada por uma reação do tipo:

Ax + Bx* Ax* + Bi"' (11.1 )

onde x* e x, são os isõtopos pesado e leve do par iso~õpico tomado em considera

çao.

A concentração isotõpica das especies Bx* e Ax* ou Bx e Ax, segundo

JOHNS (1961), difere levemente uma da outra nas condições experimentais de equi

librio.

Metodos de troca quimica para a separação isotõpica, fazem uso destas

pequenas diferenças de concentração no equilibrio. Estes metodos, tem mostrado

serem os mais satisfatõrios na separação dos isõtopos para a maioria dos elemen

tos leves.

A constante de equilibrio da reação 11.1, obtida experimentalmente, se

gundo JOHNS (1961), difere da obtida pela teoria da equipartição isotõpica e,

quanto mais as especies isotõpicas se aproximarem de um gás ideal, mais prõxi

mas as constantes, teórica e experimenta 1, estarão entre si.

Segundo UREY e GREIFF (1935), BIGELEISEN e MAYER (1947), a estimativa

do cálculo da constante de equi1ibrio entre fases homogêneas gás-gás, utilizan

do-se da equipartição de energia nas especies isotõpicas da reação lI.1. expre~

sa-se por:

K = ITQ produtos

g rr Q reagentes
(II.2)
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Na expressio 11.2, rr i o produto das funções de partição QIS, as

quais serão detalhadas oportunamente, e Kg é a constante de equilibrio entre

as especies isotõpicas envolvidas, pertencentes às fases gasosas.

O cálculo das funções de partição dos produtos e dos reagentes, permi

te então o c~lculo da constante de equilibrio. Tem-se para a reação 11.1, que:

K = _~(Ax*)Q(B~

9 Q (Ax) Q (Bx*)o

::: Q(Ax*)/ Q(Ax)

Q (Bx*)/ Q (Bx)
(11.3)

o fator(§) de fracionamento a da expressão 11.1, o qual está intimame~

te correlacionado com a constante de equillbdo, será detalhado oportunamente.

De uma forma geral, segundo PIERCE (1968), a energia total si adquiri

ela por uma molecula no equiHbrio termico, reflete a contribuição: da energia

translacional st; da energia rotacional sr; da energia vibracional si; da enel~

9ia de excitação eletrônica se; e da energia do spin nuclear en.

A energia total si em primeira aproximação, pode ser representada como

uma simples soma de todas estas formas de energia.

s.::: st + sr + si + se +sn.1 (lI.4)

Desde que uma especie molecular apresente um conjunto particular de es

tados de energia s., a funçio da distribuiçio destes estados de energta na mole1 o o _

cula. pode ser expressa pela funçio de partição total ,Q = ~i gi exp C~si/kTL,

na qual gi' é a degenerescência de si ou o fator estatistico, que indica a coa

lescência de dois ou mais niveis de energia em um; kea constante ,de .Boltzmann

e T a temperatura absoluta.

Assim sendo, pode-se escrever que:

Q = Li9i exp (-sti/kT) exp (-sr/kT) exp (-sl/kT) exp (-se/kT) exp .{sn/kT)

(IIo5)

(§) As definições de fator de fracionamento a, e do enriquecimento relativo E,

estão explicitas no Capitulo IV e em 2.6.

11 • j., '11.i I 11 ' , j~1 ,I I
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ou de urna forma simp1ificada:

Q ~ Qt Qr Ql Qe Qn (1I.6)

Na expressão 11.6, Qt, Qr, Q/, Qe e Qn, respectivamente, referem-se às

funções de partição trans1aciona1, rotaciona1, vibraciona1, eletrônica e nu

c1ear,e o índice i na somatõria da expressão 11.5, é somente artificial.

PIERCE (1968), demonstra todas as funções de partição necessárias, as

quais estão explicitas na Tabela 11.1, inclusive para as moléculas monoatômi

cas, diatômicas e poliatômicas, uma vez que a reação de troca isotõpica, expre~

sao 11.1, não se restringe somente a moléculas diatômicas.

Segundo BARROW (1962), normalmente, a freqüência vibracional da molecu

la ou da espécie isotópica, expressa-se na literatura em reciproco do cent;me

tro, cm-1, por razões históricas e por ser uma unidade conveniente para a espe~

troscopia. Na realidade, esta unidade refere-se ao numero de onda, simbolizada

por 7 ou w, e difere da freqüência vibracional ~ pelo fator da velocidade da

luz c, através da relação / = c/À = wc, na qual À e o comprimento de onda

e w = l/À é o numero de onda.

Para efeito de coerência com a literatura, designa-se neste trabalho,

de w a freqüência vibracional em cm-l, e todas as constantes e termos da Tabela

11.1, expressar-se-ão no sistema· CGS.

Por outro lado, segundo BARROW {1962} , se três coordenadas são usadas

para descrever uma molecula com n átomos, haverá um total de 3n coordenadas ne

cessá rias ã descrição do conjunto dos n átomos. Cada uma das 3n coordenadas re

presenta um grau de liberdade do sistema.

Se a molécula e linear, segundo BARROW (1962), a rotação molecular po

de ocorrer somente sobre os dois eixos que cortam perpendicularmente os eixos

moleculares. Para tais moleculas, as três translações totais, as quais cor

respóndem a três graus de liberdade, e as duas rotações totais, as quais cor

respondem a dois graus de liberdade, serão subtraídos dos 3n graus de liberdade

totais, e restam (3n - 5) graus de liberdade, os qua;s são atribuídos aos modos

vibracionais da molecula linear.
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Se três graus de liberdade translacionais e três graus de liberdade ro

tacionais, são necessãrios para uma molecula não linear~ haverá então segundo

BARROW (1962), um total de (3n·· 6) graus de liberdade restantes, os quais. são

atribuídos aos modos vibracionais da molecula não linear.

TABELA 11.1

SUM~RIO DAS FUNÇDES DE PARTIÇ~O

Função de

Partição

Qt

Qr

QI

~~onoatôm; ca

V( 21TmkT- 3/2
h2 )

Dia tômica

V( 21TmkT 3/2" )

T

(J 0r

~-e/1/2T
1- e-e/;/T

Po 1ia tômi ca

V( 21TmkT 3/2'1 )

fIT T3/2

a(8t'a 8rb 0rc)1/2

TI. e-e/; /2T1
1- e-el/T

Qe r
;=0

Qn

2 2er .: h / 81T lk

e/. = h/. / k.11

2 2·er. = h / 81T kI.1 1

; = a, b, c

e/. = h/·/k1 1

(J = nümel~o de simetria, o qua 1 dep·ende de cada estrutura molecular •

(J = 1 (heteronuclear}

FONTE: PlERCE (1968)

. 2 (homonuclearl
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A simbo1ogia da Tabela 11.1, significa:

Qt, Qr, Q/, Qe, Qn = respectivamente, funções de partição trans1aciona 1, rota

c;ona1, v;brac;onal, eletrônica e nuclear.

v =volume molar.

m

=peso molecular.

k

=constante de Boltzmann.

T

=temperatura absoluta.

h

=constante de Planck.

er = temperatura caracteristica de rotação para a molécula diatômica.

= numero de simetria; fator que indica a medida do numero de posições i

dênticas, às quais a molécula pode assumir quando roda 3600, através de

cada eixo de simetria.

I = momento de inércia para a molecula diatômica.

er; = temperatura caracteristica de rotação para a molecula poliatômica; três

temperaturas de rotação: era' erb, erc'

li = momento de inércia para a molecula poliatômica; três momentos de iner

cia: I, Ib, I.a c

el = temperatura caracteristiéa de vibração.

li = i-esima freqüência vibracional.

TIi = produto tomado sobre os graus de liberdade vibracionais: para a molec~

la com n átomos, há (3n) graus de liberdade; para a molecula linear há

(3n - 5) graus de liberdade vibracionais, enquanto que, para a molécula

não linear, há (3n - 6) graus de liberdade vibracionais.

€i = nível de energia eletrônica; nível de energia nuclear.

gi = degenerescência do nivel de energia eletrônica; degenerescência do ní

vel de energia nuclear.

gn = degenerescência do estado fundamental nuclear.o
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2.2. Razões das funções de partição

Desde que a constante de equil1brio ê uma razão entre as razões das

funções de partição, tem-se para um determinado par de especies moleculares iso

tópicas a seguinte relação:

.J (Ax~= ~ Q*t Q~*r Q*/ Q*e Q*n

Q (Ax ) Qt Qr QI Qe Qn

(II.7)

Para a metodologia de cã1cu10, assume-se que na avaliaç~o da raz~o das

funções de partição total, QG~x*}/ Q(Ax) segundo UREY e GREIFF (1935), BIGELEI

SEN e ~~YER (1947) e BIGELEISEN (1961), em primeira aproximaç~o, toma-se somen

te o produto das razões das funções de partição trans1acional, rotacional e vi

braciona 1.

Segundo estes autores, a razão dos termos eletrônico e nuclear, na r2,

zão da função de partição total são considerados desprezlveis para o par isotõ

pico levado em consideração na expressão 11.7.

Com a exclusão dos termos eletrônico e nuclear, o cãlculo da constante

de equilibrio se reduz ao cãlculo da razão das funções de partição translacio

nal, rotacional e vibracional dos produtos e reagentes. Em determinações mais

acuradas, os compo~entes vibracionais e rotacionais devem levar em considera

ção, a anarmonicidade das vibrações e os efeitos associados das interações vi

bração-rotação.

Segundo estes mesmos autores, as informações necessãrias adicionais p!

ra ta 'iscã1cul os, restringem-se somente a poucas mo leculas, e a 19umas de suas

especies isotõpicas.

O cãlculo da constante de equilibrio para a maior parte dos elementos,

emprega em sua estrutura molecular. o modelo simplificado dos movimentos trans

lacionais, rotacionais e vibracionais.

O modelo mais simples e o mais aceito, o oscilador harmônico para o ",

, II ; I, fi II II ~ j~'i I I



15

modelo do roto r rlgido, despreza na simplificação as co~~eções acima citadas, e

segundo os autores supra, os componentes translacionais, rotacionaise vibracio. -
nais, oferecem uma excelente aproximação na determinação da constante ~e equill

brio, ainda que, as moleculas reais. obedeçam ao modelo do oscilador anarmônico

e rotor não rlgido.

Dessa forma , a expressão II.7 se reduz a:

q(Ax*) =

Q (Ax)

Q*t Q*r Q*I

Qt Qr QI
{1I.8}

o cãlculo da constante de equilibrio não requer necessariamente a de

terminação individual das funções de partição para cada especie isotõpica em

particular. Torna-se mais racional, a avaliação da ràzão das funções de parti

çao para cada par de especieisotõpica, pertencente a uma mesma molecula.

A razão Q(Ax*)/ Q(Ax) na expressão 11.8, para efeito de simplicidade,

serã atribuída hipoteticamente ã razão das funções de partição de moleculas di!

tômicas ou poliatômicas indistintamente, e que contenham somente um ãtomo x por

molecula. Para um simbolismo mais compacto, esta razão será designada como

Q Ax* / Q Ax.

2.3. Razões das funções de paPtição paPa as espécies isotópiaas pertenaentes à

mozéauZa diatômiaa da fase gasosa

Com O uso da Tabela 11.1, tem-se:

Para a razão da função de partição translacional;

Q*t

Qt

V*(2'!i1l1*kT)3/2 / h3

V (2mnkT}3/2 J h3

,: (~}3/2
m

(11.9)

Para.a razão da função de partição rotacional;

Q*r =

Qr

T / cr*e*r

T / cr er
cr er-

cr* e*r
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e

Q*r

Qr
(11.10)

Para a razão da função de partição vibraciona1;

Q*/--
Q/

exp (-8;"1. /. 2T) /.1 - exp (-8*1·1 T)1 ',,' 1

exp (-e/iJ 2T}j 1'- exp (-8/iJ T)

Como e/. = hl. 1 k = hcw,. 1 k e 8*/,. ~ h/~ 1 k = hcw~ 1 k, tem-se que:1 , , 1

Q*I

QI
] ,- exp (-hC(),).1 kT)

(w~ - w.) _ ,1 1

1 - exp (-hcw~ / kT)1

(II.ll)

Substituindo 11.9, 11.10 e 11.11 em 11.8, obtem-se para a razao

das funções de partição da molecula diatômica, a seguinte expressão:

Q Ax*

Q Ax

= _a (~ ) (m* 3/2
a* I \'-m-)

hc

2kT
(w~ - w.)]

1 1
1 - exp( -hcw;lkT)

1 - exp( -hcw~ IkT)1

(11.12)

2.4. Razões das funções de partição para as espéaies isotópiaas pertencentes à

n~léaula poliatômiaa da fase gasosa

Por intermédio da Tabela 11.1, tem-se:

Para a razão da função de partição translaciona 1;

Q*t

Qt

= V*( 2nm*kT) 3/2 1h3

V (2nmkT) 3/2 1h3

(I1.13}

II I I. ~'i I li .'I, , 1IlIl I I
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Para a razão da função de pa~t;ção rotaci ona1;

Q*r

Qr

2 2

Como 8r i ; h /81T kli

=~T3/21 ,cr~{0~rá ,0*rb 0*rc) 1/2

liT T3/2/ a(0r 0r 0r) 1/2a b c

i == a,b,c e 0*ri = h2 J B'll'2kli' tem-se que:

Q*r

Qr

= .2..- (_I_*_a _I *_b_1_*_c-t1/2
0* Ia Ib Ic

(1I.14)

Para a razão da função de P?rtição vibraciona 1;

Q*I

QI

=
lI,1
lI·,

[exp (-e*/; j 2T)] I [-1 - exp (-e*/; j T)J

[exp (-e/; j 2T)] j [1 - exp (-e/; I T)]

Pode-se escrever tambem que:

Q*I

QI

= lI.,
[ exp _ (e*/i - e/i) / 2T] lIi 1 - exp (-e/i I T), 1 - exp (-e*/i IT)

Comoe*l. = hl~ I k = hcw~I k, e e/,' = hcw,' j k; tem-se que:, , , ,

Q*I

QI

=

exp [ ("'1 - "'il

hc-
2kT + ...] IIi

1 - exp (-hcw. IkT),-
1 - exp (-hcw~/kT),

Assim sendo, pode-se escrever:

Q*I

QI = exp [ - (r ,w~ - r ,w') hC/2kT] lI.

" " , 1 - exp (-hcwi/kT)

1 - exp (-hcw~/kT),
(1I.15)

Substituindo 11.13, 11.14 e 11.15 em 11.8, obtem-se:
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Q Ax*

a' l*a l*b:l*c )1/2

<: m* }3J2 exp [-(E ."'~ - E.Ol.) .bc J;.= -

t "
Q Ax

a*Ialblc m 1 1 1 1 2kT

• IT.1
1 - exp (-:hcw;/kTl

1 - exp (-hcwi IkT)

(11.16)

Razões semelhantes às expressões 11.12 e 11.16, são vã1idas para

Q Bx* 1 Q Bx. Note-se entretanto, que estas razões das funções de partição pa

ra molecu1as di épo1iatõmicas'foranCdesenvolvi'das inn:ialmente por UREY e

GREIFf (1935), UREY(l9-47h e apresentam a ressalva de que. não são vã1 idas pa

ra as moleculas de hidrogênio. e referem-se exclusivamente a especies molecu1a

res isotõpicas ,pertencentes ã fase gas'osa.

2. 5. SimpUfiaação na razão das fwu;ões de partição

A razão das funções de partição para um determ;nádo par de especies< i

sotõpicas pertencentes a uma determinada molécula diatômica (expressão 11.12)'

ou po1ia tômica (expressão Il. 16), concernente ã fase gasosa, expressam-se tam

bem, respectivamente por:

-9..M.' 
Q Ax

a-
a*

(...!!t..)3/2
m

[,\.li ,\.I;)] 1 - exp (-\.li),

exp -,- \- - _1 ••••••

? 2 l-exp (-\.li>

para moleculas diatômicas e,

Q Ax* =

Q Ax

a

a*
(I*a l*b I*C,.1/2
Ia lb IC) -

--

m* 3j2 ( 1(-) exp -(}: .}l~ 12 - L,.\.I. 12) •
m. 1 1 1

• IT.1
1- exp (-\.I;)

l-exp (-\.li>
(lI .181

para as moleculas po1iatômicas.
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fre

e wi' são as freqüências vibracionais caracteristicas

expressas em cm-1, segundo BIGELEISEN e MAYER (1947).

Nestas expressões, Ui ; hcwiJkT e ui ; hcwi/kT, denominam-se
"

quências vibracionais reduzidas das espécies isotõpicas leve e pesada (*), e wi
das espécies isotôpicas,

A avaliação destas razões de funções de partição depende. alem do co

nhecimento previo das freqüências vibracionais características de cada especie

isotõpica, do conhecimento dos pesos molecu1ares, dos fatores de simetria e tam

bem, dos principais momentos de inercia, os quais, podem ser avaliados atraves

do conhecimento da estrutura da molecula.

Uma alternativa na avaliação das razões das funções de partição sem o

conhecimento previo dos momentos de inercia, segundo os mesmos autores, fund~

menta-se na regra produto de Teller-Redlich da espectroscopia, a qual, correl~

ciona o produto das freqüências vibracionais de qualquer par de moleculas isotõ

picas com os seus respectivos momentos de inercia principais, atraves da segui~

te expressão:

I*a I*b I*c 1/2 m*" 3/2 M 3/2 ~i~---) (-) ~-) lI. (-) = 1
Ia Ib Ic m M* 1 iti

(11.19)

Na expressão 11.19, M e M*, referem-se às massas dos átomos isotõpi

cos das respectivas especies iso~õpicas, e as demais simbologia são as usuais.

Substituindo 11.19 em 11.18, obtem-se:

Q Ax* =

Q Ax

(]-
(]* ~i M* 3/2 [ . " ] 1- exp( -~i )

1I.(-) (-) exp -(I:.~~/ 2- L.~. 12) lI.----
1 ~• M . 1 1 1 1 1 1_ exp (_~ ~)1 1

(11.20)

o objetivo final da teoria da equipartição isotõpica, refere-se à esti

mativa da constante de equilibrio entre as especies participantes da reação de

troca isotõpica, expressa por K = (Q Ax* J Q Ax) / (Q Bx* 1 Q Bx).

Assim sendo, o termo (M*/M)3/2 torna-se comum a ambas razões, no deno

minador e numerador, uma vez que, refere-se às massas dos respectivos isotõpos,
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li

pesado e leve, e consequentemente elas se cancelarão quando da determinação do

valor de K.

Portanto, lia priori", esta razão será omitida da expressão 1I.20, sem

prejuizo do desenvolvimento. Assim sendo, a expressão 11.20 torna-se:

Q'Axt =

Q'Ax

(J

0*

11~1
TIi (-)

).I-1

exp

[- (E.].1~ /2 -E·ll·J 2)] TI.

1 1 1 1 1
1 - exp (-}li)

1 - exp (-lli)

(11.21)

Na expressão 11.21, o simbolo linha (I), subentende que a razao

(t/l*/r~)3/2 foi omiti da.

Esta expressão, correlaciona a razão das funções âe partição das esp~

cies mo1ecu1ares isotôpicas com as suas respectivas freqüências vibracionais re

duzidas e os seus numeros de simetria. Corno exp (Eilli)=TIi exp (lli)g pode-se

escrever:

cr* fA = lIi
cr [..1-ll·1 exp (-lli/ 2) 1' •• exp (-Ui) ]1 - exp (-ll'P

(11.22)

.para a qual Q'Ax* I Q'Ax = fA.

Desde que os numeras de simetria não podem por si sã, conduzir a qual

quer enriquecimento isotõpico e segundo BIGELEISEN e MAYER (1947), cr e cr*~ re

presentam um fator relativo, transporta-se os mesmos para o lado esquerdo da ex

pressão 11.21, como podê ser visto na expressão 11.22.

Assim sendo, BIGELEISEN e MAYER t1947l-, denominam (cr*/cr)fA~ de função

de partição reduzida.

Semelhantes considerações, são vãlidas na avaliação das funções de pa~

tição se a razão Q'Bx* I Q'Bx, simbolizada por (cr*/cr}fB, referir-se ã molécula

di ou poliatômica.

Como o modelo inicialmente proposto refere-se ao oscilador harmônico~

11

verifica-se que a substituição ,isotõpica, altera a frequência vibracional da mo

lêcula.

Admita-se por um instante, que a molécula em questão, seja uma diatômi ~I
\
I

; 11 ;1·; ~;Idl , j~1j! I
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cal ~ujeita a Wi2mi ~ cte. onde mi refere-se ã massa reduzida.

Wi > wi· Desde quepercebe-se que, para mi > mi' implica que

~. = hcw1./kT,nota-se que ~. > ~~.1 - 1 1

Pode-se então, simplificar a expressão 11.22, admitindo-se que w· =1

w~ + ~w·, ou que ~. = ~~ + ~~., onde ~ representa o pequeno acresci1 1 1 1 1

mo na freqUência vibracional, e e sempre um valor positivo: ~ll-i= ~i - lli > O

e ~w· = w· - w~ > O.
111

Para todos os ele~entos, com exceção do hidrogênio. os acrescimos ~~i

e ~wi' e os seus acrescimos relativos &~iJpi e ~wi/wi. ~ão extremamentes p!

quenos: ~lli « 1, da ordem de 0,001 a 0,01 segundo ROGINSKY (19-56). de mo

do que torna-se possi ve 1 trocar 111'por 11~ + ~ll' na expressão 11.22, ou se1 1

ja:

[ 11~a* /a fA = !li ]li +' b]li

exp (-11~/2)1

exp f (111+ ~l1i)/2J

o produto dos três termos da expressão 11.23, pode ser analisado e si~

plificado separadamente.

o primeiro fator da expressão 11.23, pode ser simplificada pela função

2 3
1/(1 + r) = 1 - r + r - r + ..•

Assim sendo, tem-se que:

= 1

1 + ~l1/l1i

= 1-
l+r

~11·
Desde que ~ «1, os termos de ordem superior da serie podem ser

~~
desprezados, de modo lque, o primeiro fator da expressão 11.23, torna-se:
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lli + lllli

22

(I L 24)

o segundo fator da expressão 11.23, pode ser simplificado pela função:

exp(x) = 1 + x +
x3+- + •••
3! .

Assim sendo, tem-se que:

exp (-}li / 2)~

exp [-(ut + ~Ui)/2]

+ {il}li}2

-S

Desde que ~u. « 1, os termos de ordem superior nesta expressão,1
n .

(nu;), podem ser desprezados, de modo que:

exp (-ui / 2)

exp [- (~f+ A~il / 2]: 1 + IIp i 12

(11.25)

o terceiro fator da expressão 11.23, pode ser multiplicado por

exp (ll~) / exp (ll~), de modo que:1 1

1- exp [ -(lli + lllli)] =

1 - exp (-ll~)1

exp (lli> - exp (-lllli)

exp (ll~) - 11

Comoexp (-lllli)
~1 - llll., pode-se escrever que:

1

1 - exp

[ - (lli + lllli)]

l!.~iI [exp Úljl - 1]

.

~ 1+ (11 .26)
1 - exp (-ll~)

1

Substituindo 11.24,. 11.25 e 11.26 em 11.23, obtêm-se:

11 I I, ~IIj II i , I~'~I I
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1111· ]

1 }

.êXP ÚlV - 1

(lI .271

Procedendo ã multiplicação dos termos simplificados e desprezando os

termos de ordem superior em Lil1't pode-se escrever:1 .

0*/0 fA ~ II.. 1 . (IL27a)

Verifica-se também, que o produto dos i-termos na expressa o II.27a,

transforma o produto IIi em uma soma Li' desde que os termos que contenham potên

cias e produtos de ô~i sejam rejeitados. Assim sendo. a expressão 11.27a, tor

na-se:

0*/0 fA
Ô~l ô~2~ 1 +--+--
2 2

+ ... -

+ + ....

De uma forma compacta, obtêm-se:

0*10 fA ~

ou também:

1 + L.1 [+ -
..l- +

~~1

.1-
exp (~~)1

0*/0 fA ~ (11. 28)

Na expressão 11.28, identifica-se:

G(~i)

1 . 1
1=---+ 2

~~exp (}.I~)-11
1

e ;

ô~. =~.- ~~.~~=hCUl~/kT
1 1

1,
1 1

~i = hCUli/kT
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Note-se entretanto, que a função de partição reduzida, expressão II.2~ •

foi desenvolvida inicialmente por BIGELEISEN e MAYER (1947), os quais tambem ta

belaram os valores da função G(~~) ; de ~~ = 0,00 a 25,00, explicitos na1 . 1

Tabela 11.2.

A Tabela 11.2, acha-se em apenso no Tinal deste capTtu10.

A função de partiçio reduzida. expressão IIIZ8. simplificada em funçio

das freqüências vibraci ona is reduzi das das espécies isotõpicas, pesadas (~J) e

leves (ll; L formam o conjunto de equações básicas aproximadas, para o cã1culo

da constante de equilibrio, em reações de troca isotôpica pertencentes ã fase

gasosa, com excêção, das espéCies moleculares isotôpicas de hidrogênio.

Para o calculo da razão Q Ax* I Q Ax, simboliza~a na simplificação da

função de partição reduzida 0*/0 fA, deve-se multiplicar o produto final da e~

- 1 - . - . 3/2pressao 11.28, pe a razao das massas dos lsotopos conslderados, (14*/14) ,uma

vez que, esta razão foi omitida na expressão 11.21.

A determinação da magnitude do efeito isotôpico no equilibrio. utili

zando-se das funções de partição, torna-se importante na avaliação da distribui

ção dos isõtopos entre as especies mo1eculares isotôpicas participantes.

Segundo ROGINSKY (1956), esta teoria da equipartição estatistica dos

isõtopos, leva a obter um valor limite teórico maximo da constante de equil;

brio, para qualquer reação de troca isotópica, sendo maior ou igual ã constante

de equilibrio obtido para a mesma reação de troca isotópica avaliada na pratic~

:isto e, K teórico ~ K experimental. na mesma temperatura de reação, em concor

dãncia com as considerações iniciais de JOHNS (1961).

A simplificação proposta por BIGELEISEN e MAYER (1947), expressa o

11.28, não e a única a ser usada nos calculos do fator de fracionamento, ou da

constante de equilibrio.

Existem outras aproximações propostas na literatura, e entre elas, Bi

GELEISEN (1957). BIGELEISEN (196l), consideram os termos ~~i de ordem superi~

res no desenvolvimento da expressão 11.27.

Estes autores obtiveram:

3n-6 1
!n (0*/0) fA:: \'. G(~~}~~. +-L.J 1 1 1 2

II 1 ·1, ~;IIII, " ~ lU j I I
• I·
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na qua1, o coeficiente de (~~i)2 expressa-se por;

-S(lli) ,= lli

ou que:

·~i,exP(~iJ ](exp 11i-1) 2

.tn (0"*/0") fA = (1 + ,+ ... ) G(llt)Alli

- -2

O termo S(llt) Alli/2 lli G(lli) 'e da ordem de 10 t e este termo, bem

como os termos de Allit de ordem superior, podemt segundo os autores, ser des

prezados, sem qualquer erro significativo, na estimativa da constante de equi1i

brio. Assim sendo. pode-se chegar novamente a expressão 11.28.

Por outro lado, as equações simp1ificadas, propostas por BIGELEISEN e

MAYER (1947), são menos precisas que as equações propostas por UREY e GREIFF

(1935), e podem, segundo BOATO (1961), fornecer erro na determinação da consta~

te de equi1ibrio. da ordem ~e 0.5 % para o caso de moléculas diatômicas. e da

ordem de 2 % para o caso de moléculas poliatômicas.

Entretanto, segundo ROGINSKY (1956), nem sempre torna-se possive1 ob, -
ter todas as informações necessárias, concernente~ às espécies isotõpicas envol

vidas numa reação de troca isotõpi~a, no intuito de utilizar-se das equações

propostas, por UREY e GREIFF (1935).

Neste sentido, as equações desenvolvidas por BIGELEISEN e MAYER (1947),

,tornam-se as mais adequadas e as mais simples, na determinação em primeira apr~

ximação dos efeitos isotõpicos.

Segundo ROGINSKY (1956), a expressão proposta, equação 11.28, depe~

de somente do conhecimento prévio das freqüências fundamentais das espécies is~

tópicas envolvidas, e que G(lli) desta expressão encontra-se tabelada. faci1ita~

do o cálculo na determinação da constante de equi1ibrio. entre as moléculas iso

tópicas pertencentes à fase gasosa.
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2.6. Constante de equiUbno isotópicoJ fator de fracionamen-to e funções de paE.

tição

Considere-se novamente a reaçio de troca isot~pica, esquematicamente

dada pela expressão rI.1 .

.'

.•...

Ax + Bx* •.... Ax* + Bx (lI.l1

No caso dg misturas isotôpicas D;nã~;as, a fra~ão mola.1A ou a. CMcêntlAa

ção de um isõtopo em particular,simboliza-se pela letra N, e a concentração do

do outro isõtopo por (1 • N) ~

Para o sistema composto de duas fases, as letras. maiusculas referem-se

d uma fase e as minusculas ã outra. De modo que, N e n, referem-se as concentra

ções de um is~topo em partic~llÇlr nas diferentes f~ses, e (l-N) e (l-n),

concentrações do outro isõtopo, na fase correspondente.

-
QS

Segundo estes mesmos autores, em processo de separaçio isot~pica~ e

xiste um efeito elementar, caracterizado por um fator (a). fator de separaçao

isotõpica ou fator de fracionamento, que no equilibrio define-se por:

(11. 29)

Admitindo-se que as moléculas Ax e Bx contenham somente um átomo x por

mo1ecu1a, e que estas pertençam à fase gasosa, a constante de equi1ibrio, segu~

do ROGINSKY (1956), sera:

K =
9

= ~x*] / [Ax]

~x*J / [BX]

(11.30)

Na expressão 11.30, Kg e a constante de equi1ibrio de troca isotõpica

para a expressão 11. 1~ na qua 1, os reagentes e produtos pertencem à fase gas~

sa.

Os simbo1os, [AX] • [BX*] , .•., referem-se às concentrações dos isõto
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pos nas respectivas especies moleculares isotõpicas.

Desde que a const?nte de equi11brlo, expressa-se como a razão das fun

ções de partição Q's, expressão 11.2, e que o fator de fracionamento, express!

. -se como a razão entre as concentra~Õês isotópieas, exp~essão Ir. 29, tem-se qUê:

K =
9

[Ax*] / [AxJ =

[BX*] / [B~]

Q Ax* J Q Ax

QBx* / Q Bx
(II.31}

Percebe~se então, que o fator de fracionamento a e a constante de e

quilibrio Kg' correlacionam-se com as funções de partição'QIS•

Como Q Ax* / Q Ax, simboliza-se na simplificação de Bige1eisen e

t~yer por (02*/01)fA, e Q Bx* / Q Bx por (03*/04)fB, pode escrever que:

K = a =
g

fA

fB
(11.32)

Percebe-se tambem, que a constante de equilibrio Kg' e o fator de fra

cionamento a, correlacionam-se com as funções de partição fls reduzidas, e

com os numeros de simetria; 01 = ° Ax, 02* = ° Ax*, 03*·= ° Bx*, 04 =

° Bx, das respectivas espécies isotõpicas.

Se os numeros de simetria das especies isotõpicas de uma mesma molecu

1a forem iguais, isto e, . 01 = 02 e 03 =. 04' tem-se que:

K c a =
9

fA

fB

= Q Ax* / Q Ax

Q Bx* / Q Bx
(11.33)

Assim sendo, a constante de equilibrio Kg' para a reação de troca iso

tõpica entre as especies moleculares isotõpicas pertencentes ã fase gasosa, se

confunde com o fator de fracionamento a. o qual evidentemente. pode ser estima

do pela razão das funções de partição.

Para uma padronização da constante de equilibrio da reação de troca i

sotõpica da expressão 11.1, SPINDEL et a1ii (19]0} sugerem que. a con

dição dada por K = K(Q A / Q B) > 1, indica que o isõtopo pesado concentra-se
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na esp~cie isot~plca Ax*. ao passo que, a condlç~o K ~ K(Q A J Q B) < 1, indi

ca uma concentração preferencial em Bx*.

2.7. Conôtante de equiLíbrio iôotópicoJ envoLvendo ôiôtema heterogêneo de faôeô

gasosa e Ziquida

Não existe nenhuma evidência, segundo DUNCAN e COOK (1968), que a fu~

ção de partição total, apropriada a uma determinada especie isotõp;ca, perte~

cente a uma molecula na fase llquida (t), seja a mesma, quando considerada na

fase gasosa (g). Isto leva a: (Q Ax* / Q AX)l ;. (Q Ax* / Q AX)g'

Como conseqüência, a constante de equil1br;o para a reação de troca i
sotôpica de especies moleculares pertencentes ã fase liquida. K.e.' serã difere~

te da constante de equilibrio das mesmas espécies moleculares isotôpicas da fa

se gasosa,

-Hquido:

K , e diferente também, para K p' em sistema9 . 9 ,,,,,
heterogêneo

-
gas-

Entretanto, esta suposição não acarreta nenhuma limitação séria, segu~

do JOHNS (1961) e BIGELEISEN (1961L em admitir que Kg seja extrapolada para K.e.

ou Kg,.e.'

Para tanto, a constante de equilibrio entre as espécies moleculares i

sotôpicas pertencentes às fases gás-liquido, K .e. , deve ser estimada pelo produg, -

to da constante de equilibrio das mesmas especies isotõpicas pertencentes ã fa

se gasosa.Kg' com a razão de uma ou mais pressão de vapor das espécies puras

isotõpicas, envolvidas na fase liquida e gasosa, na mesma temperatura de equili

brio.

Portanto, consi dere-se novamente a reação de troca isotõpi ca esquema ti

camente dada pela expressão 11.1, envolvendo agora, um sistema heterogêneo gâs

-liquido:

,
Ax(.e.) + Bx*(g) , Ax*(.e.} + Bx(g) (11.34)

Nesta expressão. as especies isotôpicas binárias de uma determinada

molécula (B) pertencem ã fase gasosa (g), e as espécies isotõpicas binârias da
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outra molecula (Al. pertencem ã fase liquida (it.

A constante de equ1'1br1o g~s-'~qu1do'kg •.e.'expressa-se pe1a raz~o das

fUhÇÕéS dê partição dos produtos, com as funções de partição dos reagentes. Oe

modo que:

Kg ,.e. :;:
Q Ax*(.e.)QBx(g)

q Ax{.e.} q Bx*(gl

= Q Ax*(.e.)/ Q Ax(.e.)

q Bx*{g} I Q ~X{9}

(11.35)

••....

Ax(gl + Bx*(g)", Ax*(g) + Bx(g}

Para esta reação pode-se escrever:

K =Q Ax*(g) / Q Ax(g)

9 Q Bx*(g) / Q Bx(g).

(11.36)

Como a razão Q Bx*(g) / Q Bx(g} torna-se comum nas expressões i1.35 e

11. 36, obtem-se:

Q Ax*(l) / Q Ax(l)

Q Ax*(g) J Q Ax(gl

Q Ax(g) / Q Ax(l)

Q Ax*(g) / Q Ax*(l)

(11.37)

A pressão de vapor de 11quidos puros isotopicamente, segundo "ROGINSKY

(1956), DUNCAN e COOK (1968). e igual ã razão dos quocientes das funções de par

tição para cada especie molecular isotõpica na fase gasosa e 11qu;dat respecti
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vamente; PAx = Q Ax(g} / Q Ax(l} e PAx* = Q Ax*(g} j Q Ax*(l}. De modoque:_

9 Ax(g) / Q Ax(l)

Q Ax*(g} / Q Ax*(l}

(11.38)

Assim, a constante de equillbrio desconhecida Kg,l da expressão 11.34,

pode ser avaliada pela relação:

PAx-
PAx.*

(II.39}

A razao das pressões de vapor PAx J PAx*' torna~se 'um fator correti

vo que deve ser aplicado, segundo os autores, na constante de equilibrio da re~

ção de troca isotõpica pertencente ã fase gasosa, quando comparada com aquela

da fase gâs-liqui do.

Na maioria dos casos, segundo B1GELEISEN (1961), este fator torna-se

muito prõximo ã unidade, e o fato de multiplicar Kg pela razão PAx / PAx* ~ 1, .

torna-se desprezivel~ consequentemente Kg,l ~ Kg.
11

Em outros casos, menos frequentes, onde PAx / PAx* j 1, tem-se co

mo conseqüência, K o ~ K.g,~ 9

Segundo ROGINSKY (1956), BIGELE1SEN (1961)e DUNCAN e COOK (1968) pode

-se determinar a razão das pressões de vapor atraves de medidas experimentais,

ou ainda estimâ-la teoricamente, utilizando-se das freqüências vibracionais ca

racterlsticas das especies molecu.lares. isotõpicas envolvidas.

Percebe-se da expressão 11.38 que:

PAx / PAx* =
Q Ax*(l) /Q Ax(l)

Q Ax*(g) / Q Ax(gt

fA cond.

fA gas.

(Il.40)

Na expressão II.40, a razão das pressões de vapo'r, identifica-se com a

razão das funções de partição das espécies isotõpicas pesada (~) e leve da fase

condensada (fA cond.), sobre a razão das funções de partição das mesmas esp~
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cies isotõpicas na fase gasosa (fA gas .1.

Utilizando-se de aproximação harmônica, WOLFSBERG(1963) e STERN et

alii (1963), citados por JANCSOe VANKOOK(1974), apresentam um modelo, denomi

- nado de modelo de Ster-Van Hook-Wolfsberg, para o cálculo da razão da pressão

de vapor PAx J PAx*'

Para a metodologia de cálculo, segundo estes autores,. asSume-se que a

molécula isotõpica da fase condensada, apresente 3n freqüências vibracionais

totais, e que esta molécula isotôpica, apresente (3n - 6) modos vibracionais na

fase gasosa, onden é o número de átomos existentes.

Como uso da expressão 11.22, tem-se que:

0*

3n

[ ~~

exp (-l1i / 2)
1 - exp (-11 - )

]fA cond.

= li-
o 1 1

(11.41)
-

a
1

exp (-l1i / 2)1 - exp (-11~)11- 1 1

Assim como:

0*
3n-6

fA gas. = lIi
[ 11~~;

exp (-11~/ 2)1

exp (-11- / 2)1
(11. 42)

Para estas expressões, 11i = hcwi/kT, e wi' é a- i-ésima

vib~acional em cm-l•

11- _
frequencla

Atribui-se ainda, segundo estes autores, que dos 3n modos vibracio

nais totais para cada mÇ>lécula isotôpica da fase condensada, (3n - 6) referem-se
11

a os modos i nterno's ou às frequênci as vi braci ona is internas, semelha ntes às da

fase gasosa. Os 6 modos vibraci onai s restantes,.designam-se aos modos exter

nos de vibração da fase condensada •

. Dividindo a expressão 11.41 por 11.42, obtêm-se:
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PAx

fA cand. 3n-6 [Úlr Jpi lc
exp [(~i - pr>cJ 2]] x

= ~A ga5. = 're:~ int. (~~ J~.)
PAx*

exp [(~i - ~f}g ) 2]1 1 9

[ [1- êXP hi lc] I [1 - êXp hflc]] x

[1- exp (-lli)g] / [1 ~exp ( ll:f}g]

6 [ *

p.

TIi (--2
fr@q. int. ~i

cond.
[ 1 - exp (-p; 1~ ]1 - exp (-~PC

(I r. 43)

Os gutores deste mOdelo, çh~mQm Ym~ p9rtiçY1~r ~tenção p~ra o cálculo

da razão PAx / PAx*' com o uso da expressão 11.43.

11

As frequências vibracionais utilizadas, devem ser de preferência, fr!

qüências determinadas teõricamente com o uso de matrizes F e G, tanto para as

da fase gasosa, como para as da fase lIquida, no intuito de minimizar o erro in

troduzido, e sem o uso de computadores, este tipo de calculo torna-se extrema

mente tedioso.

Por outro lado, BIGELEISEN (1961) e BIGELEISEN (1963), citados por

JANCSO e VAN HOOK (1974), apresentam uma relação, como primeira aproximação de~

ta expressão 11.43, aproximação esta, utilizada em casos, onde as informações

completas dos parâmetros moleculares isotõpicos não forem disponiveis, quando

do calculo teórico das freqüências vibracionais.

Nesta primeira aproximação, admite-se que as 3n freqüências vibraci~

nais totais, usualmente dispõem-se em dois grupos distintos: o primeiro, contêm

as altas freqüências, denominadas de frequências internas, para as quais ~i =

hcw./kT » 1; o segundo, contêm as baixas freqüências denominadas de freqüên1 -

cias externas, para as quais ~. = hcw.JkT ~ 1.1 1

Reorganizando-~e apropriadamente a expressão 11.43, e utilizando-se so

mente do primeiro termo da expressão de Bernou1li, os autores, apresentam como

primeira aproximação, o modelo simplificado, denominado de equação AS, para a

qual:

11 il ~'I! II ,"i , I~~j I I IIII I ' ,,',11,•.j • I'
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1" .. tA .C ond •

tA gas.

B

T
01.44)

Nesta expressão, os termos A e B equivalem a:

1l~12
[ext. 2 2] (lI .4~)

Ai - [ (l1li • l1li 124
K

1 hc [ inter. inter. inter.. inter. ]

B = - ( ) ( L w. - L w. C) - ( L (l)*. g - E w*. C) (11. 46)

2 K 19 1 1. 1

Os termos A e B da expressão 11.44, a qual é válida para todo o inter

valo de temperatura, apresentam, segundo JANCSO e VAN'HOOK (1974), comportame~

tos diferentes em T.

Para a região das baixas temperaturas, o termo A é sempre positivo e

predomina-se A/T2 na expressão 11.44. Para a região das temperaturas interm!

diárias, o termo' B poderá ser positivo, negativo ou zero, e pode predominar

na expressão 11.44. Com o uso das freqüênCias internas das moléculas isotõpi

cas, pode-se estimar a razão PAx / PAx* no intervalo das temperaturas interme

diárias.

A constante de equilibrio isotõpico, ouo fator .de fracionamento, e~

volvendo agora, sistema heterogêneo para uma mesma molecula isotõpica binária

na fase liquida e gasosa, expressa no equilibrio por:

Ax (i) + Ax*(g) __~ '__ Ax*(i) + Ax(g)

para a qual K D = Q Ax*(i) Q Ax(g) J Q Ax(i) Q Ax*(g), pode ser determinadag,.(..

a partir da razão relativa das .pressões de vapores, ou que Kg,i = Kg PAx/PAx*'

Como Kg = [ Q Ax*(g) Q AX(9)] / [Q Ax(g} Q AX*(9)] e. igua1 a um, n~

ta-se que:

K!J,l. = P/IX I P/IX* ~ " ~ [Q /IX(g) I Q AX(l.l] / [Q Ax*(gl / Q AX*(l.l]

li
.,.,,,.~
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TABELA 11.2

VALORES DA FUNÇAO GÚJ~) E DAS VARIAÇOES·1· .

RELATIVAS DE ~GJ~~., PARA OS DIFERENTES VALORES DE ~~1 1

~~ G(~t}AGJA~ ll!G(ll~}AG/All1
11

.
Ot07340,00

0,00000 1,650,13164
0,0728

0,05

0,004165-
1,70

0,13528
0,0722

0,10

0,008415 1,75O, 13889
0,0715

•
o, 15

0,01265-
1,80

0,14247
0,0712

0,20

O,01f5'1-
1,95

O,14G03 .
0,0704

0,25

0,02075-
1,90

0,14955
0,0700

0,30
0,02496-

1,95
0,15305

0)0694
0)35

°t02910
0,083Z

2,00
O, 15652

0,0655
0,40

0,03326
0,0824

2,05
O, 15996

0,0678
0,45

0,03735ó,óé~4
í:i 10

04153350,0674
0,50

0,04150
o,oe"

2,15
0,16672

0,0668
0,55

0,04561
0,0818

2,20
0,170060,0662

0,60

0,04970
0,0818

2,25
0,173370,0654

0,65
Os05379
0,Q816

"~O
0,176950,0648

O, ]0

O,Og]g]
0,0812

Z,35
0, l1gB~ó,6~4~

0,75

0,061930,0808
2,40

0,183100,0636
0,80

0,06597
0,0804

.2,45
O, 186280,0630

0,85

0,069990,0804
2,50

0,189430,0620
0,90

0,07401
0,0798

2,55
0,192530,0616

0,95

0,07800
0,0796

2,60
0,195610,0610

1,00

0,081980,0790
2,65

O, 198660,0604
1,05

0,085930,0788
2,70

0,201680,0594
1,10

0,08987
0,0782

2,75
0,204650,0592

1,15

0,093780,0780
2,80

0,207610,0580
1,20

0,09768
0,0774

2,85
0,210510,0576

1,25

O, 10155
0,0770

2,90
0,213390,0572

1,30

0,10540
0,0764

2,95
0,216250,0562

1,35

O, 10922
0,0760

3,00
0,219060,0556

1,40

0,11302
. 0,0756

3,05
0,221840,0550

1,45

0,11680
0,0750

3,10
0,224590,0544

1,50

0,12055
0,0746

3,15
0,227310,0536

1,55

O, 124280,0738
3,20

0,229990,0530
1.60

O. 12797 3.250,23264

. , . , ..... , ........

continua



(eont; htJàÇàó dA Tàbé lA U.2)-
tlt G(}ltl !G)!;.}l

35

~,~O

3,35

3,40

3,45

5,fiO

3,55

3,60

3,65

3.70

3.75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

4,05

4, 10

4, 15

4.20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,75

4,80 '

4,85

4,90

4,95'

5,00

5,05

O,~j5~G

0,23785

Q,'1Q41

.0,24294

O,24~44

0,24790

0,25032

0,25271

0,25508

0.l5741

0,25972

0,26200

0,26425

0,26647

0,26866

0,27082

0,27295

0,27505

0,27712

0,27919

0,28119

0,28318

0,28515

0,28709

0,28901

0,29090

0,29276

0,29460

0,29641

0,29820

0,29997

0,30172

0,30343

0,30512

0,30679

0,30844

0,0524

0,0518

0,0512

O,ObOb

0,0500

0,0492

0,0454

0,0478

0,0474

0,0466

0,0462

0,0456

0,0450

0,0444

0,0438

0,0432

0,0426

0,0420

0,0414

0,0408

0,0402

0,0398

0,0394

0,0388 .

0,0384

0,0378

0,0372

0,0368

0,0362

0,0358

0,0354

0,0350

0,0342

0,0338

0,0334

0,0330

5,10

5,15

~.'O

5,25

b,]O

5,35

5,40

5,45

5,50

5,55

5,60

5,65 .

5,70

5,75

5,80

5,85

5,90

5,95

6,00

6, 10

6,20

6,30

6,40

6.50

6,60

6,70

6.80

6,90

7.00

7. 10

7,20

1,30

7,40

7,50

7,60

J,70

0,31007

0,31168

O~313[7

0,31484

O,21b29

0,31790

0.31940

0.32088

0,32234

0,32378

0,32520

0,32660

0,32798

0.32934

0,33068

0,33200

0,33330

0,33458

0.33583

0,33831

0,34075

0,34311

0,34541

0,34766

0,34984

0,35198

0,35406

0,35608

0,35805

0,35998

0,36186

0,36369

0,36547

0,36722

0,36892

0,37058

0,0326

0,0322

0,0318

O,O~'4

0,0308

0,0304

0.0300

0,0296

0.0292

0.0288

0.0284

0,0280

0,0276

0.0272

0.0268

0,0264

0,0260

0,0256

0,0250

0.0252

0,0244

0.0236

0,0230

0.0225

0.0218

0.0214

0,0208

0,0202

0,0197

0,0193

0,0188

0,0183

0.0178

0.0175

0.0170

,0,0166

continua
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(continuação da Tabela 11.2)-,

0,0076

0,0075

0,0074

0,0072

0,0072

0,0070

ô.ôô~ê

0,0067

0,0067

o,oor;ç

0,0065

0,0063

0,0063

0,0061

O,QOQ1

0,0060

0,0058

0,0058

0,0057

0J0056

0,0056

0,0054

0,0054

0,0053

0,0052

0,0051

0,0051

0,0050

0,0049

0,0049

0,0047

0,0048

0.0046

0,0046

0,0046

0,0044

0,0044

O,41JO~

0,41380

0,41454

0,41526

0,41598

0,41665

0.41736

ô.4,gô~

Q,41~7Q

0,41935

0,42000

0,42063

ó,4~'~~
0,42187

0,42248

0,42302

0,42366

0,42424

0,42481

0,42537

0,42593

0.42647

0,42701

0,42754

0,42806

0,42857

0,42908

0,42958

0,43007

0,43056

0.43103

0.43151

0,43197

0.43243

0,43289

0,43333

0,43377

o,~n,o
0,37379

0,37534

0,37684

0,37832

0,37977

0,38117

ó,Mg~

O,J~~~Q

0,38523

0,38651

0,38778

7.80

7,90

8,00

8. 10

8,20

5,30

8,40

a,5Ó

eggO

8,70

8,80

8,90

0,0162

O,OlG9 11.~O

O 0155 11,60,
0,0150 11,70

0,0148 11,80

0,0145 11,90

ô,õ'4ô 1(,00

°,°138 12, 10

O,O135 1~, ~ô

0,01]] 1,,~Q

0,0128 12,40

0,0127 12,50

0,0123 12,60

9,00 0,38901 0,0121 12,~0

9,10 0,39022 0,0116 12,80

9,20 0,39140 0,0116 12,90

9,30 O,3925b 0,0114 13,00

9,40 0,39370 0,0111 13,10

9,50 0,39481 O 0109 13,20,
9,60 0,39590 0,0107 13,30

9,70 0,39697 0,0105 13,40

9,80 0,39802 0,0102 13,50

9.90 0,39904 0,0101 13,60

10,00 0,40005 0,0098 13.70

10,10 0,40103 0,0097 13,80

10,20 0,40200 0,0094 13,90

10,30 0,40294 ° 0094 14,00,
10,40 0,40388 00091 14,10,
10,50 0,40479 - 0,0089 14,20

10,60 0,40568 0,0088 14,30

10,70 0,40656 0,0087 14,40

10,80 0,40743 ° 0085 14,50,
10,90 0,40828 0,0083 14,60

11,00 0,40911 0,0082 14,70

11,10 0,40993 ° 0079 14,80,
11,20 0,41072 ° 0079 14,90,
11,30 0,41151 0,0078 15.00
11.40 0,41229- 15,1°

continua __----------------------
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(continuação da Tabela lI. 2)
'"

ll*1 GÚlil I1G/I111 ll*1 G(lli1 I1G/ /).11

•

0,0928

0.0028

0,0027

0,0028

0,0027

0,0026

0,0027

0,0026

0.0026

0,0025

0,0026

0,0025

0,0025

0,0025

0,0024

0,0024

0,0024

0,0024

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0022

0.0022

0,0022

0,0022

0,0021

0,0022

0,0021

0,0021

0.0021

0,0020

0.0020

0,0021

0,0020

0,0020

0,44709

0,44737

0,44764

0.44792

0,44819

0.44845

0.44872

0,44898

0,44924 .

0,44949

0,44975

0,45000

0,45025

0,45050

0,45074

0,45098

0,45122

0,45146

0,45169

0,45192

0,45215

0,45238

0,45261

0,45283

0,45305

0,45327

0,45349

0,45370

0,45392

0,45413

0,45434

0,45455

0,45475

0,45494

0,45516

0,45536

0,45556

continua

18,90

19,00

19,10

19,20

19,30

19,40

19,50

19,60

19,70

19,80

19,90

20,00'

20, 10

20,20

20,30

20.40

20,50

20.60

20.70

20,80

20,90

21,00

21,10

21,20 

2·1,30

21.40

21,50

21,60

21,70

21,80

21,90

22,00

22, 10

22,20

22,30

22,40

22,50

0,0044

0,0043

0,0042

0,0042

0,'0042

0,0041

0,0040

0,0040

0,0039

0,0039

0,0038

0,0038

0,0037

0,0037

0,0037

0,0036

0,0036

0,0035

0,0035

0,0034

0,0034

0,0034

0,0033

0,0033

0,0032

0,0032

0,0032

__0,0031.

0,0031

0,0031

0,0030

0,0031

0,0029

0,0030

0,0029

0,0028

0,0029

0,43421

0,43464

0,43506

0,43548

0,43590

0,43631

0,43671

0,43711

0,43750

0,43789

0,43827

0,43865

.0,43902

0,43939

0,43976

0,44012

0,44048

0,44083

0,44118

0,44152

0,44186

0,44220·

0,.44253

0,44286

0,44318

0,44350

0,44382

0,44413

0,44444

0,44475

0,44505

0,44536

0,44565

0,4~595

0,44624

0,44652

0,44681

.15,20

15,30

15,40

. 15,50j

I
l 15,60
f

~. 15,70
~ 15,80

I; 15,90

~ 16,00

16, 10

16,20

16,30

16,40

16,50

16,60

16,70

16,80

16,90

17,00

17, 10

17,20

17~30

17,40

-17,50

17,60

17,70

17,80

17,90

18,00

18,10

18,20

18,30

18,40

18,50

18,60

18,70

--18,80
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(continuação da Tabela I1.2}

1.I~

G(l.Ii1ó.G/ó.l.I
*

GÚ1~)1
ll;:-1

0,0019

22,60
0,45575
0,0020

23,90
0,45816

22.]0

0,45595
0,0019

24,00
0,45833

22,80

0,45614
0,0019

24,10
0,45851

22,90

0,45633
0,0019

24,200,45868

23,00

0,45652
0,0019

24,30
0,45885

23,10

0,45671
0,0019

24,40
0,45902

23,20

0,45690
0,0018

24.50
0,45918

23,30

0.45708
0,0018

24.60
0,45935

23.40

0,45726
0.0019

24,70
0,45951

23.50

0.45745
0,0018

24.800,45968

23,60

0.45763
0,0018

24.90
0.45984

23,70

0,45781
0.0017

25.00
0.46000

23.80

0,45798
~.. ,FONTE:

B1GELErSEN e MA'tER(19:47)
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CAPITULO 111

ESTIMATIVA DAS CONSTANTES DE EQUILIBf?IO E DOS FATORES DE FRACIONAMENTO PARA A

EQUIPARTIÇÃO DE NITROGÊNIO-l5~ ENTRE O ÁCIDO NtTRICO E OS t5XIDOS DE NITROGÊNIO

3.1. Estimativa da constante de equilibrio Kt entre as fases homogêneas. gaso

sas. ResuUados~ discussão e conclusões

o sistema de troca qu;mica, especialmente a coluna de troca isotõpica

em contracorrente, na qual, oãcido nitrico na fase liquida equilibra-se isoto

picamente, com os õxidos de nitrogênio na fase gasosa! tem sido usado, segundo

SPINDEL e TAYLOR (1955), TAYLOR e SPINDEL (.1957), para concentrar o nitrogênio

15 no HN03•

Estes autores admitem neste sistema, que a principal reação de troca i

sotõpica no equilibrio seja dada por:

(111.1)

Entretanto, ABRUDEAN et a1ii (1981), admitem tambem que a reação isotõ

pica no equilibrio seja.comp1etada por:

(IlI.2)

Os parâmetros molecu1ares para a determinação da constante de equi1i

brio Kg~ tais como: a ra·zão dos momentos de inercia, as freqaências fundame~

tais vibracionais das espécies isotõpicas envolvidas nestas reações, determina

das teoricamente e observadas experimentalmente por diversos autores, estão ex

plicitas na Tabela IIr.1, para as espécies isotõpicas de HN03 na fase gasosa, e

na Tabela rrr.2, para as espécies isotõpicas gasosas de NO e N02,
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TABELA 111.1

FREQÜrNCIAS FUNDA}1ENTAIS YIBRACIONAIS, TEORICAS ~ OBSERVADAS, DE H14N03 ~ H15N03

NA FASE GASOSA, E AS RAZOES DOS PRINCIPAIS MOMENTOS DE IN~RCIA

Frequências

Fundamentais,

em cm-1 Observadas (a) Teõricas(b}

I*/I(c)

FONTE: (a) McGRAW et alii (1965)

(b) MONSE et alii (1969)

(c) Razões dos momentos de inercia. MILLEN e MORTON (1960)

(d) Número de simetria. SPINDEL e STERN (1969)
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-TABELA lIl. 2

FREQOtNCIAS FUNDAMENTAIS VIBRACIONAIS, TEORICAS E OBSERVADAS, DE 14NO, 15NO•

14N02 e 15N02 NA FASE GASOSA, E AS RAZUES DOS PRINCIPAIS MOMENTOS DE INlRCIA

Espécies

Isotõpicas

14NO(g}(a 1

15NO( g)

"- ..
Frequenclas Fundamentals

Observadas. em cm-1
I*a]Ia

1906,54

. 1.0369Ca}

1872.34

I*bjIb I*c/Ic

1

1

648 1621

1,0000

1

1313 636 1587 1

14NO(g)

15NO(g)

Freqüências Fundamentais(e)

. Teóricas, em cm-1

1876,25

1842.70

1318,44 750,34 1617,20

1305,96 739.80 1581,35

lI

FONTE: (al UREY e GREIFF (1935), SPINDEL (19'54), ROGÜlSKY (1956)·

(b) SPINDEL (1954), ROGINSKY (1956)

(c) SPINDEL e STERN (196~)

(d) LEIFER (1940)

(e) MONSE et ali; (1969)
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No sentido de verificar quais expressões das teorias da equipartiçãoi

sotõpica no equillbrio, e quais os conjuntos das freqüênc'ias fundamentais sao

os mais indicados nas estimativas dos cálculos das razões das funções de parti
» •

ção e, consequentemente, na estimativa da constante de equilibrio Kg' util'izar

-se-ã das expressões 11.12 e 11.16, da teoria de UREYe GREIFF (1935), assim co

mo, das expressões II. 22 e 11.28, da teoria de BIGELEISENe MAYER(1947).

Segundo THODEet a li i (1965), e MONSEet a li i (1969), a expressão

11.22, da teoria de BIGELE1SENe M~~~R(1947),. denomina-se de Exata, por não ha

ver simplificações nas razões das funções de partição, quando comparada com a

expressão 11. 28.

Todas estas expressões, acham-se dispostas no sumário da Tabela 111.3.

As constantes adicionais necessárias para os cálculos das razões das

funções de parti ção destas teorias, expl icitam-se na Tabela II 1. 4.

Admite-se inicialmente que, na determinação das funções de partição e

na estimativa das cons,ta·ntes deequillbrio Kg a 2SoC, as especies isotôpicas de

HN03, NOe N02 das expressões 1II. 1 e I II. 2, pertençam ã fase homogênea gasosa

(g).

As funções departiçã.o., bem.como as constantes de equilibriopara as

duas reações de troca isotõpica na fase gasosa, determinadas a partir das fre

qüências vibracionais fundamentais. teóricas, estão explicitas na Tabela Il1.5,

e as determinadas a partir das freqüências fundamentais vibracionais observadas,

estão expllcitas na Tabela IlI.6.



TABELA lI!. 3

SUMÃRIODAS RAZOESDE FUNÇOESDE PARTI ç;a;o, PARA MOLt:CULASDI: E POLI ATOMICAS

Teoria de UREY e GRE IFF (1935)-
Moleculas

Q Ax*(J
(..1.:.)(~ )3/2

[-hc

1 - exp
(- hcw; 1 kT)=

- exp

(",~ - w.) ]

diatômicas

Q Ax(J*I m ZkT1 1
1 - exp(- hcwi J kT1-

Moleculas

Q Ax*(JI*aI*bI*c 1/2
(~)3/2

[( ~ ) hc ]

1 -ex p (~hcw. / kT)=

-( ) exp - ~.w. - 1:.w. - II .

1

poliatômicas

Q Ax(J*Ia Ib Ic m l' 1 1 2kT 1
1 - ex p (~hcw~ / kT)1 Expr essõe:s

(11.12)

C:U. 16J

Teoria de BIGELEISEN e ~1AYER (1947) (a)

Exata (b)

(J*

[ ~~

exp (-ll~ 1 2)1 - exp(-ll.)

J
- fA =

IIi --L11

(J

ll·exp (-lli 1 2)1 - exp(-1J~)1
1

(:II .22J

••••LN

(I!. 28:J

II_28, Foi omitida. de'Jido ãi

ili = hc~i /kT
.~= hcw·/kT1l-li

Ll1J • = 11 • - J-l~1 1 1

(1965) e MDNSE et alif (1969).

na Tabela [1.2.

1

exp (ll~) - 11

(M*/M)3/2, a qual multiplica-se na expressão 11.22 e(a) A razão das massas dos isõtopos

simplificação da teoria.

(b) Denominação atribuida por THODEet alii

(c) A função G(ll~) encontra-se disponivel1

FONTE:

Simp 1ifi cada

(J*
1+ 1:. G(ll~) Llll·- fA =

(J

111

(C)G(ll~) = -l.. - -L +

1 2 *
ll·1

I



44

TABELA· IU.4

CONSTANTES PARA AS ESPtCIES ISOTOPICAS DE HN03, NO E N02

T = 298,15 graus Ke1vin . 3~ = 4,82573 . 10- em
-27'

I<.Th ::6,62618 • 10 erg. s
(a) +10 Jh -3

e = 2,99793 . 10 em s

--E- = 2,41287 • 10 em
I<.::1,38066 . 10-16 ergJgraus Ke1vin

21<.T

H14NO = 63,00924 ~ .
H -= 1,00797

~
3

H15NO = 64,00628 ~
14N = 14~0030r

~

3 _

111'NO

= 30,00247 ~
15N = 15,00011

~
(b)

15NO

::30,99951
O = 15,99940

~

~
14NO = 46,00187

~2

15NO = 46,99891

~2

FONTE: (a) CODATA (1977)

(b) HEATH (1977)
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TABELA IrI.S

RAZOES DAS FUNÇOES DE PARTIÇ~O. UTILIZANDO AS
11

FREQUtNCIAS FUNDAMENTAIS TEORICAS

(a) Os valores obtidos pelas razões das funções de partição. foram multip1ic2-.

dos pe 1a ra zã o das massas dos i s õtopos de ni trogênio 15 e 14:

(M*/M)3/2 ~ (15.00011 1 14.00307)3/2 = 1.10868.
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TABELA III.6

RAZOES DAS FUNÇÕES DE PARTIÇAO. UTI~I?ANDO AS

11

FREQUtNCIAS FUNDN1ENTAIS OBSERVADAS

14 15 ~ 15 1~

Constante

H N03(g} + NO(g1 ~_H N03(g~ + NO(g)

de

Equil1brio

Teori~s

Q H'SN03(9)

Q 15NQ,illLKg a 25°C14
Q 14NO\9~q H NO](g)'

UR[V ~ 6RU~~

~Expressões 11.16

1,22241,18271,034
1

e 11.12)

[XATA{Çl)
(EXPfQE~O r. lZ)

1, l ~L51, 15[51,051

.--
---'

H14N03(g) 1 15N02(g)~~H15N03(g) t 14NO~(g)

Q H15NO""(9}

15
,Q N02(9} K a 2SoC

Teorias
..)

Q H14N03(9}

Q 14N02(9}

9

UREY e GREIFF

(Expressão 11.16)

1,22241,20781,012

EXATA(a)
(Expressão 11.22)

1,24281,20771,029

(a) Os valores obtidos pelas razões das funções de partição, foram multiplic~

dos pela razão das massas dos isõtopos de nitrogênio 15 e 14:

(M*/M) 3/2 = 1,10868.

•



47

Uti1izando a regra produto de Teller-Redlick;

(I*a I*b I*c J Ia:Ib Ic}lJ2 (m*Jm}3J2 (M/M*13J2 ni(~iJl1il-= 1 para as molecu

las poliatômicas e (l*aJla) (m*/m)3J2 (MIM*}.3J2 Cll/l1il= 1 para as moleculas

diatômicas, segundo LIBBY (1943) e SPINDEL e STERN (1969}, como um dos crite

rios para a avaliação simultânea, do conjunto dos parâmetros moleculares, e do

conjunto das freqüências fundamentais vibracionais reduzidas, obtiveram-se os

resultados expl1citos na Tabela III.7.
11

percebe"se da Tabela IlI.7 que, com o conjunto ·das frequências vibra

cionais fundamentais observadas, utilizado na razão H15N03(9) I H14N03(9} da re

gra produto, o resultado obtido apresenta o maior erro relativo em módulo

(l,6%), comparativamente com os demais pares isotópicos, indicando que o uso
11

destas frequências observadas, acarreta em uma estimativa menos precisa no cãl

culo da respectiva função de partição e, posteriormente, na estimativa dacon~

tante de equilibrio com as razões l5NO{g) / l4NO(g) ou l5N02(9) / l4N02 (g).

Por outro lado, para os demais pares isotópicos da Tabela 111.7, perce

be-se uma equivalência de valores em utilizar~se do conjunto dos parâmetros com

Admitindo-se como um segundo criterio,a análise das razoes das fun

ções de partição, percebe-se da Tabela 111.5. uma equivalência nos resultados

obtidos pelas teorias de Urey e Greiff (expressões 11.12 e 11.16).e a teoria de
--

Bigeleisen e Mayer (expressão 11.22, exatat. quando se utiliza somente as fr~

q~ências fundamentais teóricas nas razões Q H15N03C91 / Q H14N03l91. Q l5NO(g)1

14 () 15 (1 14 () 11. '. '.
Q NO g, e Q NO'29 / Q N02g ,. e.conseqüent~ente ,.nas estlmatlVas das

constantes de equilibrio nas duas reações de troca isotópica.

Pela Tabela 111.6, na qual se utiliza as freqüências fundamentais ob

servadas, percebe-se uma discrepância d~ valores obtidos em QH15N03(9} J

Q H14N03(9) pelas duas teorias acima citadas, e uma equivalênCia nos valores o~

tidos pelas duas'teorias nas razões.Q 15NO(g} J Q 14NO(g) e Q l5N02(9) /

Q 14N02(9}, e conseq~entemente, obtem-se resultados distintos na estimativa de

_____~gpelas duas teorias, nas duas reaçoes.

..
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Tj\BELAI1!.7

REGRAPRODUTO DE TELLER- REDUCle
Regra Produto de ieller-Red1ick = 1,000

Razão

RazãoRazãoProdutodas Módul0 do
dos

dosdas1'-
Pares Isotõpicos

Frequenc"i as
ProdutoErreMomentos PesosMassasFundamenta i s

de Inercia
t-lolecu1a resIsotõpicasReduzidas Re iat-;vo(a)

11

Comfrequências fundamentais teóricas

H15N03(9) / H14N03(9)

1,00015
1,023830,901971,082561.000O,O~

15NO(g)

/ 14NO(g) 1,03690
1,050260,901971,018211.000O,O~

15N02(9)

/ 14N02(9)
.::::.

1,02626 1,032690,901971,047151.0010,1;%
co

11-

Comfrequencias fundamentai.s obser ...••..adas

H15N03(9) / H14N03(9)

1,00015
1,023830,901971,064900.9841,6;%

15NO(g)

/ 14NO(g) 1,03690
1,050260,901971,018271.000O ,0;7~

15N02(9)

/ 14N02(9) 1,02626
1,032690,901971,046241.0000,0;%

Ca) Mõdul0 do erro relativo = \C1,OOO - x)/l,OOO \100, na quaal x_ refere-se a o valor final obtido pe"a regra produto, no par
isotõpico em consideração.

--- - .. --.
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A discordânciade valores, existente entre as Tabelas II1.5 e I1I.6,

resUme-se na razão Q H15N03C9} J Q H14N03(9}, na qual utilizou-sedas freq~ên

cias fundamentais vibraci onais observadas.

Torna-se oportuno citar o comentário de SPINDELe STERN(1969). o qual

relata que, o cálculo de qualquer efeito isotópico. efetuado "diretamente com
11_ •.••

as frequenc1as fundamenta 1S observadas 11 , oferece a desvantagem que a regra pr~

duto de Teller-Redlick "não é necessa'riamente obedeci dali , exatamente como se o

cálculo fosse efetuado com as freqüências fundamentais teóricas.

Dessa forma, segundo estes autores, as relações dos vãrios fatores,

tais como: a razão dos momentos de inércia, dos pesos moleculares.et~ contribuem

também para que o cálculo da estimativa do efeito isotópico, nao ocorra neces

sa ri amente com extrema preci sã o.

Segundo SPINDELe STERN(1969), o uso das freqüências fundamenta; S" teó

ricas'" elimina as inconsistências matemãticas nos cálculos das funções de parti

ção e, conseqüentemente, na estimativa da constante de equilibrio.

Comoexemplo de cãlculo, MONSEet alii (1964) admitem que. um erro de

± 1 cm-1 nas frequências fundamentais observadas, i nduz a um erro tota 1 de ± 1 .

10-3 na razão da função de partição do N203 ã temperatura de 193,1 graus Kel

vin. para ambas as espécies com 15N e- 180.

Admitindo-se como um terceiro critério, as considerações de SPINDELe

STERN(1969) e as ponder~ções efetuadas anteriormente, adota-se as freqüências

fundamentais teóricas como as mais indicadas ..
11

Admitindo-se portanto, a utilização das frequências fundamentais teóri

cas como as mais apropriadas, e a teoria de Urey e Greiff comparativamente como

a mais precisa, percebe-se da Tabela 111.5, que ao-teoria simplificada de Bigelei

sen e Mayer, expressão 11.28, induz a erro relativo em módulo, de 1,1% na razao

das funções de partição das moléculas po1iatômicas; 0,6% nas moléculas triatômi

cas e 0,2% nas moléculas diatômicas, em concordância com a ordem de grandeza

dos va lores ci ta dos por BOATO (1961); 0,5% para mo1écu las di atômi cas e 2% . para

moléculas poliatômicas.

Da análise conjunta das Tabelas 111.5 e III.6, nota-se também que, en

quanto a expressão 11.28 da teoria simplificada de Bigeleisen e Mayer, torna-se
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comparati vamente a menos preci sa na estimativa das cons tantesde equi librio Kg'~

por outro lado. sente-se que e a mais conveniente no propósito da simplificação

dos cãlcu10s das funções de partição. especialmente pelo fato dos valores GÚlil

desta expressão, di sporem-se tabelados (Tabela lI. 21.

Observa-se tambem que, as expressões 11. 12 e 11.16 da teoria de

Urey e Greiff, fornecem estimativas dos va lores das constantes de equi Hbri o, ~

qUivalentes aos obtidos pela expressão 11.22, denominada exata, na teoria de

Bige lei sen e Mayer, quando do uso~da~ freqüências fun~amentai s teóricas.

Desse modo, a estimativa teórica admitida para Kg' utilizando-se das

freqüências fundamentais teóricas na teoria de Urey e Greiff, ou na teoria de

Bigeleisen e Mayer, expressão exata, nas reações de troca isotópica, entre o ã

cido nitrico e os óxidos de nitrogênio, todos na fase gasosa a 250C, estão ex

plicitas na Tabela 111.8.

TABELA lII.8

ESTIMATIVADACONSTANTEDE EQUIL!BRIOENTREAS ESprCIES ISOTOPICASDEÃCIDO NI

TRICOE OXIOOSDE NITROGbNIO,PARAAS FASESGÃS-G7I.S

Reações de Troca Isotõpica no Equilibri o
Constante de

EquiHbrio

Kg a 250C

'Kl -= 1,093

Desde que os números de simetria cr de toda.s as espeei es tsotõptcas

de HN03, NOe N02 nas reações da Tabela IH.8 sãounitãrios, peréebe..:.se atra
,.J;'.'

ves da éxpressão lI. 33 que. a -= Kg para as duas reações de troca i sotõpi ca,

ou que,~a constante de equiHbrio~Kg envolvendo especies isotõpicas na fase 9~

sosa, se confunde com o fator de fracionamento a. Nota-se tambem que, o nitro
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gênio-15, concentra-se preferencialmente no H15N03(g) para ambas as reaçoes,

uma vez,que Kg > 1, como ilustra a Tabela 111.8.

3.2. Estimativa da constante de equiZibrio Kg,t, entre as fases heterogêneas

gás-Ziquido. ResuZtados, discussão e concZusões

Con~iderea~ reações de t~oca isotõpicano ê~u;l;br;ô,dâdâ~ ~êlâ~ ê~

pressões 11111 e 111.[:

(III.l}

(llI.2)

para as quais, as constantes de equillbrio entre as fases heterogêneas gás-li

quido (K o) desconhecidas, são expressas por:g,~

Kg,..e. =

Q H15N03(l) J Q H14N03(i)~

Q l5NO(g) / Q l4NO(g}

Q H15N03(l) / Q H14N03(..e.)

Q l5N02(9) / Q l4N02(9)

(lU .3)

(UI.4)

Atraves das considerações nas expressões 11.38 e 11.39, pode-se escre

ver:

(III.5)

(lll .6)
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15 14
;Q' H. N03{g}jQ·~· .N03(g}

Q 15NO(g} J Q 14NO(g)'

Q H15N03(9) / Q H14N03(9)

Q 15N02(9} J Q 14N02(gl

constantes estas, determinadas teoricamente em (3.1), obtendo~se os valores de

IKl = 1,093 e IK] = 1,054 a 250C, expHcitas na Tabela II I. 8°.

Resta então a determinação da razão das pressões de vapor das substân

c;as purasisotôpicas. PH14NO/ PH15N03 = [Q H14N03(9) / Q H14NOp.) ] /

[QH15N03(9) / Q H15N03(i)] no equilibrio, ã temperatura de 250C, para cons~/I

quentemente determinar K1 e K].

Para sistemas que envolvem fases condensadas. segundo BIGELEISEN(1961)

e JOHNS(1961), a constante de equiHbrio da fase ga'sosa êmu'ltiplicada por uma

ou mais razões de pressão de vapor, de modo que, a cons'tante de equillbrio en

tre as fases heterog~neas pode ser estimada.

Norma1me.nte.a determinação de~tas constantes de equilibrio Kg,i' sao

da mesmaordem de grandeza das constantes de equi llbrio que envolvem somente as

fases gasosas K •9

As considerações destes autores, implicam que a ordem de grandeza da

razão' das pressões de vapor de uma forma gera 1, torna-se próxima ã unidade, ou

que:

discordand~ das- observações de DUNCANe COOK(1968).

Espera-se no geral, segundo DUNCANe COOK(1968), que a constante de

equi librio Kg não seja diferente de Kg,l" mas não existe nenhuma evidencia que

a razão das funções de partição,' apropriadas ã fase liquidá, sejá a mesma da fa. -
se gasosa.

Emalguns casos, segundo estes autores, a concentração dos reagentes e

dos produtos no equil1brio, e profundamente afetada pela transferência do es
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tado gasoso para o estado 11quido. A pressão de vapor das especies isotõpicas

leves, normalmente e maior do que a das pesadas, mas em alguns casos, como os

haletos de boro.o inverso e verdadeiro, indicando que a razão das funções de

partição na fase llquida, pode estar sendo significativamente afetada pelas a

trações intermoleculares.

Uma vez que na literatura, as freqüências fundamentais internas (~. =, 1

hCWi/kT »l),eas externas (~i = hcwi/kT ~ 1), de H15N03 na fase condens~

da não foram determinadas, nem experimentalmente e nem teoricamente, estimou-se

estas freqüências (internas) de uma forma grosseira, segundo VAN HOOK(§) (1982).

As freqüências internas,foram estimadas atraves da relação 111.7. as

quais estão explicitas na Tabela 111.9.

A relação entre as freqüências internas (conhecidas e desconhecidas) ,

expressa-se por:

(111. 7)

- ( 15 ) - 11-.Na. expressao 111.7, wi H . N03 l' refere-se as frequenclas fundame~

tais vibracionais internas desconhecidas de H15N03 na fase condensada, em crn-1

e os demais termos do lado direito desta relação, referem-se às freq~ências fu~

damentais internas conhecidas. em cm-l, de H14N03(9) ; H15N03(9) e H14N03(l) •

as quais estão expllcitas na Tabela 111.9.

Efeitos isotõpicos na pressão de vapor (YPIE}. normalmente exprimem-se

como o logarltmo neperiano da razão das pressões de vapor, ln (p/p*). Nesta ex

pressão, p e p*, representam a pressão de vapor em mm Hg, das especies puras i

sotõpicas leve e pesada, respectivamente, a'uma determinada temperatura.

Segundo JANCSO e VAN HOOK (1974), adota-se como normal, se ln (p/p*) >

O, e inverso se ln (p/p*) < O. A temperatura na qual ln (p/p*) = O. denomina-

-se de temperatura de "crossover".

(§) A. Van Hook, University of Tennessee J USA, 1982.

Em comunicação pessoal.
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TABELA 111.9

11 11

FREQUENCIAS FUNDAMENTAIS VIBRACIONAIS (fREQUENCIAS INTERNAS),

DE H14N03 E H15N03 NAS,FAS[S r~SOSA [ LIQUIDA(**)

~ --A---

11 ~~~Q~~ (9) (a)
Frequên~iãS

Fas~ Fase Gondensõda (I)

Fundamen tais Inte rnas, em

H14NO
H15NOU14NO (a)H15NO (b)

-1

3
33 IJ,

em

w1

3550,0
3550,034103410,0

úl2

1708) 2
197,,016751639,5

W3

'~M,,
1327,013951391,1

w4

1324,9
1320,613031298,8

w5

878,6
870,8926917,8

w6

646,6
646,6677677 ,0

w7

579,0
1;79,0612G1Q,9'

w8

762,2
743,6771752,2

w9

455,8 45S,9485485,1

L (w.) = 11236,0 L (w~) = 11164,S L (w.) = 11254,0 L (wi)c = 11182,4

1 g 1 g 1 c

FONTE:

11-

observadas.(a) Frequencias fundamentais internasdeterminadaspor

McGRAW et alii (1965). (b) Estimativa a partir das freqüências fundamentais observadas na

fa

se gasosa e condensada (expressão III.7), e merecem ser reavaliadas.
11

(**) Das 15 frequências vibracionais totais, faltam 6 freqüências (fre

qüências externas) da fase condensada; wlO a wlS'

No intuito de verificar se a razão das pressões de vapor PH14NO }3

PH15N03' apresenta o comportamento geral, ou que o valor desta razão seja prati

camente unitário na temperatura de interesse, procurou-se estimã-la através da ,.
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expressao 11.46, ln (PAx / PAx*) ~ - (BjT)_

Para efeito de coerência, utilizou-se·das freqüências fundamentais ob
"

servadas (frequências internas) em vez das teõricas, nas espécies isotõpicas de

HN03 na fase condensada e gasosa, explicitas na Tabela 111.9, obtendo-se a se

guinte relação:

1 n = 719,40 10-4

T
(III.8)

Na expressão 111.8, T refere-se ã temperatura, em graus Ke1vin.

A expressão Il1.8, não se refere ã relação final, para determinar a

razão da pressão de vapor para todo o intervalo de temperatura (das baixas as

altas temperaturas), devido -ã ausência do termo A/T2, o qual seria estimado p~

1a relação 11.45, através das 6 freqüências fundamentais externas não determina

das de H14N03 e H15N03 na fase condensada.

Contudo, segundo JANCSO e VAN HOOK (1974), a determinação do termo B/~
"-

cam o uso das 9 frequencias internas da fase gasosa e condensada conhecidas, a

brangem na determinação de PH14NO / PH15NO ' o intervalo das temperaturas in3 3
termediãrias.

Atraves da revisão bibliográfica, teõricae experimental, dos Efeitos

Isotôpicos na Fase Condensada, de JANCSO e VAN HOOK (1974),eda Bib1iografia

dos Efeitos Isotôpicos na Pressão de Vapor, de ILLY e JANCSO (1976), encontrou

-se um único trabalho de determinação experimental, da razão da pressão de va

por das espécies isotõpicas de H14N03 e H15N03, efetuada por HOLMBERG (1960).

Pode-se então, verificar a estimativa da expressão 111.8, cujos resu1

tados explicitam-se na Tabela 111.10.
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TABrLA III.l0

RAZÃO DAS PRtSSÕtS Dt: VAPO~ ENTRE H14~W3 E H15N03

Razão da

P~Q~gãO d~
Vapor

1,0003 ± 0,0012

Temperaturas

1,00018

Q50C

Teõr-ica(p)

FONTEi (a) Determinação experimenta 1. HOLMBERG (1960).

(b) Estimativa através da 8xpre~~ão III.8~

-4

1 n (PH 14~w J PH 15NO ) !! 719,40 ,10 J T3 3

Apgçar doç valorQç obtidoç na razão da~ P~~ggÕ~~ dê va~or, 'H14NO J3

PH15No' exp1icitos na Tabê1a 111.10, apresentarem-se concordantes, percebe-se3
que a precisão nestes resultados teóricos, a diferentes temperaturas, comprom!

te-se em virtude de:

a) uti 1izar-se das freq~ências fundamentais observadas para o H l4N03 e H1SN03

na fase gasosa e condensada, em vez das teóricas, as quais são as mais recomen

dadas;

"
b) utilizar-se do método empregado, expressão 111.7, na estimativa das frequên

cias fundamentais da especié isotópica H1SN03 na fase condensada, o qual e um

metodo grosseiro;

c) por ültimo, não se utjlizar da expressão completa, 11.43 ou 11.44, as

quais são recomendadas para todo o intervalo de temperatura, desde que se conhe

"- .
çam as frequenclas externas de wlO a wlS'

Por outro lado, a ordem de grandeza destes valores de PH14NO / PH1SNO3 3
da Tabela IIr.l0, oferece como uma indicação que, a razão das pressões de vapor

I
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seja praticamente unitária na temperatura de inte~esse, seguindo-se portanto o

comportamen to gera1, segundo BlGELEISEN [1961L JOHNS (1961) e DUNCAN e COOK

(19G8).

Neste sentido, admite~se que os valores desconhecidos de K o a 250C,g,~

para ambas as reações 111.1 e 111.2, podem ser extrapolados dos valores de K,9

ou que Kl ~ 'Kl e K7 ~ 'K7' expllcitos na Tabela 111.11.

. TABELA 111.11

ESTIMATIVA DA CONSTANTE DE EQUILIBRIO, ENTRE AS ESprCIES ISOTOPICAS DE ACIDO

NITRICO E OXIDaS DE NITROGtNIO, PARA AS FASES GAS-LIQUIDO

Reações de Troca Isotõpica

no Equillbrio

Constante de Equillbrio

K o a 250Cg,~

K1 = 1,093

K] = 1,054

K8 = 1,000

Como conseqüência, o fator de fracionamento a para ambas as reaçoes,

se identifica com o valor de Kg,R..: al ~ Kl ~ 'Kl ~ 1,093 ;

a7 = K] ~ 'K7 ~ 1,054, indicando uma concentração preferencial de nitro

gênio-15 no ãcido nltrico da fase llquida.
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CAPITULO IV

FUNDAMENTOS TE6RICOS DA SEPARAÇÃO ESOT6PICA EM COLUNA DE CONTRA CORRENTE

4. 1. In-trodução e revisão bibUográfica

Subentende-se neste capltulo, que os fundamentos teõricos da separaçao

isotõpica em coluna de contracorrente, referem-se ã revisão bibliográfica da

Teoria geral da separação isotõpica, desenvolvida por COHEN (1951).

Procurar-se-á como objetivo, o desenvolvimento de uma equação de traba

lho, na qual, o numero de placas teóricas s, e o fator de fracionamento a~ p~

râmetros a serem detalhados oportunamente, possam ser determinados simultânea

mente, dos parâmetros experimentais da coluna em contracorrente, no equilibrio

dinâmico isotõpico.

Devido ã numerosa simbologia e conceitos empregados na teoria geral, e

mesmo nesta teoria em particular, faz-se necessário a forma resumida. abordando

apenas os tópicos necessários ã interpretação teõrica, a fim de evitar a neces

sidade de recorrer frequentemente ã literatura original.

Torna-se oportuno entretanto, comentar algumas definições especificas,

citadas por DALLIOLIO (1976), e correlacionã-las com a separação isotôpica em

coluna de contracorrente, na qual, utilizou-se de um simbolismo mais condensa

do.

a) Abundância ou concentração isotôpica

Define-se como abundância da espécie isotõpica i, ou simplesmente a

bundância i,sotôpicade i, a relação:

R.1 / >: .

J

Nesta razao, o slmbol0 [Ai] pode indicar o numero de átomos, numero

de moléculas, número de moles (neste caso, R. identifica-se com a fração mo1
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lar). massa. etc .• da espécie isotõpica 1'.

Para um simbolismo mais compacto. a fração molar ou a concentração iso

tópica. serã ~dentificada pela letra N. Para o caso de misturas isotõpicas bi

nãrias. as duas frações molares serão respectivamente N e (1 - N).

Se o sistema compõem-se de duas fases, as letras maiúsculas referem-se

a uma fase, e as minúsculas a outra. De modo que. N e n referem-se às frações.

molares de um isõtopo i, nas diferentes fases. e (l-N) e (l-n) às frações m2.

lares correspondentes ao outro isõtopo. do par isotõpico tomado em consideração.

Assim sendo. para uma fase. no simbolismo compacto, define-se que:

R == N J (1 - N) (IV. 1)

A correspondência para a outra fase, serã: r ==, n / (1 - n) .

b) Fator de fracionamento

Dadas duas regiões, ou fases distintas em um sistema flsico, define-se

como fator de fracionamento a, da espécie isotõpica i, na região (ou fase)

a. relativamente à região (ou fase) b, a relação:

a. (a,b) == Ra. / Rb.111

Nos processos de separação isotõpica em equillbrio, este efeito elemen

tar, serã caracterizado no simbolismo compacto por:

a= r/R =
n

(l-n) / ~ ... --
(IV.2)

Na expressão IV.2, as letras minúsculas e maiúsculas, referem-se res

pectivamente ã conçentração isotõpica das duas fases ou espécies. quimicas, as

quais estão em equilibrio.

c) Enriquecimento relativo

Define-se como enriquecimento de uma espécie isotõpica i, na região ou
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fase a, relativo ã região ou fase b, a relação:

Ra. ~.Rb.1 1

Rb.1

No simbolismo compacto, adota-se que:

e:-=a-1 (IV.3)

o efeito caracterizado pelo fator de fracionamento a, ou pelo enrique

cimento e:, fornece evidências de certas propriedades do sistema, mas não é ne

cessariamente o processo da separação.

Este efeito no equi1ibrio, representa uma relação estática entre as

frações molares envolvidas, e para determiná-10, tem-se que perturbar o equi1i

brio alcançado.

Utilizando-se da expressão IV.2.•obtém-se:

(1 - n) N a = n( 1 - N)

Com o uso da expressão IV.3, pode-se escrever:

(l-n) N (e: + 1) -= n(l-N}

(n-N) -= e: N(l-n) (IV.4)

A expressão IV.4, interpreta-se como a diferença das concentrações do

isótopo i, nas fases ou regiões a e b.

De uma forma geral, o fator de fracionamento na maioria dos processos

da separação isotópica, ê próximo ã unidade.

Considerando-se que a !::! 1, implica que e: <:<: 1, ou que n !::! N. As

sim sendo, a expressão IV.4, pode assumir a seguinte correspondência:

(n - N) !::! e: N (1 - Nl !::! E n (1 - n} (IV.51
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Com a suposição de n ~ N, o fator de fracionamento a e o enriquecl

mento relativo s, podem ser considerados independentes da concentração isotõp~

11

ca e podem ser admitidos como constantes, nos desenvolvimentos subsequentes.

Por outro lado, em condições de equillbrio dinâmico, alcançado na pr!

tica por sistemas de troca isotõpica, o fator a depende das condições de tra

balho empregado na coluna de troca isotõpica, como por exemplo: os parâmetros

externos, temperatura, pressão, concentração dos reagentes. arranjo e dimensões

do elemento de separação empregado no enchimento da coluna, etc., os quais. se

rão ilustrados em capltulos posteriores.

4.2. A equação de tl'anspol'te isotópico

Admita-se a interface entre duas fases distintas, como por exemplo, 11

quido e vapor, como mostra a Figura 1.

As duas fases. não necessariamente necessitam ser llquido e vapor.

Dois liquidos, ou um liquido e um sõlido, apresentarão o mesmo resultado. Oco~

tato em contracorrente, segundo BIGELEISEN (1969), realiza-se mais facilmente,

se uma fase for llquida e a outra gasosa, e na realidade, as duas fases esquema. -
ticas da Figura 1 estariam sobrepostas.

NIZ)1 I(ZI

I
1

L

.t

N(o)

n(o)

Figura 1 - Célula de contracorrente
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Na FiguY'a 1, a simbologia empi~egada significa:

N e n = fração molar da fase liquida e gasosa respectivamente. Adimensionais.

L e i ~vazão da fa~Q liquida e ga~Dsa resPQct;vam~ntQ, em moles/s.

z = espaço em em.

Admita-se que a fração molar de uma determinada fase a ser enriqueci

da, seja função do espaço z e do tempo t.

n = f(z,t) (IV.6)

A variação total da fração molar ao longo da cêlu~a de comprimento z,

tomado como pos itivo na di reção da vazão, sera para a fase gasosa:

dn = (..11l...) dz + (2!!....) dt
az at

(IV.?)

Uma vez que a vazao i, em moles/s, atingiu o equilibrio dinâmico, a

expressão IV.?, torna-se:

dn i = (an ) ldz + (~) i dt
az at

Para esta relação, COHEN (1951), define os seguintes parâmetros:

T = dnl/ dz : como a taxa de transferência do isõtopo desejado através da in

terface por uni dade de comprimento, em moles} (s em).

a = ldt/dz: como a capacidade de retenção, peculiar °ã célula, ou ã quantidade

total de material processado na célula (holdup), em moles/cm.

Assim sendo, pode-se escrever:

+ T = a (~) + i ~an ) (IV.8)
at az

As quantidades correspondentes para a outra fase, explicitam-se pela

expressão IV.9.
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-T = A ~_a_N_) -L
~t

C aN L
az

(IV.9)

A taxa de transferência (T) do isõtopo desejado, através da interf?lce

por unidade de comprimento; T = a (anJat) +f. (an/azl. reflete simultâneamen

te. a variação da fração molar no tempo e espaço. levando-se em consideração a

vazão admitida e a capacidade de retenção peculiar ã célula.

De uma forma geral. fornece o transporte isotõ~ico carreado ao longo

da célula. em condições dinâmicas.

o simbolismo adotado. ilustra-se pela Figura 2.

N(z)
I+T

r"<Z)

N(o) n(o)

Figura 2 - Simbolismo adotado na célula de contracorrente

A taxa de transferência (T). dada pelas expressões IV.80u IV.9. depen

de de dois processos: da taxa de obtenção do equillbrio qulmico. a qual pode

ser correlacionada com a(an/at} ou A(aN/at). e da taxa de difusão. através das

camadas limités do fluido. a qual pode ser correlacionada com f. (an/az) ou

L (aN/az).

Dos dois processos mencionados. o processo de difusão através das cama

das limites e o ~ais lento.'e o processo qUlmico é o mais rápido.

Para o processo de'difusão entre as camadas limites dos fluidos, como

ilustra a Figura 3, correlaciona-se a taxa de transferência (T). por área da in

terface, por unidade de comprimento z, simbolizada porcp, em cm2/cm. com a e



64

qua çao de difusão.

Assim sendot pode-se eScrever:

T

cp

= -DC
aNo

1

ax
-dc

an '.1

ax
(IV.10)

Para a expressão IV.10t identifica-se:

D e d = coeficientes de difusão da fase llquida e gasosa respectivamentet em

2 .
em Is.

- -.-3
C e c = concentraçoes da fase llquida e gasosa respectivamentet em moles/em.

cp = ãrea da interface por unidade de comprimentot em em.

T/cp = densidade de fluxot em moles/(s 01121..

N e n = frações molares da fase llquida e gasosa respectivamentet adimensionai~

o sinal negativo na expressão IV.10. reflete que a variação da fração

molar com a distânciat e no sentido de diminuir esta variação.

N Ni~/ni n

I~I !/I
FASE LIQUIDA I I FASE GASOSAI I

I I

V 'l/i~B- b-: ~
CAMADA LIMITE DA I I CAMADA LIMITE DA•

FASE LIQUIDA / •.• FASE GASOSA
INTERFACE L(QUIDO- GAS

Figura 3 - Difusão atraves da interface Hquido-gãs.

FONTE: COHEN(1951l.
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Com referência ã Figura 3. o simbolismo empregado significa:

N e n ~ fração molar da fase 11quida e gasosa respectivamente. Adimensionais.

Ni e ni = fração molar nas camadas limites da fase liquida e gasosa respectiv~

mente .. Adimensionais.

B e b = espessura dos filmes, em em.

Como o processo de difusão e um processo lento, admite-se que Ni e ni,

comportam-se como variáveis continuas e que os coeficientes diferenciãveis em

IV.lO. podem ser substituidos respectivamente por (N. - N)/B e (n - n.)jb, on11-
de B e b são as espessuras dos filmes.

Para esta suposição. admite-se que:

lim ( Ni - N

B+o B )=
(.

aNo1
é)x

)N N., 1

Assim sendo, a expressão IV.10 torna-se:

T

ct>

= -DC (

N. - N1

B
) =

n - n.

-de ( 1 )
b

(IV.ll)

Admitindo-se que as expressões IV.2 e IV.4 para o equilibrio, sejam

válidas nas camadas limites. pode-se escrever que:

n.
( 1 )
1- n·1

1 - N.

( 1) = a
N.1

Para a di ferença entre as fases, obtem-se:

Isolando nie Ni em IV.ll, pode-se escrever:

(IV.12)

TB

ct>DC

= -N. + N.1 para a qua 1: N. = N1
TB

ct>DC

(IV.13)
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lj>dc

.::-n + ni,

66

para a qua 1: n . .:: n +1
TB-

lj>dc

(IV.14)

Substituindo IV.13 e IV.14 em IV.12, obtêm-se:

Tb TB
(n + -) - (N - -).::

lj>dc - lj>DC

€ N. {l-n.}1· 1 ou

n-N+~+
lj>dc

TB

<l>DC

= € N. (1-n·11 1 ou

T( __ b
lj>dc

+ _B_) = _ (n - N) + € N. (1 -n,.1
lj>DC . 1

ou

T = -K [(n-N) -o N; (l-n;)]

Na expressão IV.15, identifica,..se:

(IV.15)

1

K

= B

DClj>

+ b
~ ,

dClj>

S.' que .. K = moles/Cem s).

Assumindo que as frações molares na interface liquido-gás (Ni e ni),

não diferem apreciavelmente das frações mola'res da fase· ÍlquidélJ e gasosa (Nen),

pode-se simplificar a expressão IV.15, ou que:

..

T = -K [(n - N) - € N( 1 - n) ]

Substituindo IV.16 em IV.8 e IV.9, obtêm-se:

(IV.16)

a (an 1 +.e. ~ an 1- ~ + T = -K [(n - Nl - € N(l - n)]at az

(IV. 171
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(IV.18)

Assumindo que a ~ 1 implica que E « 1, e que n ~ N, como pode

ater-se na expressão IV.5.

(IV.5)

Assim sendo. a expressão IV.17 ou a expressão IV.18, sob esta aproxirr~

çao, torna-se:

T : K [e Nll - N) - ln - Nl]
(IV.19)

A expressão IV.19, interpreta-se como a taxa de transferência da mistu

ra isotõpica em moles/Cem s),carreada ao longo da célula de comprimento z, tan

to para a fase gasosa como para a fase liquida, dependendo da convenção do si

nal empregado na Figura 2.

4.3. Coluna de troca isotópica em contracorrente

o interesse maior na separação isotõpica em coluna de contracorrente.

reside em multiplicar o fator de fracionamento, com o intuito de aumentar a con

centração isotõpica de qualquer fase indistintamente.

Para tanto, necessita-se preparar a expressão IV.19, a equação de

transporte isotõpico de uma única célula.

Inicia lmente. uti lizar-se-ã da' celula de contracorrente, de compdme~

to z, como ilustra a Figura 4.

Na Figura 4, as duas fases são alimentadas pela mesma vazão L', em mo

les/s, com frações molares N e n, e que elas deixam a célula sob a mesma vazao

L, mas com frações molares alteradas para N" e nl, no equil1brio dinâmico isotõ

pico.

"l 'I
'-~ ~~
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L,N

L,N"

L n',

L,n

..•. .;

Figura 4 - Celula de contracorrente. alimentada por uma vazão L.

FONTE: LONDON (1961)

Pela conservação de massa. pode-se escrever:

L(N- nl) = LtN" - n) (IV.20)

Admita-se tambem que esta mesma diferença nas frações molares preval~

ça em toda a celula. Este fluxo isotõpico cruzado. obedece ã relação IV.19 e

causa a alteração de N para N" e de n para n I.

Assim sendo. a expressão IV.19. torna-se:

(IV.21)

A taxa de transferência (TI) do isõtopo desejado. expressa-se em mE

lestes cm).Esta taxa. pode ser interpretada como uma vazão simbolizada por 't'.

por unidade de comprimento.

A consta.nte K. expressa-se em molesJ(s em). Esta constante. pode ser in

terpretada como uma vazão. simbolizada por L. por unidade de comp,rimento.

Assim sendo. pode-se reescrever a expressão IV.21 como:
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L [~NO - Nl - (n' - Nl]
ou

L -=

L [~ N(l - N) - (n - N1I1]

(IV.22)

desde que a expressão IV.20 seja obedecida.

As expressões IV.22, podem ser interpretadas como o transporte da mis

tUra isotõpica L, carreada ao longo da célula em moles/s. Como elas advém da

_ ·11 __

suposiçao que E « 1, em consequencia de n ~ N, a expressao IV.22 torna-se:

T = L [E N(l - N)-(N - N"l] (IV.23)

A expressão IV.23, pode ser interpretada como o transporte isotópico

liquido T, em moles/s, carreado ao longo da célula pela fase liquida, ou uma

similar para a fase gasosa.

Se a unidade de comprimento z da célula da Figura 4, for identificada

como z = h, onde h assume a simbologia da Altura Equivplente de uma Placa Teá

rica (HETP), a expressão IV.23 é interpretada tambêm, segundo LONDON (1961), c~

mo a equaçao de transporte isotõpico liquido de um unico estágio, ou a equaçao

de uma unica placa teórica.

Desse modo,na célula de comprimento h, denominada agora de placa teõ

rica, se reproduz o simples processo de fracionamento.

Para processos em equilibrio dinâmico, segundo VILLANI (1976), a multi

plicação do efeito elementar de.um ünicofatorde fracionamento, obtem-se atra

vês das conexões hidráulicas em series, de um numero de unidades de separação.

Este arranjo das placas teóricas em serie, recebe o nome de cascata,

pois tal configuração, lembra a imagem de uma queda d'água, com os seus respe~

tivos degraus ou quedas.

Considetando -se as placas.teóricas conectadas em serie, tem-se uma

cascata, como ilustra a Figura 5.
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L,NI IL,n'

NS= NS-1

S+1

S

--

S -1

ns= n~_,

,--s

L,NUI IL,n

N-n' = N"-n

Fig. 5~(a).

crever:

Figura 5 - Coluna em cascata. Figlma.5(a,)., em <i:ont'ltacorre~nte.Figura

5 (b ), uma·,simp.1es:placa-teõrica (s).

FONTE: LONDON (1961)

Para uma coluna em contracorrente de comprimento total l, pode-se es

..

s = l/h (IV.24) ,

onde h, ê a altura equivalente de uma placa teórica e s ê o número total de

placas teóricas da coluna em contracorrente.

Usualmente deseja-se retirar algum produto P da seção final enriqueci

da da coluna. Supõe-se que esta pequena vazão de retirada, em mOlés/s, não per

turbe o próprio processo de separação, se P «L.

Dessa maneira, tem-se uma vazão adicional do isótoPQ desejado, simboli

zada como T' = NP, e que, o transporte total doisótopo desejado na fase 11

quida serã:
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1 = 1 t 11

Para esta suposição, a expressão IV.23, torna-se:

T = L [E N(1 - N) - lN - N")] + NP (I v.2S)

Na Figura 5, as placas teóricas foram conectadas em serie, ordenando

-as em ordem num~rica de s.
I

Para efeito de simplicidade, as frações molares empobreci das. tanto p~

ra a fase Hqui da, como para a fase gasosa, não foram esquema ti zadas.

Generalizando a expressão IV.25, para as placas teóricas s, obtem-se:

(Ns - N~I )] + Ns P

No equilibrio dinâmico isotópico, Figura 5(a), assume-se que:

N 11 .:: Ns s-l

Assim sendo, pode-se escrever:

(IV.26)

(IV.27)

Como as frações molares isotópicas, variam lentamente ao longo da colu

na, pode-se admitir (N) e (s) como variâveis continuas.

11

Neste sentido, a diferença das concentrações entre placas subsequentes

(Ns - Ns-l)' pode ser interpretada, como uma razão de acrescimos,entre a concen

tração e a placa teórica, ou que; (Ns - Ns-l) J s -(s-l).

Assim sendo, esta razão pode ser interpretada como dN/ds, desde que:

[ N - N J
1im s s-l

s + s- 1 s - (5 - 1)
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Desse modo, a equação de transporte, expressão IV.27, torna-se generi

camente:

T = L [ E NtI - N) - dN/ ds I+ NP tI V•28)

l' = :r + 1'1
-

= l' + NP = N' P =
P

constante (IV.29)

onde N e a fração molar do produto transportado ao longo da coluna.p

Substituindo IV.29· em- IV.28, obtem"'se:

NpP = L [e: N( 1 - N) - dNjds I + NP

Reagrupando a expressão IV.3D, pode-se'e~crever:

(IV. 3D)

1

e:

-2!L =
ds

N( 1 - N) - (N - N)
P

P-
e:L

(IV.3l)

ou seja, a variação da fração molar na expressão IV. 28, não: e uma função uni

ca do numero de placas teóricas.

A equação diferencial IV. 31 fornece a relação entre a variação da fr~

ção molar enriquecida na fase liquida e o numero' total de placas teóricas,

quando se efetua uma pequena vazão P de retirada.

As mesmas considerações, tornam-se vãlidas para uma similar na fase ga

sosa.

Para a condição P= Q, denominada de refluxo total, onde não se efe

tua nenhuma vazão de'retirada, a expressão IV.31, torna-se:



·dN· .

N(l- N)

- E ds

J3

Admitindo que No refere-se ã fração molar em s = o. e N. a fração

molar em s. tem-se que:

N

dN-
N( 1 - N)

= E ds

A solução da integral. do lado esquerdo da igualdade serã do tipo:

J dx
x(ax+b)

= 1 .

b
ln (~

ax+ b
)

Assim sendo. pode-se escrever:

ln [N/(l-N) ]

~~i(1 - No)]

= ES

Na teoria geral da separação isotõpica. define-se o fator de separaçao

isotõpica total (E). como a razã.o entre a concentração da mistura isotõpica na

base. sobre a concentração da mistura isotõpica no topo da coluna de troca iso

tópica, a uma determinada altura relativa Z.

Assim sendo. pode-se escrever:

ln [ N/C 1 - N)] base

[N/(l - No)] topo

_. ln E = (a - 1) s

Para a ~ 1. ln a ~ (a - 1). obtem-se:

E = [N/Cl - N)]base

[No/C 1 - NoU topo

Sob as condições de refluxo total e equiltbrio dinimico. o fator de
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separação isotõpica total E, indica que a concentração da mistura isotõpica na

base da coluna, e o resultado da multiplicação do fator de fracionamento 0., s

vezes.

Como s = Z/h, indica também nas mesmas condições de h, que quanto

maior for a altura total da coluna Z, maior será o enriquecimento total E na ba

se da coluna.

Estas considerações são oriundas, também, de interpretações experime~

tais, a partir da !,elaçãoempirica_~ = o.s.

Por outro lado, efetuando-se a retirada de algum produto enriquecido,

P :f o, na base da coluna de troca isotõpica, durante o equilibrio dinâmico,

necessita-se então, da equação diferencial completa, expressão IV.31.

A expressão IV.3l completa, permitirá a determinação simultânea do fa

tor de fracionamento a. e do numero total de placas teóricas s, nas condições

de trabalho da coluna de troca isotõpica.

Este assunto será mostra'do nos sub-capitulos subsequentes 4.4 e 4.5.

Salienta-se, entretanto, que os parâmetros como fator de fracionamento

a. e numero total de placas teõricas s, são fatores desconhecidos para um pr~

cesso especifico de- tro~aisot>ôpica, em uma determinada coluna, com um tipo de

enchimento, sujeita a condições de especie dos parâmetros externos.

4.4. Número total de plaaas teóriaas~ fração molar do isótopo pesado na alimen. -
taçãoe produto e enriqueaimento isotópiao relativo

A solução geral da equação diferencial IV.3l, pode ser explicitada co

mo s = f (e:, N).

Inicialmente, admite-se que:

(IV.32)

Na expressão IV.32, W identifica-se como a razão do produto normali
zado.

Assim sendo, a expressão IV.3l torna-se:
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E: ds

Admitindo-se que No' é a fração molar no estãgio a s = o, e N, a fra

ção molar no estãgio generico s, obtem-se:

N (s

dl~

_N2 -I- 11 -I- ~)N- ~Np
No

= E:

s=o

ds

A solução da integralJ do lado esquerdo da igualdade serâ do tipo:

dx

2
ax + bx + c

Identificando-se:

a = -1

1

- 'A2_ 4ac

b = 1 + 1jJ

1n [ 2ax + b - Jb2 - 4ac ]

2ax + b + vi2 - 4ac

c = -\jJ N
p

Resolvendo a integral, obtem-se:

(IV.33)

1 ln. [-2N + (1 + t/J) - 111/l1

11t/J . [-2N + (1 + \jJ) + ~t/J]

Explicitando-a, pode-se escrever:

N

= E: (5-0)

ln
( . 2 24NNo - 2N - 2Nt/J - 2l\\jJ N - No) - 2No + 1 +. 2\jJ ~ 2Not/J +~) - (11\jJ)

4NNo - 2N - 2N\jJ + 211\jJ (N - No) - 2No + 1 + 2t/J - 2Not/J + \jJ2 - (111/J)2
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Lembrando que (1l1jJ}2 + 41jJN ::; 1 + 21jJ + 1jJ2, da expressão IV.33, tem-
p

-se que:

1n

Reagrupando os termos -~N - 2N1jJ e -~No - 2No1jJ, e dividindo o numera

dor e o denominador por dois, obtêm-se:

ln
-2NNo + (N + N ) (1 + 1jJ) - 21jJ N + 111jJ (N - N )_ o J o

-2NNo + (N + No) (1 -I- 1jJ) - 21jJNp - 111jJ (N - No)

'1 11.1 I ,.!CentlT1canao na expressao IV.34:

:: ll~ E: S

1n (A + B
A )::- B

1 + B/A } = li1jJ e: s
1n (-1 _ B/A

(IV.35)

Identificando na expressão IV.35, x = S/A, obtêm-se:

1 + x
1n (- ---) = li1jJ e: s

1 - x
(IV.36)

o logaritmo neperiano da função (1 + x) / (1 - x) na expressão IV.36,

identifica-se com o arco da tangente hiperbõ1ica de~t atravês da seguinte rela

çao:

arc tangh x .:;:
1

2
1n ~ 1 + x )

1 - x
-1 < x < 1
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Assim sendo, a expressão IY.34, torna-se:

~xpl~c{tando-se s, o6t~m-se:

s =

tangh-1 [

~IV.37'

Desejando retirar a fração molar Np da coluna, substitui-se N por Np

na expressão IV.37, ou seja:

s =

tangh -1 [

Simplificando-a, obtem-se:

s .", (IV.38)

o número total de placas teóricas s, em uma coluna de contracorrent~

expressa pela equação IV.38, será função conhecida dos parâmetros da experime~

tação: No' Np' P e L, e do parâmetro desconhecido E.

Se a coluna em contracorrente, estiver operando com baixos valores de

N, isto é, Np « 1, a expressão IV.38 pode ser simplificada. Lembrando que:

[. (N - N )AW ]

P o
~1jJES

=

2 arc tangh N _ 2N N + N _ (N _ N )1jJ
P P o o p o

[ N + N (1 - 2N ) - (Np - No) (W - AW) 1

(IV.38)

p o P
~1jJES

=

1n N + N (1 - 2N ) - (Np - No> (1jJ + ~1jJ >p o p
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Para a suposição de que Np « 1, a expressão IV.33, torna-se:

[. ]1/2
1 + 2W + ~2 ~ (1 + ~) (IV .39)

Na expressão IV.39, admite-se para esta suposição que:

Assim sendo, a expressão IV.38, torna-se:

fl.ljJE:.S = ln ~ + No - (Np - NO!_(~ - 1 - ~_

N + N • (N u N } (~ + 1 + ~)
p o p o

Exp1icitando S, e lembrando que fl.ljJ = (1 + 1);), pode-se escrever:

s =
1

E:. (1 + 1jJ)

Usando-se das expressões IV.26 e IV.3, para as quais ljJ = P!E:.L e

E:. = a - 1, pode-se escrever a equação final, ou a equação de trabalho.

s =
1

(a - 1) + P/L
(IV.40)

para a qua 1, N e N « 1, E:. « 1.
o P

o simbolismo empregado na expressão IV.40, significa:

s = numero total de placasteôr;cas. Adimensional.

a = fator de fracionamento. Adimensional.
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No = fração molar do isõtopo pesado na alimentação. Adimensional.

N = fração molar do isõtopo pesado no produto. Adimensional.p

L = vazão molar da mistura isotõpica na alimentação. em moles por unidade de

tempo.

P = vazão molar da mistura isotõpica. no produto retirado. em moles por unid~

de de tempo.

Note-se, entretanto, que a equação IV. 40. foi obti da inicialmente por

COHEN (1951).

No intuito de verificar a expressão IV.40. nas condições de equilibrio

isotõpico e refluxo total, P = o. observa-se que:

s =
1

(a. - 1)

s.
= a. •

Como a relação entre a concentração isotõpica na base, sobre a concen

tração isotõpica no topo da coluna dê troca isotõpica. define-se pelo fator de

separação tota 1 E = N J No' percebe-se que: (a.- l)s = tn E.. P

Para a. ::: 1. admi te-se que tn a. ~ (a. - 1). ou que E

Obtem-se assim, a mesma expressão particular, a partir da equação dife

rencia1 IV.3l, sugerindo que, a expressão
- ..

IV.40, denominada de expressa o de

trabalho. seja uma solução geral para P ~ o.

4.5. Determinação simuUânea do número total 'de pZacas teóricas" fator de fr!!:..,

eionamento e altura equivalente de umaplaca teórica

Admita-se que a coluna de troca isotõpica atinja o equi1ibrio dinâmico

isotõpico, e que todas as variáveis da expressão IV.40, mais os parâmetros ex

ternos, permaneçam constantes para as pequenas coletas, constantes e lentas do

produto retirado.

Nestas condições e para a suposição de p::: 0% L. a razão do produto

normalizado, expressão IV.32, tenderá a zero.
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(IV.41)

(IV.4c)

Substituindo as expressões Iy.4l e IV.42 em IV.40, obtem-se:

s =
1

(IV.43)

,,

Sob estas suposições, a expressão IV.43, apresentará o seguinte campo!.

tamento:

a) Para a -)- 1, E: ->- O e s ->- 00.

b) Pa ra a ->- 00, E: ->- 00 e s ->- o.

Graficando-se ~ versus a, o nDmero total de placas te6ricas

tarã o comportamento assintõtico para a ->- 1 e a + 00, como ilustra a Fig~

ra 6.

Aumentando-se a vazão de retirada do produto, com P = x%L, e x > o,

a coluna de troca is'otõpica entrará em uma nova cond-içãode equilibrio, com' Np/

Mo = K'o = constante.

Deste novo patamar de equillbrio dinâmico isotõpico alcançado, uma no

va expressão de s = f(E:), do tipo IV.40 será obtida.

Atribuindo-se valores hipoteticos de a > 1, as expressões do tipo

IV.40, cruzar-se-ão em um único ponto de intersecção, como ilustra a Figura 6,

e simultaneamente, como sugerem BEGUN et ali i (1956), KAUDER et a1ii (1959), s

e a poderão ser obtidos graficamente.
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Figura 6 - Determinação gráfica do número total de placas teõricas e

do fator de fracionamento, nas condições de equillbrio dinâ

mico isotõpico.

Uma vez determinado s, e sabendo a altura total Z da coluna de tro

ca isotõpica, obtem-se pela expressão IV.24, o parâmetro h a altura equiv~

lente de uma placa teórica.

Na prática, torna-sediflcil manter por longo periodo de tempo, va

zoes e outras condições constantes, enquanto se efetua a vazão lenta do produto

P retirado.

Neste sentido, admite-se para efeitos práticos, vazões, concentrações

medias e parâmetros externos medios, nos parâmetros dinâmicos isotõpicos.

Subentende-se nestas condições, que a expressão IV.40, a expressao

de trabalho, esteja sujeita a erros~
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CAPITULO'V

COLUNJ-1 DE' ENRIQUECIMENTO DE NITROGÊNIO-t5 NO ÁCIDO NtTRICO DA FASE' LtQUIDA~ EM'

CONTRACORRENTE~ COM OS ÓXIlJOS DE NI-TROGÊNIO DA FASE GASOSA

5. 1. Introdução e revisão bib Uográfica

o sistema de troca quimica, pa~a o enriquecimento de 15N no ácido ni

trico na fase liquida, em contracorrente com o õxido de nitrogênio, foi desen

volvido experimentalmente, por SPINDELe TAYLOR(1955}, TAYLORe SPINDEL(957)..

Em sistemas de um e dois estágios de cascatas em serie, estes autores,

obtiveram enriquecimentos no ácido nitrico, da ordem de 5 a 99 átomo..- % de 15N,

respectivamente.

O diagrama da Figura 7, ilustra as principais uni dades operadonais, a

principal reação de troca isotõpica e as principais reações quimicas do sistema

NO/ HN03, o qual na literatura, refere~se às vêzes como Sistema Nitrox.

O sistema;, NO/ HN03, explicito ,na Figura .7, genericamente. consta de

três unidades operacionais principais.

O Refluxador Principal, onde o ácido nitrico, na presença de diõxido

de enxõfre, dissocia-se em óxidos de nitrogênio, sendo que, o diõxido de nitro

gênio na presença da água, regenera~se novamente a ácido nitrico e. como cons!

quência destas reações, ocorre a formação de ácido sulfúrico como sub-produto.

A Coluna de T~oca Isotõpica, na qual, o nitrogenio-15 acumula-se lenta

men,te no ácido nitrico e nos óxidos de nitrogênio, a partir da bas€ da coluna.

Por último, o Refluxador Secundário, no qual o monõxido de nitrogênio

na presença da água e oxigênio, regenera-se a ácido nitrico como sub-produto.

Segundo os autores. o· sistema NOI HN03.torna-se um processo re:lativa

mente simples, devido ao fato do Refluxador P~i ncipa 1 não neces~j tal" de unid!

des op~racionais ac;licionais, para reprocessar o pr()dl(to final H15NQ3" Do~"s.1lÉ...
-produtos, todos reaproveitáveis, espec1'ficamente. o ácido nitrico obtido ·0.0 Re

fluxador Secundãrio,pode ser parcialmente reutiHzado no sistema NOJHN03, ,.
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Segundo os mesmos autores, o acoplamento em série de um novo sistema

NOJHN03 similar, acoplado no ponto (1) da Fig,ura'], no qual, os óxidos de
ni-

trogênio ou o ácido n1trico produzido como produto. com baixo enriquecimento em

l5N, seriam os componentes básicos opcionais, para a produção de alto enriqueci

mento em 15N no novo sistema,

SISTEMA NO/HN03
..•

PRINCIPAIS REAÇOES

2NO+02 (ar) ~ 2 N02

3N02+H20 tIlo 2 HN03+NO

COLUNA DE
TROCA

lSOTÓP1CA

{U
AMOSTRADOR DE
PRODUTO: Lt"QUIDO

NO I IHN03 OU GÁS

:: -!ZONA DE REA~ÃO

REFLUXADOR PRINCIPAL

3802+ 2HN03 + 2H2 0----3 H2 S04+ 2NO

S02+2HN03 ----.. H2S04 + 2N02

H2S04
SUB-PRODUTO

Figura 7 - Diagrama das principais unidades operacionais, e as principais rea

ções no sistema NO J HN03,

FONTE: Adaptado de TAYLOR e SPli-WEL (1957).
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Segundo KRELLe JONAS(1977), as principais desvantagens deste siste

ma resumem-se no largo consumo de dióxido de enxôfre, e a produção de uma tone

1ada de ácido s'u1fürico como sub-produto •. para cada átomo grama de 15N puro ob

ti do.

5.2. construção e descrição da coz,una de contracorrente~ para enriquecimento de

nitrogênio-Z,E>no sistema NO/llN03em escala de z,aboratório

Tendo-se como base o s is tema origi na 1 de SPINDELe TAYLOR(1955), cons

truiu-se com modificações, um sistema NO}HN03 para enriquecimento de 15N no a

cido nitrico, o qual s-umariza-se na Figura 8.

No si stema NO/ HN03 da Figura 8. rea lizaram-se três exper"imentos, v..!

sando retiradas lentas e distintas do produto enriquecido na forma H15N03, com

o intuito de não perturbar o equilibrio dinâmico alcançado.

Os experimentos denominam-se de primeiro, segundo e terceiro experime~

tos e os resultados obti dos serão deta lhados em momento oportuno. no

VII.

Capitulo.

A

con

atra

Estas distinções nos experimentos, tornam-se convenientes em· virtude

das novas modificações introduzi das no sistema da Figura 8. Tornam-se tambêm o

pàrtunas, a citação das mesmas neste sub-capltulo.

No segundo experimento realizado, Figura .8, o ácido nitrico t de concen

tração natUral em átomo % de 15N, flui por gravidade do reservatório (1) atê o

Refluxador Principal (5), passando pela Coluna de Troca Isotópica (4), em

tracorrente com o ó,xido de nitrogênio gerado no Ref1ux~dor Principal (5).
, -

vazão de alimentação de ácido nitrico em cm3/minuto mantêm-se constante

ves do capi lar de vidro (3).

A Coluna de Troca Isotópica (4) consiste de um tubo unico de aço inox,

de 390 cm de comprimento e 1,8 cm de diãmetro interno.

O material de enchimento, da Coluna de Troca Isotõpica (4), consiste

de unidades d.,e telas de aço inox. d.~.60 me$h" de dimel\lSõe,$ <J> 0.4 x ft 0.4 ano en

roladas na forma aproximada da letra maiusculaG. semelhante a espiral de GAU

ZE, de DUNCANe COOK(1968}~
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LEG ENDA

1. Reservatório de ~idro

2. Penei ra de vi aro si nteri za do

3. Capilar de vidro para HN03
4. Coluna de Troca Isotõpica

5. Refl uxa dor Pri nc i pa 1

6. Calhas de vidro

7. Sonda externa termostática

8. Amostrador de vidro. Registro de teflon
3

9. Proveta de 5 ou 50 em

10. Sifão de vidro

11. Respi ro
3

12. Proveta de 2000 em

ro para S02
14. Válvula "by pass··

15. Relê

16.17.18. IITraps" COI1l H2S04 para a l;nha de S02
19. Manômetro

20. Registro para o 502

21. Cil i ndro pa ra o 502
a. flange de tef1 on e parafusos de aço inox

b.c.d. registro de aço inox, na linha de $02
22. Detalhe do amostrador

23. Miçangas de vidro

5°2
2'

/8

d

../7

3

NOt

HN03

figura 8 - Coluna em contracorrente, para enriquecimento de nitrogênio-15, em esca 1a de laboratório.
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A Coluna de Troca Isotõp'ica (4) acopla-se na base. com o Refluxador

Principal (51 de vidro, através de uma flange de teflon 2,.. utilizando-se como

material de vedação, fitas de teflon.

o Rgfluxador"Principal (51 consiste de urna peça unica de vidro.' tipo

pyrex nQ 7740, dê 110 em dê comprimlmto e 4 em dQ diâmgtro interno. O rnateria 1

de enchimento do mesmo consiste em unidades de vidro. denominadas de miçangas,

de 0.2 cm de diâmetro, 0,15 cm de espessura, com um furo central de O.OS cm de

diâmetro.

A partir da flange deteflon a, a entrada de diõxido de enxôfre loca-- -
1iza-se a 91 em, o sistema de dreno (221 do produto a 25 cm, a sonda (7) ter

mostática a 36 cm da mesma.

A sonda termostâtica (7), colocada externamente no Refluxador Princi- i·

p~l (5), consiste em um colar de dez sensores de NTC em série. de 470 ohms c~

~.
Na região da zona de reação, no Refluxador Principal (5), localizada!

baixo da sonda termostãtica (7), o diõxido de enxôfre proveniente do cilindro

(21), reage com o ãcido nitrico, liberando óxidos de nitrogênio e produzindo ã

cido sulfúrico como sub-produto. Recolhe-se o mesmo na proveta (12) de 2000

3 - - d"d 3/ " tcm , e sua vazao e me 1 a em cm mlnu o.

Segundo TAYLOR e SPINDEL (1957), as principais reações quimicas que o

correm no Refluxador Principal (5) são:

~ 2HN03 + NO

A água necessãria nesta coluna modificada, advem das soluções diluidas

de ãcido nitrico.

A zona de reação exotermica, mantem-se em posição media. abaixo do sen

sor (7) no Refluxador Principal (51.
i
I

~
I
i
I
!
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A estabilidade alcançada pela reação, em função da posição media, de

ve-se às custas do sensor (7) e Controle Termostãtico, os quais, comandam a vãl

vula "by passU(14), reguladora dos pulsos de alimentação de diõxido de enxo

fre.

Adiciona-se um pulso de diõxido de enxôfre ao Refluxador Principal (5),

contendo ãcido nitrico no seu interior, deslocando-se a zona de reáção lentamen

te para cima, em direção ao sensor (7).

Com o aumento da temperatura gerada pela reação da ordem de 50a800C

no sensor (7), este aciona a vãlvu1a "by pass" (14), fechando-a momentaneamente,

e interrompendo o pulso de diõxido de enxôfre e impedindo assim, que a zona de

reação atinja o sistema de dreno (22) do produto coletado.

11 _ •

Consequentemente, a zona de reaçao desloca-s,e lentamente. para abalxo

do sensor (7), esfriando-o, o qual aciona novamente a vãlvula."by,pass" (14) a

brindo-a para a introdução de um novo pulso de diõxido de enxôfre, e assim su

cessivamente.

A linha de diõxido de enxôfre, compõe-se de mangueira media de pre~

são Cip1a de 1/411, contendo na sua extensão. IItrapsll(16),(17) e (181. com pe

quenas quantidades de ãcido sulfúrico di1uido no seu interior, no intuito de re

ter impurezas provenient~s do cilindro de dióxido de enxôfre (21).

Estes IItrapslladicionais. apresentam o objetivo de manter sempre 1im

po o capilar de vidro (1~), de 400 cm3j(cm2 minuto}.,durante as passagens dos

pulsos de dióxido de enxôfre.

O óxido de nitrQgênio gerado na zona de reação, entra em equilibrio i
-

sotópico com o ãcido nitrico na Coluna de Troca Isotõpica (4).

Segundo TAYLOR e SPINDEL (19571. a principal reação de troca is.otõpica

no equilibrio. proc~ssa-se segundo a reaçao:
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Entretanto, ABRUDEANet alii (1981} admitem que a principal reaçao se

ja dada por:

De qualquer maneira, o ãC'idonitrico enriquecido em l5N• no equiHbrio

isotôpico. acumula-se lentamente na região acima da zona de reação.

Através do sistema de dreno (22), retíra-s~ lentamente o produto

H15N03 pe10 reg1stro (ê~ de tef1on, e medem-se as vazbes em cm3Jm1nu!o 'na

proveta (9),

O sistema de dreno (22), compõe-se de quatro calhas de vidro, para di

recionar o produto enriquecido. Estas calhas, dispoem-se intercaladas duas a

duas, com bolas de vidro, de tamanhos e formas irregulares.

Na condução do primeiro experimento, utilizou-se de todo o aparato da

Figura 8, com exceção do sistema de dreno (22) do produto enriquecido, como i
lustra a Figura 9.

Em vez deste, acoplou-se uma única calha (2) direcional e através de

uma bomba peristãltica de rotação constante, Ismatec 8031 tipo Mini-S-840, flu

xava-se lentamente o ãcido nltrico produto, do amostrador de vidro (51 para o

tubo de vidro C8l coletar.

No tubo de vidro (8) coletar, mede-se a vazão do produto enriquecido,

em cm3 / minuto na proveta (10).

As pequenas quantidades de óxidos de nitrogênio, possivelmente fluxa

dos, retornam ao Refluxador Principal (1), via (9) e (61.

Neste arranjo da Figura 9, preencheu-se todo o Refluxador Principa 1

(1), com miçangas de vidro (4).

Após a rea 1i zação do primei ro experimento, abandonou-se este sistema

de dreno com bomba peristã1tica, pois a formação de bolhas de gás no tygon in

terno da mesma, dificultava o modo operacional.

i ill·1 j. I I ~;;di ',,1 I !tlll 01
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NO.s- LEGENDA

:u 1. Refluxador Principal
2. Calha de vidro3. Sonda externa termostãtica4. Miçangas de vidro5. Amostrador6. Retorno de gas7. Bomba peristãltica8. Tubo de vidro9. Tygon10. Proveta

/

Figura 9 - Detalhe do arranjo-experimental com bomba peristãltica

Na realização do terceiro experimento, o qual basicamente se refere a

repetição do primeiro e segundo experimentos, em função das retiradas lentas e

distintas de ãcido nítrico produto, utilizou-se de todo o aparato da Figura 8,
~

mais um Refluxador Secundário de óxido de nitrogênio.

Acoplou-se este sistema adicional ao topo da Coluna de Troca Isotõpi

ca, como ilustra a Figura 10, atraves da conecção de vidro (ll), vedada com fi

ta de teflon.

O Refluxador Secundãrio (2) da Figura 10 consiste em uma peça única

de vidro, tipo pirex nQ 7740, de 137 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro inter

no, preenchido com miçangas (3) de vidro.
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A pa rti r do topo do mesmo, no qua 1 se loca liza a entrada de água dei2.

nizada, a entrada de ~xido de nitrog~nio localiza-se a 98 cm, e a entrada de

oxig~nio, a 122 cm.

LEGENDA

"

1. Coluna de Troca Isotõpica

2. Refluxador Secundário3. Miçangas de vidro4. "Trap" com HN03
5. Sifão6. Proveta de 2000 cm3
7. Cilindro para 02
8. Fluxômetro para 029. Capilar de vidro para 0210. Capilar de vidro para H2011. Conecção de vidro

4

:18

9

-"

,,'

')

, "

" ,, ....
...-."

"':",12"l

J :";:

:$/
'., ~

r' .~, .,

Figura 10 - Detalhe do arranjo experimental do refluxador secundário.

!"Hi .,
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o oxigênio para o Refluxador Secundãrioprovem de um cilindro 01 e o

controle do fluxo, em cm3jcm2 minuto, efetua-se pelo fluxõm~tro (8).

O Exido de nitrogênio, proveniente do topo da Coluna Principal (1), re

age exotermicamente com ãgua e o oxigênio no Refluxador Secundãrio (2).

Segundo TAYLORe SPINDEL(1957}, as principais reações quimicas nesta

unidade, processam-se por:

2NO + O2 ' 2N02

::::..2HN03 + NO

Comosub-produto destas reações, o ãcido nitrico formado, empobrecido

em 15N• flui por gravidade ate a proveta (6L na qual sé mede a vazão em cm3J

minuto.

A zona de reação formada no Re.fluxador Secundãrio (.2), mantem-se estã

ve1 na altura da entrada de Exido de nitrogênio e existe, enquanto ocorrer a in

trodução do pulso de diExido de enxôfre no Ref1uxador Principal.

Umavez interrompido o pulso de diõxido de enxôfre diminuem-se as rea

ções e o ãcido nltrico existente na Coluna Principal (l), o qual alimenta o Re

fluxador Principal, flui para baixo, em direção ao sensor termostãtico, aspira~

do o,Exido de nitrogênio liberado no topo da Coluna Principal (1).
..

Para evitar o arraste de õxidos de, nitrogênio e oxigênio, no Ref1uxa

dor Secundãrio (2}, intercalou-se um "trap" de vidro (4), contendo uma pequena

quantidade de ãci~o nltrico no seu interior, entre a Coluna Principal (1) e o

Refluxador Secundário (2), no sentido de impedir a passagem de volta dos gases,

para o topo da Coluna Principal (li.

- Em uma ana 10gia grosseira, o "trap" (41- funciona como uma vãlvula "by

paSS", comandada pela admissão ou não, dos pulsos de diõxido de enxôfre introdu

zi dos no Ref1uxador Pri ncipa 1.

Salienta-se entretanto que, em momento algum acoplou-se unidades adi

cionais para o controle de temperatura, tanto na Coluna de Troca Isotõpica, c~

mo nos Refluxadores Principal e Secundãrio.
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Devido ã toxidade das substâncias empregadas e produzidas. principal

mente os gases. dióxido de enxôfre e óxidos de nitrogênio. construiu-se todo o

sistema NO I HN03 em esca la de labora tório. em ambiente aberto. com exceção de

uma pequena cobertura no Refluxador Principal.

Por outro lado. pode-se admi tir que o Refluxador Secundário introduz.!

do, constitui-se em uma unidade despoluidora do meio ~mbiente, uma vez que os ó

x;dos de nitrogênio produzidos, são processados novamente a ácido nitrico.

5.3. ResuLtados parciai.s~ discussão e conc"[,usões

Devido ao grande número de placas teóricas, s requeri das para aumerf~ -
tar a concentração em ãtomo % de l5N• torna-se importante o tipo de enchimento

empregado. que resulte em um pequeno"yalor para a altura equivalente de uma pla

ca teórica tHETP}.

Utilizando-se destes parâmetros, como elementos canparativos, percebe

-se" da Tabela V.l, que o tipo de enchimento utilizado, Espiral de Gauze, apr,!

senta uma pequena desvantagem em relação ao enchimento Hel;pack i 3013.



TABELA V.l

PARÃMETROS DE COLUNAS EM CONTRACORRENTE

~cido Nítrico da Alimentação AlturaAtomo% Coluna de Troca Isotôpica

Equivalente

Númerode 15N

de UI1Kl

de Placasno Produto
Diâmetro

Concentração
Vazão. Placa TeõricaTeõricas(A%15N),ComprimentoInternoTipo de Enchimento

(14)

(cm3 / minuto)
(HETP)
(s)

(cm)
(cm)

.
(a)

Mola de rio triangu
8

1,865383,51901,6lar -

2,3 x 2,3 x 0,2 mm

(b)

150

Helices de vidro de1.010 1,608,817,15,0 1,O
1/15"

(".)

He1ipack '/:3O13

10
1,602,833,95,0952,5Espiral retangular

O,050" X O, 100" X O, 100"

tc)

1,4 ± 0,2
9,1 ± 1,6 5,2 :t 0,2

Espi ra1 de Gauze
4,7 ± 0,2 45,3 ± 7,13901,8

<p 0,4x h 0,4 em

FONTE: (a) ABRUDEAN et alii (1980). Com controle de temperatura a 250C.

(b) TAYLOR e SPINDEL (1957). ~ temperatura ambiente.

te) Este trabalho (Capitulo VII). "A temperatura ambiente.



94

o uso do Refluxador Secundário, Figura 10, permite a reutilização dos

óxidos de nitrogênio liberados no topo da coluna principal, os quais foram reg!

nerados na forma de ãcido nitrico como sub-produto. Alguns resultados do ter

ceiro experimento, Capltulo VII, estão explicitos na Tabela V.2.

Um dos objetivos principais deste trabalho, constituiu-se na determin~

ção simultânea do nGmero de placas teEricas s da Coluna de Troca 'IsotEpica

empregada e do fator de fracionamento a do sistema NO / HN03, através da e~

p~êssão VII. 1, obt8ndo-sQ d8~tQ Qstudo, os valores médios em três experimentos

de, s = 45,3 ± 7,1, e a = 1,062 ± 0,001.

Por out~\O lado, util i zando-se dos va lares mêdios nos equil ibri os dinâ

, , -, - % d 15· d .•. 'd '" , d l' •.• d •• "dmlCOS lSOtOplCOS, em atamo ~ e N e aCl o nltrlco. a a lmentaçao e e aCl o

nitrico sub-produto obtido no Refluxador Secundirio, Tabela V.2, e pela prEpria

definição de fator de fracionamento,

Cl = [(N/l - N) fase liqUida] j [(011 - o) fase gasosa]

obteve-se o valor de a = 1,065 ! Q,004.

Ou seja, ao longo da Coluna de Troca IsotEpica. entre o ponto de reti

rada e o ponto de alimentação, o fator de fracionamento do sistema NO/HN03, man

tem-se praticamente constante em cada placa teórica.

1 - - % d 15 - 'd -r •Na base da co una, a concentraçao em atomo o e N para o aCl o nltrl

co pertencente ã fase liquida, e os óxidos de nitrogênio, pertencentes ã fase

gasosa, respectivamente, apresentam os valores de 5,188 ± 0,161 medido e

4,885 ~ O,152 estimado.

Por outro lado, no topo da coluna de troca isotópica, o ãcido nltrico

pertencente ã fase liquida, e os óxidos de nitrogênio pertencentes ã fase gas~

sa, respectivamente, apresentam os valores de 0,369 ~ 0,001 medido e 0,347 ±

0,002 estirrado.

Estes valores, indicam que no equilibrio dinimico isotópico. as concen

trações em ãtomo % de 15N, entre as fases gasosa e liquida, diferem uma da· ou

tra, sendo levemente maior na fase liquida.



TABELA V.2

PARÃMETROS OBTIDOS DO R~FLUXADOR SECUNDARIO. NOS EQUILYBRIOS

DIN~1ICOS ISOTOPICOS DO TERCEIRO EXPERIMENTO

Ãcido Nitrico da Alimentação Ãcido Nitrico Sub-Prod~to

Vazão

(cm3/minuto)

Concentração

(M) (~tomo %15N)

Vazão

(cm3/minuto)

Concentraçã o

(M) (J\tomo% t5N)

Fator de

Frac;onamento

(0)**

++
0.368 ± 0,001++
0,347 ± O,0011.061 :t 0,()051,5 - O,1 4,9 - O,1 1,3-0,14,6 .• O,1

l,3:t 0,1

4,9 :t 0,10,368 :t 0,0011,1 :t 0,36,1 :t 1,70,346 ± 0,0021.064 :!: O,()07\OU1

1,3 :t 0,1

4,9 ± O,10.368 ± 0,0011,3 ± 0,4+ 4-0.344 ± 0,0011,069 :!: 0,D054,4 - O,

x

± a* 1,4 ± 0,14,9 ± 0,00,368 ± 0.000l,2±O,l5,0 ± 0,90,346 ± 0.0021,065:t 0,004

* refere-se ao desvi o padrão.

*' Cl " [(N/1 - N) fase liquida / (n/1- n) fase gasosa] topo da coluna
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Neste sentido, visando a construção de um segundo estãgio de contracor

rente, para um maior enriquecimento de l5N no ãcido nltrico. e tomando-se como

parâmetro, as concentrações das fases liquida e gasosa, torna-se indiferente ~

tilizar-se do ácido nitrico enriquecido, na fase liquida, ou os óxidos de nitro

g~nio, na fase gasosa, como subst~ncias primárias, para a alimentação do segun...

do estágio.
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CAPITULO VI

MtTODO DE PREPARO DE AMOSTRA~ PARA ANÁLISE DE NITROGENIO-Z5~

POR ESPECEROMETRIA DE MASSA

Na determinação da concentração em ãtomo % de 15N, por espectrometr;a

de massa, torna-se conveniente, segundo PROKSCH (1969), TRIVELIN et a1ii (1973)

e LACOSTE et a1ii (1976), que o nitrogênio esteja na fase gasosa, na forma mole

cu1ar N2•

O diagrama geral em blocos da Figura 11, ilustra as principais unida

des do espectrômetro de massa empregado, modelo MAT-230.

r - - - - - ...,.
SISTEMA DEII

FONTE DEI IANAlISADORII DETECTO R

N2 I
~

10NIZAÇ!OADMISSAO , ,'...,
MOL~CULAS 11 MOLÉC!JLAS:H»NS II

II 10NS: IMPULSOS, ELETRICOS10NS

L- _ ~VÁCUO

-_J

Figura 11 - Diagrama geral em blocos, do espectrômetro de massa.

FONTE: DUCATTI et 'a1ii (1982)

Genericamente, o espectrômetro de massa da Figura 11 consta de quatro

unidades prfncipais: - O sistema de Admissão, no qual se introduz a amostra a

ser analisada na fase gasosa. - A Fonte de Ionização. na qual as moléculas

transformam-se em 10ns por impactos de e1etrons. - O Analisador, pelo qual os
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feixes de ions são separados e focalizados de acordo com a relação massa/carga.

O valor desta relação. expressa-se por:

m

e
= unidadeatõmiCá'dé'massa

, ,

carga eletrica elementar e
,,,'nUméto'demassa

carga elétrica elementar

No Detectar. cada feixe de ions produz uma corrente elétrica. cuja in

tensidade é proporcional ã intensidade do prõprio feixe.

6 2 '" de .:1_ • - da' - '" .:1_ 1,5•• Met.oéfo ~ternrz,naçao ooneentl'açao em atomo % ~ N

Quando se introduz N2 na Fonte de Ionização do espectrômetro de massa.

vários ions são formados. segundo TRIVELIN et a1ii (1973).

,Dentre eles. os de massa 28 ~ 4N 14N] +. 29 [14N 15N J +. 30[15N 15N]+

e 32 [160 160] +. são os utilizados para a varredura da amostra. na determina
ção da concentração. em ãtomo % de 15N•

Estes autores. na anã1ise isotõpica absoluta. com precisão da ordem de

1%0. sugerem a expressão VI.1.

(VI.l)

..

Na expressão VI.1. o simbolismo empregado significa:

concentração em ãtomo % de l5N•

-

130 e_132 = intensidades das correntes ele~ricas. proporcionais aos

, f1414.]+ '[14.15J+feixes de 10~s. de numeros de ~assa 28 L N N • 29', N N •.

30[15N 15NJ e 32P60 160J t as quais. representam os impulsos

eletricos registrados graficamente na varredura efetuada. Para 'e

feito de simplicidade. esses impulsos'são denominados picos.

Rl .::razão entre as intensidades de correntes elétricas t proporcionais

aos feixes de 10ns. de números de massa 28 e 32.de uma amos'tra de ar.
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de ar.

Mesmo tomando-se as maiores precauções na linha de vácuo, para o prepa

at-

A expressão VI.1, segundo os autores, apresenta em si, correçao para a

pequena contaminação devida ao ar, obtida pela determinação da intensidade de

corrente de número de massa 32[160 160] +. durante a varredura da amostra.

Na varredura da amostra de N2, entre os de números de massa 28 a 32,

o valor da intensidade do pico correspondente registrado graficament~determin~

-se pela multiplicação da altura do mesmo em mm, pela sensibilidade de detecção

em volt ou mi1ivo1t. Do valor obtido, desconta-se o valor do pico corresponde~

te, do "back-ground" do aparelho.

Utilizando-se do valor medio de três repetições para cada pico, deter

mina-se pela expressão VI.1, a concentração em ãtomo % de 15N na amostra de N2•

6.3. Método de redução do áaido nltriao a nitrogênio mo"Leau"Lar~para a anáUse

de nitrogênio-"L5

o metodo de preparo, baseado no método de Dumas, da transformação do

ácido nltrico a nitrogênio mo1ecu1ar, segundo LACOSTE et ali; (1976), consiste,

como ilustra a expressão VI.2~ em solidificar o ácido nltrico sob vácuo, a tem

peratura (V) de -195,80C.

Em seguida, sob temperatura elevada (~1, o ãcido nltrico e reduzido,

sob a ação de óxido de cobre, a óxidos de nitrogênio e estes, na presença do co

bre, a nitrogênio mo1ecu1ar •

. CuO ~ NO, N02 ~N26.
(VI.2)
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Os autores, constataram a reduç[o total de ãcido ~itrico a nitrog~nio

molecular, apEs o tempo de quatro horas, sob temperatura ~) de 500oe.

No sentido de agilizar o metodo proposto, modificou-se quanto ã forma

de redução de ~cido nttrico.

Em tubo de vidro pyrex, tipo Fiolax Branco, de 9,35 mm de diâmetro in

terno, ',30 mm de espessura da parede e 170 mm dê comprimento, fechado êm uma

das extremidades e previamente queiw~do a 4000C por uma hora, constituiu-se o

forno individual para a red~çio total de ãcido nitrico da amostra a nitrog~nio

molecular.

Deposita-se no fundo deste, a'gumas gotas de ~cldo nltrico (0,04 cm3},

por meio da uma pipeta manual, Finnpipett@ de 5·50 ~id@ ponta descartãvel, a

qua 1 consiste de IItipllcônico de polipropileno.

Neutraliza-se o ~cido, adicionando-se em excesso, dois volumes (0,08

cm3) de hidrôxido de sôdio de concentração seme1hante ã do ácido nltrico, por

me; o de um outro 11ti pll i

Em uma linha de vácuo, evapora-se a solução obtida ã temperatura am

biente, por duas hor~s, até secar.

No sal formado, nitrato de sõdio, adiciona-se em excesso, os seguintes

reagentes: 200 mg de óxido de cobre. 500 mg de cobre metálico pulverizado e

1000 mg de óxido de cálcio. A adição de óxido de cálcio tem a finalidade de re

ter as moléculas de água liberadas durante ° processo de combustão.

Salienta-se entretanto. que tanto o óxido de cobre como o óxido de cá.!.

cio adicionados. são queimados previamente a 8500e por três horas e 10000e por

cinco horas, respectivamente, antes de serem utilizados.

Posteriormente ã adição dos reagentes sob a amostra, o tubo de vidro

sofre um estrangulamento na parte superior e em seguida, é produzido vãcuo da

-3
ordem de 10 Torr, selando-o sob a chama de maça rico.

Em uma mufla, submete-se a ampola obtida ou tubo de Dumas modi·ficado,

ao processo de queima, a 550°C por oito horas.

As diferentes etapas do metodo de preparo da amostra de ãcido nltrico

a nitrogênio molecular, ilustra-se na Figura 12..
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Figura 12 - Diagrama geral em blocos. do metodo de redução de ácido ni

trico a nitrogênio molecu1ar.

Em virtude da modificação introduzida no tubo de Dumas, necessitou-se

também modificar(§) o Sistema de Admissão do espectrômetro de massa, para o

recebimento da ampola de N2, como ilustra a Figura 13.

8

LEGENDA

1. Tubo de Dumas modificado
4

II
2. Mola

3. Macho de aço inox4-. IIKajonll
11

I I I~\C:>'~,'
5. Peneira de vidro sinteri

zado6. Sistema de Admissão

Figura 13 - Entrada modificada do sistema de admissão do espectrômetro de massa.

(§) Modificação elaborada pelo Dr. Eiichi Matsui, José ,Eduardo Rampazzo e José

Aurélio Bonassi. RespectivamentetChefe e Técnicos da Divisão de Ciências

Ambientais do CENA em 1983.
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Após ter-se produzido vácuo, da ordem de 10-3 Torr em todo o sistema

da Figura 13, gira-se o macho (31 quebrando a ponta de vidro da ampola, libe

rando o gás nitrogênio, para posterior análise de varredura dos picos de massa

de 28 a 32.

6.4. Resultados e conclusões

Amostras de ácido nltr;co, __~e concentrações distintas em átomo % de

lSN, foram preparadas e analisadas de acordo com os metodos dos ltens 6.2 e 6.3.
-

Os resultados obtidos de sete ampolas da amostra A-283 e sete ampolas

da amostra A-362, dasquais uma quebrou-se no preparo, explicitam-se na Tabela

VI.l.

TABELA VI. 1

AMOSTRASDE ÃCIDO NITRICO DE CONCENTRAÇOESDISTINTAS EMÃTOMO% DE lSN

A-283

Repetição A% lSN (b) Repetição A % lSN (b)

X ± O'(a) = 2,248 ±'0.003

(al O' refere-se ao desyi o padrão;

(b) concentração em ãtomo % de 15N_

19

S9

69

40..

39

19

0,348

0,347

0,347

0.,341

0,348

0,346

0,348

X ± O'(a) = 0,347 ± 0,001

+ J r/':ç~ x12Jn

2,248

2,2S3.

2,247

2,247

2.,243

2,2S0

79

S9

19

29

39

49

69
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Percebe-se da Tabela VI.l, que o método proposto de Dumas, modificado

para a metodologia de preparo e o método de análise da amostra, apresentam um

coeficiente d~_.variação (a/Xl 1000 da ordem de 1,3%0 para a amostra A-362, e

~,9~00para a amostra A-283, na determinação da concentração em átomo %de 1SN..

no ácido nítrico. A precisão obtida na amostra mais rica em nitrogênio-1S.

maior que a precisão da amostra menos rica em 1SN•

Durante as análises de rotina, adotou~se o criteriode preparo d~ duas

repetições por amostra, com erro analítico relativo da ordem de 3%0. e uma

terceira repetição adicional, se necessãria, quando excedesse ã ordem de grande. -
za adotada.

o sistema de preparo de amostra proposto. torna-se um processo simples

e prático, permitindo a manufatura de aproximadamente 40 ampolas de N2 diárias.
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CAPITULO VII

DE2'ERMINAÇÃO EXPERIMENTAL W FATOR DE FRACIONAMENTO DO SISTEMA NO) HNO3 E DO

NOMERO TOTAL DE PLACAS TEÓRICAS DA COLUNA DE CONTRA CORRENTE

7. 1. Introdução

Obtêm-Sê dos fundamêntus tQõrícos da separação isotõpica em coluna de

contracorrente, a expressão IV.40, a qual correlac1ona os parâmetros desco~hêCi

dos, n~mero de placas te~~icas s "da coluna dê troca isotõpica e o fator de

fracionamento a das reações de troca isotõpica no sistema NO / HNOJ.

Admite-se nesta expressão, que as concentrações de 15N na

alimentação No e no produto Np' bem como as vazões, em mo1es/s, da mistura iso

tópica na alimentação L e no produto r, devam permaneçer constantes. Admite-se

-
razoes

tambem, que os parâmetros No e Np sejam menores do que a unidade, durante

equilibrios dinâmicos isotõpicos.

Em principio, a partir de duas observações experimentais, nas

os

dos parâmetros, P/L e N /N , obtidas em condições dinâmicas de equilíbrio isotõ
o p

pico, seriam suficientes para determinar o número de placas teõricas e o fator

de fracionamento.

Atribuindo-se valores hipoteticos para a > 1, nas duas relações obti

das a partir da expressão IV.40, estas cruzar-se-ão em um unico ponto de inter

secçao, e simultaneamente, determinam-se s e a graficamente.

Subentende-se entretanto, que a coluna de troca isotõpica, mantenha-se

sob temperatura, pressão e vazões constantes, e que a pequena coleta no produto

retirado, P = x%L, não perturbe o equilíbrio isotõpico alcançado.

Entretanto na prãtica~ torna-se difícil manter estas condições constan

tes por longos intervalos de,tempo, em regime de 24 horas, enquanto se coleta

lentamente o produto enriquecido.

Admite-se para efeitos práticos, vazões e concentrações medias nos e

qui1ibrios dinãmicos isotõpicos alcançados, assim como, o uso da expressão VII.l
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./ .
para a determinação de s e a~

.. 1-
(~-l)+ P/L

ln
....... '1' .....

I

..Pj[ "Ro,... (1--::-1
(a- l) Np

(VI!.l)

o slmbolo barra, utilizado em cada parâmetro da expressão VII.l, refe

re-se ao valor medio, admitido·no equilíbrio dinâmico isotôpico, alcançado pela

coluna de troca isotôpica. Os demais significam:

S = numero total medio de placas teóricas. Adimensional.

a = fator medio de fracionamento. Adimensional.

No = concentração media de l5N, no ácido nitrico da alimentação.

- -do d l5N - °d ~ ° d
Np = concentraçao me la e , no aCl o nltrlco pro uto.

L = vazão media, da mistura isotôpica no ãcido nltrico da alimentação, em

mol de nitrogênio por unidade de tempo.

P = somatôria das vazões medias, da mistura isotôpica do ácido nitrico, cole

tado como produto, em mol de nitrogênio por unidade de tempo.

Durante a retirada lenta do produto enriquecido, na forma de ãcido ni

trico, proporcional ã alimentação, P = x%L, a coluna de troca isotôpica atinge •

um novo equilibrio dinâmico isotôpico, proporcionando um patamar caracteristicn

Como resultado das flutuações e dos erros, o conjunto de curvas cor

respondentes aos ~quilibrios dinâmicos isotôpicos gerados,a partir da expre!

são VII.l, cruzar-se-ão em uma pequena região, em vez de um único ponto, permi

tindo a determinação simultânea de s e a.

_ A expressão de 'trabalho VII.l, contem os parâmetros desconhecidos s e

a e suas avaliações estão sujeitas aos erros contidos nas determinações das ra
..

zões "Ro~p e P/C, e dos oriundos das flutuações nos equilibriosdinâmicos iso

tópicos.

No intuito de estimã-los conjuntamente, utilizar-se-ã da propagaçao

dos erros, nos parâmetros desta expressão, segundo os conceitos de FURTADO

AO;

r 'f~C
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(1967), e procurar-se-á repetir o experimento.

7.2. Modelo do balanço de massa para o nil;rog@ioJ na zona do produto coletadoJ.
durante o equiZ-íbr-io dinâmico isotópico

Durante a retirada sistemática, de P = x%L do ácido nitrico enriqueci

do em 15N, o sistema NO/ HN03, entra em equiríbrio dinâmico, proporcionando um

d . l"b' ..•. d •• % 15patamar e equl 1 no lSOtOplCO correspon ente, em atamo 00 N versus tempo ac~

mu lado em horas.

Procurar-se-ã portanto, evidenciar os parâmetros necessários do ba1an

ço de massa para o nitrogênio, na zona do produto coletado, ilustrado pela Fi9.l!

ra 14.

ZONA DO

PRODUTO

COLETADO
-- ••. P A MOSTRADOR

..
ZONA DE REAÇAO

\

Figura 14 - Diagrama da zona do produto coletado.
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Neste modelo, admite-se que não ocorra perdas de 15N, e adota-se o se

guinte simbolismo:

L = vazão media, líquida, da ,mistura isotõpica'de ácido nítrico em direção

ao produto final, em mo1 de nitrogênio por unidade de tempo.

P = somatõria das vazões medias da mistura isotõpic~ de ácido nítrico, reti

rado lentamente como produto, em mo1 de nitrogênio por unidade de tem

po.

L' = vazão media, da mistura,isotópica de ácido nítrico, em direção ã zona

de reação, em mo1 de nitrogênio por unidade de tempo.

LNO = vazão media, da mis~ura isotópica de õxidos de nitrogênio, gerad9s nax
zona de reação, em mo1 de nitrogênio por unidade de tempo.

Para tais propósitos, admite-se que todo o nitrogênio do ácido riítri

co, que alimenta a zona de reação no ref1uxador principal, convirta-se a óxidos

de nitrogênio ~ que todas as substãncias presentes, apresentem a mesma concen

tração de 15N no equilíbrio.

Como existem duas possibilidades para a retirada do produto enriqueci

do, ou na forma de óxidos de nitrogênio, ou na forma de ácido nítrico, optou-se

pela retirada de ácido nítrico.

Admite-se as seguintes suposições, no balanço de massa da Figura ~

14: '

a) Se o sistema NO/HN03, mantem-se em equilibrioisotópico a refluxo total, is

to e, quando não se retira nenhum produto, tem-se que:

P = O ; L - LNO = Ox

Consequentemente: I = L' = LNO"x

L' - LNO = Ox

~" .•",'" '-," =?;:::~,-~::'~~~.-::-~~~-,.- :<:~~.I!:J,....
. ( t'~ lJ _" ,-,~_r, , •...,~/~" \. 4' •• '-

"., +' r
~"..••".•.•_--~:-<~""....."":E.~~.:::,","-~ ..;.c.._ " .•. '_'_ A••.• ~v· .,_'.,,..' ~" .••~ •• , _
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b) Retirando-se uma pequena fração do produto. no equilibrio

P = x%L. tem-se que:

isotõpico,

P > O ., L = P + LI

Como LI = LNOx' pode-se escrever:

L = P + LNO =.p + LIx
(VII.2)

Assim~~Ddo, coleta-~~ uma fração de ácido nitrico que chega ã zona do

produto e, o restante deste, a1imentaa zona ~e reação.

Admite-se nesta suposição. que a fração retirada, P > O, seja efetuada

lentamente, sem perturbar o equilibrio global.

A vazão media da mistura isotõpica tomada como produto retirado. em

mol de nitrogênio por unidade de tempo. abreviadamente P. expressa-se por:

P =
EV.M-
L\t

(VII.3)

Na expressão VII.3, identifica-se:

EV = refere-se ã somatõria dos volumes em cm3 t de ácido nitrico enr.iquecido,co

letado lentamente durante o equilibrio isotõpico.

M = refere-se ã concentração media de ácido nitrico produto, em mol de nitro

gênio por litro. durante o equilibrio isotõpico.

L\t = tf - ti = refere-se ao intervalo de tempo em minutos. no qual i e f cor

respondem ao inicio e fim do equilibrio isotõpico considerado.

A vazão media, da mistura isotôpica de ácidonitrico, em direção ã zo

na de reação. em mol de nitrogênio por un~dade de tempo. abreviadamente, L I,

expressa-se por:

LI = F.M 011.41
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Na expressão VII.4, identifica-se que:

F : refere-se ã vazão media, de ácido sulfúrico coletado, em cm3 por unidade

de tempo, produzido como suo-produto no ref1uxador principa1, durante o ~

quilibrio isotõpico considerado.

7.3. Resu'l tados

7•3. 1. Primeiro experimen to

Mantendo-se o sistema NO J HN03, da Figura 8, em equilibrio dinâmico du

rante o periodo de vinte e dois dias em regime de 24 horas, retirou-se sistem!

ticamente um volume aproxiniadode 2 cm3 de ácido nitrico diário, com o auxilio

da bomba peristã1tica da Figura 9. Obedeceu-se a um intervalo minimo de vinte

e quatro horas entre as coletas e um t~po medio de retirada de uma hora.

Os resultados do ãcido nitrico produto e os da alimentação, estão ex

plicitos nas Tabelas VII.l e VII.2, respectivamente.

- d d d - - 15 1Atraves os da os e concentraçao em atomo % de N, da Tabela VII. ,

percebe-se que, durante o periodo de nove dias consecutivos, o sistema NO/HN03,

apresentou-se em fase de enriquecimentó.

No periodo seguinte, estabilizou-se, fornecendo um equiHbrio dinâmico

isotõpico, no qual, consideraram-se as seguintes amostras explicitas na Tabela

VII. 3.

Neste primeiro experimento, esperava-se obter equi1ibrios isot5picos

distintos, mas considerou-se somente um,em equilibrio dinâmico, correspondente

ao periodo de 22/03 a 28/03, como ilustra a Tabela VII.3, situação esta, obti

da em virtude da retirada do produto ser praticamente constante, durante o pe

riodo total realizado.
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TABELA VI I. 1

DADOS REFERENTES AO PRIMEIRO EXPERIMENTO. CONTROLE

DE ACIDO NtTRICO PRODUTO' COLETADO

Data Amostra

Tempo

Acumulado

(horas}

YQlyme

Retirado

(c~3} ( M 1 (Jhomo % 15N}

Y~,,~o de

H2S04

(cm3/min}

10/03 105231,34,1±0,03,207~0,002

11/03

106452,44,5~0,13,Z3Z~O,00Z

12/03

107692,64,8~0, 13,616±0,004

lJ/OJ

lO~961,54,8±0) 13,338±Ot004

14/03

1111171,24,8tO,13,263tO,0022,0

15/03

1131411,25,0±0,23,594±0, 004

16/03

114157Z,44,B~OJ3,~66~0,OOZZ,O

17/03

1161933,05,0±0,03,857±0,0041,9

18/03

1172101,35, '±o, 1
4,192:1:0,004" ~

115

(151,55, l~O,O4,lJ(±O,OO4

20/03

1192621,45,2±O,l5,356±O,O04

,1/Q~

1~4zel;)1 J 5618±01351906±OJ002

22/03

1243102,44,5±O,15,148±O,O04

23/03

1263342,15,O±O,O5,334±O,OO41,7

24/03

1283571,85, 1.±O,15,362±0,0041,7

25/03

1303812,64,7±O,l5,031tO,0021,6

26/03

1324053,44,9±O,l4,938±0,0041,6

27/03

1344303,24,8tO,15,190tO,OOl

28/03

1364552,94,9±O,O5,310tO,004

29/03

1384773,54,9±0,05,465±0, 004

30/03

1395013,65,O±O,l5,194±0 ,00 11,4

31/03

1415254,84,6±0,14,565±O,O041,4

X ± o(a)

M = 4,9±O,S
F = 1,7±0,2

(a) o refere-se ao desv; o padrão.

1I11i11
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TABELA VII. 2

DADOS REFERENTES AO PRIMEIRO EXPERIMENTO. CONTROLE

DE ~CIDO NITRICO DA ALIMENTAÇ~O

Dia/Mês Amostra

Volume

Retirado

(cm31

Concentração Media

eM) (~tomo % 15N)

11/03 1071,64,3±0,1 0,3J4±O,OOl
"

13/03
1081,44,3±O, 1O,370±O.O02

14/03

1101,74,JtO,l O,373tO,OOl

15/03

1121,84,4±0,1 O,368±O,OOl

17/03

115---4,8tO,l O,367tO,OOl

20/03

1201,54,6±O,2 O,370±O,OOl

21/03

1211,75,O±O,l O,374±0,OOl

22/03

123l,J4.6±0,2 0, 364±0 ,002

23/03

1251,54,5±O,l 0,370±0,002

24/03

1271,54,8±O,l O,368±D,OOl

25/03

1291,44,5tO,O 0,370tO,OOl

26/03

1311,54,8±O,1 0,364±O,O02

27/03

1331,54,8±O,2 0,373±0,002
.---

28/03
1351,4. 4,8±O,l O,374±O,OOl

29/03

1371,65,OtO.3 O,367tO,002

31/03

·1401,54,5±O,l O,373±O,OOl.
X t o(a) Mo = 4,J±O,2No = O,370±O,OO3

(a) o refere-se ao desvio padrão.



TA~ELA 1/11.:3

AMOSTRAS DE ACIDO NITRICO PRODUTO. RETIRADAS DUR.-ll.NTE O EQU:rLIsRIO DI NÃ~lI CO ISOiÓPICO. DO PRIMEIRO EXPER::H1ENTO

•!
Dia/Mês Amostra

Tempo*

Acumulado

(horas)

Vo lume

Ret irado

({;m3) (~1)

Concen -tração Media

(Atomo % 15N)

Vazao Média

de H2S()4

(crn3/mi n)

i.
~
•
..
..

·
~..

i
1!
f
.!

z

-i

~

22/03 124t. = 3102 .44. S±O.l5.1G8±0,()041
23/03

126 3342 • 15•.0±0. ~5. 334±0. ()O4

24/03

128 3571 .85. 1±0, 15.36 2±0. ()O4

25/03

130 3812 .64.7±0. 15,031 ±0.()02

26/03

132 4053 ,44•.9±0. 14, 93S±0. ()O4

27/03

134 4303 .24•.8±0. 15, 1~0±0 ,001

28/03

136tf = 4552 .94•.9±O,1O5,31 0±O,O04

Llt = 145

r.v = lS.4O=!:0.35*-kH = 4. 9±0. 2***Np = 5,138±0. 161***

*ti = tempo inicial; tf = tempo Tinal.

** = erro experimental = erro de uma medida x n9 de medi«las = CJ,05 cm3 x 7.:: 0.35 cm3•

*** = refere-se ao desvio padrão.

~------- --

1. 7

1. 7

1.6

1.i)

F = 1. 7±0. 1***

--'--'
I'V
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7.3.2. Segundo e:cperimento

Mantendo-se o sistema NO} HN03, da Figura 8, em equilibrio dinâmico du

rante o período de vinte e sete dias em regime de 24 horas, retiraram-se volumes

de 10, 20, 30, 40 e 50 cm3 de ácido nítrico diários, assim distribuidos: para

cada conjunto, metade do volume coletava-se lentamente na parte da manhã, e a

outra metade, coletava-se lentamente na parte da tarde, obedecendo a um interva

10 mínimo de nove horas entre as coletas.

Durante a coleta de um determinado conjunto de volume, aguardava-se o

sistema NOjHN03 entrar em equilíbrio dinâmico isotópico característico, para

processar-se um novo conjunto de retiradas.

Em um gráfico, não explícito no trabalho, de átomo % de 15N na ordena

da, versus tempo acumulado em horas na abcissa, obteve-se inicialmente uma reta

crescente durante a coleta de 5 cm3 por amostra, expressa por:

. A % 15N -= 0,141 + O,Ollt
., r = 0,97,

para a qual, r representa o coeficiente de correlação.

A partir de 10 cm3j amostra, obteve-se úm desenho contínuo, de forma a

proximada de uma escada decrescente, evidenciando os equilíbrios dinâmicos iso

tópiCos, correspondentes às retiradas de 10, 15, 20 e 25 cm3jamostra.

Os dados do ácido nítrico produto e os da alimentação, estão explici

tos nas Tabelas VII.4 e VII.5, respectivamente.



114

TABELA YII.4

DADOS REFERENTES AO SEGUNDO EXPERIMENTO •.. . .

CONTROLE DE ~CIDO NITRICO PRODUTO.

TempoVolumeConcentração MédiaVazão Média

Data

AmostraAcumuladoRetirado
de H2S04

(horas)

(cm3L
eM)

(~tomo % 15N)(cm3jmin)

Retirada de 5 cm3 j amostra

22/05 156395.04.610.00.60810.00,11.4

23/05

15]625.1-O.6(}2±0.001 1.6

158

715.04.6±0.10.836±0.003

24/05

159875,04.4±0.01.04110.0011,4

160

955.04.6±0.11.215±0.003

25/05

1611115.04.6±o.11.396±0.0021.4 .

162

1195.04.8±O,ll,460±0.004

26/05

1641354.74.810,11.53]10.0021.2

165

. 1434,84.7±0.01.595±0.004

Retirada de 10 cm3jamostra

27/05 1661609.94.6±o.0·1•.742±0,0041.2

167

1679,94.7±0.11.740±0.002

28/05

1691849,5+' + ,-
1,34,6-0,0 1.7]7_0,004

170

19210.04,610.01.841±O,OO2

29/05

171_20810.04,910,1l,732±0,OO41.2

172

2179,5
.. +

1.727±0.0044.8-0,1

30/05

174231- 9,54,3±O,O1.]]9tO.0041,3

175

2399..,54.S±O,l + .
1,721_0,003

31/05

17625510,04,610.01.728±0,0041.2

177

26310•.04.6±0.1l,648±o.0~1

continua
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(continuação da Tabela VIl.4)

Tempo

VolumeConcentração MediaVazão Media

Data

AmostraAcumuladoRetirado
de H2S04

Chora~J

[cm31(Ml(~tomo % 15N)
(em3jm;")

Retirada de 15 cm3Jarnostra

MJ06 179279lS,O4,8±0,11,690±0,0041,1

180

28815,54,S±0,21,S52±0,004

02/06

18130415,04, 7±0, 11,502±0,0041,1

182

31115,04,7±0,11,402±0,001

03/06

184328. 14,S
4,8±0,01,422±0,004 1,1

185

33515,04,8±0,11,321±O,OO4

04/06

186352lS,O4,8±0,11,363±0,0041,0.

187

36015,04,6±0,01,281±0,001

05/06

189376lS,O4, 7±O, 11,262±0 ,0021,0

190

38415,04,S±0,21,266±O,OOl

Retirada de 20 cm3/amostra

06/06 19139920,04,S±O, 1l,236±O,OOl1,1
192

40719,54,6±O,O1, 138±O,003

07/06

19442320,04,6±O,ll,175±O,O011,1
195

43020,04,6±O,Ol,031±O,OOO

08/06

19644720,04,6±O,ll,008±O,O021,2
197

45520,04,6±O,O·O,996±O,O03

09/06

19947120,04,5±O,l1,127tO,OOl1,1
200

48020,0~, 5±O, 11,040±O,OOl

10/06

20149520,04,7±O,l1,123±O,O031,1

202 .

50320,04,7±O,O1,046±0,001

continua



(conti nuaçã o da Tabela VI I. 4)

Tempo

116

Volume concentração Media Vazão Media

Data Amostra Acumulado

(horas)

Reti rado

(cm3t (Mt (Atamo % 15N)

Retirada de 25 cm3jamostra

de H2S04

(cm31minl

11/06 20452025,04,9±O,ll,130±O,O031,3

205

529.25,04~7±O,l1,025±0 ,001

12/06

20654225,04.8±O,ll,064±O,OO11,2

207

55425,04,7±O,ll,054±O,O03

13/06

20956725,04,6±O,ll,017±O,O021, 1

210

57625,04,8±O,OO,961±O,OOl .

14/06

21159125,04,6±O,OO,985±O,OOO 1,0

212

59825.04,7!O,OO,926!O,O02

15/06

21461525,04,6±O,OO,963±O,O03 1,0

215

625- 25,04,7±.o,lO,867±O,OOO
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TABELA VlI.5

DADOS REFERENTES AO SEGUNDO EXPERIMENTO. CONTROLE.........

DE ~CIDO NITRICO DA ALIMENTAÇ~O..

Concentração Media

Dia/Mês Amostra

Tempo

Acumulado

(horas)

Volume

Retirado

(cm3) (M) (J\tomo% 15N)

26/05 1631352.04.4±0.20.370±0.001

28/05

1681842.44.4±0.00,368±0,000

30/05

1732312.24.5±0.10,368;t0,000

01/06

1782792.04.6±0,10,370±0.001

03/06

1833282.54,5±0,00,364±0.000

05/06

1883762.04.6±O,l0.373±0.001

07/06

1934232.14.5±0.00,374±0.001

09/06

1984711.94.5±0,00.367±0.001

11/06

2035202.34.6%0.00.367%0.001

13/06

2085671,94.6±0,00.373±0,001

15/06

2136151.84.6±0,1O,374±0,001

X ± ~(a)

Mo = 4,5±o.1
No = O,370±o,003

(a) cr refere-se ao desvio padrão.

Na TabelaVII.6. estão exp1icitos os dados dos equilibrios isotõpicos

considerados, levando-se em conta somente os resultados dos três dias finais

consecutivos, para cada equilibrio em particular. Criterio este, adotado em

virtude do amostrador de produto apresentar um volume morto de aproximadamente..

3
5 cm •
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TAI3ELA VI I. 6

AMOSTRAS DE 1\CIDO N!TRICO PRODUTO. RETIRADAS DURANTE OS EQUILIsRIOS DINAMr:COS r:SOTOPICOS. DO -SEGUNI:lO E~PERH1ENTO

~~

Dia/Mês Amostra

TempO(a)

Acumulado

(horas)

Volume

Reti rado

3
(cm ) (M)

Concentra...ção Média

(~tomo % 15N )

Vazão fI1êdia

de H2S04

(crn3/lT1i n)

i
j;?•
i
.,
"

!
...

-1
11

~
I

~

29/05

30/05

31/05

Re"tirada de 10cm3 por amo~tra

171 t. = 20810.0el.9±0.1 .•• 732±0 .•0041
172

2179.5el.8±0.1 J•727±0 ~OO4

174

2319.5el.3±0.O .•• 779±O .•004

175

2399.5el. 5±0. 1'"J. 721±0 ~003

176

255. 10.0 t::l.6±0.O.•• 728±0 ~004

177

tf = 26310.0C\..6±0.1.•• 648±0 ~001

"i.V = 58.5±1.5*-.k

M1
...•

~t = 55 = el.6±0.2*
Np1

= "], 723±0, 042"""*

continua

1,2

1,3

1,2

'F,= 1 ,2±0, 1*

~
~
co

t"I
..1;

~

Ca) ti = tempo inicial ; tf = tempo final.

* = refere-se ao desvio padrão .

** = erro experimental = erro de uma medida x nQ de medidas = 0';:'25

.----

3 3
cm x 6 = L.5 C~ •



(continuação da Tabela VII.6}

TempO(a) Volume Concentração Media 'Vazão Media

Dia/Mês

03/06

04/06

05/06

Amostra Acumulado

(horas)

Reti rado

3
(em) (M) (~tomo % 15N)

de H2S04

(cm3jmil'l)

Ca) t. =1
* =

** =

tempo inicial ; tf = tempo final.

refere-se ao desvio padrão.

erro experimental = erro de uma medida x nQ de medidas = 0,25 cm3 x 6 = 1,5 cm3.



(continuação da Tabela VII.6)

Di.a/Mês Amostra

TempO(a)

Acumulado

(horas)

Volume

Retirado

(cm3) (M)

concentração Media

(Jhomo % 15N)

Vazão Media

de H2S04

(cm3jmin)

Reti rada de 20 cm3 por amos tra

r.V = 120.0±1,5*"* M3 =4.6±«).1*

'"

%

~

.~

j
"-
s

08/06

09/06 '

10/06

196 t. = 4471
197

455

199

471

200

480

201

495

202

tf = 503

&.t =

56 20.0

20,0

20,0

20.0

20.0

20.0

4.6±C.l

4.6±O .0

4. 5±0, 1

4.5±(),1

4. 7±«), 1

4.7±CJ,0

1.00S±O,002

O.996±0, 003

1. 127±0 ,001

1.040±0,001

1. 123±0 ,003

1.046±0 ,001

N =1.057±O,056*
P3

1,2

1.1

1. 1

F3 = 1. 1±O, 1*

--'No

:-

-----------------------------~------------------:-----continua _
(a) ti = tempo inicial ; tf = tempo final.

* = refere-se ao desvio padrão.

**= erro experimental = erro de uma medida x nQ de medidas = 0,25 cm3 x 6 = 1,5 cm3•

--, ..•---- ..----



(continuação da Tabela VII.6)

Tempo(a)

Volume
Concentraçã oMedia Vazão Media

Dia/Mês

AmostraAcumuladoReti rado de H2S04

(horas)

(cm3)eM)

15
(cm3/rnin)(Atomo % N)

Retirada de 25 cm3 por amostra13/06

209t. = 56725,04,6:tO,1.1,O17±0,OO2 1,11
210

57625,04,8±0,0 0,961 ±O ,001

14/06

211 59125,04,6:tO,0 O, 985±0, 0001,0~N~
212

59825,04,7±0,0 0,926:!-0,002

15/06

214 61525,04,6:tO,0 O ,963:tO,0031,0

215

tf= 62525,04,7±0,1 O, 867:tO ,000

&t =

58LV = 150,0±1,5**
M4 = 4,7±0, 1*N= 0,953±0,O52*

F4 = 1, O±O, 1*
P4

(a) t. = tempo inicial1 tf = tempo final.

* = refere-se ao desvio padrão.

** = erro experimental = erro de urna medida x nQ de medidas = 0,25 cm3 x 6 = 1,5 cm3.
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7.3.3. Expressões de s versus a, do primeiro e segwrdo experimentos

Consideram-se os parâmetros necessários para a expressão VII.l, para

cada equilTbrio isot~pico admitido, durante a coleta de 2 cm3 de icido nitrico

por amostra, do pr1me1ro experimento, elO, 15, 20 e 25 cm3 de ácido nTtrico

por amostra, do segundo experimento.

Os parâmetros obtidos, estão explicitos nas Tabelas VII.7, VII.8 e

VI!. 9.

Durante o cilculo do valor dos parâmetros experimentais e suas rel~

ções para a expressão VII. l, levou-se em consideração o erro medio de cada P2.

râmetro, através da teoria dos erros, segundo os conceitos de FURTADO (1967),

exceto nos valores de s e a.

Com os dados das Tabelas VII.l, VII.8 e VII.9, na expressão VII.l,

chegou-se a cinco equações de s versus a, respectivamente: s, 51' s2' 53 e

54' as quais estão exp'Tcitas na iabe'a VII. '0.

Admite-se para cada expressão de s da Tabela VII.10, valores hipotê

ticos de a > 1, gerando ponto a ponto, curvas distintas de s versus a.

As ci nco curvas geradas, p1ota das na Figura 15, pa rte (A), ilus tram o

comportamento geral das mesmas.

Apesar de admitir inicialmente que durante as retiradas de 15 e 25 cm3

de ácido nitrico por amostra, estas estivessem em equilibrios dinâmicos isotõpi

cos, percebe-se pela parte (A), da Figura 15, que as curvas geradas correspo~

dentes às retiradas de P = 2,6 %L e P = 4,1 %L, estão deslocadas ã direita,

da região do maior número de intersecções.

Entende-se por isso que o sistema NO} HN03 não atingiu a condição de !
quilibrio dinâmico isotõpico, indicando também, que as expressões de s2 e s4'

correspondem às reti radas de P = 2,6 % L e p.: 4,1% L, não são adequadas no

cômputo geral, para a determinação simultânea de s e a.



TABELA VII.7

VAZOESMt:DIASNOS EQUILIBRIOS DINÂMICOSISOTOPICOS, DO PRIMEIRO E SEGUNDOEXPERIMENTOSE OS RESPECTrVOS DESVIOS PADROES*

(Mol de

Nitrogênio/minuto)

Reti radas em

3
em /amostra

p = (EVM) ± a-
tlt P

(Mol de

Nitrogênio/minuto)

LI = (F . M) :!" aI'

(~101 de

Nitrogênio/minuto)

I=(L'+P}± (1L
(Pir) + cr P1L

p = ~L

2 (10,3íO,4) 10-6

10

(82±4)10-6

15

(125±3) 10-6

20

(164:!:4) 10-6

25

(203±5) 10-6 ..

* FURTADO(1967)

(B2±4) 10-4

(55±5) 10-4

(47±5) 10-4

(51:!:5) 10-4

(47±5) '10-4

(82í4) 10-4 + )-20,13«(),13_0,001 . 10

(56±5) 10-4

+ ) -21,5( 1,5_0.2 10

(48±5) 10-4

(2,6±0.3) 10-22,6
--..Nw

(53:!:5) 10-4
+ ) -23, 1(3,1_0.3 10

(49±5) 10-4

(4,1±0.3) 10-2.4,1

a- -+
P --

1

tlt j 2 2 -2 2(E V) (a M) + (M) (aEV) /-2 2 -2 2aLI =:t. (F) (CJ"M) + (1'1) ((1'F)

ap/L
= +

/(p)2 éiy4 (oLl2 + (0i»2 (Cr2 _ +;. (_)2 (_)2a L = - a L' + CJ P
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TABELA VII. 8

CONCENTRAÇOES MtDIAS DA MISTURA ISOTOPI cA. NOS EQUI LIBRIOS DINí\MI COS ISOTO? I COS, DO PRIMEIR.O E SEGUNDO EXP ERIMENTOS E OS

RESPECTIVOS DESVIOS PADRnES*



.
~

Ret; raàas em

cm3lamos tra

. N + rt-
o - VN o

15 .
(Atomo % N)

N + 
P - O"N

P

(Atomo % 15N)

(No/Np) ± aNol Np [1 - Nomp] ± a [1 - No/NJ

lii
••

•.:i~
-~

2' 0.370±0,0035. 188±0, 1610,071±0,OO2 O, 929±0 .()02

10

O, 370±0.0031.723±0, 042Os215±0,OO6 O, l8S±0. ()O6

15

0.370±0,0031.319±0,063Os281±0,014 0,719±0.O14--'N
Os350±'0.019

.;::.

20
0.370±0.0031.057±0,056 O, ti 50±0. ()19

25

0.370±0.0030,953±0,052Os 388±0 ,021 O •ti 12±0 •()21

t
--,
-ii
~
~

i

I
..

-t

* FURTADO (1967)

cr = ±
[l:X2 - (l:x) 2 I n] / n - 1

., +- -
cr tto/N P,

- 2 - -4 2 2 -: -2

(No) (Np) (O' ~) + (a- No) (Np)



TABELA VII.9

PRODUTO DE RAZOES NO PRIMEIRO E SEGUNDO EXPERIMENTOS

(P/L)

+
a 'Pi[

[1-VNp]!l--]. { ePJL)

[1 - N/Np]}± a*

•
1 - No/Np

+ -2

0,929 ± 0,002
0,0012 ± 0,0001(0,13 _ 0,01) 10

(1,5

± 0,2)10-2
0,785 ± 0,0060,012± 0,002

(2,6

± 0,3)10-2
0,719 ± 0,0120,019± 0,002

(3,1

± 0,3)10-2
0,650 ± 0,019

0,020± 0,002 ~N<.11

(4,1

± 0,3)10-2
0,612 ± 0,021

0,025± 0,002

* FURTADO (1967)

a* = + I (p/~)2 re1- N/Npl] 2 +[1- N/Npr
2

(apje)
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TP,BELA VI L 10

EXPRESSOES DE s VERSUS a PARA O PRIMEIRO E SEGUNDO· EXPERU1ENTOS

P :;: x % L
Np

(Atamo % 15N)

Expressões de s versus a

O, 13

1,5

5, 188

1,723

s =
1

(a - 1) + 0,0013

1

(a - l)+ 0,015

1ln- -
O) 071 - 0,0012/ (a - 1)

1ln---------
0,215 - 0,012/(a - 1)

2,6 1,319
1 1

52 = ~ ln-~--.-----
(a-1) +0,026 0,281- O,019j(a- 1)

3, 1

4, 1

1,057

0.953

1s = ----

3 (Ci.:-l) +0,031

1

(a - 1) + 0,041

In l _
0,350- O,020j(a-l)

1
ln -~

0,388- 0,025/(0.-1)

Obedecendo ã condição inicial de que, no eqlJil1briodinâmico isotõpi

co, as curvas de s versus a, devem interseccionar uma região comum, levou

-se em consideração somente três expressões; s, s, e 53' como representati

vas dos equi11brios, correspondentes às retiradas de P = 0,13 % L, p = 1,5 % L'

e P = 3, 1 % I.
Para cada uma das três espressões consideradas, na região da intersec

çao, geraram-se retas, nas quais os valores hipotéticos de a. variam de 1,058

a 1,054. Obtendo-se na parte (B), da Figura 15, u~~ intersecção de três retas,

as quais estão exp11citas na Tabela VII.11.
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TABELA VII.11

RETAS DE s VERSUS a, DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXPERIMENTOS

p = % L
s = numero de placas teóricas

a = fator de fracionamento·

Coeficiente de

corre 1açã6

Concentração de FatorNumel~ode

Ãci do Nitri co

dePlacas

da Alimentação

FracionamentoTeóricas

(M)

Ca}(5 )

O, 13 s=891,573 - 796,393 a 0,999

1,5

sl = 2940,038 - 2722,821 a0,989

3, 1

s3 = 6843,864 - 6411,886 a0,998

Da intersecção das três retas na parte (8) .da Figura 15, obteve-se um

triângulo plano de vértice: (1,0600; 47,4), 0,0584; 58,8) e (1,0634; 44,7).

Do cruzamento de suas bissetrizes, obtiveram-se os valores de s ;::50,3 .

e a = 1,0605. ou tomando-se a medi a dos valores cOl~respondentes aos verti ces do

triângulo, obtem-se s ~50,3 ± 7,5 e ~;:: 1,061± 0,003.

Os parâmetros experimentais, estimados e obtidos para a coluna de tro

ca isotõpica empregada, no sistema NO/HN03, durante b primeiro e segundo expe

rimentos estão resumidos na Tabela VII.12.

TABELA VIL 12

PARA~1ETROS EXPERmENTAIS DA COLUNA DE TROCA ISOTQPICA,..

DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXPERIMENTOS

A1 tura

Equivalente

de uma Placa

Teórica

(HETP*)----------------------------------------------------------------------
4,6"!: 0,1 1,061 :t 0,003 50,3 "!: 7,5 7,9:t 1,7

* HETP. Determinada pela expressão IV.24.
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7.3. 4. Teraeiro experimen to

Basicamente se refere ã repetição do primeiro e segundo experimentos,

quanto à determinação do fator defracionamento do sistema NO / HN03, e do nume

ro de placas teoricas da coluna de troca isotõpica.

Como alteração. introduziu-se o ref1uxador secundário, no topo da col~

na de troca isotõpica, pelo qual, os óxidos de nitrogênio regeneram-se a ácido

nitricu. como sub-produto.

Os resultados do ácido nitrico da alimentação. e do ácido nitrico sub

-produto. explicitam-se nas Tabelas VII.13 e VII.14. respectivamente.

Os resultados do ácido nitrico produto. referentes aos equilibrios di

nâmicos isotopicos, correspondentes às retiradas de 10. 20 e 30 cm3 diários, ex

plicitam-se na Tabela VII.15.

As coletas efetuadas dos produtos enriquecidos, foram assim distribui

das: para cada conjunto, coletava-se lentamente metade do volume na parte da ma

nhã. e a outra metade na parte da tarde, obedecendo a um intervalo minimo de no

ve horas entre as coletas. Cada coleta, constituiu-se em uma amostra.

O intervalo de tempo total considerado no equilíbrio dinâmico ;so

tõpico, foi maior do que os considerados no primeiro e segundo experi

mentos.

Para cada .amostra de áC1do nitrico produto enriquecido. coletada no re

fluxador principal. retirava-se simultaneamente, amostra de ácido nitrico sub

-produto, empobrecido. do refluxador secundário .

. \ ,~ I
'-=- «
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TAS ELA V I r. 13

DADOS REFERENTES AO TERCEIRO EXPERIMENTO. CONTROLE

DE ÃCIDO NITRICO DA ALIMENTAÇ~O

Data Amostra

(M)

Concentração Media

15
(Atamo % N)

20/09 2195.0 ± O. 10,368 ± 0,001

21/09

2245, 1 ± 0,00,367 ± 0,001

22/09

2295,OtO,10,367 ± 0,000

23/09

2345,0 ± 0,00,368 ± 0,001

24/09

2394.8 ± 0,00,368 ± 0,001

25/09

2444,8 :t O, 10,367 ± 0,000

26/09·

2495,0 ± 0,00,368 ± 0,001

27/09

2544,9 ± 0,10,368 ± 0,001

28/09

2594,9 ± 0,00,367 ± 0.000

29/09

2644,9 ± 0,00,369 ± 0,004

30/09

2695,0 ± 0,00,367 ± 0,000

01/10

2744,9 ± 0,00,368 ± 0,001

02/10

2794,8 ± O, 10,367 ± 0,001

14/11

4184·,7 ± 0,00,368 ± 0,001

16/11

4194,9 ± 0,00,367 ± 0,001

17/11

4244,8 ± 0,00,369 ± 0,001

18/11

4295,1±0,10,368 ± 0,000

20/11

4394,8 ± O, 10,366 ± 0,001

22/11

4494,8 ± O, 10,368 ± 0,002

24/11

4595, 1 ± O, 10,367 ± 0,001

25/11

4644,8 ± 0,00,367 ± 0,000

26/11

4694,8 ± O, 10,369 ± 0,001

28/11

4794,8 ± 0,00,369 ± 0,001

29/11

4844,9 ± 0,10,369 ± 0,001

01/12

4944,9 ± 0,00,367 ± 0,000

02/12

4995, 1 ± O. 10,366 ± 0,001

03/12

5044,9 ± 0,20,368 ± 0,001

04/12

5095,0 ± O. 10,365 ± 0,001

05/12

5145, 1 ± 0 •.10,367 ± 0,001

X ± ala)

-
Mo': 4,9d± 0,1.

N = 0,368 ± 0,001o

(a) a refere-se ao desvio padrão.

,11:111 ~il i~1 li! '~Iil, ","111 II"H
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-TABELA VII. 14

DADOS REFERENTES AO TERCEIRO EXPERIMENTO.

CONTROLE DE ACIDO NtTRICO SUB-PRODUTO, COLETADO NO REFLUXADOR SECUNDARIa. - .

Data Amostra

Tempo

Acumulado

(horas)

Concentração Media Vazão do

Jkido Nitrico

Sub-Produto

(cm3jmin)

Durante a Retirada de 5 cm3/amostra
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(continuação da Tabe.la VII .14)

---_._------_._-~-----
Concentração Media

Data Amostra

Tempo

Acumulado

(horas) (~)) (Atamo % 15N)

Vazão do

Jki do Nltri co
Sub-Produto

(cm3/min)--------.----------- ..-.--.----------.-.---------------.-.-.---------,.....-----.--
Durante a Reti l"'adade 10 cm3/amostra

16/11 4185346,5±0,00,350±0,0000,8

421

5438, 7±0, 10,349±0,000

17/11

4235585,0±0,00,346±0,0011,0

426

5676,9±0,10,344±0,001

18/11

4285827,5±0, 10, 346±0, 0000,9

431

5918, 9±O, 1O,346±O,OOl

19/11

4336079,0±0,00,346±0,àoo0,7

436

6164,6±0,10,344±0,001

20/11

438631.4,3±0,00,342±0,0041,2

441

6426,4±O,l0,343±0,001

. 21/11

4436556 ,8±0, 10,345±0,OOl0,8

446

6634,4:tO, 10,345±0,001

22/11

4486784,2±0,00, 345±0 ,0011,4

451

6884,6±0,10,345±0,001

23/11

4537024.7±0,00,348±0,0011,3

24/11

4617354, 7±0, 1O,346±0,0011,4

- - r~ = 6 1±1 7** N ::O 346±0 002* 1,1±O.~3*
sP2 ' , sP2' •

continua*

refere-s~ ao desvio padrão.

** ° aumento no d~sv'io padrão e na própria media, foi devido ã presença

de bolhas de ar no sistema de alimentação de âgua no ref1uxador secundãrio.

;11'111 I,I!· j ~I 1II 'illl ",,1111 ! "'.1
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(continuação da Tabela VII. 14)

Media

--

Tempo . Concentração Vazãodo

Data

AmostraAcumulado
Acido Nitrico

(Atomo % 15N)

Sub-Produto

(horas)
(~1)

(cm3/min)

Durante a Retirada de 15 cm3/amostra

29/11

4838464,2±0,10,344±0,00 21,4

486

8554,6±0,10,343±O,OOl

30/11

4888704,6±O,l0,343±O,OOl1,2

491

8795,3±O,lO,343±0,000

01/12

4938944,6±O,l0,345±O,OOO1,3

496

9034,l±0,0O,343±O,OOO

02/12

4989184,O±O,lO,344±O,OOl1,4

501

9274,5±O,OO,345±0,000

03/12

5039424,4±O,O0,344±O,O021,2

506

9534,3±0,10,347±0,001

04/12

5089673,9±0,00,344±0,0011,4

511 -

9794,3±0,0O,342±O,002

05/12

5139904,3±0,00,343±0,0001,3

M = 4 4±0 4*

N = O,344±0,001*1,3±0,1*
sP3 ' ,

sP3

* refere-se ao desvi o padrão.
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TABELA VII.15

AMOSTRAS DE ~CIDO NTTRICO PRODUTO, RETIRADAS DURANTE OS EQUILIsRIOS

DINAMICOS ISOTÔPICOS DO TERCEIRO EXPERIMENTO

Concentração Media

Data Amostra

TempO(a)

Acumulado

(horas)

Volume

Reti rado -------.--

(em3) (M) (Atamo % 15M)

Vazão ~iêdia

de H2S04

(cm3jmin)

1,5

1,5

1,4

Retirada de 5 cm3/amostra

5

5,O±0,1 2,6'JO±0,OO4

5

5,2±0,1 2,619±O,OOl

5

5,oto,l 2,557±O,OO4

5

5, 2;!;O,12,613±O ,004

5

S,OiO,l 2,633±O,O04

M :: 5 1+0 1** -F :: 1 5+0 1**
1 ,-, 1 ,-,

r.V::25 00+0 25* N :: 2 606+0 029**
, -, Pl' -,

307 t. :: 457
1

310

468

312

481

315

492

317

tf :: 505

~t ::

48

10/10

09/10

08/10

_____. ._ continua----

(a)t. ::tempo inicial1

*
erro experimental

tf ::tempo fina 1 •

::erro de uma medi da x nQ de medi das.

::0,05 cm3 x 5 ::0,25 cm3.

** refere-se ao desvio padrão •

.0;111 llj! i ~I li! .IIH. I '."1 ! "',I
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(continuaçâo da Tabela VIL15)--,------
"','"--.- ._-----

TempO(a)
Vo'lumeConcentraçãot~êdi aVazão Media

Data

.l\mos traAcumuladoReti rado . --- ....

de H2SO4

(horas

(cm3)(r")(~.tomo % 15N)(cm3 / min)--
----

Retirada de 15 cm3/amostra

29/11

482t.i = 846
155, liO, 1L519±0,C011,3

485

855155, 3±0, 11,492±0,003

30/11

487870155,6±0,1 1,499±O, 9001,3

490

879155,2±O,11,451±O,OO4

01/12

492 894155, l±a, 11, 456±0, 0041,3

495

903155, 2±0, 11}489±0,003

02/12

49791815S,3iO,1 1,471iO,0041,3

500

927155,3±0,1 1,509±O,OOO

, 03/12

502942155,1±0,0 1,480±0,0041,3

505

953155, l±0, O1, 502±0, 004

04/12

507967155, zi'O,O1,498±0,0041,2

510

979155,2±0,0 1,546±0,001

05/12

512t == 990155,4iO,0 1, 444±0, 0001,2f

b. t = 144

t.13:: 5,2±0, 1** F3 :: 1, 3±0, l'k*

r.V:: 195, OO±3,25* N :: 1 489±0 029**
P3' ,

-------------------- ..---------.----------------------------------'-".-

(a)ti= tempo inicial

*
erro experimental

tf = tempo final.

= erro de uma medida x nQ de medidas.

= 0,25 cm3 x 13 = 3,25 cm3•

** desvio padrão.
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7. 3. 5. Expressões de s versus o,J do teroeiro experimento

Os parâmetros necessários para a expressão VII.1, para cada equi1ibrio

dinâmico isotõpico, durante a coleta de 5, 10 e 15 cm3 deãcidonitrico enriqu!

cido por amostra, estão exp1icitos nas Tabelas VII.16, VII.17 e VII.18 .

.•.. - - ....
As tres expressoes de s versus 0., S, sl e s2' estao exp11cltas na

Tabe la VIr. 19.

As três curvas geradas ponto a ponto, p10tadas na Figura 16, parte CAl,

ilustram o comportamento geral das mesmas.

Para cada uma das três curvas de s versus a, na região da interse~

çao, geraram-se retas, nas quais os valores hipoteticos de a variaram de

1,053 a 1,069, obtendo-se na parte "(8), da Figura 16, uma intersecção de três

retas, as"quais estão expl1citas na Tabela VII. 20.

Da intersecção das três retas, na parte (8) da Figura 16. obteve-se um

triângulo, cujas vertices apresentam as seguintes coordenadas: (1,0545 ; 49.1),

(1,0621 ; 40,1) e (1,0687; 31,6).



TABELA VII. 16

VAZOES M!:OIAS NOS EQUIL1BRIOS OIN~MICOS ISOTOPICOS DO TERCEIRO EXPERIMENTO E OS RESPECTIVOS DESVIOS PADROES*

(t"10 1 de

Nitrogênio/minuto)

!

!..
~

••
~

Reti radas em

cm3/amostra

-
p = (~ V~1 ) ± a -

~t P

(Mal de

Nitrogênio/minuto)

- -
LI = (F . N) ± aLI

U~ol de

Ni trogêni o/minuto)

L = (LI -i- P) + ai"

(P/L) ± ap/L

-
p = % L

ap = +

/(P) 2 ([)-4 (a"L)2 + (ap)2 (L)-2

i
-1!
••i
~

iC

i.
-t

* FURTADO (1976)

ap/L
= +

1

~t ~ 2 2 -2 2V (í:V) (a M) + (M) (aL:V)
; aLI

.,

+
~-? 2+ (M) 2 (a"F) 2

- - (F) - ~ fvJ}

+ / f _)2

2a- - .- ~a LI
+(ai')L -



TABELA VII.17

CONCENTRAÇÕES MtDIAS DA MISTURA ISOTOPICA, NOS EQUILIBRIOS DIN~MrCOS ISOTOPICOS DO TERCEIRO EXPERIMENTO E OS

RESPECTIVOS DESVIOS PADRÕES*

Reti radas em

cm3/amostra

5

10

15

* FURTADO (1967)

N + 
o - O'N

o

(7-í.tomo % 15N)

0,368±0,001

0,368±0,001

0,368±0,001

-
N ± 0'-

P Np
. 15
(Atomo % N)

2.606±0,029

1,833±0,039

1,489±0,029

(NoJ'Npl± O' No/Np

0,141±0.002

0,201tO,004

0,247±0,005

~ - No/Np] ± <1 f -No/Np]

O,859±0,002

O,799±0. 004

0.753±O,005 ....J
W\O

N/Np
= ± JNo)2 (Np)-4 (<1i:V2 +

(0'-}2 (N)2
No P . <1 =± /fx2 - (EX)2/n]/n - 1



~

~

il
••

!i1

.io.

(P/L) ± o"P/L

(+ -20,57 _ 0,04) 10

(1, 12 ± O, 13) 10-2

(l,70±0,13) 10-2

* FURTADO

TJlBELA VI r. 18

PRODUTO DE RAZÕES DO TERCEIRO EXPERII~ENTO

t'

[1 - rVNpJ}~[ - - l ± ~PA0*1 - N/Np J "[ --I1 - N /N J
o p

•.•.

0,859 ± 0,002

0,0049 ± 0,0003

0,799 ± 0,004

0)009± 0,001

0,753 ± 0,005

0,013± 0,001

......J

..f.::>.o

'"
iO

--,1i
J

~

i
~

~

cr* = ±
2

["(l-N/Npl] . +
r ] 2l1 - No/Np

.?

( CfpjL)-
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TABELA VII. 19"

EXPRESSOES DE s VERSUS a PARA O TERCEIRO EXPERIMENTO

- -
P=x%L Expressõesde s versus a

0,57 . 2,606
1s =------ln

(a - 1) + 0,0057

1

O,141 ~ O,0049/(a - 1)

1,12

1,70

1,833

1,489

s = 1 1n 1 _

1 (a - 1) + 0,0112 0,201 - 0,009/ (a - 1)

s = 1 1n 1 _

2 (a-1)+O,0170 O,247-0,013/(a-1)

TABELA VII. 20

RETAS DE s VERSUS a DO TERCEIRO EXPERIMENTO

p = x % L
s = numero de placas teóricas

a = fator. de fracionamento

Coeficiente de

correlação

r

0,57 s= 1199,507 - 1090,903 a 0,998

1,12

51 = 1345,569 - 1230,357 a0,991

1,70

52 = 1524,627 - 1396,970 a0,993
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B'

'ã;=I,0618

'I'i~60 J--r '1,665 J

3'- EXPERIMENTO
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Figura 16 - Curvas de s versus a do terceiro experimento.
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TABELA VII.21

PARÃMETROS EXPERIMENTAIS DA COLUNA DE TROCA ISOTOPICA,

DO TERCEIRO EXPERIMENTO

Concentração do

~cido Nitrico

daA 1imenta ção

(M)

4,9 ± 0,1

Fator

de

Fraci onamento

(a)

1,062 ± 0,007

Numero de

Placas

Teóricas

(s)

40.3 ± 8.8

Altura

Equi va 1ente

de uma Placa

Teórica

(HETP*)

10,2 ± 3,1

* HETP. Determinada pela expressão IV.24.

7.4. Discussão e conclusões

7.4.1. Balanço de massa de nitrogênio-l5

No intuito de verificar o balanço de massa em mo1 de 15N/minuto. no

sistema NO/HN03, durante os equi1ibrios dinâmiços isotópicos do terceiro expe

. rimento, efetuou-se,atraves das expressões VII.2 e VII.5 e das respectivas

concentrações em ãt~mo % 15N, o balanço, cujos resultados exp1icitam-se na Tabe

la VII.22.

O balanço de massa de nitrogênio-15,.na coluna de troca isotópica, em

equi1ibrio dinâmico, expressa-se por:

-= PN + LI N
P sp (VII.5)
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Na expressao VIT.,5, o simbol'isrno empregado significa:

L = vazão m~dia da mistura isot6pica no icido nftrico da alimentação, em mal

de nitrog~nio por unidade de tempo.

No = concentração m~dia de l5N, no âcido nTtrico da alimentação.

P = somatõria das vazões medias, da mistura isotõpica do ãcido nitrico prod~

to, em mol de nitrogênio por un"idade de tempo .

.- -d' d 15N -. d .•.. dN = concentraçao me la e I ,no ael o nl tn co oro uto.
P ...

LI = vazão media da mistura isotõpica no ãcido nltrico sub-produto, represen

tativa dos óxidos de nitrogênio, em mol de nitrogênio por unidade de tem

po.

M - -d' d 15N - . d ..•.. b d t .
I~Sp = concentraçao me 1a e , no aCl o 111tn co su -pro u o. representatl va

dos óxidos de nitrogênio.

L No ; P Np ; LI Nsp = (mal de nitrogênio/minuto) x (concentração de l5N} = mol

de l5N / minuto.

Atraves da Tabela VII.22, a diferença (L No} .. (P r~p + LI Nsp) = 1:1 p~

ele sei" interpretada como a fonte de perdas totais do sistema NO/ HN03 e aprese.!!

ta em media, o valor (5,21 ± 3,00) llmol l5N/minuto.

Uma vez que o sistema NO/ HN03, não representa um sistema ideal, em

tet'mos de não haver perdas no próprio sistema, possivelmente esta perda total

pode estar localizada ou no refluxador principal, onde uma fração de ácido ni

trico produto, pode estar sendo carreada juntamente com o ácido sulfurico prod~

zido, ou no sistema de coleta do. produto" onde uma fração dos óxidos de nitrogê

nio dissolvidos, pode estar sendo carreada juntamente com o ácido nitrico prod~

to coletado, ou no refluxador secundirio, onde possivelmente não ocorra uma re

generação completa dos óxidos de nitrogênio a ácido nitrico sub-produto.

Descarta-se a hipótese da fonte de perdas localizar-se no sisterr~ de

coleta, uma vez que, basicamente, o icido nitrico produto, foi coletado sob re

fluxo total, ou que:

P=x%L x = O t 13
., 1,5 e 3,1
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TABELA VII.22

SALANÇO DE MASSA DE NITROGtNIO-15, REFERENTE AOS EQUILIBRIOS DINAMICOS ISOTOPICOS DO TERCEIRO EXPERIMENTO

Coleta de 7kido Nltrico daJkido Nltrico7kido NltricoDiferença

7\cido

. AlimentaçãoProdutoSub - Produto6. ± 0**
Nítrico

,
(L" N ) ± a* (p N ) ± a*(O N ) ± a*

(cm3/amostra)

(mOll~N/minl
(mol l~N/min)

sP15
( IImo 1 15N/mi n)(mol N/min)

5

(28,34±1,84) 10-6(1,15±0,03) 10-6(20,82±2,43)10-66,37±3,05

10

(26,86±2,58) 10-6
(1,50±0,10) 10-6(23,18±9,00)10-6

***

15

(25,39±1,84) 10-6
(1,74±0,06) 10-6.(19,61±2.41)10-~4,O4±3,03

•...•
.+::o0'1

X

± a**** 5,21±3,OO

* aAS - /-2 2 -2' 2(A) (aS) + (B) (aS) /, 2 2 2** a = vf (oA) + (aS) + (oe1

, I

!

f"n

o
:>

m
*** o desvio padrão, apresentou-se maior que a media (2,18 ± 9,36) llmol 15N/minuto.

**** refere-se ao desvio padrão.
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Apesar de não ter s'ido efetuada uma análise quantitativa nas possiveis

fentes de perdas, TAYLOR e SPINDEL (1957} indicam que o carreamento de ácido

nitrico no ácido sulfurico produzido no refluxador principal, apresenta-se da

ordem de 19 partes por milhão do fluxo de ácido nltrico da allmentação.

Neste sentido) esta perda representa no tercelro experimento, a fração

de 5 . 10-4 l.l mal 15N/minuto, aproximadamente, ou seja, não ocorrem perdas subs

tanciais no refluxador principal.

TAYLOR e SPINDEL (1957), por sua vez, admitem que, possivelmente a fon

te de perdas localize-se no refluxador secundário, uma vez que a regeneração

dos óxidos de nitrogênio, na presença da água e do oxigênio, a ácido nitrico

sub-produto, o faça mais eficientemente sob pressão maior do que uma atmosfera.

Neste caso, o ~tor de fracionamento aeterminado pela pr5pria

ção, expressão IV.2, atrav~s das concentraç~es de 15N das fases

defini

ri"q u..!.

da e gasosa, Tabela V.2, no topo da coluna de troca isotõpica, a=1,065 ± 0,004,

compromete-se em relação ~s repetições determinadas no refluxador principal, a

traves da expressão VII.l; a::: 1,061 ± 0,003 e a = 1,062 ± 0,007.

7.4.2. Fator de fracionaJnento experimental- do sistema NO/ HN0:5

A análise conjunta dos parâmetros experimentais do primeiro, segundo e

terceil~oexperimentos,explicita-se pela Tabela VII.23.

Durante a determinação simultânea de 5 versus a, atrav~s da expre~

sao VII.1, supõem-se que os parâmetros do segundo experimento, os quais ger2,.

ram as curvas s2 e s4' correspondentes às retiradas de p=2,6%I e P=4,l%L.,

nãofossem adequadas para a determinação de s versus a..

Entende-se que o sistema NO / HN03, nestas condições experimentais, nao

atingiu a condição de quillbrio dinâmico isotõpico.

Com as curvas restantes deste segundo experimento, s, 51 e 53' deter

minou-se graficamente o fator de fracionamento, obtendo-se em m~dia, o valor

a.= 1,061 ± 0,003.



TABELA VII.23

PARÃMETROS EXPERIr~NTAIS DA COLUNA DE TROCA ISOTOPICA, REFERENTES AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO EXPERIMENTOS

Ãci do Nitrico da Ali menta çã o (L) ~cido Nitrico Produto (P)FatorNumero deAltura

de

PlacasEqui va lente
Vazão

Concent ração Medi a -Concentráção
Media

Teõricas
de uma

P = x::%L
. Fraci onamento

(cm3 Imi n)
(M)

(~tomo % lSN)
(M)

(~tomo % lSN)(a)(s)
Placa Teõri ca

(HETP)*, em
Primeiro Experimento
1,7±0,1

4,7±0,20,370±0,003O, 134,9±0,25, 188±0, 161

Segundo

Experimento •....•~
1,2fO,1

4,SfO,10,370±0,0031,SO4,6±0,21,723±0,042
......,

1,1±0, 1

4,S±0,10,370±0,0033, 104,6±0,11,OS7±0,OS6

1,061±0,003

SO,3±7,57,9±1,7

Terceiro Experimento1,S±0,1

4,9±0,1O, 368±0, 0010,S7S, 1±0, 12,606±0,029

1,3±0,1

4,9±0, 10,368±0,0011,125,S±0,31,833±0,039

1,3±0,1

4,9±0,10,368±0,0011,70S,2±0,11,489±0,029

1,062±0,OO7

40,3±8,8lO,2±3,1

X ±cr**l,4±o, 2

4,7:i:O,2O, 369:!.:0,001 5,0±0,41,062±0 ,00 145,3±7,19,2±1,6

*

HETP determinada pela expressão IV.24.

** refere-se ao desvio padrão.
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Um dos objetivos da realização do terceiro experimento~ resume-se na

obtenção de novos equ"ilibriosdinâmicos isotôpicos~ suficientes para o confron

to dos fatores de fracionamentos obtidos.

Atraves das curvas s~ s, e s2 do terceiro experimento. obteve-se gr~

ficamente o valer medio a:.: 1.062 ± 0.00]. Neste mesmo experimento~ determi

nou-se o fator de fracionamento pela prõpria definição.

Subentende-se que o primeiro~ segundo e terceiro experimentos. sao re

petições de um mesmo objetivo e,por isso tomar-se-ã a média dos parâmetros expe

rimentais~ exp1icitos na Tabela VII.23.

Nas condições de trabalho utilizadas na coluna de troca isotõpica~ sob

temperatura ambiente. pressão atmosferica~ enchimento da coluna com telas de'

aço inox, tipo espiral de Gauze de ~ 0.4 x n Q.4011. vazão de alimentação

1~4 ± O~2 cm3Imi nuto~ concentração da alime:ntação4~7 ± 0.2 M e 0.369 ± 0,001

ãtomo % 15M• considerar-se-ã em média. o fator de fraciona'mentodo sistema NOI

HN03 como sendo a = 1~062 ± 0.001.

O número total de placas teõricas

placa,teórica (HETP) da coluna de troca iSQtõp;ca" serão cons.idera·doscomo sen

do 45,3±]~' e 9,1 ± '~6 em respectivamente. '

O uso da expressão VII.', permite determinar simultaneamente o fator

de fracionamento a~ e o número de placas teóricas s.• ,Deuma forma indireta,

permite ainda determinar a altura equivalente de uma p1aca'teorica (HETP)~ pela

expressão IV.24.

Por outro lado, o uso da expressão VII.'. necessita de experimentos

relativamente longos e apresenta o inconveniente de ser um metodo grãfico e tra

ba1hoso~ sujeito a erros.

7. 4.3. Produção de HZ5NO3 na aoZuna de tro:ca isotópioa

Através da análise.conjunta dos parâmetros experimentais em equi1l

brios dinâmicos isotõpicos do primeiro. segundo e terceiro experimentos. sob as

condições de trabalho empregadas na coluna de troca isotõpica. de.scritas em
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7.4.2, obtêm-se uma análise de compromisso, entre o enriquecimento obtido em ~

tomó % 15M• e o volume retirado de ácido nitrico produto em am3jsemana, exp1ici

ta na Tabela ]11.24 e Figura 17.

Na Figura 17, a abcissa representa uma abcissa dupla,intertracâvel, na

qual carrelaciana-se a valume de ácida nltrica praduta retirada, em cm3 H15N03/

15 . -
semana, (x), cam a massa dada em gramas de H N03/semana, (y).' atraves da ex

pressaa:

y = 3.37 + 0.29 x r .::0,99

Nesta expressãO'. e nas demais, r, representa a caeficiente de car

re laçãa.

Graficanda-se as cancentrações de ácida nltrica praduta em átama % de

l5N, (z). na ardenada ã esquerda. versus a valume da praduta retirada, em cm3

H15N03/semana. (x). abtem-se na Figura 17 uma curva. representada pela linha

cheia, expressa par:

z = 29,177
-0552

x r = 0,996

Graficanda-se a quantidade de l5N em males par semana (w). na ardenada

ã direita, versus O'valume da produtO' retirado em cm3'Hl5N03/semana(x), abtem

-se na Figura 17, uma curva representada pela linha tracejada, expressa por:

w = 0.0015 xO.4399 r = 0.9.762

A retirada de 20 cm3 de H15N03/semana ou 9.2 g de H15N03Jsemana. na pa

tamar de equillbria isotõpico dinâmico, alcançado pela coluna de troca isatõpi

ca, caracterizado pela concentração da ordem âe 5.0 âtóma % l5N, equivale ã re

-2 15
tirada de 0,55 x 10 mal de N/semana.
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TABELAVII.24

PARAMETROS EXPERIMENTAIS PARA A PRODUÇ~O DE H15N03
Produto Retirado

'Mol de peso Molecular*~101de~ramasde crr?de

em Função

NitrogênioAtomo % 15N

do H15N03 (g)
1,5N/semanaH 15No?/semana
15

H N03/semanada Alimentação
por minuto

'"

-
-

+ + +
P

=x%L P± C1

Np
C1

+
C1

C1
+a C1- - -

Primeiro Experimento
0,13

(10,4tO,4)10-65, 188tO. 16163.060tO,002(O,54tO,031 10-2
6,6±0,3

21,32±O,35

Segundo

Experimento

10-6

+ -2
--'

1,50 (82 ± 4) 1,723±0.04263,025!O,OOl 52,1±2,5178,69±1,50
<.n

(1,42_0,08) 10
o

3,10

(164 tA)10-6
1,057±O,05663,O19!0,001

+ -2
104,2±2,5360,00±1,50(1,75-0,10) 10

Terceiro Experimento0,57

(44 t 1)10-6
2,606±0"029

63,034tO,000(1,16tO,03) 1O~ 228,O±0,6
87,50tO,25., 10-6 4- -2

1,12 (82 t 5) l,833tO,03963,026±0.001(1,52.:.0,10)1052,1±3,2150.45±4,50

1,70

(117t3)10-6
1,489±0,02963,023±0,000(+ -274,3±1,9227,50!3,251,76_0,06) 10

i
.•.

~

..
~"

•
;;~•

-
..
..;;1
'!
-I,
~

~
E

* Corrigiu-se o peso mo1ecular do ácido nítrico, em função da concentração em átomo % 15N e ãtomo % 14N.

iI•
--!

-'--'-~-'--'~r--~---'-"-
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Aumentando-se a retirada do produto para 130 ~~3 de H15No3/semana ou

41 g de H15N03/semana, obtem-se um novo patamar de equilibrio dinâmico isotópi

co, caracterizado pela concentração da ordem de 2,0 ãtomo % 15N, retirando-se o

-2 15
'equivalente a 1,0 x 10 mo1 de N/semana.

Neste sentido, obtem-se uma análise de compromisso sob um mesmo inter

vala de tempo, em retirar pequena quantidade de H15N03 sob alta concentração,

ou retirar grande quantidade de H15N03 sob baixa concentração em átomo % de 15M•

A não existência de um' ponto ótimo de retirada, nas condições de trab~

lho empregadas na coluna de troca isotópica, sob o prisma da análise de compro

misso, poderá ser estimada(§} em análise conjunta, com o minimo da curva de cus

to, a qual grosseiramente, será função do custo do diõxi,do de enxôfre.

Normalmente, em experimentos biológicos de fixação do nitrogênio, con

centrações entre 5,0 a 2,0 átomo % de 15N, são suficientes para tais propôs i

tos(§}.

7 4 4 .• l' - 0# Z5••• Est-z-mat-z-vaspara at-tas concentraçoes em atomo % N, na nova co

Zzma de troca isotópica NO / HNO;,.

No equil;brio dinâmico isotôpico, alcançado pela coluna de troca isotô

pica, assume-se que os parâmetros No ' E , s, L, permaneçam constantes para

as pequenas retiradas do produto P = x %L. Para cada experimento conduzido, em

que se coleta P distinto, a coluna entra em novo equi1ibrio dinâmico isotôpi

co. caracterizado por Np'

Neste sentido, pode-se analisar o comportamento do sistema em duas si

tuações distintas. Np = 1 e Np« 1, ou seja, para as altas e as baixas con

centrações em atomo % l5N respectivamente.

(§) P.c.o. TRIVELIN. CENAjUSP, 1984. Em comunicação pessoal.
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A expressão IV.38, torna-se válida para as altas concentrações de

15N; como se pode observar no Capitulo IV.

s = tangh -1 ___ (Np - No) b ~

N - 2N N + N - (N· - N ) ~
p p o o .p o

(IV.38)

Na expressão IV.38, subentende-se que:

Sob a condição de refluxo total, na qual não se retira nenhum produto

da coluna de tro(:a isotõpica, P = O, "lJJ = O e ~lJi = 1, a expressão

torna-se:

IV.38,

2 -1
s = - tangh

e:

Desde que:

(VII.6)

arc· tangh x =
1

2
ln

pode-se simplificar a expressão VIII.2. De modo que:

s =
1

1 n (VI!.7)

A expressão VII.?, reflete uma relação entres. e:, N e N no equili
o p -

brio dinâmico isotõpico. sob a condição de refluxo total. Isolando N • a rela
p
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ção VII.l, torna-se:

N eSE
o

1 - N + N eSE
o . o

(VII .8)

Assim sendo, a expressão VII.S, estima a máxima concentração Np a1

cançada pela coluna, uma vez conhecidos os parâmetros E, s e No da experimen

tação.

Nas condições de trabalho empregadas na coluna de troca isotôpica expe

rimental, Tabela VII.23, obtiveram-se os seguintes valores:

S = 45,3

E = a - 1 = 0,062

Utilizando-se destes dados na expressão VII.8, estima-se a N da ar
p -

dem de 5,788 átomo % lSN. Nas condições do primeiro experimento, onde a retira

da do produto foi da ordem de P = O,13%L, obteve-se Np = 5,188 átomo % 15N•

Para as baixas concentrações em átomo % 15N, tem-se que:

Np « li lllj; = (1 + lj;l e

Nestas condições, a expressão IV.38, torna-se:

s =
1

E (1 + lj;)

(VIl.9t

Atraves da definição de logaritmo, pode-se explicitar:

r

I
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Assim sendo, obtem-se:

NO te: + P/L) este: + P/L) ,

e: t (P /L) eS (~ + PJL )

(VII.l0)

Sob a condição P = L, para a qual, a ordem de grandeza de retirada do

produto e da mesma ordem da alimentação, a expressão VII.10, torna-se:

No (f; t 1) es(e: + 1)

~t estE + 1)

(VII. 11)

Utilizando-se dos parâmetros experimentais s, N e E, obtem-se dao

expressão VII.11, que Np = 0,392 átomo % 15N, ou seja, sob a condição de
- - 15 - -

P = L, a concentraçao em atomo % N no produto, e da mesma ordem de grandeza

. - O 3 9 - % 15
da a11mentaçao No = , 6 atomo ~ N.

Para os valores intermediários de P entre O a L, nas condições de

equi1ibrio dinâmico isotõpico, as expressões VII.8 e VII.11, sob as suposl

ções de Np ~ 1 e Np« 1, fornecem curvas exponenciais do tipo da Figura

17, pa ra Np versus P.

Portanto, utilizando-se da expressão VII.7, nas condições de refluxo

total e equi11brio dinâmico isotõpico, pode-se estimar o numero de placas teõ

ricas s necessárias para um Np desejado, da ordem de Np ~ 1.

Conseqüentemente, atraves da expressão IV.24, s = l/h, pode-se esti

mar a altura total I da nova coluna de troca ,isotõpica, admitindo-se a mesma al

tura equivalente de uma placa teõrica h, nas mesmas condições de trabalho empr!:,

gado.

Para um produto enriquecido, desejado, da ordem de N = 50 átomo % l5N,
P

nas condições de No=0,369 átomo % l5N, e enriquecimento relativo E = 0,062, o~

tem-se pela expressão VII.?, que a estimativa do numero de placas teõricas e da

ordem de s = 90,3.

Com o uso da expressão IV.24, s = l/h, nas mesmas condições de h=9,2

em, pode-se estimar a altura total da nova coluna de troca isotõpi~a, I = 8,3

metros.
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Admitindo-se um erro, da ordem de 17 %, oriundo da determinaçio de h=

9,2! 1,6 em, a altura total da nova coluna de troca isotõpica, será em média,

de 8,3 ± 1,4 metros, ou duas unidades 'ligadas em serie, de aproximadamente 5 me ,

tros.

Observe-se, entretanto, que as estimativas efetua das referem-se às me~

mas condições de trabalho empregadas experimentalmente na coluna de troca isotõ

pica.

Percebe-se tambem que para Np = 1,

infinitas placas teóricas para a 'produção de

5 = 00 e Z = 00, necessita-se

- 15

Np = 100 atamo % N .

de

•

j
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CAPITULO VIII

MODELO PARA O PROCESSO DE TROCA ISOT(JPICA DE NITROGÊNIO-"l5~ NO SISTEMA NO/ HN03

8. 1. Introdução

Medidas efetuadas por TAYLOR e SPINDEL (1957), STERN et alii (1962) e

pelo autor dêste trabalhos apresentadas na Tabela VIII.ls indicam que o fator

de fracionamento isotõpico as no equilibrio dinâmicos aumenta com o decrêsci

mo da concentração de ácido nitrico.

TABELA VIIL1

FATOR DE FRACIONAMENTO EXPERIMENTAL E CONCENTRAÇ~O

DE ACIDO NITRICO A TEMPERATURA DE 250C

Concentração de HN03 Fator de Fracionamento

(M)

Experimental(a)

~

Os98 (a) ls063 ± 0,001

1

(b)
1.s.062

4s7 ± Os2(c)

ls062 ± 0,001

6

(a)
1,063 ± 0,001

6

(b)
1t 060

9s9-

(a)
ls057 ± 0,001

10

(b)
1,055

11s8

(a)
ls047 ± 0,001

12

(b)

ls044

FONTE: (a) STERN et a1ii (1962)

(b) TAYLOR e SPINDEL (1957)

(c) Tabela VII.23

SEF:\;':~'_·_-'--'·"···"~""TECA e 1.' ,I. " ..- .... -..----
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Quando o ácido nitrico e os óxidos de nitrogênio atingem o equil1brio,

qualitativamente, segundo TAYLOR e SPINDEL (1957), a fase gasosa contêm as espê

cies quimicas NO, NOZ' NZ03, NZ04, H2?, HN03 e HNOZ' e a fase liquida,

em adição ao acido nitrico e ã agua, contem NO, N02, NZ03, NZ04 e HNOZ.

LACOSTE (1976), admite que a composição da fase liquida seja constitui

da das especies N03-, NOZ-' HN03, HNOZ' HZO, NZ03 e NZ04 e que a fase

gasosa, das espécies NO, N02, N203, N204, HN02, HN03 e H20.

Quantitativamente, LACOSTE (1976), expressa-se em termos.de coeficien

te estequiometrico, para caracterizar a fase l1quida (XL)' e a fase gasosa (XG),

tomando a razão dos numeros de átomos de oxigênio sobre os numeros de átomos de

nitrogênio, para uma determinada fase, sem entretanto, especificar a composição

quimica individual de cada espécie.

STERN et ali; (1962), baseados em dados termodinâmicos e admitindo que

as especies químicas da fase gasosa apresentem um comportamento ideal, forne

cem quantitativamente a composição individual das especies da fase gasosa, em

equilibrio com as da fase liquida. Esta composição aproximada, explicita-se na

Tabela VIII.2.

Segundo estes autores, a fase gasosa, constitui-se das especies quimi

cas NO, NOZ' Nz04, NZ03, HN02, HN03 e H20, e a fase liquida, das espe

cies HN03, HNOZ e NZ03•

O equilibrio entre as especies quimicas, segundo TAYLOR e SPI~

DEL (1957), permite que o mecanismo para a troca isotõpica de nitrogênio-1S, na

coluna de troca isotõpica NO / HN03, seja rápida.

Por esta razão, segundo TAYLOR e SPINDEL (1957), a estimativa do fator

de fracionamento resultante no sistema NOJHN03, envolvendo todas as especies.!

sotõpicas em equi1ibrio, a uma dada concentração de ácido nitrico, torna-se ex

tremamente dificil.

Um sistema quimico, composto de õxido de nitrogênio e ácido nltrico,

em equi1ibrio. segundo STERN et alii (196Z)~ e extremamente complexo.



TABELA VIII.2

COMPOSIÇ~O DA FASE GASOSA EM EQUILIBRIO COM A FASE LIQUIDA DE

~CIDO N!TRICO, ~ TEMPERATURA DE 250C E A PRESS~O ATMOSFtRICA

Fase Llquida (Mal % N) Fase Gasosa (Mol % N)

HNO?

HN03HN02N203 NON02N204N203HN02HN03..;
U~)

NlN22N3 n6n52n42 n3n2n,

0,98 81,98218,0180,000 98,8670,206O,OOO!0,2060,7210,000

6,0

88,7850,00011,215 95,5512,0220,6071,8200,0000,000.•..•<.n1.0
9,9

91,6990,0008,301 J6,6207,9819,2026,1970,0000,000

11,8

91,5720,000·8,428 59,03211,66821,6087,6060,0000,086

FONTE: Dados adaptados de STERN et a1i i (1962)
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Quando o monõxido de nitrogênio, e ácido nitrico são misturados, urna

serie de reações ocorre e como resultado, segundo estes mesmos autores, várias

@spéciesqu;micas aparecem, tanto na fase }iquida como na fase gasosa.

Os equiHbrios quimicos mais importantes para a fase gasosa, segundo

STERN ~t alii (1962), são:

Para baixas concentrações, da ordem de 1 t'1 no ácido nitrico, forma-se

HN02 na fase l1quida, de acordo CQn a reação:

Para concentração maior do que, aproximadamente 2 t~t o HNOZ rãpidamen

te se decompõe, pelas seguintes reaçoes:

o monõxido de nitrogênio e relativamente insolúvel e passa para a fase

gasosa.

o NOZ ou NZ04 e continuamentehidratado, segundo a reaçao:

e então removido do equilibrio.

" - . -
Consequentemente, a concentraçao de HNOZ decresce e a concentraçao de

ácido nTtrico aumenta, de modo que a reação:

•
II
I

.,
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nao representa um equilibrio verdadeiro.

Assim sendo, a especie secundária formada no liquido, para altas con

centrações, e N203 em vez de HN02•

Para concentrações maiores, da ordem de 11M, ON203 se decompõe de

acordo com a reação:

STERN et alii (1962) admitem que.a fase liquida consista de nitrato

(HN03 ou N03 -) e HN02, pa ra ba ixas concentrações, da ordem de 1 M, no áci

do nitrico.

Estes autores ·admitem tambem, que a fase llquida consista de nitrato

e N203, para altas concentrações.

A presença na fase liquida, de pequenas quantidades de outras espécies,

tais como, NO, N02., e N204, segundo estes autores, são consideradas despr~
ziveis.

Para concentrações da ordem de 1 M, em soluções de ácido nítrico, a

presença de HN02 na fase liquida, introduz uma pequena quantidade de HN02 na fa

se gasosa.

Apesar da complexidade quimica do sistema NO / HN03, procurar-se-a de ~

senvolver um modelo para o fracionamento de nitrogênio-15, levando-se em consi..

deração as diferentes concentrações de ácido nitrico, bem como as diferentes

concentrações individuais das especies qUlmicas das fases líquida e gasosa, si

multâneamente, ã temperatura de 250C e pressãoatmosferica.

Utilizar-se-á tambem, dos fundamentos teõricos da equipartição isotõpi

ca, para cada reação de troca isotõpica. em particular, ã temperatura de 250C.

8.2. Modelo

Em primeira aproximação, admite-se que a fase gasosa em equillbrio com

a fase liqui.da, no interior da coluna de troca isotõpica, do sistema NO/HN03 em

contracorrente, seja constituída das especies qUlmicas e das proporções, expre~
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sas na Tabela VIII.2.
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,
!I11' 11'1' J.,

Admi te-se tambem, que a concentração de ãci do n1 tri co produto, seja da

hlêSma ordem da COt\Cêl1t~a.C~Odê ácido n;tríco da alimentação.
,

Segundo SPINDEL e TAYLOR (1955)s TAYLOR e SPINDEL (1957), os óxidos de

n"itrogênio da fase gasosa, liberados no topo da coluna, constituem-se basicamen

te de monõxido de nitrogênio.

Segundo STERN et alii (1962), esta espécie quimica participa basicame~

te de todas as reações qu;m;ca~ qUê prêssupÔê-Sê ocorrer no interior do s;stgma

Nitroxt como pode ser observado em 8.1.

Em primeira aproximaçãotomar-se-ã então, do monõxido de nitrogênio,

como a molécula de referênciQ d~ fase 9~SOS~ para õ troç~ dos isõtopos de nitro

gênio, l5N e l4N no sistema NO / HN03•

Assim sendo, admite-se que as principais reações de troca isotõpica no

equillbrio, sejam:

.,

H14N03 (L) + 15NO (G)
"'

" H 1bNO

(L)
+ 14NO (G)

3

H l4NO (L)

+ l5NO (G) •..... ~ H15NO(L~ + 14NO {G}
~

2

14

+ 15NO (G)" 15N14N03 (L) + 14NO (G)N203 (L)
"'

H14N03 (G)

+ 15NO (G)"'
.....H 15NO

(G)
+ 14NO (G)

3

Hl4N02 (G)

+ 15NO (G)•....H15NO(G)
+ 14NO(G)

..•...

2

14N203 (G)

+ 15NO (G)"'
•....15N l4N03 (G)

+ .14NO (G)

l4N204 (G) + l5NO (G)

"'
•....l5N l4N04 (G)

+ 14NO (G)

l4NO

(G)
+ 15NO (G) •....l5NO(Gl + 14NO (G)2

"'2

l4NO

(G) + l5NO (G) ......15NO
..

(G) + l4NO (G)"'

.,

ai1

I
a3

aI
4

I
a5

I
a6

Os simbolos (G) e (L) destas reações de troca isotôpicat referem-se a

fase gasosa e liquida, respectivamente. O simbolo linha (I) no fator de fracio

namento, refere-se ã reação de troca isotôpica gás-gás.

Procurar-se-ã atraves destas suposições expressar simultaneamente,

os respectivos fatores de fracionamento individuais, com as respectivas fra

ções molares, em mol % de nitrogênio das especies quimicas participantes, em

k"··1
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uma única expressão, para o sistema NOjHN03,

VARSHAVSKIl ê VAISB[RG (19571. citados por ZHAVORONKOV et ali; (1990},

d8rnonstrarn QUQ, SQ os isõtopos dê um dêtê~m;nado ê1êmênto, ~~o dist~ibu;dos ao

acaso, sobre todas as posições possiveis, a constante de equilibrio para are!

ç~g de trOGa isotõpiGd do atomo X. entre àS espécies AXn e BXm, correlàcio

na-Sê com o fator de fraclonamento pela expressão:

·- ..-;

(VIII .1)

Na expressão VIII.1, nem, referem-se ao numero de átomo X in

tertrocãvel entre as especies A e B.

De uma forma simplificada, expressa-se por:

Identificando-se o ãtomo X intertrocãvel, existente na molecula,

com as letras maiusculas (A, B, C, ••. ) para a fase Hquida, e as minusculas (a,

b, c, ...) para a fase gasosa, observa-se as seguintes correspondências:

para a fase liquida;A

=H14NO
(L) B .:: H15N03(L)3

C

=H14NO
(L)

O =H15NO
(L).2 2

E

=
14N 14N03 (L) F .••15N 14N03 (L)

pa ra a fase gasosa;
a

=H14NO
(G) b .:: H15N03(G)3

14
(G) d .•• H15NOz(Gt

c = H NOZ

e

=
14N14N03 (G) f .:15N14N03 (G)

i

=
14N14N04 (G) j
.::
15N14N04 (G)

k

=14NO
(G)

1...15NO
(G)2

2

h

=14NO
(G) 9

=15NO
(G)

~._---,-,-

,,~: ,'.• r"G -= . ."

L
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Utilizando-se da definição da constante de equilíbrio de troca isotôp.!.

ca e dos conceitos de VARSHAVSKII e VAISBERG (1957), citados por ZHAVORONKOV

et alii (1980), obtim-se as seguintes relações:

Bh

Ag

bh

ag

"

= Ci1

'K 1/2
4 =

"h I-L = Ci41

19

Dh

Cg

11{ =
2

dh

cg

I
= az

lI(5
=

1h

kg

I
= a5

'K 1/2
3 = .1!!.- = a3

eg
=L=a~

hg

o ~;mbolo linha ('), ~~fQrQ-~Q ã~ rQaçõQ~ dQ troca i~otõpicà gás-gás.

Tomãndo-se à sorn~tQri~ ~Q~ ãtQmQs rJe 15N d9 fase l1quida (E 15N) e

dos ãtomos de 14N da rase 11quida {E 14N}, identifica-~ê ~ ~ê1~eâo~

( 15 14 ) 1" 'd IE N I E N fase 1QU1 a =

Procedendo da mesma forma para a fase gasosa, identifica;"se:

15 14
(2: N/E N) fase gasosa = II

Dividindo ambas as razões, pode-se escrever que:

(2:15N / 2: 14N) fase liquida ~

(E 15N / E 14N) fase gasosa

I
II

-,
(X.

o simbolo alfa barra linha ã', reflete uma relação cuja interpreta

"
ção serã verificada subsequentemente.

Substituindo os termos correspondentes, obtem:se:

B+D+F

A + C + 2E + F

= -Ia , b + d + f + j + 1 + 9

.a + c +2e + 2; + k + h + f ,+ j

,H; 11' ~lli~1 i'I'~iH,,~~1;1 1",.1 '·1
" ~4 t.;
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Com o uso dos fatores de fracionamentos individuais, pode-se escrever:

(Aal + CaZ + Eaj)S/h

A + C + 2E + F

-= (il
faa' + cal + eal + i~' + k~' + h~') 9th\ 1 2 3 4 5 b

a + c + 2e + 2; + k + h + f + j

Utilizando-se do conceito de fração molar, identifica-se:

A/(A + ... + F) w N, ; fração molar em mol % N, na especie HN03 da fase liquida

C/(A + ... + r} = Nz ; fração molar em mol X N, na especie HNC2 da fase 'lquida.E/(A + ...+ F) = 2N3 ; fração molar em mal % N, na especie

N203 da
faseli

quida.
a/(a + ...+ j) = nl ; fração molar em mol % N, na especieHN03 da fase gasosa.c/(a + ...+ j) -= n2 ; fração molar em mol % N, na especie HNOZ da fase gasosa.e/(a + ...+ j) = Zn3 ; fração molar em mol % N, na especie NZ03 da fase gasosa.i/(a + ... + j) = 2n4 ; fração molar em mal % N, na especie NZ04 da fase gasos~k/(a + ... + j) = nS ; fração molar em mol % N. na especie NOZ da fase gasosa.h/(a + ... + j) -= n6 ; fração molar em mol % N, na especie NO da fase gasosa.Assim sendo. obtem-se a seguinte expressão:

-Ia - Nlal + N2a2 + 2N3a3

I I 2 1 2 I + I 1
nlal + n20'.2+ n30'.3+ . n40'.4 nSO'.S+ n60'.6

ou que, de uma forma compacta expressa-se por:

3
N.a. / ~

(il
=L I

i=1
1 lr i=lnia ir

(VIII.2)

para a qual i r-epresenta as especi.es quimicas e r a especie de referência,

nlonõxido de nitrogênio.

Na expressão VIlI.2. o numerador pode ser interpretado como o fator de

fracionamento resultante para a fase liquida e o denominador. como o fator de
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fraciona.mento resultante, para a fase gasosa.

Por analogia ã definição do fator de fracionamento, o simbolo alfa bar

ra 1i nha -I
CI. , pode ser interpretado como .0 fator de fracionamento resultante,

para o sistema NO(g) / HN03(l).

Utilizando-se dos argumentos de BIGELEISEN(1961) e JOHNS(1961), des

preza-se em primeira aproximação os efeitos estruturais da mo1ecula, considera~

do que esta apresente o comportamento semelhante, tanto na fase-liquida como na

fase gasosa.-

Assim sendo, pode-se admitir que: Cl.l~ Cl.1 ; Cl.2~ Cl.Z ; Cl.3~ Cl.j
11

Cl.4~ Cl.4 ; Cl.S~ Cl.S ; Cl.6~' Cl.6 e consequentemente a expressão VIII.2, tor

na-se:

ã: =
N1Cl.1+ N2a2 + 2N3C1.3

n,Cl.l + n2C1.2+ 2n3C1.3+ 2n4C1.4+ nSCl.S+ n6C1.6

ou que. de uma forma compacta expr~ssa-se por:

3
Ci. = E

;=1 /6.
N.,CI... , }:' n .CI..1 1r • 1 1 1r1;1&

(VIIL3)

Na expressão VIIIL3s o simbolo alfa barra tt, pode ser .interpretado

como o fator de fracionamento resultante, independente de fase, para o sistema

NO/ HN03 eas demais simbologias são as usuais.

8.3. Fator de fraaúmamento independente de fase

O fator de fracionamentouCl.p a temperatura de 2SoC. para a reaçao

HN03/ NOs foi estimado no Cap;tu 10 III e va 1e QHN03/QNO= 1,093.

MONSE.et alii (1969) estimam teõricamente, atraves da razãoda,s- fun

çoes de partição reduzida, expressão exata, pelo método de Bige1eisen e tlKlyer,

que a razão das funções de partição, para as espec'ies cis (QHlSN02/QH14N02) e

trans (QH1SN02/QH14N02)' valem respectivamente 1,0863 e 1,0894.

Este~ autores, estimam também que, a razão das funções de partição pa
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ra Q15NO/Q14NO vale LOG49, valor este, da mesma ordem de grandeza do obtido

no Capltu10 lU, ou seja: Q'5NO/Q14NO ii 1,065. a [50C.

Comesses va10res, obtem-se para as razões eis QHN02/QNO = ',0863 /

1,0649 = 1,020 e trans QHN02 J QNO = 1,0894 J 1,0649 = 1,023.

Para a reação de troca isotõpica

admi te-se para a média de va' ores de QHN02/ QNO, que o fator de fraci onamento

seja igual a a2 = 1,022 ã temperatura de 25°C.

STERN et alii (1962) estimam teõricamente atraves da expressão exata

do metodo de Bigeleisene Mayer, que a razão das funções de partição (Q15N203 /

14 15 14 15 14 15 14 .
Q N203) ; (Q N204/Q N204) ; (Q N02/Q N02) e (Q NO/Q NO), valem

respectivamente: 1,111 ; 1,138 ; 1,107 e 1,065, todas ã temperatura de

250C. Com esses valores, obtem-se os seguintes fatores de fracionamento:

a4 = QN204 / QNO = 1, 138 / 1,065 = 1,069

as = QN02 / QNO = 1, 107 / 1,065 = 1,039

A razão QN02/QNO = 1,039, estimada por estes autores, pode -ser con

frontada com os valores das razões obtidas no Capitulo 111.

Pelo metodo de Urey e Greiff, ã temperatura de 250C, obtem-se:

A mesma razão de razões, pelo metodo de Bigeleisen e Mayer, expressao

exata, ã temperatura de 250C, fornece o seguinte valor:

1,093 / 1,056 = QN02 / QNO = 1,035

Estes valores, indicam que a sistemática de cálculo empregada por

STERN et alii (1962), equivale ã sistemática utilizada no Capitulo 111 ..
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LACOSTE (1976) estima pelo metodo de Bige1eisen e Mayer, expressaoex~ __

ta as seguintes razões de funções de partição a, 250C :

as = QN02 / QNO = 1,1079 / 1,0656 = 1,040

Estes valores são semelhantes aos utilizados por STERN et a1ii (1962t,

entretanto, esses autores uti1izam'a-mais, de constantes'anarmônicas para as e~

pecies NOZ e NO, tornando o cã1cu10 das razões das funções de partição, me

nos aproximativo •

.Assim sendo, adotar-se-ã o conjunto de va10respara os.fatores de fra

cionamento, a3' a4 e a5 de STERN et ali; (J9621.

Resumidamente, admite-se que as constantes de equilíbrio e os fatores

de fracionamento isotõpico, ã temperatura de 250C, para as reações de troca iso

tõpica do modelo, sem levar em ccnsideração as fases, são:

QHN03 / QNO " =

Kl
=1,093
= al

QHNOZ / QNO

=Kz
=1,022 .::a2

QN203/ QNO

=K 1/Z -

1,043 .::a33 . -

QNZ04/ QNO

=K 1/2

= . 1,06Q. = a4
4

QN02 / QNO

=KS
=

1,039, .::aS

.~
QNO /QNO=~ =1,000 = a6

Independentemente do mecanismo interno pelo qual se processa cada re~

ção de troca isotõpica em particular e independentemente da ~rdem sequencial das

mesmas, assume-se também, que no modelo, expressão VIII.3, cada reação ..em par. -
ticular comporte-se individualmente na condição de equilibrio isotõpico.

8. 4. Resul,tados~ discussão e concl,usões

Uma vez estimados os fatores de fracionamento individuais aIs indepe!
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dente de fase e com o uso da composição das especies qUlmicas participantest

N's· e nls da Tabela VIII. 2, pode-se esttmar o fator de fracionamento resu~

Através da expressão aproximada VIII.3, os valores d@ ã para cada

concentração de ácido nitrico em particular, exp1icita-se pela Tabela VIII.3.

TABELA VIII. 3

FATORDE FRACIONAf1ENTORESULTANTE(a)- a, VERSUSCONCENTRAÇAODE J.\CIDO

NITRICO, A TEMPERATURADE 250C

Concentração de Fator de FracionamentoFator de Fracionamento

HN03

ResultanteExperimenta 1

(M)

(ã) (a). (a)

0,98

1,0801,063 ± 0,001

1

1,062

4,7 ± 0,2

1,062 ± 0,001

6

1,0851,063 ± 0,001

6

1,060

9,9

1,0761,057 ± 0,001

10

1 ,055

11,8

1,0651,047 ± 0,001

12

1,044

(a) Estimado pela expressão VIII.3.

Nota-se pela Tabela VIlI.3, que o fator de fracionamento resultante a.

do sistema NO/ HN03, decresce com o aumento da concentração de ácido nitrico.

Este mesmo efeito e observado com os resultados obtidos experimentalmente.

Por outro lado, o fator de fracionamento resultante ã, quando compara
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do individualmente como correspondente experimental a, mostra-se relativamen

te superior~ com um erro relativo da ordem de:

x = 1 ,57 % a 2,03 %

onde x ~ I (a - a) / ã I. 100

KRELL e JONAS (1977) e ABRUDEAN et alii (1981)~ admitem que·o método

de SPINDEL e TAYLOR (1955), para a separação de nitrogênio-15, seja baseado na

troca quimica entre óxidos de nitrogênio (NO, N02) da fase gasosa, e solução de

ácido n1trico. Estes autores, explicitam o sistema Nitrox como (NO, N02}/HN03.

Utililando-se da hipótese do N02 p~rtiçip~r çomo Q. molecula de referên

. f t d·· -t d· t -. 15N 14N -
Çl~ nQ. ase gasosa para a roca os 1S0 opos e n1 rogen10, e , o prov~

vel conjunto de reações, para o sistema Nitrox em equilibrio, expressa-se pelas

seguintes reações:

. H14N03

H14N02

14N O
2 3

H14N03

H14N02

14N O
2 3

14Nz04

14NO
2

14NO

(L) + 15N02 (G) :.. 'H 15N03 (L) +

(L) + 15N02 (G) :.. 'H15N02 (L) +

(L) + 15NOz (G) , 15N14N03 (L) +

(G) + 15N02 (G) "' '1-I15N03 (G) +

(G) + lSN02 (G) "<;; 'H lSN02 (Gl +

(G) + lSNOZ (G) ~----~ lSN14N03 (G) +

(G) + 15N02 (G) "' ' 15Nl4N04 (Gl +

(G) + lSNOz (G) "' ' l5NOZ (Gl +

(G) + lSNOZ (G) "' ~ l5NO (Gl +

14N02 (G)

14NOZ (G)

14N02 (G)

14N02 (G)

14NOZ (G)

14N02 (G)

14N02 (G)

l4N02 (G)

14N02 (G)

131

132

13'3

13'4

6'S

66

O simbolo 13 refere-se ao fator de fracionamento. ° slmbolo linha

('), refere-se ã reação de troca isotõpica gás-gás.

Utilizando-se dos mes~os argumentos, das mesmas definições e simplifi

caçoes em 8.2., obtem-se a seguinte expressão:

N161 + N262 + 2N363

n161 + n2BZ + 2n363 + 2n464 + n56S + n6B6

1:11 'Il "'11111 "llliil!. '4;d !'"H .•I f
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ou que, de uma forma compacta expressa-se por;

-
B =

3

L

;= 1
(VIlI.4)

para a qual, i representa as especies quimicas e r a especie de referência,

diõxido de nitrogênio.

Na expressão VIII.4, o simbolo 8 interpreta-se cornoo fator de fra

cionarngnto resultante, independe de fase, para o sistemaN02/HN03•
~ 4 I I ~

Nesta mesma expressao, os slmbolos N s e n s, referem-se as
•••

fraçoes

molares das especies quTmicas participantes, as quais, estão expllcitas na Tabe

la VIII.2.

Os fatores de fracionamento individuais B's, independente de fas~cal

culadas teõricamente, pelo metodo de Bigeleisen e Mayer, expressão exata, para

a temperatura de 2SoC, foram obtidos por STERN et alii (1962), MONSE et a1ii

(1969) e valem:

A razão QHN02/QN02 = 0,987, foi calculada da meaia de valores en
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tre cis QHNOZ / QNOZ = 0,9853 e trans QHNOZ / QNOZ = 0,9881, obtidos por

~iONSEet alii (1969), ã temperatura de 25°C.

Com o uso dos fatores de fracionamentos individuais SIS e com a com.
posição das especies quimicas participantes, Tabela VIII.2, pode-se estimar o

fator de fracionamento resultante B.

Os resultados obtidos com a expressão YIII.4, estão explicitos na Ta

bela VIlI.4.

TABtLA VIII. 4

FATOR DE FRJ\CIONAHENTORESULTANTE(a1 S, VERSUS CONCE.NTR~ç;n;ODE ACIDO

NITRICO, A TEMPERATURA DE 2S0C

Concentração de

HN03

(M)

~ator de rraclonamento

Resultante

(13 )(a}

Fator de Fracionamento

Experimenta 1

(u)

0,98 1,0801,063± 0,001

1
1,062

4,7 ± 0,2

1,062 ± 0,001

6

1,0851,063 ± 0,001

6

.1,060

9,9

1,0771,057 ± 0,001

10

1,055

11,8

1,0661,047 ± 0,001

12

1,044

(a) Estimado pêla expressão VIII.4.

Percebe-se que os valores obtidos para o fator de fracionamento resu1

tante 13, são semelhantes aos de ã, através da comparação de valores das Ta



belas VIII.3 e VIII.4.

Nesta comparação, as observações efetuadas para a Tabela VIII.3 sao

vãlidas para a Tabela VIII.4 .

.Observa-se entretanto, quanto aos valores obtidos, que o modelo propo~

to, expressão VIII.3 ou VIII.4, independe da molecula tomada como referência

r,
seja ela NO ou N02.

Neste sentido, pode-se dizer que o modelo proposto torna-se
I •
lnvanan

te quanto ã molécula de referência, uma vez que não leva-se em consideração; as

fases das espécies qUlmicas participantes

Tendo em vista as vãrias simplificações introduzidas, o modelo torna

-se passivel de criticas e considerações:

1) - A suposição(§) do modelo mascara a hipótese de que, as várias re

açoes quimicas e isotõpicas, possam apresentar um ou vários graus de dependên

cia, refletindo ou não, uma propriedade do sistena NO / HN03 .

2) -O modelo admite a correspondência das espécies quimicas, com as

suas respectivas concentrações, Tabela VIII.2, e admite também esta correspo~

dência com as do sistema NO / HN03, no interior da coluna em contracorrente, no

equi1ibrio dinâmico isotõpico.

Na realidade, as concentrações de ácido nitrico, expressas na primeira

coluna da Tabela VIII.1, referem-se às concentrações da alimentação no topo da

coluna, em vez de, no interior da coluna, em equilibrio dinâmico isotõpico.

3) - r interessante observar que o sistema NO/HN03, na suposição p~

ra a independência de fase, torna-se invariante quanto à molécula de referência

r, seja ela monõxido ou diõxido de nitrogênio.

Considerando-se ambas as moleculas NO e N02, como as de referência

r, e que as reações de troca isotõpica entre as espécies i e qualquer espécie

(§) ATT1LIO DALL'OLIO, DENjUFP, 1984. Em comunicação pessoal.
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de referência r a façam independentemente, o fator de fracionamento resu1ta~

te, gama barra y, para o sistema Nitrox independente de fase, pode ser esti

mado pela expressão:

y = [N] (,,] + S]"5) + Nz ("Z + Sz"51 + ZN3 ("3 + 63"5) ] /

[ n] (,,] + Sl"S) + nZ ("Z + 6Z"5) + Zn3 ("3 + 63"51

ou que, de uma forma compacta, expressa-se por:

3

Y = 2:

i=l ni (<Xir + Sir<X5)

para a qua 1 as simbologias são as usuais e <X5= QNO,/ QNO.

Esta expressão para, gama barray, fornece os mesmos valores nas esti

mativas teoricas dos fatores de fracionamento resultantes, obtidos com ã ou 1S,

- o
expressos nas Tabelas VIII.3 ou VIII.4, a temperatura de 25 C.

4l - Durante os cálculos da estimativa do fator de fracionamento res~

tante, expressão VIII.3, percebe-se que, para cada determinação individual de

tl, o fator de fracionamento <Xl = QHN03/QNO = 1,093, e o que mais contri

bui para o aumento global do valor de ã.

Utilizando-se da teoria das funções de partição de UREYe GREIFF (1935),

UREY(1947). BIGELEISEN e MAYER(1947) e suas simplificações, outros autores,

estimam va 1ores da mesma ordem de grandeza para a razJo QHN03/ QNO.

Assim, TAYLORe SPINDEL (1957), admitindo o comportamento do ácido ni

trico em solução, como ion N03-, estimam teõricamente que este fator de frado

namento va 1e QNoj / QNO = 1,096.

BROWNe ~EGUN (1959), obtiveram QNOj / QNO = 1,080. STERN et a1ii

(1962), obtiveram QNOj J QN9 = 1.080.

MONSEet alii (1969). estimaram que QHN03JQNO = 1,093 e QN03-/QNO =

1,080.

.
I
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Todas as estimativas teóricas destes autores supra citados,. referem-se

ã temperatura de 25°C.

51 - As estimativas das constantes de equilíbrio e dos fatores de fra

(;ionamento individuais, admitem a suposição de Kg,[ = Kg,g' ou que, as rnole(;~

las isotõpicas apresentem o comportamento semelhante, tanto na fase liquida co

mo na fase gasosa, ã mesma temperatura.

Esta simplificação origina-se genêricamente dos comentários de BIGELEI

SEN (1961) e JOHNS (1961). Entretanto supõe-se que seja um dos fatores que PO!

sa ocasionar a diferença de"valores, entre o fator de fracionamento resultante

teórico e o experimenta 1.

Segundo as palavras textuais de UREY (1947), "se as constantes de equi

Ztbrio para a troca isotópica entre substâncias gasosas e subs tâncias das fases

condensadas são desejadas~ cázcuZos para tais constantes serão reaZizados a

partir das constantes de equi Ztbrio para as substâncias gasosas e pressões de

vapor reZativas apropriadas~ se eZas forem conhecidas. Desde que substâncias

iônicas estão presentes em so Zuções ou na fase sóZida~ deve-se esperar que as

constantes caZcuZadas~ desprezando tais efeitos~ podem ocasionar um erro~ ex- -
presso por um fator~ da ordem de Z~OZ.Tais diferenças~ podem ser devidas a B.

pZicação das eqUações da mecânica estattstica~ váZidas para substâncias gasosas

ideais~ quando apZicadas às substâncias das fasescondensadas~ sem Zevar em co!:;.

sideração os efeitos das interações entre as vibrações internas da moZécuZa e

os campos produzidos peZas outras mozécuZasuda fase condensada".

A teoria da equipartição estatistica dos isõtopos, segundo ROGINSKY

(1956), leva a obter um valor limite teõrico mãximo para a constante de equili. -
brio, em qualquer reação de troca isotõpica, sendo maior ou igual ã constante

de equilibrio obtido para a mesma reação de troca isotôpica avaliada na prãtic~

isto e, K teôrico ~ K experimenta'l, na mesma temperatura da reação.

Assim, o fator citado por UREY (1947), pode ser interpretado como a ra

zãoentre o fator de fracionamento teórico e o fator de fracionamento experime~

tal, para cada reação de troca isotôpica em particular •.
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Levando-se em consideração a observaç~o de UREY (1947), não para cada

reação de troca isotõpica em particular, mas para o conjunto de reações entre

as mo1eculas da fase condensada e fase gasosa, que pressupõe-se compor o siste

ma Nitrox, nota-se que o fator, para o modelo proposto, e da ordem de 1,oi8, c~

mo pode observar pela relação de valores da Tabela VIII.3 ou Tabela VIII.4.

Fator este, 1,018 muito p~oximo ao valor 1,01 do fator citado por UREY (1947).

No intuito de minimizar este fator, utiliza-se da expressão .completa

VIIL2, a qua 1 leva em consideração a razão das pressões de vapor individuais,

das especies puras isotõpicas de HN03, HN02 e N203, pertencentes a fase llqui

da, ou que:

= P14N ° / P15N2032 3

as quais, sao os termos corretivos que devem ser aplicados nos fatores de fra

cionamento correspondentes a1' a2 e a3 respectivamente, no numerador da

expressao VIII.2.

Destas três pressões de vapor supra citadas, estimou-se de uma forma

grosseira no Capltu10 111, a pressão de vapor para o ãcido nltrico, ou que:

para a qual, T e a temperatura em graus Kelvin e p ê a pressão de vapor

emmmHg.

Para a expressão da pressã·ode vapor relativa, estimou-se teoricamente

para ã temperatura de-2SoC, PHJ4NO / PH15NO = 1,00024 e para l2loC o valor. 3 3

A razão das pressões de vapor PH14NO J PH15NO ã temperatura de 121°C33
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eda mesma ordem de grandeza, da obtida por HOLMBERG (19601, cujo valor experi

mental vale 1,0003 ± 0,0012.

Devido ao não conhecimento das outras pressões de vapores, PH14NO /2
grosseira de, e devido também a estimativaPH15NO e P14 / P15

2 NO NO

PH14NO / PH15N02 3 a 250C~ 3 a expressão não simp1ificada, expressão Vlrr.2.3 3
para a estimativa do fator de fracionamento resu1tante (i'I, não foi verificada.

Uma vez estimada teõricamente ou obtida experimentalmente a razão, das

pressoes de vapores para asmo1eculas puras isotõpicas supra citadas, pode-se

verificar a validade da expressão completa, expressão Vrr~.2, para o sistema

Nitrox, ã temperatura de 250C.

6) - STERN et ali; {1962}, apresentam uma relação empirica, semelhante

a expressão VrrI.2, para a estimativa do fator de fracionamento resultante do

sistema Nitrox. Os resultados experimentais obtidos, podem ser interpretados

.em função das contribuições das espécies isotõpicas individuais de ambas as fa

ses para a troca tota1.

O fator de fracionamento efetivo aeff, definido por estes autores, ex

pressa-se pela relação:

..

para a qua1~ i representa as espécies quimicas; x a fração de átomos de ni

trogênio tota1 em ambas as fases,liquida {liq} e gasosa (gas); f a razão da

função de partição reduzida, expressão exata, de Bige~eisen e Mayer; n o nume

ro de átomo de nitrogênio equivalente, intertrocâve1, existente na molécula.

Como alternativa, estes autores expressam uma outra relação para aeff,

dada por:

para a qual, air refere-se ao fator de fracionamento·individual, entre a espe

cie i e a espécie de referência r, ou que:
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STERNet a1ii (1962), verificaram. a constância do fator de fracionamen. -
to teórico a (N03- /NO), com três sais de nitratos diferentes: nitrato de cá1

cio, de litio e de tório. Observaram tambem, que o efeito isC)tõpico obtido, i!!.

depende da natureza e do grau de complexidade do íon nitrato. Constataram que

a troca isotõpica, o faz entre NOgás puro e o íon NO; em solução. Os resu1

tados experimentais e teóricos, expressam por:'

4,5 M Ca (N03)2 ; aobs = 1,0]3 ± 0,001

aca 1c = 1,0]9-

5,0 t4

2,0 r~

aobs = 1,074 ± 0,001

aca1c: 1,079

aobs = 1,071 ± 0,001

aca 1c = 1,079

todos ã temperatura de 25 ± 2 oCo

Para o sistema NO/HN03, estes autores, sugerem que par'a baixas con

centrações, da ordem de 1 M, o ãcido nítrico apresente o comportamento de ion

NO; em solução, assim como, o áci do ni troso, apresente o comportamento de íon

N0i em sol uçã·o. Estimam tambem, as razões das funções de partição redUzida, pe

10 metodo de. Bige]ejsen e Mayer, expressão exata~ corno.sendo: QNO; / QNO =

1,150/ 1,065 = 1,080 e QN0i / QNO = __1,080/ 1,065 = 1,014 para as rea

ções de troca isotõpica, independente de fase;_

14NO- 15r-W .'
.....15 -

14NO3
+

"' N03+

14NO-

+ 15NO.....15NO-+
14NO

2
..... 2

ã temperat,ura de 2SoC. Valares estes, semelhantes aos obtidos p.or LACOSTE .
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(1976).

No intuito de minimizar o fator cttado por U~~V {194'}, ut~l~za-se da

sugestão de STERN et alii (1962), em substituir no numerador da expressão

VIII.3, as razões das funções de partição QHN03 J QNO e QHNC2 J QNC da Ia

se liquida, por QNoj / QNO e QN0i / QNO respectivamente, obtendo-se a se
•

guinte relação para a estimativa do fator de fracionamento resultante:

N1(1,080) + N2(1,014) + 2N3(1,043)
CL = -----------------------

n1(1,093) + n2(1,022) + 2n3(1,043) + 2n4(1,069) + n5(1,039) + n6(1,000)

para a qual, Nls e nls referem-se as frações molares de N. nas espe

cies químicas da fase líquida e gasosa respectivamente, expressas na Tabela

VII!. 2.

Com o uso desta expressão e com os valores numericos de N's e nls. ob

tem-se os seguintes valores para o fator de fracionamento resultante do sistema

NO / HN03 :

para 0,98 M (HN03) ;

ãteõrico = 106.811 / 109,033

CL •

expen menta1

= 1,068

: 1,063 ± 0,001

li = 0-,005

para 6 M (HN03) ;

CLteôrico = 107,585/100.199 = 1,074

CLexperimenta1 : 1,063 ± 0.001

(). = 0.011

para 9,9 M (HN03) ;

ateõrico = 107.693 / 101.213

a·
experimenta 1

= 1.064

: 1.057 ± 0.001

li : 0.007
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ateõrico = 107,688/102,281

a ..
experlmenta 1

= 1,053

= 1,044 ± 0,001

li = 0,009

para as quais, todas as estimativas teóricas de ã, e todos os valores experi

mentais de a, referem-se ~ temperatura de 250C.

o valor de li, refere-se a diferença, entre o fator de fracionamento

teórico e o experimenta 1, expresso por li = lã - a I .
As estimativas dos valores de ã, são semelhantes às obtidas com aeff~

por STERNet alii (1962), ou que:

para 0,98M(HN03)
·

aeff
=1,067,

para

6M(HN03)
·

aeff
=1,073,

para

9,9M(HN03)
·

·aeff
=1,063,

para 11,8

M(HN03)
·

aeff
=1,052,

todas ã temperatura de

250C.

Nota-se que a sugestão de STERNet alii (19621, leva a obter um erro

re 1ativomenor x = I(ã' - a) / ã I. 100. da ordem de 0,4] % a 1.02 %, na estima
tiva do fator de fracionamento resultante ã, independente de fase.

Observa-se tambem, que o fa.tor sugerido por UREY(1947), ou a razao en

tre o fator de fracionamento teórico sobre o expe~irnental, diminui de 1,018 pa

ra 1,008, quando efetua-se a substitui ção de QHN03J QNO= 1,093 e QHN02J QNO;:

1,022 por QN03- / QNO= 1,080 e QN0i I QNO= 1,014 .respectivamente, no nUme

rador da expressão VIII.3.

7) - A expressão VIII. 2, a qual estima o fator de fracionamento resul

tante ã'. para o sistemá Nitrox, NO(g) J HN03(ll.• contein fatores de fracion,!

n1el1t'oindividuais, envolvendo fases liqUida e gasosa stmuftinearnenté, e expre!

sa-se por:

(i' =
3
t
;=1 "i"ir / ~I ;=1 .

(VUI.2)
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Comocitado anteri ormerite, a expressão VIII. 2 não foi verificada na

sua ·tota li dade.

C~moalternativa, utilizou-se da expressão VIII.3, simp1ificada, a

·qua 1 estima o fator de fracionamento resultante ã, para o sistema NO/ HN03 in

dependente de fase, expressa por:

3
<X = L

i=l
(VIII.3)

expressão esta, semelhante ã relação empírica de STERNet alii (1962).

Apesar das simp1 ificações e aproximações uti li zadas, nota-se que a ex

pressão VIII.3, estima fatores de fracionamento resultantes ã, ã temperatura

de 25°C e pressão atmosferica, com umerro relativo, x : lea -aj lã: I. 100 da
ordem de ·11,57% a 2,03 %. Nesta simplificação, o fator 1,01 citado por

UREY(1947), e da ordem de 1,018.

Como uso da sugestão de STERNet alii (1962), em substituir as razoes

<Xl= QHN03/ QNO e a2 = QHN02/ QNO por QNO;J QNO e QN0i / QNO respectiv2.

mente, o erro relativo x= I(-N-a}! ttl.'100 em ã, apresentá-se menor, da ordem
de 0,47 % a 1,02 %, assim como, o fator citado por UREY(l947), decresce pa

ra 1,008.

Cria-se assim, um impasse, em função das estimativas dos va lores de

a, em admitir quais razões, se QHN03/QNO e QHN02/QNO, ou QNo;lQNO e

QN0i / QNOsão as razões representativas mais indicadas para o sistema Nitrox,

uma vez que, ambas as suposições, fornecem estimativas diferentes para o fator

de fracionamento resultante ã.

Comoprerrogativa maior, como expressa STERNet a1ii (1962), torna-se

difícil supor que os efeitos isotõpicos, caracterizados pelas razões QHN03JQNO

ou QNO;I QNO, e QHN02J QNO ou QN0iJ QNO, alterem o fator de fraci onamento

resultante, uma vez que~ as bases teõricas pa~a a estimativa do fator de fraci~

namento individual, advem de equações da equipa~tição estatística isotõpica, vã

lidas para moleculas gasosas, asquais, não levam em consideração as interações

entre as moleculas participantes na fase l1quida, alem .de que, o suposto siste
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mi,\ ql.lím;ço, expresso pelas espécies da Tabela VIlI.2, contem quantidades de

HN03 ê HNOz molecularQs 8m ambas as fasQs.
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