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sósavgyártás'

A gyártás lériyeg~: A kősó elektroliz:Lsénél képződött hidrogén-és
klorgázt
egyeaitik hidrogénkloridgázz.á
és ezt a gázt vizben elnyeletik. Az igy kapott vizes oldat a: technikai sósav.
"
1. Sósavkályha. ,JO cm széles és 7 m magas, kvarccsövekbőlöSSf,eálli
tatt
torony. A hidrogén- és a klórgáz itt ég nagyhőfejlődés
közben sósavgázz,á 'hidrogénklorid 1. A sósavkályhát biztonsági drótháló VQszilc6:t"til,az
esetleges robbanás okozta sérülések megelőz.ésére.
2 •.Kvarc égetőgyert;za keresztmetszete.
Az égető "gyertya" a, sósavkályha
aljába van szerelve. Ez lényegében két egymásba tolt kvarccső.A külse
csövön vezetik be ahidrogént t a belsőn a klórt. lA klórgázt ameggyujtot,t hidrogén lángjába nyomatják be Le s.z' A' ká~yha' legalsó kvarccső darab, jának oldalnyilása van, a begyujtó és megfigyelő nyilás •.Itt gyujtják
be az "égetés"'megkezdésekor
a hidrogéngázt,. ezen keresztül figyelik meg
a kialakult lángméretét
és szinét,. hogy ezután a gáz elegy Össz.etételét'
kellSen beszabályozzák..
'
3 •. sósavkál,ha épület •.Az egymás mellé épitett kvarckályhákat
és szerelvényeiket ~szelepek, müszerekf vizzáras robbanásszekrényl
,\)iztönsági okból
külön-küiön betonfalla:l védett rekeszekre osztott épületme .~erelik.
4. Hütő és elnyelető

kvarccsövek. A kvarckályhákból
,távozó forr6 sósavgázt
előbb "S" alaku kvarccsőben külső vizpermetezéssel
hütik, majd ugyneve .•
zett kvar-ckac.aákban elJ:'el!.áraJl!llB.l
viaben elnyel<itik,• .A SJólilaYiáz vi3es
oldata a csőrendszer alj á1a levő gyüj tó,tartályba folyik,. tl:hn4nys'ége)0
sulys záaa Lék,
"

5 •. Sósavgázt

hütő és aJ~s~o:t'beáléépület ee A külső ví.zhüt ésea hUtő- éa elnyelő c1'lőrendszert töb13 emelet magassága nyitott épületben szerelik fel.

,6. Igurit müa&ag
elnyelető kamra...Egy ilyen /170 em hoaaau, l40,tlIIIRIU
és 50 cm széles / kamra pó.t oLj a a több emelet magasságu kvarcca5 rendszert é~ é~ettartama is ~öbbszöl?öse a törékeny kvargémik. A.• I~~i t- .
kamra h~tranya a kvarccsovekkel
szemben~ hogy 180 C feletti homersékleten nem használható.
..
Az Igurit ..•.
kamra -a.llI.Y~ga
müszén. E:\Illely
bakeli t t:l.})U6U müanytftggal VU telitve '"

7. Igurit müanyag ell1!YeletGíkamra metszete.

A sósavgáz-t korszerübb és. gazdaságosabb mód-Ol'l
az. Igurit-kamrában
nYeletike"l. A hütás és az elnyeletés itt egy,időben megy végbe. A II vizS'zintes rekeszre osztott kamra sz~lesebbik nekeszébe ve z.et í.k bele asósavkályhából
érkező forró aóaavg ázt .
és az elnyelető Vizet. A keskenyebb .rekeszen a hütővizellenáramban
folyik. A kamra alján folyik el a 80savoldat.

8. Az Igurit-kamrás
elnyelető rendszer V"áz,lata.• A sósavgázt az elnyeletó
vizzeI együtt. ,fel.ülről vezetik be a kamr ába, .aLu.I a kész sósav ás a
véggázok távozn8.k. A hütőviz a kamra 'alján lép beés felUl t~vozik" tehát asósavval
ellenáramban halad. A kész s-ósavat tart.ályban gyüjtik ösz-
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9. Sósavtartályok. Szabadban álló, 150 i-es gumizott vaslemezból készült
tartályok, ebből fejtik le a sósavat üvegballonokba és vasuti kocsira
szerelt köcsögformáju kőagyagedényekbe. Egy-egy ilyen kőagyagedény
1000 1-es.
..
10. Kőagyagedén,yek vegytiszta sósav táro;lására
ll. Sósavfejtés üvegballonokba. A sósav egy részét üvegballonokban szállít-_
jáko A ballonokat szalmával bélelt vaskosarakba helyezik el, A kerámiadugóval lezárt üvegeket a légmentes zárás biztositá.sár~ legil'Bzelik.
Egy-egy ballonba 60 kg sósavat fejtenek.·
.
12. A szintetikus sósavgyártás fo1yamatábrája. Az elektrolizáló üzemből érkező klór- és hidrogéngázt a sósavkályhában, az égető gyertyán keresztül egyesitik hidrogénkloriddá.A meleg sósavgázokat kivtUl'ől.vizzelhütött kvarc "S" csövekben lehütik és az utána kapcsolt kvarccsövekben
vízzel elnyeletik. A keletkező sósav gyüjtŐ-. majd táro16tartályba folyík,innen pedig a szállitóedényekbe fejtik.
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