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opsavel L'

tff a) De concentratie van H2S aan de uitgang van de koperen pijp, direct nadat er een
nleuwe ptjp is geinstalleerd, kan beschouwd worden als de laagste concentratie. De
sulfidelaag die gevormd wordt, vormt alleen maar een extra weerstand en in dat geval
zal de uitgaande H2S concentratie dan ook altijd hoger zijn.

Minimale H2S concentratie wordt bereikt als er alleen sprake zou zijn van gasfase limitering:
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Integratie geeft:

cuit ( | rcCtzC.f\\
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-----:- 
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Cuit:09.69 Cs2s,in:3.88. 1 0-3 mol.m

Er wordt dus nauwelijks H2S omgezet in de pijp.
b) De minimale tijdsduur kan worden berekend indien wordt aangenomen dat de hele

leiding (en niet alleen de entree) wordt blootgesteld aan een constante H2S
concentratie van 4 mol.m-3. Dit lijkt gezienhet antwoord op vraag a) een redelijke
aanname (ook al zou aananame niet geldig zijn: het begin van de buis wordt WEL
altijd blootgesteld aan die 4 mol.m-3 en als die door is gerot, moet de buis sowieso
vervangen worden).
De tijdsduur wordt bepaald door de volledige omzetting van de buisdikte (bestaande
uit Cu) naar CuS waarbij tijdens het omzettingsproces de CuS laag als extra weerstand
wordt meegenomen.
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Wordt:

Mcu dt

Scus = 2(Sc:u,o -Scu(r))

En geeft:

,Scu d.Scu?) Cnzs
=M<',, dt I ,2(Scu,o-Scu(')

K"- Dr^,CrS

Er kan nu berekend worden dat na 1.06x1011sec:2.94x107uur :1.22x106 dag:3356
jaar de pijp doorgerot zal zijn.
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