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(57) Спосіб одержання мідного купоросу шляхом
анодного окислення міді в розчинах сульфатної
кислоти, з послідовним охолодженням і одночас-
ною кристалізацією мідного купоросу, відділенням
кристалів СиSО4×5H2O і їх осушенням, який відрі-
зняється тим,  що розчин сульфату міді (II)  на
аноді отримують за рахунок окислення осаду су-
льфідів міді (І чи II).

Корисна модель відноситься до способів оде-
ржання сполук міді, насамперед мідного купоросу,
який широко застосовується у народному госпо-
дарстві.

Відомий спосіб одержання мідного купоросу
шляхом розчинення у присутні кисню і хлориду
амонію металевої міді сірчаною кислотою, нейтра-
лізації розчину кислої солі, відокремлення осаду з
послідовним його сушінням. [Позин М.Е. Техноло-
гия минеральных солей. 4.1, изд. 4-е. Л., «Химия»,
1974., с. 661].

Недоліками цього способу одержання мідного
купоросу є висока вартість сировини - міді, а також
технологічні труднощі при її одержанні.

Найбільш близьким по технічній суті є елект-
рохімічний спосіб одержання розчину сульфату
міді (II) і мідного купоросу шляхом анодного окис-
лення міді в розчинах сульфатної кислоти, яку
подають у катодний простір, з послідовним охоло-
дженням з одночасною кристалізацією мідного
купоросу, відділення кристалів CuSO4·5H2O  і іх
осушення. [Яворський В.Т. та ін. Анодне окислення
міді в розчинах сульфатної кислоти. // Хімічна
промисловість України. - 2001. - №4 –С.30-32.
Одержання міді (II) сульфату та мідного купоросу
електрохімічним методом. Автореферат дисерта-
ції на здобуття наукової ступені к.т.н. Національ-
ний університет "Львівська політехніка" 2001].

Недоліками прототипу є висока собівартість
способу за рахунок використання металевої міді, а
також технологічні труднощі при одержанні мідно-
го купоросу.

У основу корисної моделі поставлена задача
створення способу одержання мідного купоросу в
якому за рахунок заміни використання коштовної
міді на дешеві сульфіди зменшується собівартість.

Поставлена задача досягається тим, що оде-
ржання мідного купоросу досягають шляхом отри-
мання розчину сульфату міді (II) на аноді за раху-
нок окислення осаду сульфідів міді (І чи II)  з
послідовним охолодженням і одночасною криста-
лізацією мідного купоросу, відділення кристалів
CuSO4·5H2O і їх осушення.

Приклад 1. 10,0 грам сульфіду міді (І) помісти-
ли на анод і після пропуску 27,3А·годин постійного
струму отримали розчин сульфату міді (II), з якого
за рахунок охолодження, кристалізації і осушення
одержали 31,4 грама мідного купоросу, який задо-
вільняє вимогам ГОСТ 19347-99.

Приклад 2. 10,0 грам сульфіду міді (II) поміс-
тили на анод і після пропуску 26,8А·годин постій-
ного струму отримали розчин сульфату міді (II), з
якого за рахунок охолодження, кристалізації і осу-
шення одержали 25,0 грам мідного купоросу, який
задовільняє вимогам ГОСТ 19347-99.

Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко Підписне Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601


