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(57)" Спосіб переробки високотоксичних речовин,
наприклад, відпрацьованих сульфідно-лужних роз-
чинів, що включає їх термообробку, який відріз-
няється тим, що відпрацьовані сульфідно-лужні
розчини обробляють розчином лугу та сіркою при
температурі 60-100°С протягом 30-40 хвилин з по-
дальшою обробкою реакційної маси розчином солі
міді (II) і утворенням кінцевого полісульфіду міді
загальної формули CuS», де х • 2-5.

Винахід ВІДНОСИТЬСЯ до способів перероб-
ки високотоксичних речовин, зокрема відпрац-
ьованих сульфідно-лужних розчинів нафто-
переробних заводів, у корисні та менш шкідливі
речовини, які надалі можуть використовуватись
як складові компоненти високотемпературних,
високонавантажених мастил в гірничодобувній,
металургійній та машинобудівній галузях про-
мисловості

Відомий спосіб утилізації високотоксичного
сульфіду натрію при його концентруванні з содою
Із відпрацьованих розчинів лужної очистки нафтоп-
родуктів з подальшим зберіганням концентратів.
Концентрування проводять методом упарювання
відпрацьованих лужних розчинів очистки нафтоп-
родуктів [Кузнецов Ю П , Фаворская С.Д. Получе-
ние концентратов сульфида натрия и соды из от-
работанных растворов щелочной очистки техно-
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логических и отходящих газов от сероводорода и
оксида углерода (II)// Нефтепереработка и нефте-
химия, 1996. №6, с 38-40]

Недоліком способу є те, що метод концент-
рування не дозволяє здійснити ефективну утилі-
зацію високотоксичних відпрацьованих лужних
розчинів нафтопереробних заводів. Вище запро-
поноване технічне рішення передбачає пише збе-
рігання протягом невизначеного терміну значної'
кількості менш токсичних відходів.

Найбільш близьким за технічною суттю та
досягнутим результатом до винаходу, який заяв-
ляється, є спосіб утилізації високотоксичного суль-
фіду натрію при його застосуванні як сульфідую-
чого реагента в реакції з хлорпохідними ізобутиле-
ну [Литвиненко В Н. Изучение состава стоков вто-
рой стадии синтеза високосернистых присадок /
Вестник КПИ, 1985, №2, с. 14-17] (прототип):
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Недоліком цього способу є низька ефектив-
ність утилізації, оскільки в результаті складених
реакцій взаємодії сульфід-, гідросульфід-, та суль-
фат іонів в присутності елементної сірки значна
частина високотоксичних речовин переходить у
СТІЧНІ* води, забруднюючи довкілля [Грунин Г.Н.,
Литвиненко В.А., Василенко Г.Д., Богатирь Н.И.
Влияние состава исходного сырья на степень заг-
рязнения сточных вод производства высокосер-

нистых присадок. В кн. "Вопросы химии и хим тех-
нологии смазочных материалов." М. ЦНИИ-
ТЭНЕФТЕХИМ, 1981, с. 107-113].

В основу винаходу поставлена задача вдос-,
коналенуя способу переробки високотоксичних
промислових ВІДХОДІВ шляхом комплексної пе-
реробки відпрацьованих лужно-сульфідних розчи-
нів нафтопереробних заводів з метою їх утилізації
та цільового використання отриманих сполук.



34806

Поставлене завдання досягається тим, що у
відомому способі переробки високотоксичних ре-
човин, наприклад, відпрацьованих сульфідно-луж-
них розчинів, який включає їх термообробку відпо-
відно з даним винаходом, відпрацьовані сульфід-
но-лужні розчини обробляють розчином лугу та
сіркою при температурі 60-100°С протягом 30-40
хвилин з подальшою обробкою реакційної маси
розчинною сіллю міді (П) з утворенням кінцевого
полісульфщу міді загальної" формули CuS*. де х -
2-5.

Суттєвою відмінністю даного винаходу є ви-
сока ефективність утилізації високотоксичних про-
мислових відходів, використання доступних реа-
гентів, можливість подальшого застосування про-
дуктів утилізації1 як компонентів мастильних компо-
зицій

Згідно З запропонованим винаходом утилі-
зація лужно-сульфідних розчинів та утворення по-
лісульфіду відбувається за схемою-
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Гідросульфід натрію, взаємодіючи з лугом,
утворює сульфід (реакція 1), який в умовах даного
процесу здатний перетворюватися в полісульфід
натрію (реакція 2). Взаємодія полісульфідів натрію
з мідним купоросом (реакція 3) призводить до ут-
ворення полісульфідів міді загальної формули
CuSx з виходом близько 100% Запропонована
технологія забезпечує повне вилучення сульфід-
них та гідросульфідних іонів, вирішуючи важливу
екологічну проблему.

Наводимо приклади конкретного виконання.
Приклад 1. У 4-х горлий реактор, обладна-

ний механічною мішалкою, крапельною воронкою
та трубками для вводу і відводу газів, заливають
130 мл відпрацьованого лужно-сульфідного розчи-
ну з концентрацією NaHS та NazS відповідно 101,5
г/л та 125 г/л, потім із мірника при перемішуванні
додають 80-84 мл 10% розчину NaOH До одержа-
ного розчину додають 14 г подрібненої сірки і пе-
ремішують при нагріванні до 6 0 Х протягом ЗО
хвилин - до повного її розчинення. Розчин охолод-
жують до кімнатної температури. Продовжуючи пе-
ремішування, з крапельної'воронки протягом 10-15
хвилин прикапують розчин мідного купоросу (115 г
CuSOj 5НгО в 400 мл води). При цьому виділяєть-
ся незначна кількість сірководню та меркаптанів,

які з допомогою інертного газу віддуваються в пог-
линач, заповнений 10% розчином NaOH (після
кількох дослідів цей розчин об'єднують з відпрац-
ьованим лужно-сульфідним розчином). Осад по-
лісульфіду міді (II) відфільтровують, ретельно про-
мивають водою і висушують. Вихід 54,3 г (96%)
Фільтрат випарюють для добування технічного
сульфату натрію.

Приклад 2. У 4-х горлий реактор, обладна-
ний механічною мішалкою, крапельною воронкою
та трубками для вводу і відводу газів, заливають
130 мл відпрацьованого лужно-сульфідного роз-
чину з концентрацією NaHS 313 г/л та густиною
1,13 r/мл потім із мірника при перемішуванні до-
дають 260 мл 10% розчину NaOH. До одержаного
розчину додають 93 г сірки і перемішують при
нагріванні до температури 100°С протягом ЗО
хвилин до її повного розчинення Розчин охолод-
жують до 25-40°С, продовжуючи перемішування,
з крапельної воронки протягом 20-25 хвилин при-
капують розчин мідного купоросу (181 г CuSO4
5НгО в 500 мл води) При цьому виділяється по-
мітна КІЛЬКІСТЬ тепла, а також незначна кількість
сірководню та меркаптанів, які з допомогою інерт-
ного газу (азот) віддуваються в поглинач, запов-
нений 10% розчином NaOH (після серії дослідів
цей розчин об'єднують з відпрацьованим суль-
фідним розчином).

Осад лентасульфіду міді (Н) відфільтро-
вують, ретельно промивають водою, висушують.
Вихід 159,1 г (98%)

В результаті обробки експериментальних
даних, наприклад, добування полісульфідів міді
C11S2 та CuSs, були визначені оптимальні парамет-
ри процесу: температура' 60-100°С, тривалість -
30-40 хвилин Проведення реакції нейтралізації су-
міші сульфідів та гідросульфідів натрію з подаль-
шим розчиненням елементної сірки при нагріванні
та обробці реакційної' маси розчином солі міді (II)
призводить до утворення полісульфщу міді (II)
практично з кількісним виходом. Запропонована
технологія проста за апаратурним та технологіч-
ним оформленням, дає можливість синтезувати
цінні хімічні продукти, які знайшли широке засто-
сування як компоненти високотемпературних мас-
тильних композицій [Патент України №22286 А
МПК6 С10М 105/22, С10М 133/54. Мастильна ком-
позиція / Плошенко І Г., Побірченко О.В., Райський
А.П., Моносов О.Б., Панасюк О Г заявл. 28 05.97,
Патент України № 25367 А, МПК6 В09В 3/00. Спо-
сіб переробки пестицидів на основі трихлороцто-
вої кислоти / Райський А.П , Побірченко О.В., Су-
хой М П від 04.08.95].
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