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В роботі досліджено фізико-хімічні основи та встановлено оптимальні умови взаємодії сірковуглецю 

головної фракції коксохімічних виробництв з такими нуклеофільними реагентами, як аміни, нижчі спирти та 

меркаптани в лужному середовищі. Для отриманих сполук наведено напрямки практичного використання в 

промисловості та сільському господарстві. 
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Abstract 

In this paper the physicochemical bases were studied and the optimal conditions for the interaction of carbon 

fraction of the head fraction of coke productions with such nucleophilic reagents as amines, lower alcohols and 

mercaptans in alkaline medium have been established. For the obtained compounds the areas of practical use in 

industry and agriculture have been given. 
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Сучасний розвиток науки і техніки неможливий без коксохімічних та металургійних виробництв, 

експлуатація та розвиток яких пов'язаний із значним забрудненням навколишнього середовища. Але 

крім основного продукту – коксу, під час виробництва утворюється значна кількість токсичних 

органічних сполук. Однією з них є сірковуглець, що входить до складу головної фракції, яку 

виділяють попередньою ректифікацією сирого бензолу. На сьогодні в Україні відсутня промислово 

розроблена технологія виділення сірковуглецю із даної фракції. Тому актуальним є вилучення 

високотоксичного сірковуглецю шляхом його реагентної переробки з отриманням цінних продуктів 

які б знайшли подальше практичне використання в різноманітних технічних галузях. 

Між тим сірковуглець, будучи тіоангідридом ди- та тритіокарбонової кислоти, є реакційноздатною 

сполукою, що здатна вступати в хімічну взаємодію з великою кількістю інших реагентів вже за 

кімнатної температури [1]. В роботі [2] досліджено фізико-хімічні основи його взаємодії з такими 

нуклеофільними реагентами, як аміни, нижчі спирти та меркаптани в лужному середовищі за 

загальною схемою: 

 
де R = C6H5CH2, Rʹ = H (1.1); R = Rʹ = CH3 (1.2); R = Rʹ = C2H5 (1.3); R = Rʹ = C3H7 (1.4); R = Rʹ = C4H9 

(1.5); R = Rʹ = i-C5H11 (1.6); R + Rʹ = O(CH2CH2)2 (1.7); Nu – «N» – первинні та вторинні аміни; 

R + Rʹ = CH3 (2.1); R + Rʹ = C2H5 (2.2); Nu – «О» – нижчі спирти; 

R + Rʹ = C2H5 (3.1); Nu – «S» – етилмеркаптан; 

R = C6H5CH2, Rʹ = H (1.8); R = Rʹ = CH3 (1.9); R = Rʹ = C2H5 (1.10); R = Rʹ = C3H7 (1.11); R = Rʹ = C4H9 (1.12); R 

= Rʹ = i-C5H11 (1.13); R + Rʹ = O(CH2CH2)2 (1.14); Nu – «N» – Na-солі дитіокарбамінової кислоти; 

R + Rʹ = CH3 (2.3); R + Rʹ = C2H5 (2.4); Nu – «О» – Na-солі ксантогенової кислоти; 

R + Rʹ = C2H5 (3.2); Nu – «S» – Na-сіль етилтритіокарбонової кислоти. 
Встановлено, що наявність в реакційній масі лугу підвищує реакційну здатність вихідних 

реагентів RRʹNuH: первинних та вторинних амінів (1.1 – 1.7), нижчих спиртів (2.1, 2.2) та 

етилмеркаптану (3.1) за рахунок утворення більш реакційноздатного нуклеофілу , який 

атакує електрофільний центр сірковуглецю та утворює кінцеві сполуки 1.8 – 1.14, 2.3, 2.4, 3.2. За 

відсутності лужного каталізатору цільова реакція дитіокарбоксилювання амінів, спиртів та 

етилмеркаптану не відбувається. Замість цього, проходять побічні реакції, наприклад, у випадку 



(C2H5)2NH утворюється 1,1,3,3-тетраетилтіосечовина. Оптимальні умови хімічного вилучення CS2 із 

головної фракції при дії нуклеофільних реагентів RRʹNuH наведено в табл. 

Кінцева сполука 
Вихідні сполуки 

Темпера-
тура, ºС 

Час, 
хв 

Вихід, 
% мас 

співвідношення CS2 : 
RRʹNuH : МOH, моль 

послідовність 
завантаження 

(C2H5)2NC(=S)SNa, 1.10 1,0 : 1,1 : 1,0 CS2 + [(С2Н5)2NН + NaOH]
*
 

0 – 5 60 
96,7 

20 – 25 15 
C2H5SC(=S)SNa, 3.2 1,0 : 1,5 : 1,0 С2Н5SН + NaОН + CS2 0 – 5 40 83,8 
CH3ОC(=S)SК, 2.3 1,0 : 2,0 : 1,0 СН3ОН + КОН + CS2 0 – 5 10 81,9 

Примітка: * – одночасне введення (С2Н5)2NН та NaOH. 

Наведені в таблиці дані показують, що хімічне вилучення сполук 1.10, 2.3, 3.2 проходить в різних 

умовах з різними виходами. З метою максимального вилучення CS2 із головної фракції були 

досліджені основні фактори та встановлені оптимальні умови отримання сполук 1.10, 2.3, 3.2. 

Практичне використання всіх отриманих на основі сірковуглецю сполук, можна розділити на такі 

основні блоки: 

 використання тіопохідних карбонатної кислоти в промисловості як додатків до індустріальних 

та моторних олив [3, 4], в кольоровій металургії як флотореагентів для збагачення сульфідних руд 

важких металів [5], в гумотехнічній промисловості як ультраприскорювачів сірчаної вулканізації дієнових 

вуглеводнів [6], у виробництві полімерів як термостабілізуючих додатків [7], як прекурсорів в 

органічному синтезі [8], а також в інших важливих галузях техніки та промислового виробництва [9, 

11]; 
 використання тіопохідних органічних карбонових кислот як біологічно активних сполук [10], 

зокрема як ХЗЗР та потенційних лікарських препаратів [12–14]. Однак, використання високотоксичного 

сірковуглецю БФС для отримання біологічно активних сполук є не доцільним. Адже, при цьому 

сірковуглець має бути високочистим, тобто не повинен містити токсичні домішки, наявність яких 

може призвести до утворення побічних продуктів та вимагатиме додаткового очищення при 

отриманні біологічно активних сполук. 

Таким чином, використання сірковуглецю головної фракції екологічно, технологічно та 

економічно виправдане лише в тому випадку, коли отримані сполуки не будуть безпосередньо 

контактувати з живими клітинами людини та тварин (лікарські препарати) або рослин (ХЗЗР). При 

цьому, для сполук промислового призначення, недолік у вигляді присутності невеликої кількості 

домішок, не є критичним. Адже в кількості 0,01 – 0,1 % мас домішки не будуть істотно впливати на 

експлуатаційні та токсикологічні характеристики систем, вузлів та агрегатів. Дані концептуальні 

положення були закладені в основу не лише хімічного вилучення сірковуглецю у вигляді 

різноманітних тіопохідних карбонатної кислоти, а й подальшого їхнього практичного використання в 

промисловості. 
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