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Úvod 

 
Pre gumárenský priemysel je významným fyzikálno-

chemickým procesom vulkanizácia, ktorou vzniká trojroz-
merná priestorová štruktúra z kaučuku a síry14. Ako sírne 
vulkanizačné činidlá sa používajú predovšetkým cyklook-
tamérna síra (z hľadiska dostupnosti), z hľadiska výhod-
ných vulkanizačných charakteristík polymérna síra (v CS2 
nerozpustná) a viackomponentná kopolymérna síra5. Poly-
mérna síra s relatívnou mólovou hmotnosťou 100 000 až 
300 000 g mol1 predstavuje lineárny polymér, ktorý je 
dobre znášanlivý s kaučukmi a z ich zmesí prakticky ne-
migruje na povrch („nevykvetá“)4. Jej použitie má aj ďal-
šie výhody  tvorí homogénnu zmes v gumárenskej zmesi, 
neznižuje konfekčnú lepivosť, neprestupuje z vrstvy do 
vrstvy u zložených materiálov a nezhoršuje spracovateľskú 
bezpečnosť zmesi pri skladovaní57. 

Príprava polymérnej síry je však zložitejšia, najmä ak 
sa vykonáva z roztavenej cyklooktamérnej síry alebo jej 
pár, pričom je nutné dbať aj o teplotnú stabilizáciu, napr. 
halogénzlúčeninami  šetrnou chloráciou, bromáciou 
a pod.4,79. Polymérna síra bez prídavku stabilizátora pre-
chádza časom späť na cyklooktamérnu. Východiskovou 
surovinou pri príprave je najčastejšie prírodná 
(cyklooktamérna) síra získavaná Clausovým procesom 
z H2S, ktorý vzniká hlavne z dehydrosulfurizácie ropných 
frakcií v rafinériách6,8,14. Viacerí autori sa pokúsili využiť 
H2S a SO2 na prípravu polymérnej síry aj v nadväznosti na 
Clausov proces9. H2S sa napríklad kontaktuje so vzdušným 
kyslíkom pri objemovom pomere 1 : 0,47 až 0,49 pri 320 °C, 
oxiduje na fluidnej vrstve hlinitokremičitého katalyzátora 
(1618 hm.% Cr2O3 a 4,25,4 hm.% MgO), pričom získa-
ná zmes sa ďalej schladzuje10 a vzniká polymérna síra. 

Podľa patentu11 sa elementárna síra o čistote 97 až 

99,9 %, obsahujúca 3080 hm.% polymérnej síry, vyrába 
kontinuálnym postupom z homogénnej zmesi plynov, ob-
sahujúcich H2S a SO2. Postup je založený na oxidácii H2S 
oxidom siričitým v prostredí síranov a halogenidov. Ďalej 
zdokonalený postup, v ktorom reakcia H2S a SO2 prebieha 
v rozpúšťadle (metanol, ktorý obsahuje 1530 hm.% 
H2SO4)

12,19. Rozpúšťadlo tak umožňuje zužitkovať celé 
množstvo reaktantov. Zaujímavý je spôsob získavania 
disperznej síry prepúšťaním H2S a SO2 cez soľnokyslý 
vodný roztok, obsahujúci 0,15 hm.% mono- alebo viac-
mocných alkoholov pri 2040 °C. Potom teplotu zvýšia na 
5060 °C a za prítomnosti urýchľovačov kryštalizácie 
(jódu, brómu alebo ich derivátov) vykonajú kryštalizáciu 
disperznej síry. Po prefiltrovaní a premytí sa získa finálny 
produkt síry, jej celkový výťažok je až 99,5 %, v ktorej 
polymérna síra tvorí 7682 %, s obsahom popola 
0,15 hm.%. Termickú stabilitu pripravenej polymérnej síry 
je možné zvýšiť prídavkom 0,010,5 hm.% trietanol-
amínu14, p-alkylfenolu; 2,6-di-terc.butyl-4-metylfenolu; 
trihydroxybenzénu, m-dihydroxybenzénu, pričom termická 
stabilita polymérnej síry je 114128 °C (cit.15). Po dočiste-
ní sa dá pripraviť aj čistá polymérna síra16.  

V nadväznosti na všeobecne známy Clausov proces 
výroby cyklooktamérnej síry zo sulfánu, ktorý sa získava 
z dehydrosulfurizácie ropných frakcií a kyslíka (vzduchu), 
je možné tento postup využiť aj na výrobu polymérnej 
síry. Na rozdiel od Clausovho procesu, pri ktorom sa 
2. stupeň – redukcia oxidu siričitého sulfánom  robí na 
kyslom heterogénnom kontakte pri teplote 220–240 °C, 
v našej práci sme robili pri teplote pod 40 °C, v kyslom 
vodnom prostredí, resp. v vodno-alkoholickom prostredí, 
a vzniká prevažne polymérna síra. 

 
 

Experimentálna časť 
 
Použité chemikálie 

 
H2S a SO2 – chemicky čisté; metanol (čistota p. a.); 

destilovaná voda; etylénglykol a dietylénglykol  chemic-
ky čisté; trietylénglykol  koncentrácia 92 hm.%, prímesi 
dietylénglykolu a tetraetylénglykolu 5,9 hm.%; polyetylén-
glykol o priemernej mólovej hmotnosti 320 g mol1; glyce-
rol čistoty 97,3 % s prímesou vody. 

 
Aparatúra 

 
Používali sme sklenené reaktory opatrené miešadlami 

s meraním a reguláciou teploty o objeme 250 a 1000 cm3. 
Ako reakčné médium sme použili najčastejšie kyslý vodno
-alkoholický roztok, pričom najčastejšie sme ako kyselinu 
aplikovali HCl. Do roztoku sme pridávali zmes H2S a SO2 
(najčastejšie v mólovom pomere 2 : 1). Stanovovali sme 
vplyv reakčného času a ďalších reakčných podmienok na 
celkový výťažok síry, jej zloženie a termickú stabilitu. 

Stanovenie frakcie síry nerozpustnej v CS2 v zmesi 
s cyklooktamérnou sme vykonávali rozpúšťaním 1 g vzor-
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ky síry v prefiltrovanom CS2 v množstve 250 cm3 pri tep-
lote 20 °C počas 1 h. Potom sme zmes prefiltrovali cez 
vysušený a odvážený filtračný téglik (S3). Zvyšok sme 
premyli 100 cm3 CS2 a presávali niekoľko minút vzdu-
chom. Potom sušili v sušiarni pri 50 °C do konštantnej 
hmotnosti a téglik odvážili. Obsah polymérnej síry (hm.%) 
sme vypočítali  ako pomer hmotnosti nerozpustnej vysuše-
nej síry k celkovej navážke.   

Termickú stabilitu vzorky sme vykonávali štandard-
nou skúšobnou metódou na stanovenie stability (metóda 
diferenciálnej termickej analýzy  DTA)17. Pri metóde 
DTA sú termočlánky pre vzorky aj referenčný materiál 
spojené do série s opačnou polaritou tak, že merajú teplot-
ný rozdiel. Prídavný termočlánok je vybavený na meranie 
absolútnej teploty vzorky alebo referenčného materiálu. 
Táto metóda sa používa ako prvotná skúška na zisťovanie 
termických rizík chemických látok a zmesí. 

Výsledky a diskusia 
 
Výsledky vplyvu reakčných podmienok na syntézu 

síry nerozpustnej v CS2, t. j. polymérnej, z H2S a SO2 pri 
ich mólovom pomere 2:1 vo vodno-metanolickom roztoku 
a vo vodnom roztoku etylénglykolu, a na výťažok celkovej 
síry, obsah polymérnej síry a jej termickú stabilitu sú 
v tab. I. Obsah alkoholu v roztoku bol 15 hm.% a obsah 
HCl 20 hm.%. 

Z výsledkov v tab. I vyplýva, že nízke reakčné teploty 
(do 40 °C) sú vhodnejšie na dosiahnutie vyššieho obsahu 
polymérnej síry a tiež jej vyššej termickej stability. Neprí-
tomnosť metanolu významne spomaľuje nielen vlastnú 
oxidačno-redukčnú reakciu, ale negatívne ovplyvňuje aj jej 
termickú stabilitu. Výsledky vplyvu recirkulácie 81,8 až 
92,7 hm.% vodno-metanolického roztoku HCl a teploty sú 
v tab. II. 

Vzorka Reakčné médium Výťažok 
síry [%] 

Polymérna síra 
vo výťažku 

[hm.%] 

Termická 
stabilita 

[%] 

Kyslosť ako 
H2SO4 [%] 

Popol [%] 

čerstvé recirkulované 

[g] [%] [g] [%] 

13 110 100 0 0 100 77,9 64,3 0,03 0,06 

14 12,2 11,1 97,8 88,9 99 80,9 63,3 0,04 0,04 

15 15,0 13,6 95,0 86,3 108 81,4 63,6 0,09 0,24 

16 17,5 16,0 92,3 584,0 127 78,6 64,4 0,11 0,10 

17 10,0 9,1 100 90,9 113 76,0 62,5 0,24 0,03 

18 8,0 7,3 102 92,7 99 82,6 64,1 0,07 0,03 

19 15,0 13,6 95,0 86,3 104 82,7 58,5 0,06 0,03 

20 10,0 9,1 100 90,9 110 81,3 65,2 0,05 0,09 

Tabuľka II 
Vplyv recirkulácie vodno-metanolického roztoku kyseliny soľnej (20 % HCl, 15 % CH3OH) s dopĺňaním čerstvého rozto-
ku na obsah polymérnej síry a jej termickú stabilitu 

Vzorka Použitý alkohol Teplota ± 1 [°C] Výťažok síry [%] Polymérna síra vo 
výťažku [hm.%] 

Termická stabilita 
[%] 

1 metanol 2 83,0 78,1 63,7 

2 metanol 3 78,0 80,4 67,0 

3 metanol 6 78,0 77,7 60,1 

4 metanol 7 89,0 68,2 51,0 

5 metanol 20 99,7 70,9 43,0 

6 metanol 40 84,0 70,4 59,5 

7 etanol 20 89,3 79,8 53,1 

8 etanol 40 88,5 80,2 52,3 

9 etylénglykol 75 39,0 20,1 10,9 

10 etylénglykol 90 67,0 18,8 21,2 

11  60 39,0 46,4 32,8 

12  75 31,0 25,5 22,9 

Tabuľka I 
Vplyv reakčných podmienok na prípravu polymérnej síry z H2S a SO2 vo vodnom roztoku HCl v prítomnosti alkoholu; 
reakčný čas: 1,5 h 
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Z výsledkov vyplýva, že odoberaním časti reakčného 
roztoku (do 20 % obsahu) a jeho náhradou čerstvým rozto-
kom (zloženia v hm.%.: CH3OH = 20, HCl = 28, voda = 
52), možno dosahovať trvalo vysoký obsah polymérnej 
síry s vysokou termickou stabilitou. Pravda, zvýšenie kon-
centrácie HCl a CH3OH možno dosiahnuť aj dosycovaním 
reakčnej zmesi plynným HCl a prídavkami CH3OH. Jed-
noduchá regenerácia roztoku by zrejme v oboch variantoch 
bola aj technicko-ekonomicky výhodná. 

Ďalšie výsledky syntézy polymérnej síry vo vodno-
metanolickom roztoku HCl z H2S a SO2 (mólový pomer = 
2 : 1), s recirkuláciou 90,4–100 hm.% a s náhradou 1,4–9,6 
hm.% čerstvým vodno-metanolickým roztokom HCl za 
použitia reaktora o objeme 1000 cm3 a pri teplote 5  1 °C 
na tvorbu polymérnej síry a jej termickej stability sú 
v tab. III. 

Za uvedených podmienok (t. j. v experimentoch do-
siahnutých v reaktore o objeme 250 cm3, tak aj o objeme 
1000 cm3, a pri recirkulácii roztoku po separácii síry do 
ďalšieho stupňa reakcie s náhradou maximálne 10 hm.% 
čerstvým vodno-metanolickým roztokom) obsah polymér-
nej síry v zmesi s cyklooktamérnou tvorí okolo 80 hm.%, 
pričom jej termická stabilita dosahuje minimálne 52 %. 

Aj keď je CH3OH cenovo najdostupnejší, orientačne 
sme preskúmali ako reakčné prostredie butanol, glycerol 
a glykol. Dosiahnuté výsledky sú v tab. IV, z ktorých je 
zaujímavá vyššia termická stabilita polymérnej síry získa-
ná vo vodno-glycerol-hydrochloridovom roztoku. Výťažok 
polymérnej síry v butanole a glycerole je čiastočne nižší 
ako v CH3OH. Nazdávame sa, že pre ďalšie doriešenie 
procesu pre potenciálnu realizáciu v priemyselnom merad-
le môže byť okrem CH3OH zaujímavý aj etanol 

Tabuľka III 
Vplyv recirkulácie vodno-metanolického roztoku HCl s dopĺňaním čerstvého roztoku na obsah polymérnej síry a jej ter-
mickú stabilitu 

Vzorka Reakčné médium Výťažok 
síry [%] 

Polymérna síra 
vo výťažku 

[hm.%] 

Termická 
stabilita [%] 

Kyslosť ako H2SO4 [%] 

čerstvé recyklované pôvodná po premytí 
vodou [g] [%] [g] [%] 

21 83,2 100 0 0 98 79,8 60,5 0,136 0,109 

22 12,0 1,4 820 98,6 97 75,7 60,3 0,111 0,026 

23 0 0 830 100 95 83,0 58,0 0,236 0,064 

24 0 0 830 100 102 80,1 57,1 0,277 0,027 

25 40,0 4,8 790 95,2 108 82,2 51,1 0,145 0,034 

26 80,0 9,6 750 90,4 99 81,0 59,1 0,287 0,092 

27 80,0 9,6 750 90,4 109 81,7 52,8 0,098 0,038 

28 80,0 9,6 750 90,4 100 77,8 53,9 0,06 0,040 

Tabuľka IV 
Vplyv substitúcie metanolu vo vodnoalkoholicko-hydrochloridovom roztoku na výťažok síry, obsah polymérnej síry a jej 
termickú stabilitu pri teplote 20 ± 1 °C a reakčnej dobe 3 h 

Vzorka Použitý alkohol Výťažok síry [%] Polymérna síra  
vo výťažku [%] 

Termická stabilita 
[%] druh koncentrácia [hm.%] 

29 n-butanol 15 87,0 75,7 62,0 

30 n-butanol 15 111,0 62,3 57,6 

31 etylénglykol 15 127,0 62,7 56,4 

32 dietylénglykol 15 98,6 60,8 46,8 

33 trietylénglykol 15 102,0 64,1 66,0 

34 polyetylénglykol 15 92,0 65,1 45,2 

35 glycerol 15 113,0 73,8 98,7 

36 glycerol 5 110,0 70,8 58,3 

37 glycerol 2,5 103,0 67,4 53,8 
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a pravdepodobne aj glycerol. Tiež stojí za uváženie pre-
skúmať možnosti výroby prevažne polymérnej síry 
v nadväznosti na priemyselne realizované procesy podľa 
výroby cyklooktamérnej síry z H2S podľa Clausa. Stojí 
tiež za posúdenie overiť aj jednoduché odstraňovanie prí-
mesí cyklooktamérnej síry za použitia dostupných 
a bezpečných rozpúšťadiel pre výrobu v podstate čistej 
polymérnej síry. 

 
 

Záver 
 
Preukázali sme, že v kyslom vodno-alkoholickom 

prostredí za prítomnosti H2SO4 alebo HCl a nižších alifa-
tických jednomocných až viacmocných alkoholov je mož-
né dosiahnuť vysoký stupeň premeny zmesi H2S a SO2 
(v mólovom pomere 2 : 1) na zmes prevažne polymérnej 
síry s cyklooktamérnou. Vhodná je aj recirkulácia vodno-
metanolického roztoku kyseliny soľnej (20 hm.% HCl 
a 15 % CH3OH) s doplňovaním strát čerstvým roztokom 
kyseliny a alkoholu. Obsah polymérnej síry v zmesi je 
okolo 80 %. Podobné výsledky sa dosahujú aj v kyslom 
butanolovom roztoku. Substitúciou metanolu alebo etanolu 
mono- až polyetylénglykolom (s priemernou mólovou 
hmotnosťou 300 g mol1) je tvorba polymérnej síry, ale aj 
jej termická stabilita zreteľne nižšia. Pozoruhodná je však 
vyššia termická stabilita polymérnej síry vzniknutej 
v kyslom vodno-glycerolovom prostredí. 
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The article deals with the conversion of hydrogen 

sulfide and sulfur dioxide to polymeric sulfur H2S is oxi-
dized with SO2 at a mole ratio of 2:1 in aqueous-alcoholic 
H2SO4 or HCl in the presence of ethylene glycols (up to 
poly(ethylene glycol) or glycerol) at 6–90 °C. The total 
yield of S is  ca. 99.7 %. The product contains 70–80 wt.% 
of polymeric S in a mixture with S  cyclooctamer. At 
20–40 °C, the content of polymeric S is 70.4–70.9 % and 
its thermal stability is 52–75 %. Smaller amounts of poly-
meric S formed when ethylene glycol or higher alcohols 
are used. The use of glycerol leads to a higher thermal 
stability of polymeric S.  


