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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЗАЛІЗО-НІКЕЛЕВИХ АКУМУЛЯТОРІВ

(57) Формула корисної моделі:
Спосіб переробки відпрацьованих залізо-нікелевих акумуляторів, що передбачає попереднє розділення
металовмісної маси акумуляторів від пластикових елементів корпусу з наступним розчиненням металовмісної
маси відпрацьованих акумуляторів у сірчаній кислоті з отриманням сульфатів металів, який відрізняється
тим, що сульфати металів піддають осадженню гідрооксидом амонію, з пропусканням через розчин повітря з
додаванням у стехіометричній кількості пероксиду водню, двовалентного нікелю та тривалентного заліза, які у
вигляді осаду, після фільтрування і виокремленням фільтрату у вигляді кристалічного сульфату амонію,
розділяють гідрооксидом амонію з послідуючою фільтрацією на вакуум-фільтрі з отриманням фільтрату гідроокису тривалентного заліза, що підлягає послідовному висушуванню, перетворенню у барвник та
вилученню залізного порошку, та осаду - аміачного комплексу двовалентного нікелю, який піддається
послідовному випарюванню та сушінню.
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Державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими
люверсами.
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором
1791080520 необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути
«Завантажити».

Уповноважена особа Укрпатенту

12.05.2020
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І.Є. Матусевич

