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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ОЛОВО-, НІКЕЛЬ-, МІДЬ- ТА ЗАЛІЗОВМІСНИХ ВІДХОДІВ ГАЛЬВАНІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб утилізації олово-, нікель-, мідь- та залізовмісних відходів гальванічного виробництва, згідно з яким 
гальванічний шлам піддають розчиненню в сірчаній кислоті з утворенням гідроксидів металів, що переходять в 
розчинні сульфати, а нерозчинні домішки і сульфат кальцію залишаються в осаді, які після фільтрації та 
сушіння відправляють на склад, який відрізняється тим, що сульфати металів олова, нікелю, міді, заліза 

спрямовують дозовано через мірник до реактора з мішалкою, куди за допомогою мірника подають 25 %-ний 
розчин гідрооксиду амонію з одночасним нагнітанням компресором в розчин стиснутого повітря, що в 
сукупності призводить до утворення розчину гідроксидів металів та сульфату амонію, який потім 
відокремлюють на барабанному фільтрі з наступним упарюванням у випарному апараті та висушуванням у 
вакуум-сушильній камері, а утворений при цьому осад, з вмістом гідроксидів металів, після фільтрації на 
барабанному фільтрі направляють до накопичувача, звідкіля через мірник надходить до реактора, де 
внаслідок реакції з 25 %-ним розчином гідрооксиду амонію, поданого через мірник, утворюються розчинні 
аміачні комплекси міді та нікелю й нерозчинні гідрооксиди олова та заліза, при цьому аміачні комплекси, 
відфільтровуючи на барабанному фільтрі, надходять до випарного апарата та вакуум-сушильної камери і 
зневоднюють, а гідрооксиди олова та заліза насосом нагнітаються до накопичувача, звідкіля через мірник 
попадають до реактора з дозованим вмістом їдкого натрію, який сприяє виникненню реакції з утворенням 
розчинної натрієвої солі метаолов'яної кислоти та осаду у вигляді гідроксиду заліза, що відокремлюють на 
барабанному фільтрі, при цьому осад - гідроксид заліза - висушують у вакуум-сушильній камері та 
прокалюють в печі, а натрієва сіль метаолов'яної кислоти випарюють у випарному апараті з наступним 
висушуванням у вакуум-сушильній камері. 
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