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(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ РЕКУПЕРАЦІЙНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ГАЛЬВАНІЧНИХ ШЛАМІВ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб рекупераційної утилізації гальванічних шламів, згідно з яким гальванічний шлам піддається 
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 утворені сульфати металів нікелю, міді, заліза вилуговуються 25 %-ним 
розчином гідрооксиду амонію з одночасним пропусканням крізь розчин стиснутого повітря, що в сукупності 
призводить до утворення розчину гідроксидів металів та сульфату амонію, який потім відокремлюють 
фільтруванням з наступним упарюванням та висушуванням, а утворений при цьому осад, що містить 
гідроксиди металів, обробляють 25 %-ним розчином гідрооксиду амонію, отримуючи розчин з комплексів міді 
та нікелю і гідроксиду заліза, які потім відокремлюються фільтруванням, при цьому осад у вигляді гідроксиду 
заліза піддають сушінню та прокалюванню з утворенням оксиду заліза, а утворений фільтрат - аміакати міді та 
нікелю - упарюють та висушують.
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