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(57) Спосіб одержання мідного купоросу, при яко-
му відпрацьовані мідно-аміачні травильні розчини 

виробництва друкованих плат підкислюють при 
перемішуванні кислотою до рН 6...7, відокремлю-
ють осад основних сполук міді від розчину хлориду 
амонію промиванням водою з подальшим сушін-
ням, який відрізняється тим, що осад основних 
сполук міді змішують з сірчаною кислотою і водою 
з розрахунку стехіометрії утворення розчину мід-
ного купоросу, відокремлюють від осаду домішки з 
подальшим охолодженням розчину. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до способів оде-
ржання сполук міді, насамперед мідного купоросу, 
який широко застосовується у народному госпо-
дарстві. 

Відомий спосіб одержання мідного купоросу 
шляхом розчинення у присутні кисню і хлориду 
амонію металевої міді сірчаною кислотою, нейтра-
лізації розчину кислої солі, відокремлення осаду з 
послідовною його сушкою. [Позин М.Е. Технология 
минеральных солей. 4.1, изд. 4-е. Л., «Химия», 
1974., с. 661]. 

Недоліками цього способу одержання мідного 
купоросу є висока вартість сировини - міді і її со-
лей, а також технологічні труднощі при їх одер-
жанні. 

Найбільш близьким по технічній суті є спосіб 
одержання сполук міді з відпрацьованих мідно-
аміачних травильних розчинів виробництва друко-
ваних плат шляхом попереднього відокремлення 
від осаду при температурі рівною чи нижчою тем-
ператури осадження основних сполук міді, підкис-
лення їх кислотою до рН=6...7 при перемішуванні, 
осадженням при цьому основних сполук міді з по-
дальшим відокремленням їх від розчину хлориду 
амонію, промивкою водою і сушею [Патент України 
58686 А 7 C01G3/00 15.08.2003. Бюл.№8]. 

Недоліками прототипу є втрати сполук міді при 
відокремленні домішок у присутні хлориду амонію 
та неможливість відокремлення домішок при утво-
ренні осаду сполук міді при збереженні відпрацьо-
ваного травильного розчину за рахунок зниження 
температури і концентрації аміаку. 

У основу корисної моделі поставлена задача 

створення способу одержання мідного купоросу з 
відпрацьованих мідно-аміачних травильних розчи-
нів виробництва друкованих плат з виключенням 
витрат сполук міді при зниженні температури і 
концентрації аміаку у відпрацьованому травиль-
ному розчину. 

Поставлена задача досягається тим, що оде-
ржання мідного купоросу з відпрацьованих трави-
льних розчинів виробництва друкованих плат до-
сягають шляхом змішування їх з сірчаною 
кислотою до рН 6...7, відокремленням розчину 
хлориду амонію від осаду основних сульфатів міді 
і домішок. Далі осад змішують з сірчаною кисло-
тою з розрахунку стехіометрії утворення у суміші 
мідного купоросу, відокремлюють від осаду домі-
шок і з фільтрату, при охолодженні, одержують 
осад мідного купоросу. 

Приклад 1. Один літр мідно-аміачного відпра-
цьованого травильного розчину виробництва дру-
кованих плат, що містить комплексні сполуки аміа-
ку і міді, у перерахунку на мідь 165г/л підкислили, 
при перемішуванні, сірчаною кислотою до рН=7, 
фільтрацією відокремили осад основних сульфатів 
міді від розчину хлориду амонію. Осад змішали з 
оборотним розчином і сірчаною кислотою з розра-
хунку стехіометрії утворення розчину мідного ку-
поросу, відокремили від осаду домішок і з фільт-
рату при охолодженні одержали осад мідного 
купоросу, який промили водою. Промивний та ма-
точний розчини використали у якості оборотного 
розчину. Після сушки осаду одержали 635г мідного 
купоросу, який задовольняє вимогам ГОСТ 19347-
99. 

 



3 11962 4 
 
 

 

Приклад 2. Осад відпрацьованого травильного 
розчину виробництва друкованих плат, що містить 
комплексні сполуки аміаку, хлору і міді, який міс-
тить у перерахунку на мідь 28,4%, змішали з обо-
ротним розчином і сірчаною кислотою до рН=7, 
відокремили від розчину хлориду амонію і змішали 
з оборотним розчином і сірчаною кислотою з роз-
рахунку стехіометрії утворення у суміші мідного 

купоросу, відокремили від осаду домішок і з фільт-
рату при охолодженні одержали осад мідного ку-
поросу, який промили водою. Промивний та мато-
чний розчини використали у якості оборотного 
розчину. Після сушки осаду одержали 1068г мідно-
го купоросу, який задовольняє вимогам ГОСТ 
19347-99.
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