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(57) Спосіб регенерації відпрацьованих травиль-
них розчинів шляхом видалення з розчинів над-
лишку міді, який відрізняється тим, що надлишок
міді з розчинів видаляють у вигляді осаду, для
чого відпрацьований травильний розчин змішують
з сполуками сірки, яка має від'ємний другий сту-
пінь окислення, після чого утворений осад сполук
міді відокремлюють від травильного розчину.

Корисна модель відноситься до галузі хімії і
може знайти застосування для регенерації відпра-
цьованих травильних розчинів, які утворюються у
виробництві друкованих плат.

Відомий спосіб регенерації відпрацьованих
травильних розчинів шляхом часткового зливу
розчину на утилізацію і додаванням до первинного
об'єму розчину сполук складових травильного роз-
чину,  який не містить сполук міді.  [Ильин В.  А.
Технология изготовления печатних плат. - Л.: Ма-
шиностроение, 1984. - 77с].

Недоліками цього способу регенерації відпра-
цьованих травильних розчинів є висока вартість
складових солей в зливаємому розчині, а також
технологічні труднощі їх утилізації.

Найбільш близьким по технічній суті є спосіб
регенерації відпрацьованих травильних розчинів, у
якому надлишок міді видаляють шляхом електро-
лізу відпрацьованих травильних розчинів з утво-
ренням на катоді металевої міді [CN, Стрельников
И. А., Авдеев Б. В, Булкин Б. И. Извлечение моде-
лей из травильных растворов производства печа-
тных плат и переработка её в товарную продук-
цию// Актуальные проблемы вузовской науки и
промышленного производства. Сборник научных
трудов. Выпуск 2, Московский государственный
открытый университет, Москва, 2004., с.152-157].

Недоліками прототипу є великі втрати елект-
роенергії на видалення міді (4,5кВт×год.  на 1кг мі-
ді), необхідність підготовки відпрацьованих трави-
льних розчинів до електролізу, а також складність
обладнання при використанні газового аміаку.

У основу корисної моделі поставлена задача
створення способу регенерації відпрацьованих
травильних розчинів в якому надлишок міді з від-

працьованих травильних розчинів виробництва
друкованих плат виділяється у вигляді осаду спо-
лук міді,  не викликаючи зміни розчину по іншим
складовим. Такий спосіб регенерації відпрацьова-
них травильних розчинів виключає втрати елект-
роенергії на електроліз, необхідність підготовки
відпрацьованих травильних розчинів до електролі-
зу, використання газового аміаку, а також спро-
щення способу за рахунок обладнання.

Таким чином, перетворення надлишку міді у
відпрацьованих травильних розчинів виробництва
друкованих плат у осад сполук міді з відокремлен-
ням його від травильного розчину, дає можливість
регенерувати відпрацьовані травильні розчини з
малими втратами електроенергії на простому об-
ладнанні.

Поставлена задача досягається тим, що реге-
нерацію відпрацьованих травильних розчинів ви-
робництва друкованих плат проводять шляхом
змішування їх з сполуками сірки, яка має від'ємний
другий ступінь окислення, утворення осаду сполук
міді і відокремленням травильного розчину від
осаду.

Приклад 1. Мідно-аміачний відпрацьований
травильний розчин виробництва друкованих плат,
що містить комплексні сполуки аміаку і міді,  у пе-
рерахунку на мідь 150г/л змішали з сполуками сір-
ки, яка має від'ємний другий ступінь окислення.
Суміш перемішували протягом не менш 30 хвилин.
Осад сполук міді, що утворився, відокремили від
травильного розчину. Одержали регенерований
мідно-аміачний травильний розчин виробництва
друкованих плат, що містить комплексні сполуки
аміаку і міді у перерахунку на мідь 120г/л.
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