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УДК 502.3 
Нестер А. А. (Україна, Хмельницький) 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ПЛАТ ТА 
ГАЛЬВАНОВИРОБНИЦТВА 

Рівень забруднення навколишнього середовища в районах розташування цехів виробництва 
плат, гальванічних і фарбувальних цехів, які є найбільшими джерелами екологічної небезпеки, 
належать до числа основних забруднювачів. Як приклад, розглядається стан з утворенням шламів 
при роботі ліній травлення друкованих плат при нормальній роботі на повну потужність. Так, при 
продуктивності лінії травлення 14 м2/год, кількість шламів при місячній роботі в одну зміну 
складе приблизно 2400-2500 кг. Це приводить до нагромадження на територіях підприємств 
значних кількостей небезпечних відходів, які практично завдають шкоди ґрунтам, 
навколишньому середовищу.  

Сучасні підприємства, в кращий для виробництва час, виробляли приблизно 4·103 м2 плат, 
накопичили на своїй території по 1000-2000 тонн і більше відходів за рік в вигляді шламів, які 
зберігаються в ємкостях, поліетиленових мішках и попадають під дію атмосферних осадів. В 
процесі дії на них атмосферних осадів солі вимиваються та переходять у ґрунти, поверхневі води, 
забруднюючи навколишнє середовище та підвищуючи рівень екологічної небезпеки. 

Поховання відходів небезпечно з точки зору охорони навколишнього середовища, оскільки 
відходи, будучи продуктами з токсичними властивостями і нестабільного хімічного характеру, 
можуть мігрувати у повітряне середовище або ж у формі різноманітних розчинних сполук 
переходити в ґрунтові води, а потім асимілюватися в рослинах і потрапляти в корм тварин і в їжу 
людям. Більш перспективним є шлях утилізації ряду відходів у будівництво, а також їх 
використання в якості напівпродуктів у промисловості.  

В даний час близько 25% вироблених в нашій країні хімічних відходів використовується 
повторно. У багатьох країнах світу накопичено досвід з рециркуляції металів, які містяться у 
відходах, до яких, зокрема, відносяться і відходи гальванічних виробництв.  

З огляду на викладене вище, проведено розрахунки та виконаний прогноз забруднення 
(засолення) ґрунтів шламами друкованих плат і гальваніки названих виробництв на техногенно 
порушеній території на різні строки, що дозволяє намічати шляхи для підвищення екологічної 
безпеки територій підприємств виробництва плат і гальваніки.  

Величина визначена розрахунком показує, що через 1 рік після відсипання солей верхній 
півметровий шар зони аерації перейде в категорію слабко й середньо засолених. У наступні роки 
вміст солей буде збільшуватися в часі й по глибині. Через 10 років сольовий профіль досягне 
глибини 1,5-2м, що створить серйозну загрозу нижче лежачим підземним водам. 

Щоб уникнути нагромадження шламів на території підприємств пропонується 
використовувати технологію регенерації відпрацьованих розчинів травлення, при якій виділений 
метал використовується як вторинна сировина для виробництва міді, а регенерований розчин 
повторно використовується для травлення друкованих плат. 

Після впровадження пропозицій, запропонованих в роботі, різко падає кількість сполук міді, 
що виділялась у вигляді шламів. Проведений розрахунок показав, що кількість виділених шламів, 
яка буде створюватись на очисних спорудах, сягне мінімальних значень, величину яких можна 
обрахувати з таких міркувань:  

- розчин буде працювати без змін 2-3 місяці і при заміні буде злито всього близько 300 л 
відпрацьованого розчину; 

- розчин утримує 25-30 кг міді, що менше 0,5 кг/добу, а в масі шламів складе близько 1 кг, 
тобто при загальній кількості шламів може не прийматись в розрахунок. 

Проблема підвищення екологічної безпеки територій, які піддаються техногенному 
навантаженню в процесі виробництва плат та гальваніки, вимагає комплексного підходу для її 
рішення, що полягає як у превентивному, так і в комплексі запобіжних ліквідаційних мір. 

До першої групи методів варто віднести технологічні й управлінські заходи. Їх завдання 
полягає в попередженні й зниженні забруднення НПС шляхом застосування екологічно безпечних 
реагентів, готування розчинів, які дозволяють зменшити токсичність відходів. В технологічні 
процеси виробництва плат та гальваніки повинні включатися заходи, які можуть тут же 
переробляти на необхідні для промисловості, сільського господарства та населення товари. 



 

 
 

200

 
 

 

 

Наукове видання 

 

 

VІІ-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ 

 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

(Екологія / Ecology – 2019) 
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

 

 

 

Матеріали подаються в авторській редакції 
 

Комп’ютерне оформлення:  Кватернюк С.М., Петрук Р.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


