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Ванадійвмісні шлами як сировина для одержання сполук ванадію 
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Ванадій є дорогим і в той же час токсичним металом, тому регенерація його з 

промислових відходів є однією із важливіших задач, яка одночасно вирішує 

проблему залучення до сфери виробництва дефіцитного ванадію і захист 

навколишнього середовища. 

Сировиною для одержання ванадієвої продукції у промислових масштабах 

можуть бути зольні відходи і шлами теплових електростанцій, що спалюють 

високосірчані мазути; шлаки металургійного виробництва, які одержані при 

виплавці сталі і чавуну; відходи титанового і алюмінієвого виробництва; 

каталізатори, що застосовуються в основному у виробництві сірчаної кислоти і 

формальдегіду [1]. 

Для України перспективним є одержання ванадію із чорного шламу – відходу 

виробництва титан (IV)оксиду пігментного (ПАТ «Сумихімпром») – з вмістом 

ванадію 0,21 мас.%. Окрім ванадію відходи титанового виробництва вміщують 

велику кількість компонентів, що ускладнює процес вилучення [2]. Тому для 

подальших досліджень і вибору оптимального методу вилучення ванадію із шламу, 

розглядались прості двокомпонентні системи сульфатів і оксидів елементів, яких 

вміст у шламі найбільший.  

Було досліджено вплив концентрації реагентів, температури і часу проведення 

експерименту на ступінь вилучення компонентів і визначені оптимальні параметри 

у наступних системах: V2O5 – CaSO4; V2O5 – Fe2(SO4)3; V2O5 – MgSO4; CaSO4 – 

Fe2(SO4)3; CaSO4 – MgSO4; MgSO4 – Fe2(SO4)3. Концентрацію ванадію у системах 

після розділення визначали колориметричним шляхом – перекісним методом – із 

застосуванням фотоелектричного колориметра [3]. Ступінь вилучення ванадію 

досягає 80 %, тому ціль подальших досліджень – підвищення ступеня вилучення і 

вивчення більш складних систем – трьох - і чотирьохкомпонентних.  
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