


20 % TiO2. Титаномагнетитовий концентрат є перспективною сировиною для 

отримання залізовмісного та титановмісного продукту. Але на даний момент 

не застосовується вітчизняною металургійною галуззю в результаті, 

відсутності відповідної ресурсозберігаючої та високоефективної технології їх 

переробки. 

В зв’язку з цим спрямовані дослідження на встановлення та 

обґрунтування параметрів щодо розробки технології переробки вітчизняних 

титаномагнетитових концентратів, актуально. 

 

1. Наукова новизна, висновки і рекомендації  

До найбільш суттєвих результатів, які визначають наукову новизну 

дисертації, опонент може віднести наступне: 

– отримали подальший розвиток уявлення про морфологію 

титаномагнетитового концентрату, що дало змогу виявити три типи зерен, а 

саме: зерен з дрібнодисперсним ільменітом у магнетитовій матриці; зерен, 

які мають структуру рівномірно розподілених пластинчастих виділень 

ільменіту в магнетитовій матриці; зерен, структура яких представлена 

розподіленими пластинчастими виділеннями ільменіту та окремими 

мікрозернами «релікт-ільменіту» в магнетитовій матриці. 

– вперше визначено послідовність структурно-фазових змін 

мінерального складу  титаномагнетитового концентрату з вмістом TiО2 до 

25 % при карботермічному відновленні, які відбуваються у такій 

послідовності: а) фізико-хімічні та структурні перетворення мінералів олівіну 

і піроксену; б) відновлення заліза та його дифузія із магнетитової матриці 

зерна в міжзерновий простір; в) відновлення магнетитової частки зерна з 

утворенням сітки ільменіту; г) утворення титановмісної фази при відновленні 

сітки ільменіту та «релікт–ільменіту». 

– вперше на основі аналізу результатів дослідження структурно-

фазових перетворень при карботермічному відновленні окускованного 

титаномагнетитового концентрату встановлено, що формування 



залізовмісного та титановмісного продуктів з максимальним вмістом заліза 

металічного і діоксиду титану забезпечується за умов двохступінчастого 

процесу відновлення, який складається з відновлення магнетитової частки 

при збільшенні температури від 800 ºС до 1300 ºС (I ступінь) та подальшого 

відновлення ільменітової частки при збільшенні температури від 1300 ºС до 

1470-1500 ºС (II ступінь).  

 

2. Практичне значення результатів роботи 

Результати дисертаційної роботи мають практичне значення для 

освоєння переробки титаномагнетитових концентратів з масовою часткою 

TiO2 не більше 25 %. Автор виконав фундаментальні дослідження по 

встановлення температурно-часових параметрів двохступінчастого процесу 

відновлення окускованого титаномагнетитового концентрату з максимальним 

вилучення заліза металічного і діоксиду титану, відповідно, у залізовмісну й 

титановмісну фази. Розробив і науково обґрунтував одностадійну схему 

карботермічного відновлення титаномагнетитових котунів у кільцевій печі з 

обертовим подом, котра дозволяє отримати наступні товарні продукти: 

гранульований чавун (92-96,5 % Fe, 3,4-3,7 % C, 0,5 % V) з виходом 57 % та 

титановмісний шлак (50-55 % TiO2, до 7,4 % FeO) з виходом 43 %. Отримані 

результати були виконані при застосуванні титаномагнетитового 

концентрату із Кропивенського родовища. 

 

3. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано з урахуванням пріоритетних програм 

розвитку гірничо-металургійної галузі України до 2011 р., державної цільової 

науково-технічної програми розвитку та реформування гірничо-

металургійного комплексу на період до 2017. Матеріали дисертації 

являються собою результати отримані в рамках науково-дослідної роботи № 

32-861-11 «Вивчення титаномагнетитового продукту малих проб титанових 

руд Кропивенського родовища», в якій автор приймав участь як виконавець. 



 

5. Повнота відображення у публікаціях та апробація результатів 

роботи 

Основі результати дисертації опубліковано у 12 статтях та 8 тезах 

конференцій, у тому числі: 6 статей – у рецензованих фахових наукових 

журналах, рекомендованих МОН України, 4 статті – у закордонних 

журналах, 2 статті додатково відображають наукові результати. 6 статей 

опубліковано в наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних 

науково-метричних баз даних Google Scholar, Index Copernicus і DOAJ. 

Апробація основних результатів дисертації  доповідалися, 

обговорювалися на різних наукових конференціях і форумах. 

 

6. Загальна оцінка змісту дисертаційної роботи та її 

відповідальність встановленим вимогам 

Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел зі 188 найменувань (включаючи наукові публікації 

автора по темі дисертації). Дослідження викладене на 197 сторінках, з них 

107 – основного тексту, містить 42 рисунки, 24 таблиці, 7 додатків, що 

підтверджують достовірність впровадження результатів дисертаційної 

роботи. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету і завдання дослідження. Висвітлено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок здобувача, 

наведені дані про апробацію та структуру роботи. 

Перший розділ дисертації  присвячений аналітичному обзору 

літератури на тему дисертації. Показані основні виробники та світовий ринок 

титанової продукції. Проведена класифікація титаномагнетитових руд  за 

мінеральним типом та вмістом масової частки  діоксиду титану у 

титаномагнетитовому концентраті.  Проаналізовані відомі способи переробки 



титаномагнетитових концентратів, при цьому виділено їхні переваги та 

недоліки. 

За результатами виконаного літературного огляду за названою темою 

здобувачем сформований подальший напрямок власних наукових завдань 

дослідження.  

Зауваження до першого розділу: не розглянуті технологічні рішення 

по отриманню ванадію із титановмісного шлаку 

У другому розділі  приведений  комплекс методів дослідження, 

використаних у роботі, та результати їх застосування для обґрунтування 

параметрів твердофазного карботермічного відновлення 

титаномагнетитового концентрату отриманого від збагачення руд 

Кропивенського родовища.  

Встановлено, що титаномагнетит Кропивенського родовища являє 

собою не гомогенне утворення, а складний, і часто змінний за складом і 

структурою агрегат з двох і більше мінеральних фаз.  Визначено, що 

титаномагнетитовий концентрат на 93,3 % складається з титаномагнетиту 

котрий характеризується високим ступенем розкриття. Хімічний склад 

титаномагнетитового концентрату показав наявність в ньому високого вмісту 

масової частки TiO2 – 22,03 %,  Feзаг. – 51,99 % та V2O5 – 0,516 % окрім цього, 

значну кількість домішок S – 1,0 % і P2O5 – 0,49 %. 

Встановлено, що за морфологічною будовою титаномагнетитовий 

концентрат представлений трьома типами зерен для яких основою є 

магнетитова матриця в яку занурено вкраплення дрібнодисперсного 

ільменіту, пластинчастих виділень ільменіту та окремих мікрозерен «релікт-

ільменіту». 

Зауваження до другого розділу: в методику дослідження не 

включений рентгенофазовий аналіз складу шлакової фази.  

У третьому розділі проведено термодинамічний аналіз системи  Fe2O3 

– FeO – TiO2 – V2O5-С та визначено оптимальну кількість відновника.  



Останнє дуже важливо, тому що нестача відновника призводить до 

неповноти відновлення, а його надлишок - до утворення карбіду титану, що 

збільшать в'язкість шлаку.  

Обґрунтовано склад шихтових матеріалів для окускування 

титаномагнетитового концентрату, до яких увійшли: комбінована зв’язка 

бентоніту та полімеру FERROFORM; плавиковий шпат (флюсова добавка, 

що підвищує текучість титановмісного шлаку); графіт (відновник) з 

мінімальним вмістом мінеральних домішок. 

Дисертантом виконаний аналіз мікроструктури титаномагнетиту в 

котунах при різних термочасових параметрах процесу відновлення.  Автор 

розділив відновлення на дві зони, в яких відбуваються певні фізико-хімічні 

перетворення  складу титаномагнетитового концентрату: 

– перша зона знаходиться в температурному інтервалі 800-1000 
о
С, 

і включає повне відновлення олівінів і піроксенів та початок відновлення 

магнетитової матриці титаномагнетитового зерна; 

–  друга при 1000-1300 ºС відбудеться повне відновлення 

магнетитової частки та укрупнення відновленого заліза, а на місці 

титаномагнетитового зерна залишиться сітка ільменіту.  

Автором досконально вивчено послідовність структурних і хімічних 

перетворень мінерального складу титаномагнетитового концентрату в 

температурному діапазоні від 800
 о

С до 1500
 о

С при різних часових 

витримках. 

На основі аналізу результатів дослідження структурно-фазових 

перетворень при карботермічному відновленні встановлено параметри зон з 

мінімальними втратами заліза та діоксиду титану в відповідні  фази, а також 

забезпечується грануляція залізної фази. 

Зауваження до третього розділу: не визначено фазовий аналіз шлаку, 

відсутні результати досліджень впливу розміру котунів на їх структуру і 

процес  металізації. 



У четвертому розділі на основі отриманих результатів при 

дослідженні фізико-хімічних особливостей процесу відновлення 

окускованого титаномагнетитового концентрату приведена схема 

структурно-фазового перетворення мінеральних часток, що реалізується в 

високотемпературних зонах печі прямого відновлення з обертовим подом.  

Дана схема використана автором дисертації для створення циклів 

технологічної схеми процесу карботермічного відновлення. Технологічна 

схема складається з основних виробничих циклів: окускування шихтових 

матеріалів і їх сушку; нагрів, відновлення та плавлення котунів у 

високотемпературному агрегаті; охолодження продукту; подрібнення і поділ 

отриманого промпродукту на магнітну та немагнітну фракцію. 

 За розробленою технологічною схемою отримують два товарних 

продукту: гранульований чавун ( вихід 57 %) і титановмістних шлак з 50-

55 % TiO2 (вихід 43 %). 

У п’ятому розділі розроблена схема ланцюга апаратів та проведена 

економічна оцінка можливості переробки титаномагнетитових концентрату з 

масовою часткою діоксиду титану до 25 % із використанням сучасної 

методики. Показано, що підприємство, яке буде побудовано за 

рекомендацією дисертанта, матиме термін окупності капітальних інвестицій 

з урахуванням трьох років будівництва - 7,91 рік. Очікуваний річний 

економічний ефект становитиме 23,99 млн грн.  

Дисертаційна робота Бабошко Дмитра Юрійовича “Фізико-хімічні та 

структурно-фазові перетворення при карботермічній переробці 

титаномагнетитових концентратів” в цілому добре оформлена, написана 

технічно грамотною мовою, характеризується цілісність за змістом і 

достатнім  науковим рівнем. Дисертація відповідає вимогам МОН України. 

За своїм змістом і рівню досліджень, по своїй завершеності і практичним 

результатам дана робота відповідає вимогам, що пред’являються до 

кандидатських дисертацій. Зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертаційної роботи.  



В той же час слід відмітити загальні зауваження до дисертаційної 

роботи : 

- у першому розділі не розглянуті технологічні рішення по 

отриманню ванадію із титановмісного шлаку; 

- у другого розділі в методику дослідження не включений 

рентгенофазовий аналіз складу шлакової фази:  

- у  третьому розділі  не визначено фазовий аналіз шлаку;  

- відсутні результати досліджень впливу розміру котунів на їх 

структуру і процес  металізації; 

-  в тексті пояснювальної записки зустрічаються нечисленіі 

редакційні помилки  (с.28; с.49; с.55; с.82; с.138).   

Слід зауважити, що визначені у відгуку зауваження не ставлять під 

сумнів вихідні наукові положення і основні результати проведених 

дисертантом досліджень. 

 

7. Загальні висновки 

Аналізуючи зміст дисертації в цілому, можна відзначити наступне. 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій на 

підставі отриманих теоретичних і експериментальних даних вирішена 

важлива науково-технічна задача розробки технології переробки 

титаномагнетитових концентратів з вмістом діоксиду титану до 25 % з 

корінних, складних комплексних руд, заснованої на одностадійній технології 

карботермічного відновлення з використанням кільцевої печі з обертовим 

подом, та обґрунтована можливість отримання товарних продуктів у вигляді 

гранульованого легованого чавуну і титановмісного шлаку. Наукова новизна 

роботи, її зміст та висновки відповідають паспорту спеціальності 05.16.02 – 

металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Автореферат 

і публікації достатньо повно відображають зміст і основні наукові результати 

виконаного дослідження. Зміст автореферату та основних положень 

дисертації ідентичний. 



 


