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                                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Промислові поклади титанових руд України 

оцінюються у 8,4 млн т, що становить 7–12 % від світових запасів. Розвідано 

26 родовищ, до яких належать комплексні корінні та розсипні. Нині 

розробляються лише розсипні родовища, запаси яких з кожним роком помітно 

скорочуються. Тому найближчим часом до переробки стануть затребуваними 

корінні руди апатит-титаномагнетит-ільменітового складу. Наявні технології 

збагачення цих руд, наприклад Кропивенського родовища, дають змогу 

отримувати, крім основних ільменітових та апатитових товарних концентратів, 

ще й титаномагнетитовий, який містить 46–52 % Feзаг. і 20–25 % TiO2. 

Титаномагнетитовий концентрат, який зараз не переробляється вітчизняними 

металургійними підприємствами, є перспективною сировиною для 

промислового отримання товарного залізовмісного та титановмісного 

продуктів. Наявні закордонні технології переробки титаномагнетитових руд і 

концентратів передбачають використання двостадійних процесів, які 

складаються з попереднього відновлення та рудотермічного електричного 

плавлення з подальшим розділенням на промпродукти. Ці технології 

характеризуються високою витратою енергії й екологічною небезпечністю. Тому 

дослідження, спрямовані на пошук та обґрунтування технічних і технологічних 

рішень із переробки вітчизняних титаномагнетитових концентратів, є 

актуальними і важливими для металургії України. 

Мета і завдання дослідження. Розробити ресурсозберігаючу технологію 

карботермічної переробки окускованого титаномагнетитового концентрату 

Кропивенського родовища з отриманням товарного залізовмісного та 

титановмісного продуктів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– проаналізувати особливості наявних технологій переробки 

титаномагнетитових концентратів; 

– проаналізувати мінеральний склад і дослідити структурно-текстурні 

особливості титановмісної руди Кропивенського родовища й одержаного з неї 

титаномагнетитового концентрату; 

– дослідити процес твердофазного карботермічного відновлення 

окускованого титаномагнетитового концентрату; 

– обґрунтувати температурно-часові параметри карботермічного 

відновлення окускованого концентрату, які забезпечують формування двох 

промпродуктів з максимальним вмістом заліза металічного та діоксиду титану; 

– розробити рекомендації з упровадження запропонованих технологічних 

рішень щодо отримання товарних продуктів після карботермічного відновлення 

окускованого титаномагнетитового концентрату. 

Об’єкт дослідження – технологія отримання залізовмісного та 

титановмісного продуктів з титаномагнетитового концентрату збагачення руд 

Кропивенського родовища. 

Предмет дослідження – параметри карботермічного відновлення 

окускованого титаномагнетитового концентрату. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань 

залучався комплекс експериментальних і розрахункових методів дослідження: 

мікроскопічний – для визначення мінерального складу будови руди та 

титаномагнетитового концентрату; спектральний аналіз – для визначення 

елементного складу зерен титаномагнетиту; структурно-текстурний аналіз – 

для оцінки новоутворених фаз у результаті карботермічного відновлення; 

рентгенофлуоресцентний аналіз – для оцінки хімічного складу залізовмісного 

та титановмісного продуктів; статистичні методи – для обробки результатів 

досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Нові наукові результати, 

одержані автором, полягають у такому: 

1. 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. 

2. Уперше визначено послідовність структурно-фазових змін 

мінерального складу титаномагнетитового концентрату з вмістом TiО2 до 25 % 

при карботермічному відновлені, які відбуваються в 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». 

3. Уперше на основі аналізу результатів дослідження структурно-фазових 

перетворень при карботермічному відновленні окускованого титано-

магнетитового 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) і подальшого 

відновлення ільменітової частки при збільшенні температури від 1300 ºС до 

1470–1500 ºС (II ступінь). 

Практичне значення отриманих результатів. 

1. Визначено технологічні параметри процесу карботермічного 

відновлення окускованого титаномагнетитового концентрату з масовою 

часткою TiO2 не більше 25 %, які забезпечують отримання товарних продуктів: 

залізовмісного продукту у вигляді гранульованого чавуну (92–96,5 % заліза; 

3,4–3,7 % вуглецю; 0,5 % ванадію) та титановмісного шлаку (50–55 % діоксиду 

титану; 7,4–8,4 % закису заліза). 

2. Розроблена технологія карботермічного відновлення окускованого 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища, яка відрізняється 

від наявних застосуванням кільцевої печі з обертовим подом, що дає змогу 
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реалізувати умови двохступінчастого процесу відновлення у відповідних 

температурних зонах, а саме: при 800–1300 ºС та 1300–1500 ºС. 

3. Розраховано очікуваний економічний ефект від упровадження 

розробленої технології отримання товарного гранульованого чавуну та 

титановмісного шлаку із титаномагнетитового концентрату від збагачення апатит-

титаномагнетит-ільменітової руди Кропивенського родовища, який становить 

23,99 млн грн на рік. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до 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 та планів виконання науково-дослідних робіт у 

ДВНЗ «Криворізький національний університет». Робота виконана в межах 

науково-дослідної роботи № 32-861-11 «Вивчення титаномагнетитового 

продукту малих проб титанових руд Кропивенського родовища», у якій автор 

брав участь як виконавець. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. Йому належать формулювання мети, планування і проведення 

досліджень, аналіз результатів експериментів та узагальнення висновків. 

Постановка завдань дослідження, формулювання наукової новизни та 

практичної цінності результатів виконувалися спільно з науковим керівником. 

Особистий внесок автора в опублікованих спільно зі співавторами працях 

полягає в такому: [1; 4; 5; 8] – постановка задач, обробка і аналіз результатів 

досліджень, формулювання висновків; [10; 12; 14] – аналіз літературних 

джерел, обробка отриманих даних, побудова графічних залежностей; [11; 13; 

18; 19; 20] – розробка технології переробки титаномагнетитового концентрату, 

аналіз отриманих результатів; [2; 3; 6; 7; 17] – обґрунтування процесу 

карботермічного відновлення окускованого титаномагнетитового концентрату, 

аналіз і обробка результатів лабораторних досліджень; [9; 15; 16] – аналіз і 

обробка результатів випробувань. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та отримані 

результати дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри 

МЧМЛВ, міжкафедральних семінарах ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» і ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

Основні наукові результати дисертації доповідалися, обговорювалися та 

отримали позитивну оцінку на різних наукових форумах і конференціях: 

Міжнародній науково-технічній конференції «Сталий розвиток промисловості 

та суспільства» (м. Кривий Ріг, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 рр.); Міжнародному 

форумі-конкурсі молодих учених «Проблемы недропользования» (м. Санкт-

Петербург, 2012 р.); ХIII Всеукраїнській науково-практичній конференції 

(м. Київ, 2015 р.); ХIII Міжнародній науково-практичній конференції «Литво. 

Металургія. 2017» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. 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, 
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2 статті додатково відображають наукові результати. 6 статей опубліковано 

в наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних 

науковометричних баз даних Google Scholar, Index Copernicus і DOAJ. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

5 розділів, висновків, списку використаних джерел зі 187 найменувань. 

Дослідження викладене на 197 сторінках, з них 107 – основного тексту, містить 

42 рисунки, 24 таблиці та 7 додатків. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 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. 

У першому розділі наведено огляд літературних джерел за темою 

дисертації, розглянуто ринки збуту і споживання титановмісних продуктів, 

наведено характеристику не тільки запасів комплексних корінних 

титановмісних руд України та зарубіжжя, але й отриманих із цих руд 

титаномагнетитових концентратів. Зазначено, що особливості титаномагнетитових 

концентратів українських родовищ зумовлюють необхідність їх комплексного 

промислового використання з метою отримання таких товарних продуктів, як 

чавун або легована сталь, ванадій і титановмісна продукція. Показана 

доцільність залучення до переробки титаномагнетитового концентрату 

збагачення апатит-титаномагнетит-ільменітових корінних руд Кропивенського 

родовища через вміст у ньому заліза та діоксиду титана. 

На підставі аналізу технологій комплексної переробки 

титаномагнетитових концентратів показано, що вони, переважно, є 

двохстадійними, енерговитратними й екологічно небезпечними. З’ясовано, що 

питанням впливу температурно-часових параметрів відновлення на кількісні та 

якісні характеристики структурно-фазових перетворень у титаномагнетитовому 

концентраті дослідники не приділяли достатньої уваги. 

У другому розділі наведено комплекс методів дослідження, 

використаних у роботі, та результати їх застосування для обґрунтування 

параметрів твердофазного карботермічного відновлення титаномагнетитового 

концентрату збагачення руд Кропивенського родовища. 

Встановлено, що за морфологічною будовою титаномагнетитовий 

концентрат представлений трьома типами зерен: зернами з дрібнодисперсним 

ільменітом у магнетитовій матриці (рис. 1, а); зернами зі структурою 

рівномірно розподілених пластинчастих виділень ільменіту в магнетитовій 

матриці (рис. 1, б); зернами, структура яких складається з розподілених 

пластинчастих виділень ільменіту та окремих мікрозерен «релікт-ільменіту» в 

магнетитовій матриці (рис. 1, в). 
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Рис. 1. Структури різних типів розкритих титаномагнетитових зерен:  

1 – пластинчасті виділення ільменіту; 2 – мікрозерна «релікт-ільменіту»;  

3 – апатит; 4 – пори. 

 

Аналіз результатів оцінки елементного складу (табл. 1) вказаних типів 

зерен титаномагнетитового концентрату підтвердив їхню складну будову і 

показав, що умови відновлення цього концентрату будуть значно відрізнятися 

від параметрів відновлення залізовмісного магнетитового концентрату. 

Розрахунками встановлено, що в магнетитовій матриці титаномагнетитового 

зерна міститься до 34,6 % Fe, а в ільменітовій частці – до 15 % Fe. Різна будова 

зерен і їх елементний склад зумовлюють необхідність визначення оптимальних 

температурно-часових параметрів відновлення магнетитової матриці та 

виділень ільменіту, при яких досягатиметься максимальне вилучення заліза та 

оксиду титану у відповідні промпродукти. 

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. 
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Таблиця 1  

Хімічний склад зерен титаномагнетитового концентрату 

Тип зерна 
Вміст елемента, % мас. 

Fe Ti V Si Mn 

1 

39,15 15,41 0,08 0,62 0,29 

40,84 15,36 0,46 0,53 1,99 

42,25 14,92 0,27 0,83 0,69 

44,39 13,77 0,02 0,72 0,49 

45,18 12,90 0,25 0,19 0,91 

Середнє 

значення 
42,36 ± 2,18 14,47± 0,96 0,22 ± 0,15 0,58 ± 0,21 0,87± 0,58 

2 

32,04 10,97 0,55 0,21 2,61 

33,34 11,18 0,47 0,33 0,71 

34,40 11,10 0,47 0,33 2,07 

35,67 11,98 0,42 0,35 1,12 

35,81 11,64 0,55 0,67 1,28 

Середнє 

значення 
34,25 ± 1,4 11,37 ± 0,37 0,49 ± 0,05 0,38 ± 0,15 1,56 ± 0,67 

3 

28,71 20,09 0,52 0,45 1,23 

31,33 19,63 0,25 0,48 0,40 

30,1 17,92 0,17 0,22 0,85 

33,30 18,50 0,24 0,43 1,14 

32,15 17,09 0,03 0,57 0,99 

Середнє 

значення 
31,24 ± 1,73 18,65 ± 1,08 0,24 ± 0,16 0,43 ± 0,11 0,92 ± 0,29 

 

В третьому розділі вивчено особливості фізико-хімічних і структурно-

фазових перетворень при карботермічному відновленні окускованого 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища. 

За допомогою програмного комплексу «TERRA» виконано термодинамічний 

аналіз процесу відновлення в системі Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 – C, що дало 

змогу визначити склад компонентів системи та спрогнозувати реакції 

утворення фаз і компонентів у системі при відповідних температурах. 

Визначено оптимальну кількість відновника в шихті, яка становить 18 % 

вуглецю (рис. 2). За такої кількості вуглецю відновлений продукт вміщує дві 

фази: металеву, представлену карбідами Fe3C та VC, і шлакову, представлену 

оксидами титану. За більш високої кількості вуглецю в шихті 

спостерігатиметься утворення в шлаковій фазі тугоплавких карбідів титану 

(ТіС), які підвищуватимуть в’язкість шлаку. 

Аналіз структури окускованого продукту засвідчив, що 

титаномагнетитовий концентрат (78 %), зв’язка (1 %), відновник (18 %) і 

флюсова добавка (3 %) рівномірно розподілені в об’ємі котунів (рис. 3). 
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Рис. 2. Залежність рівноважного складу фаз у системі Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 

від кількості вуглецю: а) –14 % С; б) – 16 % С; в) – 18 % С; г) – 20 % С. 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура сирих окускованих продуктів: 1 – титаномагнетитовий 

концентрат (світло-сірий колір); 2 – графіт (сірий колір); 3 – флюс (темно-сірий 

колір); 4 – пори (чорний колір). 
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Встановлено, що отримані сирі котуни мають задовільні властивості для 

подальшого їх відновлення: пористість – 30–35 %, міцність на стискання – 

1,32 кг/котун (для сухих – 2,7 кг/котун), міцність на скидання – 4,2 рази. 

Дослідження мікроструктури котунів при різних термочасових 

параметрах процесу термообробки показали, що відновлення 

титаномагнетитового концентрату відбувається у двох термочасових зонах, у 

яких відбуваються певні фізико-хімічні і структурно-фазові перетворення. 

В першому термочасовому періоді («низькотемпературна зона», 800–

1000 
о
С) відбувається фізико-хімічне перетворення залізовмісних силікатів (олівіну 

і піроксену) з утворенням магномагнетита-магнетиту та його подальше 

відновлення до заліза металічного. При 900 
о
С у зернах титаномагнетиту 

розпочинаються твердофазні зміни: навколо зерен з’являється темна облямівка 

завтовшки 10–15 мкм, яка характеризується більш високим вмістом титану 

(рис. 4, а) і виникає внаслідок відновлення магнетитової матриці зерна з 

утворенням металевого заліза у вигляді вкраплень менше 0,1 мкм і його 

дифузійним виносом за межі зерна (рис. 4, б). 

 

 
х200 

Рис. 4. Зміна структурних перетворень у котунах, відновлених при 900–1000 ºС:  

1 – виділення заліза металічного (білий колір); 2 – зерна титаномагнетиту 

(кремовий колір); 3 – пори (темно-сірий колір). 
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При 1000 
о
С в об’ємі котунів прискорюються твердофазні зміни, 

з’являється металеве залізо у вигляді вкраплень до 1 мкм. Зі збільшенням часу 

витримки при цій температурі до 40 хв підвищується інтенсивність відновлення 

магнетитової матриці в зернах титаномагнетиту розміром до 0,06 мм і 

виділення металевого заліза та формування металевої губки (рис. 4, в, г). У 

зернах крупністю понад 0,06 мм, вміст яких у концентраті становить не більше 

20 %, твердофазні перетворенням з виділенням із них металевого заліза не 

відбуваються. 

В другому термочасовому періоді («високотемпературна зона», 1000–

1300 ºС) продовжується укрупнення скупчень Feº, а в зернах титаномагнетиту 

завершується відновлення магнетитової матриці зерна (рис. 5, а). При 

температурі 1200 ºС на місці зерна титаномагнетиту залишаються «релікт-

ільменіт» і сітка ільменіту, успадковані від структур розпаду твердого розчину 

(рис. 5, б). 

 

 
х200 

Рис. 5. Зміна структурних перетворень у котунах, відновлених при 1100– 

1200 ºС: 1 – виділення заліза металічного (білий колір); 2 – змінені зерна 

титаномагнетиту (різні відтінки від кремового до сірого); 3 – сітка ільменіту; 

4 – шлакова фаза (темно-сірий і сірий колір); 5 – пори; 6 – виділення в 

металевій фазі. 
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Витримка впродовж 5–40 хв при 1300 ºС забезпечує укрупнення скупчень 

Feº до 0,1–0,2 мм, а витримка до 50 хв – виникнення областей Feº кулястої 

форми діаметром до 2 мм. Однак у цих областях спостерігаються включення з 

вмістом Ti до 8,7 % (рис. 5, в). Із сітки ільменіту розпочинає утворюватися 

шлакова титановмісна фаза. При витримці 80 хв продовжується укрупнення 

областей Feº до 3,5 мм, вміст Ті зменшується до 2 %, але в них спостерігаються 

значні скупчення й окремі включення виділень із вмістом титану до 31 % 

(рис. 5, в). Вміст заліза в шлаковій фазі поступово зменшується з 38 % до 25 %, 

а вміст титану підвищується з 23 % до 39 % (рис. 5, г). 

Для максимального вилучення заліза металічного та діоксиду титану в 

залізовмісну й титановмісну фази, відповідно, необхідне повне відновлення 

магнетитової частки в усіх типах зерен, яке спостерігається внаслідок витримки 

20 хв при 1300 
о
С (табл. 2), а також подальше підвищення температури до 

1500 
о
С з витримкою 5 хв, що забезпечує відновлення FeO в ільменітовій частці 

зерен. Загальний ступінь металізації котунів при цьому зростає до 94 % (рис. 6). 
 

Таблиця 2  

 Хімічний склад шлакової фази при відновленні 800–1300 ºС 

та відповідній витримці 20 та 40 хвилин 

Час 

витримки 
Проба 

Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

20 хв 
1 16,7 37,58 0,58 0,42 2,42 

2 14,4 32,97 0,17 0,85 0,47 

Середнє значення 15,65 ± 1,5 35,28 ± 2,86 0,38 ± 0,25 0,64 ± 0,27 1,45 ± 1,21 

40 хв 
1 36,61 29,37 0,35 2,13 1,42 

2 42,13 30,68 0,22 1,42 1,81 

Середнє значення 39,37 ± 3,4 30,03 ± 0,81 0,29 ± 0,08 1,78 ± 0,44 1,62 ± 0,24 

 

Відновлений окускований продукт (рис. 7, а) являє собою шкаралупчасте 

пористе утворення шлакової фази з товщиною стінки 2–3 мм та виокремлену 

залізовмісну фазу у вигляді сфероподібних частинок до 30 мм (рис. 7, б). 

Шлакова фаза здебільшого складена тонкоголковими і тонковолокнистими 

агрегатами рутилу та анатазу з товщиною індивідів від часток до декількох 

мікрометрів (рис. 7, в). Іноді в шлаковій фазі спостерігаються включення скла і 

поодинокі залишкові напівоплавлені рудні зерна титаномагнетиту розміром 

0,04 × 0,07 і 0,07 × 0,15 мм з облямівкою Fe
о
 завтовшки 1–3 мкм навколо них 

(рис. 7, в). 

Таким чином, було визначено параметри двохступінчастого процесу 

відновлення титаномагнетитового концентрату, які забезпечують формування 

залізовмісного та титановмісного продуктів з максимальним вилученням у них 

заліза металічного і діоксиду титану. Ці параметри становлять: I ступінь – 

відновлення магнетитової частки при збільшенні температури від 800 ºС до 

1300 ºС; II ступінь – відновлення ільменітової частки при збільшенні 

температури від 1300 ºС до 1500 ºС. 
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Рис. 6. Залежність ступеня металізації котунів. 

 
 

 
Рис. 7. Зовнішній вигляд (а), мікроструктура (в, г; х200) та хімічний склад 

(мас. %) продуктів відновлення: 1 – виділення заліза металічного (білий колір); 

2 – шлакова титановмісна фаза (різні відтінки сірого кольору); 3 – 

напівоплавлені зерна титаномагнетиту (кремовий колір). 
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Утворення гранул металу – це складний процес, який відбувається за 

рахунок дифузії мікрочастинок заліза металічного в міжзерновий простір з його 

подальшим укрупненням завдяки аутогезії, при якій суттєвий вплив мають сили 

адсорбційного притягування, що, своєю чергою, можуть бути зумовлені окремо 

ковалентними, іонними, поляризаційними або міжмолекулярними 

(дисперсійними) силами. Але можливе й одночасне існування кількох типів цих 

сил. З підвищенням температури продовжується формування рідких металевих 

скупчень у сферичну форму завдяки коалесценції (коагуляції). Відомо, що для 

унеможливлення перешкоджання коагуляції залізних частинок і гальмування 

процесу розподілу металевої та шлакової титановмісної фази останню 

необхідно перевести у в’язкопластичний стан. 

В четвертому розділі розроблено та випробувано технологічну схему 

переробки титаномагнетитового концентрату для отримання товарних 

продуктів з максимальним вилученням у них заліза металічного і діоксиду 

титану (рис. 8). Ця схема включатиме основні виробничі цикли: 1 – 

окускування шихтових матеріалів і їх сушку; 2 – нагрів, відновлення та 

плавлення котунів у високотемпературному агрегаті; 3 – охолодження 

продукту; 4 – подрібнення і поділ отриманого промпродукту на магнітну та 

немагнітну фракцію. 

Показано, що процес двохступінчастого відновлення з визначеними 

параметрами доцільно здійснювати в печі прямого відновлення з обертовим 

кільцевим подом, оскільки кінцевим продуктом є не металізовані котуни, а 

гранульований чавун. Також піч має високу експлуатаційну надійність, вона 

економічна й екологічна. Наведено схему структурно-фазового перетворення 

при карботермічному відновленні окускованого титаномагнетитового 

концентрату (рис. 9), яка визначає реалізацію застосування необхідних 

параметрів процесу відновлення в основному високотемпературному 

агрегаті. 

Отриманий за такою схемою промпродукт піддавався охолодженню, 

подрібненню та поділу на сухому магнітному сепараторі на два товарних 

продукти: вихід залізовмісної фракції становив 57 % у вигляді гранул 

чавуну (92–96,5 % Fe; 3,4–3,7 % C; 0,5 % V), вихід шлакової фракції 

становив 43 % у вигляді титановмісного шлаку, що містить 50–55 % TiO2 і до 

7,4 % FeO. 

В п’ятому розділі виконано техніко-економічну оцінку ефективності 

переробки титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища з 

вмістом TiO2 до 25 % з отриманням двох товарних продуктів. Надійність 

отриманих даних зумовлена застосуванням сучасних методик розрахунку, 

спеціально адаптованих до гірничо-металургійної галузі. 

Встановлено, що очікуваний економічний ефект від упровадження 

розробленої технології отримання товарного гранульованого чавуну та 

титановмісного шлаку становить 23,99 млн грн на рік при терміні 

окупності капітальних інвестицій (з урахуванням трьох років будівництва) 

7,91 року. 
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Рис. 8. Технологічна схема переробки титаномагнетитового концентрату. 
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ВИСНОВКИ 

 

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. 

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у такому: 

1. На основі аналізу переробки титановмісних руд показано, що 

відвальний продукт, який утворюється при збагаченні корінних руд апатит-

титаномагнетит-ільменітового складу Кропивенського родовища, містить до 

52 % Feзаг. та 20–25 % TiO2, а тому є перспективною сировиною для отримання 

не тільки залізовмісного, а й титановмісного товарного продукту. 

2. Установлено, що титаномагнетитовий концентрат Кропивенського 

родовища складається із зерен трьох типів: 1) зерен з дрібнодисперсним 

ільменітом у магнетитовій матриці; 2) зерен зі структурою рівномірно 

розподілених пластинчастих виділень ільменіту в магнетитовій матриці; 

3) зерен, структура яких складається з розподілених пластинчастих виділень 

ільменіту та окремих мікрозерен «релікт-ільменіту» в магнетитовій матриці. 

3. Розглянуто термодинамічний аналіз системи Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 – C, 

визначено послідовність відновлення основних компонентів, встановлено 

оптимальну концентрацію вуглецю (18 %) для утворення фаз Fe3C, VC, Ti3O5, 

Ti2O3 при 1500 
о
С. При концентрації відновника більше 18 % у системі 

спостерігається утворення тугоплавких карбідів TiC, які підвищуватимуть 

в’язкість шлакової фази та затруднятимуть коагуляцію заліза; за меншої 

кількості відновника відбувається неповне відновлення заліза. 

4. Експериментально встановлено, що структурно-фазові перетворення 

при карботермічному відновленні окускованого титаномагнетитового 

концентрату відбуваються за такою схемою: а) фізико-хімічні та структурні 

перетворення мінералів олівіну і піроксену при 800 
о
С; б) початок відновлення 

магнетитової матриці зерна з дифузією заліза в міжзерновий простір при 

900 
о
С; в) відновлення магнетитової частки зерна з утворенням сітки ільменіту 

та «релікт-ільменіту» при 1200 
о
С; г) виникнення титановмісної фази в 

результаті відновлення сітки ільменіту та «релікт-ільменіту» при 1300–1500 
о
С. 

5. Уперше встановлено й обґрунтовано температурно-часові параметри 

двохступінчастого процесу відновлення окускованого титаномагнетитового 

концентрату для формування залізовмісного та титановмісного промпродуктів. 

Вони становлять: для I ступеня – нагрів котунів в інтервалі 800–1300 ºС і 

витримка при кінцевій температурі впродовж 20 хв (забезпечує повне 

відновлення магнетитової частки зерна); для II ступеня – нагрів в інтервалі від 

1300 ºС до 1470–1500 ºС з витримкою при кінцевій температурі 5 хв – для 
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відновлення ільменітової частки і максимального розділення залізовмісної та 

титановмісної фаз. 

6. У дисертації запропоновано, що формування гранул чавуну при 

карботермічному відновленні окускованого титаномагнетитового концентрату 

відбувається в температурному діапазоні 800–1500 ºС у результаті дифузії, 

аутогезії-коалесценції між частинками відновленого заліза внаслідок сил 

адсорбційного притягнення, зумовленого окремою або одночасною дією 

ковалентних, іонних, поляризаційних і міжмолекулярних (дисперсійних) сил. 

7. Розроблено одностадійну ресурсозберігаючу технологічну схему 

переробки титаномагнетитового концентрату з масовою часткою до 25 % TiO2 

на основі карботермічного відновлення котунів у кільцевій печі з обертовим 

подом, яка дає змогу отримати два товарних 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 %. 

8. Визначено техніко-економічним розрахунком результати діяльності 

майбутнього підприємства за рекомендованою технологією, а саме: очікуваний 

середньорічний економічний ефект від упровадження розробленої технології 

переробки титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища 

становитиме 23,99 млн грн; термін окупності капітальних інвестицій 

(з урахуванням трьох років будівництва) – 7,91 року. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бабошко Д. Ю. Фізико-хімічні та структурно фазові-перетворення 

при карботермічній переробці титаномагнетитових концентратів. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів». Державний вищий навчальний заклад «Приазовський 

державний технічний університет». Маріуполь, 2019. – Рукопис. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі залучення до 

переробки титаномагнетитового концентрату з корінних комплексних апатит-

титаномагнетит-ільменітових руд Кропивенського родовища та отримання 

залізовмісного продукту і титановмісного шлаку в процесі карботермічного 

відновлення котунів. 

Проведений аналіз морфологічної будови титаномагнетитового 

концентрату дав змогу виявити три типи зерен: 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. Встановлено, що вміст Fe в магнетитовій матриці зерен досягає 

34,6 %, а в ільменітовій частці – 15 %. 
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Визначено оптимальну кількість відновника в шихті, яка становить 18 % 

вуглецю. Встановлено, що отримані сирі котуни мають задовільні властивості 

для подальшого їх відновлення: пористість – 30–35 %, міцність на стискання – 

1,32 кг/котун (для сухих – 2,7 кг/котун), міцність на скидання – 4,2 разу. 

Встановлено послідовність структурно-фазових змін при твердофазному 

відновленні окускованого титаномагнетитового концентрату в температурному 

діапазоні 800–1500 
о
С: фізико-хімічні та структурні перетворення мінералів 

олівіну і піроксену; відновлення магнетитової матриці зерна з утворенням сітки 

ільменіту, успадкованої від структур розпаду твердого розчину; утворення 

титановмісної фази при відновленні сітки ільменіту та «релікт-ільменіту». 

Доведено, що максимальне вилучення заліза металічного і діоксиду 

титану відповідно в залізовмісну й титановмісну фази відбувається внаслідок 

повного відновлення магнетитової частки в усіх типах зерен при їх витримці 

20 хв при 1300 
о
С, а також подальшого підвищення температури до 1500 

о
С з 

витримкою 5 хв для відновлення FeO в ільменітовій частці зерен. 

Розроблено одностадійну енергозберігаючу технологію переробки 

титаномагнетитового концентрату, яка включає: окускування, двохступінчасте 

відновлення за обґрунтованими параметрами в кільцевій печі з обертовим 

подом, подрібнення та магнітну сепарацію отриманих промпродуктів. Вихід 

залізовмісної фракції у вигляді гранул чавуну (92–96,5 % Fe; 3,4–3,7 % C; 0,5 % 

V) становить 57 %, вихід шлакової фракції у вигляді титановмісного шлаку 

(містить 50–55 % TiO2 і до 7,4 % FeO) становить 43 %. 

Проведена техніко-економічна оцінка переробки титаномагнетитового 

концентрату Кропивенського родовища з отриманням товарного 

гранульованого чавуну та титановмісного шлаку показала, що очікуваний 

економічний ефект становить 23,99 млн грн на рік. 

Ключові слова: титаномагнетит, котуни, карботермічне відновлення, 

структурно-фазові перетворення, температурно-часові параметри, магнетитова 

матриця, ільменіт, гранульований чавун, титановмісний шлак. 

 

 

ABSTRACT 

 

Baboshko D. Yu. Physico-chemical and structural phase change during 

carbothermal processing of titanium magnetite concentrates. 

One’s thesis for a candidate's degree of technical sciences in specialty 05.16.02 

«Metallurgy of ferrous and non-ferrous metals and special alloys». State higher 

educational institution «Priazovskyi State Technical University», Mariupol, 2019. – 

Manuscript. 

The dissertation is devoted to solving the actual task of attracting 

titanomagnetite concentrate from the crude complex apatite-titanomagnetite-ilmenite 

ores of the Kropivensky deposit to the processing of iron-containing product and 

titanium-containing slag in the process of carbothermal recovery of the pellets. 

The analysis of morphological structure of titanomagnetite concentrate made it 

possible to reveal three types of grains: grains with finely divided ilmenite in 
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magnetite matrix; grains having the structure of the uniformly distributed lamellar 

secretions of ilmenite in the magnetite matrix; grains, which structure is represented 

by distributed lamellar secretions of ilmenite and individual micro-grains of «relic-

ilmenite» in the magnetite matrix. It was found that Fe content in the magnetite 

matrix of grains reaches 34.6 %, and in the ilmenite fraction – 15 %. 

The optimum amount of reducing agentwas determinedin the burden materials 

which was 18% carbon. It was established that the obtained green pellets have 

satisfactory properties for their subsequent  restitution: void structure 30–34 %, 

compression strength – 1.32 kg/pellet (for dry 2.7 kg/pellet), drop strength – 

4.2 times. 

The sequence of structural-phase changes during solidphase restoration of 

titanomagnetite agglomerateis established in the temperature range 800–1500 
o
C: 

physical, chemical and structural transformations of minerals of olivine and 

pyroxene; restoration of the magnetite matrix of grain with the formation of a 

ilmenite lattice net inherited from the structures of the decomposition of a solid 

solution; formation of the titanium-containing phase during the restoration of the 

ilmenite lattice net and the «relic-ilmenite». 

It is proved that the maximum iron extraction of metallic and titanium dioxide 

into the iron-containing and titanium-containing phases occurs as a result of the 

complete restoration of the magnetite part in all types of grains at an endurance of 

20 minutes at 1300 
o
C, as well as a further temperature rise to 1500 

o
C with a 

5 minute delay for the recovery of FeO in ilmenite part of grains and formation and 

separation of metal grain from the slag part. 

It was developeda one-stage energy-saving technology for the processing of 

titanomagnetite concentrate by its lumping, two-stage reduction based on well-founded 

parameters in rotary hearth furnace with a rotating bottom, as well as grinding and 

magnetic separation of the obtained products. A rotary hearth furnace is a modern 

innovative development for metallization of lumpingiron concentrates and ores. The 

output of the iron-containing fraction in the form of granules of cast iron (92–96.5 % Fe; 

3.4–3.7 % C; 0.5 % V) is 57 %, the output of the slag fraction, it is represented by 

titanium-containing slag containing (50–55 % TiO2 and up to 7.4 % FeO) is 43 %. 

A techno-economic study has been carried out on the implementation of the 

processing of titanomagnetite concentrate of the Kropivensky deposit with the receipt 

of commercial granular pig-iron and titanium-containing slag has been carried out. 

The expected economic effect is 23.99 million UAH for a year. 

Keywords: titanomagnetite, pellets, carbothermic reduction, structural phase 

change, temperature-time parameters, magnetite matrix, ilmenite, granulated iron, 

titaniferous slag. 
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