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АНОТАЦІЯ 

 

 

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

 при     карботермічній       переробці      титаномагнетитових      концентратів.  

–  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів» – ДВНЗ «Криворізький національний університет»; 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, 2018. 

В Україні на даний час для отримання готової титановмісної продукції 

використовують лише багаті рутил-ільменітові руди розсипних родовищ. Два 

великих підприємства в нашій країні: Вільногірський гірничо-металургійний 

і Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат добувають і збагачують руди 

розсипних родовищ по гравітаційно-магнітной технології з отриманням 

товарних продуктів. Але, на жаль, дані родовища в результаті інтенсивної 

експлуатації протягом багатьох років вичерпують свої можливості. Однак, 

Україна є однією з небагатьох країн, яка має в своєму розпорядженні 

унікальні запаси корінних комплексних титановмістних руд, що представлені 

наступними родовищами: Федорівським, Стремигородським, Носачевським 

та Кропивенським. Введення в експлуатацію цих родовищ  вирішить 

проблему заміщення виснажуючих запасів розсипних руд. Більш того, при 

збагаченні комплексних корінних руд утворюватиметься ряд концентратів, а 

саме апатитовий, ільменітовий і титаномагнетитовий. При чому останній 

може містити 17-25 % TiO2 і 46-52 % Feзаг.. Із хімічного аналізу одержаних 

титаномагнетитових концентратів витікає, що вони не придатні для доменної 

плавки як по масовій частці діоксиду титану, так і по залізу. За рахунок 

виникнення при плавці карбонітридів і їх сполук в продуктах плавки, 

збільшується в’язкість та утворення гетерогенних систем шлаку, що 
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призводить до залипання горна і технологічних труднощів при випуску 

продуктів плавки.  

На сьогоднішній день актуальним завданням для металургійної 

промисловості є впровадження ресурсозберігаючих технологій комплексної 

переробки титановмісних руд. Тому для подальшої їхньої переробки 

потрібне пірометалургійне доопрацювання титаномагнетитового 

концентрату для отримання товарних продуктів – титанового шлаку і чавуну. 

Дисертаційна робота присвячена залученню титаномагнетитового 

концентрату з корінних комплексних апатит-титаномагнетит-ільменітових 

руд Кропивенського родовища в подальший металургійний цикл для 

забезпечення комплексного і повного використання надр.  

Проаналізований сучасний стан теорії та практики переробки 

титаномагнетитових концентратів дозволив встановити, що актуальним на 

теперішній час являються одностадійні технології переробки в 

високотемпературних теплових агрегатах, одним із яких являється піч 

прямого відновлення з обертовим кільцевим подом. Однак в запропонованих 

розробках використовувалися концентрати з вмістом TiO2 не більше 9 %, 

тоді як титаномагнетитовий концентрат Кропивенського родовища містить 

до 25 % TiO2. Тому, дана дисертаційна робота  включає вивчення фізико-

хімічного    та   структурно-фазового    перетворення при карботермічному 

відновленні титаномагнетитового концентрату з високим вмістом діоксину 

титану. 

Встановлено, що титаномагнетит Кропивенського родовища являє 

собою не гомогенне утворення, а складний за структурою агрегат з двох і 

більше мінеральних фаз, що зростаються між собою на субмікронному рівні, 

будучи елементами ґратчастих структур розпаду твердого розчину. 

Проведений нами структурно-текстурний аналіз будови 

титаномагнетитових зерен показав, що зерна титаномагнетиту 

класифікуються за будовою на три типи: зерна з дрібнодисперсним 

ільменітом в магнетитовій матриці; зерна, які мають структуру рівномірно 
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розподілених пластинчастих виділень ільменіту в магнетитовій 

матриці;  зерна, структура яких представлена розподіленими пластинчастими 

виділеннями ільменіту та окремими мікрозернами «релікт–ільменіту» в 

магнетитовій матриці. Слід відзначити, що основою для всіх типів 

титаномагнетитових зерен є магнетитова матриця в котру занурені виділення 

ільменіту або окремі мікрозерна «релікт – ільменіту». Розрахунковий вміст 

чистих фаз магнетиту й ільменіту різної структури й складу в 

титаномагнетитових зернах концентрату склало 59,5 % та 40,5 %. Даний 

аналіз підтвердив складну будову титаномагнетиту і надав уявлення про те, 

що його відновлення буде значно відрізнятися від залізовмісних 

магнетитових концентратів. 

За допомогою програмного комплексу «Terra» виконано 

термодинамічний розрахунок відновлювальної системи Fe2O3 – FeO – TiO2 – 

V2O5 та визначено оптимальну кількість відновника, що становить 18 %.  

Подальші дослідження стосувалися карботермічного відновлення 

титаномагнетитового концентрату з високим вмістом TiO2 до 25 %, котрі 

показали: 

 –  при температурі процесу до 900
 о

С відбувається повне відновлення 

заліза з мінералів олівіну і піроксену та його винос за межі зерна; 

– після чого, при температурі 900
 о

С в зернах титаномагнетиту 

розпочинається процес відновлення магнетитової матриці, утворюється 

облямівка навколо зерна, яка характеризується більш високим вмістом 

титану. У титаномагнетитових зернах всіх типів починається утворення 

металевого заліза (Fe
о
) - у вигляді виділень менше 0,1 мкм. При підвищені 

температури до 1300
 о

С та витримки протягом 20 хв  в зернах 

титаномагнетиту відбувається прискорення відновлення магнетитової 

матриці та виніс в міжзерновий простір Feº і скупчення його в окремі частки 

розміром до 0,1-0,2 мм; 

–  в свою чергу, при 1200 
о
С спостерігається повне відновлення 

магнетитової матриці титаномагнетитового зерна, а на місці рудного зерна 
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залишається сітка ільменіту, що є основою для утворення титанової шлакової 

фази;  

–  сітка ільменіту та «релікт-ільменіт» при підвищенні температури до  

1500 
о
С відновлюється, при цьому відновлене металічне залізо із FeO 

виноситься в міжзерновий простір та приєднується до утворених раніше 

металічних областей.   

Завдяки результатам дослідження фізико-хімічного та структурно-

фазового перетворення при карботермічному відновленні окускованого 

титаномагнетитового концентрату встановлено, що формування 

залізовмісного та титановмісного продуктів з максимальним вилученням в 

них заліза металічного і діоксину титану забезпечується за умов 

двохступінчастого процесу відновлення:  

–  перша зона складатиме нагрів від 800
 о

С до 1300 
о
С і витримка 20 

хвилин при кінцевій температурі. Дана зона  сприятиме перетворенню та 

відновленню магнетитової частки  титаномагнетитового зерна; 

–  друга зона – нагрів від 1300 
о
С до 1470-1500 

о
С витримується 5 

хвилин при кінцевій температурі нагріву. Підвищення температури 

відновлення сприяє відновленню закису заліза та виносу Fe
о
 з ільменітової 

частини зерна. Утворене Fe
о
 при витримці 5 хв мігрує з внутрішніх шарів 

окускованого продукту і приєднується за рахунок дифузії, аутогезії та 

поверхневого натягу до утворених раніше на периферії областей металевої 

фази. Завдяки чого утворюється сферична порожниста шкаралупа з шлакової 

фази до якої з однієї зі сторін примикає скоагульоване виділення Fe
о
. 

В результаті експериментальних досліджень розроблена технологічна 

схема і схема ланцюга апаратів для карботермічного відновлення 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища. Схема 

включає: окускування шихтових матеріалів; сушіння окускованого продукту; 

нагрів, відновлення та плавлення окускованого продукту; охолодження 

термообробленого продукту; подрібнення і поділ відновленого продукту на 

магнітну та немагнітну фракцію. 
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Слід відзначити, що для сушіння котунів вибрано і розраховано 

окремий сушильний агрегат у вигляді прямолінійної рухомої решітки, котра 

при необхідності дозволяє не тільки висушувати котуни, а й видаляти сірку із 

них. В якості відновного агрегату взята піч прямого відновлення з обертовим 

кільцевим подом. Піч прямого відновлення з обертовим кільцевим подом є 

сучасною інноваційною розробкою для металізації залізовмісних 

концентратів і руд. В ній зручніше підтримувати задані теплові та 

відновлювальні умови, а також вона має високу експлуатаційну надійність і 

економічність.  Охолодження відновного продукту відбувається сухим 

охолодження нейтральним газом. 

Встановлені температурно-часові параметри технологічних зон 

карботермічного відновлення окускованого титаномагнетитового 

концентрату Кропивенського родовища дозволяють отримати продукт, який 

в результаті подрібнення, грохотіння та магнітної сепарації розділяється на 

чавун, який має наступний склад: до 96,5 % Fe, 0,2 % Ti, 0,5 V і до 3,7 % C, та 

титановмісний шлаковий продукт такого складу: 54 % TiO2, 8,4 % FeO, 

0,4 % V2O5. 

Проведена техніко-економічна оцінка від впровадження переробки 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища з вмістом TiO2  

до 25 % за розробленою технологією отримання двох товарних продуктів 

забезпечує:  термін окупності капітальних інвестицій з урахуванням трьох 

років будівництва  – 7,91 років (за 4,91 років експлуатації), очікуваний 

річний економічний ефект становитиме 23,99 млн грн, питомий ефект в 

розрахунку на 1 т сумарної продукції складає 89,55 грн, чистий прибуток в 

середньому за один рік – 164,5 млн грн. 

Ключові слова: титаномагнетит, котуни, карботермічне відновлення, 

структурно-фазові перетворення, температурно-часові параметри, 

магнетитова матриця, ільменіт, гранульований чавун, титановмісний шлак. 
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ABSTRACT 

 

 

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

carbothermal processing of titanium magnetite concentrates. - Skilled scientific 

treatise with the manuscript copyright. 

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» - 

Public higher education institution «Krivoy Rog National University»; Public 

higher education institution «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol, 

2018. 

Nowadays, in Ukraine only rich rutile-ilmenite ore of placer accumulation is 

used to produce the finished titaniferous products. With mining and concentrate an 

ore of placer accumulation by gravitation-magnetic technology with getting of 

market product working two large enterprises in our country: the Vilnohirsk 

mining and smelting and Irshansky mining and concentrating mill. But, 

unfortunately, these fields have exhausted their potential for many years as a result 

of intensive exploitation. However, Ukraine is one of the few countries that have 

unique reserves of indigenous complex titaniferous iron ore represented by the 

following deposits: Fedorivsky, Stremygorodsky, Nosachevsky and Kropivensky. 

Putting into operation of these deposits will solve the problem of replacing the 

depleting reserves of placers. Even more, when enrichment of complex indigenous 

ores will be formed a number of concentrates such as apatite, ilmenite and 

titanomagnetite. Moreover, the latter may contain 17-25 % TiO2 and 46-52 %  

Fegen. From the chemical analysis of the obtained titanomagnetite concentrates it 

follows that they are not suitable for blast furnace smelting in both the mass 

fraction of titanium dioxide and iron. Due to the occurrence during the smelting of 

carbonitrides and their compounds in products of melting, increases the viscosity 

and formation of heterogeneous systems of slag, which leads to the seizing of the 

iron receiver and complicated operating problems in the smelting output. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=494637_1_2&s1=%F0%EE%F1%F1%FB%EF%ED%FB%E5%20%F0%F3%E4%FB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4003023_1_2&s1=%C1%EE%EB%E5%E5%20%F2%EE%E3%EE,%20...
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6509630_1_2&s1=%E7%E0%EB%E8%EF%E0%ED%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=485719_1_2&s1=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EE%F1%EB%EE%E6%ED%E5%ED%E8%FF
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To date, the actual task for the metallurgical industry is the introduction of 

resource-saving technologies for the integrated processing of titaniferous ores. 

Therefore, for their further processing, a pyrometallurgical refinement of the 

titanomagnetite concentrate is required for the receipt of commodity products - 

titanium slag and cast iron. 

The dissertation is devoted to the involvement of titanomagnetite 

concentrate from indigenous complex apatite-titanomagnetite-ilmenite ores of the 

Kropivensky deposit in the further metallurgical cycle to ensure the integrated and 

full use of the mineral resources. 

The present state of the theory and practice of processing titanomagnetite 

concentrates has been analyzed. It has been established that the present-day 

remains pertinent are the one-step technologies of  treatment process in high-

temperature thermal generating units, one of which is a direct reduction furnace 

with a revolving ring bed. However, in the proposed developments concentrates 

were used a TiO2, that contain of not more than 9 %, while the titanomagnetite 

concentrate of the Kropivensky deposit contains up to 25 % TiO2. Therefore, this 

dissertation includes the study of physic-chemical and structural phase change 

during the carbothermal reduction of titanomagnetite concentrate with high content 

of titanium dioxide. 

It was established that the titanomagnetite of the Kropivensky deposit is not 

a homogeneous formation, but a complex structure of an aggregate of two or more 

mineral phases that are interconnected at the submicron level, being elements of 

the array structure of the breakdown of solid solution. 

The structural and texture analysis of the structure of titanomagnetite grains 

showed that they are classified in three types according to the structure: grains with 

finely dispersed ilmenite in the 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 precipitate of ilmenite 

and individual micro-grains of «relic-ilmenite» in the magnetite matrix. It should 

be noted that the basis for all types of titanomagnetite grains is a magnetite matrix 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2802133_1_2&s1=%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%20%EF%F0%FF%EC%EE%E3%EE%20%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FF


9 

 

in which the ilmenite is submerged or a separate micro-grain  «relic-ilmenite». 

Estimated content of pure phases of magnetite and ilmenite of different structure 

and composition in titanomagnetite grains of concentrate was 59,5 % and 40,5 %. 

This analysis confirmed the complex structure of titanomagnetite and gave an idea 

that its recovery would be significantly different from iron-containing magnetite 

concentrates. 

With the help of the «Terra» software system was performed the 

thermodynamic calculation of the recovery system Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 and 

was determined the optimum amount of the reducing agent which was 18 %. 

Subsequent studies related to the carbothermal recovery of titanomagnetite 

concentrate with a high content of TiO2 up to 25 %, which showed: 

–  initially, at a temperature of up to 900 
о
C, a complete recovery of iron 

from the minerals of olivine and pyroxene occurs and its removal outside the grain; 

–  after that at a temperature of 900 
о
C in the titanomagnetite grains begins 

the process of recovering the magnetite matrix and it is formed a rim around the 

grain, which is characterized by a higher content of titanium. In titanomagnetite 

grains of all types begins the formation of metal iron (Fe
o
) in the form of emissions 

less than 0,1 microns. At an elevated temperature up to 1300 
о
C and soak for 20 

minutes in titanomagnetite grains, the acceleration of the magnetite matrix 

restoration occurs, and it is carry out Fe
o
 in the intergranular space, and its 

accumulation in individual particles up to 0,1-0,2 mm in size; 

–  in turn, at 1200 
о
C there is a complete reduction of the magnetite matrix of 

titanomagnetite grain and on the place of the ore grain there is a network of 

ilmenite, which is the basis for the formation of the titanium slag phase; 

–  ilmenite net and «relic-ilmenite» with temperature increasing up to 

1500 
o
С are restored, while the recovered metallic iron from Fe

o
 is carried out in 

the intergranular space and joins the previously formed metallic regions. 

Due to the results of the study of physic chemical and structural-phase 

change during the carbothermal restoration of the lumping titanomagnetite 

concentrate, it has been established that the formation of iron-bearing and 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2799989_1_2&s1=%EF%EE%EB%ED%EE%E5%20%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5
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titaniferous product with the maximum removal of iron and titanium dioxide is 

provided under two-stage recovery process:  

–  the first zone will be heated from 800 
o
C up to 1300 

o
C and a 20-minute 

delay at a final temperature. This zone will facilitate the transformation and 

restoration of the magnetite fraction of titanomagnetite grain; 

–  the second zone - heating from 1300 
o
C to 1470-1500 

o
C is maintained for 

5 minutes at the final heating temperature. The increase in the recovery 

temperature contributes to the restoration of iron oxide and the extraction of Fe
o
 

from the ilmenite part of the grain. The resulting Fe
o
 at the expiration of 5 minutes 

migrates from the inner layers of the agglomerate and joins due to diffusion, 

autogenesis and surface tension to the previously formed regions of the metal 

phase formed on the periphery. This creates a spherical hollow shell from the slag 

phase to which adjoins of the sides the flocculated Fe
o
 separation. 

As a result of experimental researches have been developed flow diagram and 

machine flow sheet for the carbothermal recovery of the titanomagnetite 

concentrate of the Kropivensky deposit. The diagram includes: lumping of melting 

stock; drying of the cooled product; heating, restitution and melting of the 

agglomerate; cooling of heat-treated product; shredding and separation of the 

reduced product into a magnetic and non-magnetic fraction. 

It should be noted that a separate drying unit in the form of a rectilinear 

mobile lattice is selected for the drying of pellets and, if necessary, it is possible 

not only to dry the pellets but also to remove sulfur from them. As a reducing unit, 

it was taken a direct recovery furnace with a revolving ring bed. Rotary-hearth 

furnace is a modern innovative development for the metalling of iron-bearing 

concentrates and ores. It is more convenient to maintain the given thermal and 

regenerative conditions, and also it has high operational reliability and efficiency. 

Cooling of the reducing product occurs by dry cooling neutral gas. 

The established time-temperature parameters of the technological zones of the 

carbothermal recovery of the lumping titanomagnetite concentrate of the 

Kropivensky deposit can be obtained by the product which, as a result of crushing, 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1117250_1_2&s1=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F1%F5%E5%EC%E0
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1117250_1_2&s1=%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F1%F5%E5%EC%E0
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1118926_1_2&s1=%F8%E8%F5%F2%EE%E2%FB%E9%20%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1118926_1_2&s1=%F8%E8%F5%F2%EE%E2%FB%E9%20%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=561883_1_2&s1=%EE%EA%F3%F1%EA%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9%20%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=561883_1_2&s1=%EE%EA%F3%F1%EA%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9%20%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1118380_1_2&s1=%E6%E5%EB%E5%E7%EE%F1%EE%E4%E5%F0%E6%E0%F9%E8%E9
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7583269_1_2&s1=%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%ED%EE-%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E5%20%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%FB
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crumbling and magnetic separation, is divided into a cast iron having the following 

composition: up to 96,5 % Fe, 0,2 % Ti, 0,5 V and up to 3,7 % C, and the 

titaniferous slag product of the following composition: 54 % TiO2, 8,4 % FeO, 

0,4 % V2O5. 

A feasibility study has been carried out on the implementation of the 

processing of titanomagnetite concentrate of the Kropivensky deposit with TiO2 

content up to 25 % according to the developed technology for obtaining two 

commodity products. It provides: the payback period of capital investments taking 

into account three years of construction – 7,91 years (for 4,91 years of using), 

expected economic effect is 23,99 million UAH for a year, in the the specific effect 

per 1 ton of total production is 89,55 UAH, net profit on average in one year – 

164,5 million UAH. 

Keywords: titanomagnetite, pellets, carbothermic reduction, structural phase 

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

titaniferous slag. 
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ВСТУП 

 

 

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; 
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– 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. 

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: 
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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 

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) 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 
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(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 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 автора. 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 
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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 результатів 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, 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 і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

5 розділів, висновків, списку використаних джерел зі 188 найменувань. 

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

містить 42 рисунки, 24 таблиці та 7 додатків.  

Автор висловлює щиру подяку за неоціненну допомогу своєму 

науковому керівникові д.т.н, професору Губіну Г.В., а також к.г.-м.н. 

Зимі С.Н. та к.т.н. Ткачу В.В. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТИТАНОВИХ РУД 

 

 

1.1. Аналіз виробництва та використання титановмісних продуктів 

 

Перспективи та важливість розвитку металургії титану з кожним роком 

стають все більш значущими. Основними позиціями на ринку титанових 

продуктів є ільменітові, рутилові, лейкоксенові й анатазні концентрати та 

продукти їхньої переробки: титанові шлаки, синтетичний рутил, діоксид 

титану, губчастий титан, металічний титан. Найбільш цінними та якісними 

титановмісними продуктами є рутиловий та ільменітовий концентрати, 

виробництво яких з кожним роком зростає. Так, за даними BREE (Австралія), 

на 2011 рік, виробництво рутилових та ільменітових концентратів у світі  

склало відповідно 679 тис. т і 11,31 млн т. Світовими лідерами з виробництва 

титанових концентратів є: Австралія, Норвегія, Південно-Африканська 

Республіка (ПАР), Китай, Індія та Україна. Найбільшими експортерами 

титанових руд є ПАР, Індія, Україна, частка світового ринку яких відповідно 

складає 46 %, 19 % та 8 % відповідно. Основний експортний об’єм 

українських титановмісних руд і концентратів надходить до Російської 

Федерації (29,5 %), Китаю (20,12 %) та Великобританії (19,83 %) [1-6].  

Споживачами титановмісних концентратів є виробники діоксиду 

титану, які споживають близько 95 % світового виробництва титановмісних 

концентратів, а 5 % переробляється на титанову губку. У Російській 

Федерації близько 65 % концентратів йде на виробництво титанової губки. 

Діоксид титану використовується в лакофарбовій промисловості (58-62 %), 

виробництві пластмас та резинових виробів (20-22 %) й паперу (12-13 %). 

Найбільш високі темпи зростання споживання діоксиду титану 

спостерігаються у виробництві ламінованого та не ламінованого паперу (4 – 
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6 % на рік, при цьому на виготовлення 1 т паперу витрачається 1,4 кг TiO2) та 

виробництві пластмас 4 % на рік. Виробництво фарб на основі діоксиду 

титану (середній вміст TiO2 у фарбах досягає 25 %) поступово витісняє 

фарби на основі цинку, барію і свинцю [7, 8]. 

Виробництво діоксиду титану в світі починаючи з 2010 року 

безперервно зростає, в основному, в наслідок збільшення виробничих  

потужностей Китаю, що обумовлено зростанням попиту, експорту і 

поступово зростаючих цін на дану продукцію. Згідно з прогнозами експертів, 

світовий ринок діоксиду титану до 2020 року зросте до 7 млн т (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Світове виробництво діоксиду титану 

 

Дані темпи зростання споживання діоксину титану будуть потребувати 

щорічного збільшення потужностей по виробництву діоксиду титану в світі 

на 150-200 тис.т в рік [8-11].  

У зв’язку із швидким розвитком аерокосмічної галузі та військової 

промисловості, автобудування, промислового та медичного обладнання 

відбувається швидке зростання попиту на металевий титан. У 2011 році 



27 

 

світовий попит   на   металевий  титан   становив 140 тис.  т,  в  2013  році -  

150   тис. т, а в 2014 році -  160 тис. т [12]. Провідні авіабудівні компанії 

продовжують отримувати замовлення на літаки, в тому числі на нові моделі 

Boeing-787, Airbus-350, Ан-225 “Мрія” та Ан-124 “Руслан”, при виробництві 

яких частка металевого титану становить до 12-15 % ваги літака [13]. Тому 

можна прогнозувати, що споживання титану авіаційною промисловістю буде 

зростати досить активно.  

В свою чергу збільшення потреби металевого титану буде сприяти 

створенню нових виробничих потужностей з виробництва титанової губки. 

Титанова губка –  напівфабрикат, що повністю використовується в 

виробництві титанових виливків, сплавів, прокату. Основними виробниками 

титанової губки для титанових сплавів, виливків  та прокату є Китай, Японії, 

Російська Федерація, Казахстан і Україна (рис. 1.2) [7, 14, 15]. 

 

 

Рис. 1.2. Світове виробництво титанової губки 

 

Слід відзначити, що єдиний в Україні та Європі виробник губчастого 

титану ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в результаті дефіциту 
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енергоресурсів та проведення капітального ремонту печей скоротив 

виробництво продукції в 2014 р до 7,2 тис. т. Данні ремонтні роботи 

дозволять підвищити виробництво губчастого титану до 40 тис. т на рік 

[16, 17].   

Поступове збільшення попиту на титановмісну продукцію призведе до 

дефіциту концентратів, який може скласти 20 % від сучасного світового 

попиту. Ірландська компанія «Kenmare Resources» прогнозує дефіцит 

титанових концентратів на світовому ринку через неефективність видобутку 

та збагачення руд на ряді діючих копалень. Тому титанові компанії планують 

розробку нових родовищ. Так, австралійська компанія «Base Iron Ltd» 

повідомила про намір почати розробку родовища титано-цирконієвих пісків 

у Кенії, де загальний об’єм запасів складає 138,8 млн т, та щорічно виробляти 

330 тис. т ільменіту, 79 тис. т рутилу й 30 тис. т циркону [19-20].  

Джерелом збільшення виробництва титановмісних продуктів можуть  

послужити корінні комплексні титаномагнетитові руди. Технології їх 

переробки дозволяють отримувати декілька титановмісних продуктів: 

ільменітовий, рутиловий та титаномагнетитовий. Відповідна переробка 

титаномагнетитового концентрату дасть можливість отримати не тільки 

титановмісний шлак, а й залізовмісний продукт (чавун) [21-25]. 

 

1.2. Мінеральний склад та види титанової сировини України 

 

Титан (Ti) – хімічний елемент IV групи періодичної системи 

Д.І. Менделєєва, його вміст в земній корі складає 0,57 %. По поширеності в 

природі займає 10 місце, у вільному вигляді не зустрічається. Промисловий 

спосіб отримання титану був розроблений лише в 40-х роках ХХ ст. у зв’язку 

з потребами індустрії в матеріалах, стійких до впливу різних середовищ [26].  

В даний час відомо більше 70 титановмісних мінералів, проте 

найважливішими основними промисловими джерелами титанової сировини 

є: ільменіт – FeTiO3 (вміст  TiО2 – 43,6-68,2 %); рутил – TiО2 (TiО2 – 88,6-
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98,9 %); лейкоксен – TiО2Fe2O3nH2O (TiО2 – 47,1-97,6 %); а останнім часом, 

анатаз – TiО2 (TiО2 – 94,1-99,8  %), титаніт (сфен) – CaTiO[SiO4] (TiО2 – 25,5-

42,0 %). Також при переробці комплексних руд титан вилучають з: 

титаномагнетиту – Fe3O4+FeTiO3 (TiО2 – 1,5-29,0 %); перовскіту – CaTiO3 

(TiО2 – 38,7-57,7 %); ліпариту – (TiО2 – 38,3-41,0 %). Всього в світі розвідано 

більше 300 родовищ титановмісниих мінералів, зокрема 70 – магматичних 

(69 % світових запасів), 10 – в корі вивітрювання (близько 10 % запасів) і 

більше 230 розсипних (20 % запасів). Але по промисловим категоріям 

розвідано лише 90 переважно розсипних родовищ. 

Сировинну базу титанової промисловості світу складають родовища 

трьох геолого-промислових типів:  

  сучасні і стародавні прибережно-морські і алювіальні, рутилу або  

комплексних ільменіт-рутил-цирконових розсипів ільменіту;  

 корінні магматичні родовища ільменіт-магнетитових, ільменіт-

гематитових і ільменіт-рутилових руд в габро-анортозітах і анатаз-перовскит-

апатитових рудах; 

   латеритної кори вивітрювання карбонатитів.  

Слід відзначити, що наведені в інформаційних джерелах статистичні 

дані по об’єму запасу основних титановмісних родовищ дуже різні. В 

таблиці 1.1 представлені  наближені підтверджені статистичні запаси 

титанових руд [27-32].  

За інформацією відділу Геології корисних копалин інституту 

геологічних наук НАНУ, розвідані запаси України знаходяться в межах 7-

12 % від світових. Промислові поклади України в титановмісній сировині 

оцінюються в 8,4 млн т, розвідано 26 родовищ титанових руд, серед яких 

одне унікальне, 13 великих і 10 середніх.  Крім того, ще 48 родовищ 

знаходяться поза балансом, запаси і ресурси яких оцінені лише 

орієнтовно [33].  

Територіально, основна маса родовищ і запасів України зосереджена  у 

Волинському, Правобережному і Центральному районах (рис. 1.3) [29]. У 
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межах України виділяється кілька генетичних типів родовищ титану: 

магматичні (у корінних породах), розсипні алювіальні (утворені в результаті 

руйнування магматичних і титанових руд і їх кори вивітрювання), залишкові 

(у корі вивітрювання магматичних порід). 

Таблиця 1.1 

Підтверджені промислові запаси титановмісних руд (млн т) 

Континент, 

держава 

Запаси 

Сума 

запасу 
В корінних В розсипних 

ільменітових 

рудах 

рутилових  

рудах 

ільменітових 

рудах 

рутилових 

рудах 

Європа 41,4 8,8 8,1 2,5 60,8 

Італія  8,8 2,2  11 

Норвегія 18    40 

Україна   5,9 2,5 8,4 

Фінляндія 1,4    1,4 

Азія 336 4 74,85 12,4 427,25 

В’єтнам   0,85  0,85 

Індія   30 6,6 36,6 

Китай 336  30 6,6 371 

Малайзія   1  1 

Шрі-Ланка   13 4,8 17,8 

Африка   83,7 11,4 95,1 

Єгипет   1,7  1,7 

Мадагаскар   19  19 

Сьєра-

Леоне 
   3,1 3,1 

ПАР   63 8,3 71,3 

Америка 31 85 26 0,5 142,5 

Бразилія  85 18  103 

Канада 31    31 

США   8 0,5 8,5 

Австралія   33 4,3 37,3 

Російська 

Федерація 
*  480 

Всього 408,4 97,8 225,65  762,95 

* – запаси титанових руд Російської Федерації  є непідтвердженими і не 

включаються до світових запасів  
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Рис. 1.3.  Родовища титану і цирконію в Україні (за Л.В. Богаєм і 

Д.С. Гурським) [29]: 1 – Малишивське, 2 – Тарасівське, 3 – Краснокутське, 4 

–Вовчанське, 5 – Зеленоярське, 6 – Воскресенівське, 7 – Іршанська група 

родовищ, 8 – Паромівське, 9 – Стремигородське, 10 – Кропивенське, 11 –

Юріївське, 12 – Федорівське,13 – Джарильгецьке 

 

Першою важливою групою титанових родовищ є магматичні – 

представлені корінними покладами ільменітових, ільменіт-

титаномагнетитових руд, що поділені на чотири мінеральні типи 

комплексних руд: апатит-титаномагнетит-ільменітові руди (Федорівське 

родовище), апатит-ільменітові руди малих інтрузій (Стремигородське 

родовище), ільменітові руди малих інтрузій (Носачевське родовище), апатит-

ільменіт-титаномагнетит-ульвошпінелеві руди (Кропивенське родовище). 

Другою групою є залишкові родовища, представлені лінійними площинними 

корами вивітрювання кристалічних порід та корінних титанових руд. Доля 
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запасів і ресурсів діоксиду  титану корінних родовищ в загальних запасах і 

базі запасів України відповідно складає 50 %  і 70 % [1, 34].  

Корінні титановмісні родовища поширені на території  Житомирської і 

Черкаської областях, що належать до Коростенського та Корсунь-

Новомиргородського плутонів. На Коростенському плутоні виділяються два 

крупні масиви: Володарськ-Волинський (Кропивенське, Федорівське 

родовище) і Чоповицький (Стремигородське родовище) – відносяться до 

комплексних ванадій-фосфор-титанових і фосфор-титанових руд.  

Другим, не менш значущим плутоном є Корсунь-Новомиргородський, 

де виявлено найбільш перспективне Носачевське родовище апатит-

ільменітових руд. Особливістю комплексних родовищ є те, що поряд з 

ільменітом, титаномагнетитом розташовуються мінерали з елементами: V, 

Sc, Cr, Со, Ni, Zr, Cu, Zn, Nb, Sr. Характеристики речовинного складу 

комплексних титановмісних руд приведені в табл. 1.2. Комплексне освоєння 

корінних родовищ дозволить розширити сировинну базу титанової 

промисловості [1, 29, 34-42]. 

На даний час основною мінерально-сировинною базою вилучення 

титану в промисловості України є розсипні родовища, що поділяються на 

континентальні (алювіальні, алювіально-делювіальні) та прибрежно-морські 

(мілководні фракції моря). 

Найбільшим і найзначнішим родовищем типу прибрежно-морських 

розсипів є Малишевське (Дніпропетровська область), на його сировинній базі 

працює Вільногорський ГЗК. Аналогом Малишевського родовища є 

Вовчанське розсипне родовище, що також розташоване в Дніпропетровській 

області. Континентальні розсипи представлені Іршанською групою 

алювіальних родовищ – Іршанське, Верхньо-Іршанське, Лемненське, 

Лівобережне та інші. Розробкою даної групи родовищ займається 

Іршанський ГЗК.  

Залишкові родовища ільменіту в корі вивітрювання основних порід 

габро-анортозітової  формації розвинені в основному у Волинському   районі.   
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Таблиця 1.2 

Характеристика речовинного складу руд України 

Найменування 

показника 

Родовище 

Федорівське 
Стреми-

городське 
Носачівське Кропивенське 

Мінеральний склад (усереднений), %: 

ільменіт 12,3 10,1 18,0 5,1 

апатит 8,1 5,0 1,6 6,08 

титаномагнетит 3,4 0,1 >0,1 13,5 

магнетит 

вторинний 
- 2,9 - - 

сульфіди 0,3 0,1 0,2 0,67 

плагіоклази 27,3 20,1 50,2 28,6 

гематит - - 0,7 - 

біотит - - 3,6 - 

Сума нерудних 76,2 81,9 80,5 74,77 

Масова частка, % 

P2O5 в апатиті 41,9 41,6 38,1 40,3 

TiO2 в ільменіті 49,2 48,93 52,7 50,02 

TiO2 

в 

титаномагнетиті 

20,6 20,00 - 23,37 

Хімічний склад, % 

Fe 2,0 1,94 - - 

TiO2 7,2 6,74 9,4 6,35 

P2O5 3,4 2,65 0,61 2,49 

FeO 27,05 13,91 12,6 22,4 

Fe2O3 0,4 5,88 3,1 5,0 

SiO2 31,1 37,9 43,5 34,0 

Al2O3 9,3 12,55 13,2 8,0 

CaO 9,3 7,8 6,0 10,42 

MgO 7,4 6,3 5,45 6,3 

V2O5 0,088 0,03 0,16 0,115 

Cr2O3 - - - 0,04 

MnO - - - 0,525 

CO2 0,66 0,53 - 1,08 

Sобщ. 0,215 0,21 0,077 0,34 

Na2O 2,7 2,56 2,64 1,27 

K2O 0,25 1,18 1,42 0,23 

п.п.п. 1,7 1,6 1,25 2,41 

 



34 

 

Родовища   відрізняються   крупними   запасами   діоксиду титану, доброю 

якістю руд, а саме високим вмістом ільменіту і його придатністю для 

виробництва діоксиду титану на вітчизняних потужностях, однак 

складнішими умовами видобутку та технологією збагачення. Доля 

залишкових родовищ складає близько 5 % від сумарних запасів титанових 

руд цього типу (Торчинське, Паромівське, Міжрічне, Правобережне 

родовище) [43, 44, 45]. 

 

1.3. Класифікація титаномагнетитових концентратів 

 

Слід відмітити, що впровадження нових сучасних технологій 

переробки комплексних титановмісних руд корінних родовищ дозволить 

Україні вирішити проблеми не тільки виробництва високоякісних 

ільменітових концентратів, але й інших видів сировини. В Україні було 

прийнято ряд державних програм по створенню ресурсозберігаючих 

технологій з комплексної переробки корінних руд з отриманням 

високоякісних титанових концентратів: Титани України, 1994 р.; Державна 

програма розвитку кольорової металургії України до 2010 р.; Державна 

програма розвитку й реформування гірничо-металургійного комплексу 

України до 2011 р.; Державно цільовою науково-технічною програмою 

розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу на період до 

2017  [46].  

Починаючи з 1999 року в Криворізькому технічному університеті та 

ПАТ НДПІ «Механобрчормет» виконано ряд науково-дослідних робіт [47-

52]. Розроблені технології збагачення корінних титанових руд 

Федорівського, Стремигородського, Кропивенського і Носачовського 

родовищ реалізовані із застосуванням комплексного підходу до переробки 

сировини, що дозволило отримати декілька товарних продуктів: 

ільменітовий, апатитовий, титаномагнетитовий концентрати (табл. 1.3).  
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Ільменітові концентрати з корінних магматичних родовищ 

характеризуються малим ступенем лейкоксенізації, практично незмінні та 

мають кращі технологічні показники для виготовлення пігментного діоксину 

титану, ніж з розсипних родовищ. Також в інституті «Титан» (м. Запоріжжя) 

було   проведено   експериментальну    плавку   цих   концентратів    з   метою  

Таблиця 1.3 

Характеристика концентратів 

Родовище 
Продукти 

збагачення руди 

Масова частка, % 

Feзаг. TiO2 P2O5 V2O5 

Кропивенське 

концентрат 

титаномагнетитовий 

49,08-

51,99 

20,17-

25,1 

0,41-

0,49 

0,443-

0,516 

концентрат 

ільменітовий 

35,97-

37,76 
48,12 

0,24-

0,38 
0,138 

концентрат 

апатитовий 
0,83 0,15 

39,8-

39,63 
0,001 

Федорівське 

концентрат 

титаномагнетитовий 
46,81 18,3 0,5 0,9 

концентрат 

ільменітовий 
35,71 47,18 0,15 0,1 

концентрат 

апатитовий 
0,8-1 0,2 

38,6-

39,11 
0,001 

Стреми-

городське 

концентрат 

ільменітовий 

35,6-

36,2 

46,5-

47,00 
0,2 0,1 

концентрат 

апатитовий 
0,9 0,2 38,00 0,001 

Носачовське 

концентрат 

ільменітовий 
43,8 50,2 0,01 0,35 

концентрат 

апатитовий 
1,00 0,2 39,00 0,01 

 

виплавляння титанових шлаків, придатних для отримання чотирьох 

хлористого титану і пігментного двоокису титану сірчанокислотним 

способом. Отримані шлаки відповідають ТУ 48-31-89 «Шлак титановий для 

виробництва металічного титану» і ТУ 0560-103-90 пігментний двоокис 

титану. Апатитовий концентрат з корінних родовищ за своїми хімічними та 

фізичними властивостями наближається до таких самих концентратів 
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Хібінського та Ковдорського родовищ, але має порівняно з ними вищу 

дисперсність та суттєво менший вміст шкідливих домішок (As, Hg, Pb, Cd). 

До того ж, домішки таких елементів, як Mn, Cu, Co, Zn, є джерелом 

необхідних для сільськогосподарських культур мікроелементів у 

фосфорвміщуючих добривах. Апатитовий концентрат досліджували також як 

сировину для отримання екстракційної фосфорної кислоти [35]. 

Але найбільш перспективним продуктом при комплексному збагаченні 

корінних титанових руд є титаномагнетитовий концентрат. Включення його в 

технологічні схеми виробництва титановмісних продуктів дозволить підняти 

ефективність використання комплексних руд, збільшить об’єм виробництва 

титановмісних і залізовмісних продуктів, скоротить утворення виробничих 

відходів та забруднення навколишнього середовища [22, 24, 53-55]. 

Вміст і співвідношення заліза, титану та ванадію в титаномагнетитових 

рудах коливаються, тому руди можуть бути істотно титанистими або суттєво 

залізо-ванадієвими. Значний інтерес для промислового використання 

представляє високотитанистий титаномагнетитовий концентрат 

Кропивенського родовища.  

Аналогами руд Волинського масиву є докембрійські родовища багатих 

і бідновкраплених руд тієї ж формації, що розташовані в Росії 

(Джугужурский масив на південному сході Сибірської платформи), у 

Фінляндії, Швеції та Норвегії (Муставара, Рутівара і Телнес), а також у 

Канаді ( масиви Морін, Дорі Лейк і Чібогамау, Лак Сент Джон, Сент Урбен, 

Сент Ілес, МАГП Маунтін). Руди родовищ, приурочених до зазначених 

масивів габро і анортозитів характеризуються, в основному низькими 

значеннями співвідношення Fe до TiO2 від 1,5 до 3,5-4. 

Титаномагнетит – це структура зростання магнетиту та ільменіту, або 

твердого розчину типу ульвошпінели (Fe2TiO4) в магнетиті. Існує думка, що 

титаномагнетити являють собою твердий розчин діоксиду титану в 

магнетиті, а титаномагнетит розглядають як мінерал складного складу. 

Утворення титаномагнетиту відбувається в результаті розпаду 
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високотемпературного твердого розчину ільменіту в магнетиті по механізму 

заміщення катіонів заліза з утворенням нестехіометричного твердого розчину 

по типу шпінелі. Титаномагнетит кристалізується у вигляді правильних 

октаедрів, має твердість за шкалою Мооса 5,5-6,5, питома вага 5,05 г/см
3
. 

За співвідношенням кількості заліза до оксиду титану, 

титаномагнетитові руди поділяються на: низькотитанисті Fe/TiO2 > 8, 

високотитанисті або залізотитанованадієві Fe/TiO2 = 2÷8 та саме титанові 

руди Fe/TiO2 < 2. Низькотитанистий тип представлений тільки 

титаномагнетитовими рудами. Високотитанистий тип підрозділяється на 

титаномагнетитові, ільменіт-магнетитові, ільменіт-титаномагнетитові, 

гематит-ільменітові руди; титанові руди -  ільменітові, гематит-ільменітові. 

Промислову  класифікацію  титаномагнетитових  руд  приведено  в  табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Класифікація титаномагнетитових руд 

Співвідношення 

в рудах  Fe/TiO2 

Мінеральний тип 

руди 

Масова частка у 

титаномагнетитовому 

концентраті, % 
Родовища 

TiO2 V2O5 

Низькотитанисті 

Fe/TiO2 > 8 

Власне 

титаномагнетитовий 

2,0-3,0 0,35-0,5 США,пд.-сх. Аляска 

3,0-5,0 0,5-0,6 Росія, Качканарске 

2,0-4,0 0,6 Росія, Гусевогорске 

4,0-8,0 1,6 
Фінляндія, 

Муставара 

Високотитанисті 

руди 

Fe/TiO2 = 2÷8 

Власне 

титаномагнетитовий 

15,0-17,0 1,0-1,2 Росія, Пудожгорске 

15,3 0,5-1,0 Швеція, Таберг 

Апатіт-

титаномагнетит-

ільменітовий 

8,0-20,0 0,7-1,0 
Україна, Волинський 

масив 

14,0 0,06-0,3 Росія, Джугджурске 

Ільменіт-

титаномагнетитовий 

14,0 0,4 
Росія, Грямаха 

Вирмес 

19,0  США, Айрон Маутін 

Ільменіт-

магнетитовий 
4,7 1,1 Фінляндія, Отанмаки 

Вельми 

високотитанисті

руди Fe/TiO2 < 2 

Ільменітовий 3,2  Норвегія,Телнес 

Гематито –

ільменітовий 

- - Канада, Сент Урбен 

- - Канада, Аллард Лейк 

Титаномагнетит-

ільменітовий 

9,0-12,0 0,6-0,9 США, Сенфорд Лейк 

3,4-10,4 0,05-0,1 Росія, Салмагорске 

12,0 0,3-0,8 Канада, Сент Ілес 
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До шкідливих домішок в титановмістних рудах в першу чергу відноситься 

окис хрому, а також сульфіди і фосфати. По вмісту окису хрому виділяються 

наступні типи руд:безхромисті, в котрих окис хрому не перевищує 0,15 % та 

хромисті, де вміст хрому перевищує 0,15 %. 

Титаномагнетитові концентрати за вмістом оксиду титана поділяються 

на: низькотитанисті (менше 4 % TiO2), середньо титанисті (4-8 % TiO2) і 

високотитанисті (більше 8 % TiO2).  

Характерною особливістю титаномагнетитових концентратів є 

наявність в них ванадію, що підвищує їх промислову цінність. У залежності 

від вмісту ванадію концентрати поділяються на істотно титанисті або суттєво 

залізо-ванадієві. За вмістом ванадію титаномагнетитові концентрати 

поділяються на низькованадієві (менше 0,5 % V2O5), середньованадієві (0,5-

1,0 % V2O5) і високованадієві (більше1,0 % V2O5) [55-60]. 

 

1.4. Аналіз промислових способів переробки  титановмісних 

концентратів 

 

Основними сучасними джерелами для виробництва титану та діоксину 

титану є ільменітовий, рутиловий і, меншою мірою, лейкоксеновий 

концентрати. Кращі і найбільш дорогі з них – рутилові (більше 90 % TiO2), 

що відразу йдуть на виробництво губчастого титану, а ільменітовий та 

лейкоксеновий концентрати спочатку переробляють на титановий шлак (70-

85 % TiO2) і синтетичний рутил (95-98 % TiO2) рис. 1.4 [29, 45,  46]. 

Для переробки титанових концентратів на пігментний діоксид 

застосовують сірчанокислотний (сульфатний) і хлоридний способи. За 

кордоном більше 50 % діоксиду  титану отримують по хлоридній технології, 

а на підприємствах України застосовується, в основному, сульфатна 

технологія переробки титанових концентратів з подальшим гідролізом і 

прокалкою. Основна особливість сульфатної технології від хлоридної – це 

можливість використання бідніших і дешевших концентратів.  
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Приблизна витрата основних матеріалів на виробництво 1 т діоксиду  

титану з ільменітових концентратів сульфатним методом становить: 

 

Рис. 1.4. Схема використання титанових концентратів і продуктів їх 

переробки 

 

ільменітового концентрату (42 % TiO2) – 3,1 т; сірчаної кислоти (моногідрат) 

– 4-4,5 т, залізної стружки – 0,24 т. У цьому способі руда, що містить титан, 

розчиняється в сірчаній кислоті, утворюючи розчини сульфатів титану, заліза 

та інших металів. Потім, в результаті ряду хімічних реакцій відбувається 

хімічне відновлення, очищення, осадження, промивання, кальцинація, 

утворення  базового діоксиду титану з необхідним розміром частинок:  

FeTiO3 + 2H2SO4 → TiOSO4 + FeSO4 + 2H2O,                        (1.1) 

TiOSO4 + H2O → TiO2 + H2SO4.                                  (1.2) 
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Джерелом отримання TiO2 сульфатним методом можуть також служити 

отримані титанові шлаки при рудовідновній плавці ільменітових 

концентратів. Зокрема, на даних шлаках (70% TiO2) працює завод в Канаді 

(провінція Квебек, поблизу Сореля) [26-28, 61].  

Хлоридний спосіб [27, 60] промислового отримання пігментного 

діоксиду  титану був винайдений компанією DuPont (США) в 1950 р. На 

відміну від сульфатного, він має більш коротку технологічну схему, 

екологічно менш шкідливий, майже безвідходний та безперервний. При 

отриманні пігментного TiO2 хлоридним способом титанова руда вступає в 

реакцію з газоподібним хлором при зниженому тиску, внаслідок чого 

утворюється тетрахлорид титана TiCl4 і домішки хлоридів металів, які потім 

видаляються. 

2FeTiO3 + 7Cl2 + 3C → 2TiCl4 + 2FeCl3 + 3CO2.            (1.3) 

Потім з тетрахлорида титану отримують TiO2 одним з наступних 

способів: 

– гідроліз водних розчинів тетрахлорида титану (з подальшою 

термообробкою осаду); 

–  парофазний гідроліз тетрахлорида титану (заснований на взаємодії 

парів тетрахлориду титану з парами води). Процес зазвичай ведеться при 

температурі 900-1000 °С; 

– термообробка тетрахлорида (окиснення під дією високої 

температури). 

Промислові методи виробництва титанових пігментів гідролізом ще не 

розроблені. Загальний їхній недолік – це невирішена проблема використання 

речовин, що утворюються при гідролізі соляної кислоти або хлористого 

водню, які не вдається повернути для повторного використання у 

виробництві діоксиду  титану. 

Окиснення тетрахлорида титану киснем протікає по реакції: 

TiCl4 + О2 → TiO2 + 2Cl2.                                            (1.4) 
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Виділений хлор знову повертається у виробництво тетрахлорида 

титану. Етап окислення в хлоридному способі дозволяє краще контролювати 

криву розподілу часток і кристалічну будову. В результаті виходить  діоксид  

титану з високою покривністю і розбілюючою здатністю.  

Металевий титан та вироби з нього отримують шляхом переробки 

титанової губки [62]. Ці технології включають наступні технологічні 

операції: 

 плавка ільменітових концентратів у дугових електропечах для 

відділення заліза з отриманням титанових шлаків. У зв’язку з тим, що титан 

концентрується в шлаку, існують жорсткі обмеження за вмістом SiO2, P2O5, S 

в титанових концентратах; 

   хлорування титанових шлаків з отриманням TiCl4, очищення TiCl4 

від домішок; 

   одержання металевого титану з його хлориду; 

   одержання злитків титану (плавка в дуговій вакуумної печі, іодидне 

рафінування). 

В Україні переробкою ільменітових концентратів з отриманням 

пігментного діоксиду  титану займаються ЗАТ «Кримський титан» і ВАТ 

«Сумихімпром», а також виробник металевого титану «Запорізький титано-

магнієвий комбінат».  

Титановмісні концентрати для сульфатної та хлоридної технології 

переробки повинні відповідати певним технологічним вимогам: нормування 

фізичних і хімічних властивостей за мінеральним складом, вмістом ТiО2, 

шкідливих елементів і розчинних з’єднань, вологості, крупності, стану 

поверхні (табл. 1.5).  

Для ефективної хімічної переробки ільменітового концентрату 

сульфатним способом потрібен незмінний ільменіт (вміст зерен зміненого 

ільменіту має бути мінімальним). Для ільменітів, що надходять на отримання 

пігментів по хлоридній технології фазовий склад ільменіту не має значення, 

так як за цією технологією необхідна плавка на шлак. При виробництві 
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пігментного діоксиду  титану в концентраті обмежується вміст MnO, V2O5, 

CuO, FeO, Fe2O3, SiO2, Cr2O3, Al2O3, P2O5.   

Таблиця 1.5 

Основні вимоги до титанових концентратів для різних виробництв 

Назва 

виробництва 

Масова доля,% Шкідливі домішки, % Розмір 

зерен 

ільменіту, 

мм 

TiO2 Ільменіт P2O5 Cr2O3 Al2O3 SiO2 H2O 

Отримання 

пігментного 

діоксиду 

50-52 96,5-97 
0,08-

0,16 
0,05 - - 1,5 3,0 

Виплавка 

шлаків для 

виробництва 

пігментного 

діоксиду 

45 - 0,2 0,08 1,5 2,5 - - 

Виплавка 

металургійних 

шламів 

45-52 96,5 
0,2-

0,5 
 3,0 

1,8-

3,0 

0,5-

1,5 
0,4-3 

Виробництво 

з рутилових 

концентратів 

94 90 рутил 0,7 - 0,6 1,5 0,5 0,3 

 

Для пігментного виробництва особливе значення мають ті домішки, які 

негативно впливають на пігментні властивості, а особливо на його білизну – 

це Fe2O3, FeO (дають червоний відтінок), CrO, Cr2O3. CrO2, CrO3 (коричнево-

жовте забарвлення), V2O5 (червоний колір), MnO (сірий колір). Вміст дрібних 

фракцій в концентраті приводить до збільшення норм витрати матеріалів і 

електроенергії при його переробці. При виробництві титанової губки 

ільменітові концентрати обмежені по вологості (масова частка вологи не 

більше 0,5 %); максимальному розміру зерна в концентраті (3 мм) і залишку 

на ситі 0,04 мм – не більше 0,4 % [60-63]. 

Із технологічного аналізу використання титанових концентратів при 

виробництві пігментного TiO2  є те, що титаномагнетитові концентрати без 

попередньої металургійної переробки не можуть бути застосовані в якості 
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основної сировини. Тому застосування відповідних технологічних циклів 

переробки титаномагнетитового концентрату дозволить отримати не тільки 

титанистий шлак але й якісний залізний продукт для чорної металургії. 

 

1.5. Аналіз  технологічних схем переробки титаномагнетитових 

концентратів 

 

Одним із способів переробки титаномагнетитових концентратів є 

доменна плавка. Можливість доменної плавки титановмісних  концентратів 

встановлена давно, але добре відпрацьована лише для концентратів із 

вмістом не більше 4 % TiO2 [58, 59]. В даний час на Нижньотагільському 

металургійному комбінаті проводять доменні плавки окускованого 

титаномагнетитового концентрату (3 % TiO2) з Качканарського ГЗК. 

Численні лабораторні експерименти плавки більш титанистих концентратів 

(більше 4 % TiO2) в доменних печах призводять до розвитку цілого ряду 

негативних явищ:  

 на стінках горна відкладуться неплавкі маси, представлені 

конгломератом твердих карбонітридів, важкоплавких сполук на основі 

нижчих оксидів титану, вуглецевих включень – частинок коксу, шлакової 

зв’язки і дисперсних крапель металу; 

   присутність карбонітридів та їх сполук в продуктах плавки 

підвищує їх в’язкість за рахунок утворення гетерогенних систем шлаку, що 

призводять до залипання горна і до значних технологічних ускладнень при 

випуску продуктів плавки. 

Використання доменного переділу для переробки титаномагнетитових 

концентратів із вмістом TiO2 більше 4 %, можливе при шихтовці з 

безтитаністими концентратами магнетитових руд і застосуванням 

спеціальних флюсів, що роблять титанистий шлак більш рухомим [64-68].  

Спосіб прямої електроплавки титановмісної сировини дозволяє досягти 

найбільш повного комплексного вилучення компонентів з неї. Для нього 
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придатні будь-які типи титаномагнетитових концентратів, але, в першу 

чергу, високотитанисті. Як показали дослідження [27, 58], вміст будь-якої 

кількості титану у шлаку на відміну від доменного процесу не впливає на хід 

роботи печі. Встановлено, що чим більш високотитанистий концентрат, тим 

вищий вміст титану в шлаках і тим економічно вигідніше вилучення титану з 

нього.  

Для інтенсифікації процесу відновлення, скорочення витрат 

електроенергії та збільшення продуктивності електропечей використовують 

двохстадійні процеси переробки титановмісних концентратів. На першій 

стадії двухстадійного способу переробки титановмісних концентратів 

відбувається нагрівання суміші концентрату і відновника, а також часткове 

відновлення в окремому відновлювальному агрегаті (трубчаста, обертова, 

шахтна піч). На другій стадії частково відновлений матеріал плавиться в 

електропечі. Як показали дослідження, витрати електроенергії в порівнянні з 

прямою електроплавкою скорочуються на 20-30 % (500-800 кВт·год/т 

шлаку) [69-75]. 

За двухстадійною схемою працює найбільший в світі завод в Канаді 

(м. Сореле), що переробляє концентрат ільменіту на так званий «Сорель-

метал» і титановий шлак (75 % TiO2). Завод за добу виробляє близько 500 т 

металу і 600 т титанових шлаків [59, 76]. 

 Двохстадійним процесом в даний час переробляють залізо-титано-

ванадієві руди (Feзаг. 64 %; TiO2 13,2 %; V2O5 1,7 %) Бушвельдского родовища 

масиву в ПАР, а також залізотитанисті концентрати (Feзаг. 58 %; TiO2 8 %; 

V2O5 0,6 %) залізних пісків в Новій Зеландії. По технологічній схемі 

переробки отримують ванадієвий чавун, який далі йде на отримання 

пентоксиду ванадію (V2O5) та металізований легований продукт, а весь 

титановий шлак направляється у відвали. ПАР є найбільшим експортером 

ванадієвої продукції до Європи, США та Японії. Близько 90 % світового 

виробництва ванадію припадає на титаномагнетити [59, 77, 78]. 
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В 90-х роках в ІМЕТ ім. А. А. Байкова було розроблено комплексну 

двохстадійну схему переробки титаномагнетитових концентратів (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5 Технологічна схема переробки титаномагнетитових концентратів 

ІМЕТ ім. А. А. Байкова 

 

Згідно прийнятої схеми огрудкований титаномагнетитовий концентрат 

направлявся на часткову металізацію і подальшу електроплавку з 

отриманням низьколегованого заліза і титанованадієвого шлаку. Залежно від 
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складу концентрату вміст TiO2 в шлаку змінювався від 25 % до 60 %, V2O5 – 

від 2 % до 8 %. Титанованадієвий шлак переробляли гідрометалургійним 

способом з селективним витяганням ванадію. Для вилучення титанового 

залишку використовували автоклавне вилуговування сірчаною або соляною 

кислотами з виділенням штучного рутилу або анатаза, що містить близько 

90 % TiO2 [79-82].  

Існуючі нові технології переробки титаномагнетитової сировини 

несуттєво різняться між собою. Запропонований авторами [83] спосіб 

переробки титаномагнетитового концентрату з вмістом Fe 64 %; TiO2 7,6 %; 

V2O5 1,6 % полягає в огрудкувані титаномагнетитового концентрату з 

додаванням 26 % вуглецю та відновній плавці його в електропечі з 

отриманням чавуну і ванадієвмісного титанового шлаку. При цьому вміст 

ванадію в чавуні становить близько 0,07 %. Недоліком способу є те, що в 

умовах відновної плавки процес відновлення заліза в рідкій фазі протікає 

повільно, в результаті чого істотно збільшується тривалість процесу 

електроплавки, що призводить до збільшення витрат електроенергії. 

Промисловою компанією «Технологія металів» (Челябінськ, Росія) був 

розроблений плавильний агрегат «МАГМА» рис. 1.6 [84,85], який дозволяє 

використовувати високі температури в робочому просторі плавильної 

камери, вирішує завдання ефективної та комплексної переробки 

титаномагнетитові сировини. Результатом первинного поділу 

титаномагнетитових руд на агрегаті «МАГМА» є ванадієвий чавун і 

титанистий шлак, з яких на подальших стадіях комплексної переробки 

можуть бути отримані ванадієвий шлак (сировина для виробництва сплавів 

ванадію), сталь, феротитан, високотитанистий шлак (сировина для 

виробництва фарбувального пігменту на основі TiO2, титанової губки та 

інш.). Хоча автори даної технології стверджують, що на агрегаті «МАГМА» 

можлива переробка титаномагнетитових руд з вмістом TiO2 5-25 %, але ними 

не вивчено кінетики відновлення заліза, яке є складовою титаномагнетиту. 
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Складність структури титаномагнетиту суттєво зменшує швидкість 

відновлення заліза, що впливатиме на продуктивність агрегату. 

 

Рис 1.6. Схема переробки титаномагнетитових руд  

 

Резніченко В.А., Садихов Г.Б., Карязін І.А. [86] запропонували 

технологічний метод, в якому котуни з титаномагнетитового концентрату, 

що містять 55-64 % Fe, 2,5-17 % TiO2, 0,5-1,3 % V2O5, 0,5-3,0 % SiO2 без 

флюсових компонентів, спочатку піддають металізації газоподібним 

відновником, а потім плавлять у руднотермічній електропечі з отриманням 

металевого заліза, минаючи виплавку ванадієвого чавуну і комплексного 

титанованадієвого шлаку. При цьому велика частина ванадію концентрується 
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в титановому шлаку. В подальшому метал переробляють на якісну сталь, а зі 

шлаку гідрометалургійним способом вилучають ванадій і титан. Вважається, 

що основним недоліком способу є застосування для розділення заліза і 

ванадієвмісного титанового шлаку енергоємного процесу плавки в 

рудотермічних електропечах та її низьку істинну продуктивність. 

Схема переробки,  розроблена  Римкевичем Д. А.  (рис. 1.7) [87], 

включає змішування подрібненого титановмісного концентрату та 

вуглевмісного відновника із зв’язуючим (3-5 мас. % рідкого скла). 

 

Рис.1.7. Схема переробки титаномагнетитових концентратів  

 

Після змішування під тиском 40-60 МПа отримують брикети об’ємом 

5-10 см
3
, які перед термообробкою попередньо нагрівають при температурі 

800-1000 
о
С. Подальшу термообробку проводять в кільцевій печі з обертовим 
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подом протягом 3-10 хв при температурі 1500-1700 
о
С. Далі охолоджений та 

подрібнений відновлений матеріал методом магнітної сепарації  розділявся 

на титановмісний шлак та метал.  

Автори роботи не приводять пояснень щодо розмірів часток 

відновленого заліза. Температура відновлення 1600-1700 
о
С призводить до 

отримання рідкого заліза, що має велику рідкотекучисть та буде швидко 

концентруватися на поду печі в рідкому стані. Також слід відзначити, що для 

перевірки технології використовувався ільменітовий концентрат, котрий за 

своїм складом і будовою відрізняється від титаномагнетитового. 

Не менш цікавим є спосіб переробки титаномагнетитових 

концентратів, запропонований Фрейдіним Б.М. та Майоровим Л.А. [88-92]. 

Спочатку відбувається формування однорідної за вмістом шихти, що 

складається із титаномагнетиту, вуглецевмісного відновника та зв’язки, 

котру огрудковують та піддають термічному відновленню. Завершують 

відновлення при температурі, що забезпечує перехід шлакової фракції в 

в’язкопластичний стан, переважно 1330-1400 
о
С, з отриманням частково 

відновленого продукту, що містить металеву фракцію і шлакову фракцію. 

Частково відновлений продукт подрібнюють до розміру часток шлакової 

фракції (менш 0,2-0,25 мм), від якої відокремлюють металеву фракцію. Потім 

шлакову фракцію піддають електроплавці, в ході якої її до відновлюють і 

отримують шлакову і металеву частину. Далі металеву фракцію об’єднують з 

отриманим зі шлаку металевим компонентом, утворюючи металеву суміш, 

яку піддають очищенню від домішок з отриманням сталі. Шлаковий 

компонент подрібнюють і збагачують з отриманням титанового продукту. 

Основним недоліком даної технології на наший погляд є те, що для 

отримання кінцевих продуктів використовується затратна електроплавка. 

І все ж таки слід відзначити, що в останні роки значного розвитку 

набули методи прямого отримання заліза, котрі технологічно та економічно 

вигідніші в порівнянні з дорогою електроплавкою в рудотермічних печах. В 

даний час найбільш перспективною технологією прямого відновлення заліза 
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вуглецем є технологія «Itmk3» - Ironmaking Technology Mark Three, 

розроблена компаніями «MIDREX» (США) і «Kobe Steel» (Японія, рис. 1.8), 

що дозволяє використовувати низькоякісну залізну руду (концентрат) і 

виробляти високоякісний чавун в твердому стані у вигляді чавунних гранул 

без застосування коксу.  

 

Рис. 1.8. Технологічна схема Itmk3 

1 – бункера з компонентами шихти; 2 – огрудкування; 3 – сушка; 4 – 

брикетування; 5 – піч з обертовим подом; 6 – компресор; 7 – регенератор; 8 – 

повітря для пальника; 9 – паливо для пальника; 10 – газоочистка; 11 – димова 

труба; 12 – барабан-охолоджувач; 13 – грохот; 14 – магнітний сепаратор. 

 

Особливістю технології «Itmk3» є кільцева піч з обертовим подом в 

котрій котуни за короткий період часу проходять технологічні зони  

відновлення, навуглецювання, плавлення і охолодження. Але основним 

фактором є температура, при якій відбувається формування чавунної 

гранули, починаючи з процесу утворення металевої оболонки і закінчуючи її 

плавленням. Сукупність і дотримання всіх технологічних факторів 

забезпечує високі показники процесу [93-99].   

Останнім часом в різних країнах ведуться дослідження по 

застосуванню технології «Itmk3» для переробки титаномагнетитових 
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концентратів. Найбільший інтерес дана технологія привернула до себе тим, 

що дає змогу за незначний проміжок часу сконцентрувати основну масу TiO2 

в шлаковій фазі, що дає змогу знизити втрати TiO2 разом з металізованим 

залізом. Наприклад в Китаї були проведені дослідження по відновленню 

титаномагнетитових руд за аналогічною технологією і показано, що в 

результаті одностадійного відновлення огрудкованого титаномагнетитового 

концентрату  і подальшої магнітної сепарації подрібненої металізованої 

сировини ступінь відновлення заліза в магнітну фракцію склав близько 92 %, 

а ступінь вилучення титану в немагнітну фракцію досяг 85 % [100-102].  

В свою чергу, значну увагу по впровадженню технології «Itmk3» 

приділили металургійні комплекси Російської Федерації, а саме 

«Магнітогорский металургійний комбінат» та ТОВ «Петропавловск – Чорна 

Металургія».  Магнітогорским металургійним комбінатом була розроблена 

технологія, за якою планується отримувати гранульований чавун з вмістом 

заліза близько 97 % [103] . А стосовно планів ТОВ «Петропавловск – Чорна 

Металургія» до технології «Itmk3», то передбачається поетапне будівництво 

п’яти модулів «Itmk3» загальною потужністю 2,5 млн т/рік (перша черга – 2 

модуля, друга черга – 3 модуля). Будівництво розроблено компанією Hares 

Engineering на підставі результатів тестових випробувань магнетитового 

концентрату Кімканского родовища (ТОВ «Петропавловск – Чорна 

Металургія») і декількох типів вугілля на лабораторній установці Kobe Steel 

в місті Какогава (Японія). 

Також за результатами досліджень технології «Itmk3»,  виконаних на 

замовлення ТОВ «Петропавловск – Чорна Металургія» в  ІМЕТ РАН 

ім. Байкова (м. Москва) на іншому типі залізорудної сировини – 

титаномагнетити Куранахского родовища, були отримані два патенти: 

перший – на процес металізації титаномагнетитові концентрату з 

одержанням двох продуктів – гранульованого заліза (практично не містить 

вуглецю) і титанованадієвого шлаку, а другий – на технологію отримання 

V2O5 з цього нестандартного за складом шлаку [104-106]. 
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Макаров Ю.В. із співавторами розробили та дослідили процес 

металізації титаномагнетитових концентратів із вмістом TiO2 в них від 2,5 % 

до 17 % з отриманням залізних гранул та титанованадієвого шлаку  [107, 

108]. Сутність даного способу полягає в тому, що  масову частку FeO та 

співвідношення CaО/SiO2 в шлаку при металізації котунів з 

титаномагнетитових концентратів  підтримують в межах 8-25 % та 1,25-4,0 – 

це дозволяє отримати металеве залізо з низькою масовою часткою вуглецю 

(0,01-0,05 %) і при цьому запобігає переходу ванадію в метал, тобто 

практично весь ванадій разом з титаном знаходиться в шлаковій фазі. Крім 

того потрібно відзначити, що залишкове невідновлене залізо, яке знаходиться 

в шлаковій фазі в кількості 8-25 % FeO, сприяє зниженню температури 

плавлення титанового шлаку, що створює сприятливі умови для коагуляції 

металевого заліза при 1535-1540 
о
С з утворенням металевих гранул. Завдяки 

сукупності цих факторів при металізації титаномагнетитових концентратів 

забезпечується отримання низьковуглецевого заліза і відділення його у 

вигляді гранул від іншого цінного компонента – оксиду ванадію в складі 

титанового шлаку. При цьому вилучення заліза з концентрату в гранули 

досягає 93-99,6 %. Після завершення процесу продукт металізації 

титаномагнетитового концентрату вивантажують з печі, охолоджують, 

подрібнюють і відокремлюють метал від шлаку: метал – містить 99,0 % Feмет., 

0,01-0,05 % С, 0,005-0,05 % V, а шлак в залежності від складу концентрату 

може містити 20-50 % TiO2, 8-25 % FeO и 2-8,5 % V2O5. На відміну від 

попередніх способів, в даному випадку шлакова фаза є комплексною 

сировиною для подальшого вилучення ванадію і титану.  

У пропонованому способі металізація котунів титаномагнетитового 

концентрату з добавками вуглецевого відновника проводиться в області 

температур 1200-1550 
о
С в печі з обертовим подом. Загальна тривалість 

процесу становить 10-13 хв. При температурі нижче 1535 
о
С, тобто менше 

температури плавлення заліза, не забезпечується повне розділення металевої 

та шлакової фаз, частина шлаку (10-15%) залишається в залізних гранулах.  



53 

 

Слід відзначити, що головним здобутком даного способу – це 

одержання стального продукту. Але основним недоліком в процесі є діапазон 

вмісту FeO в шлаковій фазі, а саме підвищення вмісту більше 25 % призведе 

до втрат заліза в шлаку. Також авторами для розробки використовувався 

титаномагнетитовий концентра з вмістом 6,14 % TiO2. 

Садихов Г. В., Карязін І.А. провели дослідження з визначення фазового 

складу титанованадієвого шлаку, що утворюється в результаті переробки 

титаномагнетитових концентратів [109]. Для дослідження використовували 

титаномагнетитові концентрати десяти родовищ, хімічний склад яких 

коливався, %: 55,2-64,5   Feзаг.; 2,8-16,7 TiO2; 0,5-1,3 V2O5; 0,24-4,20 SiO2; 0,7-

4,5 Al2O3; 0,4-4,0 MgO; 0,04-1,71 MnO;  0,08-1,98 CaO; 0,01-1,05 Cr2O3 [110-

112]. В результаті відновлення було отримано титановмісні шлаки з вмістом 

компонентів, що коливався в таких межах, %: 10,9-18,9  FeO; 15,4-62,5 

TiO2заг.; 1,5-6,6  V2O5; 1,65-24,5  SiO2; 2,5-21,3 Al2O3; 1,3-20,1 MgO; 0,3-6,4 

MnO;  0,5-10 CaO; 0,03-2,4 Cr2O3. Встановлено, що титанованадієві шлаки 

мають складний фазовий склад, який утворює три групи шлаків: аносовітні, 

шпінелідні та аносовіт-шпінелідні. В титанованадієвих шлаках ванадій 

входить до складу твердих роз   аносовітів та шпінелідів. В аносовіті 

ванадій знаходиться в трьохвалентному стані у вигляді V2TiO5. При 

відсутності аносовітної фази ванадій зосереджується в шпінелідних твердих 

розчинах на основі Me2TiO4. Розчинність ванадію в шпінеліді MgAl2O4 

визначається мольним співвідношенням  MgO/Al2O3 в шлаці і тільки при 

дефіциті алюмінію частина його заміняється ванадієм з отриманням твердого 

розчину Мg(Al, V)2O4. 

Результати проведеного аналітичного образу показують 

різноманітність технологічних направлень, спрямованих на пошук 

можливості раціональної комплексної переробки титаномагнетитових 

концентратів з метою отримання з них металічного та шлакового продукту.  

Слід відзначити, що автори зазначених вище способів переробки 

титаномагнетитових концентраті хоча й акцентують увагу на тому, що їхні 
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технології призначені для переробки високотитанистих титаномагнетитових 

концентратів з масовою часткою до 17 % TiO2, але у всіх своїх 

випробуваннях вони використовували концентрати з масовою часткою TiO2 

не більше 9 %. Також належної уваги не було приділено питанню, як саме 

внаслідок дії температури під час відновлювального процесу відбувається 

перетворення зерен титаномагнетиту, а саме в якій послідовності 

відбувається відновлення залізі із мінералів та зародження металевої і 

шлакової фази. Тому наступні розділи дисертації будуть присвячені 

можливості переробки високотитанистих концентратів з масовою долею 

більше  20 % TiO2.   

 

Висновки до розділу 1 

 

1. На основі аналізу ринку виробництва титановмісної продукції  

встановлено, що в світі назріває стрімке скорочення промислових запасів 

багатих розсипів ільменіт-ритилові руд. Тому на зміну їм прийдуть 

титаномагнетитові руди, переробка котрих економічно доцільна при 

комплексній переробці. 

2. Проведений аналіз запасів титановмісних руд України показав, 

що в Україні зосереджені значні запаси комплексних корінних апатит- 

ільменіт-титаномагнетитових руд. Розроблені технології збагачення даних 

руд дозволяють отримати крім основних товарних ільменітового та 

апатитового концентрату, ще й титаномагнетитовий з вмістом 49-52 % Feзаг. і 

20-25 % TiO2. Подальша комплексна переробка титаномагнетитового 

концентрату стане не тільки цінним джерелом сировини для виробництва 

чавуну, сталі, металічного титату і діоксиді титану але й недопустить 

складування цінних мінеральних компонентів в відвалах. 

3. Розглянуті технології переробки титаномагнетитових 

концентратів відносяться, головним чином, до концентратів з вмістом 

діоксиду титану не більше 10 %. Високотанисті титаномагнетитові 
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концентрати з вмістом діоксиду титану 20-25 % в промисловості не 

використовуються із-за відсутності рентабильного способу їх переробки. 

4. Виконаний аналіз існуючих технологій процесу карботермічного 

відновлення титаномагнетитових концентратів не в змозі у повній мірі 

створити уявлення порядку структурно-фазових перетворень 

титаномагнетиту на залізовмісну та шлакову фазу, в результаті впливу 

температурно-часових параметрів процесу відновлення. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання дослідження:  

–  проаналізувати особливості існуючих технологій переробки 

титаномагнетитових концентратів; 

–  проаналізувати мінеральний склад та дослідити структурно-

текстурні особливості титановмісної руди Кропивенского родовища та 

одержаного з неї титано-магнетитового концентрату; 

–  дослідити процес твердофазного карботермічного відновлення 

окускованого титаномагнетитовому концентрату; 

–  обґрунтувати температурно-часові параметри карботермічного 

відновлення окускованого концентрату, які забезпечують формування двох 

промпродуктів з максимальним вмістом в них заліза металічного та діоксиду 

титану; 

–  розробити рекомендації з впровадження запропонованих 

технологічних рішень щодо отримання товарних продуктів після 

карботермічного відновлення окускованого титаномагнетитового 

концентрату. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах 

зі  списку публікацій здобувача (додаток А): 45, 82, 106, 108. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИХІДНІ МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Характеристика вихідних матеріалів 

 

2.1.1. Мінеральний склад і структурно-текстуртурні особливості 

апатит-титаномагнетит-ільменітової руди Кропивенского родовища. 

Кропивенське родовище Волинського масиву площею 2100 км
2
 має 

докембрійський вік (більше 2 млрд. років)  і відноситься до формації 

автономних анортозітов в межах докембрійських платформ [1]. Оруденіння 

приурочено до периферичної зони масиву, складеної габро, перидотитами і 

невеликою кількістю ультраосновних різниць. Рудоносні породи складають 

пласти або дайкообразні тіла, як правило, характеризуються крутим 

падінням, яке в приповерхневих частинах змінюється  на  пологе.  Руди  є  

бідновкрапленими, іноді містять шліри до 1-2 м потужностей, багато 

вкраплених різновидів. Сумарний вміст рудних мінералів у них не перевищує 

10 %. Руди мають апатит-титаномагнетит-ільменітовий склад з варіаціями 

співвідношення титаномагнетит/ільменіт від 1/1 до 1/5. Кількість апатиту 

становить 1-3 %. Для руд характерне співвідношення Fe до TiO2 від 1,5 до 

4,0, що вказує на їх високу «титанистість».  

Характерною особливістю магматичного процесу, що зумовив 

утворення титановмістних руд, є те, що мінерали утворюються в умовах 

постійної зміни хімічного складу залишкового розплаву і концентрації в 

ньому окремих компонентів. Крім того, може відбуватися диференціація 

(роз’єднання) розплаву і надходження нових порцій магми, що створює ще 

складніші умови кристалізації, що супроводжуються оплавленням зерен 

раніше утворених мінералів і навіть повним їх плавленням і засвоєнням 

розплавом. Зниження температури в магматичному осередку може призвести 

до відокремлення мінеральних фаз вже на стадії твердого розчину, таких як 
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ільменіту, а також Mg – Al і Ti – шпінелей у магнетит, іноді магнетиту в 

піроксені та інші. Особливістю всіх структур розпаду твердого розчину є 

дуже малий розмір включень одного мінералу в іншому (на рівні 1-2 мкм),  

що надалі, при промисловій переробці руд призводить до різних 

технологічних складнощів.  

Титаномагнетит є переважаючим рудним мінералом в руді родовища, в 

деяких пробах його масова частка може становити до 13,5 % [113-117]. 

Вивчення структури титаномагнетитових руд Кропивенського родовища 

проводили в НДПІ «Механобрчермет». При вивченні полірованих шліфів під 

мікроскопом (відбите світло) відразу ж відзначається незвичайність 

Кропивенського титаномагнетиту, що полягає в більшій схожості його по 

оптичних характеристиках з ільменітом. Якщо ці мінерали зустрічаються 

порізно, у вигляді ізольованих зерен, то розрізнити їх складно. Легше 

розрізняються вони у спільних вкрапленнях – за  помітним червонуватим 

відтінком в кольорі титаномагнетита (рис. 2.1, а, б). Крім того, ільменіт 

здається світлішим, що пояснюється, швидше за все, домішкою Fe2O3 в його 

складі.  

При уважному вивченні в деяких зернах титаномагнетиту під 

мікроскопом чітко встановлюються пластинчасті включення ільменіту у 

вигляді структур розпаду твердого розчину (рис. 2.1, в, г). Часткове 

окислення і вилуговування магнетитової складової титаномагнетиту під 

впливом кори вивітрювання на габро-перидотитах наче проявляє справжню 

картину будови і складу титаномагнетитових зерен. Вивчення саме таких 

зразків руди під мікроскопом дало можливість скласти характеристику 

титаномагнетиту Кропивенського родовища, зрозуміти його природу і 

розробити технології механічного збагачення руди та подальшої термічної 

обробки титаномагнетитового концентрату. 

Мікроскопією встановлено, що зерна титаномагнетиту, відособлені в 

просторі, мають майже такий же розмір (від 0,03 мм до 0,6 мм), як і ільменіт і 

часто перебувають з ним у зрощенні (рис. 2.2,  а, б, в). 
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Рис. 2.1. Взаємовідносини ільменіту і титаномагнетиту у спільних 

вкрапленнях: а) морфологія зерен титаномагнетиту і ільменіту; б) 

ідіоморфізм ільменіту, апатиту і сульфіду по відношенню до більш пізнього 

титаномагнетиту; в) пластинчасті включення ільменіту в титаномагнетиті; 

г) однорідний титаномагнетит (нижня частина зерна), переходить в 

структури розпаду з пластинками ільменіту (верхня частина зерна). 

1 – титаномагнетит (кремове з червонуватим відтінком), 2 – ільменіт (білий з 

сіруватим відтінком), 3 – сульфіди заліза (біле), 4 – апатит і силікати (різні 

відтінки сірого). 

 

 



59 

 

 

х68 

Рис. 2.2. Особливості структури титаномагнетитових зерен: а) рудне зерно: 

ліворуч – ільменіт, праворуч – ґратчаста структура титаномагнетиту; 

б) октаедричні кристали «титаномагнетита» зі структурою розпаду твердого 

розчину і реліктовими включеннями ільменіту; в) ільменіт у вигляді вільних 

зерен, реліктових включень і пластинок в структурі розпаду твердого 

розчину в зерні «титаномагнетита»; г) пластинчастий ільменіт, 

напівоплавлені реліктові зерена ільменіту, включення кристалів апатиту в 

титаномагнетиті. 

1 – ґратчаста структура титаномагнетиту, 2 – ільменіт (світло кремове), 3 – 

апатит і силікати (різні відтінки сірого).  

 

Рідкісні зерна мають гомогенну (однорідну) будову. Найчастіше вони 

являють собою агрегат з двох і більше мінеральних фаз, зростаються між 
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собою на дуже тонкому, субмікронному рівні, будучи елементами структур 

розпаду твердого розчину. Отже, термін «титаномагнетит» являє собою 

досить умовне поняття. До титаномагнетитів Кропивенського родовища 

відносяться відокремлені зерна (а по суті агрегати з двох – чотирьох 

мінеральних фаз), хімічний склад яких визначається вмістом FeO, TiO2 і 

Fe2O3 та мають високі магнітні властивості. В свою чергу, титаномагнетитові 

зерна Кропивенського родовища характеризуються наявністю різних 

мінеральних фаз: магнетит, ільменіт та незначної кількості Al-Mg шпінелі, 

які утворені після розпаду твердого розчину. Співвідношення даних фаз у 

зернах титаномагнетиту різне. 

Магнетит утворює основу матриці зерна, в яку занурені пластинчасті 

виділення ільменіту або ульвошпінелі та мікрозерна «релікт – ільменіту» 

(рис. 2.2). Пластинчасті виділення ільменіту ульвошпінелі, в основному, 

мають товщину до 2-3 мкм. Поодинокі зерна титаномагнетиту мають 

пластинчасті виділення ільменіту або ульвошпінелі розміром до 8-10 мкм. 

При цьому спостерігаються зерна титаномагнетиту  з різною структурою 

насиченості і розміром виділень (пластинок) ільменіту або ульвошпінелі 

(рис. 2.1, в, г і 2.2, а, б). Для титаномагнетиту характерне орієнтування 

пластинок згідно октаєдричній відокремленості у магнетиті, нерідко з 

утворенням ґратчастих структур (рис. 2.2, а). 

Мікрозерна «релікт – ільменіту» нерідко напівоплавлені, іноді 

поодинокі, але частіше сконцентровані в групи (рис. 2.2, б, в, г). Розмір 

включень мікрозерен становить 0,05 – 0,1 мм. Ці мікровключення є, за 

нашою  думкою, останцями «магнетитової» магми, збагаченої титаном. 

Наявність мікрозерн «релікт – ільменіту» обумовлює високий (до 25 %) вміст 

у зерні титаномагнетиту TiO2.  

Також для титаномагнетиту Кропивенського родовища характерна 

присутність більшої концентрації ванадію, ніж в ільменіті. Це пояснюється 

тим, що залізо має тісний кристалохімічний зв’язок з ванадієм, а так як 
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ільменіт має меншу долю заліза, то й концентрація ванадію в ньому буде 

меншою. 

2.1.2.  Результати збагачення титаномагнетитової руди 

Кропивенського родовища. 

Для проведення подальших досліджень по розробці технології 

карботермічної переробки титаномагнетитового концентрату спочатку було 

проведено в лабораторних (напіввиробничих) умовах збагачення апатит-

титаномагнетит-ільменітовий руди Кропивенського родовища з отриманням 

концентрату. Відповідно, апатит-титаномагнетит-ільменітова руда містила: 

TiO2 – 6,18 %,  Feзаг. – 20,65 %, P2O5 – 2,86 %, V2O5 – 0,086 % і відносилася до 

високотитанистої (більше 4 TiO2). 

Технологія переробки апатит-титаномагнетит-ільменітової руди 

розроблена на кафедрі збагачення корисних копалин ДВНЗ «КНУ»[38, 40, 47, 

49, 118, 119]. По розробленій схемі (рис. 2.3.) вихідна руда піддавалася 

подрібненню, магнітному і флотаційному збагачуванню після чого було 

отримано наступні продукти: 

–  титаномагнетитовий концентрат з вмістом ТіО2 – 22,03 %, вилучення 

склало – 47,8 %, вихід продукту  – 13,39%; 

–  ільменітовий концентрат з вмістом ТіО2 – 48,1 %, вилучення склало – 

26,84 %, вихід продукту  – 3,54 %; 

–  апатитовий концентрат з вмістом P2O5 – 39,81 %, вилучення склало – 

73,45 %, вихід продукту  – 5,28 %; 

–  відходи з вмістом Fe – 15,82 %, ТіО2 – 2,0 %, P2O5 – 2,19 %, вихід 

продукту  – 77,79 %. 

Одержаний ільменітовий концентрат може використовуватися для 

виробництва  титанового шлаку та титанових пігментів, а апатитовий – для 

одержання мінеральних добрив і екстракційної фосфорної кислоти. Відходи, 

в свою чергу, також можна використовувати в якості добрива і 

меліорату [120,121]. 
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Рис. 2.3. Схема збагачення руди Кропивенського родовища 
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Титаномагнетитовий концентрат, вихід якого складає 13,39 % з вмістом 

ТіО2 – 22,03 % та Feзаг. – 51,99 %, є вихідним продуктом для подальших 

досліджень. В табл. 2.1 представлений мінеральний склад 

титаномагнетитового концентрату, який на 93,3 % складається з 

титаномагнетиту. Він характеризується досить високим вмістом (2,4 %) 

сульфідів заліза, представлених піритом і піротином. Апатит (0,7 %) зазвичай 

спостерігається у вигляді включень у титаномагнетиті. Крім перерахованих 

мінералів, в концентраті зустрічаються плагіоклази (0,2 %) і магнезіально-

залізисті силікати – олівін (0,9 %) і піроксен (1,1 %). Титаномагнетит в 

концентраті характеризується високим ступенем розкриття: його вільні зерна 

становлять 97,3 %, багаті зростки – близькі 1,0 % , зростки з 50,0 % вмістом 

рудної фази – 0,5 %, бідні зростки – 1,0 %, а вільні нерудні зерна становлять 

0,2 %. Розмір зростків коливається від 0,02 мм до 0,2 мм. Найбільш поширені 

0,06 – 0,12 мм.  

Хімічний склад концентрату наводиться в табл. 2.2, гранулометрична 

характеристика концентрату – в табл. 2.3.  

На підставі вивчення морфологічних структур апатит-титаномагнетит-

ільменітової руди Кропивенського родовища, Харитонов В.М. зробив 

класифікацію титаномагнетиту за трьома різновидами [122]: 

–  магнетит з ізоморфною домішкою титану; 

–  магнетит з вростками пластинчастих індивідів ільменіту; 

–  магнетит з тонкою сіткою ульвошпінелі. 

В результаті збагачення збільшується кількість титаномагнетитових 

зерен, що має у своєму складі дрібні мікрозерна з частиною «релікт – 

ільменіту» і при прийнятій технології залишається всередині зерен. Тому 

виконані дослідження морфології розкритих титаномагнетитових зерен 

дозволив їх класифікувати на три типи (рис. 2.4): 
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Таблиця 2.1 

Мінеральний склад титаномагнетитового концентрату з руди Кропивенського родовища, % 

Титаномагнетит Ільменіт Апатит Олівін Піроксен Плагіоклаз Сульфіди Інші Σ 

93,3 1,3 0,7 0,9 1,1 0,2 2,4 0,1 100,0 

                                                                                               

                                                                                                                                                                         Таблиця 2.2   

Хімічний склад титаномагнетитового концентрату з руди Кропивенського родовища 

Масова частка, % 

Feзаг. Feсд. FeO Fe2O3 TiO2 P2O5 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

51,99 1,4 44,00 23,4 22,03 0,49 1,5 1,2 0,26 3,42 

 

продовження таблиці 2.2 

                                                                                                      

Таблиця 2.3 

Гранулометричний склад концентрату 

Клас крупності, мм +0,125 -0,125+0,071 -0,071+0,05 -0,05 Σ 

Масова частка, % 0,76 5,54 18,92 74,78 100,00 

Масова частка, % 
Σ 

Cr2O3 V2O5 S CO2 п.п.п. F K2O Na2O MnO 

0,04 0,516 1,0 0,12 1,12 0,1 0,024 0,08 0,42 100,0 
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                                                                                                              х200 

Рис. 2.4. Вид структури розкритих титаномагнетитових зерен. Відбите світло, 

без аналізатора.  

 

1)  зерна з дрібнодисперсним ільменітом  в магнетитовій матриці; 

2)   зерна, які мають структуру рівномірно розподілених  

пластинчастих виділень ільменіту в магнетитовій матриці; 

 3)  зерна, які мають структуру рівномірно розподілених  

пластинчастих виділень ільменіту та окремих мікрозерен «релікт – 

ільменіту» в магнетитовій матриці. 

В табл. 2.4 представлено результати спектрального аналізу 

титаномагнетитових зерен (0,07-0,16 мм) проведеного на мікроаналізаторі 

«LMA-10» . 
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Таблиця 2.4 

Хімічний склад зерен титаномагнетитового концентрату з руди 

Кропивенського родовища 

Тип 

зерна 

Масова частка, % 

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 

 

Данні табл. 2.4 показали, що вміст Fe в зернах коливається від 28,71 % до 

45,18 %, Ti від 10,97 до 23,09 % в залежності від структурного типу зерна. 

Так, наприклад, область зерна титаномагнетиту типу 1 (рис. 2.4, 1) 

характеризується вмістом Fe – 42,36 ± 2,18 %, Ti – 14,47± 0,96 %. Вміст 

інших компонентів   концентрату   коливається:  V – 0,22 ± 0,15 %,   Si – 0,58 

± 0,21 %,  Mn – 0,87± 0,58 %. Зерно типу 2 (рис. 2.4, 2)  характеризується 

вмістом хімічних  елементів:   Fe – 34,25 ± 1,4 %, Ti – 11,37 ± 0,37  %, V – 

0,49 ± 0,05 %,  Si – 0,38 ± 0,15 %, Mn – 1,56 ± 0,67 %. Зерно типу 3 (рис. 2.4, 

3) містить: Fe – 31,24 ± 1,73 %, Ti – 18,65 ± 1,08 %, V – 0,24 ± 0,16 %, Si – 

0,43 ± 0,11 %, Mn – 0,92 ± 0,29 %. 
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Зерна титаномагнетиту різного типу характеризуються наявністю 

широкого діапазону коливання основних та супутніх компонентів. Однак 

зерна типу 1 мають найбільший вміст заліза при вмісті титану рівного 

середньому показнику у концентраті. Зерна 2 типу характеризуються 

зниженим вмістом заліза та титану. Зерна 3 типу – вміст заліза коливається у 

широкому діапазоні, а вміст титану характеризується високим показником за 

рахунок наявності в зерні мікрозерен «релікт – ільменіту». Статистичний 

аналіз результатів спектрального аналізу по допоміжним компонентам не 

показав залежність їх вмісту від концентрації основних елементів в зонах 

зерна. 

Титаномагнетит Кропивенського родовища являє собою не гомогенне 

утворення, а складний, і часто змінний за складом і структурою агрегат з 

двох і більше мінеральних фаз (магнетит, ульвошпінель, ільменіт, Mg і Al 

шпінелі), що зростаються між собою на субмікронному рівні, будучи 

елементами ґратчастих структур розпаду твердого розчину. Крім того, його 

зерна нерідко містять напівоплавлені останці ільменіту у вигляді включень 

розміром до 0,05 – 0,1 мм. 

Слід відзначити, що титаномагнетитовий концентрат даного родовища 

в своєму складі має не тільки високий вміст TiO2 але й наявність підвищеної 

кількості сірки та фосфору. Вміст даних високих елементів в концентраті ще 

більші ускладнюють технологічні вимоги перед технологією отримання 

якісного металевого та шлакового продукту. 

2.1.3. Аналіз розподілу заліза між мінеральними утвореннями в 

титаномагнетитовому концентраті. 

Аналіз проводився на підставі даних хімічного і мінерального складу 

титаномагнетитового концентрату (табл. 2.5) з метою визначення 

усередненого змісту зерен титаномагнетиту, які складаються з магнетитової 

матриці й ільменіту, який входить до її складу, у вигляді структури розпаду 

твердого розчину (рис. 2.4, 1), а також більш крупних залишкових включень  

«релікт-ільменіту» (рис. 2.4, 2,3) і розподіл заліза між мінеральними фазами.  
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Хімічний склад чистого [123, 124] ульвошпінелі, ільменіту й інших 

мінеральних утворень, які розташовуються як в зерні титаномагнетиту, так і 

в міжзерновому просторі, був взятий з мінералогічних джерел. 

Таблиця 2.5 

Розподіл Fe і TiO2 за мінеральними фазами титаномагнетитового 

концентрата Кропивенського родовища 

Мінеральна фаза 
Масова частка мінералів (М) і компонентів, % 

М Fe TiO2 

Титаномагнетит 93,3 49,5 21,33 

Ільменіт 1,3 0,6 0,7 

Сульфід заліза 2,4 1,4 - 

Олівін і піроксен 2,0 0,5 - 

Плагіоклази 0,2 - - 

Апатит 0,7 - - 

Інші 0,1 - - 

Сума 100 52,0 22,03 

 

Складна і тонка структура мінеральних зрощень у Кропивенському 

титаномагнетиті не дозволила виділити та вивчити окремі фази (мінеральні 

утворення) в структурі. Ця структура також ускладнена напівоплавленими 

включеннями – «залишками» більш раннього ільменіту, на місці якого був 

утворений титаномагнетит – під впливом нової порції більш залізистої 

магми, яка надходить з магматичного центру.  

На підставі проведених мінералогічних досліджень прийняті 

припущення:  

– ільменіт загальний (структура розпаду і включення – «релікт-

ільменіт»).    Теоретичний   склад ільменіту (FeTiO3) складає: FeO – 47,34 %, 

TiO2 – 52,66 %, Fe – 36,8 %. Також іноді може бути присутнім Fe2O3. В 

залежності від змісту Fe2O3 збільшується питома сприйнятливість й дійсна  

густина. У ільменіті титаномагнетитовому концентраті Кропивенського 
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родовища видимих включень гематиту не знайдено. Це буває тоді,  коли 

вміст Fe2O3 не перевищує 6 %: 

– магнетитова матриця (стехіометричний склад магнетита Fe3O4 

складає: FeО – 31,03%, Fe2O3 – 68,97%). 

Вміст FeO в ільменіті мінеральної фази титаномагнетиту 

Кропивенського родовища із даних табл. 2.5 складає: 21,33 · 47,3/52,66 = 

19,2 % і з ним пов’язано Feільм 19,2 · 0,778 = 14,9 % (0,778-коефіцієнт 

переводу FeO в Fe). Таким чином, вміст ільменіту, який входить у склад 

зерна титаномагнетиту (структури розпаду й «релікт-ільменіту») Мільм = TiO2 

+ FeO = 21,33 + 19,2 = 40,5 %.  

Вміст залишкового заліза в титаномагнетиті складає Feзал.= 49,5 – 14,9 = 

34,6 %. Кількість магнетитової матриці в титаномагнетитовому зерні 

становить: 100 ˗ 40,5 =  59,5 %.  

Розрахунковий вміст чистих фаз магнетиту й ільменіту різної 

структури й складу в титаномагнетитових зернах концентрату склало 59,5 + 

40,5 = 100 %. На підставі мінералогічного аналізу вміст титаномагнетитових 

зерен в концентраті складає 93,3 %.  Відповідно, можна припустити, що в 

зернах титаномагнетиту знаходиться до 5% інших мінеральних утворень, в 

тому числі і ті, що містять залізо, які не визначаються методом оптичної 

мікроскопії. Такими мінеральними утвореннями є: ільменіт у зрощеннях з 

титаномагнетитом, сульфіди заліза, олівіни і піроксени, плагіоклази з 

сумарним вмістом заліза ~ 1,1%. 

Таким чином, проведений аналіз розподілу заліза між мінеральними 

утвореннями, фазами титаномагнетитового концентрату Кропивенського 

родовища підтвердив достовірність хімічного і мінералогічного складу 

концентратів і показав їх складну структуру, що зумовило необхідність 

проведення дослідів з метою розробки технології їх переробки для 

розділення на залізо- й титановмісні продукти.  
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2.1.4. Характеристика допоміжних шихтових матеріалів для 

одержання огрудкованого продукту.   

Для отримання чистого кінцевого продукту металевої та шлакової 

титановмісної фази в результаті твердофазної карботермічної обробки 

окускованої сировини  необхідно, щоб вихідні шихтові матеріалами (зв’язка, 

відновник, флюс) вносили найменшу кількість шкідливих компонентів до 

складу котунів або брикетів. Слід зазначити, що зменшення концентрації 

домішок на 1 % дозволить підвищити вміст TiO2 в неметалевій фазі до 5 % 

[27, 57, 92]. 

Значну роль в технології отримання якісного згрудненого 

металургійного продукту у вигляді котунів або брикетів робить вибір 

зв’язуючого матеріалу. Одним із найпоширенішим універсальних зв’язуючих 

на протягом довгого періоду часу  є бентоніт. Але слід відзначити, що окрім 

відмінного впливу бентоніту на показники якості сирих та сухих котунів 

(брикетів) рівночасно знижується підновленість та вміст заліза в відновлених 

котунах (брикетах). Україна не володіє запасами якісних бентонітових глин, 

тому виробники згрудкованої металургійної сировини все частіше 

досліджують можливість заміни бентоніту на нові типи зв’язки [125-129]. 

Оптимальною заміною бентонітовим глинам є органічні полімерні 

зв’язувальні речовини, необхідні витрати яких в 5-10 разів менше, що 

вигоряють в процесі випалу котунів. Значна кількість лабораторних 

досліджень і дослідно-промислових випробувань переконливо свідчать про 

доцільність застосування композиційних зв’язуючих, що складаються з 

бентоніту і полімерів. При цьому спостерігається поліпшення міцності 

котунів в порівнянні з використанням бентоніту . Тому нами було вирішено 

використовувати комбіновану зв’язку індійського бентоніту та полімеру 

марки  FERROFORМ [130], котра промислово досліджувалася на ЧАО 

«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (Україна, м. Кривий Ріг). 

В свою чергу, основним критерієм перед вибором відновника слугував 

вміст сірки та наявність якомога меншої кількості мінеральних домішок. 



71 

 

Відомо, що  наявність мінеральних компонентів, по-перше, буде збільшувати 

витрату вугілля при металізації титаномагнетитової сировини, а також будуть 

концентруватися в шлаку і знижувати його якість. В табл. 2.6 приведений 

аналіз деяких твердих вуглецевих відновників [131].  

Таблиця 2.6 

Результати хімічного аналізу твердих вуглецевмісних відновників 

Хім. Елемент 
Масова частка, % 

Вугілля деревне Кокс Графіт Антрацит 

C ~ 80 ~ 87 ≥ 99 ~ 94 

Si > 4 > 3 0,03 - 

Ca 0,8 1-3 0,01-0,03 - 

Ba - 0,1-0,3 0,01 - 

Fe 0,8 1 0,01 - 

Al - 3 0,001-0,003 - 

Ti - 0,1-0,3 0,001-0,003 - 

Mg - 0,1-0,3 0,001 - 

Mn 0,06 0,03 - 0,02 

Cu - 0,1 - 0,1 

Sr - < 0,01 - 0,15 

Cr 0,03 0,3 - 0,01 

S 0,18 0,5-1,5 - 1,3 

Zn - 0,003 - 0,005 

Інші ~ 12 ~ 2 - ~ 3 

 

Враховуючи той фактор, що титаномагнетитовий концентрат 

Кропивенського родовища в своєму хімічному складі має високий вміст 

сірки то найкращим відновником для металургійної переробки буде 

графітовий порошок. Хоча вартість графітового порошку вища за 

представлені відновники і коливається в межах 400-500 $/т, але його 
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використання при карботермічному відновленні  економічно доцільніше чим 

проведення десульфурації отриманих гранул чавуну. 

В якості флюсових добавок для карботермічного відновлення 

використовували плавиковий шпат (СаF2), отриманий з флюоритових руд 

Бахтинського родовища,  це забезпечило зниження точки плавлення шлаку та 

збільшення його текучості. При цьому розплавлений шлак не перешкоджає 

когезії металічного заліза, яке об’єднується у відносно великі гранули.  

 

2.2. Термодинамічні методи розрахунку рівноваги хімічних реакцій 

 

Процес отримання металів із складу оксидів багатокомпонентного 

титаномагнетитового концентрату в результаті карботермічного відновлення 

супроводжується певним циклом відновних реакцій, протікання яких 

залежить  від впливу параметрів системи. Тому для визначення впливу умов 

відновлення використовуються методи термодинамічного моделювання на 

основі розрахунку рівноважного стану термодинамічної системи. Дані 

методи дозволяють здійснювати швидкий розрахунок рівноважних станів 

гомогенних та гетерогенних систем, змінюючи при цьому в широкому 

діапазоні різні впливи на систему, з’ясувати принципову можливість 

отримання тих чи інших фаз або речовин, виділення яких є основним при 

вирішенні задач оцінки граничного кінцевого стану, визначити область 

допустимих значень параметрів. В даний час для опису термодинамічної 

рівноваги різних систем найчастіше використовують два методи: 

константний і екстремум (максимум) ентропії.  

Як відомо, константний метод знайшов найбільш широке застосування 

в практиці термодинамічних розрахунків. Суть методу полягає в розрахунку 

енергії Гіббса (∆G) – функції, яка визначає напрям і межу самодовільного 

протікання процесів для систем, що знаходяться при сталій температурі і 

тиску, з розрахунком константи рівноваги Кр. Однак, незважаючи на широку 

поширеність константного методу, його застосування для розрахунку 
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високотемпературних процесів пов’язано з рядом труднощів при визначенні 

констант рівноваги реакцій. Цих труднощів можна уникнути, якщо для 

обчислення рівноважного складу високотемпературних процесів 

використовувати метод екстремуму (максимуму) ентропії. Суть методу 

екстремуму (максимуму) ентропії полягає у визначенні найбільш вірогідного 

стану, до якого система приходить в результаті самодовільної зміни 

енергетичного рівня її компонентів при їх взаємодії. Екстремальна умова, що 

визначає рівноважний стан системи, має вигляд: S = Smax [132-136]. 

Для розрахунку процесів, що протікають при карботермічному 

відновленні титаномагнетитового концентрату, був виконаний 

термодинамічний аналіз з використанням програми «TERRA», основаної на 

методі максимум ентропії. Даний програмний комплекс є оновленим 

варіантом комплексу «Астра» та розроблений спеціалісти МДТУ 

ім. М. Е. Баумана.  

Відповідно до методики розрахунків, рівноважним вважається склад, 

що відповідає максимуму ентропії ізольованої системи.  

Рівноважний стан описується [137, 138]: 

   складом  системи (в молях, кг, мас. %, тиску); 

   набором шести термодинамічних параметрів системи: загальним 

тиском Р, МПа; температурою Т, К; об’ємом V, м
3
; повною внутрішньою 

енергією U, Дж; повною ентальпією Н, Дж; ентропією S, Дж/ К. 

Вихідними даними для розрахунку є: 

   вихідний склад системи (при відновленні руд – це склад шихти); 

   будь-які два з шести перерахованих вище параметрів; 

   температурні залежності повної ентальпії  Н і ентропії S 

індивідуальних речовин (ці відомості закладені в базу термодинамічних 

даних комплексу «TERRA»). 

 Методика розрахунків рівноважних станів полягає в наступному. 

Після введення вихідного складу і двох термодинамічних параметрів (Р і Т, Р 

і V, S і V, які визначаються задачами дослідження і відповідають кінцевому 
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рівноважному стану) програма комбінує всі можливі прості і складні 

речовини, для яких є термодинамічні характеристики в базі даних. Далі 

програма методом ітераційних розрахунків визначає ті речовини і їх 

кількості, сума ентропій яких забезпечує максимальне значення зміни 

ентропії всієї системи при заданих термодинамічних умовах. Розрахований 

таким чином  склад системи вважається рівноважним.  

Зручність програмного комплексу полягає в тому, що при мінімумі 

вихідної інформації і в строгій відповідності з термодинамічними 

закономірностями можна отримати великий об’єм інформації про 

рівноважний стан системи. 

 Даний метод термодинамічного моделювання полягає в тому, що він 

не оперує рівнянням хімічних реакцій. Вихідною інформацією є хімічні 

формули речовин і кількість кожної речовини (або хімічного елементу), а 

кінцевою інформацією є хімічні формули речовин  (продуктів) і кількість 

кожного продукту. Тому при моделюванні вихідний склад задається точно, а 

кількість кожного з продуктів взаємодії передбачити заздалегідь не вдається, 

тим більше, що в умовах рівноваги можливе утворення декількох речовин. 

Кінцева форма представлення результатів термодинамічного моделювання 

визначається завданнями дослідження і зручністю пояснення отриманих 

закономірностей [137-141]. 

 

2.3. Методика дослідження процесу відновлення титаномагнетитового 

концентрату 

 

Методика отримання залізовмісного та титановмісного продуктів при 

карботермічному відновлені титаномагнетитового концентрату з масовою 

часткою  до 25 % TiO2 (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Схема карботермічного відновлення титаномагнетитового концентрату  
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Вихідні шихтові матеріали (відповідно до заданих пропорцій) або 

зважені у розрахунковому співвідношенні направлялися для отримання  

однорідної суміші у змішувач типу “Турбула” і перемішувались близько 

10 хв. Чаша змішувача обертається в трьох площинах одночасно з частотою 

обертання 30 – 60 об/хв, створюючи вихрове кружляння, що сприяє 

швидкому і якісному перемішуванню різнорідних компонентів. Змішувач 

“Турбула” забезпечує ефективне змішування компонентів всередині чаші без 

руйнування та стирання мінеральних зерен.  

Після змішування ретельно підготовлена шихта порціями подавалася 

на тарільчатий гранулятор Ø 1 м і висотою борта 0,2 м з регулюючим кутом 

нахилу і числом обертів (рис. 2.6), де вона зволожувалася і огрудковувалась. 

Швидкість обертання тарілі гранулятора складала 28-32 об/хв, кут нахилу 

коливався в межах 30-45
о
 при цьому вміст вологи в готових котунах складав 

8-10 %. Після чого одержані котуни ділилися на класи, для подальших 

експериментальних досліджень використовувалися котуни діаметром  10-

14 мм. 

 

 

Рис. 2.6. Лабораторний тарільчатий гранулятор  

 

На початку грануляції шихта містила 80 % від необхідної кількості 

відновника, а останні 20 % додавалися до гранулятора і вводилися порційно 
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наприкінці процесу. Такий режим окускування дозволив зменшити 

руйнування рудо-флюсо-вуглецевих котунів.  

Окрім огрудкування, здійснювалося брикетування вихідної рудо-

флюсо-вуглецевої шихти. Для виготовлення брикетів діаметром 20 мм 

висотою 10-15 мм та масою 9-12 г використовували відповідну вагову 

навіску попередньо змішаної шихти, яку містили в прес-форму та 

відправляли на лабораторний гідравлічний прес (рис. 2.7). Тиск пресування 

брикетів складав 40-60 МПа. 

 

Рис. 2.7. Загальний вигляд лабораторного гідравлічного пресу 

 а) гідравлічний прес;  б) матриця для виготовлення брикетів. 

1 – рама; 2 – робочий циліндр; 3 – гідравлічний домкрат; 4 – манометр; 5 – 

стіл; 6 – пластина кріплення матриці з замковим пристроєм; 7 – матриця для 

виготовлення брикетів; 8 – пуансон. 

 

На рис. 2.8 наведено зовнішній вигляд отриманих котунів і брикетів 

досліджуваної шихтової суміші.  

 

Рис. 2.8. Вид та форма котунів та брикетів 
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Отримані даними способами котуни та брикети піддавалися 

дослідженню на механічну міцність шляхом  скидання на металічну плиту з 

висоти 0,5 м. Сушку отриманої згрудкованої сировини проводили відповідно 

до ДСТУ ГОСТ 23581.0:2008 [142]. 

Отримані рудо-флюсо-вуглецеві котуни та брикети із 

титаномагнетитового концентрату піддавалися карботермічному 

відновленню, яке здійснювалося в термічних зонах муфельної печі та печі 

Таммана. Для запобігання окиснення котунів та брикетів в окисному 

середовищі печі в період термообробки  навіску поміщали в графітовий 

тигель та засипали графітом.  Відновлюваний випал при різній витримці в 

діапазоні температур від 800
 о

С до 1300 
о
С проводився в муфельній печі 

СНОЛ 7.2/1300. Високотемпературне відновлення при температурах від 

1300
 о
С до 1500

 о
С здійснювався в печі Таммана. По закінченню 

карботермічного відновлення, частина отриманого продукту  направлялась 

на мінералогічне діагностування новоутворених фаз. 

 

2.4. Методи аналізу вихідних матеріалів та продуктів 

карботермічного відновлення 

 

Для дослідження зміни текстурно-структурних характеристик 

відновленого окускованого концентрату, а також формування металевої та 

шлакової фази застосовували методи оптичної мікроскопії. Елементний 

аналіз зерен титаномагнетиту та новоутворених областей в результаті 

карботермічного відновлення титаномагнетитового концентрату з апатит-

ільменіт-титаномагнетитових руд вивчали за допомогою мікроспектрального 

аналіза. Вміст відібраної кінцевої металевої та шлакової частки визначали 

шляхом рентгенофлуоресцентного та хімічного аналізу. Нижче наведено 

більш детальніший опис застосованих аналізуючих методів. 

Оптична мікроскопія. Діагностику текстурно-структурних перетворень 

титаномагнетиту в результаті карботермічного відновлення проводили за 
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стандартними методиками з використанням мінералогічного мікроскопу NU-

2/Е [143]. Мікрофотографування виконувалось за допомогою фотокамери 

марки Canon з використанням оригінальної адаптованої насадки. При 

описанні аншліфів для металевої фази була введена певна термінологія, а 

саме звичайний рядовий метал на всіх етапах відновлення названий “білим”. 

В свою чергу, білий метал з помітною кількістю засвоєних компонентів 

шихти мав області світло-чорного та червоно-коричневого кольору і був 

названий “брудним”. Особливої уваги звертають на себе виділені, так звані 

“помаранчеві зерна”, що з’являються на стадії високоінтенсивного 

відновлення і характеризуються більш складним хімічним складом. 

Мікроспектральний аналіз. З метою вивчення механізму перетворень 

елементів в зернах титаномагнетиту, металевої та шлакової фази, які 

утворились в процесі термічного впливу, в полірованих аншліфа на 

мікроаналізаторі «LMA-10» [144] було визначено концентрацію основних 

хімічних елементів:  заліза, титану, ванадію, кремнію та марганцю. 

Зазначений набір елементів досить повно відображає елементний склад як 

зерен титаномагнетиту, так і фаз, отриманих при відновленні. 

Метод дослідження на мікроаналізаторі «LMA-10» дозволяє визначити 

масову частку хімічних елементів “в точці” у межах одного зерна 

титаномагнетиту або металевої та неметалевої фаз і полягає у випалюванні 

лазерним променем на поверхні аншліфа мікроворонки глибиною 10-15 мкм і 

діаметром 20-50 мкм і подальшим спектральним аналізом випарів речовини в 

іскровому розряді за допомогою приладу «PGS-2». 

В зерні досліджувалися різні характерні області, що відрізняються за 

кольором і структурою. Дослідження проводилися для серій котунів і 

брикетів у залежності від технологічних параметрів процесу термообробки. 

Рентгенофлуоресцентний аналіз. Для визначення основних хімічних 

елементів, що входять до складу металевої та шлакової фази застосовувався 

рентгенофлуоресцентний метод аналізу на приборі «EXPERT 3L» [145]. 

Основна особливість рентгенофлуоресцентного методу полягає в тому, що 



80 

 

він, як і інші експрес-методи, є поверхневим, тобто дозволяє аналізувати 

поверхні зразків глибиною до 50-60 мкм. Якщо поверхня забруднена, за цим 

методом можна визначити як забруднення, так і реальний склад металу 

одночасно, тому результат буде у деякій мірі спотворений. У зв’язку з цим, 

поверхня металевих часток перед аналізом очищувалась від оксидних плівок 

та інших забруднень. Неметалева фаза для аналізу здрібнювалась до 

крупності  менше 200 мкм. 

Достовірність отриманих експериментальних даних продуктів 

карботермічного відновлення підтверджена в результаті використання 

відомих методів математичної статистики. 

Результати застосування сучасних методів дослідження морфологічної 

будови та гранулометричного складу титаномагнетитового концентрату 

Кропивенського родовища дозволили надати більш повну і об’єктивну 

характеристику матеріалу. Отримані данні поглибленого вивчення 

титаномагнетитового концентрату в наступному розділі дадуть можливість 

якісно дослідити та зрозуміти послідовність структурно фазових перетворень 

при карботермічному відновленні і формуванні залізовмісної та 

титановмісної фаз. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. При виконанні роботи застосовано комплекс методів досліджень, 

що включали: узагальнення наукової інформації, мінералогічні дослідження, 

фотографування та цифрове оброблення знімків, мікроспектральний та 

рентгенофлуоресцентний аналіз, термодинамічні розрахунки, методи 

планування експериментів, методики отримання котунів та брикетів і їх 

якісні показники, методи статистичної обробки результатів досліджень. 

2. Установлено, 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 (магнетит, ільменіт, Mg 
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– і Al шпінелі), що зростаються між собою на субмікронному рівні, будучи 

елементами ґратчастих структур розпаду твердого розчину.  

3. Проведений аналіз мінерального складу титаномагнетитового 

концентрату показав, що на 93,3 % складається з титаномагнетиту, котрий 

характеризується високим ступенем розкриття: його вільні зерна становлять 

97,3 %, багаті зростки – близькі 1,0 % , зростки з 50,0 % вмістом рудної фази 

– 0,5%, бідні зростки – 1,0 %, а вільні нерудні зерна становлять 0,2 %. Також 

визначено, що в складі концентрату міститься: ільменіту – 1,3 %, силікатів у 

вигляді олівінів і піроксенів – 2,0 % і підвищена кількість сульфідів – 2,4 % 

та апатитів – 0,7 %. 

4. Установлено наявність в хімічному складі концентрату високий 

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

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

5. Установлено, що зерна титаномагнетиту розподіляються за 

морфологічною будовою на три типи:  зерна з дрібнодисперсним ільменітом 

в магнетитовій матриці; зерна, які мають структуру рівномірно розподілених  

пластинчастих виділень ільменіту в магнетитовій матриці; зерна, структура 

яких представлена розподіленими  пластинчастими виділеннями ільменіту та 

окремих мікрозернами «релікт – ільменіту» в магнетитовій матриці. 

Магнетит утворює основу матриці титаномагнетитового зерна, в яку занурені 

пластинчасті виділення ільменіту розміром від 0,1 до 2-3 мкм  та включення 

мікрозерен «релікт – ільменіту»   0,05 – 0,1 мм. 

6. З урахуванням особливостей мінерального складу та хімічного 

аналіу Кропивенського титаномагнетитового концентрату розраховано 

розподіл заліза і діоксиду титану по його мінеральним фазам. Встановлено, 

що титаномагнетит містить 59,5 % магнетитової фази та 40,5 % ільменітової 

фази. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах 

зі  списку публікацій здобувача (додаток А): 115, 116, 131. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КАРБОТЕРМІЧНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ  

 

 

3.1. Особливість твердофазного відновлення титаномагнетитового 

концентрата Кропивенського родовища 

 

На сьогодні в науково-технічних джерелах представлено значна 

кількість теоретичних обґрунтувань процесу твердофазного карботермічного 

відновлення заліза із руд та концентратів [146-148]. В цих роботах 

приводяться різні теоретичні судження відносно теорії відновлення оксидів із 

складних руд, однак не розроблено загального механізму карботермічного 

твердофазного відновлення. Всі запропоновані схеми, що набули розвитку 

засновані на окремих дослідженнях, які відрізняються технологічними 

параметрами та фізико-мінералогічними характеристиками матеріалів рис.3.1 

[149].  

Титаномагнетитовий концентрат Кропивенського родовища має 

складний багатокомпонентний хімічний склад та структуру, тому процес 

може включати комбінацію елементарних схем із рис. 3.1 твердофазного 

карботермічного відновлення. Встановлено, що базовою структурою 

розкритих зерен  титаномагнетиту Кропивенського родовища є магнетитова 

матриця, в якій розподілений дрібнодисперсний ільменіт, пластинчастий 

ільменіт та окремі мікрозерна  «релікт-ілменіту». Тому процес твердофазного 

відновлення титаномагнетитових зерен буде мати на наший погляд 

наступний механізм:  

– на першому етапі будуть активно відбуватися відновлення заліза 

з магнетитової матриці зерна титаномагнетиту;  
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– другий етап включатиме відновлення заліза та утворення нижчих 

оксидів титану з залишкової ільменітової частини титаномагнетитового 

зерна. 

 

Рис. 3.1. Схеми карботермічного відновлення оксидів: а – контактно-

дифузійна (пряма) взаємодія, б – газифікація відновлення (непряме 

відновлення), в – газифікація (випаровування) оксиду, г – дисоціація оксиду 

 

Враховуючи текстурно-структурні особливості зерен титаномагнетиту, 

між основними етапами відновлення знаходиться перехідна зона 

відновлення. 

Відповідно до хімічного та мінералогічного складу Кропивенського 

титаномагнетитового концентрату система для термодинамічного аналізу 

матиме вигляд Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 – C. Представлена досліджувальна 

система дозволить визначити вплив витрати відновника на рівноважний 

склад металевої та оксидної фаз. Слід відзначити, що при нестачі відновника 
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(вуглецю) відбувається неповне відновлення заліза, а його надлишок 

призводить до утворення карбідів титану. Тому, оптимальна кількість 

вуглецю є важливим параметром процесу відновлення. 

Для відновлення заліза з магнетитової матриці відповідно до 

стехіометричних значень хімічного процесу кількість вуглецю у суміші 

повинно складати ~ 12,6 %, а з врахуванням  наявності заліза в складі інших 

залізовмісних мінералів приймемо вміст вуглецю у суміші 14 %.  Для 

відновлення заліза з титановмісних мінеральних сполук відповідно до 

стехіометричних значень повинно складати ~ 7 %. Крім того, в роботах [92, 

98, 150, 151] відмічається, що для підвищення ефективності відновлення 

вміст вуглецю (відновника) в суміші повинен бути надлишковим. Таким 

чином термодинамічний аналіз системи Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 – C 

проведемо залежно від вмісту вуглецю в діапазоні 14-22 %.  

Поведінка титаномагнетитового концентрату при відновлені в 

температурному діапазоні до 900 
о
С докладно досліджено в роботах [152-

156]. На підставі відомих досліджень в  даному температурному діапазоні 

відбувається виділення кристалохімічної вологи, а також відновлення 

окремих зерен магнетиту якщо вони наявні в титаномагнетитовому 

концентраті.  Таким чином початковою температурою для наших досліджень 

буде вибрано 800
 о
С, а кінцевою температуру плавлення ільменіту 1600 

о
С. 

Тому температурний діапазон термодинамічних досліджень для нашої 

системи Fe2O3 – FeO – TiO2 – V2O5 –С прийнято  800-1600
 о
С. 

Результати розрахунків термодинамічного аналізу системи Fe2O3 – FeO 

– TiO2 – V2O5 –С проведено за методом максимум ентропії системи, а 

утворені продукти відновлення титаномагнетитового концентрату будуть 

відрізнятися вмістом вуглецю в металічній фазі та кількістю утворених 

нижчих оксидів титану (рис.3.2). 

Данні розрахунку показують, що при вмісті вуглецю в системі ≤ 14 % 

(рис. 3.2 а) утворене металеве залізо із магнетитової та частково ільменітової 

частини титаномагнетитового зерна встигло частково утворити його карбід. 
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Але, так як утворена фаза Fe3C метастабільна [147]  і має здатність 

розпадатися на α-Fe і графіт, що й відбулося в нашому випадку при 

температурі 825 
о
С.  

 

   а)    б) 

 

    в)   г) 

 

  д) 

 

Рис. 3.2. Залежність рівноважного складу фаз в системі Fe2O3 – FeO – TiO2 – 

V2O5 від кількості вуглецю: а –14 %, б – 16 %, в – 18 %, г – 20 %, д – 22 % 



86 

 

Тому, слід відзначити, що процес відновлення із магнетитової частки 

зерна буде відбуватися в два етапи: 

Fe3О4 + С = 3FeО + СО,                                         (3.1) 

3FeО + 3С = Fe3С + 2СО2.                                      (3.2) 

В свою чергу відновлення ільменіту протікає в наступній 

послідовності, спочатку відновлюється залізо із FeO·TiO2 до Fe3С через 

проміжне утворення FeO·2TiO2  (дититанат заліза):  

FeO·TiO2 + C = Fe + FeO·2TiO2 + CO,                          (3.3) 

FeO·2TiO2 + С = Fe + 2TiO2 + CO.                            (3.4) 

Відсутність в суміші карбіду заліза не дозволить отримати 

навуглецьованих мікрозерен, а в подальшому рідкої залізовмісної фази Fe3C 

в температурному діапазоні більше 1150
 о
С, що концентрується між зернами 

в огрудкованом матеріалі титаномагнетитового концентрату.   Таким чином, 

при данному вмісті вуглецю неможливо отримання залізовмісний продукт 

фази Fe3C у вигляді металевих гранул при діапазоні температур до 1500 
о
С. 

При вмісті вуглецю в суміші 16 % (рис. 3.2 б) суттєвих перетворень фаз 

в системі не спостерігається. Однак створюються сприятливі умови 

зародження рідких мікрогранул фази навуглецьованого заліза. З 

підвищенням температури системи понад 1200
 о

С концентрація Fe3C різко 

розпочинає знижуватися (рис. 3.3). 

Із рис. 3.3 слідує, що в температурному діапазоні 925-1225 
о
С 

спостерігається низька концентрація Fe3C в відновлювальній системі при 

вмісті вуглецю 14-16 % та свідчить про недостатню кількість відновника для 

утворення стабільної фази Fe3C. 

Збільшенні концентрації вуглецю від 16 % до 22 % призводить до 

стабілізації вмісту Fe3C в кількості 0,48 % (рис. 3.2 в, д; 3.3).  

Одночасно з відновленням заліза відбувається й розвиток реакцій 

відновлення  Ti
+4

 представленого у вигляді TiO2, який відновлюється до 

нижчих оксидів титану  по схемі: TiO2 → Ti3O5 → Ti2O3 → TiС. 
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Рис. 3.3. Вплив кількості вуглецю в вихідній суміші на вміст  Fe3C  при 

температурі процесу: 1 – 825
 о

С, 2 – 925
 о

С, 3 – 1025 
о
С, 4 – 1175 

о
С, 5 – 

1225 
о
С, 6 – 1575 

о
С 

 

Із рис. 3.2а видно, що при масовій долі вуглецевмісного відновника 

14 % при температурі 1175-1225 
о
С відбувається перехід TiO2 → Ti3O5: 

3TiO2 + С = Ti3O5 + СО.                                        (3.5) 

при температурі 1525-1575 
о
С оксид титана Ti3O5 відновлюється але тільки 

частково до Ti2O3 і в цій формі титан залишається до 1675
 о
С: 

2Ti3O5 + С = 3Ti2O3 + С.                                       (3.6) 

 Підвищення масової долі відновника в шихті сприяє зниженню 

початкової температури їх переходу. При підвищенні концентрації 

відновника від 16 % до 18 % (рис. 3.2 б, в) спостерігається зниження 

температури переходу TiO2 → Ti3O5 на 100  
о
С (з 1175 

о
С до 1075

 о
С), а 

перехід Ti3O5 → Ti2O3 (рис. 3.2 в, г) на 250
 о
С (з 1575

 о
С до 1325

 о
С) [157, 158].  
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Масова частка вуглецю більше 20 % призведе до появи в системі 

тугоплавких сполук карбідів титану (рис. 3.2 г, д). Для зниження температури 

плавлення титановмісних сполук в їх складі повинно бути не менше 5 % FeO 

[89, 90]. 

Таким чином оптимальна кількість відновника в суміші 

титаномагнетитового концентрату повинна становити 18 %.  

 

3.2.  Металургійні властивості підготовлених титаномагнетитових 

котунів 

 

Дослідженню підлягали титаномагнетитові котуни (брикети) 

наступного складу (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Склад шихти для отримання окускованої сировини 

Масова частка компонентів, % 

Титаномагнетитовий 

концентрат 
Флюс 

Комбінована 

зв’язка 

 

Відновник 

 

78,0 3,0 1,0 18,0 

 

Результати мікроскопічного вивчення отриманих окускованих 

продуктів (рис. 3.4) показали, що зерна титаномагнетитового концентрату 

рівномірно розподілені в їх об’ємі та мають гостру форму країв. Зерна 

графіту розсіяні рівномірно в обсязі котунів (брикетів), але зрідка локально 

утворюють малочисельні агрегації. Слід відзначити, що окускування 

відбувалося в оптимальних умовах у зв'язку з чим, пористість котунів 

(брикетів) оптимальна: в різних частинах змінюється від 30 % до 35 %.   

Котуни підлягали металургійній оцінці, а саме визначенню міцності на 

стиснення та удар, а також на швидкість прогріву. Результати дослідження                                                   

міцності представлено в табл. 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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                                                                                                         х200 

Рис. 3.4. Мікроструктура сирих окускованих продуктів 

1 – світло-сіре, титаномагнетитовий концентрат; 2 – сіре  графіт; 3 – темно-

сіре, флюс; 4 – чорне, пори. 

 

                                 Таблица 3.2  

Фізико-механічні властивості котунів 

Котуни 
Міцність на стискання, 

кг/котун 

Міцність на скидання, 

раз 

Сирі 1,35 4,2 

Сухі 2,7 - 

 

Отримані результати фізико-механічних властивостей котунів 

повністю задовольняли технологічним вимогам подальшої термічної 

обробки.  
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На рис. 3.5 приведено кінетичні криві нагріву котунів, на осі ординат 

відкладена температура в центрі котуна при температурах печі 800
 о

С та 

1000 
о
С, а по осі абсцис час прогріву в хвилинах.   

 

Рис. 3.5. Час прогріву котунів різного діаметру в ізотермічних умовах при 

800
 о
С та 1000

 о
С 

1 – Ø 10 мм,  при 800
 о
С; 2 – Ø 14 мм, при 800

 о
С; 3 – Ø 10 мм, при 1000

 о
С; 4 

– Ø 14 мм, при 1000
 о
С. 

 

Криві прогріву 1, 2 відносяться до котунів діаметром 10 мм і 14 мм при 

температурі печі 800 
о
С, а криві 3, 4 для тих же котунів але при температурі 

печі 1000 
о
С. Із аналізу даних кривих випливає, що при температурі печі  

800 
о
С різниця прогріву для котунів складає 2 хв, а при  1000 

о
С скорочується 

до 0,7 хв. Швидкість нагрівання котунів Ø 10 мм складає 220 
о
С/хв, а  Ø 14 

мм 142
 о
С/хв при температурі в печі 800 

о
С та Ø 10 мм становить 208

 о
С/хв і Ø 

14 мм – 180 
о
С/хв при температурі в печі 1000 

о
С. Таким чином при 

відновленні окускований матеріал буде нагрітий до заданої температури 

швидше, ніж він може бути відновлений при цій температурі. 
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3.3. Макроскопічний аналіз текстури окускованого 

титаномагнетитового концентрату після відновного випалу 

 

Метою макроскопічних досліджень був аналіз впливу температури і 

тривалості відновного випалу на однорідність і тріщинуватість структури, 

розподіл пористості по об'єму, наявність деформації у термічно обролених 

котунах, поява оболонок, ядер, утворення нових структурних фаз [159, 106, 

108, 160]. 

На рис 3.6 та 3.7 наведені залежності зміни маси окускованого 

концентрату від часу і температури термічної обробки. У початковий період 

нагрівання окускованного матеріалу (менше 10 хв) спостерігається швидке 

зниження маси котунів (брикетів). Так при температурі відновлення 800-

900 ºС вага термічної обробки матеріалу знижується від 4,9 %  до 5,1 % 

протягом 8-10 хв. 

 

Рис. 3.6. Залежність відносного зниження маси окускованого концентрату від 

часу термічної обробки 
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Рис. 3.7. Залежність відносного зниження маси окускованого концентрату від 

температури обробки 

 

Збільшення часу витримки окускованного продукту в зоні відновлення 

призводить до незначного зміни маси продукту на 6,1-7,4 %. Характер зміни 

маси окускованного продукту несуттєво змінюється при підвищенні 

температури відновлення з 800 ºС до 900 ºС. Зниження маси котунів 

(брикетів) на 4,9-7,4 % при низькій температурі пов'язано з початком 

утворення СО. На початкових етапах відновлення 800-900 ºС котуни 

(брикети) зберігають однорідну будову. Видимих істотних змін в їх структурі 

не відбувається. 

При підвищенні температури відновлення до 1000 ºС спостерігається 

прискорення процесу зниження маси окускованного продукту на 10,5-16,4 %, 

це пов'язано з початком відновлювальних процесів в зернах концентрату. На 

поверхні окускованного продукту з'являються оболонки (зовнішні зони) 

товщиною 1-3 мм. У діапазоні температури відновлення 1000-1100 ºС 
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утворюються мікрочастинки заліза. Спостерігається уповільнення втрати 

маси окускованного продукту. Причому, зі збільшенням тривалості 

відновлення уповільнення втрати маси сильніше. В цьому температурному 

діапазоні і починається активізуватися процес відновлення заліза з частини 

титаномагнетитового зерна. Відновлені мікрочастинки заліза заповнюють 

пори, мікротріщини і «купірують» зерно, перешкоджаючи проникненню СО 

в глибину зерна. 

Починаючи з температурі 1100 ºС спостерігається інтенсивне зниження 

маси окускованного продукту при різному часі витримки з 14,2-18,4 % до 

32,5-37,7 % при 1300 
о
С . 

Аналіз макроструктури котунів (брикетів) показав, що в ядрах 

з'являється плямиста текстура, обумовлена наявністю плям з розміром в 

кілька міліметрів з різною відбивною здатністю. Встановлена “плямистість” 

пов'язана з перерозподілом металевого заліза (Feº) в обсязі котунів: 

накопичуючись в окремих його мікрооб'ємах Feº створює світлі блискучі 

плями на більш темному матовому фоні шлакових зон (рис. 3.8 а). 

 
                                                                                                                           х5 

Рис. 3.8. Текстура котунів при різних параметрах відновлення 

а) температура відновлення 1100 ºС, витримка  20 хв; б) температура 

відновлення 1300 ºС, витримка 40 хв. Блискуче – залізо, світло-коричневе – 

шлак. 
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При температурах понад 1100 
о
С Feº переміщається в обсязі котунів, 

спочатку на обмежені (соті-десяті частки міліметра) відстані, а з ростом 

температури відновлення (і збільшенням часу витримки) його виділення 

концентруються у вигляді кулястих форм розміром від 1 мм до 4-5 мм 

(рис. 3.8 б). Кульки металевого заліза зазвичай розташовуються з якогось 

боку котуна, розташовуючись поблизу поверхні і навіть поза нею. 

Починаючи з температури 1250 
о
С (витримка 20-40 хв) спостерігається 

деформація кулястої форми котунів, що вказує на їх розм’якшення. Повна 

втрата форми відбувається тільки при температурі 1300 
о
С і витримці 80 хв. 

Таким, чином, макроскопічний аналіз структури відновленого 

окускованного титаномагнетитового концентрату показав: 

– в температурному діапазоні відновлення 800-900 ºС котуни (брикети) 

зберігають однорідну будову, видимих істотних змін в їх структурі не 

спостерігається. Маса окускованного продукту знижується на 4,9-7,4 % в 

залежності від тривалості процесу відновлення; 

– при підвищенні температури відновлення до 1000 ºС, на поверхні 

окускованних продуктів з'являються оболонки (зовнішні зони) товщиною 1-

1,5 мм і більше. При цьому маса котутнів (брикетів) знижується на 10,5-

16,4 %, набуває поширення процес інтенсифікації відновлення магнетитової 

частини титаномагнетитового зерна; 

– в діапазоні температури відновлення 1000-1100 ºС утворюються 

мікрочастинки заліза, які заповнюють пори, мікротріщини і і перешкоджають 

відновленню, а саме проникненню СО в глиб зерна. Спостерігається 

уповільнення втрати маси окускованних продуктів; 

– при температурах понад 1100 °С виділення заліза концентруються у 

вигляді кулястих форм розміром від 1 мм до 4-5 мм, спостерігається 

деформація кулястої форми котунів. 

Більш докладно всі текстурні зміни мінерального складу та зерен 

титаномагнетиту і утворення фаз в окускованних продуктах при різних 

параметрах відновлення будуть охарактеризовуваться нижче. 
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3.4. Мікроскопічний аналіз зміненої структури і новоутворених фаз 

після відновного випалу окускованного титаномагнетитового 

концентрату 

 

3.4.1. Аналіз мікроструктури фаз титаномагнетитового 

концентрату після відновного випалу в температурному діапазоні 800-

1000 ºС . 

Мікроскопічні дослідження відновлених при 800 ºС котунів показали, 

що тривалість процесу витримки 10-40 хв не призводять до суттєвих фазових 

перетворень в котунах (брикетах). Так, при 10 хв відновлення фіксується 

тільки засвоєння флюсового компонента з утворенням сферичних пор в 

місцях присутності його зерен. Витримка в 20 хв сприяє появі невеликої 

кількості неметалевої фази у вигляді рідкісних мікрооб'ємів розміром до 

0,08 мм. Крім того, відбуваються твердофазні зміни в межах зерен 

темноколірних силікатів (олівін і піроксени), які виражаються в утворенні 

двох нерудних фаз і, в невеликій кількості, дуже дрібних (частки 

мікрометрів) виділень магномагнетита-магнетиту у вигляді деформованого 

октаедра, що містить в своєму складі магній. Ця фаза при 800 ºС утворюється 

в зернах силікатів за рахунок компонентів, що входять до їх складу. 

Збільшення часу витримки до 40 хв призводить до деякого укрупнення зерен 

магномагнетита, а також до початку твердофазних змін в титаномагнетит: в 

площині шліфа навколо деяких його зерен з'являється більш темна за 

кольором облямівка шириною 10-15 мкм. Передбачається, що вона 

характеризується більш високим вмістом титану (за рахунок виносу заліза). 

Це явище при вказаній температурі і часу відновлення спостерігається ще 

порівняно рідко. Кількість мікрооб’ємів шлакової фази залишається майже 

без зміни. 

Підвищення температури обробки до 900 ºС при витримці 10 хв не 

робить істотного впливу на склад і структуру котунів. Збільшення витримки 

до 20 хв сприяє наростанню твердофазних змін в межах деяких 
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титаномагнетитових зерен: розширюються облямівки навколо них, але 

незмінними залишаються їх центральні частини, які мають нерівні контури, 

нерідко проходять  по тріщинах  (рис. 3.9 а).   

 

 
                                                                                                                          х200 

Рис. 3.9. Зміна структури котунів з титаномагнетиту відновлених при 

температурі 900 ºС і витримці 20 хв (а, б) та 1000 ºС і витримці 40 хв (в, г) 

а) зерно титаномагнетиту з облямівкою зміненого складу (по контуру); 

б) дрібні виділення Feº в зернах титаномагнетиту; в) мікронні виділення Feº в 

рудних зернах і шлаку; праворуч – зерно з облямівкою змінного складу; 

г) розвиток залізної губки. 

 

Слід відзначити, що на рисунках 3.9-3.13 представлена зміна структури 

відновлених котунів, котра має однакову нумерацію виділень, що 
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відповідають наступній характеристиці: біле (1) – виділення заліза 

металічного; різні відтінки кремового (2) – змінні зерна титаномагнетиту; 

відтінки сірого (3) –  зачатки шлакової фази; чорне (4) – пори. 

У  титаномагнетитових  зернах всіх типів починається утворення 

металевого заліза (Fe
о
) - у вигляді виділень менше 0,1 мкм (рис. 3.9 б). При 

витримці 40 хв основна частина рудних зерен все ще залишається без змін, 

але серед них з’являються більш темні частини, по оптичним 

характеристикам наближаються до брукіту. З темноколірних мінералів 

(олівін і піроксени) Fe
о
 виноситься повністю за межі їх зерен, в яких 

залишається 2-3 темних нерудних фази, роз’єднані тріщинами. У зовнішній 

зоні оболонки котунів (брикетів) починається утворення дуже дрібних 

(менше 0,2-0,4 мкм) виділень Fe
о
, іноді спечених з утворенням губки. 

У котунах (брикетах), відновлених при 1000 ºС і витримці 10 хв, в 

рудних зернах розміром до 0,04 мм прискорюються твердофазні зміни 

титаномагнетиту, швидкість зниження маси окускованного продукту 

підвищується (рис. 3.8), з’являється Feº у вигляді виділень до 1 мкм. У 

більших крупних рудних зернах процес утворення темних зон і Feº не 

інтенсивний. Неметалева фаза утворює рідкісні мікрооб’єми розміром до 

0,08 мм. При витримці 20-40 хв відбувається інтенсивне утворення Feº 

розміром до 1-2 мкм (рис. 3.9 в) в зернах концентрату розміром до 0,06 мм, 

зміст яких в титаномагнетитові концентраті становив ~ 80,0 %. 

У зернах більше 0,06 мм спостерігаються повільні твердофазні зміни, 

що призводять до формування поздовжніх ділянок - зон більш темного сірого 

кольору в світлій масі титаномагнетиту. При 40 хв відбувається укрупнення 

металевої губки (рис. 3.9 г). У шлаковій фазі виділяються важко розрізняючи 

(через дрібний розмір) відокремлення брукіту - типоморфній модифікації 

TiO2, що відрізняється від рутилу за структурою, але має однаковий з ним 

склад [116,  159, 106, 108, 45, 161, 162]. 



98 

 

3.4.2. Аналіз мікроструктури фаз титаномагнетитового 

концентрату після відновного випалу в температурному діапазоні 1000-

1100 ºС. 

Як зазначалося раніше при температурі 1000 ºС і більше на поверхні 

котунів утворюється металева оболонка товщиною 1-3 мм, що 

характеризується підвищеною концентрацією Feº у вигляді дрібної губки. 

При температурі відновлення до 1100 ºС і витримках 20 хв і 40 хв в 

ядрах котунів (брикетів) відзначалась поява плямистої текстури з розміром 

елементів від 1 мм до 3 мм. Плямиста текстура в ядрах обумовлена різною 

концентрацією Feº в різних мікрооб’ємах котунів (брикетів) і 

титаномагнетитових зернах. 

У котунах (брикетах) після відновлення при температурі 1100 ºС і 

витримці 10-20 хв, дрібні рудні зерна (менше 20 мкм) змінені повністю з 

утворенням облямівок Feº, які повторюють контур зерна, а також 

вкрапленності Feº розміром 2-6 мкм (рис. 3.10 а). В інших рудних зернах, 

навіть розміром більше 0,125 мм, спостерігаються твердофазні зміни: 

облямівки товщиною 4-10 мкм і утворення великих блоків - смуг 

(рис. 3.10 б), які починають відділятися один від одного (відновлення 

магнетитової матриці). Іноді в них спостерігаються включення Feº розміром 

до 2-4 мкм.  

При витримці 20 хв в котунах тривають ті ж явища, а вже при витримці 

40 хв, відбуваються інтенсивні зміни в зернах титаномагнетиту розміром 

більше 0,125 мм - їх колір стає сірим, що вказує на зміну складу, нерідко в 

них відзначається дрібна губка Feº. У зернах силікатів утворюються тріщини, 

а в шлаковій фазі відбувається помітне скупчення Feº [116, 159, 106, 108, 45, 

161, 162] . 

3.4.3. Аналіз структури фаз титаномагнетитового концентрату 

після відновного випалу в температурному діапазоні більше 1100ºС. 

При температурі відновлення 1200 ºС [116, 159, 106, 108, 45, 161, 162] 

протягом 10 хв, 20 хв і навіть 40 хв відновлений продукт так само має 
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зовнішню оболонку товщиною 1-3 мм з підвищеним вмістом металевої 

губки. У котунах зберігається ядро з чітко вираженою плямистою текстурою, 

зумовленою поєднанням плям-блоків двох видів: неметалічна фаза - з 

тонкозернистим (до 1 мкм) включеннями Feº і металеві, які характеризуються 

більшими виділеннями Feº. Ці блоки мають розмір ~ 2 × 5 мм і 1 × 5 мм.  

 

 
                                                                                                                       х200 

Рис. 3.10. Зміна структури котунів відновлених при температурі 1100 ºС і 

витримці 10-20 хв (а, б) та 1200 ºС витримка 10 хв (в, г) 

а)  виділення Feº в рудних зернах по їхньому контуру; б)  блокова будова 

зерна титаномагнетиту, спричинена зміною складу; в) зміна зерен 

титаномагнетиту, між якими відбувається розвиток губки Feº і шлакової 

фази; г) утворена «сітка ільменіта». 
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Рудні зерна розміром менше 0,125 мм змінені дуже інтенсивно, Feº в 

них сконцентровано (в межах зерен) у вигляді вкраплень і каймисті виділень 

товщиною від 1-2 мкм до 8-12 мкм. У котунах (брикетах), відновлених 

протягом 10 хв, ще спостерігаються слабо змінені зерна титаномагнетиту 

(рис. 3.10 в). 

Також спостерігається повне відновлення магнетитової матриці 

титаномагнетитового зерна. На місці рудного зерна залишається «сітка 

ільменіта» (рис. 3.10 г), успадкована від структур розпаду зерен 2 і 3-го 

видів. Релікт-ільменітові включення звільняються від матриці магнетиту і 

виділяються в окремі частки. 

Збільшення температури обробки від 1200 ºС до 1250 ºС не забезпечує 

істотних змін їх складу і текстурно-структурних характеристик. При 

витримках 5-20 хв в котунах (брикетах) ще зберігається зовнішня оболонка. 

Однак при витримці 40 хв спостерігається деформація окускованних 

продуктів, що вказує на їх розм’якшення. Котуни характеризуються 

наявністю кільцевої і радіально-кільцевої тріщинуватості і при цьому 

оболонка руйнується. 

Збільшення витримки з 5 хв до 40 хв в досліджуваному діапазоні 1200-

1250 ºС помітно позначається на ступені перетворення зерен 

титаномагнетиту, яке характеризується виносом з них Feº і відокремленням 

його в окремі частки. При витримках 5-10 хв крупність частинок Feº 

становить від 1 ÷ 10 мкм. При витримках 20 хв і, особливо, 40 хв розмір 

виділень Feº збільшується (рис. 3.11 а, б, в), зерна титаномагнетиту 

розпадаються на роз’єднані блоки (рис 3.11 г), а в окремих випадках 

спостерігається навіть їх оплавлення. Незалежно від тривалості витримки ще 

спостерігаються залишки крупних зерен, що неповністю прореагували.  

Зміна термочасових параметрів відновлення показало, що температура 

в 1300 
о
С [116, 106, 108, 161-163] сприяє помітному прискоренню процесу 

перетворення зерен титаномагнетиту (рис. 3.12, а) в металеву і шлакову фази. 

Починаючи з витримки 5-10 хв (рис. 3.12 б, в, г) утворюються мікрочастинки 



101 

 

Feº. Ці мікрочастинки Feº при часі витримки 20-40 хв укрупнюються до 0,1 - 

0,2 мм (рис. 3.13 а, б). 

 

 
                                                                                                                           х200 

Рис 3.11. Зміна структури котунів відновленних при температурі 1250 ºС і 

витримка 20 хв (а, б) і 40 хв (в, г) 

а) укрупнення залізної губки, формування шлаку на місці зерен 

титаномагнетиту; б) укрупнення виділень заліза і його дрібна вкрапленість в 

шлаку; в) формування скупчень Feº; г) зменшення залишкових рудних зерен, 

шлак складає мікрооб’єми.  

 

При витримках 50-80 хв вільні виділення Feº укрупнюються до 1-2 мм 

(рис. 3.14 а, б і 3.13 в), які в свою чергу об’єднуються в кулясті конгломерати 

розміром до 3,5 мм. У матеріалі також ще спостерігаються залишки вихідних 
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великих зерен розміром до 0,1-0,3 мм, які в повному обсязі не прореагували 

(рис 3.13 г). 

 

 
                                                                                                                           х200 

Рис. 3.12. Зміна структури котунів відновлених при температурі 1300 ºС і 

витримках 5 хв (а, б) і 10 хв (в, г) 

а) змінені рудні зерна, вкрапленість Feº і зачатки розвитку шлакової фази; б) 

вкрапленність Feº в зерні титаномагнетиту; в) укрупнення металевої губки і 

розвиток двофазного шлаку; г) збільшення розміру виділень Feº і поява двох 

структур шлакової фази. 
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                                                                                                                             х200 

Рис. 3.13. Зміна структури котунів відновлених при температурі 1300 ºС та 

витримках 40 хв (а, б) і 50 хв (в, г) 

а) два зерна титаномагнетита; б) укрупнена вкрапленість Feº, розвиток 

структур шлакової фази; в) блокова структура рудного зерна, включення Feº 

в шлаковій фазі;  г) перекристалізоване зерно титаномагнетиту. 

 

У табл. 3.3 наведені результати спектрального аналізу виділень Feº 

(білого кольору) після термочасової витримки 40-80 хв при температурі 

1300 ºС. Зі збільшенням часу витримки в окускованому титаномагнетитовому 

концентраті підвищується вміст заліза в виділеннях Feº з 45,8 ± 4,00 % до 

64,29 ± 1,52 %. При цьому вміст Ti в виділеннях Feº знижується з 11,79 ± 

3,17 % до 1,22 ± 0,53 %. 
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Таблиця 3.3 

Елементний склад виділень Feº при температурі відновлення 1300 ºС і 

витримках 40-80 хв 

Час 

витримки, хв 

Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

40 

41,96 15,80 0,36 0,31 0,75 

42,82 14,38 0,41 0,39 0,97 

47,99 8,51 0,25 0,52 0,56 

50,43 8,48 0,04 0,53 0,29 

Середнє 

значення 
45,8±4,00 11,79±3,17 0,27±0,16 0,44±0,10 0,64±0,28 

50 

49,22 8,74 0,29 0,46 1,17 

51,95 7,52 0,08 0,53 0,32 

60,65 4,93 0,82 0,45 0,93 

62,24 3,01 1,00 0,13 1,31 

Середнє 

значення 
56,02±6,27 6,05±2,52 0,55±0,42 0,39±0,18 0,93±0,43 

80 

62,33 1,84 0,21 0,37 0,27 

63,99 1,38 0,15 0,42 0,10 

64,82 1,10 0,12 0,27 0,29 

66,03 0,55 0,04 0,19 0,55 

Середнє 

значення 
64,29±1,52 1,22±0,53 0,13±0,07 0,31±0,10 0,30±0,18 

 

Статистична обробка даних табл. 3.4 показала, що час витримки 

котунів (брикетів) в печі при температурі 1300 ºС впливає на вміст Fe і Ti в 

отриманих продуктах. Критерій Стьюдента для порівнюваних результатів в 

залежності від часу витримки більше ніж стандартний tфакт. ˃ tстанд. при 

довірчому інтервалі 95 %.  

Витримка понад 50 хв призводить до того, що в виділеннях Feº (білого  

кольору) утворюються включення округлих або витягнутих полів ясно-

чорного і червонувато-коричневого кольору (рис. 3.14 в, г; табл. 3.5). Також 

по контуру металевої і в самих шлакових фазах утворюються дрібні 

(переважно менше 50 мкм) округлі ізометричні включення і їх скупчення 

помаранчевого кольору (рис. 3.14 в). 
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                                                                                                                         х200              

Рис. 3.14. Зміна структури відновленого продукту при температурі 1300 ºС і 

витримках 50 хв (а, б) і 80 хв (в, г) 

а) укрупнення виділень Feº і шлакових фаз; поява “червонувато-

коричневого” включення; б) рутилоподібная форма кристалів в шлаковій 

фазі; в)  “світло-чорні” та “червонувато-коричневого” виділення у білому 

металу і поява “помаранчевих”; г) включення червонувато-коричневого 

металу у білому. 

Біле (1) - виділення заліза металевого; сірувато-кремове (2) - залишкові рудні 

зерна титаномагнетиту; червонувато-коричневе (3) - виділення металу; 

помаранчеве (4) – “помаранчеві” зерна; темно-сіре і сіре (5) – шлакова фаза I 

і II; чорне (6) - пори. 

 

За оптичними і морфологічними особливостями (добре виражена 

окристалізована мінеральна форма з високим виступаючим рельєфом) дані 
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включення можна віднести до шлакової фазі (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Елементний склад включень в  Feº при температурі відновлення 1300 ºС 

Вид включень 
Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

 

Світло-чорне 

58,04 12,53 0,1 0,35 0,12 

51,02 7,72 0,19 0,53 0,15 

62,02 15,61 0,15 0,44 0,24 

60,58 9,84 0,12 0,27 0,19 

Середнє 

значення 
57,92±4,78 11,43±3,35 0,14±0,04 0,40±0,11 0,18±0,05 

 

Червонувато-

коричневі 

47,41 9,71 0,30 0,58 0,66 

47,86 11,13 0,41 0,63 0,63 

48,46 8,16 0,58 0,35 1,76 

52,68 9,30 1,82 0,62 1,26 

Середнє 

значення 
49,10±2,37 9,58±1,2 0,78±0,69 0,55±0,13 1,08±0,53 

Помаранчеві 

49,48 14,19 0,65 0,46 1,53 

35,65 43,91 1,37 0,14 1,24 

42,85 21,42 0,20 0,73 1,81 

31,85 45,06 2,35 0,24 2,73 

Середнє 

значення 
39,96±7,66 31,15±15,3 1,14±0,92 0,39±0,26 1,83±0,63 

 

Результати спектрального аналізу (табл. 3.5) світло-чорних і 

червонувато-коричневих кольорових включень в Feº показали, що в них 

міститься 57,92 % і 49,10 % Fe і 11,18 % і 9,83 % Тi відповідно. Відмінною 

особливістю помаранчевих включень (по контуру металевої і в самій 

неметалевій фазах) є значний вміст в них Ti – 31,44 %, при вмісті Fe – 

31,29 %. Зі збільшенням часу витримки утворення включень світло-чорного і 

червонувато-коричневого кольору, які характеризуються високим вмістом Ti 

призводить до зниження вилучення титану в шлакову фазу. 

Шлакова фаза темно-сірого кольору (I), що має у своєму складі 

мікровключення Feº розміром 2-4 мкм зі збільшенням часу витримки починає 

своє структурне перетворення в шлакову фазу сірого кольору (II, рис. 3.12 в, 

г). Одночасно з неї виділяються мікровключення Feº. При витримці 80 хв 
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фаза II набуває оформлення кристалів рутилоподібного вигляду (рис. 3.14  а, 

б). У таблиці 3.5 наведені результати спектрального аналізу виділень 

шлакової фази I і II. 

Таблиця 3.5 

Елементний склад шлакової фаз при температурі відновлення 1300 ºС і 

витримці 80 хвилин 

Вид шлакової 

фази 

Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

I 

 

38,38 23,21 0,61 1,46 1,07 

38,74 22,11 0,75 1,38 1,54 

39,46 24,50 0,94 0,40 1,41 

Середнє 

значення 
38,86±0,54 23,27±1,17 0,77±0,16 1,08±0,58 1,34±0,24 

II 

25,60 37,97 0,58 0,42 2,42 

28,03 37,58 0,17 0,85 0,47 

24,05 38,38 0,33 0,50 1,09 

Середнє 

значення 
25,89±1,97 37,98±0,39 0,36±0,20 0,59±0,22 1,33±0,98 

 

Шлакова фаза I має середній вміст Fe 38,86 % і Ti 23,37 %, а фаза II яка 

набуває рутилоподібного виду в середньому містить Fe 25,89 %, а Ti 37,98 %. 

Таким чином, аналіз мікроструктури зерен титаномагнетиту в 

окускованому матеріалі при різних термочасових параметрах процесу 

обробки показав, що процес відновлення титаномагнетитових зерен з 

вмістом 22,03 % TiO2 можна, умовно, розділити на дві термочасові зони, які 

характеризуються переважним проходженням певних фізико-хімічних 

перетворень в структурі зерен: 

–    термочасовий період 1 «низькотемпературна зона», в 

температурном діапазоні 800-1000 
о
С. У цій температурній зоні 

спостерігається повне фізико-хімічне перетворення залізовмісних мінералів, 

таких як олівін і піроксен. З цих мінералів при температурі процесу до 900 
о
С 

відбувається повне відновлення заліза і його повне винесення за межі даних 
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зерен. У частині зерна, що залишилися спостерігається 2-3 темних нерудних 

фази, що роз’єднані тріщинами. При температурі 900 
о
С в зернах 

титаномагнетиту починається процес відновлення магнетитової матриці з 

утворенням металевого заліза Fe
о
 - у вигляді виділень менше 0,1 мкм. У 

зовнішній зоні оболонки окускованих продуктів утворюються дуже дрібні 

(менше 0,2-0,4 мкм) виділення Fe
о
, іноді з утворенням губки. При 1000 

о
С 

прискорюються твердофазні зміни титаномагнетиту, з’являється Feº у вигляді 

виділень до 1 мкм. Зі збільшенням часу витримки продуктів до 40 хв 

відбувається інтенсивне виділення Fe
о
 (розміром до 1-2 мкм) в зернах 

концентрату розміром до 0,06 мм. Зерна розміром більше 0,06 мм, вміст яких 

в концентраті складав ~ 20 %,  ще не піддаються твердофазним інтенсивним 

змінам з виділенням з них Fe
о
. 

– термочасовий період 2 «високотемпературна зона», в 

температурному діапазоні – 1000-1300 ºС. При температурі 1100 ºС і 

витримці 10-20 хв, дрібні рудні зерна (менше 20 мкм) змінені повністю з 

утворенням каймистих утворень Feº, які повторюють контур зерна, а також 

вкрапленості Feº розміром 2-6 мкм. При витримці 40 хв, спостерігаються 

інтенсивні зміни в великих (менше 0,6 мм) зернах титаномагнетиту - їх колір 

стає сірим, що вказує на зміну складу, нерідко в них відзначається дрібна 

губка Feº. При температурі відновлення 1200 ºС і більше починаючи з 10 

хвилинного періоду відновлення на місці рудного зерна залишається «сітка 

ільменіту»  успадкована від структур розпаду твердого розчину з елементами 

часткового відновлення Fe
о
. Відновлене Fe

о
 з магнетитової матриці зерна 

перетворюється в окремі частки. Крупність частинок Feº становить від 1 мкм 

до 10 мкм. Обробка котунів при температурі 1300 ºС починаючи з витримки 

5-10 хв крупність відокремлень Feº збільшується до 0,1 - 0,2 мм, а їх кількість 

зростає зі збільшенням витримки. При витримках 50-80 хв виділення 

металевого заліза укрупнюються до 1-2 мм, які об’єднуються в кулясті 

форми діаметром до 3,5 мм. Зі збільшенням часу витримки в залізі 

утворюються включення, які характеризуються високим вмістом Ti. 
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 На місці титаномагнетитового зерна утворюється шлакова 

титановмістна фаза з кристалами рутилоподібного виду.  

Проведений аналіз відновленого окускованого матеріалу при заданих  

температурах та відповідній часовій витримці встановив, що дані 

температурно-часові параметри не забезпечують повного відновлення 

оксидів заліза і не дозволяють сформувати якісної залізної та шлакової фаз 

для їх подальшого розділення в два товарних продукти. Але дані 

дослідження надали можливість зрозуміти послідовність структурних 

перетворень титаномагнетитового зерна з утворення залізної та шлакової 

фази при карботермічному відновленні окускованого титаномагнетитового 

концентрату з вмістом до 25 % TiО2.  

 

3.5. Вивчення процесу відновлення окускованого продукту по 

двохзоній технології нагріву  

 

Проведені дослідження показали, що магнетитова частина 

титаномагнетитового зерна, в основному, відновлюється при температурах 

900-1300 
о
С, а процеси пов'язані з відновленням ільменіту та перетворенням 

його в титановмісні фази інтенсивно розпочинають розвиватися при 

температурах понад 1300 
о
С. З огляду на ці особливості процесу відновлення 

окускованого титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища 

проведено комплексне відновлення концентрату з урахуванням термочасових 

параметрів в температурному діапазоні 800-1470 ºС. 

3.5.1. Особливості структури відновленого окускованого матеріалу 

в температурному діапазоні  800-1300 ºС і витримки 20-80хв. 

Окускований концентрат піддавався неперервному процесу 

відновлення в температурній зоні 800-1300 ºС зі швидкістю нагріву 70-

80 ºС/хв (І зона відновлення) і потім витримувався при температурі 1300 ºС 

20-80 хв (ІІ зона відновлення). 
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При макроскопічному огляді встановлено, що в котунах (брикетах), в 

межах зрізу шліфа, при всіх часових витримках присутні великі (1-3 мм і 

навіть 5 мм) металеві виділення. Мікроскопічно було виявлено, що 

основними фазами в відновлених котунах (брикетах) є Feº, шлакова фаза і 

залишки вихідних великих не повністю прореагованих зерен 

титаномагнетиту. 

При витримці 20 хв (рис. 3.15 а) спостерігаються залишки вихідних не 

повністю прореагованих зерен титаномагнетиту і вони нерівномірно 

розподілені в обсязі окускованого матеріалу. Зі збільшенням витримки до 

40 хв кількість непрореагованих залишків від зерен (крупністю +0,125) 

скорочується. Ці зерна схильні частковій зміні – в них завершується 

відновлення магнетитової матриці з утворенням непрореагованої 

ільменітової частини. Залишки зерен розбиті тріщинами на блоки, які 

відокремлюються один від одного.  

Металева фаза представлена також розсіяними частками Feº розміром 

від 1-2 мкм до 20-60 мкм і навіть 100 мкм, округлої або злегка витягнутої 

формою (рис. 3.15 б, в). У великих металевих областях спостерігаються 

кулясті включення, що характеризуються меншою відбивною здатністю і 

більш червонувато-коричневим відтінком в кольорі, елементний склад яких 

наведено в табл. 3.6. 

Шлакова фаза присутня при всіх часових витримках. При витримці 20 

хв вона неоднорідна, відзначаються темні гнізда (розмір 0,12-1,0 мм) скла і 

аналогічні за розміром світліші титаномістні гнізда, іноді розкристалізовані з 

виділенням кристалів розміром 2-3 мкм. Збільшення витримки до 40 хв 

істотних змін в характеристику шлакової фази не вносить, але 

спостерігається поява виділень «помаранчевих» зерен (рис. 3.15 г). 

Елементний склад шлакової фази наведено в табл. 3.7. 
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                                                                                                                        х200 

Рис. 3.15. Структура котунів, нагрітих від 800  ºС до 1300 ºС і витриманих 

протягом 20 хв (а) та 40 хв (б, в, г) 

а) залишкові, дуже змінені рудні зерна; виділення Feº в шлаковій фазі I і II; б) 

структура великого утворення Feº з округлими і витягнутими включеннями 

шлакової фази; в) червонувато-коричневий метал з плівками білого на 

поверхні гранул, у   порах - скелетна   структура  білого  металу;  г) виділення 

“помаранчеві” зерна з високим рельєфом у білому металі і шлаковій фазі.  

Біле (1) – виділення заліза металевого; сірувато-кремове (2) – залишкові 

рудні зерна титаномагнетиту; сіре і темно-сіре (3) - шлакова фаза I і II; чорне 

(4) – пори; помаранчеве (5) – “помаранчеві” зерна. 
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Таблиця 3.6 

Елементний аналіз металевої фази при температурі відновлення 800 - 

1300 ºС і витримці 20 хв та 40 хв 

Час 

витримки, 

хв 

Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

металеве залізо без включень 

20 
64,57 0,08 0,21 0,35 0,15 

65,90 0,1 0,37 0,36 0,18 

металеве залізо з червонувато-коричневим  включенням 

40 
64,82 5,16 0,41 0,58 0,11 

66,40 7,30 0,52 0,63 0,16 

80 
52,38 10,35 0,82 0,44 1,46 

50,87 13,28 0,64 0,22 1,92 

 

З даних табл. 3.6 випливає, що утворені частки Feº при 20 хв витримці 

мають в своєму складі 64,57-65,90 % Fe і 0,08-0,1 % Ti. Елементний аналіз 

металу при 40 хв витримці з червонувато-коричневими включеннями 

показав, що вміст Fe складає 64,82-66,40 %, а Ti 5,16-7,30 %. Витримка 

окускованого матеріалу до 80 хв підвищує вміст Ti до 13,28 %. 

Таблиця 3.7 

Елементний аналіз шлакової фази при температурі відновленні 800 - 

1300 ºС і витримці 20 хв та 40 хв 

Час 

витримки, 

хв 

Масова частка, % 

Fe Ti V Si Mn 

20 
16,7 37,58 0,58 0,42 2,42 

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 
36,61 29,37 0,35 2,13 1,42 

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 
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Вміст Fe в утвореній шлаковій фазі при 20 хв склав 14,4-16,8 %, а Ti 

32,97-37,58 %. У свою чергу елементний аналіз неметалевої фази з 

включення «помаранчевих» зерен при 40 хв витримки містить 36,61-42,13 % 

Fe і 29,37-30,68 % Ti. При витримці 80 хв неметалічна фаза набуває більш 

титанистий склад: його тонкі (ажурні структури) виділення розкресталізовані 

(виділення розміром менше 1 мкм в склі). Кількість шлакової фази при 

збільшенні витримки з 40 хв до 80 хв майже не підвищується. 

Отже, проведення термочасової обробки окускованого 

титаномагнетитового концентрату по двохзоній технології з кінцевою 

температурою 1300 
о
С не дозволили забезпечити необхідне формування 

однорідного складу і структури об’єднань металевої і шлакової фаз. Однак 

встановлено, що нагрів котунів від 800 
о
С до 1300

 о
С та витримка при 

кінцевій температурі 20 хв сприяє повному відновленню магнетитової 

матриці зерна. Відмітимо, що вміст Fe в утвореній шлаковій фазі складає 

15,65±1,5 і підтверджує, що на місці зерен титаномагнетиту залишається їхня 

початкова невідновлена ільменітова частка з вмістом Fe 15 %. Тому, для 

відновлення закису заліза із ільменітової частки титаномагнетиту необхідно 

підвищити температуру ІІ-ої зони відновлення. 

3.5.2. Особливості структури відновлення окускованого продукту в 

температурному діапазоні до 1400 ºС. 

З метою отримання чистої та однорідної за структурою металевої і 

шлакової фаз, були проведені експериментальні дослідження зі зміною 

параметрів ІІ-ої зони відновлення. Окускований матеріал з 

титаномагнетитового концентрату поміщали в температурну зону 

відновлення 800-1300 ºС зі швидкістю нагріву 70-80 ºС/хв, витримувався 

20 хв при 1300 ºС, потім температура підвищувалася зі швидкістю 50 
о
С/хв 

до 1400 ºС і утворений матеріал знаходився в печі при цій температурі 5-20 

хв [163]. Макроскопічний аналіз продуктів показав, що на поверхні котунів 

(брикетів) у всіх часових витримках присутні металеві виділення у вигляді 

округлої і овальної форми розміром від 1 мм до 12 мм (рис. 3.16).  
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Рис. 3.16. Вид отриманого відновленого продукту 

а, б) температура вторинного відновлення 1400 ºС витримка 5 хв;  

в, г) температура вторинного відновлення 1400 ºС витримка 20 хв. 

 

Перетворення в титаномагнетитових зернах пройшли більш 

інтенсивно. Залишки великих вихідних зерен титаномагнетиту розділилися 

на блоки (в межах вихідного зерна) і придбали волокнисту структуру. У 

структурі матеріалу утворилися ділянки, що складаються з металевого заліза 

– у вигляді вкраплень (10-40 мкм), гнізд (0,1-0,5 мм) і скупчень (до 10 мм). У 

великих утвореннях Feº видно структуру металу. Дуже рідко при зазначених 

витримках спостерігаються дрібні мікрооб’єми тонкорозкристалізованої 

шлакової частки складеної з двох фаз. Мікрооб’єми шлакової фази розміром 

до 0,06-0,1 мм складаються зі скла з включеннями титановмісних кристалів 

розміром до 10-15 мкм. 
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Слід зазначити, що зі збільшенням тривалості часу обробки при 

температурі 1400 ºС, збільшується крупність виділень Feº (рис. 3.16 в, г). Але 

в свою чергу, збільшення тривалості витримки при температурі 1400 ºС 

призводить до того, що в металевій фазі з’являються області з світло-чорним 

і червонувато-коричневим металом аналогічні, наведеними на рис. 3.14, в, г і 

3.15, в. 

З метою вивчення розподілу елементів між металевою і шлаковою 

фазами отриманий продукт подрібнювався і поділявся на класи крупності. 

Продукт карботермічного відновлення титаномагнетитового концентрату є 

сумішшю залізовмісної частини і шлакової частини. Враховуючи досвід 

подрібнення відновленого продукту титаномагнетитового концентрату [153], 

було вирішено застосувати подрібнення в барабанному  кульовому млині. 

Час подрібнення прийняти в залежності від швидкості приросту тонких 

фракцій в подрібненому продукті. Встановлено, що достатнім часом для 

подрібнення відновленого продукту є 40-60 хв.  

На рис 3.17 і в табл. 3.8 показаний усереднений вид продуктів та 

хімічний склад окремих класів крупності, отриманих після процесу 

відновлення при температурі 1400 ºС і часу 5-20 хв.  

 

 

Рис. 3.17. Вид класів крупності усередненого відновленого продукту 
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З рис. 3.17 видно: 

– фракція +2,0 мм представлена гранулами у вигляді еліптичної і сферичної 

форми, які мають характерний металевий блиск. У свою чергу збільшення 

часу витримки з 5 хв до 20 хв в II зоні сприяє укрупненю окремих гранул з 2-

3 мм до 5-12 мм; 

– фракція -2,0 + 1,0 мм представлена темними частками неправильної 

форми, окремі частинки якої мають металевий блиск; 

– фракція -1,0 + 0,5 мм і -0,5 мм представлений темними частками, 

частинки мають дрібні включення мікрочастинок з металевим блиском. 

Таблиця 3.8 

Хімічний склад і вилучення фракцій відновленого продукту 

Час 

витримки 

при 1400 ºС, 

хв 

Фракція, 

мм 

 

Вихід 

фракції, 

% 

 

Хімічний склад/вилучення, % 

Fe Ti V Si Mn 

5 

+2,0 33,64 
71,65/ 

46,36 

13,09/ 

33,35 

0,349/ 

40,62 

1,488/ 

71,41 

0,16/ 

20,31 

-2,0+1,0 12,69 
42,73/ 

10,43 

34,95/ 

33,59 

0,474/ 

20,82 

0,87/ 

15,75 

0,761/ 

36,45 

-1,0+0,5 26,42 
44,98/ 

22,85 

9,23/ 

18,47 

0,312/ 

28,52 

0,266/ 

8,52 

0,236/ 

23,53 

-0,5 27,25 
38,85/ 

20,36 

7,07/ 

14,59 

0,106/ 

10,04 

0,112/ 

4,32 

0,191/ 

19,74 

20 

+2,0 65,18 
63,39/ 

79,46 

8,14/ 

41,51 

0,353/ 

79,61 

0,809/ 

75,22 

0,285/ 

70,09 

-2,0+1,0 13,61 
32,12/ 

8,41 

35,19/ 

36,27 

0,225/ 

10,60 

0,573/ 

11,12 

0,185/ 

9,5 

-1,0+0,5 14,66 
36,54/ 

10,30 

15,17/ 

16,84 

0,136/ 

6,89 

0,445/ 

9,31 

0,245/ 

13,55 

-0,5 6,54 
14,64/ 

1,83 

10,87/ 

5,38 

0,128/ 

2,9 

0,466/ 

4,35 

0,278/ 

6,86 

 

Дані табл. 3.8 показали, що зі збільшенням часу відновлення з 5  хв до 

20 хв кількість вилученого Fe у фракцію +2,0 мм збільшується з 46,36 % до 

79,46 %, але в той же час зростає також і витяг Ti з 33,35 % до 41,51 %. 

Хімічний аналіз даної фракції підтвердив те, що виявлені в результаті 
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мікроскопічного дослідження домішки в областях Feº вносять з собою 

підвищений вміст Ti. 

Але слід зазначити, що фракції від -2,0 мм і менше -0,5 мм вилучають в 

себе значну кількість Fe від 1,83 % до 22,85 %, що не дозволяє отримати 

чисту металеву і шлакову фазу. На нашу думку, це пов'язано з тим, що 

застосовані температурно-часові параметри твердофазного карботермічного 

відновлення не дозволили: 

– в повній мірі титаномагнетитовим зернам із решти ільменітової 

частини, а саме «сітки ільменіту» відновити FeО до Fe
о
; 

– утворені мікрочастинки Fe
о
 не встигли мігрувати через шлакову фазу 

для приєднання, і укрупнення до раніше утворених  областей Feº. 

Тому, накладення цих факторів і призвело, до того, що класи крупності 

менше 2,0 мм характеризуються високим ступенем взаємозасорення, а саме 

представляють мілкодисперсну металеву губку просочену шлаковою фазою. 

3.5.3. Особливості структури відновленого окускованого продукту 

в температурному діапазоні до 1470-1500 ºС. 

З метою максимального вилучення заліза металічного і діоксиду титану 

в залізовмісну та титановмісну фази  були проведені експериментальні 

дослідження з підвищенням кінцевої температури ІІ-ої зони відновлення. 

Окускований матеріал поміщався в зону нагріву при температурі 800 
о
С, 

нагрівався до температури 1300 ºС зі швидкістю нагріву 70-80 
о
С/хв, 

витримувався 20 хв, потім температура підвищувалася зі швидкістю 50 
о
С/хв 

до 1470-1500 
о
С і піддавався витримці при кінцевій температурі 5 хв 

[116,164] .  

Величина кінцевої температури ІІ-ої технологічної зони відновлення 

відповідає температурі плавлення залишкової ільменітової частини 

титаномагнетитового зерна [45]. Відновлений продукт при температурі 

відновленні 1470-1500 ºС знаходиться в твердо-рідкому агрегатному стані. 

Це створює сприятливі умови для прискорення масопереносу елементів і 

речовин між утвореними металевою і шлаковою фазами.  



118 

 

Макроскопічний огляд відновленого продукту при температурі 

вторинного довідновлення 1470-1500 ºС показав [116, 106, 162-164], що в 

результаті відновлення котуни (брикети) були повністю деформовані і 

представляли собою шкарлупувате скупчення темного кольору з 

включеннями в ній залізовмісної фази, що сконцентрована у вигляді великих 

сферичних частинок. На рис. 3.18 представлений зразок відновленого 

продукту. Даний зразок характеризується наявністю з одного боку об'єкта 

сферичної форми з металевим блиском розміром 3-30 мм і шкарлупуватого 

скупчення темного кольору.  

 

 

Рис. 3.18. Відновлений продукт  

 

Шкарлупувата структура являє собою пористе утворення товщиною 2-

3мм з включеннями в ній Fe
о
 розміром від 0,5 до 5 мм, що мають кулясту або 

напівсферичну форму (рис. 3.19 а). Включення Fe
о
 має структуру металу 

(рис. 3.19 б), для якого характерна наявність коротких тріщин (рис. 3.19 в). 

Шкарлупувате виділення шлакової фази в основному 

розкристалізоване і складено тонкоголковими і тонковолокнистими 

агрегатами рутилу (анатазу) з товщиною індивідів від доль до декількох 

мікрометрів (рис. 3.19 г). Іноді в масі шлакової фази спостерігаються 

включення скла і поодинокі залишкові, напівоплавлені  рудні зерна  розміром  

0,04×0,07 мм  і 0,07×0,15 мм з обов’язковою плівкою Fe
о
 навколо них з 

товщиною 1-3 мкм (рис. 3.19 г ). 
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Рис. 3.19. Зовнішній вигляд (а), мікроструктура (б, в, г; х200) та хімічний склад залізовмісної та шлакової фази.  

а) вигляд котунів після карботермічноговідновлення; б) структура дрібних кулястих включень Feº в шлаку; в) тріщини в 

великих кулястих включеннях Feº в шлаку; г) включення кулястого виділення Feº і залишкового рудного зерна з плівкою 

металевого заліза в тонкорозкристалізованому шлаку. 

Біле (1) – виділення Feº;  світло-сіре з коричневим відтінком (2) – залишкові оплавлені рудні зерна в плівці Feº; сіре і 

темно-сіре (3) – фази шлаку; чорне (4) – пори і край шліфа. 
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Далі даний відновлений продукт був підданий подрібненню і 

подальшому поділу в магнітному сепараторі на магнітну і немагнітну 

фракцію в магнітному полі 100 кА/м. Після поділу магнітна фракція 

складалася з сферичних і кулястих форм залізовмісної фази, а в немагнітній 

фракції зосередилася титановмістна шлакова фаза. Результати 

рентгенофлуоресцентного аналізу магнітної і немагнітної фракцій 

представлений в табл. 3.9. 

Таблица 3.9 

Хімічний склад отриманих фракцій 

 

№ 

п/п 

Магнітна фракція Немагнітна фракція 

Хім. елемент Масова частка, % Хім. формула Масовая частка, % 

1 Fe 96,595±0,042 FeO 8,436±0,952 

2 Ti 0,20±0,015 TiO2 53,809±5,306 

3 V 0,534±0,008 V2O5 0,408±0,066 

4 S 0,14±0,010 SiO2 9,874±1,118 

5 P 0,188±0,007 SO2 4,779±0,505 

6 Si 1,997±0,022 MnO2 1,277±0,140 

7 Mn 0,346±0,007 CaO 8,037±0,908 

8   Al2O3 9,982±1,137 

9   MgO 2,381±0,355 

10   Інші 1,017 

 

З даних табл. 3.9 слідує, що магнітна фракція, яка включає в себе 

96,595 % заліза, 0,2 % титану та 0,534 % ванадію. Вміст вуглецю в металевих 

гранулах коливається в межах 3,4-3,7  %, тому  отриманий магнітний продукт 

за його хімічним складом можна віднести до сірих чавунів. Немагнітна 

фракція – шлакова фаза складалася з 53,8 %  оксиду титану, 8,4 % закису 

заліза та 0,408 % оксиду ванадию.  

Слід зазначити, що загальна ступінь металізації котунів при їх нагріві 

від 800
 о
С  до 1500 

о
С  та часовою витримкою 20 хв при температурі 1300 

о
С 

складає 94 % (рис. 3.20). 

Виконані дослідження з обраною кількістю вуглецю не тільки 

дозволили встановити температурно-часові умови з максимальним поділом 
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двох фаз їх у просторі котунів і мінімальними втратами оксидів TiO2 і FeO в 

відповідні фази, але також забезпечити гранулювання залізовмісної фази. 

 

Рис. 3.20. Залежність ступеню  металізації котунів від часу нагріву при 

температурі від 800-1500 
о
С 

Відзначимо, що утворення гранул металу – це складний процес. 

Початок формування гранул залізовмісної фази розпочинається за рахунок 

дифузії в міжзерновий простір мікрочастинок заліза металічного, утвореного 

в результаті відновлення магнетитової матриці титаномагнетитового зерна. 

Подальша міграція та укрупнення заліза металічного відбувається завдяки 

аутогезії, при здійсненні якої великий вплив мають сили адсорбційного 

притягування, останні в свою чергу, можуть бути обумовлені окремо 

ковалентними, іонними, поляризаційними і міжмолекулярними 

(дисперсійними) силами. Однак, можливе одночасне існування кількох типів 

адсорбційних зв'язків. Дисперсійні сили властиві всім молекулам і діють між 

будь-якими атомами незалежно від наявності електричного заряду. Аутогезія 

розглядається як з’єднання двох приведених поверхонь однієї і тієї ж 

речовини, в нашому випадку заліза.  

Остаточне укрупнення заліза металічного та утворення гранул металу 

відбувається завдяки коалесценції (коагуляції). Коалесценція (від 
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латинського слова coalesco – злиття, з'єднання), злиття крапель рідини або 

бульбашок газу при їх зіткненні. Коалесценція в початковий період 

супроводжується прилипанням за рахунок взаємного змочування 

контактуючих шарів речовини. Поверхневий натяг на межі розділу двох 

шарів однієї і тієї ж речовини в початковий момент буде нижче, ніж в об'ємі і 

відповідатиме умовам рівняння: 

 

 

де – поверхневий натяг на границі розділу I і II шару, Н/м; 

      и  – те ж саме для кожного шару. 

 

Максимального значення аутогезії досягає з часом. У зоні контакту 

відбудеться відновлення структури близькою до об’ємної. 

Найбільший вплив аутогезії надають такі чинники, як тривалість і 

температура. Зі збільшенням тривалості аутогезія зростає за 

експоненціальним законом, так як при цьому інтенсифікуються дифузійні 

процеси, з'являються нові зв'язки. При достатньому в’язкотекучому стані 

аутогезія вже не залежить від температури. У цих умовах швидко 

відбувається повна коалесценція. Використовуючи дані наукові передумови, 

в роботі були знайдені оптимальні умови коалесценції, що дозволили 

отримати гранульовану залізовмісну фазу (чавун). 

Отримані задовільні результати якісного магнітного поділу, а також 

хімічного аналізу магнітної і немагнітної фракції підтвердили достовірність 

експериментально визначених температуро-часових параметрів 

карботермічного твердофазного відновлення. Дані параметри є основою для 

подальшої розробки технологічної схеми переробки окускованого 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища з вмістом TiO2 

до 25 % та отриманням двох товарних продуктів. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проведено термодинамічний аналіз системи  Fe2O3 – FeO – TiO2 – 

V2O5-С, визначено зміну кількості і складу продуктів відновлення в 

залежності від витрати відновника. Установлено, що для повного 

відновлення в титаномагнетитовому концентраті оксидів заліза та ванадію до 

їхніх карбідів, необхідна кількість відновника повинна складати 18 %. При 

малій кількості відновника утворюватиметься лише металічне залізо, а 

надлишок відновника спричинить утворення тугоплавких карбідів титану.  

2. Установлено, що оптимальна кількість шихтових матеріалів для 

окускування повинна містить титаномагнетитовий концентрат 78 %, зв’язку 

1 %, відновник 18 % і флюсову добавку 3 %. Отримані котуни при 

визначеному складі відповідають задовільним властивостям для подальшого  

їх карботермічного відновлення.  

3. Експериментально встановлено, що структурно-фазові 

перетворення в окускованому титаномагнетитовому концентраті 

розпочнуться утворення магнемагнетита-магнетиту  із відновлення силікатів 

(олівіну і піроксену) при 800 оС.  

4. Встановлено, що початок структурної перебудови 

титаномагнетиту розпочнеться при  900 оС із відновлення його магнетитової 

матриці котре закінчиться при  1200 о
С з утворенням сітки ільменіту та 

«релікт–ільменіту». Подальше підвищення температури від 1300 до 1500 оС 

спричинить відновлення закису заліза із ільменіту та титановмісної фази. 

5. Вперше встановлено, що формування залізовмісного та 

титановмісного промпродуктів із окускованого титаномагнетитового 

концентрату реалізуються завдяки двохступінчастого процесу 

карботермічного відновлення. Перша ступінь включатиме повне відновлення 

магнетитової частки титаномагнетиту і формування заліза металічного в 

сферичні скупчення розміром від 1мм до 5 мм в інтервалі температур від 

800 ºС до 1300 ºС та витримка при кінцевій температурі впродовж 20 хв; 
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друга ступінь сприятиме відновленню ільменітової частки та утворенню 

шлакової фази і укрупнення залізовмісних гранул до 30 мм, нагрів від 

1300 ºС до  1470-1500 ºС  з витримкою при кінцевій температурі 5 хв.  

6. Формування гранул чавуну при карботермічному відновленні 

окускованого титаномагнетитового концентрату відбувається при параметрах 

двохступінчастого процесу карботермічного відновлення у результаті дифузії 

мікрочастинок заліза металічного в міжзерновий простір та його подальшу 

міграцію в об’ємі котуна і укрупнення завдяки  аутогезії, коалесценції 

(коагуляції) унаслідок сил аусорбційного притягування, яке зумовлене 

ковалентними, іонними, поляризаційними і міжмолекулярними 

(дисперсійними) силами.  

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах 

зі  списку публікацій здобувача (додаток А): 45, 106, 108, 116, 157, 158, 159, 

160, 163 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КАРБОТЕРМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ КРОПИВЕНСЬКОГО 

РОДОВИЩА  

 

 

4.1. Технологічна схема переробки титаномагнетитового 

концентрату Кропивенського родовища з отриманням залізовмісного та 

титановмісного продуктів  

 

За результатами дослідження фізико-хімічних особливостей та 

кінетики процесу карботермічної обробки окускованого 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища розроблена 

принципово технологічна схема переробки концентрату з отриманням 

залізовмісного та титановмісного продукту  [171-173]. 

На рис. 4.1 приведена технологічна схема процесу карботермічного 

відновлення окускованого титаномагнетитового концентрату з високим 

вмістом ТіО2 (25 %) та одержання двох товарних продуктів. Технологічний 

процес включає основні виробничі цикли: 

1)  окускування шихтових матеріалів і сушка окускованого продукту; 

2)  нагрів, відновлення та плавлення окускованого продукту; 

3)  охолодження термообробленого продукту; 

4)  подрібнення і поділ обробленого продукту на магнітну та 

немагнітну фракцію. 

В  циклі 1 – із титаномагнетитового концентрату виробляються котуни  

діаметром не більше 12-14 мм [94, 125, 165-167]. Для якісної роботи 

відновної печі, необхідно щоб котуни мали постійні фізико-хімічні 

характеристики. До таких характеристик насамперед відноситься вологість 

котунів і їх гранулометричний склад.  
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Рис. 4.1. Технологічна схема переробки титаномагнетитового концентрату  

 

Тому, для отримання якісних котунів з постійними   та   мінімальними   

значеннями    вологості  і  вмістом  дріб’язку необхідно процес сушіння 

здійснювати в окремому сушильному агрегаті. Таким агрегатом для сушки, 

може бути прямолінійна сушарка конвеєрного типу, що працює в замкнутому 

тепловому контурі з використанням тепла від відновної печі.  
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В разі використання твердого палива в якості відновника в цьому циклі 

на сушильному агрегаті можна здійснювати видалення сірки. Крім того сірка 

знаходиться і в концентраті з якого виготовлені котуни. Сірка, наприклад в 

коксі присутня у вигляді трьох модифікацій: органічній, сульфідній і 

сульфатній. Основними компонентами сірки в коксі являються дві останні 

модифікації. Так, в донецькому коксі міститься 80 % органічної сірки і 15-

43 % сульфідної. Малий вміст сульфатної сірки в коксі пояснюється 

відновними умовами при його виробництві. 

У рудних матеріалах сірка знаходиться в вигляді сульфідів і сульфатів, 

зокрема, в титаномагнетитовім концентраті Кропивенського родовища у 

вигляді піриту і піротину. При виробництві котунів відбувається окислення 

піритної сірки і залишкова сірка в окускованому матеріалі знаходиться в 

вигляді сульфідів заліза. Випаровування сірки за лабораторними даними 

починається при 1000 
о
С і при температурах 1100

 о
С, 1200 

о
С, 1300

 о
С, 

1400 
о
С, 1500

 о
С і 1600 

о
С становило відповідно 2 %; 5,3 %; 13,3 %; 23 %; 

29,1 %  і 35 %. Встановлено, що при нагріванні коксу і руди, вапняку або 

доломіту вся сірка, що виділяється з коксу може бути поглинута рудними 

матеріалами і флюсами. Поглинання сірки, наприклад, вапняком і доломітом 

протікає вже при 500-700 
о
С. Середній вміст сірки в коксі з доменного 

вугілля при плавці в доменній печі знизився з 1,79 % до 0,85 %. При цьому 

немалу роль грає газова фаза, тому що реакції між твердими фазами йдуть за 

посередництвом газової фази [174]. 

В зв'язку з тим, що наявність сірки в відновнику грає важливу роль в 

нашій роботі рекомендується використовувати електродний бій, який не 

містить сірки, а сульфідну сірку концентрату видаляти на конвеєрній сушарці 

за рахунок підвищення температури на останньому етапі сушіння і якщо буде 

потрібно, то збагачувати відхідний газ з відновлювальної печі киснем. 

У  циклі 2 – на підставі аналізу існуючих агрегатів [93, 98, 169-171], в 

котрих можливо проводити відновлювальний випал рудовугільних котунів 

або брикетів, нами було прийнято до використання піч прямого відновлення 
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з обертовим кільцевих подом (ППВП). Піч з обертовим кільцевих подом є 

сучасною інноваційною розробкою для металізації залізовмісних 

концентратів і руд. У такій печі зручніше підтримувати задані теплові та 

відновлювальні умови, а також вона має високу експлуатаційну надійність і 

економічність та екологічність. Також значне видалення сірки з газами 

можна забезпечити тільки в таких умовах, коли відновлення і плавлення 

матеріалів здійснюється в порівняно тонкому шарі шихти, де на кінцевий 

результат видалення сірки не будуть впливати умови подальшого поглинання 

її шихтою або шлаками. Дані умови, на нашу думку, найкраще можливо 

створити  на установці з обертовим подом. 

У  циклі 3 – для охолодження відновленого матеріалу можливе 

застосування азоту або розпиленої води в якості холодоагенту. Азот можливо 

подавати в шар охолоджуваного матеріалу. 

В  циклі 4 – охолоджений відновлений матеріал піддається дробленню, 

просіванню і поділу на магнітний (залізовмісний) та немагнітний 

(титановмісний) товарні продукти. 

 

4.2. Технологічні та теплотехнічні параметри сушильного агрегату 

конвеєрного типу  

 

Досвід експлуатації лінійних сушарок свідчить про те, що найбільш 

раціональний режим сушіння відбувається при реверсивній подачі теплоносія 

із можливістю зміни швидкості його подачі. На рис. 4.2 приведена схема 

роботи сушарки лінійного типу. На підставі досвіду експлуатації подібних 

агрегатів рекомендується починати процес сушіння котунів шляхом подачі 

теплоносія дуттям знизу. Однак, в цьому випадку можлива конденсація пари 

по поверхні шару котунів і металевих частинах укриття зони. Цей факт  буде 

створювати проблеми в наступних технологічних зонах сушіння. У зв'язку з 

цим  рекомендуємо  організувати  процес сушіння котунів висотою  40-55 мм 

на лінійній сушарці наступним чином. 
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Рис. 4.2. Схема організації газопотоків в прямолінійній сушарці 

1-привід,  2-роликовий    грохот-живильник  сирих   котунів, 3-кільцева піч з 

обертовим подом, 4-вакуумні камері, 5-повітряні колектори, 6-укриття, 7-

димохід, 8-регулятор газопотоків, 9-дросельні заслонки, 10- вентилятор, 11-

викидна труба, 12-розвантажувальний пристрій, 13-підсос холодного повітря, 

14-газоходи; I – зона нагріву верхнього слою, II – зона сушки дуття знизу, III 

– зона сушки з продувом теплоносія. 

 

На початку нагріти верхній горизонт шару до температури 70-80 
о
С при 

подачі теплоносія з температурою 200-250 
о
С зверху при швидкості 

фільтрації його 0,3-0,4 нм
3
/м

2
с на протязі 1-2 хв. Потім теплоносій з 

температурою 250-300 
о
С, що має швидкість фільтрації 1,2-1,3 нм

3
/м

2
с 

подавати знизу шару. У наступній зоні слід подавати теплоносій зверху з 

температурою 300-600 
о
С при швидкості фільтрації 1,35-1,45 нм

3
/м

2
с. У 

сушарці в якості теплоносія рекомендується використовувати димові гази, 

що утворюються в технологічних зонах ППВП. Гарячі гази відсмоктуються з 

печі за допомогою високотемпературного димососа і направляються по 

газоходу в технологічні зони сушарки. 
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Слід відзначити, що висота насипного слою обрана в 3-4 котуни. Тому, 

що по перше буде відбуватися не тільки швидке виділення вологи в котунах, 

а й їхнє прогрівання до температури 600 
о
С котра сприятиме зменшенню 

кількості сірки в котунах. В розділу 2 було встановлено, що в мінеральному 

складі титаномагнетитового концентрату знаходиться 2,4 % сульфідів заліза 

котрі представлені піритом (FeS2) та піротином (FeS).  

Встановлено [175], що вже при температурі в 260-270 
о
С 

розпочинається   окиснення піриту (FeS2) з утворенням сульфатів заліза: 

FeS2 + 3О2 = FeSО4 + SО2.                                       (4.1) 

При підвищені температури до 400
 о

С відбуваються реакції окиснення 

піриту з утворенням оксидів заліза сірки: 

3FeS2 + 8О2 = Fe3О4 + 6SО2,                                     (4.2) 

2FeS2 + 5,5О2 = Fe2О3 + 4SО2.                                   (4.3) 

Підняття температури до 550 
о
С призводить до розвитку процессів 

окиснення піротину (FeS) та дисоціації FeS2: 

4FeS + 7О2 = 2Fe2О3 + 4SО2,                                    (4.4) 

FeS2 = FeS + 0,5S2,                                              (4.5) 

S2 + 2О2 = 2SО2,                                                (4.6) 

S2 + 0,5О2 = SО3.                                               (4.7)                                                                                                                           

Враховуючи дані температурні фактори окиснення сульфідів заліза, 

було вирішено температуру в кінцевій зоні сушки не підвищувати більше 

600  
о
С [176]. Тому, що збільшення температури сприятиме початку 

окиснення магнетиту.         

    

4.3 Розробка технології та аналіз теплотехнічних параметрів печі 

прямого відновлення  

 

Рекомендується завантаження окускованного матеріалу на обертовий 

під печі виконувати на постіль з вугільно-вапняної суміші. Постіль 

складається з вугільної фракції 3-6 мм змішаної з вапняковим дріб’язком, яку 
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укладають під і на шар котунів. Вугілля створює і зберігає відновну 

атмосферу в печі, а вапняк має дуже високу сіркопоглинаючу здатність  

утворюючи практично чистий сульфід. Відмінною рисою взаємодії вапна з 

газом є збільшення її сірко поглинаючої здатності з підвищенням 

температури. Кількість вугілля становить 25-30 % (вагових) від 

окускованного продукту.  

Слід відзначити, що відновлення оксидів заліза із такої складної 

сполуки як титаномагнетит буде відбуватися значно трудніше. Тому,  що  

відновлення важких хімічних сполук зазвичай супроводжується додатковою 

стадією проміжних перетворень. Враховуючи даний фактор, параметри 

температурних зон печі були вибрані з урахуванням одержаних результатів 

проведених експериментальних досліджень в розділі 3. Тривалість процесу 

термічної обробки окускованого титаномагнетитового концентрату з 

Кропивенського родовища складатиме  35-40 хв, на відміну від процессу 

Itmk3 з залізорудним концентратом та на установках Японії, США і Росії. 

Швидкість відновлення оксидів заліза досягає максимальної величини при 

ступені відновлення 30-70 %. Металеве залізо каталізує протікання реакцій 

прямого відновлення тільки до моменту його накопичення у відносно великій 

кількості, потім швидкість процесу відновлення зменшується. Розрахований 

склад відхідних газів дуже близький до чистого монооксиду вуглецю, 

причому зі зменшенням діаметра котунів та підвищення температури 

збільшується винесення вуглецю із вихідними газами, що захищає 

відновлення заліза від вторинного окиснення до моменту зварювання 

окремих зерен в металеві корольки із достатньо низькою пористістю. Рудно – 

паливні грудки, які відновлені при високих температурах, не є пірофорними і 

навіть при охолоджуванні на повітрі не вимагають особливих заходів 

захисту. 

Швидкості реакцій прямого відновлення оксидів заліза через 

відсутність градієнта концентрацій дисперсних реагентів в рудно-паливних 

грудках не лімітуються дифузійними процесами, а визначаються 
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інтенсивністю підведення тепла. Тривалість відновлення котунів обернено 

пропорційна температурі та їх питомій поверхні, тобто розміру. Іншими 

словами, питомий тепловий потік або кількість тепла, що підводиться через 

одиницю поверхні до одиниці об’єму котунів, визначає тривалість їх 

відновлення. 

При повному подрібненні рудно-вугільних сумішей, що містять 65-

70 % фракцій менше 0,045 мм, відмінності у відновлюваності руд та 

реакційній здатності палив практично не виявляються.  

В якій би точці або ділянці рудно-вугільного котуна не здійснювався 

процес прямого відновлення оксидів заліза, його протікання залежатиме від 

двох факторів: 

а) тепло, що підводиться, витрачається на нагрівання котуна в даній 

точці сфери та на передачу тепла теплопровідністю внутрішнім шарам; 

б) досягнувши температури близько 600 ºС та вище, набуває розвиток 

процес прямого відновлення оксидів заліза, що також здійснюється зі 

значним поглинанням тепла. 

Швидке підвищення температури у даній точці рудно-вугільного 

котуна можливо тільки до початку інтенсивного протікання процесу прямого  

відновлення. При підвищенні температури у будь-якій точці понад 800-

1000 ºС швидкість процесу відновлення зросте, але відповідно збільшується 

інтенсивність споживання тепла. Характерно, що у повністю металізованому 

котуні або брикеті скупчення шлаку утворюються після відновлення оксидів 

заліза. Тобто, мінералоутворення відстає від відновлення. Після завершення 

відновлення оксидів заліза, підвищення температури та збагачення 

невідновленої частини даного брикету або котуна кремнеземом, глиноземом, 

діоксином титану та іншими компонентами створюються умови утворення 

шлаку. Добавка фтористого кальцію сприяє ранньому шлакоутворенню та 

одночасному зниженню відновлюваності заліза. Для умов відновлення 

рудно-паливних котунів та брикетів в наслідок виникнення значного 

перепаду температур у реакційному шарі та наявності тонкоподрібненої 
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шихти раннього мінералоутворення не буває. Інтенсивне шлакоутворення 

спостерігатиметься лише при використанні бідних руд або концентратів у 

шихті і лише у стадії закінчення відновлення грудок (при 85-90 %), коли 

температурно-теплові умови процесу та зміни складу вже не лімітують його 

здійснення. Перехід сірки із чавуну в шлак відбувається в супроводі заліза в 

вигляді  FeS, що підтверджується класичним механізмом десульфурації 

чавуну шлаками в присутності вуглецю. Розплавлений метал легко 

відділяється від шлаку. Кінцевим металевим продуктом є гранули чавуну та 

титановмісний шлак. 

Робоча зона печі, відповідно до результатів проведених досліджень 

розділяється на технологічні ділянки (рис. 4.3): 

– завантаження матеріалу і його підігрів від 600 ºС до температури 

800 
о
С (ділянка I); 

–  нагрів від температури 800 
о
С до 1300 

о
С і витримка 15-20 хв - 

непряме відновлення магнетитової частки титаномагнетитового зерна 

(ділянка II); 

–  нагрів від температури 1300 ºС до 1470-1500 ºС і витримка 5 хв - 

пряме відновлення залишкового магнетиту і закису заліза з ільменітових 

частин титаномагнетитових зерен (ділянка III). 

В роботі печі здійснюємо принцип протитоку опалювального газу та 

шару рудовугільних котунів. Для цього паливна суміш подається в 

опалювальні пристрої, розташовані в зведенній ділянці III. Пальники 

розгорнуті проти руху матеріалу і створюють настильний факел, здатний 

проникати в шар оброблюваного матеріалу. Аналогічно працюють пальники 

ділянки II. Ділянка I опалюється прохідними газами, відсмоктуючими з 

наступних зон димососом через відвідний патрубок, розташований над 

ділянкою I. На розбавлення природного газу та формування паливної суміші 

йде 17500 м
3
/год відхідних газів. Відпрацьовані гази в об’єму 83500 м

3
/год з 

температурою 360-400 
о
С можуть бути використані на сушку і підігрів сирих 

котунів.  
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Рис. 4.3. Схема структурно-фазового перетворення при карботермічному відновлені окускованного титаномагнетитового 

концентрату 
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Окускованний продукт титаномагнетитового концентрату з вологою 8-

10 % в сушарці лінійного типу висушуються до вологості 1-3 %. Висушені 

котуни, що мають температуру до 600 
о
С спеціальним живильником 

укладаються на під печі шаром висотою 40-55 мм (висота укладання може 

регулюватися). Далі покладений  шар  окускованного  продукту  надходить  в  

I-у технологічну ділянку, в якій котуни нагріваються протягом 4-6 хв до 

температури 800 
о
С. У цій зоні розпочинається процес горіння вугілля. 

Підігрітий матеріал [82, 177] подається до ІІ-ої технологічної ділянки 

відновлення, в якій окускованний продукт нагрівається від 800 ºС до 1300 ºС 

і витримується 20 хвилин при кінцевій температурі ділянки нагріву. У цьому 

температурно-часовому діапазоні спостерігаються структурні зміни в межах 

зерен нерудних мінералів олівінів, піроксенів, сульфідів заліза, а в зернах 

титаномагнетиту поблизу їх поверхні утворюється дрібна вкрапленність Fe
о
. 

За межами рудних зерен починає формуватися залізна губка, яка 

виникла за рахунок міграції відновленого Fe
о
 з кристалічної решітки 

залізовмісних мінералів і магнетитової частини дрібних титаномагнетитових 

зерен в міжзерновий простір. На місці рудного зерна залишається 

«ільменітова сітка», що утворилася в результаті відновлення магнетитової 

матриці частини титаномагнетиту. Новоутворена «ільменітова сітка» є 

основою для отримання майбутньої шлакової фази [159] . 

Далі матеріал надходить в ІIІ-ю технологічну ділянку відновлення, в 

якій продукт нагрівається до температури 1470-1500 ºС витримується 5 хв 

при кінцевій температурі нагріву. Підвищення температури відновлення 

сприяє виносу Fe
о
 з ільменітової частини зерна та повного відновлення 

релікт-ільменіту. Утворене Fe
о
 при витримці 5 хв мігрує з внутрішніх шарів 

окускованного продукту і приєднується до утворених на периферії областей 

металевої фази. В результаті чого утворюється сферична порожниста 

шкаралупа з шлаковоївої фази до якої з однієї зі сторін примикає 

скоагульоване виділення Fe
о
. Також в шкаралупі з шлакової фази, 

знаходяться кулясті виділення Fe
о
 [116, 163, 164].  
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Технологічні ділянки печі прямого відновлення огрудкованого 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища створюють 

умови для формування промпродукту. Після чого утворений промпродукт 

піддавався охолодженню, подрібненню та поділу на сухому магнітному  

сепараторі на два товарних продукти, а саме: залізовмісну фракцію 

представлену гранулами чавуну (92–96,5 % Fe; 3,4–3,7 % C; 0,5 % V) і вихід 

якої  склав 57 % та шлакова фракція представлена титановмісним шлаком 

(50–55 % TiO2 і до 7,4 % FeO) з виходом 43 %. 

Тому для повної оцінки ефективності розробленої технологічної схеми 

переробки тианомагнетитового концентрату потрібно, проаналізувати та 

обґрунтувано провести техніко-економічні перспективи щодо впровадження 

технології  в виробничий цикл.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розроблена технологічна схема переробки титаномагнетитового 

концентрату з вмістом до 25 % TiO2, що включатиме одностадійний процес 

карботермічного відновлення, подрібнення та магнітну сепарацію з 

отриманням двох товарних продуктів: гранульованого чавуну (вихід 57 %) і 

титановмісний шлак ( вихід 43 %). 

2. В роботі запропоновано для забезпечення відновлювального 

агрегату якісним огрудкованим матеріалом з постійним та  мінімальним 

значенням  вологи і вмістом дріб’язку, вирішено процес сушіння здійснювати 

в окремому сушильному агрегаті лінійного типу. Визначено, що сушильний 

агрегат містить три технологічні зони в котрих окрім процеса сушіння 

відбуватиметься, ще й видалення сірки в результаті окиснення сульфідів 

заліза. Також, в якості теплоносія рекомендується використовувати димові 

гази температурою 360-600
 о

С, що утворюються в технологічних зонах печі 

прямого відновлення з обертовим подом.  
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3. На основі проведених досліджень розроблений одностадійний 

процес відновлення титаномагнетитового концентрату, що дозволяє його 

промислове здійснення в печі прямого відновлення з обертовим кільцевих 

подом на вугільно-вапняковій підсипці з отриманням гранульованого чавуну 

і титановмісного шлаку. 

4. Показано, що процес карботермічного відновлення окускованого 

титаномагнетитового концентрату буде реалізовуватися в трьох 

технологічних зонах печі прямого відновлення: в технологічній зоні I  

відбуватиметься нагрівання котунів до температур 800 
о
С, II-га зона 

включатиме процес зміни в залізовмісних мінералах і відновлення 

магнетитової матриці титаномагнетитового зерна, а у III-тій відбуватиметься 

відновлення сітки ільменіту та релікт ільменіту.  

5. Установлено, що отриманий гранульований чавун містить 92–

96,5 % заліза, 3,4–3,7 % вуглецю та 0,5 % ванадію, а титановмісний шлак 

становить 50–55 % діоксиду титану і до 7,4 % закису заліза.  

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах 

зі  списку публікацій здобувача (додаток А): 82, 164, 171-173, 176, 177. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КАРБОТЕРМІЧНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТУ З  

РУДИ КРОПИВЕНСЬКОГО РОДОВИЩА  

 

 

5.1. Розробка альтернативної схеми ланцюга апаратів переробки 

титаномагнетитового концентрату 

 

В даний час світовий ринок титану потребує сировини. Перш за все – 

це пов'язано з інтенсивним розвитком аерокосмічної галузі і збільшенням 

попиту на титан та титановмісну продукцію в зв'язку з їх широким 

застосуванням, як в комерційних, так і виробничих цілях. 

Одним з факторів попиту на титан є розвиток проектів створення 

хімічних підприємств в Китаї і країнах Південно-Східної Азії.  

У світі зростають виробничі потужності з виробництва титановмісної 

сировини. Незважаючи на це пропозиція ледь встигає за попитом. 

Обмеженість світових потужностей викликає різке зростання цін на 

металічний титан та пігментний діоксин титану. Слід відзначити, що Україна 

є головним експортером діоксину титану серед держав СНД. Майбутнє 

промисловості пігментного діоксиду титану визначається ступенем 

інвестування в відкриття та розробку нових корінних титановмісних 

родовищ. Тому відсутність на даний час деяких технічних або технологічних 

рішень має часовий характер і не може бути причиною відмови від введення 

в експлуатацію  даних родовищ. 

Україна – володіє великими запасами корінних комплексних 

титановмісних руд, котрі можуть стати альтернативною заміною розсипних 

ільменітових руд. Однак при збагаченні даних руд, утворюється промпродукт       

– титаномагнетитовий концентрат, який без додаткової переробки не може 

використовуватися в промисловому виробництві. Тому, реалізація стратегії 
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ресурсозбереження в гірничо-металургійній промисловості дозволятиме 

перевести певні нетрадиційні види сировини з ряду малоефективних до 

розряду ефективних, при цьому розширивши та зміцнивши сировинну базу 

промисловості за рахунок залучення до виробництва нових видів мінеральної 

сировини. Розробка та впровадження ресурсозберігаючих комплексних 

технологій повинно розглядатися як одне з найважливіших напрямків 

інвестування гірничо-металургійної промисловості, що дозволить надати 

економіці країни і підприємствам новий якісний виток економічного 

зростання. 

Розроблена технологічна схема комплексної переробки 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища [171, 172] 

характеризується тим, що надає змогу залучати новий, раніше не 

використовуваний вид титановмісної сировини для отримання двох товарних 

продуктів. Саме використання печі прямого відновлення з обертовим подом 

дозволяє створити умови для формування гранул заліза за рахунок 

виникнення дифузії, аутогезії та поверхневого натягу, що приводить до 

коалесценції металевого заліза і його відокремлення від титановмісного 

шлаку. В свою чергу, ще одним технологічним рішенням розробленої схеми 

є використання окремого сушильного агрегату конвеєрного типу. 

Слід відзначити, що отримані товарні продукти: 

– гранульований чавун, який містить 92-96,5 % заліза, 3,4-3,7 % 

вуглецю, 0,5 % ванадію можна переробляти в електропечах для отримання 

якісної сталі або використовувати при виробництві низьколегованих сталей;  

– титановий шлак, що містить 50-55 % діоксину титана і 7,4-8,4 % 

закису заліза направляється на виробництво пігментного діоксину титану.  

Тому для повної оцінки ефективності технологічної схеми розроблена 

та приведена на рис. 5.1 альтернативна схема ланцюга апаратів циклу 

карботермічного твердофазного відновлення титиномагнетитового 

концентрату Кропивенського родовища [173].  
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Рис. 5.1. Принципова схема ланцюга апаратів переробки 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища 

1-грейферний кран; 2 - склад вугілля; 3, 12, 13, 24- живильник стрічковий; 4, 

14, 17, 19, 26 - конвеєр стрічковий; 5 - сушильний комплекс вугілля; 6 - блок 

циклонів; 7 - елеватор ланцюговий; 8, 11, 20 – 23 - витратний бункер; 9 - 

роторний живильник; 10 - вертикальний млин; 15 - молоткова дробарка; 16 - 

живильник шнековий; 18 - комплекс здрібнювальний; 25 - живильник 

тарільчатий; 27 - змішувач Lodige; 28 – тарільчатий огрудкувач; 29 - сушило; 

30 - теплообмінник; 31 - барабанний магнітний сепаратор; 32 - піч з 

обертовим подом; 33 - охолоджувач; 34 - інерційна дробарка. 

 

В табл. 5.1 наведено перелік основного технологічного та допоміжного 

обладнання для переробки титаномагнетитового концентрату на 

титановмісний шлак та гранульований чавун. 
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Таблиця 5.1 

Основне технологічне обладнання 

№ Тип обладнання 

Кіль-

кість, 

шт 

Потуж-

ність, 

кВт 

Загальна 

потужність, 

кВт 

1 Грейферний кран  КМ-5 1 55 55 

2 Склад вугілля V=2850 м
3
 1 -  

3 
Живильник стрічковий ПЛ-400, 

Q=30 м
3
/год 

2 4 8 

4 
Конвеєр стрічковий В-650, 

Q=50 м
3
/год 

1 8 8 

5 
Сушильний комплекс вугілля, 

Q=50 м
3
/год, БН-1,2 – 6 НУ 

1 5 5 

6 Блок циклонів ЦВН-5 6 - - 

7 
Елеватор ланцюговий ЦГ-400, 

Q=40-60 м
3
/год 

1 11 11 

8 Витратний бункер V=50 м
3
 2 4 8 

9 Роторний живильник PRSP 315 2 1,1 2,2 

10 
Вертикальний млин LM 150K, 

Q=16-22  т/год 
1 250 250 

11 Витратні бункера V=15 м
3
 4 -- - 

12 
Живильник стрічковий  для бентоніту 

PRSP 50 Q=1,45-2,93  т/год 
2 0,15 0,3 

13 
Живильник стрічковий  для вапна 

PRSP 50 Q=1,45-2,93  т/год 
2 0,15 0,3 

14 
Конвеєр стрічковий В-650, 

Q=50 м
3
/год 

1 8 8 

15 
Молоткова дробарка РС 400х300 

Q=5-10  т/год 
1 11 11 

16 
Живильник шнековий  ПШ-200 

Q=3 м
3
/год 

2 3,6 7,2 

17 
Конвеєр стрічковий В-650, 

Q=50 м
3
/год 

1 8 8 

18 
Комплекс здрібнювальний 

МШ 25,5·14,5 
1 45 45 

19 
Конвеєр стрічковий В-650, 

Q=50 м
3
/год 

1 8 8 

20 
Витратні бункера для 

титаномагнетиту V=85 м
3
 

4 - - 

21 Витратні бункера для вугілля V=50 м
3
 3 - - 

22 
Витратні бункера для бентоніту 

V=15 м
3
 

1 - - 
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продовження таблиці 5.1 

23 Витратні бункера для вапна V=15 м
3
 1 - - 

24 
Живильник стрічковий ПЛ-650, 

Q=50 м
3
/год 

4 5 20 

25 Живильник тарільчатий  Д4-Д8 5 1,1 5,5 

26 Конвеєр стрічковий В-650 1 8 8 

27 Змішувач Lodige 1.8·6 2 11 11 

28 Тарільчатий огрудкувач 4 45 180 

29 Сушарка 1 - - 

30 Теплообмінник 1   

31 
Барабанний магнітний сепаратор 

ПБС 40/100, Q=15  т/год 
4 1,5 6,0 

32 
Піч з подом, що обертається 

Sпод =1200м
2
, Dпод=46м. 

2 - - 

33 Барабанний охолоджувач D=3,6 м 1 11 11 

34 Інерційна дробарка КІД-600 1 55 55 

 Не визначені - - 72,4 

 Всього - - 795,9 

  

Тому, дуже важливо мати економічно обґрунтовані показники 

технології переробки титаномагнетитових концентратів для залучення 

інвесторів. 

Наступна частина розділу присвячена техніко-економічній оцінці 

переробки титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища з 

вмістом TiO2  понад 20 % за запропонованою технологією отримання двох 

товарних продуктів. Економічний розрахунок проводився за сучасною 

методикою з урахуванням показників, котрі задовольняють сьогоднішнім 

вимогам техніко-економічної оцінки очікуваного економічного ефекту. 

 

5.2. Загальні положення розрахунку економічного ефекту технології 

переробки титаномагнетитового концентрату 

 

Розрахунок очікуваного річного економічного ефекту від застосування 

технології карботермічного відновлення титаномагнетитового концентрату 
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одержаного від збагачення корінних апатит-титаномагнетит-ільменітових 

руд Кропивенського родовища.  

Основні технологічні показники розробки родовища стосовно 

отримання титаномагнетитового концентрату представлені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Основні технологічні показники розробки Кропивенського родовища 

стосовно отримання титаномагнетитового концентрату 

Найменування показників Величина 

показника Річна продуктивність, тис. т: 

по вихідній руді 
2 061,86 

2 000,00 

по готовій продукції 
448,69 

444,20 

по титаномагнетитовому концентрату 
270,51 

267,80 

по ільменітовому концентрату 
71,52 

70,80 

по апатитовому концентрату 
106,67 

105,60 

Вихід титаномагнетитового концентрату, % 13,39 

Масова часткаTiO2, %: 
 

у вихідній руді 6,18 

в титаномагнетитовому концентраті 22,03 

Масова частка Р2О5 %: 
 

у вихідній руді 2,86 

в титаномагнетитовому концентраті 0,49 

Масова частка V2O5, % 
 

у вихідній руді 0,086 

в титаномагнетитовому концентраті 0,516 

Масова частка заліза, %: 
 

у вихідній руді 20,65 

в титаномагнетитовому концентраті 51,99 

Вилучення компонентів у титаномагнетитовий 

концентрат, %:  

TiO2 47,80 

Р2О5 2,31 

V2O5 80,3 

Fe 33,73 
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Економічний ефект розраховується згідно до методики (основних 

положень) визначення економічної ефективності використання у 

промисловості нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, а 

також методики визначення ефективності капітальних інвестицій в розвиток 

підприємства [178-180]. При розрахунках використовуються розробки норм 

технологічного проектування гірничодобувних підприємств в частині 

фінансово-економічних показників та звітні дані вітчизняних підприємств. 

Розрахунки виконані у поточних цінах 2016 – 2017 рр. 

Статичним методом очікуваний річний економічний ефект від 

впровадження застосування технології карботермічного відновлення 

титаномагнетитового концентрату з масовою часткою до 25 %  TiO2  

визначається за формулою: 

 

Е =  Пдод. – Ен. · Кдод.                                                    (5.1) 

де Пдод. – додатковий прибуток при впровадження нової технології, тис. грн;  

     Ен. – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних інвестицій від 

впровадження нової техніки і технології (Ен. = 0,15 грн/грн); 

     Кдод. – додаткові капітальні інвестиції для впровадження заходів, тис. грн. 

 

Термін окупності капітальних інвестицій (Ток.) визначається з виразу, 

кількість років: 

 

Ток. = Кдод. ÷ Пдод.,                                                    (5.2) 

 

Річний обсяг виробництва товарних продуктів (Аі) визначається з 

балансу продуктів переробки за виразом: 

 

                                    Аі = Мі / εі / βі · 10
3
,                          (5.3) 

де Мі – маса основного компонента у вихідному титаномагнетитовому 

концентраті, т;  
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     εі – вилучення основного компонента із вихідного титаномагнетитового 

концентрату в готові продукти, %;  

     βі– вміст основного компонента в готових продуктах, %.  

 

Вихідні дані для розрахунку представлено у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3  

Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту 

Найменування показників 
Величина 

показника 

Продуктивність, тис.т: 
 

натуральна маса концентрату 270,51 

суха маса концентрату 267,80 

по титановмісному шлаку 114,0 

по гранулам чавуну 153,9 

Масова частка компонентів в готовій продукції, %; 
 

TіO2 в титановмісних шлаках 50,60 

Fe в гранулах чавуну 89,4 

Резерв коштів (при застосуванні аутсорсингу) в 

загальній сумі експлуатаційних витрат, 

екв. дол. США/т продукції 

40,00 

Базова ціна 1 т, екв. дол. США: 
 

титановмісного шлаку (54 % TiO2) 100,00 

чавуну (94,00 % Fe) 270,00 

Розрахунковий курс валюти, грн/дол. 26,0 

 

На перший рік експлуатації передбачено освоєння потужностей на 

рівні 90 %. В подальшому, для найбільш об’єктивної оцінки економічної 

ефективності, виконуються розрахунки динамічним методом на життєвий 

цикл 18 років, в тому числі три роки будівництва і 15 років експлуатації. 

Визначення економічного ефекту здійснюється шляхом зіставлення 

обсягу інвестиційних витрат, сум і термінів повернення інвестиційного 
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капіталу. Техніко-економічні розрахунки виконуються з використанням 

процедури дисконтування майбутніх грошових потоків для приведення їх до 

початкового періоду. 

При розрахунках економічних показників та загальної економічної 

ефективності технологій видобування  і переробки комплексних руд з 

можливістю отримання декількох видів продукції, в тому числі з відходів, 

виникають проблеми методичного характеру. Ці проблеми пов’язанні з 

відсутністю чітких рекомендацій щодо визначення індивідуальних витрат на 

окремі продукти. В результаті може бути зроблено необ’єктивну оцінку 

родовища в цілому або окремим мінералам, що вміщуються в руді.  

Згідно розробкам економістів [181, 182], необхідно враховувати ефект 

від використання побочної і побіжної продукції, що виробляється з відходів 

видобування  і переробки комплексних руд. В ряді випадків ця продукція в 

загальній вартості може досягати 25 – 45 %, тому організація її виробництва з 

урахуванням відповідного скорочення витрат з віддалення та складування 

відходів буде сприяти позитивному вирішенню питань доцільності залучення 

у видобуток і переробку основного корисного компонента. При використанні 

деяких методів віднесення витрат по процесах і типах корисних компонентів 

може статися, що на основний корисний компонент відносяться незначні 

витрати на його виробництво. Тоді він, набуваючи усі достойності побічної 

продукції, отримує найкращі економічні параметри. 

Найбільше питань існує при розподіленні витрат між різними видами 

товарної продукції, виробленої з комплексної сировини. Мають місце спроби 

визначати експлуатаційні витрати пропорційно матеріальним потокам на 

різних стадіях переробки, з подальшим застосуванням теплових та 

енергетичних балансів по процесах. 

Об’єктивність оцінки досягається шляхом визначення експлуатаційних 

витрат в цілому по всім компонентам або продуктам. Розподіл по окремим 

компонентам або продуктам необхідно визначати пропорційно їх цінностям, 

тобто вартості товарної продукції. 
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Розподіл витрат по окремим продуктам визначається із виразу: 

 

         Ві = В · Ті / Т,       (5.4) 

де Ві і В – витрати на виробництво окремого продукту і усю товарну 

продукцію відповідно;  

     Ті і Т – вартість окремого продукту і усієї товарної продукції відповідно в 

оптових цінах, грн. 

 

Наприклад, виробництво двох видів продукції з руди по розрахункам є 

рентабельним в цілому. Один з компонентів потребує глибокої схеми 

переробки і великих витрат. Випуск його може бути навіть нерентабельним. 

Але якщо виключити зі схеми отримання цього продукту, залишити частину 

неминучих витрат і повністю виключити як товар, то індивідуальні 

показники раніше ефективного другого продукту і в цілому по підприємству 

можуть стати негативними. 

 

5.3. Потреба в капітальних інвестиціях 

 

Капітальні інвестиції визначаються згідно з вказівками національного 

стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 

будівництва». Перехід частини витрат у сучасні ціни здійснюється шляхом 

застосування затверджених індексів змін вартості будівельних робіт, 

обладнання і промислової продукції [183, 184]. Кошторис  вартості  

будівництва представлено у Додатку Д. Загальна сума капітальних 

інвестиціях оцінюється в розмірі 1 096,2 млн грн без ПДВ, 1 315,4 млн грн з 

ПДВ. Надалі для розрахунків приймаються показники вартості інвестицій, 

собівартості і цін без урахування ПДВ. 

На стадіях оцінки чисельність промислово-виробничого персоналу 

визначається укрупнено на основі використання показників продуктивності 

праці, а також матеріалів – аналогів зарубіжних фірм. За розрахунками 
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необхідна чисельність робітників складає 147 осіб, чисельність керівників і 

спеціалістів – 27 осіб.     

Базовими є довідкові ціни продукції базової якості, що діють в 

поточному році. Перехід на ціни розробок автора здійснюється за формулою: 

 

    Ц = Цб · β / βб,         (5.5)  

де Ц і Цб – базова і розрахункова ціна  1 т продукції базової і розрахункової 

якості відповідно, дол. США; 

     β і βб – розрахункова і базова масова частка основного компонента в 

готовій продукції відповідно, %. 

 

Для титановмісного шлаку  базова ціна становить еквівалент 100 

доларів США при вмісті 57 % TіO2, для гранул чавуну – відповідно 258 

доларів  при вмісті 97 % Fe. 

Розрахункові ціни  1 т продукції складають: 

титановмісного шлаку –  Цтвш = 100 · 50,6 / 54,0 =   93,70 дол. США; 

 гранул чавуну  –  Цчг   = 270 · 89,4 / 94,0 = 256,79 дол. США 

При курсі 26,0 грн/ дол. США ціни у вітчизняній валюті складають:  

титановмісного шлаку – 2 436,20 грн/т; 

гранул чавуну             – 6 676,54 грн/т. 

Вартість товарної продукції кожного виду (Тпі) визначається за 

виразом: 

 

                                       Тпі = Ці · Аі,          (5.6) 

де  Ці – ціна 1 т і-того продукту, грн.; 

      Аі – обсяг виробництва і-того продукту, т. 

 

Річна вартість товарних продуктів складатиме 1 320,07 млн грн, в тому 

числі 280,91 млн грн титановмісних шлаків і 1 039,15 млн грн. гранул чавуну. 
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Річні витрати матеріально-технічних і енергетичних ресурсів 

приймаються на підставі розробок дисертаційної роботи з урахуванням даних 

проекту зарубіжної компанії Hatch (Hares Engineering) і фактичних даних 

роботи вітчизняних підприємств. На їх основі розраховуються експлуатаційні 

витрати першого і подальших років експлуатації. При цьому враховуються 

рівень освоєння потужності у перший рік і зміни витрат на ремонтні цілі по 

мірі старіння основних засобів. 

Базова повна собівартість товарної продукції оцінюється в сумі 1 

116,58 млн грн, в тому числі 237,61 млн грн віднесено на титановмісні шлаки 

і 878,97 млн грн на гранули чавуну. 

В загальній сумі експлуатаційних витрат передбачено резерв для 

можливості аутсорсингу [185-188] з підприємством – постачальником 

титаномагнетитового концентрату в сумі, еквівалентній 37,50 доларам США 

на 1 т концентрату або 261,16 млн грн щорічно. 

При цьому використовується зв'язок вартості купівлі концентрату з 

величиною внутрішньої норми прибутковості IRR (таблиця 5.4). 

Розмір IRR при позитивних результатах повинен бути вище облікової 

ставки НБУ (13 %) і не нижче норми дисконту, що застосовується в ТОВ   

«МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (15 %).  

Таблиця 5.4  

Вартість купівлі концентрату (А) і величина внутрішньої норми 

прибутковості(IRR) 

А, дол/т 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 

IRR, % 23,674 21,557 19,332 16,979 14,465 11,741 

 

На рис. 5.2 представлено графічний взаємозв'язок вказаних вище 

показників. 
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Рис. 5.2. Залежність величини IRR від розміру плати за титаномагнетитовий 

концентрат 

 

На основі графіка отримано залежність: 

 

                               IRR = -0,4779A + 33,774.                                   (5.7) 

 

З графіку видно, що ці умови виконуються при вартості купівлі 1 т 

концентрату в інтервалі між 35 і 40 дол. США. 

 Виходячи з виразу (5.7), максимальне значення А при IRR = 15% не 

повинно бути вищим за 39,28 дол. США /т концентрату: 

 

А = (33,774 – 15,0) / 0,4779 = 39,28 %. 

   

Для подальших розрахунків прийнято, що А = 37,50 дол. США. 

 

5.4. Основні результати розрахунків економічного ефекту від 

впровадження ресурсозберігаючої технології переробки 

титаномагнетитового концентрату 

 

Згідно представленим вище даним, річний валовий прибуток (Пдод) 

оцінюється в сумі 188,42 млн грн (1 305,0 – 1 116,58). 
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Очікуваний річний економічний ефект за статичним методом складає: 

 

Е =  188,42 – 0,15 × 1 096,2 = 23,99 млн грн. 

 

Питомий ефект в розрахунку на 1 т сумарної продукції складає 

89,55 грн. 

Термін окупності капітальних інвестицій при нормативному 6,7 років 

становить: 

 

Ток = 1 096,2 / 188,42 = 5,81 років 

 

Таким чином, за статичним методом оцінки очікується доцільність 

впровадження технології карботермічного відновлення титаномагнетитового 

концентрату в умовах Кропивенського родовища.   

Динаміка основних техніко-економічних показників (за динамічному 

методі оцінки) наведена в Додатку Е.  

У загальному вигляді дисконтовані показники в кожному році (t) 

визначаються за формулою: 

 

T

t t
E

tПоказник
показникнийДисконтова

1 )1(
 

 

   (5.8)  

    

де  t – порядковий номер року розрахункового періоду;  

     Т – кількість років розрахункового періоду, років;  

     Е – ставка (норма) дисконту, частка одиниці.   

 

Норма дисконту, яка застосовується для визначення теперішньої 

вартості запасів і ресурсів, приймається на рівні поточної облікової ставки 

Національного банку України (далі - НБУ) і складає 13,0%. 
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Зведені показники за весь період оцінки в середньому за один рік 

експлуатації характеризуються даними, що представлені в Додатоку Ж. 

Згідно наведеним даним, оцінка динамічним методом підтверджує 

економічну ефективність впровадження технології карботермічного 

відновлення титаномагнетитового концентрату для умов Кропивенського 

родовища.  

Очікуються прийнятні техніко-економічні показники. Так, чистий 

прибуток за 15 років досягає 2,47 млрд грн, в середньому за один рік – 

164,5 млн грн; потоковий ефект (Cashflow за вирахуванням капітальних 

інвестицій) – 2,09 млрд грн;  індекс  прибутковості   по  грошовому   потоку 

(PI) –1,16; коефіцієнт ефективності інвестицій (ROI) – 0,15; рентабельність 

витрат по валовому прибутку – 18,32 %. 

Залежність середньорічного економічного ефекту від ставки дисконту 

характеризується рис.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Залежність величини середньорічного ефекту NPV від розміру 

ставки дисконту (Е) 

 

Економічний ефект представляє показник чистого дисконтованого 

потокового ефекту. Чистий дисконтований грошовий дохід (NPV– Net Present 
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Value) являє собою різницю між дисконтованою вартістю майбутнього 

притоку грошових коштів і дисконтованою вартістю інвестицій і є одним з 

основних показників ефективності варіантів розвитку виробництва. NPV 

складає позитивну величину (154,7 млн грн). Річний ефект становить суму 

10,3 млн грн (проект вважається ефективним при NPV > 0).В розрахунку на 1 

т вихідного концентрату річний ефект складає 38,48 грн. 

Другий важливий критерій – внутрішня норма прибутковості (IRR –

Internal Rateof Return) – ставка дисконту, яка приводить чисту приведену 

вартість грошових потоків до нуля, складає 15,74 %. Вона є вищою за діючу 

ставку НБУ (13,0 %). 

Вплив дисконтної ставки Е і, власне, облікової ставки НБУ є  дуже 

великим.  Так, річний ефект при Е=0 становить 139,5 млн грн, а при Е ≥ 17 % 

він є від’ємним. В більшості розвинутих країн облікова ставка 

встановлюється на рівні 2 – 4 %, а в Японії вона іноді буває в розмірі 0,1 %.  

Термін окупності капітальних інвестицій з урахуванням трьох років 

будівництва  – 7,91 років (за 4,91 років експлуатації) знаходиться в 

нормативних межах. Таким чином, виконана техніко-економічна оцінка 

розробленої технології переробки титаномагнетитового концентрату робить 

її інвестиційно привабливою. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблена принципова схема ланцюгів апаратів для переробки 

титаномагнетитового концентрату Кропивенського родовища з масовою 

часткою до 25 % TiO2, котра забезбечює одержання двох товарних продуктів: 

гранульованого чавуну та титановмісного шлаку. 

2. Визначено техніко-економічним розрахунком очікувані 

результати від діяльності майбутнього виробництва, що буде працювати за 

розробленою технологією, а саме: термін окупності капітальних інвестицій з 

урахуванням трьох років будівництва  – 7,91 років (за 4,91 років 
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експлуатації), очікуваний річний економічний ефект становить 23,99 млн грн, 

середньорічний дисконтований потоковий ефект NPV складає 10,3 млн грн, 

3. Розраховано очікувану динаміку техніко-економічних показників 

діяльності виробництва, що  становить: чистий прибуток за 15 років досягає 

2,47 млрд грн, в середньому за один рік – 164,5 млн грн; потоковий ефект 

(Cashflow за вирахуванням капітальних інвестицій) – 2,09 млрд грн;  індекс  

прибутковості   по  грошовому   потоку (PI) –1,16; коефіцієнт ефективності 

інвестицій (ROI) – 0,15; рентабельність витрат по валовому прибутку – 

18,32 %. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах 

зі  списку публікацій здобувача (додаток А): 171-173. 
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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. 
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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) повне 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 відновлення ільменітової частки і максимального розділення 

залізовмісної та титановмісної фаз. 

6. 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 %. 
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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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Додаток Е 

Динаміка основних техніко-економічних показників 

Найменування показників Розрахункові роки  

1 2 3 4 5 6 7 

Вартість товарної продукції, млн грн - - - 1174,51 1305,01 1305,01 1305,01 

Валовий прибуток, млн грн - - - 192,2 222,5 220,0 217,6 

Дисконтований чистий прибуток, млн грн - - - 109 112 98 86 

Чистий грошовий потік (CF), млн грн - - - 205,7 230,5 228,5 226,5 

- амортизаційні відрахування - - - 48,0 48,0 48,0 48,0 

- чистий прибуток - - - 157,6 182,4 180,4 178,4 

Дисконтовані амортизаційні відрахування, млн грн - - - 33,3 29,5 26,1 23,1 

Акумульований чистий грошовий потік, млн грн - - - 206 436 665 891 

Дисконтований чистий грошовий потік, млн грн - - - 142,5 141 124 109 

Акумульований чистий прибуток, млн грн - - - 158 340 520 699 

Ставка дисконту, % 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Дисконтовані капітальні інвестиції, млн грн 231,3 283,5 426,5 - - - - 

Дисконтовані експлуатаційні витрати,  млн грн - - - 680,8 663,9 588,9 522,3 

Потоковий ефект, млн грн -231 -320 -545 206 230 228 226 

Акумульований потоковий ефект, млн грн -231 -552 -1 096 -891 -660 -432 -205 

Дисконтований потоковий ефект (NPV), млн грн -231 -283 -426 143 141 124 109 

Акумульований дисконтований потоковий ефект (NPV), млн грн -231 -515 -941 -799 -657 -533 -425 

Акумульований дисконтований чистий грошовий потік, млн грн - - - 143 284 408 517 

Акумульовані дисконтовані капітальні інвестиції, млн грн 231 515 941 941 941 941 941 

Термін окупності капітальних інвестицій, років - - - - - - - 

Індекс прибутковості з грошового потоку (PI) - - - - - - - 

Еффективність інвестицій (ROI) - - - - - - - 

Внутрішня ставка прибутковості (IRR), % - - - - - - - 

Рентабельність витрат, %:        

 - за валовим прибутком - - - 19,57 20,55 20,28 20,01 

 - за чистим прибутком - - - 16,04 16,85 16,63 16,41 
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продовження додатку Е 

Розрахункові роки Разом за 

весь період 

Середньоріч

ні показники 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1305,01 1305,01 1305,01 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 19444,6 1296,3 

215,2 210,3 205,4 200,6 198,2 195,7 188,4 188,4 186,0 186,0 183,6 3010,1 200,7 

75 65 56 48 42 37 32 28 24 22 19 788 52,5 

224,5 220,5 216,5 213 211 209 203 203 201 201 199 3189,0 212,6 

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 720,7 48 

176,4 172,4 168,5 164,5 162,5 160,5 154,5 154,5 152,5 152,5 150,5 2468,2 164,5 

20,4 18,1 16,0 14,2 12,5 11,1 9,8 8,7 7,7 6,8 6,0 243,2 16,2 

1116 1336 1553 1765 1976 2184 2387 2589 2790 2990 3189 3189,0 212,6 

95 83 72 63 55 48 41 37 32 28 25 1096,0 73,1 

875 1048 1216 1381 1543 1704 1858 2013 2165 2318 2468 2468,2 164,5 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

- - - - - - - - - - - 941,3 62,8 

463,2 411,8 366,0 325,4 288,6 255,9 228,0 201,7 178,9 158,3 140,4 5474,2 364,9 

224 220 217 213 211 209 203 203 201 201 199 2092,8 139,5 

19 240 456 669 879 1088 1290 1493 1694 1894 2093 2092,8 139,5 

95 83 72 63 55 48 41 37 32 28 25 154,7 10,3 

-329 -246 -174 -112 -57 -9 33 69 101 130 155 154,7 10,3 

612 695 767 830 885 933 974 1011 1043 1071 1096 1096,0 73,1 

941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941,3 62,8 

- - - - - - - - - - - 7,91 7,91 

- - - - - - - - - - - 116 1,16 

- - - - - - - - - - - 0,15 0,15 

- - - - - - - - - - - 15,74 15,74 

             

19,74 19,21 18,86 18,16 17,90 17,64 16,88 16,88 16,62 16,62 16,37 18,32 18,32 

16,19 15,75 15,32 14,89 14,68 14,47 13,84 13,84 13,63 13,63 13,42 15,02 15,02 
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Додаток Ж 

Зведені техніко-економічні показники переробки титаномагнетитового 

концентрату 

Найменування показників 
За весь 

період 

Середньорічні 

показники 

Продуктивність, тис. т: 
  

по вихідній руді 30 000,0 2 000,0 

по вихідному концентрату 
  

натуральна маса 4 030,5 268,7 

суха маса 3 990,2 266,0 

по титановмісному шлаку 1 698,4 113,2 

по гранулам чавуну 2 292,6 152,8 

Масова частка вологи в концентраті, % 1,0 1,0 

Вихід концентрату з руди, % 13,39 13,39 

Масова частка компонентів в титаномагнетитовому 

концентраті, %   

TiO2 22,09 22,09 

Р2О5 0,49 0,49 

V2O5 0,516 0,516 

Fe 51,99 51,99 

Масова частка компонентів в готовій продукції, %: 
  

TіO2 в титановмісних шлаках 50,60 50,60 

Fe в гранулах чавуну 89,40 89,40 

Капітальні інвестиції, млн грн 1 096,2 73,1 

Акумулювані капітальні інвестиції, млн грн 1 096,2 73,1 

Сумарні експлуатаційні витрати з товарної продукції, млн 

грн 
16 434,6 1 095,6 

титановміснго шлаку 3 497,2 233,1 

гранул чавуну 12 937,4 862,5 

В загальній сумі експлуатаційних витрат резерв для 

можливості аутсорсингу 
3 891,3 259,4 

Собівартість 1 т, грн/т: 
  

титановміснго шлаку 2 059,07 137,3 

гранул чавуну 5 643,00 376,2 

Ціна 1 т, екв. дол США: 
  

титановміснго шлаку 93,70 93,70 

гранул чавуну 256,79 256,79 

Розрахунковий курс валюти, грн/дол 26,00 26,00 
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продовження додатку Ж 

Ціна 1 т, грн: 
  

титановміснго шлаку 2 436,20 2 436,20 

гранул чавуну 6 676,54 6 676,54 

Вартість товарної продукції, млн грн 19 444,6 1 296,3 

титановміснго шлаку 4 137,7 275,8 

гранул чавуну 15 306,9 1 020,5 

Валовий прибуток, млн грн 3 010,1 200,7 

титановміснго шлаку 640,5 42,7 

гранул чавуну 2 369,5 158,0 

Ставка податку на прибуток, % 18 18 

Дисконтований чистий прибуток, млн грн 788 52,5 

Чистий грошовий потік (CF), млн грн 3 189,0 212,6 

- амортизаційні відрахування 720,7 48,0 

- чистий прибуток 2 468,2 164,5 

Дисконтовані амортизаційні відрахування, млн грн 243,2 16,2 

Акумульований чистий грошовий потік, млн грн 3 189,0 212,6 

Дисконтований чистий грошовий потік, млн грн 1 096,0 73,1 

Акумульований чистий прибуток, млн грн 2 468,2 164,5 

Ставка дисконту, % 13,00 13,00 

Дисконтовані капітальні інвестиції, млн грн 941,3 62,8 

Дисконтовані експлуатаційні витрати,  млн грн 5 474,2 364,9 

Потоковий ефект, млн грн 2 092,8 139,5 

Акумульований потоковий ефект, млн грн 2 092,8 139,5 

Дисконтований потоковий ефект (NPV), млн грн 154,7 10,3 

Акумульований дисконтований потоковий ефект (NPV), 

млн грн 
154,7 10,3 

Акумульований дисконтований чистий грошовий потік, 

млн грн 
1 096,0 73,1 

Акумульовані дисконтовані капітальні інвестиції, млн грн 941,3 62,8 

Термін окупності капітальних інвестицій, років 7,91 7,91 

Індекс прибутковості з грошового потоку (PI) 1,16 1,16 

Еффективність інвестицій (ROI) 0,15 0,15 

Внутрішня ставка прибутковості (IRR), % 15,74 15,74 

Рентабельність витрат, %: 
  

- за валовим прибутком 18,32 18,32 

- за чистим прибутком 15,02 15,02 

Те ж, без урахування резерву для аутсорсинга, %: 
  

- за валовим прибутком (GPM) 55,0 55,0 

- за чистим прибутком (NPM) 45,1 45,1 

 

 


