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МІНЕРАЛЬНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗМІНИ НЕОКИСЛЕНИХ ЗАЛІЗНИХ 

РУД (МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ) КРИВБАСУ В ТЕХНОЛОГІЯХ 

ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ 

 

Верховцев В.Г., Губіна В.Г., Яценко В.Г., Покалюк В.В., 

Лавриненко О.М., Заборовська Л.П. 

 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної 

академії наук України», Київ, verkhovtsev@ukr.net; gvg131619@gmail.com; 

pvskan@ukr.net; vgyatsenko@gmail.com, 

 

In the processes of primary processing and enrichment of various metal ores there are a 

number of physicochemical phenomena that can significantly affect the technological 

process and the quality of the final product. As a result of the analysis of technologies of 

extraction, crushing and enrichment of unoxidized ferrous quartzites of Kryvbas deposits, 

generalization of the existing literature concerning theoretical bases of changes of mineral 

raw materials (ferrous quartzites) in the processes of their processing; and own 

mineralogical-petrographic, electron-microscopic, geochemical, magnetometric, 

thermogravimetric, X-ray phase, etc. research concluded on "qualitative changes in 

mineral forms of minerals, their aggregate-phase state, crystal chemical structure" in the 

processes of primary (preliminary) and deep (enrichment) processing of minerals (iron ore 

- ferrous magnetite quartzites). During the initial (preliminary) processing, which takes 

place in two stages - mining (quarrying) and crushing production (crushing plants) and 

includes all operations from drilling and blasting, mining and averaging in quarries and 

crushing plants, to dry crushing in three or four stages and screening in two or three stages 

in crushing plants, significant "qualitative changes in the mineral forms of minerals, their 

aggregate-phase state, crystal chemical structure" does not occur. During deep processing 

(enrichment stage) of the original ore (ferrous magnetite quartzites), which includes 

operations carried out in concentrators, from the first stage of fine wet grinding to obtain 

the final product (iron ore magnetite concentrate), there are qualitative changes in mineral 

minerals, their aggregate-phase state, crystal chemical structure. 

 

MINERAL AND PHYSICO-CHEMICAL CHANGES IN UNOXIDIZED IRON 

ORES (MAGNETIC QUARTZITES) OF THE KRYVYI RIH BASIN IN MINING AND 

PROCESSING TECHNOLOGIES 

 

Verkhovtsev V.G., Hubina V.H., Yatsenko V.G., Pokalyuk V.V., 

Lavrinenko O.M., Zaborovskaya L.P.  

 

Вступ. В процесах переробки та збагачення руд металів виникає цілий ряд 

фізико-хімічних явищ, які можуть суттєво впливати на технологічний процес і якість 

кінцевого продукту. Ці явища вивчаються в рамках таких наукових напрямків як 

механохімія, механічна активація і технологічна мінералогія. Зокрема, технологічна 

мінералогія дозволяє простежити весь хід змін природної мінеральної речовини в 

процесі подрібнення і збагачення. Вивчення таких змін в процесах переробки 

залізистих кварцитів Кривбасу є актуальним, оскільки спрямоване на удосконалення 

існуючих схем збагачення для більш повного вилучення корисного компоненту, 

комплексному використанню мінеральної сировини та оцінці екологічних ризиків.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її 

вирішення. Питанням мінеральних та фізико-хімічних змін залізистих кварцитів 
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родовищ криворізького басейну у процесах переробки присвячено ряд 

фундаментальних праць Б.І. Пірогова та інших дослідників починаючи з середини 

минулого сторіччя. Неповний перелік таких змін, встановлених різними авторами, 

наведено нижче: 

– відбуваються зміни магнітних характеристик залізних руд та природних 

феромагнітних мінералів зі зменшенням розміру частинок феромагнітних мінералів – 

зменшення питомої магнітної сприйнятливості і збільшення коерцитивної сили 

внаслідок руйнування (порушення) первинної доменної структури кристалів магнетиту 

в процесі подрібнення (Швец, 1962, 1963; Пирогов и др., 1988; Губіна, 2004);  

– механохімічні зміни на поверхні та в приповерхневих шарах мінералів 

призводять до суттєвого зменшення електрокінетичного потенціалу (ζ-потенціал) 

магнетиту (Чумаков, 1973);  

– збільшується питома поверхня зерен в 2-2,3 рази у порівнянні з поверхнею зерен 

вихідної корисної копалини (Остапенко, 1977);  

– помітно змінюються фізичні характеристики магнетитів: збільшується 

дефектність структур, з'являються нові фази матриці первинного мінералу – магеміт, 

гематит, утворюється мартит, змінюється дифракційна картина проб в цілому (Пирогов 

и др., 1988; 1989);  

– внаслідок віброударної активації змінюються абсорбційні і електричні 

характеристики поверхні мінералів; спостерігається зміна електропровідності; 

утворюються тверді розчини алюмінію та заліза – алюмінатів заліза; на активній 

поверхні мінералу спостерігається додаткова (об'ємна) іонізація; оксиди заліза 

(магнетит і гематит) можуть перетворюватися топотактичним шляхом (без руйнування 

кристалічної решітки та зміни хімічного складу) на інші мінеральні форми, за рахунок 

перерозподілу іонів між тетраедричними і октаедричними порожнинами (Светкина, 

2013); 

– збільшення дефектів кристалічної решітки зерен мінералів (магнетиту, кварцу 

тощо) внаслідок виникнення мікротріщин, зсувних та пластичних мікродислокацій і 

мікродеформацій; зменшення мікротвердості магнетиту, гематиту і кварцу після та 

внаслідок подрібнення (Гзогян и др., 2013). 

Останнім часом у зв'язку з вимогами економічного та фіскального характеру 

виникла потреба підтвердити чи спростувати наявність «якісної зміни мінеральних 

форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури»1 

для корисної копалини – магнетитових кварцитів родовищ Кривбасу в процесах 

переробки та збагачення (Михайлов та ін., 2022). 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Виконано вивчення 

геологічної будови родовищ та складу руд; проаналізовано технології добування, 

дроблення і збагачення неокислених залізистих кварцитів; узагальнена існуюча наукова 

література щодо теоретичних засад змін мінеральної сировини (залізистих 

магнетитових кварцитів) у процесах їх переробки та збагачення; проведено власні 

мінералого-петрографічні, електронно-мікроскопічні, геохімічні, магнітометричні, 

термогравіметричні, рентгенофазові, гідрохімічні дослідження, а також визначення 

питомої поверхні продуктів різних стадій переробки та збагачення. 

Отримані результати, їх обговорення. Аналіз технологій добування, дроблення 

та збагачення неокислених залізистих кварцитів показав, що переробка та збагачення 

корисної копалини родовищ Кривбасу в процесі господарської діяльності, з точки зору 

                                                 
1  згідно із підпунктом 14.1.150. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010 р. у редакції до 01.01.2022 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20211222#Text) 
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зміни і перетворення вихідної природної мінеральної сировини, розділяється на три 

основні етапи: 

– видобувного виробництва – «кар'єри»; 

 – дробильного виробництва – «дробильні фабрики»; 

– збагачувального виробництва – «збагачувальні фабрики». 

Перші два етапи складають первинну (попередню) переробку, яка 
спрямована на видобуток і усереднення мінеральної сировини. До первинної 
(попередньої) переробки мінеральної сировини віднесено всі операції від буро-
вибухових робіт, видобування і усереднення в кар'єрах та на дробильних 
фабриках, до сухого дроблення і грохочення в декілька стадій на дробильних 
фабриках. Особливістю попередньої переробки є сухі умови переробки. Третій 
етап (збагачення) відноситься до глибокої переробки, яка спрямована на 
отримання кінцевого продукту (концентрату магнетитового). Етап збагачення 
включає декілька стадій тонкого мокрого подрібнення з багатостадійною 
магнітною сепарацією, операції класифікації на гідроциклонах, знешламлювання 
промпродуктів і концентрату в магнітних дешламаторах та зневоднення 
концентрату на дискових вакуум-фільтрах. В окремих випадках етап збагачення 
може включати попередню суху магнітну сепарацію, спрямовану на 
відокремлення нерудних мінералів та зростків. Всі операції збагачувального 
виробництва, починаючи з першої стадії тонкого мокрого помелу/подрібнення, на 
відміну від попередньої переробки слід відносити до глибокої переробки 
мінеральної сировини, особливістю якої є тонке і надтонке подрібнення у 
водному середовищі. 

В результаті власних мінералого-петрографічних, електронно-мікроскопічних, 

геохімічних, магнітометричних, термогравіметричних, рентгенофазових, гідрохімічних 

досліджень, а також визначення питомої поверхні було виявлено такі зміни під час 

переробки корисних копалин. 

Якісні зміни мінеральних форм полягають у змінах загального мінерального 

складу (співвідношень мінералів, розкладання деяких мінералів), що пов’язано з 

сумарними змінами: (1) хімічного і мікроелементного складу, (2) текстурно-

структурних ознак, (3) фізичних та фізико-механічних властивостей корисної 

копалини, за яких вихідна корисна копалина переходить в якісно інші техногенні 

продукти – концентрат і хвости: 

– докорінним чином змінюється загальний мінеральний склад корисної копалини 

(співвідношення мінералів); механічно- і хімічно-нестійкі мінерали, в першу чергу 

карбонати, внаслідок тонкого подрібнення у водному середовищі частково 

розкладаються та розчинюються; 

– у кінцевому продукті (концентраті) понад удвічі підвищується вміст корисного 

компоненту (заліза); кардинально змінюється вміст інших головних та другорядних 

хімічних елементів. 

Якісні зміни агрегатно-фазового стану. В результаті тонкого подрібнення вихідної 

руди у водному середовищі на етапі глибокої переробки (збагачення) твердий 

(кристалічний) агрегатний стан корисної копалини змінюється, виникає нова 

високодисперсна мінеральна фаза, складена субмікронними частинками магнетиту, 

кварцу, силікатних мінералів тощо. 

На відміну від твердого (кристалічного) агрегатного стану вихідної руди, в 

новоутвореній високодисперсній (колоїдній) системі крупність мінералів і мінеральних 

комплексів зменшується в тисячі разів, питома поверхня зерен мінералів збільшується; 

повністю зникає первинна структура та текстура вихідної корисної копалини, що 

обумовлює докорінну якісну відмінність її фізико-хімічних характеристик і поведінки під 
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час збагачення. 

Якісні зміни кристалохімічної структури. Фізико-хімічними методами 

(рентгенофазовим аналізом, термогравіметрією, магнітометрією) зафіксовано зміни 

фізичних характеристик магнетиту від вихідної породи до концентрату, зокрема, 

зменшення розміру кристалітів з бездефектною структурою та зростання 

мікронапруження в кристалічній решітці, змінення температури фазового перетворення 

магнетит–магеміт і поліморфного перетворення магеміту на гематит, зменшення питомої 

магнітної сприйнятливості магнетитових агрегатів як функції порушення доменної 

структури, та зменшення температури Кюрі. 

Висновки. За даними мінералого-петрографічних, петрогеохімічних, 

спектральних, електронно-мікроскопічних, термогравіметричних, магнітометричних, 

рентгенофазових, гідрохімічних досліджень, вивчення питомої поверхні вихідної руди і 

проміжних продуктів збагачення встановлено, що впродовж третього етапу переробки 

магнетитових залізистих кварцитів (етапу збагачення) відбуваються якісні зміни 

мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану і кристалохімічної 

структури, починаючи з першої стадії мокрого тонкого подрібнення, посилюючись на 

кожній наступній стадії подрібнення та магнітної сепарації.  
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