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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
комплексного підходу до вирішення проблем  

 гірничодобувних підприємств Криворізького  

залізорудного басейну, які накопичувалися протягом  

тривалої та інтенсивної експлуатації родовищ 

1. Підвищення конкурентоспроможності товарної продукції 

на внутрішньому та зовнішньому ринках 

2. Зниження витрат на видобуток та переробку 

залізорудної сировини 

3. Підтримка та перспективний розвиток сировинних баз 

гірничодобувних підприємств 

4. Мінімізація негативного впливу виробничої діяльності 

гірничодобувних підприємств на довкілля 

 



Технічні можливості технології 

магнітно-флотаційної доводки 

первинних залізорудних концентратів 

забезпечують отримання 

високоякісного концентрату з 

вмістом  

заліза 68-69% та кремнезему 3-5% 

 

З початку введення комплексу в 

експлуатацію вироблено 30,6 млн т 

високоякісного концентрату   

 

Рівень освоєння введених в 

експлуатацію виробничих 

потужностей МФДК – 100% 

Комплекс магнітно-флотаційної доводки 

концентрату ПАТ «Інгулецький ГЗК»  



Удосконалення технології магнітного збагачення 

магнетитових кварцитів  

Удосконалення технології 

магнітного збагачення магнетитових 

кварцитів з введенням у 

технологічні ланки додаткових 

операцій класифікації та магнітної 

сепарації дозволяє підвищити вміст 

заліза у концентраті на 1-1,2%  

Упровадження технології МФДК 

та реконструкція 

збагачувальних комплексів 

дозволили збільшити  обсяг 

виробництва високоякісних 

концентратів у 36 разів  

до 13 млн т на рік 



Комплекс дозбагачення відходів  

виробництва в умовах ПАТ «Центральний ГЗК» 

Залучення до повторної переробки 

відходів збагачення забезпечує: 
 

- підвищення ефективності 

надрокористування за рахунок 

максимального вилучення заліза; 
 

- приріст виробництва 

залізорудного концентрату; 
 

- зниження витрат та собівартості 

концентрату порівняно з його  

виробництвом  з кар’єрної руди 

на 30%; 
 

- створення додаткової ємності для 

складування поточних відходів 

збагачення. 
 

За час експлуатації комплексу 

перероблено 50 млн т пісків, 

вироблено 7 млн т концентрату з 

вмістом заліза 65,3%. 



Схема циклічно-потокової технології  в умовах ПАТ «Інгулецький ГЗК» 

Удосконалена до умов глибоких горизонтів кар’єрів циклічно-потокова  

технологія в комбінаціях з залізничним та автомобільним транспортом забезпечує: 
 

- підтримку виробничих потужностей кар’єрів та 

 збагачувальних комплексів; 
 

- зниження витрат на видачу гірничої маси з глибоких кар’єрів на 10%;  
 

- зменшення рівня забруднення повітря в кар’єрах. 
 

Річна продуктивність комплексу ЦПТ – 36,5 млн т 



-  піщано-глинисті породи 

-  каолін 

-  скельні породи 

Відпрацювання запасів 

залізних руд із збільшеними 

кутами нахилу бортів кар’єрів 

та відвалів  

пустих порід забезпечує:  
  

 -  зменшення обсягів  

розкриття на 10-15%;  
 

 -  зменшення витрат на 

транспортування  

гірничої маси;  
 

-  збільшення ємності 

 діючих відвалів; 

 

 -  зменшення відчуження 

земель під складування 

відходів виробництва. 

Збільшення кутів бортів кар’єрів та відвалів пустих порід 



Технологія сухої магнітної сепарації  

на гірничо-збагачувальних комбінатах 

Упровадження технології сухої 

магнітної сепарації на гірничо-

збагачувальних комбінатах 

дозволяє на 10% зменшити 

витрати електроенергії за рахунок 

виділення перед стадією 

подрібнення до 10% немагнітної 

фракції 



Відпрацювання запасів залізорудної 

сировини з використанням технології 

внутрішньокар’єрного відвалоутворення 

забезпечує зменшення відстані 

транспортування розкривних порід до 

місць їх складування на 1,5-2,0 км, площ 

земель під зовнішні відвали на 

 10-15% та  негативного впливу 

виробничої діяльності підприємств 

 на довкілля. 

  

Відпрацювання запасів залізних руд Кривбасу відкритим способом 

 з використанням технології внутрішнього відвалоутворення  

Складування розкривних порід у 

ємностях відпрацьованих кар’єрів та в 

зонах воронкоутворення від підземних 

гірничих робіт дозволяє: 

- зменшити відчуження орних земель під 

зовнішні відвали; 

- здійснювати рекультивацію земель, 

порушених підземними  

гірничими роботами.  



Розширення сировинних баз гірничодобувних підприємств Кривбасу  

Залучення до відпрацювання запасів 

залізорудної сировини, що залягають 

за проектними контурами кар’єрів 

дозволяє: 

- розширити сировинну базу кар’єрів 

за рахунок раціонального 

використання надр; 

- збільшити термін існування гірничо-

збагачувальних комбінатів без 

зменшення потужності та додаткового 

навантаження на довкілля. 

 

 Розширення сировинної бази для 

підприємств з підземним видобутком за 

рахунок залучення до відпрацювання 

магнетитових кварцитів в полях діючих 

шахт збільшує забезпеченість  

запасами на 2,8 млрд т, збагачення яких 

дозволяє отримати високоякісні 

концентрати з вмістом заліза 68-69%.  

відпрацьованному вигляді 

Контур кар’єру у 

відпрацьованному вигляді 

Контур кар’єру у Контур кар’єру у 



НАУКОВА НОВИЗНА, ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 
 

Наукову новизну розробок захищено понад 20 патентами на винаходи та 

авторськими свідоцтвами. Захищено 3 докторські дисертації. За напрямком роботи 

опубліковано 10 монографій, понад 170 наукових статей. 
 

Практична значимість 
Обсяги розкриття, які характеризують стан підготованості запасів до видобутку, 

збільшено на 81,7% до 86,5 млн м3, товарної залізорудної сировини на 23,6%  

 до 63,6 млн т, у тому числі високоякісних концентратів в 36 разів  до 13 млн т. 

 

Поставки залізорудної сировини на експорт збільшено  на 106,3%  до 23 млн т,  

а її імпорт в Україну зменшено у 2,8 рази  до 2,7 млн т. 

 

Створено умови розширення сировинних баз та перспективного розвитку 

підприємств гірничодобувного комплексу Кривбасу.  

 

Знижено негативний вплив виробничої діяльності гірничодобувних  

підприємств на довкілля.  

 

Загальний річний економічний ефект від упровадження на базових гірничодобувних 

підприємствах Криворізького залізорудного басейну результатів наукових 

досліджень та розробленого на їх основі комплексу технічних рішень  

склав понад 1,2 млрд грн 


