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ПЕРЕДМОВА 

Добута з надр Землі гірнича маса являє собою суміш грудок окремих 

мінералів, мінеральних комплексів, зростків мінералів і вмісних порід різ-

них розмірів, форми зерен, які мають різні фізичні, фізико-хімічні і хімічні 

властивості. Ефективність використання корисної копалини залежить го-

ловним чином від вмісту в ній корисного компонента і наявності шкідли-

вих домішок. Корисні копалини, що добуваються, тільки в тих випадках 

піддаються безпосередній переробці металургійними, хімічними та інши-

ми методами, коли їхня якість відповідає вимогам, висунутим до даної си-

ровини. Але такі корисні копалини в природі зустрічаються рідко. Вміст 

корисних компонентів у сировині, що добувається, може складати від час-

ток відсотка (мідь, нікель, кобальт і ін.) до декількох відсотків (свинець, 

цинк і ін.) і декількох десятків відсотків (залізо, марганець, вугілля і ін.). 

Безпосередня переробка бідних за вмістом корисних копалин технічно і 

економічно недоцільна. Тому в більшості випадків корисні копалини під-

даються спеціальній переробці з метою їхнього збагачення. 

Збагачення корисних копалин являє сукупність процесів механічної 

переробки мінеральної сировини з метою вилучення цінних компонентів і 

видалення пустої породи і шкідливих домішок, що не являють практичної 

цінності в даних техніко-економічних умовах. 

Попереднє збагачення корисних копалин дозволяє: 

– збільшити промислові запаси сировини за рахунок використання

родовищ бідних корисних копалин з низьким вмістом цінних компонентів; 

– підвищити продуктивність праці на гірничих підприємствах і зни-

зити вартість руди, що добувається, за рахунок механізації гірничих робіт 

і суцільної виїмки корисної копалини замість вибіркової; 

– підвищити техніко-економічні показники металургійних і хімічних

підприємств при переробці збагаченої сировини за рахунок зниження ви-

трати палива, електроенергії, флюсів, хімічних реактивів, поліпшення якос-

ті готових продуктів і зниження втрат корисних компонентів з відходами; 

– здійснити комплексне використання корисних копалин, тому що

попереднє збагачення дозволяє вилучити з нього не тільки основні корис-

ні компоненти, але і супутні, що містяться в малих кількостях; 
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– знизити витрати на транспортування до споживачів більш багатих

продуктів, а не всього об’єму видобутої корисної копалини; 

– виділити з мінеральної сировини шкідливі домішки, що при пода-

льшій його переробці можуть погіршувати якість кінцевої продукції, за-

бруднювати навколишнє середовище і загрожувати здоров'ю людей. 

Первинна переробка корисних копалин здійснюється на збагачува-

льних фабриках, що являють собою потужні високомеханізовані підпри-

ємства зі складними технологічними процесами.  

Діапазон використання людством корисних копалин надзвичайно 

широкий. Тому подальша їх переробка здійснюється на коксохімічних, 

металургійних (чорна і кольорова металургія), хімічних (нафтохімічних, 

агрохімічних тощо), енергогенераційних підприємствах, у будівельній, 

фаянсовій, ювелірній, а також харчовій та атомній промисловості. Крім 

того, корисні копалини застосовуються також при абразивній обробці ма-

теріалів, у оптиці, як чутливі елементи датчиків, як сировина для нано-

об’єктів тощо, що вимагає спеціальних методів їх переробки. 
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1. КОРИСНІ КОПАЛИНИ І ПРОДУКТИ ЗБАГАЧЕННЯ 
 

Мета розділу: вивчення основних ознак корисної копалини і продук-
тів її первинної переробки.  

 
1.1. Корисні копалини 

 
За своїм значенням корисні копалини поділяються на загальнодер-

жавного і місцевого значення. В Україні віднесення корисних копалин до 
загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Мініс-
трів України за поданням Державного комітету України з геології і вико-
ристання надр. 

Корисні копалини – природні мінеральні утворення земної кори не-
органічного і органічного походження, які за сучасного рівня розвитку 
техніки можуть бути з достатньою ефективністю використані в сфері ма-
теріального виробництва безпосередньо або після попередньої переробки 
[3, 5].  

Корисні копалини складаються з мінералів – природних хімічних 
сполук або самородних елементів, приблизно однорідних за хімічним 
складом і фізичними властивостями. В широкому розумінні до мінералів 
зараховують газоподібні речовини (природний газ), рідини (нафту, ртуть, 
мінеральну воду) та тверді мінерали. Кількісно переважають тверді міне-
рали. У природі мінерали поширені у вигляді кристалів або зерен, з яких 
складаються моно- або полімінеральні агрегати. Нараховують від 2000 до 
3000 основних різновидів мінералів (Фрей К.), всього – до 14000 (за Лаза-
ренком Є.К та Винар О.М.). У земній корі найпоширеніші мінерали класу 
силікатів та класу оксидів і гідроксидів. 

 За фізичним станом корисні копалини поділяються на тверді (ву-
гілля, горючі сланці, рудні і нерудні корисні копалини), рідкі (нафта, мі-
неральні води) і газоподібні (гази природні горючі і інертні).  

За умовами залягання корисні копалини поділяються на пластові, 
жильні, штоки, гнізда  та ін.  

За промисловим використанням виділяють такі групи корисних ко-
палин: металічні (рудні), неметалічні (нерудні), горючі (паливні) й гідро-
мінеральні.  

До корисних копалин органічного походження належать речовини 
всіх трьох агрегатних станів: газоподібні (природний газ), рідкі (нафта) і 
тверді (кам'яне вугілля, сланці, торф). До неорганічних належать тверді 
копалини трьох видів: нерудна мінеральна сировина, що містить немета-
лічні породи (азбест, графіт, граніт, гіпс, вапняк, кам'яна сіль, кварц, мар-
мур, сірка, слюда тощо); агрономічні руди (апатитові, фосфоритові); руди 
чорних, кольорових, благородних і рідкісних металів. 




