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У ВАТ НДПІ “Механобрчормет” протягом багатьох ро-
ків проводили дослідження з удосконалення відомих і 
розробки нових методів фазового аналізу залізних руд з 
використанням мінеральних фракцій, виділених із руд 
різних родовищ.

У результаті досліджень розроблені методи визначен-
ня вмісту заліза магнетиту, гематиту, гідроксидів, залізис-
тих карбонатів і силікатів в окиснених, напівокиснених 
залізних рудах, а також у неокиснених і слабоокиснених 
залізних рудах (типу залізистих кварцитів).

За схемою фазового аналізу в неокиснених і слабо-
окиснених рудах визначають вміст заліза магнетиту, за-
ліза карбонатів, заліза силікатів і суму заліза гематиту та 
гідроксидів.

Магнітно-хімічний метод визначення магнетиту за-
снований на кількісному виділенні з наважки руди маг-
нітної фракції з подальшою очисткою магнетиту від 
мінералів, які містять двовалентне залізо (карбонати, 
силікати), обробкою магнітної фракції розчином азотної 
кислоти (0,3 N розчин HNO3) і титруванням заліза (FeІІ) 
у солянокислому розчині магнітної фракції розчином 
двохромовокислого калію з індикатором — дифеніламі-
носульфатом натрію. Вплив піротину усувають селектив-
ним розчиненням його пероксидом [1—4].

Масову частку заліза (FeІІ) перераховують на залізо 
магнетиту за формулою:

Feмагн = Fe(ІІ)магн K,
де К — відношення заліза загального до заліза (FeІІ). У 
магнетитах залізистих кварцитів К = 3.

За масової частки заліза магнетиту від 1 до 50 % за-
стосовують установку “Магнетит-1”, на якій вимірюють 
питому намагніченість насичення, абсолютне значення 
якої лінійно залежить від концентрації феромагнітних мі-
нералів.

Установка складається з магнітної приставки з сис-
темою постійних магнітів, переобладнаних аналітичних 
ваг типу ВЛА-200М, дроту з немагнітного ніхрому та 
контейнера з ампулою. Прилад градуюють за зразками, 
в яких масову частку магнетиту визначено згідно з ДСТУ 
3203-95.

Залізо карбонатів виділяють луговим методом, засно-
ваним на реакції

FeCO3 + 2KOH = Fe(OH)3↓ + K2CO3.
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Фазовий аналіз залізних руд

Оскільки добуток розчинності гідроксиду заліза (FeІІ) на кілька поряд-
ків нижчий, ніж карбонатів, реакція проходить повністю з утворенням гідро- 
ксидів.

Гідроксиди заліза (FeІІ), що виділилися в результаті реакції, селективно 
переводять у розчин оцтовою кислотою (100 г/дм3). У фільтраті, підкисленому 
соляною кислотою (1:10), визначають вміст заліза карбонатів біхроматним ме-
тодом. Вміст заліза силікатів обчислюють за різницею між вмістом заліза (FeІІ) 
магнетиту і карбонатів:

Feсил = Fe(ІІ) – Fe(ІІ)магн – Fe(ІІ)карб.

Суму вмісту заліза гематиту та гідроксидів визначають за різницею

Feгем+гідроксид = Feзаг – Feмагн – Feкарб – Feсил.

За схемою фазового аналізу в окиснених та напівокиснених рудах визна-
чають вміст заліза магнетиту, гематиту, гідроксидів, залізистих карбонатів і 
силікатів.

Вміст заліза магнетиту визначають магнітно-хімічним методом або на ус-
тановці “Магнетит-1”, як описано вище. Вміст заліза карбонатів визначають 
луговим методом, як описано вище.

Методика роздільного визначення вмісту гідроксидів заліза, магнетиту та 
гематиту заснована на попередній дегідратації гідроксидів заліза з подальшим 
вибірковим їх розчиненням.

Повна дегідратація гідроксидів заліза відбувається за 300—400° С і приво-
дить усі гідроксиди до єдиної форми Fe2O3, що має значну хімічну активність 
унаслідок збільшення питомої поверхні зерен матеріалу, ніж природний гема-
тит і магнетит.

Наважку руди, попередньо прожарену за температури 350° С протягом 
2 год, оброблюють 0,4 М розчином азотної кислоти при 95° С. У фільтраті ви-
значають суму заліза карбонатів і силікатів:

Feсил = Feкарб + сил – Feкарб.

Залишок на фільтрі оброблюють розчином гідроксиламіну 40 г/дм3, під-
кисленого сірчаною кислотою (0,47 моль/дм3) при 95 °С.

У фільтраті після розкладання гідроксиламіну в соляній та азотній кис-
лотах і повного видалення слідів азотної кислоти дворазовим випарюванням 
до сухого стану в солянокислому розчині визначають вміст заліза гідроксидів 
біхроматним методом.

У нерозчинному залишку після відділення гідроксидів заліза визначають 
суму вмісту заліза гематиту та магнетиту.

Вміст заліза гематиту визначають різницею

Feгем = Feгем + магн – Feмагн.

За підвищеного вмісту сірки у залізних рудах (понад 0,1 %) визначають її 
вміст у сульфатах і сульфідах.

Метод визначення сірки сульфатів заснований на розчиненні їх у розчині 
карбонату натрію (50 г/дм3) під час нагрівання з подальшим осадженням сірки 
сульфатів розчином хлориду барію.

Вміст сірки сульфідів обчислюють за різницею

Sсульфід = Sзаг – Sсульфат.
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Вміст сірки піриту визначають методом, заснованим на розчиненні його  
в суміші соляної й азотної кислот після попереднього видалення піротину  
соляною кислотою (1:1). У фільтраті сірка піриту осаджується у вигляді суль-
фату барію.

Вміст сірки піротину обчислюють за різницею

Sпіротин = Sсульфід – Sпірит.
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