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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

В Донецькому національному технічному університеті на гірничому факуль-

теті з напрямку підготовки 6.050303 "Переробка корисних копалин" була відкрита 

спеціальність 7(8).05030301– "Збагачення корисних копалин", за якою була подов-

жена ліцензія на підготовку фахівців у ДонНТУ у 2013 році. 

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальні терміни навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» 1 рік, «Магістр»– 1,5 роки. Після 

закінчення навчання випускники отримують, відповідно» диплом спеціаліста з 

присвоєнням кваліфікації «Гірничий інженер-збагачувач» і диплом магістра з 

присвоєнням кваліфікації «Магістр зі збагачення корисних копалин». 

Гірничий інженер збагачувач – це дипломований інженер широкого профі-

лю, що володіє знаннями, які дозволяють йому приймати правильні рішення в 

будь-якій виробничій ситуації. Програма підготовки інженера є доповненням до 

програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисциплін гуманітарного, загаль-

но-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеціалізації згідно з робочим 

навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1 рік з загальним обсягом на-

вантаження на теоретичну підготовку 1080 годин і стільки ж на переддипломну 

практику, підготовку і захист дипломного проекту (роботи) 

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманітар-

ну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з питань охорони 

праці з заглибленим навчанням методів виконання наукових досліджень. Термін 

інженерної підготовки – 1,5 роки з загальним обсягом навантаження на теоретич-

ну підготовку 2160 годин і 1080 годин на виконання і захист магістерської квалі-

фікаційної роботи. 

Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бака-

лаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у ВНЗ за напрямом 

«Переробка корисних копалин», або студентів інших напрямів, які бажають в по-

дальшому отримати освіту за спеціальністю 7(8).05030301. До випробування ви-

носяться питання з таких дисциплін, як: "Підготовчі процеси збагачення", "Граві-

таційні процеси збагачення", "Флотаційні процеси збагачення", "Магнітні та 
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електричні процеси збагачення", "Допоміжні процеси", "Випробування та  конт-

роль технологічних процесів", "Основи автоматизації гірничого виробництва", 

"Основи охорони праці". Для успішного складання іспиту абітурієнту необхідно 

знати сучасні вимоги до якості сировини та готової продукції; найважливіші типи 

корисних копалин та особливості технології їх збагачення; технологічні процеси, 

які забезпечують комплексне вилучення з руд кольорових та чорних металів, не-

металічних корисних копалин усіх корисних компонентів; елементи теорії транс-

порту та основне транспортне обладнання на збагачувальних фабриках, проблеми 

охорони навколишнього середовища, пов`язані з використанням процесів підго-

товки та переробки корисних копалин.  

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ 

дозволяють: 

— здійснювати технологічну, організаційно-керівну, інженерно-економічну, або 

комерційну діяльність на гірничо-збагачувальних підприємствах з викорис-

танням найкращих методологічних рішень менеджменту та організації марке-

тингових досліджень; 

— працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних орга-

нізаціях з використанням сучасних інформаційних технологій; 

— вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничого профілю І-ІV рівнів акредитації; 

— працювати у проектних організаціях, пов’язаних з гірничо-збагачувальним ви-

робництвом. 
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ПРОЦЕСИ ДРОБЛЕННЯ, ПОДРІБНЕННЯ ТА ГРОХОТІННЯ 

 

Фізико-механічні властивості мінералів та гірничих порід, їх опір різним 

деформаціям. Основні принципи та теоретичні основи процесів дроблення та под-

рібнення. 

Дроблення крупне, середнє та дрібне. Ступінь дроблення та подрібнення. 

Схеми дроблення та подрібнення. Методи боротьби з пило- та шламоутворенням. 

Класифікація дробарок та принцип їх дії. Умови застосування основних типів 

дробарок. Характеристика процесів подрібнення. Кінетика процесу подрібнення, 

відкритий та замкнутий цикли подрібнення. 

Типи млинів, їх класифікація, конструктивні властивості та принцип дії. 

Швидкісні режими роботи млинів. Критична та відносна частота обертання мли-

нів. Фактори, які визначають продуктивність млинів. Визначення оптимальних 

умов роботи кульових млинів. Коефіцієнт заповнення кулями.  

Класифікація в схемах дроблення та подрібнення в водному середовищі. 

Принцип дії обладнання, яке використовується для класифікації в водному сере-

довищі. 

Характеристика процесу грохочення та його призначення. Фактори, які ви-

значають ефективність грохочення. Види грохочення по технологічному призна-

ченню. 

Класифікація грохотів, будова, принцип їх дії та область застосування. Типи 

просіюючих поверхонь. 

 

Література: [1,10] 

ГРАВИТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ 

 

Рух твердого тіла у середовищі. Види опору середовища. Турбулентний та 

ламінарний режим руху, рівняння динамічної рівноваги. Основні закони руху час-

тинок. Методи визначення кінцевої швидкості руху частинок. Рівнопадаємість тіл 

у середовищі і коефіцієнт рівнопадаємості. Стислий рух частинок. Опір середо-

вища та рівнопадаємість в умовах стислого руху зерен. 

Характеристика процесу та область застосування гідравлічної класифікації. 

Класифікація у полі дії гравітаційних сил та у відцентровому полі. Обладнання 

для класифікації, принцип його дії та область застосування. 

Процеси збагачення у важких середовищах, область застосування. Реологі-

чні властивості важких рідин та суспензій, їх приготування і регенерація. Прин-

цип дії обладнання для збагачення у гравітаційному і відцентровому полі.  

Процеси відсадки корисних копалин. Розділення у вертикальному потоці та 

струмені змінного напрямку. Фізичні основи і гідродинамічні закономірності від-

садки. Властивості постелі та завислого шару. Цикли відсадки. Типи відсаджува-

льних машин та області їх застосування. Технологічні схеми відсадки. 

Теоретичні основи розшарування мінеральних частинок на концентрацій-
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них столах. Закономірності руху зерен у потоках. Дія сил інерції і гідродинаміч-

них сил на мінеральні зерна. Роль нарифлення. Фактори, які впливають на ефек-

тивність роботи столів. Обладнання та особливості його роботи. 

Теорія процесу концентрації у шлюзах. Будова шлюзів та фактори, які 

впливають на їх роботу.  

Теоретичні основи збагачення на гвинтових сепараторах та гвинтових шлю-

зах. Особливості руху потоку та розшарування мінеральних суспензій на гвинто-

вих апаратах, область їх застосування. Розшарування зернистих матеріалів у 

струминних апаратах. Область їх застосування та фактори, які впливають на ефе-

ктивність роботи. 

 

 Література: [2,3] 

ФЛОТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ 

 

Коротка характеристика поверхні розділу фаз, які беруть участь у елемента-

рному акті флотації. Взаємодія у двофазних системах. Перший закон капілярності. 

Адсорбція органічних реагентів на поверхні пухирців. Гідратні шари, їх властиво-

сті та структура. Подвійний електричний шар, його будова, особливості та влас-

тивості.  

Енергетична неоднорідність мінеральної поверхні та вплив кристало-

хімічної будови мінералів на їх змочуваність. Класифікація діючих сил та форми 

закріплення реагентів на мінеральній поверхні.  

Крайовий кут змочування. Гістерезис змочування. Види мінералізації повіт-

ряних бульбашок. Термодинамічний аналіз процесів, показник флотуємості. Кіне-

тика утворення комплексу "мінерал - пухирець". Рівняння Фрумкіна-Кабанова і 

Матвієнка. Головні фактори, які визначають імовірність флотації. Особливості 

флотації частинок різної крупнисті. Необхідний розмір пухирців при пінній фло-

тації. Швидкість та селективність флотації. 

Класифікація флотаційних реагентів, їх призначення та форми закріплення 

на мінеральній поверхні. Поверхневі сполуки, їх особливості. Гіпотеза Шведова. 

Причини окислення сульфідів і становище їх поверхні розділу при різних значен-

нях рН розчину. 

Механізми дії та область застосування йоногенних збирачів. Вплив типу 

полярної групи, довжини та будови вуглеводневого ланцюга на результати флота-

ції.  

Особливості дії збирачів аполярного типу, критерії їх активності. Спільне 

застосування збирачів різних типів та груп. 

Роль та механізм дії піноутворювачів. Фактори, які впливають на ефектив-

ність дії піноутворювачів. Властивості, будова та стійкість флотаційних пін. Вто-

ринна концентрація мінералів у піні. 

Напрямки використання та основні механізми активуючої дії реагентів-

модифікаторів. Призначення та основні механізми депресуючої дії реагентів-

регуляторів. Умови застосування різних депресорів. Фактори, які визначають 
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ефективність дії депресорів. 

Функції регуляторів середовища та пептизаторів, основні механізми їх дії 

при флотації. 

Вплив мiнералогічного складу, вмісту цінних компонентів, вторинних змін 

мінералів на результати флотацiї. Характер вкрапленостi, необхідна крупність 

помелу та вимоги до підготовчих операцій. 

Вплив густини, температури та iонного складу пульпи на процес флотації. 

Засоби кондиціонування пульпи, порядок та точки подачі реагентів у пульпу. 

Типи сучасних флотаційних машин, їх конструктивні особливості. Вплив 

аерації, ступені дисперності та розподілу пухирців повітря в об'ємі пульпи на ре-

зультати флотації. 

Класифікація операцій флотації. Стадіальність технологічних схем. Схеми з 

роздільною флотацію пісків та шламів. Схеми колективної та селективної флота-

ції. Комбіновані схеми. 

 

 Література: [5,6,10] 

МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОЦЕСИ ЗБАГАЧЕННЯ 

 

Магнітні властивості мінералів та їх зв`язок з електронно-ядерною структу-

рою речовини. Елементарні носії магнетизму у речовині та ефекти, які викликані 

зовнішнім магнітним полем. 

Класифікація мінералів по магнітним властивостям. Основні параметри, які 

впливають на напруженість та градієнт  напруженості 

магнітного поля. Напрямки одержання потужного та надпотужного магніт-

ного поля. Магнітна сила, діюча на частинки у магнітному полі. Основні парамет-

ри відкритих та замкнутих магнітних систем.  

Переваги та недоліки постійних магнітів та перспективи їх використання. 

Електричні властивості мінералів, класифікація їх по провідності. Методи 

зарядки частинок. Теоретичні основи роботи електростатичних, коронних та ко-

ронно-електростатичних сепараторів, порівняння принципів їх роботи. Трибоеле-

ктрична сепарація. Діелектрична сепарація. 

Практика магнітної та електричної сепарації. 

  

Література: [7] 

ЗНЕВОДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ  

 

Основні види вологи та зв`язок її з твердою фазою. Класифікація методів 

зневоднення.  

Показники, що характеризують процес дренування, види дренування. Обла-

днання, яке використовується для дренування у статичних та кінетичних умовах.  

Фільтрування. Фізичні основи процесу фільтрування під дією різниці тиску. 

Типи вакуум-фільтрів, схеми та принцип дії. Допоміжне обладнання вакуумних 
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фільтрувальних установок. Принцип дії фільтр-пресів. 

Фізичні основи процесу відцентрового фільтрування. Відцентрова сила і 

фактор розділення. Схеми та принцип дії фільтруючих шнекових центрифуг. Віб-

раційні фільтруючі центрифуги з вертикальним та горизонтальним розташуван-

ням валу ротора. 

Відцентрове осадження. Схема та принцип дії осаджувальних центрифуг. 

Згущення. Фізичні основи. Флокулянті та їх характеристика. Згущення 

шламів і освітлення шламових вод. Обладнання, призначене для згущення шла-

мів.  

Термічне зневоднення. Класифікація способів сушіння. Обладнання, яке 

призначене для сушіння. Сушіння у киплячому шарі. 

Інтенсифікація, контроль і регулювання процесів зневоднення.  

 

 Література: [8,11] 

ОПРОБУВАННЯ І  КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.  

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗБАГАЧЕННЯ 

 

Засоби відбору репрезентативних проб та їх підготовки. Періодичні та не-

перервні методи одержання інформації. Засоби та методи контролю основних па-

раметрів збагачувальних процесів. 

Основні елементи систем регулювання. Статичні та динамічні характерис-

тики елементів. Об’єкти регулювання, їх властивості. Класифікація об'єктів. Ана-

літичний та експериментальний засоби дослідження властивостей об'єктів управ-

ління. 

Класифікація вимірів. Вимірювальні схеми. Перетворювачі фізичних вели-

чини. Вторинні прилади. 

Суттєвість автоматичного управління. Класифікація систем. Функціональні, 

алгоритмічні та структурні схеми систем. Зворотні зв’язки систем. Закони регу-

лювання та їх реалізація.  

Схеми автоматизації технологічних процесів збагачення: 

  

Література: [9] 

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Загальні принципи побудови схем гравітаційного збагачення. Області їх ви-

користання. Умови та засоби підготовки корисних копалин до гравітаційного зба-

гачення. Схеми гравітаційного збагачення корінних руд, розсипів та вугілля. Ком-

біновані схеми збагачення з використанням гравітаційних методів. 

Різновиди схем флотаційного збагачення та загальні принципи їх побудови. 

Схеми та реагентні режими флотації руд благородних, кольорових, чорних та лу-

жноземельних металів та мінералів з високою природною гідрофобністю. Засто-
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сування флотації у схемах комбінованого збагачення. 

Технологія магнітного збагачення сильно- та слабомагнітних руд. Особли-

вості підготовки руд до збагачення. Засоби інтенсифікації процесів магнітного 

збагачення.  

Технологія електричного збагачення корисних копалин. 

 

 Література: [10,11] 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СХЕМ 

 

Основи моделювання кінетичних та динамічних закономірностей збагачу-

вальних процесів. Динаміка процесів грохочення, класифікації, дроблення та под-

рібнення. Основи динаміки процесів у робочих зонах збагачувальних апаратів. 

Специфіка рівнянь сепарації для апаратів гравітаційного, магнітного та флотацій-

ного збагачення. Імітаційне моделювання збагачувальних процесів на основі се-

параційних характеристик чи похибки розділення. Методи оптимізації збагачува-

льних процесів. 

 

 Література: [9] 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці. Вимоги 

безпеки до технологічного обладнання та процесів. Електробезпека та пожежна 

безпека. Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих. Контроль за дотри-

манням безпеки праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці. Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. Профілакти-

чні заходи щодо запобігання травматизму. 

Профілактичні заходи щодо запобігання аварій. Класифікація умов праці за 

шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. 

Причини нещасних випадків на гірничих підприємствах Методи аналізу умов 

праці. Порівняльна оцінка технологічних процесів за фактором безпечності. 

 

 Література: [12] 
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