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Цілі і завдання кольорової металургії 

Одержання металевої продукції з руд, концентратів або інших видів сировини, що містять метал – 
задача досить важка. Вона істотно ускладнюється ще і тим, що в кольоровій металургії 
переробляють, як правило, порівняно бідну і складну за складом поліметалічну сировину. При її 
переробці металургійними засобами необхідно одночасно з одержанням основного металу 
забезпечити комплексне виділення всіх інших цінних компонентів у самостійні товарні продукти 
при високому ступені їхнього витягу. 

Для одержання металів досить високої чистоти зі складної поліметалічної сировини з високим 
ступенем комплексності його використання недостатньо застосовувати один металургійний 
процес або один металургійний агрегат. Ця задача може бути реалізована на практиці лише при 
використанні декількох послідовно проведених процесів, що забезпечують поступовий поділ 
компонентів перероблюваної сировини. 

Весь комплекс застосовуваних металургійних процесів, підготовчих і допоміжних операцій 
формується в технологічну схему дільниці, відділення, цеху або підприємства в цілому. Для всіх 
підприємств кольорової металургії характерні багатоступеневі технологічні схеми. 

В основі будь-якого металургійного процесу лежить принцип переведення оброблюваної 
сировини в гетерогенну систему, що складається з двох, трьох, а іноді і більше фаз, що повинні 
відрізнятися складом і фізичними властивостями. При цьому одна з фаз повинна збагачуватися 
вилученим металом (металами) і збіднюватися домішками, а інші фази, навпаки, повинні 
збіднюватися основним компонентом. Розходження деяких фізичних властивостей утворених фаз 
(агрегатного стану, щільності, взаємної змочуваності, звітрюваності і т.п.) повинно забезпечувати 
добрий їх поділ найпростішими прийомами. 

У практиці металургійного виробництва найбільш розповсюдженими комбінаціями фаз є: г + р; г 
+ т; р + р; р + т; г + р + р; г + р + т, де буквами г, р і т відповідно позначають газову, рідку і 
тверду фази. 

Поділ фаз г + р і г + т внаслідок дуже великого розходження їхніх щільностей легко здійснюється 
простим відстоюванням. Для випадку тонкого диспергування твердих фаз у газі, коли 
відстоювання йде дуже повільно, вдаються до особливих способів поділу – пилоуловлення. Фази 
систем р + р можуть розділятися відстоюванням або центрифугуванням. Для систем р + т 
можливими прийомами є відстоювання, центрифугування або фільтрування при порівняно 
низьких температурах (до 300-400°С) і тільки відстоювання при більш високих температурах. 
Двофазні системи типу г + г розділяють хімічними способами, а системи т + т – методами 
збагачення. 

 

 

 

 


