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Географія галузі 

Сировинна база кольорової металургії України подана запасами алюмінієвої сировини (бокситів, 
нефелінів, алунітів), значними ресурсами титану, цирконію, магнієвої сировини. Розвідано також 
родовища інших рідкісних кольорових металів. Виробничий комплекс галузі складається з 
гірничодобувних підприємств, збагачувальних фабрик, металургійних і металообробних заводів. 
Кольорова металургія – матеріало- та енергоємна галузь, тому її підприємства споруджуються в 
місцях видобутку сировини і виробництва електроенергії. 

У період тимчасової окупації України німецько-фашистськими загарбниками під час Великої 
Вітчизняної війни 1941-45 рр. усі підприємства кольорової металургії були зруйновані. У 
повоєнний період ці підприємства, по суті, були побудовані наново. На базі нових розвіданих 
родовищ кольорових і рідкісних металів споруджені Іршинський гірничо-збагачувальний 
комбінат, Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат, Побузький нікелевий завод. 
Також були побудовані Артемівський завод по обробці кольорових металів, Торезький завод 
наплавочних твердих сплавів та інші. Введено також потужності по виробництву кристалічного 
кремнію на Дніпровському алюмінієвому заводі, повторного алюмінію на Свердловському заводі 
алюмінієвих сплавів (Луганська область), повторного свинцю на заводі “Укрцинк”, 
непереточуваних твердосплавних пластин на Дніпровському заводі твердих сплавів, 
напівпровідникових матеріалів, полікристалічного кремнію і багатьох інших видів продукції 
кольорової металургії. У Миколаєві успішно функціонує глиноземний завод. 

За останні роки в деякій мірі підвищилися техніко-економічні показники галузі. Збільшено 
відсоток вилучення з руди ільменіту, рутилу, цирконію, ртуті, цинку, свинцю, титану, магнію та 
інших металів. На підприємствах кольорової металургії країни впроваджено нове устаткування та 
багато прогресивних технологічних процесів. Вперше у світовій практиці на Никитовському 
ртутному комбінаті був запроваджений випал ртутної руди в промислових печах “киплячого 
шару” з повною автоматизацією технологічного процесу, утилізацією тепла недогарків і 
використанням їх як щебеню для будівельних потреб. 

На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті застосовано рідкий відновлювач титану. Це дало 
змогу підвищити продуктивність апаратів і поліпшити якість металу. На Дніпровському 
алюмінієвому заводі вперше в Україні введено в експлуатацію стан по виробництву алюмінієвої 
катанки безпосередньо з рідкого металу, освоєно виробництво електротермічного силуміну з 
використанням нових видів сировини – каолінів і дистен-силіманіту. 

На Іршинському гірничо-збагачувальному комбінаті був освоєний найбільш продуктивний 
дражний метод видобутку і збагачення гірської маси; впроваджені в промисловому масштабі 
гвинтові сепаратори. 

 

 

 

 


