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Основні показники та географія 

Кольорова металургія світу виробляє близько 40 млн. т різних металів на рік. Це перш за все 
алюміній (17 млн. т), що знаходить найширше застосування у сучасному житті. 

Алюмінієва промисловість представлена двома територіально розірваними галузями. Перша з них 
– отримання глинозему (окислу алюмінію), географія котрого частково тяжіє до країн, що 
добувають боксити (вихідну сировину для виробництва алюмінію, табл. 3.4.1). 

 

Щорічно в світі їх видобувають близько 60 млн. т. Родовища бокситів є приблизно у 40 країнах 
світу. Проте вони дуже нерівномірно розміщені на території планети. Найпотужніші ресурси 
мають Папуа-Нова Гвінея, Австралія, Бразилія, Камерун, Ямайка, Індія, Росія, Суринам, Китай, 
США, Греція, на які припадає 9/10 запасів світової сировини. Найбагатші родовища знаходяться в 
Гвінеї і республіці Суринам (до 34% ) [5]. 

У країнах колишнього СРСР родовища алюмінієвих руд є на Уралі, в Казахстані, Західному 
Сибіру, Закавказзі, на Кольському півострові, в Архангельській області. В Україні – Приазов’я, 
Український щит, Закарпаття [16]. 

З бокситів одержують глинозем – сировину для виробництва алюмінію. Вихід глинозему 
становить приблизно 85%, на отримання 1 т глинозему витрачається 2-2,5 т бокситів. Основні 
країни по виробництву глинозему – Австралія, Росія, США, Україна, Ямайка. 

Друга виробнича ланка, більш енергоємна, тяжіє до джерел дешевої електроенергії – виробництво 
алюмінію (табл. 3.4.2). В усіх цих країнах виробництво ведеться в районах великих ГЕС або у 
вузлах потужних теплових станцій. На 1994 рік світове річне виробництво алюмінію та його 
сплавів коливалось в межах 23-24 млн. т  

Алюмінієві монополії – великі промислові об’єднання капіталістичних країн, на підприємства 
яких припадає основна частка (1975 – близько 80%) виробництва і збуту первинного алюмінію в 
капіталістичному світі (табл. 3.4.3-3.4.5). 
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Алюмінієві монополії є комбінованими компаніями. Вони контролюють також видобування 
бокситів, значну частину виробництва електроенергії, виплавки вторинного алюмінію, реалізацію 
металу та прокату з нього. 

Алюмінієві монополії в гонитві за джерелами сировини здійснюють економічну експлуатацію в 
багатьох регіонах світу, зокрема, в країнах, що розвиваються. “Алкан алюмініум”, наприклад, 
видобував (на початок 70-х рр.) боксити в 11 і виплавляв алюміній в 32 країнах. 

Географія вітчизняної алюмінієвої промисловості 

Дніпровський алюмінієвий завод – первісток алюмінієвої промисловості в СРСР. Розташований в 
Запоріжжі, будівництво його розпочато у 1930 році за планом ГОЭЛРО (рос.) у складі 
Дніпровського алюмінієвого комбінату. Першу продукцію – алюмінієві зливки – одержано у 1933 
році. У 1934 р. Дніпровський алюмінієвий комбінат реорганізовано у Дніпровський алюмінієвий 
завод. У довоєнні роки він був найбільшим алюмінієвим підприємством в СРСР і в Європі. Після 
війни завод реконструйовано і значно розширено. 

1953 р. – введено електролізний цех, 1955 – глиноземний, 1963 – цех з виробництва алюмінієвих 
порошків, 1965 – єдиний в світі цех з виробництва алюміно-кремнієвих сплавів електротермічним 
способом. 

Основна продукція – алюміній у зливках, алюмінієва катанка, глинозем, алюміно-кремнієві 
сплави, товари народного споживання. Всі цехи заводу оснащені сучасним високопродуктивним 
устаткуванням і мають високий рівень механізації та автоматизації виробництва [2]. 

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) – підприємство алюмінієвої промисловості України. 
Розташований на східному березі Бузького лиману. Будівництво розпочато у 1974 році. 

Перша черга стала до ладу у 1980 р. Продукція підприємства – глинозем найвищих марок. 
Потужність заводу – 1 млн. т на рік. Технологічна схема передбачає переробку сировини 
(бокситів) лужним гідрохімічним способом (спосіб Байєра). 

МГЗ оснащено устаткуванням великої одиничної потужності з автоматизованим і дистанційним 
управлінням [2].  


