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Необхідні ресурси 

У забезпеченні прискореного росту виробництва чорних металів надзвичайно важлива роль 
належить гірничорудним підприємствам країни. На території України добувається основна 
частина залізних і марганцевих руд, флюсів і вогнестійкої сировини. 

Завдяки наявності великих запасів всіх основних видів металургійної сировини і вигідному 
економіко-географічному положенню родовищ корисних копалин, гірничорудна промисловість 
України є величезною сировинною базою чорної металургії. 

Для потреб металургійної промисловості гірничорудні підприємства країни виробляють такі 
основні види сировини: залізну руду, концентрати та агломерати залізної руди, залізорудні 
окатиші, концентрати та агломерати марганцевої руди, флюсові вапняки і доломіти, вогнестійкі 
глини і т. ін. [1]. 

Україна відзначається дуже великими покладами якісної залізовмісної сировини. 

Це переважно метаморфічні руди докембрійської формації (гематито-мартитові, магнетитові), а 
також осадочні (бурі залізняки). Перші належать до Українського кристалічного щита.  

Загальні запаси залізних руд країни оцінюються в 27,4 млрд. т і складаються з багатих (1,9 млрд. 
т), а також бідніших залізистих кварцитів (24,1 млрд. т) та бурих залізняків  
(1,4 млрд. т).  

З урахованих 83-х родовищ 60 розташовано у Криворізькому басейні, запаси якого складають 
18,7 млрд. т. Басейн тягнеться вузькою смугою з півночі на південь довжиною близько 100 км 
(шириною 2-7 км) уздовж річок Інгульця, Саксагані та Жовтої. Найбільше промислове значення 
мають багаті руди (використовуються без збагачення), магнетити та окислені залізисті кварцити. 
Багаті руди (вміст заліза 44-48%) майже не мають шкідливих домішок, розробляються шахтним 
способом. З початку експлуатації басейну з його надр видобуто близько 6 млрд. т руди. На 
початку 90-х років функціонувало 17 шахт, 5 надпотужних гірничозбагачувальних комбінатів, які 
обслуговують 10 кар’єрів. Залізні руди виходять на поверхню та залягають до глибин понад 2,5 
км. Високоякісні руди (з 50-60-процентним вмістом заліза) видобуваються шахтним способом; 
проводиться також відкритий видобуток більш бідних руд (35-40% заліза). 

Друге місце за запасами залізних руд в Україні посідає Кременчуцький басейн. В його межах 
знаходиться 5 окремих родовищ, площа яких становить 150 км2. В південній частині басейну 
руди видобувають кар’єрним способом, і після збагачення концентрат має вміст заліза близько 
70%. Запаси руд оцінюються в 4,5 млрд. т. Значні поклади руд на більших глибинах залягають у 
північній частині басейну. Він простягається в меридіальному напрямку на 45 км. 

Великі поклади сировини для чорної металургії містяться в Білозерському залізорудному районі 
Запорізької обл. Він розташований 20-кілометровою смугою і простягається з півночі на південь 
на 65 км. Загальні запаси оцінюються в 1,4-1,5 млрд. т, в тому числі промислові – в 0,7 млрд. т. 

Залізні руди залягають у залізистих кварцитах і сланцях пластами потужністю 60-260 м. Вміст 
заліза становить у мартитових рудах 46-48%, місцями до 60%. Тут зосереджено значні запаси 
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залізистих кварцитів з вмістом заліза 25-40%. Запаси оцінюють у 2,5 млрд. т. Високоякісні так 
звані мартитові руди тут містять до 70% заліза. 

Промислове значення має Керченське родовище залізних руд, де на невеликих глибинах 
залягають руди з вмістом заліза 30-40%; вони мають близько 1% фосфору, що дещо знижує їх 
якість. До складу керченських руд входять легуючі компоненти – ванадій та марганець, що 
підвищує їх якість. Осадові залізні руди типу керченських розміщені також на північному 
узбережжі Азовського моря, в Присивашші. 

Україна має практично необмежені можливості для експорту високоякісних залізних руд в 
зацікавлені країни світу. 

Україна займала перше місце в колишньому СРСР за запасами марганцевих руд, які, як відомо, 
широко використовуються в чорній металургії. Важливо відзначити, що названі руди залягають 
поблизу найбільших родовищ залізних руд та коксівного вугілля, у результаті чого самою 
природою ніби створені унікальні поєднання для розвитку в цих регіонах чорної металургії [6]. 

Для виробництва 1 т сталі потрібно 180-200 м3 води. Добовий оборот води на окремих 
підприємствах може досягати 3 млн. куб. м і більше, з якого 48% – охолодження пристроїв та 
обладнання, 26% – очистка газів та обробка металу, 12% – гідравлічне транспортування, 2% – 
інші потреби підприємства. 

Металургійні заводи використовують газоподібне та рідке паливо – природний, коксовий і 
генераторний гази та мазут. 

 За орієнтовними підрахунками, на отримання 1 т сталі використовують 4,7 т сировини (табл. 
3.2.2), з якої у відходи йде 0,406 т [1]. 

 

 

 

 

 

 


