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Загальна характеристика 

Чавун – високовуглецевий (2,14, звичайно 3-4,5% С) нековкий сплав заліза з вуглецем, містить 
домішки марганцю (Mn, до 3%), кремнію (Si, до 4,5%), сірки (S, не більше 0,12%), фосфору (P, до 
2,5%). Має добрі ливарні якості, твердіє з утворенням евтектики. 

Чавун – найважливіший первинний продукт чорної металургії, використовується для переробки 
при виробництві сталі та як компонент шихти при вторинній плавці в чавунно-ливарному 
виробництві. Чавун вторинної плавки – один з основних конструкційних матеріалів; 
використовується як ливарний сплав. Широкому використанню чавуну в машинобудуванні 
сприяють його міцність та добрі ливарні якості. В сучасному машинобудуванні на долю чавунних 
деталей припадає близько 75% від загальної маси заготовок. Крім чавуну в доменній печі 
виплавляють феросплави, ферромарганець доменний 70-75% Mn і до 2% Si, його використовують 
для розкислення сталі. 

Класифікація та якості чавуну 

Чавун, отриманий з доменних печей, поділяють:  

•         на переробний чавун (використовується для переробки в сталь); 

•         ливарний чавун (один з компонентів шихти в чавунноливарному виробництві). 

  

До 70-х рр. виплавляли дзеркальний чавун (10-25% Mn) – розкислювач при виплавці сталі та 
сировина для спеціальних видів чавуну. При використанні для виплавки чавуну залізних руд, які 
містять Cr, Ni, Ti та інші легуючі елементи, отримують так звані природнолеговані чавуни. 

При виробництві виливків у чавунно-ливарних цехах чавун поділяють:  

•         в залежності від ступеня графітизації, що обумовлює вид зламу: сірий, білий, 
половинчастий (або вибілений); 

•         в залежності від форми включень графіту: чавун з пластинчастим, кулеподібним 
(високоміцний), вермікулярним та пластівчастим (ковкий чавун) графітом; 

•         залежно від характеру металевої основи: перлітний, феритний, перлітно-феритний, 
аустенітний, бейнітний, мартенситний; 

•         залежно від призначення: конструкційний, чавун зі спеціальними якостями; 

•         за хімічним складом: легований, нелегований. 
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Сірий чавун – найбільш поширений у використанні вид чавуну (машинобудування, сантехніка, 
будівельні конструкції) – має включення графіту пластинчастої форми. Його якості залежать від 
структури металевої основи, форми, розміру, кількості та характеру розподілу включень графіту. 
Велика конструкційна особливість сірого чавуну – більш високе, ніж у сталі, відношення границі 
текучості до границі міцності на розтягання. 

Білий чавун являє собою сплав, у якому надлишковий вуглець знаходиться в зв’язаному стані у 
вигляді карбідів заліза Fe3C (цементит) або спеціальних карбідів (у легованому чавуні), який 
внаслідок низьких  механічних якостей та крихкості має обмежене використання для деталей 
простої конфігурації, що працюють в умовах підвищеного абразивного зносу. 

Половинчастий чавун містить частину вуглецю у вільному стані у вигляді графіту, а частину – у 
зв’язаному (карбіди). Використовується як фрикційний матеріал, що працює в умовах сухого 
тертя (гальмові колодки), а також для виготовлення деталей підвищеної зносостійкості (прокатні 
валки). 

Ковкий чавун. Відливки білого чавуну підлягають графітизуючому випалу, внаслідок чого 
цемент розпадається, і графіт, що утворюється, набирає форми пластівців. Ковкий чавун має 
кращу демпфіруючу здатність, ніж сталь, та меншу чутливість до надрізів, задовільно працює при 
низьких температурах. Механічні якості визначаються структурою металевої основи (вона може 
бути феритною, феритно-перлітною, перлітною), кількістю та ступенем компактності включень 
графіту. Головним чином ковкий чавун використовується  в автомобіле-, тракторо- та 
сільгоспмашинобудуванні. 

Високоміцний чавун характеризується кулеподібною формою включень графіту, отримують його 
шляхом модифікування рідкого чавуну присадками Mg, Ce, Y, Ca та інших елементів. Має добрі 
ливарні та технологічні якості (рідинотекучість, лінійна усадка, обробка різанням). 
Використовується для заміни стальних ливарних та ковких деталей, в машинобудуванні. 

Вермікулярний чавун. Високоміцні чавуни, які мають включення так званого вермікулярного 
графіту, за якостями займають проміжне положення між чавуном з кулеподібним та чавуном з 
пластинчастим графітом. Він має добрі технологічні якості (невелика об’ємна усадка, висока 
теплопровідність). Використовується в дизелебудуванні та інших галузях машинобудування. 

Леговані чавуни. Для покращення міцнісних, експлуатаційних характеристик або надання 
особливих якостей до складу чавуну вводять легуючі елементи (Ni, Cr, Cu, Al, Ti, W, V, Mo та 
ін.), також ними можуть бути Mn (вміст більше 2%) та  Si (вміст більше 4%). Леговані чавуни 
класифікують відповідно до вмісту основних легуючих елементів – хромисті, нікелеві, алюмінієві 
та ін.; за ступенем легування: низьколеговані (сумарна кількість легуючих елементів менш як 
2,5%), середньолеговані (2,5-10%), високолеговані (більше 10%). 

Одержання  чавуну 

Одержання чавуну в доменній печі та переробка чавуну на сталь – основа металургії. 

Металургійний цикл (шлях від залізної руди до готового металу) починається з підготовки руди. 
Для одержання чавуну використовують червоні, бурі та магнітні залізняки (оксиди) і залізний 
шпат (карбонат). Первинна підготовка має велике значення: чим ретельніше підготувати  руду до 
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доменної плавки, тим вища продуктивність печі, нижчі витрати палива та вища якість чавуну, що 
виплавляється. Схема її складна і має такі принципові процеси: подрібнення, магнітна сепарація, 
флотація, усереднення, окускування залізної сировини, отримання окатишів. 

Основним паливом для доменних печей є кам’яновугільний кокс. Для зниження витрат та 
інтенсифікації виплавки чавуну в доменну піч вдувають природний газ, а також додають мазут та 
вугільний пил. 

В усіх залізних рудах, а також в золі від коксу містяться кремнезем та глинозем у надлишкових 
кількостях, тому в шихту як флюс додають вапняк або доломіт, вони сприяють шлакуванню сірки 
– шкідливої домішки в чавуні. 

Завантаження доменної печі коксом, рудою, флюсом (або кокс + окатиші) здійснюється окремими 
порціями – колошами. 

Одержання чавуну можна описати загальною схемою: підготовка руди – завантаження печі – 
доменний процес – чавун. 

Кінцевими продуктами доменної плавки є чавун, шлак, що випускається з печі у вогненно-
рідкому стані, та доменний газ. Чавун – основний продукт виробництва, а шлак і доменний газ – 
побічні. 

Мета доменного виробництва полягає в отриманні чавуну. Характеристики і класифікація чавуну 
описані вище. 

Доменний шлак – другорядний продукт плавки, утворюється в доменній печі з флюсів, золи 
коксу, пустої породи руди та агломерату. Його кількість визначається багатством шихти та 
вмістом Fe і необхідної основності. Чим бідніша на Fe шихта, тим вища основність і більший 
вихід шлаку з печі. Звичайно при виплавленні переробного та ливарного (використовують у 
чавуноплавильних цехах для відливних чавунних виробів) чавунів вихід шлаку складає 0,3-0,6 т 
на 1 т чавуну. З гранульованого шлаку виготовляють шлакобетон, шлакову цеглу, при 
гранулюванні парою – шлакову вату для теплової ізоляції. Але це часткове використання. Більша 
частина шлаків є забруднювачами. 

Доменний газ (колошниковий) – газ, що виходить з печі через її верхню частину – колошник. Він 
складається: СО (25-34%), Н2 (1-3%), решта СН4, СО2, N2. Після очистки від пилу 
використовується як паливо для підігріву насадок повітронагрівачів, сталевих зливків, коксових 
батарей, для опалення котлів та ін. Теплота згоряння 3500-4000 кДж/м3 (850-950 ккал/м3). 

 

 

 

 


