
3.2. 
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Загальна характеристика 

Сталь є основним конструкційним матеріалом для машинобудування, промислового будівництва, 
транспортних засобів і т.ін. Швидкий розвиток промисловості і сільського господарства був би 
неможливий без задоволення потреб в сучасній машинній техніці і металевих матеріалах. 
Внаслідок своєї розповсюдженості в природі та відносно малої вартості способів отримання 
заліза і його сплавів вони займають головне місце в народному господарстві [11]. 

Залізо в чистому вигляді в промисловості отримують і споживають в незначній кількості. 
Основну масу заліза отримують і споживають у вигляді сплавів – сталі і чавуну, що називаються 
чорними металами. Частка сталі в загальному споживанні чорних металів складає десь 90%, тобто 
сталь є основним видом металу, що використовується для створення сучасної техніки. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, сталь є чудовим конструкційним матеріалом (має високу 
міцність і стійкість до зносу, добре зберігає форму в різних виробах, відносно легко піддається 
обробці тиском, зварюванню і т.ін.); по-друге, основний компонент сталі – залізо – є 
розповсюдженим елементом в земній корі (займає друге місце після алюмінію), знаходиться у 
вигляді великих шарів залізовмісних мінералів, що називаються рудами. Залізо може бути 
відносно легко отримано з руд, в яких воно звичайно знаходиться у вигляді оксидів. 

Сталь – це сплав заліза з вуглецем та іншими хімічними елементами. В цьому сплаві залізо є 
основою (розчинником), а інші елементи – домішками, розчиненими в залізі. Домішки можуть 
впливати на властивості сталі як позитивно, так і негативно, тому їх поділяють на корисні і 
шкідливі. Корисні домішки в основному впливають на властивості кристалів (зерен), а шкідливі 
домішки погіршують міжкристалічні зв’язки. В сталях більшості марок корисною домішкою є 
вуглець. Такі сталі називають вуглецевими. Вміст вуглецю у вуглецевих сталях найчастіше 
становить 0,05-0,5%, але іноді може досягати 1,2% (теоретично до 2,14%). У вуглецевих сталях 
корисними домішками можуть бути марганець (0,3-0,6%) і кремній (0,15-0,3%). Вміст шкідливих 
домішок, якими звичайно є сірка, фосфор, кисень і азот, обмежуються сотими і тисячними долями 
відсотка. 

Змінюючи вміст вуглецю в залізовуглецевому сплаві і піддаючи його різним видам термічної 
обробки, можна отримати сталі з різними механічними властивостями. Найбільш високоміцною 
сталлю з m = 3,5-4 ГПа ( m – тимчасова межа міцності) є високовуглецева (нелегована) сталь. 
Але вуглецеві сталі мають істотні недоліки: висока критична швидкість гартування (найменша 
швидкість охолодження, при якій утворюється мартенсит); погана прожарюваність (глибина 
проникнення гартування від охолоджуваної поверхні до центра); погана антикорозійна стійкість 
тощо. 

Введення в сталь у певній кількості елементів, названих легуючими, дозволяє позбавити вказаних 
недоліків вуглецевої сталі, покращити її механічні властивості, а також отримувати ті чи інші 
особливі фізико-хімічні властивості, яких вуглецева сталь не має. Таку сталь називають 
легованою. Вплив легуючих елементів на властивості сталі різноманітний, тому додаючи їх у 
певній кількості і сполученнях, можна отримати сталі з різними властивостями. 

Фізико-хімічні властивості сталі, що визначають її якість, тобто ступінь відповідності для 
використання за призначенням або здатність задовольняти потреби споживачів, можна розділити 
на дві групи. До першої групи належать властивості, що визначають технологічність сталі, тобто 
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здатність сталі підлягати тій чи іншій обробці (тиском, термохімічній і т.ін.) при отриманні 
готових виробів. До другої групи належать властивості, що визначають здатність сталі 
забезпечувати надійну і довготривалу придатність у готових виробах. 

Поділ хімічних елементів, що є домішками сталі, на корисні і шкідливі, деякою мірою носить 
умовний характер. Так, в більшості марок сталі вуглець – корисна домішка, а в електротехнічних, 
корозійностійких сталях – шкідлива. Хром, нікель і деякі інші елементи покращують властивості 
багатьох легованих сталей, але для деяких сталей вони є шкідливими домішками. Сірка, фосфор і 
азот є для більшості сталей шкідливими домішками, а в деяких випадках їх використовують як 
легуючі елементи. 

Металургія сталі як виробництво виникла приблизно 3,5 тис. років тому в районі Суецької затоки 
(Сирія, Єгипет). Шлях розвитку чорної металургії можна розділити на декілька етапів. 

За використаною основною сировиною або технологічною схемою сталеплавильне виробництво 
має два основні етапи розвитку:  

•         Пряме отримання сталі із залізних руд так званим сиродутним процесом, тобто 
однокрокове виробництво за схемою залізна руда – сталь.  

•         Отримання сталі шляхом рафінування чавуну, тобто двокрокове виробництво за 
схемою залізна руда – чавун – сталь (почалося на межі XII i XIV століть н.е. і 
продовжується й дотепер).   

Розвиток виробництва сталі шляхом рафінування чавуну, що забезпечує найбільший технічний 
прогрес, в свою чергу має три важливих етапи розвитку, на кожному з яких, як правило, 
використовувалося кілька способів отримання сталі. 

Перший етап – переробка чавуну в сталь, отриману в тістоподібному стані у вигляді криці 
(зварювального заліза). Він почався з використання кричного процесу, на зміну якому прийшов 
пудлінговий процес (1784 р., Англія). 

Другий етап – переробка чавуну в рідку сталь без додавання або з додаванням брухту (скрапу) в 
агрегатах періодичної (дискретної) дії без використання кисневого дуття. Початок цього етапу 
пов’язаний зі створенням бесемерівського процесу (1855-1860 рр., Англія). Подальший його 
розвиток привів до розробки мартенівського (1864-1865 рр., Франція), томасівського (1877-1879 
рр., Англія) та електродугового (1900 р., Франція) процесів. Перехід до отримання сталі в рідкому 
стані дозволив покращити її якість. 

Третій етап – переробка чавуну в рідку сталь в агрегатах періодичної дії з використанням 
кисневого дуття. Це сучасний етап розвитку сталеплавильного виробництва, що має такі 
особливості: впровадження та широке використання киснево-конверторного процесу (1952-1953 
рр., Австрія); використання кисню для інтенсифікації мартенівського і електродугового процесів; 
широке використання з метою підвищення якості сталі способом ковшової обробки рідкої сталі – 
синтетичними шлаками або шлаковими сумішами, вакуумом, інертними газами, поєднаними з 
мікролегуючими порошками або без них, а також способом переплавки сталі в особливих умовах 
(електрошлакового, вакуумно-дугового, електронно-променевого, плазмено-дугового) [7]. 
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•         Класифікація сталі. Єдиної світової системи класифікації сталі не існує. В багатьох 
країнах світу (а також на багатьох великих підприємствах) існують свої системи 
класифікації. 

•         Отримані тим чи іншим шляхом сталі різноманітні за своїми властивостями. В 
технічній літературі їх звичайно класифікують за такими ознаками: 

•         За призначенням. За цією ознакою можна виділити такі основні групи сталей: 
котельну, для залізничного транспорту (рейкову, сталь для бандажів залізничних коліс і 
т.ін.); конструкційну (для виготовлення різних металоконструкцій при спорудженні 
будівель, мостів, для виготовлення різних машин тощо); підшипникову (для різних 
інструментів, різців, валиків прокатних верстатів, деталей штампувального обладнання і 
т.ін.); ресорно-пружинну, трансформаторну, збройну, трубну і т.д. 

•         За якістю. Сталі звичайно поділяють на такі групи: звичайна, якісна і високоякісна. 
Різниця між цими групами полягає в допустимих вмістах шкідливих домішок (в першу 
чергу сірки і фосфору), а також в особливих умовах по вмісту неметалевих домішок, 
газів і домішок кольорових металів. Академік М.Т.Гудцов запропонував класифікувати 
домішки, що містяться в сталі, на такі чотири групи: 1. Постійні або звичайні домішки 
(Mn, Si, S, P), що містяться в тій чи іншій кількості в будь-яких сталях; вміст цих 
домішок регламентується стандартами.  
2. Приховані домішки (O, H, N), що присутні в сталях в дуже малих кількостях; методи 
визначення їх вмісту складні, тому вміст цих елементів у звичайних технічних умовах 
не вказується. 3. Випадкові домішки, тобто домішки, що потрапили в сталь з шихтових 
матеріалів випадково. 4. Легуючі елементи, які спеціально вводять у сталь в певних 
кількостях для зміни її будови та властивостей. 

•         За складом. Розрізняють сталі: вуглецеві, хромові, хромонікелеві, марганцеві і т.ін. 

•         За характером застигання сталі у виливницях. Розрізняють сталі: спокійні, киплячі і 
напівспокійні. Поведінка металу при кристалізації у виливницях залежить від ступеня 
його розкисленості: чим повніше розкислена сталь, тим спокійніше кристалізується 
зливок. 

•         За способом виробництва. Сталь класифікують:  
1. За типом агрегата (конверторна, мартенівська, електросталь, сталь електрошлакового 
переплаву тощо). 2. За технологією (основна і кисла мартенівська, основна і кисла 
електросталь, оброблена вакуумом, синтетичними шлаками, продувкою інертними 
газами і т.ін.). 3. За станом: в твердому стані (губчасте залізо – продукт прямого 
відновлення), в елекролітичному (продукт електролізу залізовмісних матеріалів), в 
порошкоподібному (продукт процесів розпилення на маленькі краплини рідкої сталі), в 
тістоподібному (продукт сиродутного, кричного, пудлінгового заліза, продукт процесу 
Байєрс-Астон), в рідкому, литому (продукт конверторного, мартенівського та ін. 
процесів) [2]. 
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Чорна металургія серед інших галузей промисловості і народного господарства є одним з 
основних джерел викидів, що забруднюють довкілля. Зі збільшенням виплавки металу значно 
зростає викид газів та пилу, різних відходів виробництва, що забруднюють довкілля. Відомо, що 
на 1 млн. т річного виробництва металургійного заводу середній валовий винос пилу складає 350 
т на добу. При цьому одночасно виділяється до 200 т на добу сірчаного ангідриду і до 400 т на 
добу окису вуглецю [8]. 

Чорна металургія належить до виробництва, яке при сучасній технології виготовлення металів 
сильно забруднює навколишнє середовище. Саме тому райони високої просторової концентрації 
галузі відносяться до екологічно небезпечних. Успішно розв’язати екологічну проблему в цих 
районах – важливе регіональне економічне і соціальне завдання [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


