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4.2. Виробництво сталі

4.2.1. Загальна характеристика

Сталь є основним конструкційним матеріалом для машинобудування, про-
мислового будівництва, транспортних засобів і т.ін. Швидкий розвиток промис-
ловості і сільського господарства був би неможливий без задоволення потреб у 
сучасній машинній техніці і металевих виробах.

Внаслідок своєї розповсюдженості в природі та відносно малої вартості 
способів отримання заліза і його сплавів вони займають головне місце в народ-
ному господарстві.

Залізо в чистому вигляді в промисловості отримують і споживають у незна-
чній 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 близько 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 компо-
нент сталі – залізо – є розповсюдженим елементом у земній корі (займає друге 
місце після алюмінію), знаходиться у вигляді великих шарів залізовмісних міне-
ралів, 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 з вмі-
стом вуглецю до 2,14 %. У цьому сплаві залізо є основою (розчинником), а інші
елементи – домішками, розчиненими в залізі. Домішки можуть впливати на вла-
стивості сталі як позитивно, так і негативно, тому їх поділяють на корисні і шкі-
дливі. Корисні домішки в основному впливають на властивості кристалів
(зерен), а шкідливі домішки погіршують міжкристалічні зв’язки. В сталях біль-
шості 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 шкі-
дливих домішок, якими звичайно є сірка, фосфор, кисень і азот, обмежується
сотими і тисячними долями відсотка.

Змінюючи вміст вуглецю в залізовуглецевому сплаві і піддаючи його різ-
ним видам термічної обробки, можна отримати сталі з різними механічними вла-
стивостями. Найбільш високоміцною сталлю з δТ = 3,5-4 ГПа (δТ – 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); пога-
на антикорозійна стійкість тощо.

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

Фізико-хімічні властивості сталі, що визначають її якість, тобто ступінь 
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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 здатність сталі підляга-
ти тій чи іншій обробці (тиском, хіміко-термічній 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 в сталі, на корисні і шкідливі 
деякою мірою носить умовний характер. Так, у 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 вико-
ристовують 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 сталеп-
лавильне виробництво має два основних 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 вироб-
ництво за схемою залізна руда – чавун – сталь (почалося на межі XII i 
XIV століть н.е. і продовжується дотепер). 

Розвиток виробництва сталі шляхом рафінування чавуну, що забезпечує 
найбільший технічний прогрес, у 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 додаван-
ням брухту (скрапу) в агрегатах періодичної (дискретної) дії без використання 
кисневого дуття. Початок цього етапу пов’язаний зі створенням бессемерівсько-
го процесу (1855-1860 рр., Англія). Подальший його розвиток привів до розроб-
ки мартенівського (1864-1865 рр., Франція), томасівського (1877-1879 рр., Анг-
лія) 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 й електродугового процесів; широке викорис-
тання 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 переп-
лавки сталі в особливих умовах (електрошлакового, вакуумно-дугового, елект-
ронно-променевого, плазменно-дугового).

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 властивостя-
ми. В технічній літературі їх звичайно класифікують за такими ознаками:
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 За призначенням можна виділити такі основні групи сталей: котельну, 
для залізничного транспорту (рейкову, сталь для бандажів залізничних 
коліс і т.ін.); конструкційну (для виготовлення різних металоконструк-
цій при спорудженні будівель, мостів, для виготовлення різних машин 
тощо); підшипникову (для підшипників, 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 висо-
коякісна. Різниця між цими групами полягає в допустимих вмістах шкідли-
вих домішок (у першу чергу сірки і фосфору), а також в особливих умовах 
за вмістом неметалевих домішок, газів і домішок кольорових металів. Ака-
демік 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 домі-
шок регламентується стандартами. 2. Приховані домішки (O, H, N), що 
присутні в сталях у дуже малих кількостях; методи визначення їх вмісту 
складні, тому вміст цих елементів у звичайних технічних умовах не вказу-
ється. 3. Випадкові домішки, тобто домішки, що потрапили в сталь з ших-
тових 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, марга-
нцеві і т.ін.

 За характером застигання сталі у виливницях розрізняють сталі: спо-
кійні, киплячі і напівспокійні. Поведінка металу при кристалізації у ви-
ливницях залежить від ступеня його розкисленості: чим повніше розкис-
лена (розкислення – вилучення зі сталі кисню) сталь, тим спокійніше 
кристалізується зливок.

 За способом виробництва сталь класифікують: 1. За типом агрегата 
(конверторна, мартенівська, електросталь, сталь електрошлакового пе-
реплаву тощо). 2. За технологією (основна і кисла мартенівська, основна 
і кисла електросталь, оброблена вакуумом, синтетичними шлаками, про-
дувкою інертними газами і т.ін.). 3. За станом: у твердому стані 
(губчасте залізо – продукт прямого відновлення), в елекролітичному 
(продукт електролізу залізовмісних матеріалів), у порошкоподібному 
(продукт процесів розпилення на маленькі краплини рідкої сталі), в тіс-
топодібному (продукт сиродутного, кричного, пудлінгового заліза, про-
дукт процесу Байєрс-Астон), у рідкому, литому (продукт конверторно-
го, мартенівського та ін. процесів).

Чорна металургія серед інших галузей промисловості і народного господар-
ства є одним з основних джерел викидів, що забруднюють довкілля. Зі збільшен-
ням виплавки металу значно зростає викид газів та пилу, різних відходів вироб-
ництва, 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.

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

4.2.2. Головні показники 

Географія галузі

Чорна металургія – база розвитку машинобудування та багатьох інших 
галузей, яка включає виробництво чорних металів, труб, прокату, феросплавів, 
металовиробів, коксохімічну промисловість, вторинну обробку металів (в Украї-
ні до чорної металургії відносять також видобування і збагачення руд).

Виділяються такі типи металургійних заводів: а) інтегровані підприємства 
(комбінати) повного циклу великої потужності (до 16 млн. т сталі за рік) по ви-
робництву чавуну, сталі, прокату; б) інтегровані підприємства (комбінати) пов-
ного циклу середньої потужності (до 3-5 млн. т) по виробництву чавуну, сталі, 
прокату; в) переробні підприємства по виробництву сталі, прокату, які працю-
ють на металевому брухті (в т.ч. міні-заводи потужністю до 1 млн. т); г) перероб-
ні заводи по виробництву електросталі, прокату з металевого брухту 
(потужністю 100-150 тис. т); д) прокатні та трубопрокатні заводи; е) заводи фе-
росплавів і метизні підприємства 4-ї переробки (обробка прокату), агломераційні 
і по виробництву окатишів.

Чорні метали виробляють 67 країн світу. В 1994 р. світовий обсяг випуску 
сталі становив 726,5 млн. т, у тому числі в промислово розвинутих країнах –
376,9 млн. т, в країнах Латинської Америки – 43,3 млн. т. Перше місце в світі у 
виробництві сталі посідає Японія (97,2 млн. т), друге – Китай (92,2 млн. т), третє 
– США (70,1 млн. т), Україна (22,8 млн. т, рис. 4.2.1). Розвинуті країни спеціалі-
зуються на виробництві високоякісної сталі, а країни, що розвиваються, – на 
виробництві масових видів металу.

Рис. 4.2.1. Виплавка сталі в Україні (тис. т)
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Основні типи розміщення чорної металургії: 1) на місцевій сировині – Дон-
бас і Придніпров’я (Україна); 2) на базі залізорудних ресурсів – Лотарингія 
(Франція), Урал (Росія); 3) на базі ресурсів коксівного вугілля – Рур (Франція), 
Пенсільванія (США), Донбас (Україна); 4) в портах і припортових районах, ве-
ликі інтегровані заводи на імпортних руді і паливі – заводи Японії, Франції 
(Дюнкерк, Фоссюр-Мер), Великобританії (порт Голбот); 5) на базі привізної си-
ровини у великих центрах споживання сталі – США (Чикаго, Детройт); 6) в ра-
йонах споживання – невеликі заводи, переважно переробні, – США, Італія, Росія 
(Москва, Волгоград). Важливою формою розміщення чорної металургії є не ізо-
льовані металургійні центри, а металургійні райони. Це насамперед стосується 
США (Клівленд – Детройт – Чиказький район – 60 млн. т сталі на рік), Німмеч-
чини (Рейнсько-Вестфальський район), України (Донбас – Придніпров’я).

Щодо нашої країни, то Україна має велику мінерально-сировинну і паливну 
бази для розвитку чорної металургії. До того ж запаси сировини і палива розмі-
щені в безпосередній близькості один від одного.

Розміщення запасів основних сировинних ресурсів металургійного вироб-
ництва – вугілля і залізної руди – вплинуло на розміщення металургійних заво-
дів. На території України сформувалося три райони чорної металургії: Донець-
кий, Придніпровський і Приазовський.

Придніпровський металургійний район включає металургійні підприємст-
ва Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Запоріжжя, Кривого Рога, Нікополя і 
Новомосковська. У формуванні цього району головну роль відігравало близьке 
розміщення великих запасів залізної руди і наявність водних ресурсів. Коксова-
не вугілля потрапляє з Донбасу. За обсягом виробництва якісного металу При-
дніпровський район є провідним в Україні (серед металургійних підприємств –
завод “Криворіжсталь” у Кривому Розі виробляє найбільшу кількість сталі, пос-
тупаючись у цьому тільки Магнітогорському металургійному комбінату), однак 
за загальним обсягом виробництва металу поступається Донецькому району.

Металургійні заводи в Дніпропетровську (ім. Г.І. Петровського, 
ім. Комінтерну), Дніпродзержинську (ім. Ф.Е. Дзержинського), Запоріжжі 
(“Запоріжсталь”, “Дніпроспецсталь”), Кривому Розі (“Криворіжсталь”) виробля-
ють метал і прокат. 

Для забезпечення водою Криворіжжя збудовано канал Дніпро – Кривий Ріг, 
що дозволило значно зменшити дефіцит технічної води.

До Донецького металургійного району відносяться підприємства чорної 
металургії Донецької (за винятком заводів м. Маріуполя) і Луганської областей. 
Металургійні заводи району використовують кокс із місцевого вугілля, привізну 
залізну руду з Криворіжжя (частково з родовищ Курської магнітної аномалії), в 
основному місцеві флюси і вогнестійкі матеріали, марганцеву руду Нікопольських 
родовищ із Придніпров’я. В Донецькому районі відчувається дефіцит води для 
чорної металургії, що трохи стримує її розвиток. Прокладений раніше канал Пів-
нічний Донець – Донбас не вирішив повністю проблеми водопостачання Донбасу. 
Тому зараз будується канал Дніпро – Донбас, перша черга якого вже діє.

Великі металургійні заводи знаходяться в Донецьку, Макіївці, Костянтинів-
ці, Краматорську, Єнакієвому та інших промислових центрах.

Приазовський металургійний район – найменший з металургійних районів 
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України як за кількістю підприємств, так і за обсягом вироблюваної продукції. 
Металургійні підприємства Приазов’я сконцентровані в основному в Маріуполі. 
Це гіганти чорної металургії – заводи “Азовсталь” та ім. Ілліча.

4.2.3. Сировинна база чорної металургії

У забезпеченні прискореного росту виробництва чорних металів надзвичай-
но важлива роль належить гірничорудним підприємствам країни. На території 
України добувається основна частина залізних і марганцевих руд, флюсів і вог-
нестійкої сировини.

Завдяки наявності великих запасів усіх основних видів металургійної сиро-
вини і вигідному економіко-географічному положенню родовищ корисних копа-
лин гірничорудна промисловість України є величезною сировинною базою чор-
ної металургії.

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

Україна відзначається дуже великими покладами якісної залізовмісної си-
ровини.

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

Загальні запаси залізних руд України оцінюються в 27,4 млрд. т і склада-
ються 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, запа-
си 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, Са-
ксагані 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, розроб-
ляються шахтним способом. З початку експлуатації басейну з його надр видобу-
то близько 6 млрд. т руди. На початку 90-х років функціонувало 17 шахт, 5 над-
потужних гірничо-збагачувальних комбінатів, які обслуговують 10 кар’єрів. За-
лізні руди виходять на поверхню та залягають до глибин понад 2,5 км. Високоя-
кісні руди (з 50-60-процентним вмістом заліза) видобуваються шахтним спосо-
бом; проводиться також відкритий видобуток більш бідних руд (35-40 % заліза).

Друге місце за запасами залізних руд в Україні посідає Кременчуцький ба-
сейн. В його межах знаходиться 5 окремих родовищ, площа яких становить 15-
0 км2. У південній частині басейну руди видобувають кар’єрним способом, і піс-
ля 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 області. Він розташований 20-кілометровою 
смугою і простягається з півночі на південь на 65 км. Загальні запаси оцінюють-
ся в 1,4-1,5 млрд. т, в тому числі промислові – в 0,7 млрд. т.

Розділ 4. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
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Залізні руди залягають у залізистих кварцитах і сланцях пластами потужні-
стю 60-260 м. Вміст заліза становить у мартитових рудах 46-48 %, місцями до
60 %. Тут зосереджено значні запаси залізистих кварцитів із 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 невели-
ких 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 у зацікавлені країни світу.

Україна займала перше місце в колишньому СРСР за запасами марганцевих 
руд, які, як відомо, широко використовуються в чорній металургії. Важливо від-
значити, 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.

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 – природ-
ний, коксовий і генераторний гази та мазут.

За орієнтовними підрахунками, на отримання 1 т сталі використовують 
4,7 т сировини, з якої у відходи йде 0,4 т.

4.2.4. Принципові технологічні процеси отримання сталі

Сталь є основним сплавом, що використовується в усіх галузях сучасної техні-
ки для виготовлення найрізноманітніших конструкцій, машин та їх деталей. Сталь, 
як і чавун, являє собою сплав заліза з вуглецем та іншими домішками, але відрізня-
ється від нього меншим вмістом їх. Тому процес одержання сталі з чавуну зводить-
ся до окислення домішок чавуну до потрібних меж чистим киснем або киснем пові-
тря чи руди. Цього досягають двома способами: конверторним та мартенівським.

Конверторний спосіб. Суть конверторного способу полягає в тому, що 
через рідкий чавун, залитий у конвертор, продувається повітря, кисень якого 
окислює вуглець та домішки. Конвертор являє собою сталеву ємкість грушопо-
дібної форми, викладену всередині вогнетривкою кладкою завтовшки 275-
400 мм (рис. 4.2.2). У верхній частині конвертора є горловина 1. Середня части-
на конвертора оперезана зовні стальним кільцем. До кільця приєднано дві цап-
фи, які спираються на колони, встановлені на фундаменті. Через порожнисту 
цапфу 2 в конвертор надходить повітря з повітропроводу. На кінці другої цапфи
3 насаджене зубчасте колесо, з’єднане з зубчаcтою рейкою 4. Рейка переміщу-
ється від електродвигуна або гідроприводу. Під час руху рейки конвертор повер-
тається на потрібний кут, набираючи горизонтального, вертикального або похи-
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лого положення. В нижній частині 
конвертора є змінне днище 5, викла-
дене з вогнетривкою цеглою. У дни-
щі є канали, в яких запресовано тру-
би – фурми 6. Через фурми в конвер-
тор вдувається повітря.

Рис. 4.2.2. Конвертор 
(вертикальний перетин)

Для заливання чавуну і завантаження добавок конвертор повертають у горизон-
тальне положення, трохи нахиляють вниз горловиною (рис. 4.2.3, а) і заливають таку 
кількість чавуну, щоб рівень його був нижче рівня фурм. Потім починають вдувати 
повітря, повільно повертаючи конвертор. Тиск повітря поступово збільшують, дово-
дячи до 0,25 МПа (2,5 аті) при вертикальному положенні конвертора (рис. 4.2.3, б).

Рис. 4.2.3. Положення конвертора:
а – при заливанні чавуну; б – при продуванні чавуну

При продуванні внаслідок активного зіткнення рідкого чавуну з киснем 
повітря відбувається процес окислення (вигоряння) домішок.

Після закінчення процесу конвертор нахиляють у горизонтальне положен-

а б
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ня, а потім припиняють дуття. Після цього перевіряють склад одержаної сталі і 
виливають її в ківш. 

Існує два види конверторного процесу: кислий – бессемерівський, основний 
– томасівський та кисневоконверторний.

Бессемерівський процес одержання сталі, що його відкрив англійський ви-
нахідник Г. Бессемер у 1855 р., здійснюється в конверторах, внутрішня кладка 
яких зроблена з кислої вогнетривкої цегли – динасу. Суть цього процесу полягає 
в тому, що кисень повітря, яке вдувається через рідкий чавун, окислює його до-
мішки і при реакціях з інтенсивним перемішуванням утворюється така кількість 
тепла, якої цілком досить для перетворення чавуну на сталь протягом 10-13 хв. 
Вихідним матеріалом для ведення процесу є переробний чавун. Процес у бессе-
мерівському конверторі поділяють на три періоди.

Перший період – окислення основної маси рідкого заліза, а також кремнію, 
марганцю та вуглецю киснем повітря, яке вдувається. Активне окислення відбу-
вається за рахунок кисню закису заліза FeO, який утворюється у великій кількос-
ті при горінні заліза. Цей період окислення домішок з вигорянням кремнію і ма-
рганцю супроводжується бурхливим виділенням іскор (період іскор). Полум’я
при цьому малиново-червоне. Триває перший період 2-3 хв.; одночасно почина-
ється шлакоутворення. 

Другий період характеризується активним окисленням вуглецю за реакцією:

Вуглець вигоряє з великим вбиранням тепла, тому температура в конверто-
рі трохи знижується. Утворений окис вуглецю СО згоряє в СО2. Полум’я при 
цьому сліпучо-біле. Вигоряння вуглецю триває 7-8 хв. У більшості випадків цим 
періодом закінчується плавлення, коли вміст вуглецю в одержаній сталі має до-
рівнювати 0,4-0,5 %.

Третій період. Коли треба виплавити сталь з дуже малим вмістом вуглецю, 
то процес вигоряння вуглецю продовжують. Факел полум’я зменшується, з’явля-
ється бурий дим – ознака горіння заліза з утворенням FeO; це триває 1-2 хв., і 
процес продування закінчується.

Конвертор нахиляють у горизонтальне положення, подавання повітря при-
пиняють. Проте сталь ще не можна вважати готовою, бо в ній розчинена велика 
кількість FeO (оксиду заліза).

Кисень сталі є шкідливою домішкою, бо надає їй крихкості в гарячому ста-
ні – червоноламкості. Тому, щоб видалити кисень, сталь розкислюють феросилі-
цієм, феромарганцем або алюмінієм.

Конвертори бувають місткістю від 10 до 60 т. Продуктивність їх дуже вели-
ка (12000-13000 т на добу).

Недоліки: 
1) бессемерівська сталь погано піддається електрозварюванню (в навколо-

шовній зоні з’являються тріщини);
2) ця сталь має підвищену крихкість (особливо при мінусовій температурі); 
3) бессемерівська сталь піддається старінню в результаті виділення нітри-

дів заліза (підвищується міцність і знижуються пластичні властивості). 
Ці різні властивості обумовлені головним чином підвищеним вмістом у 
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цій сталі фосфору (до 0,06-0,07 %) і, особливо, азоту (до 0,015-0,025 %).

Томасівський процес одержання сталі, який відкрив у 1878 р. англійський 
металург С. Томас, дає можливість переплавляти чавуни з високим вмістом фос-
фору (до 1,5-2,5 %) і низьким вмістом кремнію (від 0,2 до 0,9 %). На відміну від 
бессемерівського, томасівський конвертор викладено не кислим, а основним 
вогнетривом – доломітом. Томасівський конвертор розмірами трохи перевищує 
бессемерівський (розраховані вони на однакову кількість чавуну, що його зали-
вають), бо в ньому утворюється багато шлаку. Фосфор у томасівському процесі 
відіграє вирішальну роль (аналогічну тій, яку відіграє кремній у бессемерівсько-
му), бо він при вигорянні виділяє велику кількість тепла, потрібну для підвищен-
ня температури в конверторі. Перед заливанням чавуну в конвертор вводять вап-
няк (12-20 % від ваги чавуну); після заливання чавуну роблять продування. 

Томасівський процес також поділяють на три періоди.
Перший період – окислення кремнію, марганцю, заліза. Реакції проходять 

так само, як у бессемерівському процесі, але через те, що кремнію в томасівсько-
му процесі небагато, цей період закінчується раніше.

Другий період характеризує окислення вуглецю за реакцією

Третій період – вигоряння фосфору (частково за рахунок вільного кисню, 
але головним чином за рахунок кисню FeO).

У томасівському конверторі виплавляють здебільшого низьковуглецеву 
сталь, бо вигоряння фосфору починається тільки після повного вигоряння вугле-
цю. В деяких випадках, коли це потрібно, сталь наприкінці плавлення навугле-
цьовують. Розкислюють сталь так само, як у бессемерівському процесі, тільки 
cпершу зливають шлак. 

Позитивні властивості конверторної плавки – висока продуктивність, не-
складне обладнання конвертора, відсутність потреби в паливі. Конверторна 
сталь – сталь звичайної якості. Вартість її невисока.

До недоліків способу слід віднести: неможливість переплавлення металевих 
відходів; використання чавуну тільки певного хімічного складу; великий вигар 
металу, важкість одержання сталі заданого складу; велику кількість розчинених 
газів, що зменшують густину сталі.

Мартенівський спосіб може бути кислим або основним. На металургійних 
заводах країни мартенівська сталь виробляється основним скрап-рудним процесом, 
металева шихта якого складається з 55-65 % рідкого чавуну і 45-35 % брухту чорних 
металів. Кислим мартенівським способом сталь виплавляють лише на деяких маши-
нобудівних заводах. Мартенівський процес не може відбуватися без використання 
зовнішніх джерел тепла. Для опалення мартенівських печей використовується газо-
подібне чи рідке паливо – природний, коксовий і генераторний гази та мазут.

Одноканальна мартенівська піч (рис. 4.2.4) складається з верхньої будівлі 
(частина мартенівської печі, що знаходиться над робочим майданчиком) та ниж-
ньої будівлі (частина мартенівської печі, що знаходиться під робочим майданчи-
ком). До верхньої будівлі належить плавильний або робочий простір печі 1, який 
обмежений подом, відкосами, передньою та задньою стінками та склепінням; у 
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торцях плавильного простору знаходяться головки печі 2, що служать для підве-
дення палива і повітря та відводу продуктів згоряння; головки печі з’єднані за 
допомогою вертикальних каналів 3 з нижньою будівлею печі.

До нижньої будівлі печі належать: частина вертикальних каналів під робо-
чою площею; шлаковики 4, що служать для уловлювання часток пилу і шлаку з 
продуктів згоряння; регенератори 5 з регенеративними решітками, що служать 
для акумуляції тепла, яке виноситься продуктами згоряння, і для нагріву повітря 
(або повітря та газу); лежак 6, що служить для відводу продуктів згоряння і для 
відводу повітря (або повітря та газу); реверсивні і регулюючі клапани та заслони 
(шибери) 7, що служать для здійснення реверсування факела полум’я.

За мартенівськими печами знаходяться: котли-утилізатори 8, що служать 
для утилізації тепла відхідних продуктів згоряння; газоочисники 9 для очищення 
продуктів згоряння від пилу; димарі 10 для створення разом з димососами необ-
хідного розрідження для евакуації продуктів згоряння з печі, розсіювання шкід-
ливих викидів. Мартенівські печі симетричні за своєю конструкцією. Якщо ліва 
частина служить для відводу продуктів згоряння, то права частина – для підве-
дення газу і повітря. При реверсуванні факела призначення лівої та правої час-
тин печі змінюється навпаки. Реверсування факела проводять через 5-20 хв., за-
лежно від періоду плавки і температури нагріву насадки регенераторів.

Суть процесу полягає в наступному: металеву шихту в мартенівські печі 
завантажують завалочними машинами. При скрап-процесі спочатку завалюють 
брухт і вапняк, потім чавун, при скрап-рудному процесі – спочатку залізну руду 
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Рис. 4.2.4. Схема мартенівської печі
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та вапняк, а потім рідкий чавун. Чавун заливають з ковша по жолобу, що встано-
влюється у завальному вікні. Залежно від величини печі і ступеня механізації
завалка триває від 2 до 3 годин. Одночасно із завалкою шихти в піч подають 
паливо і повітря (поперемінно через праві і ліві головки печі).

Підігрівання продуктів горіння забезпечує при згорянні палива в робочому 
просторі температуру близько 2000 °С. При роботі на рідкому паливі регенера-
тори підігрівають тільки повітря, а нафта або мазут подаються форсунками, що 
встановлені в каналах головок печей.

Процес одержання сталі в мартенівській печі поділяють на три періоди.
Перший період – плавлення – починається незабаром після початку заванта-

ження. Після закінчення завантаження розплавлення відбувається інтенсивніше, 
бо зменшуються втрати тепла.

Під час плавлення треба вводити в піч якнайбільшу кількість тепла. Це за-
хищає метал від розчинення в ньому газів і надмірного окислення.

Період плавлення характеризується окисними реакціями: окислюється 
кремній, марганець, залізо, фосфор. Одночасно утворюється велика кількість 
закису заліза FeO, який є основним окислювачем домішок – кремнію, марган-
цю, фосфору.

Другий період – окислення – характеризується енергійним окисленням вуг-
лецю за рахунок FeO. Це окислення відбувається за реакцією

Гази, що утворюються при цьому, намагаючись вирватися з ванни, прихо-
дять у стан кипіння, тому другий період плавки називається періодом кипіння. 
Вигоряння вуглецю триває 2-3 год. Після одержання потрібного вмісту вуглецю 
закінчується другий період плавки.

Третій період – розкислення. Мета розкислення та сама, що і при конверто-
рному способі, і застосовуються ті самі розкислювачі: феросиліцій, феромарга-
нець, алюміній. Важчі розкислювачі завантажують прямо у піч, легші – у жолоб 
або в ківш. Іноді для перевірки розкисленості сталі роблять пробу. Застиглий 
розжарений кусок сталі кують; при поганій розкисленості виникають тріщини. 
Коли в мартенівській печі виплавляють леговану сталь, після розкислення в неї 
вводять легуючі елементи: феротитан, ферохром, висококремнистий феросилі-
цій та ін. Щоб одержати нікелеву сталь, вводять чистий нікель, феронікель чи 
нікелевий брухт.

Після закінчення плавки сталь випускають у ківш. Процес плавлення триває 
5-8 год., при швидкісному сталеварінні строки зменшуються до 4,5-5,5 год. Най-
важливішим фактором підвищення продуктивності мартенівських печей є впро-
вадження нової прогресивної технології, насамперед застосування кисню в мар-
тенівській плавці.

Кисень вводять при плавці двома способами: а) збагачуючи факел полум’я 
в період завалки і розплавлення шихтових матеріалів; б) продуваючи рідку ван-
ну в період вигоряння вуглецю.

Застосування кисню підвищує продуктивність мартенівської плавки на 15-
25 %. Особливо ефективних результатів досягають у печах великої ємкості.

У мартенівських печах виплавляють якісну вуглецеву конструкційну та 
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інструментальну сталь, а також низьколеговану і середньолеговану. Сталь, ви-
плавлену в мартенівських печах, застосовують для виготовлення прокату та по-
ковок. З неї роблять рейки, ресори, балки та інші деталі машин. Отже, головною 
перевагою мартенівського процесу є його універсальність, а недоліками є велика 
тривалість процесу та значні витрати палива.

Досвід показує, що більш прогресивним способом виробництва сталі є кис-
нево-конверторний. У зв’язку з цим в нашій країні та за її межами зупинено 
будівництво нових мартенівських цехів та печей, а нові заводи по виробництву 
сталі створюються шляхом будівництва киснево-конверторних цехів з агрегата-
ми великої одиничної садки та високої річної продуктивності.

Для футеровки кисневих конверторів використовуються основні вогнетри-
ви. Переробний чавун та залізний брухт так само, як і в мартенівському процесі, 
є головними складовими металевої шихти для киснево-конверторного процесу. 
В залежності від кількості потрібного залізного брухту, якості флюсуючих мате-
ріалів, інтенсивності продувки, способу розливання та інших факторів прово-
диться вибір оптимального хімічного складу переробного чавуну.

При продувці чавуну киснем у конверторі утворюються дві зони: зона про-
дувки, в якій окислюється більше заліза і вдуваний кисень безпосередньо стика-
ється з рідким металом; зона циркуляції, в якій відбувається окислення домішок 
за рахунок кисню, що потрапляє в метал у результаті розчинення в ньому окису 
заліза. Головним джерелом тепла киснево-конверторної плавки є тепло, що виді-
ляється при окисленні вуглецю і кремнію: 40-45 % тепла хімічних реакцій вно-
ситься за рахунок окислення вуглецю та 25-30 % – за рахунок окислення крем-
нію. В тепловому балансі першого періоду продувки (перші 5 хв.) основним 
джерелом тепла є тепло, що отримується від окислення кремнію (70-75 %). При 
підвищених витратах металевої шихти, коли внаслідок значного переохолоджен-
ня ванни окислення вуглецю уповільнюється, роль кремнію як основного тепло-
носія ще збільшується.

Тривалість продувки ванни в кисневих конверторах складає всього 12-
18 хв., тому для успішного здійснення десульфурації і дефосфорації металу не-
обхідно використовувати якісне вапно, що має високу реакційну властивість, 
тобто здатність швидко розчинятися в шлаку. 

У кисневих конверторах виробляється вуглецева та легована сталь. Механі-
чні і технологічні властивості такої сталі за рядом показників вищі, ніж марте-
нівської сталі аналогічних марок.

Типовий вміст шкідливих домішок у бессемерівській, мартенівській та кис-
нево-конверторній сталі різний. Найменш чистою є бессемерівська сталь: у ній 
на 1 млн. атомів заліза припадає більше 4000 атомів шкідливих домішок. З ура-
хуванням наявності домішок кольорових металів сумарна забрудненість металу 
різних способів виробництва приблизно складає (ат. ррm.): бессемерівська сталь 
– 5000, мартенівська – 2000, киснево-конверторна – 1900.
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