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Основні процеси 

Доменний процес – основний процес виробництва чавуну. 

1. Будова доменної печі  

Доменна піч (мал. 3.1.1) є шахтною піччю. У неї виділяють: колошник, шахту, розпар, заплечики 
та горно. Через колошниковий затвор в доменну піч завантажують шихту. Шахта має 
конусоподібну форму, що дозволяє вільно опускатися шихті. На рівні розпару та заплечиків 
утворюється губчасте залізо, яке потім навуглецьовується, плавиться і стікає в горно. Заплечики 
звужуються до горна і утримують тверду шихту в розпарі та шахті. 
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В горні на лещаді накопичується рідкий чавун. Його густина 6900 кг/м3, а густина шлаку 
приблизно 2500 кг/м3, тому над чавуном знаходиться шар шлаку. Накопичені шлак та чавун 
випускаються в чавуновозні та шлакові ковші, через льотки, розташовані в нижній частині горна. 
Температура чавуну при випуску – 1300-1450°С, шлаку – на 40-80°С вища. 

Окислювальне повітря  (дуття) для горіння палива подається крізь фурми під тиском до 500 кПа, 
попередньо воно підігрівається в регенеративних печах – повітронагрівачах. На колошнику 
знаходиться засипний апарат та газовідвід для доменного газу. 

2. Доменний процес  

Обов’язковим етапом цього процесу є підготовка шихти: сирі матеріали доменної плавки, взяті 
в певних масових відношеннях, складають шихту. Шихтові матеріали перед плавкою підлягають 
підготовці. Найбільш складна підготовка потрібна для руд. Перед плавкою руди сортують за 
величиною шматків, хімічним складом, фізичними та мінеральними характеристиками. Близько 
85%  залізних руд перед плавкою підлягають збагаченню з отриманням збагаченої руди – 
концентрату (підвищена кількість металу). Збагачення проводиться миттям, гравітаційними, 
електромагнітними методами тощо. Миття руди сильним напором води дозволяє частково 
відділити піщано-глинисту порожню породу від залізовмісних мінералів. Мокра осадка полягає у 
відокремленні важких, багатих на метал шматків руди від більш легкої порожньої породи у 
висхідних потоках води або важких суспензіях. Магнетити збагачують на електромагнітних 
сепараторах після їх подрібнення. Особливо важливе значення має окускування концентратів та 
дрібних руд. Ця процедура проводиться після збагачення брикетуванням, агломерацією або 
отриманням окатишів (круглих шматків). Найбільше розповсюдження отримала агломерація 
(спікання) на міцних агломераційних машинах безперервної дії продуктивністю до  
3000 т і більше агломерату щодобово. 

Рудний дрібняк розміром шматків не більше 5-8 мм в кількості 40-70% змішується з 
колошниковим пилом, 20-30% чавунного брухту, 5-10% вапняку, 4-7% коксину, 5-6% води. 
Внаслідок спікання цієї шихти при температурі 1200-1500°С утворюється пористий агломерат, 
який має задовільну міцність, добру відновлюваність, знижений вміст сірки. Офлюсований 
агломерат (з додаванням 12% вапна до основності в 0,6-1,45) – головний вид сировини доменних 
печей. Більш ефективним способом окускування дрібного концентрату є отримання окатишів 
(розміром 10-30 мм та більше) в обертових барабанах або тарілчастих окускувачах. Для 
отримання окатишів дрібний концентрат змішують з вапном або глиною та зволожують водою 
(до 8-10%). В окускувачах при обертанні барабанів або чаш рудна шихта пересипається і 
збирається в окатиші. Умовно доменний процес (мал. 3.1.2), що протікає в доменній печі, можна 
поділити на етапи: горіння вуглецю палива; розкладення компонентів шихти; відновлення 
оксидів; навуглецювання заліза; шлакоутворення. Ці етапи процесу відбуваються в печі 
одночасно, але з різною інтенсивністю та на різних рівнях печі. В печі безперервно рухаються: 
згори донизу – потік шихти, знизу догори – потік газів, які утворюються при горінні палива та 
реакціях із складовими шихти.  
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Суть доменної плавки полягає у відновленні заліза з оксидів у руді, навуглецюванні заліза та 
окислюванні пустої породи і золи палива. 

Кисень дуття вступає в реакцію з вуглецем коксу: 

 

де + Н – реакції протікають з віддачею тепла;  

     – Н – з поглинанням тепла. 

 Діоксид вуглецю при температурі вище 1000°С при наявності вуглецю розжареного коксу над 
фурмами відновлюється в монооксид вуглецю:  

 

Монооксид вуглецю при подальшому підйомі відновлює оксиди заліза, а сам при цьому знову 
переходить у діоксид вуглецю. Таким чином, окислення вуглецю палива в доменному процесі 
забезпечує необхідне для плавки тепло; окрім цього, вуглецем відновлюються оксиди та 
навуглецьовується залізо.   

Розкладання компонентів шихти протікає по-різному – в залежності від її складу. При роботі на 
шихті, яка містить флюси і частину сирої руди, найважливішими процесами у верхній частині 
печі є руйнування гідратів оксиду заліза, оксиду алюмінію та розкладання вапняку флюсу за 
реакцією: 

 

Якщо в піч подається вже відфлюсований агломерат, ці процеси протікають при агломерації і гази 
з доменної печі майже не йдуть. 

Відновлення оксидів та утворення чавуну починається з відновлення оксидів заліза 
монооксидом вуглецю в середній частині шахти. 
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При опусканні шихти до розпару ці реакції розвиваються і протікають швидше: 

 

Гігроскопічна волога шихти в колошнику та у верхній частині шахти випаровується і зноситься в 
склад колошникового газу. Гідратна (конституційна) волога виділяється з мінералів при t = 400-
1000°C та розкладається, як і водяна пара, що надходить у склад дуття вуглецем за реакцією 

 

Утворений водень також є відновлювачем руди: 

 

Реакції відновлення оксидів заліза газами називають реакціями непрямого відновлення; вони 
протікають при температурі 450-550°С. В розпарі та на верхніх шарах заплечиків при температурі 
1000-1200°С закінчується відновленням губчастого (пористого) заліза за реакцією 

Сполуки марганцю та фосфору з рудних металів, а також кремнію з порожньої породи також 
частково відновлюються в області заплечиків вуглецем: 

Навуглецьовування заліза починається в шахті відразу за його відновленням з утворенням карбіду 
заліза (Fe3C). Окрім вуглецю, в залізі одночасно розчиняються відновлені марганець, кремній, 
фосфор, а також сірка з коксу, внаслідок чого і утворюється чавун. В міру розчинення домішок 
знижується температура плавлення утвореного сплаву; якщо для чистого заліза вона становить 
1539°С, то для чавуну – 1100-1350°С в залежності від кількості домішок. Утворений чавун 
збирають в горні печі. 

Шлакоутворення активно розвивається при проходженні шихти в області розпару після 
закінчення процесів відновлення оксидів Fe в доменній печі. Шлак складається з оксидів 
порожньої породи та золи коксу, а також флюсу, спеціально доданого в піч, щоб забезпечити 
достатню рідинотекучість шлаку при температурі 1400-1450°С. Основні складові доменного 
шлаку: кремнезем (30-45%), оксид кальцію (40-50%), глинозем (10-25%). Склад шлаку залежить 
від порожньої породи руди, а також від того, що отримують в доменній печі – переробний чавун, 
ливарний чавун чи феросплави. 

Для виробництва чавуну, крім доменних печей, необхідні повітронагрівачі. Для продуктивної 
праці доменної печі об’ємом 2700 м3 в неї необхідно вдувати приблизно 8 млн. м3  повітря 
щодобово та 500000 м3 кисню додатково. Ця суміш нагрівається до 900-1200°С, змішується з 
доменним газом і направляється в камеру горіння. Охолоджені гази випускаються через нижню 
частину повітронагрівача в димар.  


