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МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМПЛЕКС

Металургією називають тісно пов’язані між собою галузі науки і промис
ловості, які забезпечують первинне отримання металів. Як наука вона вивчає 
теоретичні основи одержання металів, необхідні для виробництва, фізико-
хімічні і технологічні умови, розробляє нові технологічні процеси. Як галузь 
промисловості металургія займається одержанням металів із руд та інших видів 
сировини, що містить метали.

Металургія є матеріальною основою для розвитку всіх без винятку галузей 
народного господарства. Основною кінцевою метою металургійного виробницт
ва є одержання металів з перероблюваної сировини у вільному металевому стані 
або у вигляді хімічної сполуки. На практиці це вирішується за допомогою спеці
альних технологічних операцій і прийомів, що забезпечують відокремлення ком
понентів порожньої породи від цінних складових сировини. Ці операції і прийо
ми називаються металургійними процесами. 

4.1. Виробництво чавуну

4.1.1. Загальна характеристика

Чавун – високовуглецевий (2,14-6,3 %, 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 яко
сті, твердіє з утворенням евтектики.

Чавун – найважливіший первинний продукт чорної металургії. Використо
вується для переробки при виробництві сталі та як компонент шихти при вто
ринній плавці в чавуноливарному виробництві. Чавун вторинної плавки – один з 
основних конструкційних матеріалів; використовується як ливарний сплав. Ши
рокому використанню чавуну в машинобудуванні сприяють його міцність, зно
состійкість та добрі ливарні якості. В сучасному машинобудуванні на долю ча
вунних деталей припадає близько 75 % від загальної маси заготовок. Крім чаву
ну, в доменній печі виплавляють феросплави, феромарганець доменний (70-75 % 
Mn і до 2 % Si), його використовують для розкислення сталі.
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Класифікація та властивості чавуну
Чавун, отриманий з доменних печей, поділяють:
 на переробний чавун (використовується для переробки в сталь);
 ливарний чавун (один з компонентів шихти в чавуноливарному виробництві).
До 70-х рр. ХХ століття виплавляли дзеркальний чавун (10-25 % Mn) – роз

кислювач 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 чавуноливарних цехах чавун поділяють:
 у залежності від ступеня графітизації, що обумовлює вид зламу: сірий, 

білий, половинчастий (або вибілений);
 у залежності від форми включень графіту: чавун з пластівчастим, куле

подібним (високоміцний), вермікулярним та розетковим (ковкий чавун) 
графітом;

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

 залежно від призначення: конструкційний, чавун зі спеціальними якос
тями;

 за хімічним складом: легований, нелегований.

Сірий чавун – найбільш поширений у використанні вид чавуну (машино-
будування, сантехніка, будівельні конструкції) – має включення графіту пластів
частої форми. Його якості залежать від структури металевої основи, форми, роз
міру, кількості та характеру розподілу включень графіту. Велика конструкційна 
особливість сірого чавуну – більш високе, ніж у сталі, відношення границі теку
чості до границі міцності на розтягання (рис. 4.1.1).

Білий чавун являє собою сплав, у якому надлишковий вуглець знаходиться 
в зв’язаному стані у вигляді карбідів заліза Fe3C (цементит) або спеціальних кар
бідів (у легованому чавуні) і який внаслідок низьких механічних якостей та кри
хкості має обмежене використання для деталей простої конфігурації, що працю
ють 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 ви
готовлення деталей підвищеної зносостійкості (прокатні валки).

Розділ 4. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Рис. 4.1.1. Мікроструктура чавуну
СЧ25 для втулок дизелів ЧН 25/34, 
400
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Ковкий чавун. Відливки білого чавуну підлягають графітизуючому випалу, 
внаслідок чого цементит 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-, тракто
ро- та сільгоспмашинобудуванні.

Високоміцний чавун характеризується кулеподібною формою включень 
графіту, отримують його шляхом модифікування рідкого чавуну присадками 
Mg, Ce, Y, Ca та інших елементів (рис. 4.1.2). Має добрі ливарні та технологічні 
якості (рідинотекучість, лінійна усадка, обробка різанням). Використовується 
для заміни сталевих ливарних та кованих деталей у машинобудуванні.

Вермікулярний чавун. Високоміцні чавуни, які мають включення так зва
ного вермікулярного графіту, за якостями займають проміжне положення між 
чавуном з кулеподібним та чавуном з пластівчастим графітом. Він має добрі тех
нологічні якості (невелика об’ємна усадка, висока теплопровідність). Використо
вується в двигунобудуванні та інших галузях машинобудування.

Леговані чавуни. Для покращення міцнісних, експлуатаційних характерис
тик 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 вміс
ту основних легуючих елементів – хромисті, нікелеві, алюмінієві та ін.; за ступе
нем легування: низьколеговані (сумарна кількість легуючих елементів менш ніж 
2,5 %), середньолеговані (2,5-10 %), високолеговані (більше 10 %).

Одержання чавуну

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

Металургійний цикл (шлях від залізної руди до готового металу) починаєть
ся з підготовки руди. Для одержання чавуну використовують червоні, бурі та маг

Рис. 4.1.2. Мікроструктура 
високоміцного чавуну ВЧ50 
для поршневих кілець дизе-
лів ЧН 25/34,  600
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нітні залізняки (оксиди) і залізний шпат (карбонат). Первинна підготовка має вели
ке значення: чим ретельніше підготувати руду до доменної плавки, тим вища буде 
продуктивність печі, нижчі витрати палива та вища якість чавуну, що виплавляєть
ся. Схема її складна і має такі принципові процеси: подрібнення, магнітна сепара
ція, флотація, усереднення, окускування залізної сировини, отримання окатишів.

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

В усіх залізних рудах, а також у золі від коксу містяться кремнезем та глинозем 
у надлишкових кількостях, тому в шихту як флюс додають вапняк або доломіт, вони 
сприяють шлакуванню і видаленню 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 виро
бництва, 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 ви
значається 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 наса
док повітронагрівачів, сталевих зливків, коксових батарей, для опалення пароге
нераторів та ін. Теплота згоряння 3500-4000 кДж/м3 (850-950 ккал/м3).

4.1.2. Основні техніко-економічні показники доменної плавки

Основними показниками є продуктивність за одиницю часу та витрати кок
су на тонну виплавленого чавуну.

1. З технічного погляду продуктивність доменних печей оцінюють кое
фіцієнтом використання корисного об’єму (КВКО), що показує відношення ко
рисного об’єму печі до середньої виплавки чавуну за добу. Чим менше значення 
коефіцієнта, тим продуктивніше працює піч. У 80-ті роки він складав 0,55-0,45.

Можна користуватися ще зворотним показником КВКО – зніманням чаву-
ну з 1 м3 корисного об’єму. Продуктивність доменної печі даного об’єму зале
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жить від інтенсивності плавки (яка становила у 80-ті роки в середньому 0,95-
1,25 т/м3 на добу) та питомих витрат коксу (на 1 т переробного чавуну складає 
360-540 кг/т – в залежності від якості виробництва).

Ще один показник: витрати залізовмісної частини шихти на 1 т чавуну; 
складає 1,5-1,9 т, коефіцієнт використання заліза при цьому 0,96-0,98.

2. З економічного погляду для оцінки результатів роботи колективів до
менних цехів використовують показники продуктивності праці та собівартості 
чавуну.

Продуктивність праці виражається річною виплавкою чавуну, що припа
дає на одного робітника доменного цеху, виражається у тоннах переробного ча
вуну і складає близько 8 тис. тонн на одного робітника (1979 р.).

Собівартість чавуну враховує витрати матеріалів, живої праці і основних 
фондів у грошовому відношенні. Середня структура собівартості чавуну складає 
приблизно такі витрати у процентах: сирі матеріали – 42 %, технічне паливо –
50 %, заробітна платня – 1,5 %, амортизація – 1,5 %, інші витрати – 5,0 % 
(1979 р.).

За іншими даними: матеріальні витрати – 82,9 %, амортизація основних 
фондів – 0,8 %, основна заробітна платня – 2,6 %, відрахування на соціальні за
ходи – 3,1 %, інші витрати – 10,6 % (1993 р.).

3. Для оцінки теплової роботи доменної печі можна прийняти, що витра
ти тепла на один кг переробного чавуну становлять 12300 кДж (2900 ккал), а для 
добре працюючих печей – навіть 11200-11500 кДж (2650-2700 ккал).

Виробництво залізної руди в Україні і повний обсяг продукції – 105,0
млн. т; на душу населення – 2023 кг (1990 р.); 119,9 млн. т. (2004 р.)
[Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України]

Географія розташування

Основні фактори розміщення підприємств повного циклу (з випуском чаву
ну, сталі та прокату) – їх в Україні 12 – місця залягання залізної руди та коксів
ного вугілля, що викликано великою паливно-сировинною єдністю виробництва. 
При такій орієнтації виробництва чавуну досягається економія на транспортних 
витратах і споживач отримує продукцію найнижчої собівартості. Вода, зручне 
транспортно-географічне розташування та інші фактори лише конкретизують 
локалізацію підприємств. 

 Виробництва повного циклу розміщені в таких районах:
 Наддніпрянщина (Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя);
 Криворіжжя (Кривий Ріг);
 Донбас (Донецьк, Макіївка, Комунарськ, Костянтинівка, Краматорськ, 

Єнакієве, Алчевськ);
 Приазов’я (Маріуполь, Керч).
 Найбільшими металургійними комбінатами є “Криворіжсталь”, 

“Азовсталь” (Маріуполь), “Запоріжсталь”, Донецький та Макіївський.
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4.1.3. Основні технологічні процеси

Доменний процес – основний процес виробництва чавуну.
1. Будова доменної печі 
Доменна піч (рис. 4.1.3) є шахтною піччю. У неї виділяють: колошник, шах

ту, розпар, заплечики та горно. Через колошниковий затвор у доменну піч заван
тажують шихту. Шахта має конусоподібну форму, що дозволяє вільно опускати
ся 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.

У 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.

Рис. 4.1.3. Сучасна доменна піч:
1 – скіп; 2 – приймальна воронка; 

3 – розкладач шихти; 4 – повітряна 
фурма; 5 – чавунна летка; 

6 – шлакова летка

   Колошник

   Шахта

   Розпар

   Заплечики

   Горн
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2. Доменний процес 
Обов’язковим етапом цього процесу є підготовка шихти: сирі матеріали 

доменної плавки, взяті в певних масових відношеннях, складають шихту. Ших
тові матеріали перед плавкою підлягають підготовці. Найбільш складна підгото
вка потрібна для руд. Перед плавкою руди сортують за величиною шматків, хі
мічним складом, фізичними та мінеральними характеристиками. Близько 85 % 
залізних руд перед плавкою підлягають збагаченню з отриманням збагаченої 
руди – концентрату (підвищена кількість металу). Збагачення проводиться мит
тям, 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 порож
ньої породи у висхідних потоках води або важких суспензіях. Магнетити збага
чують 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 про
дуктивністю 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, зни
жений вміст сірки. Офлюсований агломерат (з додаванням 12 % вапна до основ
ності в 0,6-1,45) – головний вид сировини доменних печей.

Більш ефективним способом окускування дрібного концентрату є отриман
ня окатишів (розміром 10-30 мм та більше) в обертових барабанах або тарілчас
тих окускувачах. Для отримання окатишів дрібний концентрат змішують з вап
ном 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 (рис. 4.3 і 4.4), що протікає в доменній печі, можна 
поділити на етапи: горіння вуглецю палива; розкладення компонентів шихти; від
новлення оксидів; навуглецювання заліза; шлакоутворення. Ці етапи процесу від
буваються в печі одночасно, але з різною інтенсивністю та на різних рівнях печі.

У печі безперервно рухаються: з верху до низу – потік шихти, з низу до 
верху – потік газів, які утворюються при горінні палива та реакціях із складови
ми шихти.

Суть доменної плавки полягає у відновленні заліза з оксидів у руді, навуг
лецюванні заліза та окислюванні пустої породи і золи палива.

Кисень дуття вступає в реакцію з вуглецем коксу:

де + ΔН – реакції протікають з віддачею тепла; – ΔН – з поглинанням тепла.
Діоксид вуглецю при температурі вище 1000 °С за наявності вуглецю роз

жареного коксу над фурмами відновлюється в монооксид вуглецю: 

,ΔCOOC 22 H
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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, найважли
вішими 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 ок
сидів заліза монооксидом вуглецю в середній частині шахти. При опусканні ши
хти до розпару ці реакції розвиваються і протікають швидше:

Гігроскопічна волога шихти в колошнику та у верхній частині шахти випа
ровується 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 верх
ніх шарах заплечиків при температурі 1000-1200 °С закінчується відновлення 
губчастого (пористого) заліза за реакцією

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

.CO2CCO2 H

.COCaOCaCO 23 

.COFeCOFeO

,COFeO3COOFe

,COOFe2COOFe3

2

243

24332

H

H

H






.COHCOH 22 H

.OHOFe2HOFe3 243232 

.COFeCFeO H
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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 утво
рюється чавун. У міру розчинення домішок знижується температура плавлення утво
реного сплаву; якщо для чистого заліза вона становить 1539 °С, то для чавуну – 1100-
1350 °С в залежності від кількості домішок. Утворений чавун збирають у горні печі.

Рис. 4.1.4. Доменний цех:
1 – доменна піч; 2 – пилоуловлювачі; 3 – скіповий підйомник; 4 – машинна споруда 

підйомника; 5 – бункерна естакада; 6 – скіпова яма під коксовими бункерами; 
7 – рудний перевантажувач; 8 – розвантажувальна траншея та вагоноперекидач; 

9 – штабелі руди на рудному дворі; 10 – повітронагрівачі; 11 – димарі повітронагрівачів; 
12 – ливарний двір; 13 – ківшики для чавуну; 14 – ківшики для шлаку

.P2CO5CaO3C5)(POCa

,CO2SiC2SiO

,COMnCMnO
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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, спеціаль
но доданого в піч, щоб забезпечити достатню рідинотекучість шлаку при темпе
ратурі 1400-1450 °С. Основні складові доменного шлаку: кремнезем (30-45 %), 
оксид кальцію (40-50 %), глинозем (10-25 %). Склад шлаку залежить від порож
ньої 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 ка
меру горіння. Охолоджені гази випускаються через нижню частину повітронаг
рівача в димар.

4.1.4. Ресурсозабезпечення

Паливо для доменної печі є не лише джерелом тепла, але й реагентом, який 
забезпечує відновлення заліза з руди та утворення чавуну.

Основні вимоги до палива: висока теплотворна здатність, малий вміст золи 
та вологи, чистота за вмістом шкідливих домішок, висока механічна міцність, 
пористість для забезпечення інтенсивного горіння. Воно повинно бути недефіци
тним і мати малу вартість.

Головними видами палива є кам’яновугільний кокс та природний газ. 
Окрім цього, потрібні флюси, вода, повітря, вогнетривкі та формувальні матеріа
ли; особливе місце займають руди.

Кам’яновугільний кокс – калорійний, не розтріскується при нагріванні, 
має високу пористість та реакційну здатність. Його отримують зі спеціального 
коксівного вугілля, з вмістом легких речовин 18-26 %. При коксуванні відбува
ється вилучення легких речовин, а тверда маса спікається і утворює пористе па
ливо – кокс. Має теплоту згоряння 6500-7500 ккал/кг (27,2-31,4 МДж/кг) і міс
тить 0,5-1,8 % сірки та 6-16 % золи. Побічним продуктом є коксовий газ. На ви
плавку 1 т чавуну витрачається близько 550 кг коксу. При цьому вартість коксу 
складає 45-55 % собівартості чавуну.

Природний газ – найбільш ефективне паливо, теплота згоряння 8000-
12000 ккал/м3 (36,6-50,5 МДж/м3), вдування 60-100 м3 природного газу на 1 т 
чавуну зменшує витрати коксу на 10-15 %, підвищує відновлювальну здатність 
доменних газів, забезпечує більш високу продуктивність доменної печі.

Як паливо можна застосовувати ще і вугільний пил та мазут.
Повітря використовують для забезпечення горіння палива та отримання 

високих температур. Його нагрівають до 980-1200 °С і вдувають у доменну піч; 
разом з повітрям часто подається до 32 % кисню, який обумовлює підвищення 
температури та різко прискорює плавку.

Вода є необхідним елементом у доменному виробництві. Її застосовують 
для охолодження домен, при цьому витрачається близько 1 м3 за годину на 1 м3

корисного об’єму печі або 20-25 м3 на 1 т чавуну. Температура води в охолоджу
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вальних пристроях підвищується в середньому на 5-8 °С (в деяких зонах печі на 
15-30 °С); відпрацьована вода після охолодження в спеціальних басейнах або 
градирнях знов подається в охолоджувальну систему печі.

Основні вимоги до якості води доменного виробництва: рH 9,5-10,8; вміст 
завислих домішок до 2000 мг/л. 

Вогнетривкі матеріали використовують у вигляді цегли для кладки до
менних печей, порошків для наварки подів та відкосів металевої ванни печей, 
для протипригарного фарбування ливарних форм, пробок для ківшиків, як буді
вельний матеріал, у фізико-хімічних процесах, які протікають у металургійних 
агрегатах. 

Вогнетривкі матеріали повинні відзначатися вогнетривкістю, тобто опором 
пом’якшенню та деформації при високих температурах; будівельною міцністю, 
термостійкістю (стійкість проти розтріскування при частих та різких змінах тем
ператури), хімічною стійкістю, низьким коефіцієнтом термічного розширення.

За хімічним складом вогнетривкі матеріали поділяють на кислі, напівкислі, 
напівосновні, основні та нейтральні. Ці назви зумовлені вмістом кислих або ос
новних окисів у вогнеопорі.

Для доменних печей зі слабокислих вогнетривів використовують шамот 
(його використовують для футеровки доменних печей, попередньо нагрівши до 
1610-1750 °С), а також нейтральні вуглецеві вогнетриви, які виготовляють з гра
фіту та шамоту на глиняній зв’язці. Вогнетривкість їх перевищує 2000 °С. Вико
ристовуються для кладки лещаді та для нижньої частини шахти доменних печей. 

Формувальні матеріали – інші матеріали. Вони бувають основними (піски 
та глини) і допоміжними. Піски і глини є гірськими породами і розрізняються 
між собою за вмістом так званих глинистих складових. Кварцеві піски містять до 
2 % глинистої складової, глинисті – 2-50 %. Замість звичайних формувальних 
глин у суміші іноді використовують бентонітові глини, часточки яких мають 
велику здатність до набухання, вода проникає всередину їх, тому ці глини мають 
у два-три рази більшу сполучну здатність, ніж звичайні. 

Формувальна суміш складається з кварцевого піску, глини, води, протипри
гарних матеріалів. До допоміжних матеріалів відносяться зв’язувальні стержневі 
закріплювачі, протипригарні матеріали (кам’яне вугілля, мазут, графіт, фарби та 
ін.), які призначені для покриття форм та стержнів або як добавки до сумішей.

Руди

Залізні руди – гірські породи, які складаються з хімічних сполук заліза (Fe2O3; 
Fe3О4; 2Fe2O3·3H2O; FeCO3) та порожньої породи (піщаник, вапняк, доломіт).

Вимоги до руд: високий вміст заліза – 30-70 %; добра відновлюваність; 
склад та стан шлаку, які забезпечують легкість його видалення у вигляді шлаку; 
задовільна кускуватість; низька вартість.

Найважливішими залізними рудами є: 
 магнітний залізняк (магнетит) – магнітний окис заліза, містить 72,4 % Fe 

у вигляді магнетиту (Fe3O4), в руді 55-60 % Fe;
 червоний залізняк (гематит) – безводний окис заліза Fe2O3 (70 % Fe), 

руда містить 58-60 % Fe. Це найбільш розповсюджений вид руди в світі;

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 199

 бурий залізняк – водні окиси заліза, найчастіше 2Fe2O3·3H2O (52-66 % 
Fe), в руді 30-50 % Fe;

 шпатовий залізняк (сидерит) – карбонат заліза FeCO3 (48,3 % Fe), в руді 
30-45 % Fe.

Залізисті кварцити – магнетит та гематит містять 35-40 % Fe з кремнис
тою порожньою породою.

Крім цих руд, використовують комплексні руди: 
 хроміти, які містять, крім заліза, 37,5 % окису хрому; 
 хромонікелеві залізні руди (1,5 % хрому та 0,5 % нікелю); 
 титаномагнетити (0,4 % ванадію та до 13 % двоокису титану).

Також у доменній плавці використовують відходи металургійного виробни
цтва: скрап, залізисті та марганцеві шлаки, спечений рудний пил, окалину, недо
гарки та інше. 

Марганцеві руди використовують для введення марганцю в склад чавуну. 
Вони містять 25-50 % Mn у вигляді окислів MnO2, Mn2O3, Mn3O4.

Флюси використовують для оплавлення важкоплавкої порожньої породи 
руд та золи палива з утворенням низькоплавкого шлаку спеціального складу, 
який легко витікає з доменної печі, а також для часткового видалення сірки в 
шлак. Оскільки найчастіше порожня порода руди має кислотний характер, у яко
сті флюсів використовують основні матеріали – вапняк CaCO3, доломіт CaCO-
3·MgCO3. Якщо склад породи має основний характер, використовують кварц, 
піщаник та ін. Флюси не повинні містити значну кількість сірки та фосфору, не 
більше 2-4 % кремнезему та глинозему, які збільшують витрати флюсів та кіль
кість утвореного шлаку; вміст кальцію – не менше 50-52 %. Флюси перед плав
кою підлягають подрібненню на шматки розміром 30-80 мм. 

Витрати руди на 1 т чавуну, що виплавляється, змінюються в широких 
межах; вони залежать від вмісту заліза в руді та замінювачів руди в шихті, а та
кож від виносу колошникового пилу, який при роботі на шматковій руді в міц
ному агломераті не перевищує іноді 30-50 кг на 1 т чавуну, а при роботі на пилу
ватій руді досягає 200-300 кг і більше. 

Витрати флюсу змінюються від 0 при самоплавці шихти до 1 т на 1 т ча
вуну та більше при дуже бідній руді з кислою порожньою породою.

4.1.5. Основні напрямки прогресу в чавуноливарному виробництві

Для зменшення антропогенного впливу чавунного виробництва на навколи
шнє середовище потрібне вдосконалення виробничого процесу. Взагалі чавун
виробляється для перетворення в сталь (окрім ливарного), тому необхідно перебу
дувати процес так, щоб створити пряме відновлення заліза з руди для сталевого 
виробництва, минаючи чавунне виробництво. Крім цього, доцільним буде і заміна 
застарілих очисних споруд на нові, очищення газів, стічних вод, зменшення кіль
кості брухту та шлаку, а також розробка заходів по вторинному їх використанню.

Значно зменшує шкідливі викиди в атмосферу безкоксовий спосіб отриман
ня заліза шляхом безпосереднього відновлення його з руди воднем або конверто
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ваним природним газом. При цьому виключаються такі особливо забруднюючі 
атмосферу переробки, як доменна та коксохімічна. 

Технологічний процес здійснюється в такий спосіб: отриманий збагаченням 
бідних руд магнетитовий концентрат (більше 70 % Fe) у вигляді порошку змішу
ється з бентонітом (спеціальна глина) та вапном (виконує роль флюсу) і переда
ється в окускувач для отримання залізорудних окатишів (d ≈ 10 мм). Процес 
отримання губчастого заліза здійснюється в протитечії. В шахтну піч зверху за
вантажуються залізорудні матеріали, а знизу подається природний газ, поперед
ньо оброблений, внаслідок чого він розкладається на водень та оксид вуглецю. 
При температурі 1100 °С окатиші відновлюються в губчасте залізо (95 % Fe та 
близько 1 % С). В Україні виготовлення окатишів здійснює Полтавський гірни
чозбагачувальний  комбінат. Після охолодження воно подається на плавку. Шла
ми процесів газоочистки направляють у відстійники для отримання пульпи, яку 
використовують як сировину при виробництві окатишів.

Також добрий ефект дає впровадження системи обігового водопостачання, 
системи випарювального охолодження з використанням прихованої теплоти па
роутворення із застосуванням хімічно очищеної деаерованої води.

4.1.6. Основні світові тенденції розвитку чорної металургії

Починаючи з 1992 року, на світовому ринку намітилася тенденція до збіль
шення виробництва сталі, що, за прогнозами аналітиків, буде зростати, принайм
ні, до 2005 року, досягши рівня 800 млн. т. Слідом за ним буде підвищуватися і 
виробництво передільної сировини (чавун і залізо прямого відновлення), обсяги 
якого до 2005 року оцінюються в 640 млн. т. Незважаючи на те, що на той час 
повинен підвищитися і рівень переробки брухту, передільна сировина залишить
ся найважливішим фактором у розвитку металургійної галузі.

На зростання виробництва передільної сировини впливає ситуація з морсь
кими постачаннями руди, їхні обсяги за минуле десятиліття зросли з 347 млн. т у 
1990 р. до 430-440 млн. т у 2000 р. На розвиток ринку морських перевезень знач
ною мірою вплинув зрослий рівень попиту на окатиші, що піднявся за останні 
десять років з 50 до 75 млн. т, або з 14 % до 17 % від усього світового ринку 
морських постачань руди. Дана тенденція збережеться і протягом наступного 
десятиліття.

Незважаючи на це, добування руди не поспіває за ростом попиту. За десять 
років споживчий попит на морські постачання залізорудних окатишів збільшив
ся на 50 %, у той час як виробництво передільної сировини зросло усього на 
13 %, а обсяги морських постачань залізної руди – на 27 %.

Збільшення попиту на окатиші як для доменної плавки, так і прямого відно
влення сталі викликано появою нових тенденцій у загальносвітовому виробниц
тві чавуну та сталі. Триваючий перехід на електродугові печі і технології прямо
го відновлення обумовили ріст попиту на окатиші прямого відновлення. У до
менному виробництві потреба в окатишах зумовлена жорсткістю екологічних 
нормативів, через що виробники відмовляються від агломашин або споконвічно 
будують доменні печі, що не використовують ці машини. За останні десять років 
загальносвітове виробництво заліза прямого відновлення виросло на 150 %, тоб
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то майже на 10 % у рік. Випливаючи з даної тенденції, обсяги виробництва руди 
для технологій прямого відновлення збільшилися за останнє десятиліття з 25
25 млн. т до 60 млн. т. Найбільше зросло виробництво окатишів, використання 
яких збільшує ефективність виробництва.

Як показує досвід, на продуктивність реакторів прямого відновлення впли
вають наступні якості окатиша: тривалий термін використання окатишів з пок
риттям; більш висока відновлюваність; однорідний розмір; низький рівень домі
шок; низький рівень утворення дріб’язку.

Ще одним важливим фактором, що сприяє росту споживання окатишів, є 
збільшення використання модулів прямого відновлення з 500 тис. т/рік до 
1,6 млн. т/рік. Нагадаємо, що основний виробник реакторів прямого відновлення 
– компанія „Міdrех Соrроrаtіоn”, що домінує на світовому ринку.

Що стосується доменного сегмента галузі, то за період з 1990 по 1999 рр. у 
країнах Європейського Союзу виробництво рідкого металу збільшувалося на 
1,4 % у рік (статистика по 33 доменних печах). Одним з факторів, що вплинули 
на підвищення виробництва доменних печей, стало використання агломерованої 
руди, потреба в якій, за даними проведених у Євросоюзі і Японії досліджень, 
зросла за останні роки з 60 % до 90 %. В умовах боротьби за підвищення продук
тивності печей сталевиробники пред’являють усе більш високі вимоги до якості 
руди, що насамперед обумовлюється підвищеним вмістом Fе, низьким рівнем 
фосфатів і глинозему і високою газопроникністю шихти. Підвищений вміст залі
за знижує відсоток утворення шлаку, що, у свою чергу, знижує витрату коксу і 
поліпшує продуктивність печі. Низький рівень фосфорних з’єднань відповідає 
вимогам споживачів сталі, особливо представників автомобільної індустрії. Зни
ження рівня глинозему позначається на збільшенні вдмухування пиловугільного 
палива в доменну піч, а висока газопроникність підвищує продуктивність агло
мератної машини.

Що ж стосується світових цін на залізну руду, то тут варто враховувати 
параметри економічного циклу конкретної країни або регіону. На початку 80-х 
років ціни на передільну сировину змінювалися в прямій залежності від цін на 
сталь, однак у 1987-1989 і 1993-1995 рр., тобто в періоди, коли ціни на сталь до
сягали піку, ціни на сировину значно відставали: останні розраховувалися в ін
шому процентному відношенні, ніж ціни на сталепродукти.

Циклічні коливання виробництва сталі в індустріально розвинутих країнах 
практично збігаються зі змінами обсягів морських постачань залізної руди. Що 
ж стосується країн, що розвиваються, то зростання виробництва сталі і зв’язане з 
ним збільшення морських постачань руди важко назвати циклічними.

В даних умовах, щоб утриматися на плаву, світовим постачальникам руди 
потрібно впроваджувати цілий ряд нововведень, як то: диверсифікувати номенк
латуру готової продукції, збільшувати її економічну корисність і вибудовувати 
вертикальні структури виробництва від шахти до морського порту.

У 2000 р. ринок залізної руди характеризується високим рівнем споживчого 
попиту, стимулюючою загальносвітовою тенденцією до збільшення обсягів ви
робництва чорнової сталі і числа постачань від виробників руди. Зростання ви
робництва сталі неминуче призвело до нестабільності цін на світовому ринку, 
що насамперед позначилося на найбільш ходових торговельних марках гаряче
катаного рулону. Прогнози на майбутнє світової економіки стають усе більш 

Розділ 4. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій202

невизначеними через недавнє підвищення цін на нафту і можливості подальшого 
їхнього злету, але можна припустити, що в найближчий час зростання загальнос
вітового виробництва сталі почне сповільнюватися.

Зростання економічних показників у металургійній галузі привело до того, 
що виробники залізної руди в усьому світі значно підвищили вихід продукції. 
Попереду йдуть бразильські добувачі: за перші 6 місяців 2001 року виробництво 
руди в країні піднялося на 25,4 %, до 63,371 млн. т, а от в Австралії за той же 
період було добуто 71,654 млн. т руди, що означає спад виробництва на 9,8 %.

Згідно з останніми статистичними даними, бразильські компанії не збира
ються знижувати темпи виробництва. У серпні 2001 р. компанія CVRD експор
тувала 8,081 млн. т руди, побивши власний рекорд у 8,026 млн. т, встановлений 
у квітні. І якщо в 2000 році найбільший світовий постачальник поставив на екс
порт 80,216 млн. т руди, то в 2001 році ця цифра може перевищити 96 млн. т.

У той же час підвищився вихід руди на шахтах компанії „Іsсоr”, що подола
ла наслідки повені 2000 року. В другому кварталі 2001 року там було добуто на 
15,5 % сировини більше, ніж за той же період 2000 року. Усього ж за перше пів
річчя 2000 р. виробництво руди на „Іsсоr” піднялося на 11,8 % і склало 12
,787 млн. т. Дана обставина змусила компанію „Nippon Steel Corporation” заяви
ти наприкінці вересня про продовження 5-літнього контракту з „Іsсоr”, що від
новить постачання руди японським сталепромисловцям у квітні 2001 р. і, за по
передньою домовленістю, протягом п’яти років відвантажить для них 25 млн. т. 
Нагадаємо, що попередній контракт передбачав постачання усього лише 
3,6 млн. т/рік. Якщо ж новий контракт буде підписаний, то частка японських 
покупців у загальному потоці експорту „Іsсоr” складе 20 %. Останнім часом 
японські сталепромисловці всіляко заохочують другорядних рудовиробників до 
злиття, щоб хоч якось протистояти об’єднанню потужностей „великої трійки” –
CVRD, BHP i Rio Tinto.

Однак наведені вище тенденції, що панують у виробництві сталі і видобут
ку залізної руди, можуть виявитися хитливими. За оцінками аналітиків, знижен
ня цін на сталь неминуче позначиться на зменшенні виробництва. А тому пере
говори по постачаннях руди на 2001 р. навряд чи закінчаться в найближчому 
майбутньому.

Згідно з прогнозами Трастового залізорудного фонду женевської асоціації 
Unctad, у перші два роки нового тисячоріччя обсяг морських постачань залізної 
руди збільшиться на 7,2 %. Згідно з останніми статистичними даними фонду, у 
1999 р. він склав 403 млн. т, а на 2000 і 2001 р. прогнозуються 427 млн. т і 43
2 млн. т відповідно. В основі цього прогнозу лежать дані про реальне викорис
тання руди в країнах Західного світу і її складських запасів. Показник реального 
використання руди в 1999 р. (572,9 млн. т) виявився нижче рівня споживчого 
попиту через скорочення запасів на 2,1 млн. т. У 2000 р. реальне використання 
руди повинне збільшитися на 6,1 % до 608 млн. т, але зростання попиту також 
скоротиться на 4,9 % через скорочення запасів на 5 млн. т. У 2001 р. запаси руди 
повинні піднятися на 5 млн. т, рівень попиту виросте на 2,5 %, а реальне викори
стання – усього на 0,8 %. Згідно з прогнозами Unctad, у 2000 р. виробництво ста
лі в країнах Західного світу виросте на 6 %, у 2001 р. – на 3 %.

Крім того, у доповіді женевської організації отримується оцінка світових 
виробничих потужностей, обсягів виробництва й експорту залізорудних окати
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шів – сировини, що найбільш піддана коливанням цін. За період із середини 199
7 р. і до кінця 1998 р. світові грануляційні потужності виросли на 8,8 %, до 17
17,5 млн. У 1999-2000 рр. не було запущено ні однієї фабрики окатишів, і появи 
нових потужностей по виробництву окатишів варто очікувати не раніше другої 
половини 2001 р. – швидше за все, у Бразилії, Канаді, Перу і Швеції. Наприкінці 
1999 р. у зв’язку з пожвавленням ринку сталепродуктів були пущені в лад поту
жності, що простоюють, але їхня сукупна завантаженість складала всього 83,5 %
у порівнянні з 94 % у 1997 р. Усього в 1999 р. було зроблено 240,3 млн. т окати
шів при існуючих потужностях у 308,1 млн. т і експортовано (включаючи екс
порт із країн СНД) 85,8 млн. т.

Металізовані окатиші

Важливою тенденцією в структурі споживання залізовмісної сировини в 
ряді країн і регіонів стає останніми десятиліттями зростання використання в ста
леплавильному виробництві губчастого заліза, головним чином у вигляді металі
зованих окатишів, вироблених методами прямого відновлення металу. З 1970 по 
1995 рр. виробництво металізованої сировини зросло з 0,8 млн. т майже до 31
млн. т, причому якщо в 1970 р. зовнішня торгівля цією продукцією практично 

була відсутня, то в 1995 р. на експорт пішло майже 8 млн. т, або близько 1/4 її 
виробництва. Найбільш характерне зростання виробництва і споживання губчас
того заліза для Латинської Америки, Ближнього і Середнього Сходу, а також 
Південно-Східної Азії. У цих країнах порівняно мало свого брухту чорних мета
лів, але зате вони багаті природним газом – оптимальною сировиною для одер
жання синез-газу, використовуваного в процесі прямого відновлення заліза. Як і 
споживання брухту, зростання споживання губчастого заліза пов’язане з розвит
ком електросталеплавильного виробництва.

Розділ 4. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP



