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Сталь  чи  кри ц  — сплав  заліза  з вуглецем,  кий містить від 0.02 до 2,14 % 

вуглецю і домішок (кремній, марганець, сірка, фосфор та гази). 

За вмістом вуглецю сталі поділяють на дві групи: 

 м'яка сталь, або технічне залізо (містить до 0,3 % вуглецю) 

 тверда сталь (містить від 0,3 до 2,14 % вуглецю) 

Сталь відрізн єтьс  від чавуну меншим вмістом вуглецю (до 2,14%)і звичайних 

домішок ( кремнію, марганцю, фосфору та сірки),а також підвищеними механічними 

властивост ми. Процес отриманн  сталі з чавуну пол гає у зменшенні вмісту цих 

домішок.  

 

Сталь виплавл ють з переробного чавуну і сталевого брухту в конверторах, 

мартенівських та електричних печах. При мартенівському способі отримують сталь 

вищої  кості, ніж при конверторному. Застосуванн  природного газу  к палива 

підвищує продуктивність мартенівських печейна2-4%і знижує витрати на паливо(5-

6%). Якість сталі,що виплавл єтьс , поліпшуєтьс ,бо в природному газі, на відміну від 

мазуту,менше шкідливих домішок. Досконалішим способом, порівн но з 
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конверторним і мартенівським,є виплавка сталі в електропечах. У плавильному 

просторі електропечі підтримуєтьс  висока температура (близько 2000°С), що дає 

можливість вводити у сталь тугоплавкі метали. Застосуванн  розкислювач і вдає змогу 

видал ти майже повністю фосфор і сірку, завд ки чому отримують сталь високої 

 кості. Цим по снюєтьс  застосуванн  електроплавки. 

 

 Шихта складаєтьс  зі сталевого брухту,чавуну та спеціальних домішок. У 

виробництві сталі важливе значенн  має її розливанн  післ  плавленн . З конвертора 

чи плавильної печі сталь випускають у розливний ківш,а з нього розливають у 

спеціальні форми виливниці,виготовлені з чавуну або сталі. У виливниц х 

охолоджуєтьс  розплавлений метал. 

Дайте відповіді на питання 

1. Дайте визначення сталі. 

2. Розкажіть які ви знаєте способи виробництва сталі? 

3. Що є сировиною для виробництва сталі? 

4. З якою метою в процесі плавки сталі додають феросплави? 

5. Розкажіть, як отримують сталь конверторним способом? 

6. У чому сутність плавки сталі  в електропечах? 
 


