
Тема уроку: Вплив домішок на властивості чавуну.  

Білий і сірий чавуни, їх види та маркування 

ВУГЛЕЦЬ - найважливіша складова чавуну. Якщо вуглець перебуває в сплаві у вільному 

стані у вигляді графіту, то чавун стає м'яким і добре обробляється різанням. Якщо 

вуглець перебуває у вигляді цементиту, тобто в хімічно пов'язаному із залізом стані, то 

чавун має високу твердість і погано обробляється. 

 

Корисні домішки (+) 

 

Шкідливі домішки (-) 

 

КРЕМНІЙ є найважливішою 

після вуглецю домішкою в чавуні, 

сприяє виділенню вуглецю у 

вигляді графіту. Він збільшує 

рідкотекучість чавуну при 

заливанні і поліпшує ливарні 

властивості чавуну, робить чавун 

більш м'яким. 

СІРКА в чавуні є шкідливою домішкою, тому що 

викликає явище червоноломкості, що полягає в тім, 

що у виливках у гарячому стані утворюються 

тріщини. Крім того, присутність сірки погіршує 

рідкотекучість чавуну, тому що робить його 

густим, внаслідок чого він погано заповнює форму. 

Сірка попадає в чавун з руди і золи палива (коксу) 

під час плавки. Видалення сірки при виплавці чавуну 

досягається додаванням вапняку, що частково 

з'єднується із сіркою і переходить у шлаки. Однак 

деяка кількість сірки завжди залишається в чавунах. 

У переробних (білих) чавунах, призначених для 

виробництва сталі, сірки не повинно бути більше 

0,08%, а в ливарних чавунах — не більше 0,06%. 

 

МАРГАНЕЦЬ впливає на чавун у 

напрямку, зворотному кремнію, 

тому що зв'язує вуглець у вигляді 

цементиту. При невеликому 

змісті (до 1%) марганець дуже 

корисний, тому що підвищує 

міцність чавуну. Марганець 

сприяє видаленню сірки із чавуну, 

утворюючи сірчистий марганець, 

що спливає на поверхню рідкого 

металу і іде в шлак. Цим частково 

нейтралізується дія сірки. 

 

ФОСФОР знижує механічні властивості . Для 

машинобудівного лиття фосфор є шкідливою 

домішкою. Зміст фосфору у відповідальних 

виливках допускається до 0,1%, у менш 

відповідальних — до 1,2%. Фосфор у певній 

кількості підвищує рідкотекучість чавуну. Завдяки 

цьому фосфористий чавун з успіхом застосовується 

для виготовлення чавунного лиття, від якого не 

потрібно високих механічних властивостей, 

наприклад для виробництва художнього лиття. Крім 

вищевказаних домішок у чавун уводять спеціальні 

(легуючі) елементи. Такі чавуни називаються 

легованими. 

 



Сірі чавуни мають такі різновиди: 

ковкий, високоміцний, корозійностійкий та жаростійкий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Корозійностійкі чавуни (ГОСТ 11849 – 76) 

леговані Si, Ni, Cr. Вони мають стійкість в 

сірчаній, азотній та органічних кислотах.  

Приклад: фероселід – ЧС13, ЧС15, антіхлор 

- ЧС15М4, ЧС17М3, ЧН15Д7. 

 

 

Жаростійкі чавуни (ГОСТ 7769 – 82) – це 

сірі та високоміцні чавуни, леговані 

кремнієм та хромом. Вони мають значний 

діапазон високих робочих температур 

700…1000ºС, високу окалиностійкість, 

корозійну стійкість. Їх використовують в 

теплоенергетиці, казанобудуванні.  

Приклад: ЧС5, ЧС17, ЧХ28, ЧХ32, 

ЧН19Х3Ш, ЧН11Г7Ш. 



 

 

Основні легувальні добавки впливають на властивості чавуну 
так: 

нікель — графітизуючий елемент; подрібнює 
перліт, підвищує корозійну стійкість; 

хром — карбідоутворюючий елемент; 
підвищує жаростійкість, твердість, опір зносу, 

корозії, але збільшує крихкість; 

мідь — сприяє графітизації, збільшує 
твердість, корозійну стійкість; 

титан — сприяє графітизації, нейтралізує дію 
хрому, сприяє підвищенню механічних 

властивостей; 

молібден — гальмує графітизацію, підвищує 
міцність, твердість, зносостійкість, 

жароміцність. 


