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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 14.04.2020. 

Добијање гвожђа 

Железо (Fe) се врло ретко јавља у чистом елементарном облику у природи. 

Железо је врло реактивно тако да са другим хемијским елементима образује 

различита једињења. Ова једињења се налазе у готово свим стенама, песку, 

земљи, иловачи, глини и др. Налазиште минерала железа, када је довољно 

велико и ако садржи потрбну концентрацију једињења железа, назива се рудом. 

Железо у руди може да буде у облику оксида (Fe2O3), у облику карбоната (FeCO3) 

или сулфида (FeS2) који се назива још и пирит. Железне руде редовно садрже и 

оксиде других метала за које се користи заједнички назив јаловина. У јаловини 

преовладава силицијумоксид (SiO2), глиница (Al2O3), креч (CaO) и магнезијумоксид 

(MgO). У железним рудама се поред ових оксида, налазе и разне количине 

примеса које штетно делују на квалитет добијеног метала, што се у првом реду 

односи на једињења сумпора и фосфора. Метал се добија из руде редукцијом 

његових оксида: 

FeO+C→Fe+CO 

FeO+CO→Fe+CO2 

Ослобођено железо може да се једини са угљеником у железокарбид (Fe3C) 

према хемијској реакцији: 

3Fe+2CO→Fe3C+CO2 

3Fe+C→Fe3C 

Образовани карбид се раствара у железу и лини чврсти раствор Fe-Fe3C. 

Железна руда се у високој пећи (слика 1), услед високих температура, врло 

интензивно редукује, а ослобођено железо у великој мери раствара образовани 

железокарбид, односно угљеник. У високим пећима увек се добија легура железа 

са већим садржајем угљеника (садржај C већи од 2,14%) која се назива гвожђе. 

У високој пећи владају температуре (1150÷1250°C) које обезбеђују да је гвожђе у 

течном стању. У пећ се наизменично улажу кокс, руда и топитељ, који чине шаржу 

или засип (уложак) пећи. Кокс као гориво сагоревањем ослобађа топлоту и 

обезбеђује потребну температуру за топљење руде. Кокс је чврсто гориво које се 



2 
 

добија загревањем каменог угља до високе температуре (1000÷1200°C) у 

редукционој атмосфери, без присуства кисеоника. 

 

Слика 1. Висока пећ 

Сврха топитеља је да са нередукованим оксидима јаловине образује троску (или 

шљаку) погодног састава и особина. Троска олакшава редукцију појединих 

елемената а отежава редукцију других. Такође циљ троске је да се метал 

ослободи штетних примеса, нарочито сумпора. Да би се добила троска погодног 

састава, у високу пећ се додаје чист кречњак CaCO3 који се на високим 

температурама у пећи термички разлаже према хемијској реакцији: 

CaCO3→CaO+CO2, 

при чему образовани креч (CaO) одлази у троску. 

Додавањем манганове руде, регулише се потребан садржај мангана у гвожђу. 

Троска је лакша од истопљеног гвожђа и плива на њему што олакшава њено 

елиминисање. Троску чине једињења CaO, Al2O3, SiO2 у проценту од 90%. 

У високој пећи се производе две врсте гвожђа: 

1. Гвожђе које је предвиђено са даљу рафинацију у челик 

2. Гвожђе које се претапа у ливничким пећима и лије у производе (ливено гвожђе) 
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Производња челика по Бесемеру (Bessemer): 

Рафинацијом гвожђа добијеног у високој пећи добија се челик. Хемијски елементи 

садржани у гвожђу (C, Si, Mn, P, S) оксидацијом се смање на жељене и дозвољене 

концентрације према намени челика. По Бесемеру (Henry Bessemer, 1855., САД) 

челик се израђује методом удувавања ваздуха у течно гвожђе у Бесемеровом 

конвертору (слика 2). Ваздух под притиском 1,5 до 2,5 bar се удувава преко 

млазница за ваздух. 

 

Слика 2. Бесемеров конвертор 

У овом уређају одвија се следећа хемијска реакција: 

2Fe+O2→2FeO 

Образовани FeO реагује са примесама у течном гвожђу и оксидише их према 

следећим реакционим једначинама: 

2FeO+Si→SiO+2Fe 

FeO+Mn→MnO+Fe 

FeO+C→CO+Fe 

Посупак траје 10÷18 минута након чега се челик разлива у калупе. Реакције су 

интензивне и егзотермне (ослобађају значајну количину топлоте, нарочито 

сагоревањем Si и P). Челик се топи на 1500°C а да би се метал одржао у течном 

стању није потребно доводити темепературу из спољне средине. Продукти 

оксидације SiO2 и MnO  испливају на површину метала и образују троску. 
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Производња челика по Томасовом поступку (Thomas): 

Овај поступак производње челика је сличан конверторском поступку по Бесемеру 

(слика 3). Намењен је првенствено за руде са повећаним садржајем фосфора (P). 

У овом поступку се врши оксидација фосфора који прелази из метала у троску. У 

конвертор се убацује и креч. Гвожђе се дефосфорише према следећој хемијској 

реакцији: 

4P+SO2→2P2O5 

2P2O5+3CaO→3CaO ·2P2O5 (стабилно једињење) 

Троска из Томасовог технолошког поступка може да се користи као вештачко 

ђубриво у пољопривреди јер садржи око 20% фосфорног оксида (P2O5). 

Челици добијени овим поступком нису погодни за израду лимова који се прерађују 

поступком дубоког извлачења. Садржај азота (N) утиче на дуктилност челика: код 

Томасовог поступка садржај азота је 0,015%, а код веома дуктилног челика (који 

се добија по Сименс-Мартиновом поступку) садржај азота је до 0,005%. 

 

Слика 3. Томасов конвертор са копљем за додавање кисеоника 

Ово се може превазићи на следећи начин: када се садржај угљеника падне испод 

0,5%, прекида се са удувавањем ваздуха и 2 до 3 минута се удувава чист 

кисеоник. На овај начин могуће је добити челик који садржи свега 0,004% азота. 
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Кисеоник се удувава на површини метала у конвертору при чему се образује оксид 

железа који одмах реагује са угљеником из метала. Удувавање кисеоника се 

спроводи кроз дугачку цев (копље) на површину растопљеног гвожђа. Цев за 

кисеоник се због стварања високих температура у тој зони хлади водом. 

Конвертор је са унутрашње стране обложен печеним доломитом који је измешан 

са катраном каменог угља. Ова облога учествује у хемизму процеса и временом 

се троши па се повремено мора обнављати. 

Производња челика по Сименс-Мартиновом поступку (Siemens-Martin): 

Овај поступак је најраспрострањенији у модерним челичанама. Значај се огледа у 

томе да се могу користити отпаци челика добијени рециклажом. Количина 

сагорелог материјала која је код претходно два описана поступка знатна (10÷12%), 

у овом случају се надокнађује додавањем руде. Код овог поступка хемијска 

реакција оксидације траје дуже (неколико сати). Нечистоће из гвожђа не спајају се 

непосредно са кисеоником из ваздуха већ посредством железних оксида у троски. 

Како се метал не би охладио и очврснуо, пећ се за време рафинације загрева 

гасовитим и течним горивом. Топлота продуката сагоревања се користи за 

предгревање гасовитог горива или ваздуха за сагоревање чиме се повећава 

степен користости процеса рафинације челика. На овај начин омогућено је да се 

челик са малим садржајем угљеника, који има ралативно високу температуру 

топљења, одржава у течном стању. Капацитет Сименс-Мартинових пећи је 

100÷150 тона по једној шаржи. 

Производња челика у електро пећима: 

Загревање пећи је на принципу електричног лука или на принципу електро 

индукције. Код електролучних пећи (слика 4) електрични лук се образује између 

електрода и метала. Атмосфера може да буде оксидациона или редукциона и то 

је велика предност овог поступка производње челика. 

Процес се може поделити на два периода: 

1. Оксидациони период – сличан Сименс-Мартиновим поступку, где се врши 

оксидација примеса из метала, 

2. Дезоксидација – из метала се уклања FeO и S при чему се у растоп додаје 

смеша млевеног кокса и креча. 
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Слика 4. Електролучна пећ 

Индукционе пећи у једној варијанти раде као трансформатор за наизменичну 

струју, са доводом струје до примарног калема са гвоздени језгром, а секундар је 

канал са растопљеним металом. Наизменична струја доведена на примарни 

калем индукује у каналу струју нижег напона и веће јачине која услед линијског 

отпора меала ствара топлоту. Овај тип пећи се користи за топљење лаких метала. 

Друга варијанта индукционих пећи је без гвозденог језгра, већ је у средини калема 

смештен лонац у коме се материјал топи. Калем се напаја наизменичном струјом. 

У металу садржаном у лонцу индукује се струја која загрева и топи метал. Ове 

пећи се у ливницама углавном користе за дораду, легирање и одржавање 

температуре лива истопљеног у куполној пећи. 

Принцип индукционог загревања има примену за термичку обраду цеви и 

површинско каљење машинских делова. 

Поступци за добијање квалитетнијих челика: 

За добијање челика и других легура високог квалитета топљење се врши у 

заштитној атмосфери, чиме се спречава присуства гасова, укључака и других 

штетних примеса у структури метала. 

Код претапања под троском метал пролази кроз троску која је на температури 

2000°C и рафинише се. Остајући на површини растопа троска штити метал од 

оксидације. Овај поступак је познат још и као ЕТП-поступак (Електролучно 

тросковно претапање). Очвршћавање претопљеног челика се врши у 

кристализатору. Степен чистоће челика у погледу сулфидних, оксидних и других 

једињења је висок. Такође се постиже низак садржај штетног сумпора (S). Овим 
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поступком израђују се челици специјалног квалитета намењени за ковање и 

ваљање. 

Приликом поступка топљења у вакууму радни простор пећи је затворен и 

остварује се вакуум. Овај поступак омогућава добијање челика и других легура са 

најмањим садржајем растворених гасова и укључака. Топљење може да буде у 

индукционим или електролучним пећима као и путем електронског снопа. 

Добијање алуминијума 

Од свих метала који се налазе у маси Земљине коре највише има алуминијума 

(Al), 7,5÷8,8%. Производња алуминијума је на другом месту по производњи у 

свету, одмах иза гвожђа и челика. Алуминијум је широко распрострањен као 

једињење Al2O3 у глинама. Руда алуминијума се назива боксит (Al2O3·3H2O). 

Боксит садржи 55÷60% Al2O3 а остатак руде чине различити оксиди: Fe2O3, TiO2, 

SiO2, CaO итд. Из природне руде, боксита, алуминијум се добија у две фазе: 

1. Одвајање Al2O3 (глиница) из руде боксита, 

2. Електролиза Al из глинице. 

За добијање глинице најважнији је мокри алкални поступак, познат као Бајеров 

поступак (Bayer). Бајеров поступак се заснива на својству алуминијум-оксида да 

се, за разлику од других оксида садржаних у бокситу, раствара у врућем натријум-

хидроксиду (NaOH). Када се на боксит делује врућим раствором натријум-

хидроксида раствара се само алуминијум-оксид, дајући алуминатну лужину 

(NaAlO3). Растварање се врши да би се добијена алуминатна лужина 

декантацијом и филтрацијом одвојила од остатка, који се назива црвени муљ. 

Хлађењем лужине, уз дуготрајно мешање, издваја се алуминијум-оксид. 

Испаравањем а затим пржењем са криолитом (Na3AlF6), хидратисани алуминијум-

оксид се претвара у чист алуминијум-оксид, тј. Al2O3 или глиница. За добијање 

једне тоне глинице потребне су 2 до 3 тоне боксита. 

Алуминијум се добија из глинице поступком електролизе. Глиница се претходно 

раствара у растопу криолита (Na3AlF6), који на јединствен начин испуњава више 

услова потребних за успешну електролизу (има повољан вискозитет, довољну 

електричну проводност и није испарљив). Електролиза се врши у специјалној 

електричној пећи, такозваном електролитичком купатилу (слика 5). 
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Слика 5. Шема електролитичког купатила за добијање алуминијума 

Пећ је гвоздена када, унутра обложена графитом који служи као катода, а улогу 

аноде имају графитне електроде уроњене у масу за електролизу. У каду се најпре 

стави криолит, па када се овај растопи додају му се постепено глиница. 

Температура се одржава на 930÷950°C, при јачини струје 100.000 A и напону 4,5÷6 

V. Под електрохемијским дејством настаје дисоцијација раствореног алуминијум-

оксида: 

Al2O3→2Al3+ + 3O2-, 

при чему се алуминијум таложи на катоди тј. на дну купатила, одакле се 

повремено испушта кроз наменски отвор. Криолит има мању густину од од 

алуминијума, тако да је алуминијум на дну, чиме је заштићен од оксидације. 

Кисеоник који је добијен дисоцијацијом одлази на аноде где се одвија реакција: 

6O+3C→ 3CO2. 

Услед ове реакције електроде се троше па их је повремено треба заменити. За 

добијање 1 тоне алуминијума потребно је прерадити око 2 тоне глинице, 55 kg 

криолита, 700 kg графитних електрода уз утрошак око 20.000 kWh електричне 

енергије. Овим поступком се добија технички алуминијум чистоће 98÷99,8%. 

Добијање бакра 

Бакар (Cu) се као материјал користи од давнина најраније од свих метала. У 

природи се јавља као саставни део великог броја минерала. Руде бакра могу бити 

сулфидне (Cu2S, CuFeS2), оксидне (Cu2O), карбонатне (CuCO3), сулфатне (CuSO4) 

и силикатне (CuSiO3). За експлоатацију су значајна она налазишта која садрже 

изнад 0,5% бакра а налазишта са преко 3% бакра се сматрају богатим. 

Технолошки процес добијања бакра се може поделити у три фазе: 

1. Припрема руде, 
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2. Топлљење руде (добијање сировог бакра) 

3. Рафинација (пречишћавање) сировог бакра 

Припрема руде обухвата обогаћивање, додавање топитеља и пржење. Под 

обогаћивањем се подразумева одвајање корисних минерала од јаловине. 

Обогаћују се све руде изузев оксидних. Обогаћивање се врши поступком 

флотације (слика 6). Флотација се заснива на хидрофилним површинским 

особинама минерала (способност квашења површине). Руда се дроби, меље и 

меша са водом а затим се додају различити реагенси који побољшавају ефекат 

флотације. У току мешања и пенушања честице руде се хватају за ваздушне 

мехуриће. Они се подижу образујући пенушаву површину са минералима, која се 

уклања филтрирањем а јаловина остаје на дну. 

 

Слика 6. Флотација руде бакра 

Поступци механичке припреме руде бакра такође подразумевају дробљење, 

сортирање и по потреби сушење. Руде које садрже сумпор, морају се поред 

механичке припреме, још и пржити у шахтним или пламеним пећима што 

подразумева хемијску припрему. 

Постоје три начина за добијање сировог бакра: 

1. Суви-пирометалуршки: Примењује се за богате и претходно обогаћене 

сиромашне руде. У овом поступку топљењем се прерађују сулфидне руде (Cu2S, 

CuFeS2). Око 80% укупне производње бакра се добија овим поступком. Сулфидне 

руде се не топе директно на бакар већ на бакренац (Cu2S·FeS), а у другом 

степену се бакренац топи у бакар. Toпљење бакарних руда у бакренац може се 

вршити у шахтним или пламеним пећима. 
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2. Мокри-хидрометалуршки: Подразумева растварање уситњене руде у 

растворном средству, чиме се бакар преводи у раствор. Из раствора се издваја у 

виду метала или у виду бакарних једињења. Овај поступак се користи за руде које 

не могу да се обогате. Да би се бакар из нерастворљивих руда могао превести у 

раствор, оне се претходно прже, где се бакар преводи или у сулфат или 

комплексну амонијачну со, тако да се разликују сулфатни и амонијачни поступак. 

3. Електрометалуршки: Поступак на бази електролизе, ретко се користи за 

прераду руде бакра због високих трошкова за електричну енергију. 

Сирови или црни бакар (97÷99% Cu) садржи многе примесе (Fe, Ni, S, Zn, ...) које 

му погоршавају пластичност и у великој мери умањују електричну проводљивост. 

Осим тога племенити метали (Au, Ag) који такође чине примесе имају значајну 

тржишну вредност па их је потребно издвојити из бакра. 

Постоје два основна поступка за рафинацију бакра: 

1. Пламена рафинација у пећима које се загревају гасовитим, течним или чврстим 

горивом. Основни захтев у овом случају је ограничење сумпора у гориву како SO2 

из продуката сагоревања не би контаминирао бакар сумпором. Пламена 

рафинација бакра је цикличан процес. Један циклус траје 12÷16 часова. Сваки 

циклус обухвата топљење сировог бакра, оксидацију примеса, одстрањивање 

гасова и дезоксидацију. Примесе се оксидишу ваздухом, при чему је брзина 

оксидације пропорционална концентрацији метала у растопу. Најбрже се 

оксидише бакар кога у растопу има највише: 4Cu+ O2→ 2Cu2O. Оксидација 

примеса се одвија по реакцији општег типа: (Метал)+ Cu2O→ (Метал)O+2Cu+Q 

(топлота). 

2. Електролитичка рафинација се врши у електролитичким кадама где је 

електролит раствор бакар-сулфата и сумпорне киселине, а сирови бакар је у виду 

низа анода. Паралелно анодама су танки листови чистог бакра, који имају улогу 

катодне основе. Пуштањем струјног кола аноде се растварају, бакар прелази у 

раствор и таложи се на катодним основама образујући слој чистог метала. 

Електролит се све време меша (циркулише) и загрева воденом паром на 

температуру 50÷55°C. Након растварања аноде примесе остају у електролиту 

изузев Au и Ag који се таложе на дну каде у виду честица, образујући тзв. анодни 

муљ. Електрична енергија, при напону 500 V, чини основни део трошкова 

електролитичке рафинације, са потрошњом 230÷250 kWh/t бакра. Електролитички 

бакар (чистоће 99,9%) испоручује се ливницама на даљу прераду, односно израду 

легура бакра, које се лију у полуге, од којих се даље пластичном прерадом 

(ваљање, истискивање, извлачење и ковање) обликују финални производи. 


