
ЧЕЛИК 

Челик је грађевински материјал изванредних механичких карактеристика које се 

могу подешавати променом састава и микроструктуре.  

Производња челика 

Сирово гвожђе се производи у високим пећима (слика 1), тако што се наизменично 
убацују гвоздена руда, топитељ и кокс. Кокс служи као гориво али и као 
редукционо средство које редукује оксиде гвожђа у елементарно гвожђе. Део 
угљеника се раствара у истопљеном гвожђу где се делимично једини у карбиде: 

3Fe + C → Fe3C   

 

Слика 1. Производња сировог гвожђа 

 

Топитељ обично садржи кречњак, доломит и боксит. У пећима се од њих стварају 
CаО и МgО, који реагују са силикатима градећи згуру. Из пећи се на један отвор 
испушта сирово гвожђе (слика 2), а на други истопљена згура која се нагло хлади 



и као гранулисана згура користи у производњи цемента. Уколико се у гвожђу 
угљеник налази у облику карбида (Fe3C) реч је о белом гвожђу, док је у сивом 
сировом гвожђу углавном у облику графита. У сировом гвожђу има 3-4% угљеника 
и разних примеса попут силицијума, мангана, сумпора, фосфора. Због високог 
садржаја угљеника, сирово гвожђе је крто и тврдо те се не користи у 
конструкцијама. Може се употребити једино за ливење разних предмета. Од белог 
сировог гвожђа се добија челик тако што се смањује количина угљеника и 
елиминишу штетне примесе, попут сумпора, фосфора и делимично силицијума. 
То се постиже раним технолишким поступцима, попут Сименс-Мартеновог, 
Бесемеровог, Томасовог, конверторског.  

 
Слика 2. Сирово гвожђе 

Конверторски поступак: у конвертор се улива растопљено бело сирово гвожђе, а 
затим се кроз метал удувава ваздух. Под утицајем ваздуха, облоге конвертора и 
евентуалних топитеља долази до оксидације угљеника при чему настају CO и CO2  
који излазе из конвертора и троска која се уклања са површине. Бесемеров 
поступак – облога је кисела (шамот) користи се за бело сирово гвожђе са високом 
садржајем Si (до 2%) и Mn (до 1.5%). Томасов поступак – облога је базна 
(магнезит или доломит), користи се код белог сировог гвожђа са значајном 
количином фосфора (до 2%).  
 

 
Слика 3. Конверторска пећ 

Сименс – Мартенов поступак: додаје се оксид гвожђа као и отпаци гвожђа и 
челика, економичан поступак којим се може добити квалитетан челик независно 
од тога какве примесе садржи бело сирово гвожђе. Као топитељ се примењује 
кречњак који реагује са S, P, Si оксидима стварајући троску. Загревање се врши 



путем пламена који развија смеша генераторског гаса и ваздуха усмерена изнад 
садржаја пећи. Процес траје 5-8h па се током одвијања могу вршити корекције 
састава легуре. 

 
Слика 4. Сименс - Мартенова пећ 

Електропоступак служи за производњу челика са тачно дефинисаним хемијским 
саставом и мин садржајем сумпора S, фосфора P, кисеоника O и других примеса. 
Процес се одвија у посебним електропећима које се пуне сировим гвожђем, 
гвозденом рудом и евентуално додацима за легирање. Извор топлоте је 
електрични лук који се образује између електроде и шарже. Поступак је скуп и 
нископродуктиван. Варијанта је дуплекс поступак: сирово гвожђе се најпре у 
конверторима прерађује у челик, а затим се челик у електропећима доводи до 
жељеног хемијског састава.  
Добијени челик се излива у блокове (инготе) сипањем у специјалне калупе 
(кокиле) или у слабове – дебели плочасти елементи. 
Потенцијални дефекти: удубљење на горњој површини ингота или шупљикавост 
изазвани скупљањем масе током хлађења, појава прслина, мехурићи унутар масе 
услед непотпуне дезоксидације (преостали оксид гвожђа реагује са угљеником при 
чему настаје CО у виду мехурића), ликвација (нехомогеност хемијског састава: P,S 
и елементи који образују лако топљива једињења која очвршћавају на нижим 
температурама у односу на основни метал испливавају на површину ингота).  

Даља прерада челика се врши неким од следећих поступака: 

Ваљање – пропуштање загрејаног ингота кроз ваљке који се окрећу у супротним 
смеровима, при чему је размак ваљака увек мањи од дебљине материјала који се 
ваља. Након проласка материјала између неколико ваљака са све мањим 
размацима дебљина материјала се своди на потребну димензију. Поступком 
ваљања се израђују лимови различитих дебљина и шипке  - арматура за бетонске 
конструкције, разне врсте шина, ваљани профили за челичне конструкције 
(користе се ваљци у оквиру којих постоје жлебови различитих профила). 

Извлачење – примењује се за производњу жице. Шипка добијена ваљањем се 
провлачи кроз матрицу чији је пречник мањи од пречника полазне шипке тако да 
се материјал сабија. 



Ковање представља пластичну обраду у топлом стању при чему се челик обликује 
ударом. Ковањем се обрађују материјали који се тешко ваљају, а могуће је и 
ковање у калупима док материјал не испуни расположив простор. 

Пресовање је слично ковању, с тим што се ударна сила наноси постепено, од 0 до 
неке коначне вредности. За пресовање се користе дводелне матрице. Поступак се 
може изводити и „на топло“ и „на хладно“, а као полазни материјал се користи 
челик претходно обликован ваљањем. 

Екструдирањем се загрејан метал истискује кроз матрице у оквиру којих постоје 
отвори чиме се добијају шипке различитих профила. Тешко је направити матрице 
које могу да издрже температуру потребну за прелаз челика у растопљено стање. 

Утицај хемијског састава на својства челика 

Угљеник је најважнији легирајући елемент, зато што од његове количине и стања у 
коме се налази зависе многе особине челика. Количина угљеника у челицима 
обично не прелази 2%. Са порастом количине угљеника повећава се чврстоћа и 
тврдоћа, а смањује жилавост, истегљивост и обрадивост челика. 

Силицијум и манган су увек присутни у челику, као примесе у различитим 
количинама, а понекад се додају и као легирајући елементи. Оба ова елемента 
повећавају тврдоћу и чврстоћу челика као и угљеник, с тим што манган то постиже 
без значајнијег смањења жилавости и обрадљивости челика, због чега је његово 
присуство веома пожељно. И силицијум и манган повећавају отпорност челика на 
корозију.  

Сумпор, фосфор, азот и кисеоник су углавном непожељне примесе јер челик чине 
кртим и слабо обрадивим, Једино се азот понекад уноси у површински слој 
челичних елемената (нитровање) ради повећања отпорности на хабање, тврдоће 
и чврстоће површинског слоја. 

Легирајући метали: хром, никл, молибден, волфрам, ванадијум, алуминијум се 
користе за подешавање неких особина челика за посебне намене. Челик отпоран 
на корозију се добија се добија као легирањем са одређеним количинама хрома, 
никла и молибдена или хрома и мангана. Механичке особине челика, посебно 
тврдоћа и чврстоћа без осетнијег смањења обрадивости се побољшавају 
ванадијумом, волфрамом, хромом, никлом. 

Врсте челика 

Према намени челици могу бити конструкциони и алатни. Нема оштре границе у 
погледу хемијског састава и својстава ових челика: обично конструкциони челици 
садрже мање од 0.6% угљеника, а алатни 0.6-1.4%. Алатни челици су тврђи, 
кртији и отпорнији на хабање, док су конструкциони челици мекши, жилавији и 
подеснији за обраду.  

У грађевинске челике спадају: 

 

 



 Челици за носеће конструкције – општи конструкциони челици 
 Нискоугљенични челици за лимове 
 Хладнообликовани челици – профили 
 Челична жица 
 Челична ужад 
 Челици за вијке, навртке и закивке повећава чврстоћу, тврдоћу, жилавост  
 Бетонски челик 
 Челици за преднапрегнути бетон 

Бетонски челик служи за армирање бетона, а производи се у виду шипки округлог 
пресека, шипки са ребрима и хладно деформисаних шипки разних димензија. 

Према стандарду SRPS EN 10080 у употреби су вруће ваљани челици B 500 A, B 
500 B, B 500 C чија је граница развлачења 500 МРа.  

Производи од челика 

 Шипке различитих профила, челични носачи различитих попречних пресека, 
челичне цеви. 

 Лимови: танки до 3 мм дебљине (табле маx. димензија 1500x3000 мм), 
средњи од 3-4.75 мм (табле димензија 1000x2000 мм и 1250x2500 мм), 
дебели од 4.75 – 60 мм (табле димензија 700x2000 мм), поцинковани чије су 
табле дебљине 0.45 – 4 мм, ширине 1000 мм, дужине 2000 мм. Од челичних 
лимова се сечењем добијају челичне траке. Танки лимови се користе за 
покривање кровних површина и занатске радове. Браздасти и брадавичасти 
лимови се користе за израду газишта на степеништма, за покривање отвора 
у подовима, за израду пешачких стаза. Таласасти лим се користи као 
кровни покривач. Челичне цеви – са шавом и бешавне. 

 Хладнообликовани профили отвореног попречног пресека или шупљи 
профили правоугаоног, квадратног или кружног облика. 

 Челична жица са пречником до 14 мм се може добити ваљањем или 
поступком извлачења вруће ваљане жице, садржај Ц и до 1%. Вучена 
челична жица се користи за израду ексера, ланаца, опруга.. 

 Челична ужад – око језгра је намотан већи број жица, најчешће округлог 
попречног пресека које могу бити заштићене неким антикорозионим 
средством. Језгро може бити и од кудеље или синтетичких влакана што му 
повећава савитљивост. 

 Вијци, навртци, закивци – садржај c 0.06-0.18%, ограничени садржај Si, S и 
P у циљу обезбеђивања повећане жилавости. 

 Арматура за бетон – шипка, котур (ваљане или вучене жице намотане у 
концентричним круговима), заварене мреже, решеткасти носач 

 Челик за преднапрегнути бетон се одликује високом затезном чврстоћом, 
довољном жилавошћу и пластичношћу, еластичним понашањем. Може бити 
у облику жице, шипке и ужади. 


