
Aczélgyártás Belgiumban. 

Különös tekintettel az aczélsín gyártására. 

GLÜCK BEBNÁTTÓL. 

( X X X I I . tábla.) 

Belgiumban aránytalanul kevesebb aczél mint vas gyártatik; a mi főké-
pen onnan ered, mert a belga érezek aczélgyártásra nem alkalmasak. — Ám-
bár a .Tupille-féle (Liege mellett) aczélgyárban tettek kísérleteket, belga 
nyers vasat az aczélgyártáshoz alkalmazni, azonban ezen kísérletek nem ve-
zettek eredményre, s ennélfogva az aczél mely Belgiumban készül, részint an-
gol, részint svéd, részint pedig német nyers vasból gyártatik. — 1872. évben 
Belgiuman két aczélgyár volt; melyek közül az egyik tégely aczélgyár Jupille-
ben (Liege-mellett) a másik bessemer-aczélgyár Seraingben (szintén Liege mel-
lett). Jupilleben csak csekély — Seraingban pedig nagy — mennyiségű aczél 
gyártatik, az előbbiben többnyire metsző szerszámok — az utóbbiban sín, ke-
rékpárkány, sat. készítéséhez. 

A tégely aczélgyártás a következő tételekből áll. A gyár kész, svéd, ko-
vácsolt, pálczákban kihengerzett vasat vásárol, s ezt alkalmas kemenczékben 
bizonyos fokig vissz-szenesíti, s egy bizonyos mennyiségű összedarabolt svéd 
kovácsolt vassal tégelyekben összeolvasztja, hogy végre innen a bocs pőröly- és 
hengeren keresztül a megfelelő szerszámkészitéshez jusson. 

A kovácsolt vas vissz-szenesitése e czélra épített vissz-szenesitési kemen-
czékben (Cementirofen) történik. — A kemencze hossza 3'50' m., magassága 
3'0 m. szélessége 2-5 mt.; (a) a tüzelőhely; (r) a rostély és (ej a hamugyüj-
tő tér. — A rostélyon elégett kőszénből fejlődött tüzelő gőzök a kemencze háta 
mögé fej s innen (bj hornyolatokba jutván ez utóbbival összeköttetésben levő 
kürtőn át elillanak. — A liamutér és tüzelőhely tűzálló agyaggal kibéllelt vas-
ajtók által elzárható. A. léghuzam a kemenczénél zsilipek által szabályozható. 
— (D) a vissz-szenesitési tér, melynek boltozatában több (c) nyilás van; ezen 
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nyílásokon keres ztül jutnak a fejlődött gőzök (c,) és (b) h ornyolatokba s in-
nen a kéménybe. — A vissz-szenesitési tér szintén tűzálló agyaggal kibéllelt 
öntött vasajtók által elzárható; egyikén ezen ajtóknak egy tolózárral 
ellátott nyilás van, melyen keresztül a vissz-szenesitési térből egy vaspáleza ki-
húzható, s ismét visszahelyezhető. — A vasrudak a kemenczében olyképen he-
lyeztetnek el, hogy a vissz-szenesitési tér fenekére egy 2—3 centm. vastagságú 
homokréteg boríttatik, erre egy 5 centm. vastagságú faszén darabokból álló 
réteg, melyre aztán egy vasrúdréteg helyeztetik. — A vasrudak egymástól 2 
egész 4 centmre helyeztetnek. — Minden páleza-sor ily módon rakatik a ke-
menczébe és minden vaspálezaréteg közt egy faszén-réteg van elhelyezve. 

A pálezák vastagságával a közben fekvő szénréteg vastagsága is növe-
kedik. 

Ha a kemencze ily módon szénnel és vaspálczákkal megrakatott és az 
ajtók elzáratnak, az ajtó kerületén lévő hézagok agyaggal betapasztatnak. — 
A kemencze ily módon történt megrakása után megkezdődik a tüzelés a mi 
rendesen 8 napig eltart. 

Hogy képes legyen a gyáros a képződés folyamában megítélni, vájjon 
milyen visszszenesített állapotban vannak a vaspálezák, a tüzelés 6 vagy 7-ik 
napján az ajtón lévő nyíláson fogóval egy vaspáleza félig kihuzatik, egy darab 
letöretvén széneny jartalma megvizsgáltatik. A megvizsgálandó vasda-
rab letörése után a pálezát ismét visszatolják és az ajtónyilást elzárják. — 
Azon esetben, ha a vizsgálatból kitűnik, hogy a vas elég szénenyt tar-
talmaz, a tüzeléssel felhagynak; a tűzhely és hamütérajtók elzáratnak és a 
hézagok, nehogy a kemencze gyors meghűlése folytán egyszeri használat után 
hasznavehetlen állapotba jusson, agyaggal betapasztatnak. A kemencze ily-
képen lassan meghűl és 2 nap múlva az ajtókat ki lehet nyitni és a kemen-
czét kiüríteni. 

A visszszenesített vaspálezák szénenytartalma CEggert módja szerint) a 
lehető legnagyobb pontossággal megvizsgáltatván, azok O'IO m. hosszú dara-
bokra töretnek. — A svéd kovácsolt vaspálezák szénenytartalma szintén vizs-
gálat utján ismeretes. — H a most egy aczélnemet kívánnak gyártani, a mely-
nek egy bizonyos, meghatározott szerénytartalommal kell birnia, akkor a vissz-
szenesített és a kovácsolt vagy hengerezett vaspálczadarabokból oly mennyi-
séget vegyítenek, hogy e két vasnem összes szénenytartalma egyenlő legyen a 
megkívánt (aczél) szénenytartalommal. — A kovácsolt vaspálezák ennélfogva 
szintén 0"6—0-10 m. hosszú darabokba töretnek, s az emiitett arányban a 
visszszenesitett vasdarabokkal vegyíttetnek. Az ekkép nyert vegyülékek angol 
tégelyekben olvasztatnak össze. 

A tégelyek, (2-ik ábra) melyek irlából (grafit) vannak készítve, rendesen 
Angolországból szereztetnek be. Egy irla-tégely 4 olvasztásnál használható: 
a már elhasznált irlatégelyek azonban porrá zúzatnak és tűzálló agyaggal ve-
gyítve, újólag tégelyekké alakíttatnak. — Az ily módon nyert tégelyek még 2 



4 6 8 

olvasztásnál használhatók. A tégely hossza 500 mm., felsőátmérője 200 mm., 
alsó átmérője 120 mm. a falvastagsága pedig 20 mm. 

A tégely a kemenczébe való betéteinél egy tűzálló (c) fedéllel láttatik 
el, és ugyanezen anyagból készült (h) aljra állíttatik. A fedél a tégelyre min-
den szorosabb összeköttetés nélkül csak ráillesztetik. 

A kemenczék, melyekbe a megtöltött tégelyek rakatnak, igen egyszerű 
szerkezetűek. A kemencze nem egyéb mint egy falazott 2'7 m. mély akna, 
mely egy ( r ) rostély által két részre van osztva. 

Az alsó rész, mely egyszersmind hamutérnek is szolgál, 1 8 m. magas; a 
felső rész, a tüzelőtér, hol a tégelyek is állanak pedig 0*70 m. magas. — A ha-
mutérhez alulról lehet jutni. A tüzelő anyag felülről rakatik be. Az akna egy 
fedél által zárható el, mely egy vasgyűrű és nyéllel van ellátva, (A) nyilás a 
kürtőhöz. Ilyen kemencze 3 vagy 4 van egymás mellett elhelyezve; egy kemen-
czébe 4 tégely állitható. 

A vasvegyülék összeolvasztása rendesen 4 vagy 5 óráig tart, mely idő 
után a folyó állapotban lévő aczél öntött vasformákba öntetik. Az ily módon 
nyert öntvények 6 centm. vastagok és szélesek; hosszaságuk pedig 60 egész 
80 centméterig terjed. Az öntvények részint bocspőröly részint vashengerek 
által aszélpálczákká nyújtatnak ki, melyekből azután metszőszerszámok ké-
szíttetnek. 

A bessemer-aczélgyártásnál alkalmazott eljárás rendesen kétféle szokott len-
ni ; az egyik t.i. az Ausztria-Magyarországban és Svédorsz ágban szokásos mód ; 
ahol a folyó, nyers vas,gyakran közvetlen az olvasztó-kemenczéből a bessemer-gö-
rebbe vezettetik és a széneny a szükségelt fokig elégettetik úgy, hogy ezen eljá-
rás után a görebben lévő folyadék már a megkívánt aczél; a másik pedig an-
golhonban divatos mód, a hol a felolvasztott nyersvasat a görebbe öntik, a 
széneny majdnem egész tartalmát elégetik, azután düsszéneny tartalmú felol-
vasztott tükörvassal a majdnem szónenymentes vasat a megkívánt fokig vissz-
szenesítik. 

Seraing belga gyárban az angol mód használtatik. 
Az aczélnem lépték, mely után a gyár dolgozik a »Tunner«féle léptéktől 

annyiban eltérő, hogy a Seraing-féle léptéknél az aczélnemek beosztása nem 
ér a két szélső határon át mint a »Tunner«-féle léptéknél. A Tunner-féle lép-
ték a vas nagyon csekély szénenytartalmával kezdődik és sokkal nagyobb 
szénenytartalommal végződik mint ez a Seraing-féle léptékben található; azon-
ban a mint később megemlíteni alkalmam lesz, a gyár által használt ezen lép-
ték a gyakorlatnak tökéletesen megfelel. 

Mielőtt az aczél tulajdonképeni gyártására áttérnék, a két léptéket aka-
rom egymáshoz hasonlítólag megismertetni. 

Ha két egynemű nyersvasból egyenlő bánásmód mellett aczélt gyártanak, 
ha továbbá mindkét nyrersvas ugyanazon tisztátalanságokkal vagy vegyal-
katrészekkel bír, akkor csakis a széneny tartalom által nyer az aczél külön-
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böző tulajdonságot; a mint az egyik vagy másik nyersvasban több vagy keve-
sebb széneny égettetett el. Ezen elv képezi úgy a Serang-i gyár által használt 
m int a Tunner-féle léptéknek alapját. 

T u n n e r - f é l e l é p t é k : 

Szénenytar-
Az aczél más tulajdonságai Száma talma szá-

zalékban. 
Az aczél más tulajdonságai 

1 1-50 Kovácsolható, de nem forrasztható 
2 1-25 Jól kovácsolható, de kevésbbé forrasztható 
3 100 » » » » » 
4 0-75 » » és forrasztható; rendesen csak 

közönséges aczélnemek 
5 050 Jól kovácsolhaló és jól forrasztható puha aczél-

nemek 
6 0"25 Jó l kovácsolható és jól forrasztható de nem edz-0"25 

hető 
7 0-05 Jól kovácsolható és jól forrasztható de nem edz-

hető (öntött kovácsolt vas.) 

S e r a i n g - f é l e g y á r l é p t é k e . 

A z a c z é l 
alosz-

száraa jtályti-
szénenytar-

talma 
százalékban 

Az aczél egyéb tulajdonsága s rendeltetése. 

b 

3 

0 25—0 35 j Nagyon puha aczél (Acier extra tendre). Az álta-
lános szilárdság: a = 48—50 klgr. 1 • mm.-ren-

! ként. A darabnak a kisérlet után maradt kinyúj-
tása : b = 20—25% ; jól kovácsolható s jól forraszt-
ható de nem edzhető. Használtatik : fegyverekhez, 
ágyúkhoz, kazánlemezekhez, finom lemezekhez, sat. 

0'35—0'45 Többféle gépalkatrészekhez, mint forgantyúten-
gelyhez, kerékpárkányokhoz használtatik. 

0*45—0'55 Félkemény vagy félpuha aczél (Acier demi tend-
re ou demi dur). a = 56—59 kilogr. 1 • mm.ként, 
b = 10—20%. Kovácsolható csak keveset forraszt-
ható, egyszersmind edzhető. Köldökrudakhoz, ve-
zérrudakhoz és más gépalkatrészekhez, melyek ha-
sonnemüleg igénybe vétetnek, de főképen sinek és 
kerékpárkányokhoz használtatik. 

0-55—0'65 Kemény aczél (Acier dur.) ruganyok-, metsző-
szerszámok-, ráspolyok-, fűrészek és fúrókhoz hasz-
náltatik. 

0'65 és fel- Igen kemény aczél (Aciére tres dur) a = 69— 
felé 105 kilogramm 1 • mm.-ként, b = 5—10% ková-

csolható, nem forrasztható, de nagyon jól edzhető. 
Finom rugók és boncz szerszámokhoz használtatik. 
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M e g j e g y z é s : Ezen lépték a gyakorlatból van véve s összeállítva és 
erre megint nagyon jól alkalmazható is. 

Az említett gyár által használt lépték egyszersmind a megrendelőnek 
tájékozásúl szolgál a beszerzendő aczél rendeltetése s tulajdonsága iránt. 

Az aczélgyártáshoz a Seraingi gyár többnyire az angol szürke nyersva-
sat használja alapul, melyből a széneny elégettetik, s siegen vagy müseni tü-
körvasat a folyadék vissszenesitésére. Fehér sugár vas (Weissstrahl Eisen) 
aczélgyártáshoz csekély kovanytartalma miatt nem alkalmas; az ebből olvasz-
tott vas nem eléggé folyékony. — A kovany a befutott légnek élenytartalmát 
nagyrészt felemészti és ezál ta l nagy hőfokot idéz elő, s egyszersmind a vasfo-
lyadékot nagyon folyékonnyá teszi, miáltal az egész művelet könnyítve van. 

Ha a vasnemek sok cselenyt tartalmaznak rendesen a kovany rovására 
több szénenyt is tartalmaznak ; miáltal az olvasztott vas nehéz folyékonnyá 
válik és a műtétei nagyon nehezíttetik. 

A bessemer aczél gyártásnál használt alapvasnak soha sem szabad töb b 
mint 2% cselenyt tartalmaznia. 

E helyen egynéhány a gyár által az aczélgyártáshoz használt vasnemek-
ben tett vegytani elemzést akarok felemlíteni: 

I. T á b 1 a : 

A nyers vas 
vegy alkat-

részei 

g y á r t á s i h e l y A nyers vas 
vegy alkat-

részei 
Cleator, 

(Angolhon) 
Harington, 
(Angolhon) 

Milon, 
(Angolhon) 

Holzenhausen, 
l (Svédhon) 

Kovany 
Kén 
Villó 
Cseleny 
Széneny 

2-210 
0-035 
0-037 
0-020 
5-070 

4-200 
0-041 
0-014 
o- i io 
4-780 

2-790 
0-054 
0-021 
0-170 
4-220 

I 
1-980 
0-080 

j csak nyoma 
2-814 
2-215 

II. T á b 1 a 

A nyers vas g y á r t á s i h e l y 
vegyalkat- Müsen, Siegen, 

reszei (Némethon) (Némethon) 

Kovany 0-560 0-997 
Kén 0-022 0-014 
Villó Nyomak 0-059 
Cseleny 10-870 10-707 
Széneny 5-250 4-323 

M e g j e g y z é s : Mind a 
két táblázatban a számok 
százalékot jelentenek. 

Az I-ső táblázatban felso-
rolt vasakból áll az alapvas, 
azaz: ezekből égettetik el a 
széneny, ellenben a Il-ik táb-
lázatban felsorolt tiikörvas-
nemek az alapvas visszszene-
sitéséhez használtatnak. Egy-
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szersmind az I-ső táblázatból kiderül, hogy az angol nyersvasak cselenyt 2 % 
alul, a svéd vas pedig ezen felül tartalmaznak. Ellenkező viszonyban áll a külön-
féle vasnemeknek kovanytartalma. Kéneny és villótartalom együtt, egyik vas-
nemnél sem haladja meg az 0'1%-kot; ami jó aczélnemeknél mindig kívána-
tos. Minthogy a műtéteinek igen rövid időtartama és magas hőfok melletti le-
folyása következtében lehetetlen a kén és viliónak salakba átmenetele, ennél-
fogva szükséges, hogy fenntemlített kívánalmaknak már az aczélhoz használt 
nyersvas is megfeleljen, szorosan ezzel okvetlen szükséges, hogy az aczélgyár-
táshoz használt nyersvasak vegyelemzését ismerjék, ha helyes nyersvasvegyítést 
(Gattirung) akarnak összeállítani. 

A nyersvasvegyités változik, valahányszor a nyersvas minőségére nézve 
változik s változik főképen különböző aczélnemek gyártásánál. Középszerű 
aczélnemek gyártásához középszerű nyers vasakat is lehet, — íinom aczélhoz 
azonban csakis a legfinomabb azaz : a legtisztább nyersvasat — használni. 
Elhasznált aczélsínek s kerékpárkányok, aczélsín, vagy más aczéltárgyak hul-
ladékai, az aczélgyártásnál a görebből kivetett vasdarabok sat. egy bizonyos 
arányban (százalékban) a vegyülékhez kevertetnek, ezeknek vegyalkatrészeit 
tulajdonságait azonban ismerni kell: nehogy — talán előre nem látott tisz-
tátalanságokat tartalmazván — ezáltal a gyártandó aczélra káros befolyást 
gyakoroljanak I t t is főképen a gyártandó aczélanyag nemét kell szemelőtt 
tartani. 

Ha a nyers vas vegyiték előbb említett czélpontok figyelemmel tartása 
mellett összeállittatott, akkor az kupolykohóban vagy lángpestben olvasztatik. 
Hogy mely esetben s körülmények közt jő a kupolykohó és a lángpest haszná-
latba, egész pontossággal meghatározni, miután mindakétfélelétezik, nemiebet; 
tény az, hogy ha az egyik tataroztatik, a másik használatba jő. Azonban finom 
aczélnemek készítésére a lángpestet jobban kedvelik; a miből azt lehet követ-
keztetni, hogy a lángpestben a nyersvasat a tüzelő-anyag tisztátalanságától 
jobban lehet óvni. — A kupolykohóban a hol t. i. a nyersvas vegyiték a pir-
szénnel vegyítve adatik fel a kohóba, — képzelhető, hogy a nyersvas köny-
nyebben vehet át esetlegi tisztátalanságokat mint a lángpestben, mely utóbbi-
nál csakis a láng érintkezik a vasvegyülékkel. 

Az olvasztás mindkét kohóban 2—2 ' j2 óráig t a r t ; A kupolykohónál 
rendesen 23—24°/o pirszén a lángpestben 24 % kőszén szükségeltetik az ol-
vasztáshoz. 

Az alapnyersvas olvasztásához használt járpest 1 '80 m. átmérővel bír, 
magassága rendesen 4 00 m., a hol a kémény csatlakozik a kohóhoz. A kohó 
talaja a csaplyukkal együtt a földszíntől 1.00 m.-nyi magasan van elhelyezve. 
A megterlielési nyilás a kohó talptól 3'00 m.-nyi távolban van. A megterhelési 
nyilás előtt egy a megterhelés könnyebb eszközlésére szolgáló állvány van, 
melyhez létra segélyével lehet jutni. A kohón a kohótalptól felfelé l'OO m.nyire 
mind a négy oldalon lyukak vannak, melyekben a fúvócsövek vannak elhe-
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lyezve, a légbefuvás végett. Ugyanezen magasságban minden alkalmazott két-
két fúvócső közt egy-egy észleleti lyuk is létezik, a melyen keresztül az olvasz-
tás menetét a járpestben meglehet Ítélni. A kohótalaj a lecsapolás felé lejtős. 

A lecsapolási készülék felett egy ajtó van alkalmazva, melyen keresztül 
a netán szükséges javítások eszközlése végett a kohóba lehet jutni. A kupoly-
kohó tűzálló téglából van épitve és lemezekből összeszögecsezett köpenynyel van 
ellátva. Tükörvas olvasztáshoz használt kohók az eddig leírtakhoz hasonlí-
tanak, azonban méreteik szűkebbre vannak szabva; ezeknek átmérője csak 
1"00 mtr., a többi méretek ehhez arányban állanak. 

A lángpest talajának szélessége 1"40 m., hossza 3'ÜO m. A talaj a lefo-
lyás felé mindkét oldalról lejtős ; (t) és (ti) ajtókon a nyersvas adatik fel. T 
ajtón pedig egy munkás, az esetleg szükséges javítások eszközlése végett a ke-
menczébe ju that . / , a lefolyási csap ; f pedig a hornyolat, melyen keresztül a 
láng gőzei a kürtőbe juthatnak. A lángkemencze belső falazata tűzálló téglák-
ból, külső falazata pedig közönséges téglából van építve. Az egész kemencze 
öntött vaslemezekkel és vaspántokkal van összefoglalva. Lángkemenczékben 
rendesen csak az alapnyersvas — a tükörvas majdnem mindig a kupolykohó-
ban olvasztatik. 

Midőn az alapnyersvas a nagyobbik kupolykohóban vagy lángkemen-
ezében olvasztatik, akkor a tükörvas a kisebbik kohóba tétetik, s ott olvasz-
tatik. Ez idő alatt a bessemer göreb, az időről-időre beledobott s összesen kö-
rülbelül 300 kilogramm pirszénnek csekély lóughzam mellett történt elégetése 
által,— az öntőmedencze pedig saját tengelyén felfordíttatván az alája rakott tűz 
által előmelegittetik. 

A göreb 3'6 m. hosszú és külső átmérőjében 2'4 m. A göreb fenekében 
12 lyuk van ; melyek kifelé tágabbak; ezen lyukakban tűzálló agyagból készült 
fuvócsapok (Blasdüsen) (7-ik ábra) vannak elhelyezve, melyek 100 mm.nyi át-
mérővel birnak. Minden egyes fuvócsapban pedig 6—7 mm.-nyi fúrások van-
nak, melyeken keresztül a befúvott lég elosztva a görebbe juthat. Egy fuvócsap 
rendesen 6 fúrással bír, s így 72 fúráson keresztül fuvatik be a lég. A göreb 
15 mm.-nyi vastagságú lemezlapokból van összeállítva, és tűzálló agyagtég-
lákkal kirakva. A téglák már a készítéskor a kellő formákban gyuratnak s 
égettetnek és így főképen belső részökben faragatlanul maradnak. A gö-
reb belsejében a téglák vastagsága 200 mm., a göreb szájánál csák 150 mm. A 
görebszájnak átmérője 750 mm. Falazata körülbelül 400 műtétnél használ-
ható. Egy műtéthez való rakat rendesen 5 tonnát nyom. 

Közvetlen a folyó-vas lecsapolása előtt a jól előmelegített göreb a maga 
tengelyén felfordíttatik, mely alkalommal az elégett pirszén mind kihull, s ha 
a göreb pirszént, vagy hamut nem tartalmaz többé, ismét visszafordíttatik, az-
az vízszintes állásba helyeztetik. Egy vaslemez csatorna a göreb és kupolyko-
hót olyképen köti össze, hogy a csatorna végei, egy csukló segélyével majd a 
görebliez vagy kohóhoz — majd ezektől elfordíthatók. A vaslemez csatorna 
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homokkal van kirakva, egyik vége a kohó lefolyási csapjának nyilasa alá, a másik 
pedig a göreb szája fölé fordíttatik; ennek megtörténte után az olvasztott 
nyersvas lecsapoltatik, mely a csatorna lejtőssége folytán a görebbe folyik; a 
csatorna vége a görebtől elmozdíttatik, és csak most kezdődik a tulaj donképe-
ni bessemer műtétei. A lég a göreb egyik üres forgó csapján, s a fenékig érő 
csövön át a fuvócsapokhoz ér, melyen keresztül a folyó nyersvasba fuvatik. A 
göreb vízszintes állásában a légbeömlését már maga is elzárja, azonban a gö-
reb felforditásánál abban a pillanatban, amidőn a nyersvasíolyadék a fúvócsa-
pok első fúrásait elérte, a befúvott lég működése megkezdődik, a göreb ekkor 
egész függélyesre fordíttatik ugy, hogy szája vagy torkolata a kémény felé 
irányul. A bessemer műtétei tartama a sűrített lég benyomása alatt rendesen 
20—25 perez. A műtétei kezdetén a göreb szájánál sötét sárga láng mu-
tatkozik, mely azonban az első 5 perez letelte után világosodik. Eleintén kis 
mérvben azonban a hőfok emelkedésével mindinkább növekedő mérvben há-
nyatik ki salak és nyersvas. A műtétei folyamát az illető hutászmórnök spec-
trummal észleli, a mit azonban csak a műtétei vége felé szokott nagyobb figye-
lemmel tenni, mintkogy gyakorlottságánál fogva a műtétei folyamát majdnem 
végig már szabad szemmel megtudja Ítélni. 

Ha a széneny elégetése már annyira haladt, hogy a műtétei alatt lévő 
olvasztott vas már csak csekély mennyiséget tartalmaz, ami a megfelelő spec-
trum által tisztán kivehető, akkor a hutászmérnök a görebet vízszintes állásba 
hozatja. Abban a pillanatban, a midőn a nyers vas az utolsó fuvócsap fúrást 
elhagyja, a lég elzáródik magától. Hogy az ily módon nyert vasiolyadék elé-
gett vasat ne tartalmazzon, — ami bekövetkeznék, ha a befúvott lég által a 
szénenytartaloin mind elégne és az aczélt ez által nagyon károsítaná, mindig 
azon kell lenni, hogy egy csekély mennyiségű széneny a vasfolyadékban meg-
maradjon. 

A vaslemez-csatorna ez idő alatt homokkal újra beágyaztatván, a kis 
kupolykohóval hozatott összeköttetésbe, a másik vége a bessemer-göreb 
szájához fordíttatott. Az időközben a kisebb kupolykohóban olvasztott tükör-
vas lecsapoltatik és a görebbe bocsáttatik. A vascsatorna ezek után a görebtől 
elmozdíttatván, ez függélyes állásba helyeztetik. A levegőnek néhány másod-
perczig tartó beömlése elégséges arra, hogy a szénenymentes nyersvas az olvasz-
tott tükörvassal szorosan vegyüljön; ezen alkalommal a görebtartalom erős 
mozgásba jön. A két vasnem vegyülése megtörténte után a folyó állapotban 
lévő aczél kész. A göreb ezután visszafordíttatik annyira, hogy tartalmát az 
alája fordított öntőmedenczének átadja. Az utóbbi műtéteinél a légbefúvás 
ép oly módon történik, mint a széneny elégetésnél. 

A nyersvas olvasztása és a bessemer műtétei befolyása által részint meg-
salakosodás, részint kihányás által 18—20 °/o vas elveszett. 

Az öntőniedencze a maga forgó tengelyén függve egy darun nyugszik. 
Köpenye 15 mm. vastag lemezekből, bélése tűzálló agyagtéglákból áll, (b) egy 
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dugasz, melylyel az öntőlyuk (d) elzáratik és kinyittatik, (e) emeltyűvel a du-
gasz kezeltetik. Ha a bessemer műtétei be van fejezve, a már előre felmelegí-
tett medencze (AAi) tengelyén a bessemer göreb alá fordíttatik. Az öntőme-
dencze ez állásában felfogja a bessemer-göreb tartalmát, az olvasztott aezélt' 
és (b) dugasz segítségével azt az Ad távolságban körben elhelyezett öntvény-
mintákhoz továbbítja. 

Az öntvényminták 8 szögletű csonkított gúla alakúak, melyek a keske-
nyebb oldalon két-két kovácsolt vasfüllel birnak; A minta öntött vasból készült 
0*60 m. magas; aczéltartalma ha singyártáshoz használtatik 250 kilogr. A 
minta a felszíntől egész 0'12 m.-ig töltetik meg; ennek megtörténte után egy 
vaslemezből készült fedél és 10 cmtr vastag homokréteggel fedetik be. 

Ha az öntőmedencze ily módon kiüríttetett, saját tengelyén megfordítta-
tik és a visszamaradt salak és aczélfolyadéktól megtisztíttatik, s az ezt követő 
második műtéteihez előkészíttetik. 

Az időközben megmerevült öntvények e czélból alkalmazót temelő darukkal 
az öntő gödörből a huta talajára emeltetnek, a honnét a további kikészitéshez, 
forrasztó kemenczékbe, bocspöröly alá és igy tovább szállíttatnak. A göreb 
az öntőmedencze és daruk víznyomás által hozatnak mozgásba. Egy műtétei 
alatt olvasztott anyagmennyiség rendesen 5 tonna. 24 óra alatt 8 bessemer 
műtéteit lehet végrehajtani. Minden egyes műtéteiből eredt aczélöntvények 
egy bizonyos számot kapnak, mely szám minden egyes darabra ráveretik. 

Hogy az öntőmedencze egész tartalmának tulajdonságait ismerhessék 
egy próba-mintába öntött darab mindennemű kísérleteknek kitétetik. Apróba-
mipta két darabból áll és egy vaskarika által foglaltatik össze. A próbaönt-
vény a többi öntvények öntése közben öntetik, merev állapotban a mintából 
kivétetik és a következő kísérleteknek tétetik ki: és pedig először is bocspöröly 
és hengerek által 15—20 mm-nyire nyújtatik ki, és azután eltöretik. A gya-
korolt hutászmérnök már szabadszemmel felismeri a törésen az aczélminősé-
gét; ezután az egyik darab U alakra hajlíttatik; ha az aczél U formáig engedi 
magát hajlítani anélkül, hogy repedéseket mutatna, akkor ezt a puha aczél-
nemek közé sorolják, ha azonban nem engedi magátl45° szögnél tovább 
hajlítani, akkor kemény minőségre mutat. Az e két aczélnem közt eső fokozatú 
aezélt majd nagyobb, majd kisebb szög alatt lehet elhajlitani. Minél keményebb 
az aczél, annál nagyobb ellentállási képessége az elszakitásnál, de annál ke-
vesebb kinyujtást mutat e kísérlet után. 

A legfontosabb próba azonban a vegyész-próba. A vegyészi-próba min-
den egyes műtéteinél nem hajtatik végre egészen; azonban minden egyes mű-
tételből nyert aczél szénenytartalmára nézve megvizsgáltatik. Ámbár a szé-
nenytartalom ismeretes, miután a hutászmérnök tudja, mennyi széneny maradt 
meg az alapvasban, másrészt a tükörvasnak szénenytartalmát a vizsgálát ut-
ján is ismeri, s ezen két nem összege az aczél összes szénenytartalmát képezi; 
Ezen elözményes ismeretek azonban csak megközelítőleg adják a szénenytar-
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talmat, tehát okvetlen szükséges, miszerint a hutászmérnök vegytani úton ha-
tározza azt meg, liogy egyszersmind ennek alapján a nyert aczélt kellően osz-
tályozhassa. 

Időről időre azonban ez sem elégséges; a hutászmérnök feladata, hogy a 
nyert aczél más vegyalkatrészeiről óís ezeknek mennyiségéről magán nk tudó 
mást szerezzen. 

A szénenymennyiség meghatározására rendesen az »Eggertz« -féle mód 
szert használják; a miről e közleményem végén teszek említést. 

Ha a hutászmérnök a műtéteinél rendkívüli tüneményeket vesz észre 
mint például: a műtéteinek rendkívüli hosszas idő igénybevételét avagy a göreb-
ből való rendkívüli salak és vasfolyadék kihányását és u. t. akkor nem szabad 
csak pontos természettani észleletekre szorítkoznia, hanem a tüzetes vegytani 
próba különösen is megkívántatik, liogy visszakövetkeztethessen a tünemények' 
okára és hogy ezek netalán szükséges elhárítását eszközölni képes legyen. 

Mielőtt a további kezelési módra átmennék egynéhány vegytani kísérle-
tet akarok felemlíteni, melyek kész aczélon tétettek: és pedig 

A7. aczél rendel 
tcte'se 

Az 
aczél 
száma 

ko-
vany 

kén 
°/o 

villó 
0/ 

cse-
leny 
7o 

szé-
neny 

7° 
megjegyzés 

Fegyvercsövek 

Puhasin 

l ( a ) 

l ( a ) 

0-14 

0-066 

0-02 

0-059 

0-06 

0-015 

0-79 

0-360 

0-285 

0-297 

Ezen aczélnemek 
igen finomak. 

A kén és villó az 

Lemezek l ( b ) 0-052 0-027 0-056 nyoma 0-390 O l0 /0-ottúl nem ha-
ladja. 

Kevésbbé finom, de még elég jó aczélnemeket mutat a következő táb 
lázat: 

Az aczél rendel-
tetése 

Az 
aczél 

száma 

ko-
vany 

7o 

kén 

°/» 

villó 

% 
cse-
leny % 

szc-
neny 

°/» 
megjegyzés 

Forgantyú tengely l ( a ) 0-090 0 -044 0 070 O'GÖO 0 - 2 9 0 Kén és villó többet 

— dtto — l ( a ) 0 090 0 - 0 3 0 0-070 0T,00 0 -310 
tesz ámbár mint0'l°/o, 
azonban c szám nincs 

^ Nord Belge 2 (a) 0 '090 0 - 0 5 1 0 069 0 '650 0 -540 nagyon túlhaladva. 

1 ) 
f Etat Belgo 2 ( b ) 0-130 0 - 0 7 0 0-055 0-750 0 - 5 5 0 

E két táblázatban felsorolt vegyelemzések a Seraing-féle hutában tör 
M. mérnök és épitész-egylet V E küteÉe. 
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téntek. Az utóbbi táblában előforduló aczél vegyelemzésébol látható, hogy ez 
aczélhoz nem oly tiszta nemű nyersvasak használtattak, mint a minőket e köz-
lemény bevezetésében felsoroltam, hanem ezeknél rosszabb neműek is. A kén 
és villó tartalomra a járpest használata is lehetett befolyással, mivel ennél a 
nyersvas a tüzelő anyaggal közvetlen érintkezésbe jön, mely alkalommal igen 
könnyen átveheti a nyersvas a tüzelő anyagtól a ként, a mint ennek főképeni 
szaporodása a Il-ik táblázatból kitűnik. Minden — e két táblában felsorolt 
egyes és vegyelemzett anyagok, különféle besseiner műtétei által nyerettek, 
szénenytartalmai azonban meglehetősen megegyeznek a czélba vett készítmé-
nyeknél szükséges széneny tartalommal, a miből azt lehet következtetni, hogy 
egy bizonyos czélba vett aczélnem, bármelyik bessemerműtétel folyamában, 
meglehetős biztonsággal elkészíthető, a mi főképen az aczélban maradt szé-
nenytartalomtól függ. Előforduló csekélyebb eltérések a gyakorlatban figyelem 
nélkül hagyatnak. 

Ha az öntvények megmerevültek, egy forrasztó kemenczébe rakatnak, a 
hol fehér izzó állapotba hozatnak. Az egyes öntvények egy vasrüdhoz erősített 
villával, mely villa egy láncz segítségével a bocspőrölyhez vezető darucsigára 
van akasztva, kivétetnek és a bocspőrölylyel 150—200 mm. vastagságig ki-
nyílj tatnak. E méretekre hozva, az aczéldarab ujolag fehér izzó állapotba ho-
zatván, sínhengereken sínné hengereztetik. Az aczélsín-hengerek a vassíngyár-
tásnál használt hengerektől csak annyiban térnek el, hogy a szelvényzet (Ka-
liber) száma itt 12 helyett 14. 

Belgiumban az aczélsinek átvételére nézve, egyátalában a következő fel-
tételek vannak megállapítva : 

1. A sín felületének egész tisztának kell lenni; bárminő egyenetlenségek 
a sín fejében, vagy repedések a sínlábban meg nem engedtetnek; a sínlábban 
előforduló kisebbszerű ripacsok azonban gyakorlati szempontból az átvételnél 
figyelembe nem vétetnek. 

2-szor. Az aczélsin törési felületének egészen egyenletes, finom szemcsét 
kell mutatni. Eltérések e tekintetben, az anyag nem egyenletes minőségére 
mutatnak és az ily sinek az átvételből kizáratnak. 

3-szor. A vas keménysége, illetőleg minőségének az előbb emlitett gyár 
léptéke szerint 2. a-nak kell lenni. 

4-szer. A sin appretirozása egészen mint a vassíneknél követeltetik. 
5-ször. Ha az aczélsin két egymástól l -2 m. távolságban eső támpontokra 

helyeztetik és e támközön a sín 20,000 kilogrammal megterheltetik, akkor 5 
perczig tartó folytonos ily módoni megterhelés után, állandó keresztülhajlást 
nem szabad mutatnia. 

6-szor. Ha egy az 5-ik feltétel szerint elhelyezett aczélsínre 4 m.-nyi ma-
gasságból egy 200 kilogr. nehézségű ék alakú öntött vassúly a két támpont 
közepére szabadon esve bocsájtatik, az aczélsínnek nem szabad eltörnie. 

Aczélsin megrendeléseknél a jótállási idő meghatározása legczélszerűb-
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ben Stöckert módja szerint volna szerződésileg kikötendő (lásd »Zeitschrift 
der őst. Ingenieur und Arehitecten Vereins« 1872-dik évi XIII . és XlV-dik 
tizeteket.) 

A belga államvasút különféle keménységű aczélsinekkel 1863. évben té-
tetett legelső kísérleteket. Az eredmény az lett, liogy a nagyon kemény síne-
ket a gyakori törések miatt csakhamar, a nagyon puha síneket azonban a te-
temes kopás miatt 7 vagy 8 év múlva, nagyrészt ki kellett cserélni. Utolsó 
években berakott aczélsinek a lehető legkedvezőbb eredményt nyújtanak. 

Alkalmam volt, egy pályában 9 évig használt puha aczélsínt látni, mely 
az egyik oldalán 8—9 mm.-ig elvolt kopva (11. ábra szerint); azonban semmi-
nemű szétlapulást vagy kidudorodást észrevenni nem lehetett; a mi nagyon 
egyenletes elkopásra mutat, anélkül, hogy a sín ezen elkopáson kívül defor-
máltatnék. Ezen sín a többi elhasználtakkal együtt kicseréltetett. 

E g g e r t z m ó d s z e r e 
az aczél szénenytartalmának meghatározására. 

Az aczélnemek szénenytartalmának meghatározására a megvizsgálandó 
aczélból O'IO grm aczélpor vétetik és ez kémcsőben higított salétromsav által 
féloldalik. Az aczélpor tökéletesen ment legyen a bálványtól, hogy az aczélol-
dat általa sárgára ne festessék. A kihígott salétromsav fajsúlya 1,2 legyen. 
0,10 gr. aczélporhoz 1.5—2 köb centm. salétromsav szükségeltetik, ha sokszé-
neny van jelen. Ha az aczélpor a salétromsavba öntetik, felhevülés közben ol-
datik fel; az oldat sötét foltokat mutat, melyek azonban eltűnnek, ha a kém-
cső 2—3 óráig 80° melegített vízbe tartatik. A foltok eltűnése gázfejlődés 
mellett történik, mire az oldat vízben ismét lehűttetik. Hasonló módon járnak 
el az aczélnál, a mely ismert mennyiségű aczélt tartalmaz. A két oldat oly osz-
tályozott kémcsövekbe töltetik, melyek ugyanazon színnel, ugyanazon átmérő-
vel, egyenlő vastagsággal és egyenlő beosztással bírnak. A sötétebb oldathoz 
most annyi víz adatik, mig a két oldat egyenlő szinű lesz; a térfogat-külömb-
ségek viszonya határozza meg azután a két aczél szénenytartalmát. Ha a kém-
csövek fenekén apró fekete pontok maradtak vissza, akkor erre néhány csöpp 
sav öntetik és az egész folyadék, ha a pontok oldatlanok is (mi az irla tarta-
lomtól ered) osztályozott kémcsőbe tétetik. Mindakét oldatnál ugyanazon sav 
használandó, nemkülönben egy napon vizsgálandók meg, mert az oldat rövid 
idő múlva sziliéből veszít. Ismert szénenytartalommal bíró aczéloldatok czukor 
(caramell) oldatok által, melyek a színt állandóan megtartják, habár ez idővel 
halványabb is lesz, helyettesítendő, mely oldatok ennélfogva leginkább használ-
hatók szabványmértékeknek. Ezen oldatok ismert szénenytartalmu aczőlolda-
tokkali összehasonlításból keletkeztek. 

A szabvány mértékek gondosan elzárandók, hogy a világosság befolyásá-
nak kitéve ne legyenek. 

Ezen módszerrel 0,02°/0-ig biztonsággal határozható meg az aczélnak ve-
gyileg lekötött szénenytartalma, mi a gyakorlatra több mint kielégítő. 
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