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ELŐSZÓ
250 évvel ezelőtt, Mária Terézia királynő 1762.október 22-i rendeletével indult be – a világon
elsőként – a bányász-kohász akadémiai szintű képzés a selmeci tanintézetben. Az 1867-es
osztrák-magyar politikai kiegyezéssel a selmeci akadémia magyar állami intézmény lett,
Kerpely Antal professzor az 1872-ben alapított Vaskohászat és Vasgyártás Tanszéken még az
1872/73-as tanévben megjelentette az első magyar nyelvű kohászati tankönyvet, a kétkötetes
Vaskohászattan-t. A hazai kohómérnökképzés azóta eltelt 140 éve alatt – SelmecenSopronban-Miskolcon – a tematikában, az oktatásszervezésben, a jegyzetellátottságban számos változás következett be, a 2012/2013-as tanévben a kor követelményeinek megfelelően –
a TÁMOP-4.1.2.A-1-11/1 sz. pályázat elnyerése alapján megindult jegyzet – korszerűsítésnél
– elsőként jelennek meg digitális jegyzetek az acélgyártás témakörében (az egymásra épülés
sorrendjében az alábbiak):
Károly Gyula:
Acélmetallurgia alapjai
Károly Gyula – Józsa Róbert:
Konverteres acélgyártás
Károly Gyula – Kiss László - Harcsik Béla:
Elektroacélgyártás
Károly Gyula – Kiss László - Károly Zoltán:
Acélok üstmetallurgiai kezelése
Károly Gyula – Réger Mihály – Harcsik Béla:
Acélöntés, speciális acélgyártás
Tardy Pál – Kiss László – Károly Gyula:
Speciális acélok gyártásának metallurgiai, energetikai, környezetvédelmi, minőségbiztosítási szempontjai
*
Tardy Pál – Károly Gyula:
Acélgyártásnál a technológia fejlesztés, adagvezetés elméleti megfontolásai, vertikális szempontjai
Kiss László – Józsa Róbert – Harcsik Béla:
A primeracélgyártás technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai
Kiss László – Józsa Róbert – Harcsik Béla:
Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati
szempontjai

Az utóbbi három jegyzet az Európai Unióban mindmáig egyetlenként elfogadott közös tananyag, a steeluniversity magyar nyelvű adaptációját ill. hazai vonatkozásokkal kiegészítését
jelenti, mely rövidesen a www.steeluniversity.org honlapon található. Jegyzetkorszerűsítéseink során figyelembe kellett vennünk, hogy az a mai kohómérnökképzés négyes lépcsőjének
(felsőfokú szakképzés-BSc képzés-MSc képzés-PhD képzés) megfeleljen, segítse az elméleti
felkészülés mellett a gyakorlatorientált mérnökképzést is. Ezen jegyzetek mindegyike a
www.tankönyvtár.hu honlapon, ill. a Vaskohászat és Vasgyártás tanszék mai jogutódjának, a
Miskolci Egyetemen működő Metallurgiai és Öntészeti Intézet-nek a honlapján
(www.metont.uni-miskolc.hu) tekinthető meg.
Szerzők
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1. BEVEZETÉS
AZ
ELEKTRÓACÉLGYÁRTÁS
HAZÁNKBAN

KIALAKULÁSA

KÜLFÖLDÖN

ÉS

1.1. Az elektroacélgyártás változatainak fejlődéstörténete
1.1.1. Ívfényes kemencék
Ívfény keletkezésének a jelenségét Davy fedezte fel két szénelektród között 1810-ben. Acélt
megolvasztani elsőként Siemensnek sikerült 1878-ban egyfázisú, elektródszabályzóval is rendelkező ívkemencében, melynek vázlatát az l. ábra szemlélteti 1.

1. ábra Siemens első acélolvasztó ívkemencéje elektród-szabályzóval
1- fedél, 2- tégely, 3- kemencetest, 4- állvány, 5- szabályzó, 6- elektród

A közvetett fűtésű ívkemence Stassano által 1898-ban tovább fejlesztett változatát mutatja be
a 2. ábra 2.
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2. ábra Közvetett fűtésű Stassano-ívkemence
A Stassano-ívkemencénél, a kemencébe benyúló három szénelektród végén keletkező gömbszerű ív sugárzó hőenergiája olvasztotta meg a max. kéttonnás betétet. Az elektródok gyakori
törése miatt alkalmazása háttérbe szorult. Javított a helyzeten a svéd Bult-cég által forgalomba
hozott Rennerfelt-ívkemence (3. ábra), ahol az egyik elektródot a tetőn keresztül vezették a
kemencébe.

3. ábra Közvetett fűtésű Rennerfelt – ívkemence 2
Ugrásszerű fejlődés akkor következett be, amikor mindhárom elektródot a tetőn keresztül
juttatták be a kemencébe és az ívet közvetlenül a fémes betét és szénelektródok között hozták
létre. Ezt az eljárást Heroult francia mérnök szabadalmaztatta 1888-ban. A Heroultívkemence elvi vázlatát a 4. ábra szemlélteti 1, 2.

4. ábra Heroult-kemence
A kemence hengeres alakú oldalfallal és homorú fenékrésszel rendelkezett. A külső köpeny
acéllemezből készült, melyet tűzálló béléssel falaztak ki. A kemence boltozatában, egymástól
120 o-ra szimmetrikusan (egy-osztókörön) három nyílás készült. Ezeken át vezették be az
7

elektródokat a kemencetérbe. A kemencén egy vagy két ajtót képeztek ki a fémes betét, a salakképzők, az ötvöző-, illetve javítóanyagok kemencébe való bejuttatására, az acélgyártási
folyamatok vezetésére és azok ellenőrzésére [2].
A Heroult-ívkemencék továbbfejlesztett változatainál – melyek ma is használatosak – a betét
berakását felülről, a boltozat eltávolításával oldották meg. Korszerűsítették a buktatószerkezetet, az elektródtartó, -mozgató és -szabályzó berendezéseket, valamint a villamos energia ellátási rendszert. Ezt követően – a 30-as években – kerültek kialakításra az ún. nagyterű ívkemencék, majd a 60-as években a teljesítmények további fokozása eredményeképp a nagy
transzformátor teljesítményű (high power) HP, ill. az igen nagy transzformátor teljesítményű
(ultra high power) UHP-kemencék.
Az utóbbi évtizedekben is töretlenül fejlesztették az UHP-kemencéket (a fejlesztési irányok és
megvalósulások részleteire még a későbbiekben egy külön fejezetben- kitérünk), ma már a
legkorszerűbb ívkemencék megközelítik az oxigénes konverterek teljesítményeit, ugyanakkor
azoknál sokkal rugalmasabb időbeosztással működtethetők.
Az ívkemencék születésével és fejlődésével párhuzamosan történt az indukciós- és
ellenállásfűtésű kemencék üzembe állítása, továbbfejlesztése.

1.1.2. Ellenállásfűtés kemencék
Az ellenállás-fűtésű elektrokemencének két változata alakult ki. Az egyik a közvetlen ellenállás-fűtésű kemence (Gin-kemence), melynek elvi vázlata az 5. ábrán látható 1.

5. ábra Gin-kemence
Az ellenállást maga a betét képezi és az átfolyó áram hatására keletkező Joule-hő olvasztja
meg a betétet. A Gin-kemencék alacsony termelékenységük miatt nem tudtak elterjedni.
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A másik változat szerinti közvetett ellenállás-fűtésű kemencéknél az áram a betéttől független
fűtőelemeket hevíti, és az ezek által létesített sugárzási hőenergia olvasztja meg a betétet. Alkalmazásuk általában laboratóriumi célokra történt, melyek közül a grafit-rudas kemence (6.
ábra), ill. a Tamman-kemence (7. ábra) az ismertebb. Ezeknél a kemencéknél az ellenálláson
fejlődő hő (a sugárzás intenzitása) többfokozatú transzformátorral szabályozható.

6. ábra Grafit-rudas, közvetett ellenállásfűtésű dobkemence
1. gyűrű; 2. tűzállóbélés; 3. döngölés; 4. folyékony fém; elektród befogó; 6. elektród

7. ábra Közvetett ellenállásfűtésű Tamman-kemence 3
A grafitrudas kemencéknél – akár dob, akár kádkemencéről van szó – a fajlagos áramfogyasztás nagy, 700-1200 KWh/t, a grafitrúd-fogyasztás 3-6 kg/t. Ilyen adatok mellett a grafitrudas
kemencék acélgyártásra gazdaságosan nem használhatóak.
9

Tamman-kemencékben az ellenállás szerepét szénfűtőcső tölti be, melyhez grafitdarán keresztül jut el az áram. Az olvasztótégelyekben – melyek anyaga az olvasztás funkciója függvényében karbontégely mellett bázikus, semleges vagy savanyú vegyhatású tűzállóanyag egyaránt lehet – néhány kg-nyi acél megolvasztása is órákat vesz igénybe, ezért üzemi célokra
nem, jól szabályozhatósága miatt viszont laboratóriumi feladatokhoz kiválóan alkalmas 3.

1.1.3. Indukciós kemencék
Nagyobb jelentőségre tettek szert az indukció elvén működő elektrokemencék. Az indukciós
kemencéknél megkülönböztetünk kisfrekvenciás vasmagos és nagyfrekvenciás vasmag nélküli kemencét.
Az indukció elvét először Kjellin svéd mérnök alkalmazta vasmagos kemence működtetésére
1899-ben. A kemence egy vasmagos tekercsből (8. ábra) áll, melyet az acélfürdő gyűrűje vesz
körül. A körülményes kialakítás és a nehézkes csapolás miatt kevésbé tudott elterjedni.

8. ábra Vasmagos Kjellin kisfrekvenciás indukciós kemence 1
A vasmagos kemencék működése, a transzformátor működési elvével azonos. A transzformátor primer tekercsébe vezetett áram –az indukció elve alapján- a szekunder tekercsként alkalmazott betétben áramot indukál, melynek hőenergiája megolvasztja a betétet.
A vasmagos kis (hálózati) frekvenciával működő indukciós kemencéket Frick fejlesztette tovább, mely lehetővé tette nagyobb (max. 10 t) befogadó képességű kemencék üzembe helyezését és a folyékony fémolvadék buktatással történő csapolását (9. ábra).
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9. ábra Vasmagos kisfrekvenciás Frick-kemence
A nagyperiódusú, indukciós kemence feltalálása háttérbe szorította a vasmagos indukciós
kemencék használatát. Az úttörő munka E.F. Northrup nevéhez fűződik, aki 1916-ban helyezte üzembe az első – acélolvasztásra is alkalmas – nagyfrekvenciás vasmag nélküli indukciós
kemencét, melynek vázlata a 10. ábrán látható [1].

10. ábra Nagyperiódusú vasmag-nélküli indukciós kemence
A vasmagnélküli indukciós kemence tűzálló tégelye körül vízzel hűtött tekercset helyeznek el,
a vasmagot a tégelybe berakott acélhulladék képezi. Az induktorra (tekercsre) váltakozó áramot kapcsolnak és a kialakult mágneses tér hatására a betétben keletkező örvényáram olvasztja meg a betétet. Alkalmazott frekvencia tartomány: 50-10 000 Hz.
Az indukciós kemencék mindegyike elsősorban olvasztásra (átolvasztásra) alkalmas, ezért az
acélhulladékok megömlesztését követően csak korlátozott metallurgiai lehetőségek vannak.
De az átolvasztás is napjaink gyakorlata, ezért e jegyzetben a leginkább elterjedt ívkemencés
eljárások elméleti-gyakorlati ismereteinek bemutatását követően egy külön fejezetben az indukciós olvasztásokra is kitérünk.
11

1.1.4. Plazmaíves kemencék
A 70-es években plazmaíves kemence elterjedése volt várható. Ezt a megoldást elsők között
vezette be a németországi freitali acélmű, ahol egy 15 tonnás majd egy 35 tonnás négy-négy
kombinált gáz-és plazmaégős kemencét helyeztek üzembe [2].
A kemence hőenergiáját a gázégőben lévő katód és a kemencefenekébe épített anód között
létrejövő ionizált argongázból nyert közel 2000 K hőmérsékletű plazmaív biztosítja (11. ábra).

11. ábra Plazmaégő elhelyezése 2
A plazmahevítés nem tudott elterjedni, a freitali kemencék is leállításra kerültek, így jelenleg
csupán technikatörténeti szempontból érdemes ezeket, a fejlesztési próbálkozásokat megemlíteni, e jegyzet keretein belül részleteiben nem tárgyaljuk.

1.1.5. Egyenáramú ívfényeskemencék
Az 1980-as években az ipari méretű egyenáramú ívkemencék elterjedése említésre méltó, ezek
a berendezések akkor kerültek üzembe nagyobb számmal, amikor már megfelelő egyenirányító berendezések, hatóságilag engedélyezett 1000 kVA teljesítményű transzformátorok, 10001500 V-os szekunder feszültség, 600 mm-től nagyobb átmérőjű, 130 kA-es áramot is elviselő
grafitelektródok álltak rendelkezésre [2]. Ismertetésükre a váltóáramú, ún. klasszikus ívfényes
kemencében történő acélgyártás végén – egy külön fejezetben – visszatérünk, megemlítve
azon különleges megoldásait, melyek ugyan széleskörűen nem terjedtek el, de jelzik az útkeresés szempontjait.
*
Az 1990-es évek elején az acélipar válsága oda vezetett, hogy az acélgyártó szakemberek kritikusan átgondolták: hogyan lehet az elektroacélgyártást továbbra is eredményesen működtetni, hogyan lehet versenyképességét hosszabb távon fenntartani?
A klasszikus elektroacélgyártásnál alkalmazott eljárások költségigénye, a HP rendszerű ívkemencék korlátozott metallurgiai eredményei és a kezdeti UHP rendszerű ívkemencék egy órán
felüli adagideje, kevésbé tették lehetővé a folyamatos öntés egy órán belüli ciklus idejének
tartását.
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A szekvens öntések ciklusidejét biztosító szuper nagy teljesítményű ívkemencék (Super High
Power rövidítve: SHP) megtervezése és az acélművek logisztikai rendszerének átformálása
komoly kihívásokat jelentett az acélgyártó szakemberek elméleti és gyakorlati felkészültségével szemben. De ezek a megoldások jelentik a jövőt a versenyképesség javításában, ezért külön fejezetben kell a klasszikus ívkemencék modernizált, korszerűsített, teljesítménynövelő és
költségtakarékos megoldásait sorra venni.

1.2. Az elektroacélgyártás terjedése hazánkban
Az elektroacélok gyártásának hazánkban is jelentős hagyományai vannak, Diósgyőrben 1909ben határozták el egy elektrokemence létesítését, 1911-ben egy 2 tonnás Girod, majd 1913ban egy ugyancsak 2 tonnás Heroult típusú ívkemence épült. A két kemence főbb jellemzői az
1. táblázatban láthatók [4].
1. táblázat Diósgyőrben a század elején üzemelő ívkemencék főbb jellemzői
Megnevezés
Névleges kapacitás , t
Transzformátor teljesítmény , kVA
Primér feszültség , V
Szekunder feszültség , V
Fajlagos teljesítmény , t/h
Áramerősség , A
Elektródfogyasztás , kg/t

Girod
2
400
3000
max. 70
0,27
1250
13

Heroult
2
400
3000
max. 105
0,32
900
28

A Girod kemencét nagy energiafogyasztása miatt 1923-ban leállították. A Heroult rendszerű
ívkemence sikeres üzemi tapasztalatai alapján, a növekvő hazai minőségi acéligények kielégítése érdekében további elektrokemencéket építettek. Diósgyőrrel párhuzamosan az ország
többi részében is létesültek ívfényes elektrokemencék. Ezek közül is kiemelkednek a Csepeli
Acélműben végrehajtott fejlesztések 5.
A II. világháború befejezéséig létesített elektrokemencéket, időrendi sorrendben a 2. táblázat
mutatja.
2. táblázat A II. világháborúig létesített elektrokemencék időrendi sorrendje 4
Kemencetípus
Girod
Heroult
Heroult
Herault
Heroult
Heroult
Herault
Indukciós kemence
Heroult
Heroult

Üzembehelyezés éve
1911
1913
1916
1923
1925
1929
1932
1933
1935
1936

Üzem
Diósgyőr
Diósgyőr
Csepel
Csepel
Diósgyőr
Diósgyőr
Csepel
Diósgyőr
Győr
Ózd
13

Névleges
kapacitás , t
2
2
6
3
2
10
6
0,3
2
6

Kombinált Weigl-féle
Heroult típus
Kombinált Weigl-féle
Herault

Diósgyőr
Diósgyőr
Diósgyőr
Csepel

1936
1941
1943
1944

7
3
15
40

A második világháború után Ózdról Diósgyőrbe került át 1948-ban a 6 t-s ívkemence, majd
ugyanitt 1949-ben, ill. 1951-ben 10 t-s Tagliaferri típusú, kosáradagolású ívkemencéket építettek. A gazdaságtalanul üzemelő, kombinált fűtésű (generátorgáz + ívfűtés) Weigl-féle kemencéket az 1950-es évek végén leállították 4.
A II. világháború után üzemelő diósgyőri ívkemencék műszaki-technikai paraméterei a 3.
táblázatban láthatók.
3. táblázat A II. világháború után Diósgyőrött működő ívkemencék fontosabb műszaki jellemzői 4
Megnevezés
Névleges kapacitás, t
Tényleges kapacitás, t
Átlagos adagtartam, h
Termelékenység, t/h
Transzf. telj. , MVA
Max.szekunder fesz. V
Adagolás módja
Elektródfogyás, kg/t
Áramsűrűség, A/mm2
Kemence átmérő, mm
Kemencemagasság, ,mm
Fürdőmélység ,
mm
Égők száma,
db

11.sz.

14.sz.

15.sz.

16.sz.

17.sz.

18.sz.

6
10
5,29
1,9
3,5
200
kézi
7,2
1,54
241
1050
470
-

10
15
5,73
2,49
5
240
kézi
7,1
1,54
291
1105
500
-

10
16,5
5,22
3,18
5
240
kosár
8,2
6,35
293
1365
510
-

2
3
4,3
0,69
1,98
160
kézi
17,5
1,54
164
965
300
-

10
16,5
5,42
3,1
6
240
kosár
8,6
6,35
293
1365
510
-

50
63
5,03
12,0
25
417
kosár
7,0
6,2
5160
1950
890
-

UHP
Modernizálás Modernizálás
előtt - HP
után - UHP
80
80
86
86
2,30
1,00
38
85
36/42
50/66
546
722
kosár
kosár
4,5
2,4
18,2
28,2
5600
5770
2100
2100
910
910
3
4

Diósgyőrrel párhuzamosan az ország többi részében is létesültek ívfényes elektrokemencék,
ezek közül is kiemelkednek a Csepeli Acélműben végrehajtott fejlesztések 5.
Az első csepeli 6 tonnás elektrokemence 1916-ban létesült, majd 1923-ban egy 3 tonnás,
1932-ben még egy 6 tonnás és 1944-ben egy 40 tonnás ívkemencét telepítettek [4]. A hazai
elektroacél üzemek közül a Kőbányai Vas- és Acélöntödében (KÖVAC), a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárakban (MVG), és a Borsodnádasdi Lemezgyárban (BNL) volt jelentősebb
elektroacél termelés.
Diósgyőrben, 1969-ben – új, különálló üzemben – 50 tonnás ívkemence létesült (a 3. táblázatban a 18. számmal jelzett elektrokemence). Ez olyan kemencetípus volt, mely a következő
kiegészítő berendezésekkel rendelkezett:
 a kemencefenékre szerelt indukciós tekercs a folyékony acél keverésére szolgált,
 a fenékre szerelt görgős-mechanizmus, amellyel a kemencét vízszintes irányban 45 ora el lehetett fordítani. A kemencénél a beolvasztás megszakítása, az elektródok kiemelése, a kemence elfordítása után az olvasztást új acélkráter képződésével lehetett
folytatni.
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Az 50 tonnás ívkemence termelése az 1970-es években ~100 000 t/év volt, termelési programjában főleg ötvözött minőségek szerepeltek egy ott működő vákuumozó berendezés kihasználásával.
Nagy jelentőségű volt az 1980-82 években üzembe helyezett diósgyőri Kombinált Acélmű
belépése. Az üzemben egy 80 tonnás cserélhető testű, zárt rendszerű LD-konverter, egy nagy
teljesítményű UHP (Ultra High Power) rendszerű elektrokemence, 5 állásos komplex üstmetallurgiai rendszer, 5 szálas folyamatos- és 8 pályás tuskó-öntőmű épült [4].
Az Ózdi Acélművek Kft-nél 2000-ben – új üzemcsarnokban – kezdte meg működését egy 60
tonnás HP rendszerű ívkemence a hozzá kapcsolt üstkemencével és egy 4 szálas, nyitott rendszerű folyamatos öntőművel [6-7]. Az üzem betonacélt gyárt, kapacitása (folyamatos üzem
esetén) ~ 30 000 t/hó.
A hazai elektroacélgyártás hanyatlása 1990-es években kezdődött, amikor a Diósgyőrben bekövetkezett sikertelen privatizációk eredményeként a vállalat többszöri felszámolás alá került,
és a vállalatot – az integrált acélgyártás kiiktatásával – miniacélműként kívánták működtetni.
Ekkor még – 1996-ban – állami segítséggel tovább növelték a 80 tonnás ívkemence transzformátorteljesítményét, modernizálták a földgáz-oxigén égőit, ezzel az igen nagy teljesítményű UHP (ultra high power) ívkemencékkel szemben támasztott követelmények teljes mértékben teljesültek. Ezzel megvolt a reménye annak, hogy a minőségi- és nemesacélok anyagtakarékos (folyamatos öntés) és nagytisztaságú (ASEA-SKF üstmetallurgiai kezelés) gyártása
a nemzetközi minőségi színvonalnak megfelelően megvalósulhat [8].
A felszámoló szervezet 2003-ban újra indította a gyárat, sikerült az acélgyártás minőségi
színvonalán keresztül a régebbi piaci partnereket visszaszerezni, de likviditási gondok miatt a
termelés csak tiszavirágnak bizonyult. Az ezt követő években az újabb és újabb tulajdonosok
próbálták ugyan a termelést újraindítani, sikertelenül.
*
Az elektróacélgyártás kialakulásának történetét áttekintve a következőkben, a gyakorlatban
legelterjedtebb ívkemencés eljárásokat tárgyaljuk (szerkezeti leírásoktól kezdve a gyártásközi
tevékenység ismertetésén át a különböző fejlesztési szempontokig), majd végül röviden az
indukciós kemencékben történő acélgyártást ismertetjük.

15

2. ACÉLGYÁRTÁS KLASSZIKUS, VÁLTÓÁRAMÚ ÍVFÉNYES
ELEKTROKEMENCÉKBEN
A klasszikus váltóáramú ívkemencén – a 4. ábrán bemutatott kemence szerkezeti és működési
alapelvei szerinti – hengeres köpenyű, homorú fenekű és domború boltozattal ellátott tűzálló
anyaggal bélelt acélgyártó berendezést értünk. Elvi felépítését a 12. ábra mutatja. Az ilyen,
ún. Heroult típusú klasszikus elektrokemencében az acélgyártáshoz szükséges hőenergiát az
elektródák és a vas(acél)betét között létrejövő elektromos ívek sugárzó hatása biztosítja, ez a
hőmennyiség – elsősorban a kapacitásnövelés, továbbá a versenyképesség növelése érdekében
– a klasszikus ívkemencék továbbfejlesztéseinél oxigén-, földgáz-, később pedig karboninjektálással kiegészített kombinált égőkkel vált növelhetővé.

12. ábra A klasszikus – Heroult típusú – ívkemence egyszerűsített felépítése

2.1. A klasszikus ívkemencék energiaellátása
Az elektroacélgyártásnál végbemenő folyamatokhoz nagy hőmérsékletre van szükség. Az
ehhez szükséges energiát villamos árammal, és kisegítő gázégők működtetésével biztosítják
[9
A váltóáramú ívkemencét ellátó elektromos rendszer primer és szekunder oldalból áll. A nagyfeszültségű (országos) 120/220 kV-os hálózatra kapcsolt alállomás feszültsége a hálózat kiépítettségétől függően 35 kV és 120 kV között változhat. Erről az alállomásról kapja a feszültséget az elektrokemence transzformátora (13. ábra).
A váltóáramú villamos kemence meghatározó berendezései a már említett transzformátoron
kívül a főáramkörű vezetékrendszer, a fojtótekercs, a transzformátor szekunder oldali kisfeszültségű berendezései, úgymint elektródszabályzó berendezés, műszer komplexumok, kezelőpult és PLC megjelenítő berendezések (www.steeluniversity.org)
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13. ábra Ívkemencék villamos ellátó rendszere
A váltóáram három fázisát külön-külön vezetik a kemence három grafitelektródjához, amelyek az áram bekapcsolásával villamos ívet hoznak létre az acélhulladék felületével és az ív
által nyert hőenergiát használják fel a kemencék működtetésére.
A villamos ív keletkezésének és fenntartásának egyik alapfeltétele, hogy az elektródok közötti
gázoszlop ionizálódjék és ezáltal áramvezetővé váljék. Az elektronok az elektromos mező
hatása alatt nagy gyorsasággal mozognak, mozgási energiájukat átadva a semleges gázmolekuláknak, igen nagy, akár 4000 °C hőmérséklet létrehozása mellett. Az így keletkezett igen
nagy hőmérséklet hatására az elektródok környezetében lévő acélhulladék is felmelegszik és
megolvad.
Az ívkemencék üzemviteléhez stabil ív szükséges, melynek beállítását az elektródok süllyesztésével és emelésével lehet elvégezni. Ezt a műveletet automatikus működtetésű elektródszabályzó berendezés látja el.

2.2. Ívkemencék adagolóberendezései
A fémes és nemfémes betét ívkemencébe juttatására többféle módszer terjedt el 10-12:
 berakás kézi erővel,
 berakás gépi erővel,
 lamellás fenékkiképzésű, kenderkötéllel vagy lánccal bekötött, nyitószerkezettel ellátott adagolókosaras berakás,
 két irányban szétnyitható gömbhéj-fenekű kosárral történő hulladék beöntés.
Kézi erővel végzett adagolás ma már csak kis befogadóképességű régi típusú kemencéknél
fordul elő. Ilyenkor egy hosszúnyelű acélból kovácsolt lapátra helyezik az acélhulladék darabot és a lapáttal együtt, az ajtóküszöbön átfektetett hengeres görgőn tolják be a kemencébe.
Ez a berakási mód erős fizikai munkát és hosszú időt igényel és a kemence is erősen visszahűl
a berakás alatt.
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A berakás gyorsítására vezették be a felülről történő kosaras adagolást. Ilyenkor a tető kifordítása (14. ábra) vagy régebbi típusú kemencéknél a kemence kihúzása (15. ábra) után kosár
segítségével, egyszeri vagy többszöri adagolással öntik be a fémes betétet a kemencébe.

14. ábra Elfordítható boltozatú kemence [12]

15. ábra Eltolható boltozatú kemence [12]
Ma már csaknem kizárólag elfordítható boltozatú kemencéket készítenek.
A 16. ábrán látható kosár hengeres lemezköpenyből és ehhez csatlakozó, visszahajtható
gömbhéj szeletekből áll. A kosár megtöltése előtt a lamellák végeibe szerelt karikákon keresztül kenderkötél vagy drótkötél segítségével a szeleteket összetűzik, majd a kenderkötelet bekötik. A drótköteles bekötésnél daru segítségével végzett önkioldó lakatot alkalmaznak (kenderköteles megoldásnál a meleg kemencefenék égeti el a kötelet).
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16. ábra Lamellás adagolókosár [12]
Korszerűbb megoldást mutat be a 17. ábra. A kosár feneke osztott gömbhéj kiképzésű lemezköpenyből készül, melyet a daru kisemelőjén elhelyezett drótkötéllel lehet szétnyitni, és ezáltal a hulladék beöntését elvégezni.

17. ábra Nyitható fenekű kosárral végzett hulladék berakás [13
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A kosaras adagolás nagy előnye, hogy a fémes betét berakása gyorsan elvégezhető, jó térkitöltést biztosít a kemencében, így lehetővé teszi a laza és könnyű hulladékok nagyobb mennyiségű felhasználását, egy vagy több kosaras adagolás elvégzése mellett.
A kemencébe a salakképzők és ötvözőanyagok beadagolása, valamint az adagvezetési műveletek elvégzése az ajtón keresztül történik. Modern kemencéknél a boltozaton öt nyílás van,
ahol a három elektród és a füstgáz elszívó nyíláson kívül az ötödik nyíláson felülről történik a
hozag- és ötvözőanyagok bevitele a kemencébe gépi adagolás segítségével. Ilyen megoldást
szemléltet a 18. ábra.

18. ábra Kemence tetőn keresztüli hozag- és ötvöző adagolás (fehér nyíl) [13

2.3. A klasszikus – váltóáramú – ívfényes elektrokemencék szerkezeti
elemei
A klasszikus váltóáramú ívkemencék főbb részeit és az egyes szerkezeti elemeinek kapcsolódását a 19. ábra szemlélteti [2].
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19. ábra A klasszikus ívfényes elektrokemence főbb szerkezeti elemei
A vízszintesen felépített, furatokkal ellátott acélsín pályába illeszkednek a kemence bölcsőjén
(1) elhelyezett acéltüskék. Ezen vezetik a kemencét buktatás közben. A bölcsőre építik rá a
kemencetestet (3). A boltozatot (4) a tetőemelő-, és fordító berendezés (5, 6, 7) tartja és mozgatja. Ugyancsak ezen helyezkedik el az elektródtartó-, és befogó szerkezet (8, 9), valamint a
vízhűtéses, rézből készült áramvezető csőrendszer (10), melynek végéhez erősítik az áramvezető vízhűtéses lengőkábeleket (11).

2.3.1. Kemencetest
A kemencetest acélköpenyből készült, merevítőkkel megerősített, hengeres, alulról homorú
fenékkiképzéssel kialakított, tűzálló béléssel falazott acélszerkezet. A kemence test acélköpenyének kialakítása a 20. ábrán látható.
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20. ábra Ívkemence köpeny kialakítása [13]
A kemencetest buktatására szolgáló íves szánt a kemence fenéklemezére, a csapoló-csatornát
pedig az oldalfal aljára szerelik fel. Hasonlóan az oldalfalon nyer kialakítást a kemenceajtó is.
A kemenceköpeny kialakításánál a következő megoldások terjedtek el:
 cserélhető oldalfalas megoldásnál a kemence köpeny a salakzónában két részre van
osztva. Az elhasználódott falazat cseréjét, a felsőrész leemelése, majd az előre kifalazott oldalfal beemelésével oldják meg. A fenék és oldalfal tűzálló anyagainak összekötése tűzálló döngöléssel történik,
 egyes acélművekben, ha a tűzállófalazat elhasználódott, az egész kemencét új falazású
kemencével kicserélik. Ilyen esetekben a víz-, és elektromos csatlakoztatásoknál gyorsan cserélhető flexibilis megoldásokat alkalmaznak,
 korszerű UHP ívkemencéknél az egy részes megoldások terjedtek el. A tűzálló költség
csökkentése céljából az oldalfal felső részét (a folyékony acélszinttől kb. 400 mm feletti részt) vízhűtéses panelekből készítik. Ilyen megoldást szemléltet a 21. ábra.

21. ábra Ívkemence oldalába beépített vízhűtéses panelek [13]
 vízhűtéses oldalfal – és tető – panelek szekrényalakú csőkígyós szerkezetek (lásd 22.
ábrát), cserélhető megoldással. A fenékcsapolás bevezetésével a csapolás a korábbi 45
°-os buktatási szögét 15 °-ra lehet mérsékelni. Ezzel a panelek beépítését 2-3 sorral
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közelebb lehet elkezdeni a salakzóna felett. Így a tűzálló falazat felületének 65-70 %-a
helyett 75-80 %-ra lehet növelni [10] a panelek felületét.

22. ábra Oldalfalba beépített vízhűtéses csőgyíkos-panelek 13
A vízhűtéses oldalfal-panelek kiterjesztésével elérhető előnyök:
 növekszik a kemence belső térfogata, mely csökkentheti a kosáradagolások számát,
 alkalmazható a jó teljesítménytényezővel történő hosszú-íves üzemmód, lehetővé teszi
a gyors olvasztási módszer alkalmazását kisebb fajlagos energiafelhasználás mellett,
 lehetővé teszi a transzformátor teljesítményének növelését, mivel a keletkező nagy hőenergiával szemben ellenállóbb, mint az addig alkalmazott tűzállóanyag,
 csökken a tűzállóanyag költség.
További előnye a vízhűtéses panelek alkalmazásának, hogy növekszik a kemence tartóssága,
így kevesebb alkalommal kell az oldalfal javítását elvégezni. A falazatkímélő habos salakos
technológiánál az elemek tartóssága meghaladja az 1000 adagot.
Az 1960-as években a nagyterű, ill. nagy teljesítményű (HP) ívkemencék metallurgiai munkájának javítására a kemencefenék alsó köpenyére mágneses keverőtekercset szereltek fel. Ilyen
megoldást szemléltet a 23. ábra. Alkalmazásuk az UHP ívkemencék és a hozzá kapcsolt üstmetallurgiai berendezések gyors elterjedése miatt háttérbe szorult
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23. ábra Keverő tekerccsel ellátott ívkemence [13]

2.3.2. Kemencefenék
A kemencefenék kialakítását többféle szempont alapján tervezik. Nagyterű ívkemencéknél a
fenék görbületi sugara nagyobb, mint az UHP rendszerű kemencéknél. Ezt a kisebb fürdőmélység elérése indokolja. Általánosan max. 1300 mm fürdőmélység a megengedett 80-160 tás kemencéknél, nagyobb kemencéknél nagyobb (pl. egy USA-ban üzemelő 350 tonnás kemencénél 11 a fürdőmélység: 1700 mm).
A kemencefenék tűzálló falazata több igénybevételnek van kitéve:
 el kell viselnie az acélhulladék berakás közbeni mechanikus hatásait,
 ellenállónak kell lennie a mozgásban lévő folyékony acél eróziós, valamint az igen
erős hőtani hatásával.
Mindezek figyelembevételével a fenék állapotát folyamatosan vizsgálni és ellenőrizni szükséges. A legkisebb rendellenesség esetén csapolás után azonnal el kell végezni a szükséges fenékjavítást.

2.3.3. Kemenceajtó és csapoló csatorna, acélsugár-záró berendezés
A kemence köpenyén egy vagy két ajtót helyeznek el a metallurgiai, technológiai műveletek
elvégzésének segítése céljából. Ilyen műveletek pl.: oxigénlándzsa bevezetése, működtetése,
mintavétel, hőmérsékletmérés, salakképző- és ötvözőanyagok kemencébe juttatása, karbon24

adalék befúvatása, falazat-torkrettálás (javítás), salakolás, valamint a kemencében lejátszódó
folyamatok vizuális figyelése.
Az ajtók vízhűtéses tokokból készülnek, mozgatásuk gépi működtetéssel történik.
A csapoló csatorna vályú alakú lemezszerkezetét tűzálló falazattal bélelik. Feladata az acél
lecsapolása – és újabb technológiai megoldásoknál – a salak kemencében való visszatartása.
A kemencét a csapolónyílás irányába általában 45°-ra, ellenkező irányban 15°-ra lehet buktatni, a csapolás illetve salakolás céljára. Egyre jobban terjed azonban a kisebb buktatást igénylő
szifonos (24. ábra) és a fenékcsapolásos (25. ábra) 14 módszer, ahol csapolás alatt a kemencét csak 10-15 °-ra kell billenteni.
Nagy előnye mindkét eljárásnak, hogy a csapolás gyorsan elvégezhető, a salak a kemencében
visszatartható és mivel minimális buktatási szög mellett kicsapolható a folyékony acél, azért a
csatorna feletti rész is vízhűtéses panelból készülhet [10].

24. ábra Szifonos csapoló nyílás kialakítása ívkemencénél 
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25. ábra Fenékcsapolásos (EBT) megoldás 

2.3.4. Kemenceboltozat
A kemenceboltozatot vízhűtéses acélkeretbe (gyűrűbe) falazzák. Ilyen megoldást szemléltet a
26. ábra.

26. ábra A kemenceboltozat hagyományos kiképzése 1
A boltozat üzemelés közben igen nagy hőterhelést kap, ezért ma már csak a szigeteléshez
szükséges elektródnyílások készülnek tűzállóbetonból, míg a többi felületet spirálisan kialakított vízhűtéses panelekből építik. A kemencetető és környezetében lévő berendezések vízhűtő
rendszerét, valamint az áramvezetés megoldását a 27. ábra szemlélteti.

27. ábra Villamos ívkemence felülnézete
1. Elektródtartó kar, 2. tetőhűtés vízhozzávezetés, 3. Vízzel hűtött füstgázelvezető csatorna,
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4. Elektród, 5. Vízzel hűtött kemencetető, 6. Kemencetest 

2.3.5. Elektródok
Az elektromos áram kemencébe történő bevezetésére, valamint az elektromos ív létrehozására
és fenntartására az elektródok szolgálnak. Az ív az elektród végén és a fémes betét felülete
között jön létre. A keletkezett hő hatására olvad meg a betét. A grafitelektródokkal szemben
támasztott követelmények a következők:





jó áramvezető képesség,
hajlító igénybevétellel szembeni ellenállóképesség,
kis hamutartalom,
megfelelő áramsűrűség áthaladásának biztosítása repedések fellépése nélkül.

Az elektródok hossza általában 1,2-1,8 m. Átmérőjük a kemence nagyságától, villamos teljesítményétől függően 100-750 mm-ig változik.
Az elektródok megfelelő összeillesztését csavarozással lehet biztosítani. Csapolás után a befogófej lazításával, darukötéllel való utánengedéssel, vagy csavarkötéses hosszabbítással lehet
az olvasztás közbeni kopás, illetve esetleges törések okozta elektródveszteséget pótolni. Lényeges, hogy az elektródok összehúzására fordított csavarónyomaték megegyező legyen az
elektród-szállító cég által megadott értékkel. Ezért az elektródók hosszabbítását általában egy
különálló szerelőállványban végzik gépi erővel, műszeres ellenőrzés mellett. Ilyen megoldást
mutat be a 28. ábra [13].

28. ábra Elektródok szállítása, gépi összecsavarozása [13, 10]
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Hasonlóan fontos, hogy az összeszerelt elektródok használat közben ne lazuljanak meg az
erős rázkódásoktól. Erre szolgál az elektród-közcsavarba beépített ragasztó-bélyeg, mely hő
hatására szilárd kötést alkotva, meggátolja az elektródok szétcsavarodását (29. ábra).

29. ábra Elektródok összecsavarozása közcsavarba épített ragasztó-bélyeggel [10]

2.3.6. Elektródtartó- és mozgató berendezés
Az elektródtartó- és mozgató berendezés igen nagy igénybevételnek van kitéve. El kell viselnie a kemenceboltozat kifordításával járó igénybevételt, valamint a hosszú elektródtartó karok
miatt kialakuló nagy forgatónyomatékot. Ezért legtöbbször a kemencetesttől függetlenül, különálló alapozással építik.
A transzformátor szekunder oldaláról gyöngykábelen keresztül történik az áram bevezetése az
elektródtartó karon elhelyezett áramvezető sínhez, melyeket a víz intenzív áramoltatásával
hűtenek. Az áramvezető sín az elektród befogófejhez csatlakozik, mely az ívkemencék egyik
legkritikusabb része.
A befogófejben az elektródok befogását rúgós, pneumatikus vagy hidraulikus szorítással és
vízzel hűtött pofákkal oldották meg, a nyitás-zárás távműködtetéses megoldása mellett.
A befogófejnek nemcsak az elektród befogása és rögzítése a rendeltetése, hanem az áram átadása is. Fontos a befogófej belső felülete, valamint az elektródfelületek közötti jó kontaktus
biztosítása. Ez hatással van az elektródok terhelhetőségére is, mert bemaródott belső felületű
befogófejnél az elektródok túlmelegedése, majd törése következhet be. Korszerű, nagy teljesítményű ívkemencéknél az áramátadó felületet megnövelik, az áramot szélesen kiképzett –
vízhűtéssel ellátott – szorító pofákon keresztül vezetik az elektródhoz (30. ábra).
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30. ábra Korszerű, nagy érintkezési felülettel rendelkező elektród befogófej [13]
Az elektródok függőleges irányú mozgását és szabályozását elektromechanikus vagy elektrohidraulikus berendezésekkel oldják meg automatikus (tirisztoros) vezérlés mellett.

2.3.7. Elektródszabályozás
Az elektródszabályzó berendezések feladata az ív kialakítása, egyenletes fenntartása, a megmegszakadó ív újragyújtása. Legfontosabb feladata ezek közül az ív állandó szinten tartása,
továbbá az egyenletes és hatékony hőátadás végrehajtása. Ennek feltétele az elektródok késedelem nélküli gyors mozgása, megfelelő érzékenysége a kapott villamos impulzusokra.
Az elektródszabályozás teljesen automatizáltan működtethető, de lehetőség van a kézi beavatkozásra is.
Az automatikus elektródszabályozó berendezés az áramkör valamelyik jellemzőjére (áramerősség, impedancia, teljesítmény) szabályoz. A szabályzó berendezésnek a következő feladatokat kell elvégeznie:
 érzékelnie kell az előre beállított jeltől való eltérést,
 eltérés esetén utasítást kell adnia a megváltozott érték visszaállítására,
 stabilizálni kell a visszaállított értéket.
Jól működő szabályzók mindezeket a feladatokat 1-2 másodperc alatt elvégzik. A szabályzás
fázisonként külön-külön történik, tehát az az elektród mozdul el, amelyiknél az előírt értéktől
való eltérés bekövetkezett.
Az elektródmozgatás elektromechanikus, az utóbbi időkben hidraulikus módon történik.
Elektromechanikus szabályzóknál az érzékelés villamos jelre történik, a végrehajtást villamos
motorral oldják meg.
A hidraulikus szabályzóknál az érzékelés szintén villamos jelre történik, de a végrehajtást
olajhidraulikus berendezéssel végzik.
Az elektródszabályozó berendezés feladata a villamos energia átadás állandósítása, ezen belül:
 az ív begyújtása, megszakadó ív gyors utángyújtása,
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 intézkedés üzemzavaros rövidzárlat esetén, azonnali áram leoldásra és az elektródok
gyors kiemelésére,
 megfelelő ívhossz kialakítása és állandósítása.
Kezdetben az elektromechanikus elektródszabályzó rendszerek terjedtek el. Ennél a módszernél az elektródokat elektromotorok segítségével mozgatják tirisztoros vezérlés mellett. Később az elektrohidraulikus szabályzó rendszerre tértek át, melynél az elektródokat hidraulikus
henger segítségével emelik, illetve süllyesztik. A szabályozás elve az ív-impedancia változáson, mint alapjel mérésén és szabályozásán alapul.
A korszerű elektrohidraulikus impedancia szabályzó rendszereknél arra törekednek, hogy az
ívkemence három íve az acélfürdőben képzett csillagponthoz képest azonos impedanciával
dolgozzon . Mindezt félvezetős elektronikai rendszer segítségével oldják meg, teljesítményprogramvezérléses automatikus működtetés mellett. Az elektródszabályozó rendszer villamos
ív hosszát a kívánt üzemi mutatóknak megfelelően állítja be, számítógépes folyamatkövetés,
és -ellenőrzés mellett.

2.3.8. Transzformátor
Az ívkemencék legfontosabb villamos részegysége a transzformátor. Segítségével lehetőség
nyílik az adagvezetéséhez szükséges különböző mennyiségű hő előállítására.
A transzformátor alapvető követelménye a rövid beolvasztási idő elérése. E célból igen nagy
teljesítményű transzformátorokra van szükség.
A villamos erőművektől az energia nagyfeszültséggel érkezik. Ennek szokásos nagysága 35220 kV. A transzformátor primer oldalára kapcsolt nagyfeszültségű és kis áramerősségű energiát kis feszültségre és nagy áramerősségre alakítja át, melyet a szekunder oldalról a kemencéhez lehet kivezetni.
A transzformátor helyes megválasztása a kemence konstrukció szempontjából tehát kulcskérdésnek tekinthető. A 31. ábra ad támpontot a hagyományos (Regular Power = RP), nagy teljesítményű (High Power = HP) és igen nagy teljesítményű (Ultra High Power = UHP) ívkemencék transzformátor teljesítményének meghatározására.
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31. ábra RP, HP, UHP ívkemencék transzformátor teljesítményének megválasztása
a betétsúly és az elérendő adagidő függvényében
A transzformátor teljesítményének megválasztására általános elvként fogadható el az alábbi
összefüggés 13:
Tp = 0,8 x KQ +J.Bp
ahol:
Tp = transzformátor teljesítmény (KVA)
KQ = kemence kapacitás (t)
J.Bp = oxigén-tüzelőanyag égők teljesítménye (KW)
Az így számított transzformátor teljesítmény esetén elérhető fajlagos villamos energia felhasználást a 32. ábra szemlélteti. Az igen nagy teljesítményű transzformátor és segédégők
alkalmazásával a régebbi kb. 2 órás beolvasztási idő – megfelelő kiszolgálási és működtetési
viszonyok biztosítása esetén – 30 - 40 percre lerövidíthető.
Az adaggyártás közbeni hőterhelés változtatását az újabb típusú transzformátoroknál feszültség alatti fokozat átkapcsolással lehet elvégezni időkiesés nélkül.
A transzformátorok olajhűtésűek. A nagy tisztaságú, savmentes olaj megakadályozza a tekercsek közötti esetleges átütési veszélyt is. Az olaj hőmérsékletét automatikus rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik, mely nem haladhatja meg a 70 °C értéket. Ezt villamos reteszeléssel is védik, amely átütési veszélyhelyzetnél a feszültséget automatikusan lekapcsolja a
transzformátorról.
A transzformátorteljesítmény fokozásával egy időben meg kellett oldani az igen nagy áramerősség szállítására alkalmas szekunder oldali vezetékrendszer kialakítását és a nagy áramerősséggel együtt járó impedancia csökkentését az ohmos ellenállás csökkentése mellett.
A kemencetranszformátornál egyik alapvető tényező a nagyáramú kivezetés zavarmentes
megoldása a transzformátorból az alábbi igények teljesítése mellett:
 A kivezetésnek el kell viselnie melegedés nélkül a rajta átfolyó igen nagy üzemi áramot.
 A kivezetést stabil rögzítéssel kell megoldani a mechanikus rázások, üzem közbeni
rázkódásokból, illetve hőmérsékletváltozásból adódó erőhatások miatt.
 A kivezetést olajbiztosan kell megoldani, megfelelően megválasztott tömítőanyagok
segítségével.
Mindezek érdekében a következő újdonságok terjedtek el:
 A nagy áramok vezetésére vízhűtéses, jól vezető rézcsöveket alkalmaznak,
 a transzformátor szekunder oldalán történő kivezetést, a szimmetrikus impedancia kialakítás érdekében egyenlő oldalú háromszög elrendezéssel oldják meg,
 az elektród befogófejeket jó áramvezető vízhűtéses rézlemezekből készítik. Ezt szemlélteti hideg állapotban a 32. ábra, üzem közben pedig a 33. ábra. A 32. ábrán az is látható, hogy a befogófejekhez vízhűtéses csővezetékeken történik az áram hozzávezetése [13]
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32. ábra Vízhűtéses rézlemezből készített hegesztett kivitelű elektród befogófej [13]

33. ábra Elektródok befogása rézlemezből hegesztett vízhűtéses befogó fejekkel [13]
A 34. ábrán a transzformátor szekunder oldalához és a kemence befogófejekhez csatlakozó
gyöngykábel köteg látható. A gyöngykábelek egyenlő hosszúságának biztosítására, így az
ohmos ellenállás azonossága érdekében egyenlő oldalú háromszöges kivezetést alkalmaznak.
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34. ábra Vízhűtéses, gyűrű-alakú gyöngy kábelekkel megvalósított
háromszöges áram kivezetés, s csatlakozója [13
A transzformátor nagyáramú kivezetésének (sínek, kábelek, elektródok) háromszög alakban
való elrendezésén túlmenően az ívkemence háromfázisú működtetéséből adódó reaktanciák
kiegyenlítése is kívánatos az egyenlő hosszúságú ívek kialakítása érdekében. Ezt az egyes
elektródok feszültségének külön-külön szabályozásával oldják meg. A három szabályzó egység egymással is össze van kapcsolva, így lehetőség van a különböző áramerősségű ívhatások
kompenzálására. A feszültség fokozatok átváltása üzemközben is lehetséges, így a kemencét
nem kell leállítani, működése zavarmentesen történhet.
A villamos ívkemencék hálózati visszahatása különösen a beolvasztás közbeni egyenlőtlen
áramfelvételekből, rövidzárási áramokból jelentkezik. Ennek eredményeként a hálózati kisfogyasztók fényáramának szabálytalan – emberi szem által is észlelhető – ingadozása (flicker
jelenség) következhet be. Ezen hatások kiküszöbölése érdekében fázisjavító, nagy szabályozási gyorsasággal rendelkező elektronikus kompenzáló-berendezéseket fejlesztettek ki.
A kompenzátoroknak a következő zavarforrások hatását kell csökkenteniük:
 feszültség ingadozás,
 felharmonikusak,
 aszimmetrikus és meddő terhelések, valamint a
 teljesítménytényező
hatásait. E célból fejlesztették ki a statikus rendszerű kompenzátorokat, melyeknél egy kondenzátor telep biztosítja az állandó nagyságú meddő teljesítményt. További feladata a kemence által létrehozott felharmonikusok megszűrése, az áramlökések csillapítása. Egy helyesen
tervezett rendszerrel a közös csatlakozási pontokon megfelelően lehet javítani a teljesítménytényezőt, a flicker hatások kiküszöbölése mellett.
A vízhűtéses oldalfal panelek kifejlesztése lehetővé tette, hogy a korábban alkalmazott rövidíves nagy áramerősségű, kis teljesítménytényezőjű (cos  = 0,72 - 0,76 %) olvasztást nagy
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hatékonyságú, hosszú-íves nagy teljesítménytényezőjű (cos  = 0,82 - 0,87 %) üzemmódra
változtassák [13].
Az ívkemencék konstrukciós viszonyait, valamint az ívszabályozására kifejlesztett berendezések mérési tartományait figyelembe véve, pl. egy 80 tonnás SHP ívkemencénél beolvasztás
kezdetén max. 40 mm, olvasztás közben pedig ~ 300 mm ívhosszúság mellett biztosítható a
stabil ív folyamatos fenntartása.

2.3.9. Kemencebuktató berendezés
A kemence buktatását villamos motorral meghajtott fogasléc segítségével vagy hidraulikus
henger segítségével végzik. A buktatás megvalósítására a kemencetest alá íves acélszánt erősítenek, melynek alján egyenlő távolságban tüskék állnak ki. Ezek a tüskék buktatáskor a tartópálya furataiba illeszkednek és vezetik a kemencetestet. Baleset elkerülése végett a kemence
tervezésénél eleve biztosítják a kemence súlypontjának olyan kialakítását, hogy a buktatást
működtető egységek esetleges meghibásodása esetén a folyékony acéllal teli kemence azonnal
„0” helyzetbe álljon vissza. A kemence túlbuktatását villamos, mechanikus (vagy mindkettő)
reteszelés akadályozza meg.
A buktatás sebességének változtatására vészkapcsoló gombbal ellátott vezérlőkapcsolót helyeznek el a csapolópulton. A kemence szélső helyzetében végállás kapcsolók állítják meg a
kemencét. A 35. ábra egy elektromos úton, fogasléces áttétellel működtetett ívkemencét mutat
be csapolási irányba kibuktatott helyzetében [13].

35. ábra Ívkemence buktatása csapoláskor
Csapolás közben a csapolócsatornán kiömlő acél íve a buktatás szögétől függően megváltozik. Ennek ellensúlyozását a csapolókocsi mozgatásával lehet elvégezni. Ezt szemlélteti a 36.
ábra. Alkalmaznak olyan megoldásokat is, melynél a bölcső gördülőtalpát egy magasabb rendű görbe szerint alakítják ki, így a csapoló-csatorna vége közel azonos helyre tud az öntőüstbe
becsapódni.
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36. ábra Az acélsugár változásának ellensúlyozása csapoláskor a csapoló-kocsi különböző
fokozatú (1-től 5-ig) mozgatásával [12]
A bemutatott csapolási módszerekkel szemben nagy előnye van a korszerű fenékcsapolásos
módszernek, mivel ekkor nem kell a kemencét 10-15 foknál jobban megbuktatni.

2.3.10. Ívkemencék tűzálló falazata
Az ívkemence munkaterében a villamos ívek zónájában a hőmérséklet elérheti a 4000 °C-ot ,
a falazat körzetében az 1600-1800 °C értékeket. Mindehhez nagymértékű kémiai igénybevétel
(salak reakciók), infiltrációs (telítődéses), valamint eróziós (koptató) hatás is járul.
Mindezek szükségessé teszik a következő követelmények kielégítését a tűzálló anyagok részéről:
 magas lágyuláspont hőterhelés alatt,
 térfogat állandóság,
 hőingadozással szembeni ellenállóképesség,
 oxidáló, redukáló salakhatásokkal szembeni ellenállás,
 rossz hővezetőképesség,
 mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenálló képesség.
Ívkemencék fenékfalazásához nagy tűzállóságú és szilárdságú magnezit téglákat használnak.
A kemence falazásakor a fenéklemezre – szigetelés céljából – egy sor porózus samott, majd
egy lapsor normál samott téglát építenek. Az ezután következő magnezit téglasorokat többrétegű parkettás, illetve élre állított módszerrel falazzák, száraz, vagyis habarcs nélküli technológiával. Záró rétegként szemcsés magnezitből és vízüvegből (vagy olajból) készített döngölést alkalmaznak.
Nagyteljesítményű ívkemencéknél a fenékbe folyamatos működésű hőelemeket építenek be a
fenékállapot ellenőrzésére. Amennyiben valamelyik mérési helynél a hőmérséklet túllépi a
beállított kritikus értéket, úgy a kemencét az elektromos védelem azonnal lekapcsolja. (A
gyártást csak a kemencefenék megfelelő kijavítása után folytatják.)
A fenékre építik rá az oldalfalat, melyet a salakzónáig szintén magnezit téglából készítenek.
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A salakzónát hagyományos falazás esetén króm-magnezit téglákból építik. A salakzóna feletti
részt vízhűtésű oldalfal-elemekből alakítják ki, melyekre vízzel kevert por-alakú, magnezitetalapú tűzállóanyagot torkrettálnak. Az ívkemence hagyományos falazására mutat be példát a
37. ábra, a döngölt fenékrészre pedig a 38. ábra [13].

37. ábra Bázikus ívkemence falazata [12]

38. ábra Az ívkemence fenékrészének falazása
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A kemencetető falazására hagyományos ívkemencéknél króm-magnezit téglákat, nagyteljesítményű ívkemencéknél vízhűtésű, spirálisan kialakított csőrendszerű boltozatot alkalmaznak. Ez utóbbinál a három elektródnyílást, gázelszívó- és ahol van tetőadagoló-nyílást és körzetét – megfelelő szigetelés céljából – nagy Al2O3 tartalmú tűzálló – betonból alakítják ki.
Az igen nagy teljesítményű ívkemencék szükségessé tették, hogy a nagy hőhatásnak ellenálló
vízhűtéses panelek alatti falazatot a korábbinál nagyobb tűzállóságú téglákból falazzák, mivel
az addig alkalmazott égetett vagy kémiai kötésű magnezit, magnezit-dolomit és krómmagnezit téglák már nem feleltek meg az igényeknek.
A vízhűtéses elemekhez csatlakozó tégláknak rossz hővezető képességgel és a hőmérsékletingadozással szemben fokozott ellenálló képességgel kell rendelkezniük. Kezdetben a hűtőelemek között karbontartalmú blokkokat alkalmaztak. Magas áruk és az acélfürdő karbonoldó
hatása miatt a karbon téglák alkalmazása kiszorult és előtérbe került a magnezit-karbon téglák
kifejlesztése.
A magnezit téglák kémiai összetételénél a MgO tartalom nem lehet kevesebb, mint 92 %, a
,,forró pontok”-hoz beépített olvasztott-téglák esetében pedig 98 %.
A magnézia-karbon vagy magnezit-karbon tégla olyan karbonkötésű tűzállóanyag, mely
szinter és/vagy olvasztott magnéziából és 7-25 %-os grafit adalékból tevődik össze . A 7 %
alatti karbon tartalmú magnezit téglákat szurokkötésű, az e fölöttieket magnezit-karbon téglaként definiálják.
A magnezit-karbon téglák üzemközbeni tartósságát a következő tényezők befolyásolják:
 a szinter alapanyag minősége,
 az olvasztott magnezit részaránya,
 a maradék karbontartalom,
 a kémiai kötés módja,
 az oxidációval szembeni ellenállás,
 magas terhelés alatti lágyuláspont és,
 hőterheléssel szembeni ellenálló képesség.
A magnezit-karbon téglákat szurok – speciális szurok – vagy műgyanta kötéssel gyártják.
A szurokkötésű téglákat alakítás után kb. 300 °C hőmérsékleten redukáló atmoszférában
hőkezelik, miközben a szurok folyékony állapotú alkotói eltávoznak, gáznemű alkotói pedig a
téglába diffundálnak, növelve ezzel a téglák szilárdsági tulajdonságait.
Műgyantakötésű téglákat ezzel szemben, 130-180 °C közötti hőmérséklettartományban csak
kikeményítik (szikkasztják).
A karbon 15 % fölötti adagolása rontja a magnezit téglák sűrűségét és porozitását, ezért csak
különleges esetekben növelik ettől nagyobb értékre.
A magnezit alapanyagú tűzálló téglák szurok vagy műgyanta kötését levegőtől elzárva 300700 °C közötti hőmérsékleten, pirolízissel lehet biztosítani elemi szén keletkezése útján. Elkokszosodott állapotban ez a karbon a kohézió és adhézió útján hozza létre a kötést a téglában.
A magnezit-karbon téglák bevezetése javulást hozott a tűzállótéglák minőségében. Javult a
szövetszerkezet flexibilitása, infiltráció-gátló hatása és növekedett a hőterheléssel szembeni
ellenállóképessége. Ennek tudható be, hogy újabban az SUHP rendszerű kemencék falazásánál a forró-foltokat 10-15 % maradék karbon-tartalmú és 25-75 % olvasztott magnezit részarányú (MgO-C) téglákkal alakítják ki, a köztük lévő területet olvasztott magnezitet nem tar37

talmazó magnezit téglákkal egészítik ki. A salakzónánál lévő oxidációs hatásokkal szemben a
szurokkötésű vagy kátrányimpregnálású magnezit téglák az ellenállóbbak.
Az acélüstöket az acélköpenytől befelé, általában a következőként bélelik:
 szigetelőbélés, porózus samott téglákból,
 biztonsági bélés, ékes kialakítású nagy Al2O3 tartalmú téglákból
 üstfenék és munkabélés magnezit téglából
Egyes üzemekben magnezit téglák használata helyett, nagy timföldtartalmú (Al2O3 > 92 %)
döngölt falazatot alkalmaznak.
A fenékbe épített Ar-öblitőkövek (39. ábra) szintén nagy timföld tartalmú tűzállóanyagból
készülnek.
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39. ábra Gázátöblítő elemek beépítése a fenékbe [14]

2.3.11. Ívkemence irányító és kezelő berendezések, műszerek
A nagyfeszültségű tértől elkülönítve építik meg a kemence kezelését, működtetését szolgáló
berendezések, műszerek és ellenőrző egységek, beleértve a számítógépes termelésirányító,
folyamat-, és minőségellenőrző, valamint dokumentáló egységek kezelőhelyiségét. Ide érkeznek be a kemence működtetésével összefüggő információk is. A kezelőpult elrendezését
szemlélteti a 40. ábra.

40. ábra Ívkemence kezelőpultja

2.3.12. Számítógépes folyamatirányítás
Az ívkemence fejlődésével együtt járt a technológiai folyamatok felgyorsulása. Ezeknek a
folyamatoknak a nyomon követésére, a megnövekedett műszerpark állandó figyelésére, a
felmerülő hibák esetén történő gyors beavatkozásra a technológiai személyzet már nem képes.
Ezen feladatok ellátására már az 1970-es évek elején elkezdték a számítógépek alkalmazását,
melyet napjainkra szinte tökéletesre fejlesztettek.
A számítógépes programok először csak statikus (a folyamatokat regisztráló) programokat
terveztek, későbbi fejlesztésekkel pedig sikerült elérni a folyamatokba beavatkozó, dinamikus
számítógépes folyamatirányító rendszerek alkalmazását.
Jól megtervezett program esetén, a számítógépes folyamatirányító rendszerek szinte valamennyi technológiai fázist ellenőriznek, irányítanak vagy vezérelnek 4. Ilyen funkciók:
 Fémes hulladék betétszámítás: az összes betét mennyiségének, továbbá a várható beolvadási összetételnek a meghatározása
 Hulladékos kosárkiosztás megtervezése: a betétszámítást az acélgyártó olvasztár jóváhagyása, valamint a halmazsúly szerint letárolt acélhulladék alapján meghatározza a
szükséges kosárszámot, valamint az egyes kosarakba kerülő anyagok fajtáit, tömegét
és rakási sorrendjét.
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 Adagtervezés: számítógép az adag indítása előtt, valamint minden egyes kosár adagolása előtt, de a kezelő kérdésére, előzetes tájékoztatást végez a várható operációs időkről, a felhasználó energiafajtákról és azok volumenéről, az ötvöző-, salakképző- és
egyéb anyagok mennyiségéről.
 Anyagmérlegelés: a bunkerekbe tárolt ötvöző-, és segédanyagok bemérlegelése és automatikus működtetése számítógépes vezérléssel történik. Ugyanígy történik a hulladékkosárba (pl. koksz, égetett mész, stb.), vagy csapolás közben, az üstbe történő adagolás (pl. FeMn, FeSi, stb.) is.
 Beolvasztás: a beolvasztás alatt felhasználni kívánt villamos teljesítmény és egyéb
energiafajták bevitele számítógépes program segítségével történik automatikus vezérlésű mérlegelés és adagolás mellett. Olvasztás alatt a kemence védelmi rendszere –
számítógépes kijelzéssel – azonnal jelez, sőt intézkedik esetleges rendellenességek (pl.
fenék hőmérsékletemelkedés, vízhűtéses panelek melegedése, stb.) esetén. (Megkülönböztetett jelzéssel történő kijelzés a képernyőn, hangjelzés, stb.) Vészhelyzetben
pedig, a kemencét azonnal lekapcsolja a hálózatról.
 Frissítés: a számítógép számítja az oxigén, karbon-adalék, égetett mész, folypát szükségletet, valamint instrukciókat a hővezetésre.
 Kikészítés: a számítógép, az adagközi próbák eredményei alapján kiszámítja az ötvözők, salakképzők esetleges karbonizáló anyag szükségletét és intézkedik ezen anyagok
bunkerből való előhívására. Az acélgyártó jóváhagyása esetén az anyagok automatikus
adagolása megtörténhet.
 Közvetlenül a csapolás előtt kivett acél-, salak- és gázminták valamint a hőmérsékletmérési eredmények alapján, a számítógép ellenőrző számítást végez, meghatározza az
öntőüstbe adagolandó ötvözők mennyiségét, amelyet automatikusan kimér és meghatározott program szerint elvégzi ezek adagolását a kemencébe és/vagy öntőüstbe.
 Csapolás előtt számítja és ellenőrzi a csapolási hőmérsékletet. Megfelelőség esetén
jelzést ad a csapolás elvégezhetőségére.
A számítógép valamennyi adagról on-line-real time üzemmódban adagjelentést készít, és a 24
órás gyártás eredményét összegezve tárolja, ill. lekérés esetén kijelzi vagy kinyomtatja.

40

2.4. A mai modern SHP kemencék kifejlesztése

41. ábra A klasszikus váltóáramú ívkemencék fejlesztésének hatása az elektroacélgyártás
legfontosabb paramétereire az elmúlt félévszázadban [13]
A 41. ábrából kitűnik, hogy az 1960-es évektől törekvés a háromfázisú – azaz váltóáramú –
ívkemencék energiabevitelének növelésére. Előbb vízzel hűtött fogyólándzsákon keresztül
vitték be az olvadékba az oxigént, melyet később a 1980-as években karbonpor bevitelével
egészítettek ki. Így született meg új eljárásként a habos salakos technológia, melyet ma már a
primer elektroacélgyártásnál szinte egyedül álló technológiaként alkalmaznak. Az ezredfordulón megjelentek az ún. szuperégők (a falazatba épített égők kiegészítése kokszpor ill.
oxigénbefúvás lehetőségével). Ezzel a szuperégőkkel újabb teljesítménynövelés vált lehetővé.
A mai korszerű, igen nagy teljesítményű (SHP) ívkemencék (üzemi) ismérveit a következők
szerint lehet összefoglalni:
1. Igen nagy villamos teljesítményű transzformátor alkalmazása
2. Az ívkemencei- és folyamatos öntési ciklusidők megegyezése
3. Előkészített, szelektált folyamatos hulladék ellátás, futószalagszerű forgalmazás
4. Kemencegáz fizikai és kémiai hőmennyiségének acélhulladék előmelegítésére való
hasznosítása
5. Oxigén/fölgáz/karbon injektálásos szuperégők alkalmazása
6. Habos salakos és folyékony acél visszahagyásos technológia alkalmazása
7. Tűzállófalazat részleges kiváltása csőkígyós megoldású vízhűtéses panelek beépítésével.
8. Salakmentes fenékcsapolásos módszer alkalmazása,
9. Számítógépes termelési- és technológiai folyamatirányítás
41

10. Környezeti ártalmak csökkentése primer- és szekundér por- és gázelszívó rendszer
működésével, zajelnyelő panelrendszer kialakításával.
A szekvens öntések ciklusidejét is biztosító szuper nagy teljesítményű ívkemencék (Super
High Power rövidítve: SHP) megtervezése és az acélmű logisztikai rendszerének átformálása,
komoly kihívásokat jelentett az acélgyártó szakemberek elméleti és gyakorlati felkészültségével szemben. Az alábbi feladatok fogalmazódtak meg:
 A jövedelmezőség elérése érdekében, a piaci helyzet függvényében, át kell térni olyan
nagyobb értékű termékek gyártására, amelyeket a rosszabb technikai színvonalon dolgozó üzemek nem képesek versenyszerűen előállítani.
 Automatizálni kell minden olyan technológiai műveletet, melyeket addig manuálisan
végeztek.
 Az üzemek technológiai módszereit minőség-centrikusan kell fejleszteni a vevői megelégedettség, az üzemi költségek csökkentése és a termelés növelése céljából,
 Az ívkemence technológiáját úgy kell kialakítani, hogy „beolvasztógép”-ként lehessen
üzemeltetni a legrövidebb adagidő elérése mellett. Az acél minőségének javítását a
másodlagos metallurgiai berendezések tovább fejlesztésével kell megoldani.
 Az acélgyártás technológiai műveleteinél nem lehet eltekinteni a számítógépes folyamatszabályozástól. Ugyancsak ki kell fejleszteni a számítógéppel segített minőségkövetési- és ellenőrzési rendszert a gyártott termékek megfelelő minőségének elérése
céljából.
A fenti célok elérése érdekében az acélgyártás különböző metallurgiai szakaszaiban számos
fejlesztés és korszerűsítés született, ezek közül külön kiemelendő a szuperégők kifejlesztése.
Kezdetben a klasszikus ívkemencékben a fogyólándzsával bevitt, később a nagynyomású vízzel hűtött lándzsán (42. ábra) keresztül bejuttatott oxigén elsősorban a frissítés intenzitásának
növelését szolgálta).

42. ábra Fogyólándzsás oxigénbefúvó berendezés [13]
A fogyólándzsából a vízszinteshez képest kb. 30 o-os dőlésszöggel jut a fürdőbe nagynyomással oxigén úgy, hogy a lándzsa végének kb. 200 mm-el a salak szintje alá kell merülnie az
eredményes oxigénátadás érdekében.
42

Más megoldásnál az oxigént nagyteljesítményű két- vagy többközeges tüzelőanyag + oxigén
égők (Jet Burner) használatával fúvatják be a kemencébe (43. ábra), segítve ezzel a betét beolvadását 14.

43. ábra Tüzelőanyag(olaj-gáz) + oxigénégők a falba beépítve 15
Ha olajat, éghető gázt vagy ezek keverékét kombinált oxigénégőkkel a kemencében elégetnek, igen nagy hőmérsékletű (2500-2800 °C) láng-nyaláb keletkezik, mely jól segíti a kemencébe beadagolt hulladék helyi megolvasztását.
Az égőket az úgynevezett hideg-foltokra célszerű beépíteni. Az elektromos ív a hőenergiát –
amint azt a 44. ábra mutatja – körgyűrűs eloszlásban pásztázza be az elektródok környezetében. Ebből kifolyólag a megjelölt területeken szilárd állapotban jelen lévő hulladékok késleltetik a beolvasztást. Ezen segít a nagyteljesítményű tüzelőanyag + oxigénégők által bevitt
többlet hőenergia, megfelelő belső hőegyensúly kialakításán keresztül.
Ez utóbbit tökéletesítette az a legújabb technikai megoldás, mely egy égőfejben egyesítette a
tüzelőanyag, a karbon és az oxigén kemencébe való befúvatását →ezt nevezzük szuperégőnek. A szuperégők nagy előnye, hogy kiegyenlítik az elektródák forró- és hidegfolt hatását,
oxidáló atmoszférát alakítanak ki, segítve ezzel a fém és salakfázis reakcióképességét. A bevitt energia pedig a beolvasztási teljesítményt 10-20 %-al javítja.
A szuperégők szuperszónikus sebességű lángáramot hoznak létre, amelyben az oxigén és
karbonhordozó anyag rendkívüli sebességgel jut át a kemence gázfüggönyén keresztül a folyékony fém/salak határfelületére.
Egy ún. SIMETAL rendszerű RCB szuperégő felépítését mutatja a 44. ábra, beépítési elhelyezését a 45. ábra, szerkezeti elemeit a 46. ábra, kemencefalazatba építését a 47. ábra és működés közbeni állapotát a 48. ábra [13] szemlélteti.
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44. ábra Szuperégő sematikus működési rajza 16

45. ábra RCB égő elhelyezése a kemenceköpenybe 16

46. ábra RCB égő szerkezeti elemei [13]
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47. ábra Szuperégő beépítése a falazatba [13]

48. ábra RCB égő üzem közben
(Jól látható a falazott alsó rész és a vízzel hűtött oldalfal határvonala.)
A szuperégők előnyei:
− Villamos energiafelhasználás 10 %-al csökken,
− Oxigénfelhasználás 15 %-al mérséklődik,
− Betétanyagok részaránya rugalmasan változtatható, (100 % acélhulladék, kombinálva
DRI- és HBI-vel, folyékony nyersvasfelhasználási lehetőség),
− Nagy oxidációs sebesség, 380 kg C/h/m2, a nagy fürdőfelület miatt biztonságos üzem,
− Nagy termelékenység, adagidő 10 %-al csökkenhet, a termelékenység 6 %-al nő.
*
A beolvasztógépes üzemmód megkívánja, hogy az egyes betét-, hozag-, és ötvözőanyagokat a
lehető leggyorsabban és megfelelő időben gépesítve, automatikus adagolással lehessen a kemencébe bejuttatni [2].
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A vasszivacs vagy fémesített pellet adagolása akkor előnyös, ha azt az olvasztás ideje alatt
folyamatosan lehet adagolni. Ilyenkor a felülről beadagolt pellet áthaladva a kialakult habos
salakon közvetlenül tud a folyékony fürdővel érintkezni és abban oldódni. Az oldódási viszonyok akkor a legkedvezőbbek, ha a pelletet az elektródokhoz közeli, nagyhőmérsékletű zónába adagolják, vigyázva arra, hogy az adagolás sebessége ne lépje túl a pelletrészecskék olvadási sebességét.
A pellet kemencetetőn keresztül történő folyamatos adagolására többféle módszer terjedt el,
melyek közül az IRSID cég által kifejlesztett módszer elvét a 49. ábra szemlélteti [1].

49. ábra IRSID által alkalmazott adagoló rendszer
A salakképző- és ötvözőanyagok adagolására is az IRSID módszerhez hasonló megoldást
alkalmaznak. Ilyenkor az adagoló nyílást nem a három elektród közé, hanem ötödik nyílásként az elektród és oldalfal közötti területre helyezik, biztosítva ezzel az elektródok adagolás
közbeni sérülésmentességét.

2.5. Acélgyártás bázikus ívfényes kemencében
A klasszikus bázikus ívkemence metallurgiája a hevítés módjától függetlenül – tehát függetlenül attól, hogy a kemencét egyfázisú, háromfázisú vagy plazmaívvel fűtik – azonos.
A gyártástechnológia viszont attól függően, hogy oxidáló- vagy redukáló-salakkal dolgoznak
vagy egymást követően mind a két fajta salakot alkalmazzák lehet egy-, vagy kétsalakos [9].
Az egysalakos (készre gyártott) technológia szerint a betétet beolvasztás után érccel vagy
oxigénnel frissítik, ezt követően a hőmérséklet beállítása után csapolás közben FeSi, FeMn,
ill. Al csapoló sugárba illetve öntőüstbe adagolásával végzik el az acél dezoxidálását és ötvözését, majd a lecsapolt adagot öntésre irányítják.
A hagyományos (kétsalakos) ívkemence-metallurgia főbb szakaszai a következők:
 Adagközi javítás,
 Betét összeállítása, betétanyagok beadagolása,
46








Beolvasztás,
Frissítés,
Primersalak eltávolítás,
Új, redukáló salak kialakítása,
Ötvözés, dezoxidálás, csapolási hőmérséklet beállítás,
Csapolás.

A hagyományos bázikus ívkemencés gyártásnál, elsősorban a célkitűzésnek megfelelően módosított betétösszeállítás alapelveire épülve, háromféle technológiai eljárás terjedt el:
 felépítéses,
 fémvisszanyeréses,
 átolvasztásos.
A kétsalakos felépítéses és fémvisszanyeréses eljárások közös jellemzője, hogy a felsorolt
összes technológiai szakasz lezajlik. Ezeket két periódusban (oxidáló és redukáló) hajtják végre, ezért kétperiódusú eljárásnak is nevezik.
A kétsalakos felépítéses technológiát akkor alkalmazzák, ha a betét ötvözetlen hulladékból áll,
az adott minőség előállításához szükséges ötvözőanyagokat később fém vagy ferroötvözet
formájában adagolják a kemencébe. A vasnál nemesebb elemeket (Ni, Co, Mo, Cu) a hulladékkal együtt a betéttel viszik a kemencébe, mivel ezek a frissítési periódusban nem oxidálódnak. A vasnál nagyobb oxigénaktivitású elemeket (Cr, Ti, V, Nb, Mn, Si, Al, stb.). Az oxidációs veszteségek elkerülése ill. a dezoxidáció hatékonysága céljából a frissítést és az oxidos
salak lehúzását követő kikészítési periódusban adagolják az acélfürdőbe.
A kétsalakos (részleges) fémvisszanyeréses technológia esetén a karbonacél hulladékkal
együtt – a kész acélra előírt kémiai összetételhez igazodva – meghatározott arányú ötvözött
hulladékot is adagolnak. Az adott minőséghez szükséges korrekciós-ötvözést és kikészítést a
felépítéses technológiával megegyezően végzik el.
Átömlesztéses vagy átolvasztásos eljárásnál az adag betétjének nagy része a gyártandó minőség saját (azonos minőségű) hulladékából áll, amelynek kiegészítése ismert összetételű karbonacél hulladékkal történhet. Ennél a technológiánál az oxidációs szakasz elmarad!
Nagy előnye az eljárásnak, hogy a hulladékkal bevitt ötvözőelemek hasznosítása ötvözőfém
megtakarítást eredményez és a frissítés elmaradásával idő- és energia-megtakarítás adódik.
Hátránya, hogy az oxidációs folyamatok elhagyása miatt foszfortalanítás és gáztalanítás nem
következik be. A lecsapolt acél tisztaságát később megfelelő üstmetallurgiai kezeléssel (argonos üstöblítés, vákuumozás, elektrosalakos átolvasztás) javítják.
Az acélgyártás technológiai folyamatait a korábbiakban felsorolt technológiai szakaszok részletes vizsgálatán keresztül ismertetjük.

2.5.1. Adagközi javítás
Az előző adag lecsapolása után az olvasztár szemrevételezéssel megvizsgálja a kemence
munkaterét (fenék, oldalfal, tető, csapolónyílás, ajtó stb.), a munkatér falazatának állapotát.
Amennyiben a falazatnál bemaródást vagy egyenetlenséget észlel, a kemence személyzetével
közösen fenék-, vagy falazatjavítást végeznek.
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Fenékjavításnál, amennyiben folyékony fém vagy salak maradt vissza, a javítás megkezdése
előtt ezeket el kell távolítani a kemencéből. Ez történhet a kemence többszöri, végállásig való
kibuktatásával a csapoló csatornán keresztül vagy az ajtón keresztül, kézi kaparóvas vagy
oxigénes lándzsán keresztüli kifúvatással.
A kitisztított sérült részt szemcsés magnezittel, nagyobb gödör esetén magnezit téglatörmelékkel töltik ki és szemcsés majd por-alakú magnezittel kiegyenlítik a mélyedéseket. Ezután a
javítóanyagot a meleg elektródok leengedésével és az ajtó lezárásával beégetik. Ezt követően
a javított részt égetett dolomittal beterítik és vékony lemezzel befedik.
Ha a kemencefenék és/vagy a váll-részek felhíztak, ezeket koptatással kell csökkenteni. Ez
történhet:
 kis karbontartalmú, erősen fövetett adag legyártásával,
 a fenék felhízott részeire, vékonyan terítve vasércport adagolnak, mely a magas hőmérsékletű, lágy állapotú fenékrészt rétegesen lemarja, illetve lekoptatja.
Ilyenkor intézkedni kell a felmart salakos réteg eltávolításáról.
Az oldalfal adagközi javítása magnezit alapú tűzállópor száraz vagy nedves felszórásával
történhet. Egyes helyeken karbonhordozó anyag (pl.: szurokőrlemény) adagolásával segítik a
felszórt anyag ráégését a falazatra. A torkretáló berendezés feltöltése legtöbb helyen már hálózati bunkerrendszerből történik, pneumatikus adagolással.
A javítás sikere főleg attól függ, hogy csapolás után milyen gyorsan történik a felszórás a még
meleg falazatra. Vízhűtéses oldalfal-panelek esetén különösen ügyelni kell arra, hogy a felszórt anyag a betét adagolásakor nehogy megsérüljön, mert ez esetben olvasztáskor a hűtővíz
felmelegedése következhet be és csak közbensőjavítással vagy szakaszos olvasztással lehet az
adagot legyártani.

2.5.2. Betét összeállítása, betétanyagok beadagolása
Az elektroacélgyártásnál a betétanyagok közé tartoznak:
 a fémes betétalapanyagok,
 karbonizálók,
 salakképzők,
 ötvöző és dezoxidáló anyagok.
Fémes betét legelterjedtebben acélhulladékból áll, a mai modern ívkemencékben azonban
előfordulhat kisebb-nagyobb arányban a folyékony vagy szilárd nyersvas, a vasszivacs, fémesített pellet, illetve a direkt redukciós úton nyert szilárd acélféltermék is.
Az acélgyártás metallurgiai folyamataiban igen nagy szerepe van az alkalmazott salakoknak.
Segítségükkel szabályozható a fémfürdő oxigén ellátása, és képesek az acélfürdőből eltávozó
reakció termékek befogadására. A salakok összetételének korrekciójához salakképzők szükségesek, úgyszintén a fizikai-kémiai állapot szabályozásához is.
A legfontosabb salakképző anyag a különleges technológiával előállított ,,lágyra égetett”
(nem stabil szerkezetű) égetett mész, amelyhez folyósító anyagként korábban (ma már tiltott)
folypátot adagoltak. Helyette redukáló salakképzés esetére a timföld használata terjedt el.
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A folyékony salak frissítőképességét biztosító (FeO) tartalmát növelő- anyagok: vasérc,
vasreve, zsugorítvány vagy a gáznemű oxigén. A frissítés utáni maradék (FeO)-tartalom redukálására kokszpor, antracit, ferroszilícium, ferromangán, granulált alumínium használatos.
Fontosabb ötvöző- és dezoxidáló anyagok összefoglalását a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat Az elektroacélgyártásnál leginkább használatos ötvöző és dezoxidáló anyagok
Megnevezés
FeMn
FeMn affiné
FeMnSi
FeSi
Al
Al
FeCr affiné
FeCr szüraffiné
FeCr karburé
FeMo
FeV
FeTi
Ni
S
CaSi

Megjelenési forma,
méret, mm
Darabosított,  ~ 40
Darabosított,  ~ 40
Darabosított,  ~ 40
Darabosított,  ~ 40
Tömbösített
(10-18 kg/db)
Granulált,  ~ 3
Töréssel darabosított
10-200
Töréssel darabosított
10-200
Darabosított,  ~ 40
Darabosított,  ~ 30
Darabosított, ~ 30
Darabosított,  ~ 40
Kocka (15-30), katódlemez
Por, porbeles huzal
Darabosított, ~ 40

Ötvözőtartalom, %

Kísérő elem, %

70 – 78
80 – 85
65 – 70
~ 45, ~65 vagy ~ 75
98

C ~7
C ~1
Si = 15 - 20
Al ~ 1
Si ~ 1,5

98
~ 70

Si ~ 1
C ~ 1,5

70 – 72

C ~ 0, 2

~ 65
60 – 70
65 – 80
~ 45
98

C = 4 -7

90
~ 25

Si = 5 -10; Al = 2 -3

Si = 65

Betétösszeállítás
Az adagolandó hulladék mennyiségét és alkotóinak arányát számítás útján határozzák meg, a
gyártásközi veszteségek figyelembevételével.[13]. A veszteségek mértékére az 5. táblázat ad
irányszámokat. A betét tömegét ezekkel a veszteségekkel meg kell növelni.
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5. táblázat Betétszámításnál figyelembe veendő veszteségek, %
Megnevezés
Acélgyártási veszteség
Tuskó
Öntési veszteség
Buga
Betét szennyezettség -és leégési veszteség
Összesen

Egysalakos
eljárás
3
2,5
1,0
5-10
9-15,5

Kétsalakos
eljárás
5
2,5
1,0
5-10
11-17,5

A betétszámításnál a betétalkotók szennyezettségének és súlyozott kihozatalának a megítélése
jelenti a legnehezebb feladatot, mivel sok helyen nincs megfelelő hulladék előkészítési lehetőség. A kihozatal megítéléséhez a 6. táblázat nyújt némi segítséget 13.
6. táblázat Különböző fajtájú betétanyagok fontosabb jellemzői
Térfogatsűrűség
kg/m3

Nehéz
Közép-nehéz
Bálázott
Shredderezett
Vegyes
Laza
Forgács
Nyersvas és kokilla töredék
Fémesített pellet

1500
1200
1200
1200
600-800
700
400
1500
1900

Acélhulladék

Megnevezés

Folyékony acélra
számított kihozatal
%
92
91
88
89
84-89
86
84
92
82

Betétszámításnál törekedni kell a rendelkezésre álló ötvözött hulladék visszahasznosítására,
de az általuk bevitt ötvözőfém tartalom nem lehet több, mint a gyártandó acélminőség összetételi előírásának az alsó határa. Felépítéses eljárásnál króm esetében 0,7 %-nál nagyobb beolvadási értéket nem célszerű tervezni, mivel a frissítési veszteség, ill. az elsalakulás miatt
sűrű, inaktív salak keletkezik.
Az ívkemencék betétjeként használt acélhulladék belső keletkezésű, úgynevezett saját vagy
vásárolt hulladék lehet.
A belső hulladékok az acélgyártás, képlékenyalakítás és kikészítés technológiai folyamatai
közben keletkeznek. Ezeket a legtöbb üzemben darabnagyság és ötvözőfém tartalom szerint
szétválogatják, majd újrahasznosításra az acélműbe szállítják
A vásárolt hulladékok osztályozását és a velük szemben támasztott követelményeket szabványok rögzítik. Ezek a szabványok és az acélművekben alkalmazott technológiai előírások
általában az amerikai Hulladék-újrahasznosítási Ipari Intézet (ISTRI) ajánlásait [10] követik a
7. táblázat szerint. Általános szabály, hogy a vásárolt acélhulladék felhasználása előtt, annak
sugármentességét rádióaktivitás-detektáló műszerrel ellenőrizni kell! Továbbá a robbanóanyag-mentességről is nyilatkozni szükséges. Amennyiben a vásárolt hulladék a 7. táblázat50

ban nem található, úgy a besoroláshoz a térfogatsűrűség, a szennyezettség, az adagolhatóság,
a szállíthatóság, a raktározhatóság stb. ismérvek szükségesek.
Acélgyártáshoz felkészítendő acélhulladék mennyiségének számításánál figyelembe kell venni az egyes alkotók gyártás közbeni veszteségeit.
7. táblázat Acélhulladék típusok bemutatása az ISTRI ajánlás 10 figyelembe vételével
Minőségi
kategória
0

I.

I.

II.

III:

I.

Megnevezés
Lemezek és szerkezeti idomok

Jellemzés
Max. 1,5 x 0,60 x 0,60 m
külméretű, átlag 6 mm
vastagságú lemezek (pl.
földarabolt vasúti vagon)

Tömör, max. 1,5 x 0,60 x
0,60 m külméretű, átlagosan 6 mm vastagságú alakos szelvények, cső idomok.
Túlsúlyban 3 mm vastagElőkészített,
ságú, max. 1,5 x 0,60 x
(nehéz II.) váloga0,60 m külméretű, bontott
tott hulladék
anyagok
acélfeldolgozásnál
Tömör, kézzel ösz- Új,
bevonatoktól
szeállított, préselt, keletkező,
mentes,
tömörített
vegyes
idegen és festett
(golyók,
anyagoktól mentes acélhulladék,
szerszámok,
tekercsek).
acélhulladék
Tömör, bálázott,
Régi, elfekvő acélhulladéidegen és esetileg kok gyűjtéséből származó,
festett anyagokat is nagy nyomással préselt
tartalmazó acélhul- acélhulladék-tömeg
ladék
Könnyű, idegen anyagokDarabolt
tól mentes, gépi úton aprí(shredderezett)
tott acélhulladék.
hulladék
Begyűjtött amortizációs (nehéz I)
hulladék

I:

DRI.

I.

Ötvözött acélhulladék

A vasérc közvetlen előredukálásával (pl. Midrex
vagy HYL) eljárás) gyártott, nagy tisztaságú betétanyag
A hulladékok ötvözőtartalma szerint osztályozott, szeparáltan elkülönített betétanyag

Beadagolás
51

Megjelenési forma

Kosáradagolásnál egy vagy több adagoló kosárba készítik fel az adagot, a rendelkezésre álló
hulladék méreteit, illetve térfogatkitöltő hatását figyelembe véve. A különböző hulladékfajták
rakási sorrendjére – kétkosaras adagolás esetén – a következő technológia ajánlható:
Első kosárba az összes betét kb. 60%-a adagolandó az alábbi hulladék-arány és sorrend mellett:
1.
2.
3.
4.

Laza hulladék 10-20 %
Nehéz, ill. közepesen nehéz hulladék 50-60 %
Karbonizáló és salakképző anyag szükség szerint
Vegyes hulladék 20-40 %

Második kosárba a hiányzó betét rakási sorrendje:
1.
Laza hulladék 10-20 %
2.
Nehéz hulladék
3.
Ötvöző és szükség szerinti karbonizáló anyag, ill. salakképző anyag
4.
Vegyes hulladék
Az olvasztás közbeni elektródtörés megakadályozása érdekében a hulladékos kosár 50. ábra
szerinti kitöltése szokásos.

50. ábra A beadagolandó hulladék kosár-kitöltésének vázlatos bemutatása [9]
Az alkalmazható technológia meghatározása és a műszaki-gazdaságossági irányelvek érvényesítése nagy acélgyártói szaktudást, megbízható hulladékosztályozást és tárolást kíván.
Az előállított acél önköltségének több mint 80 %-át a fémes betét alkotja. Költségtakarékosság érdekében törekedni kell arra, hogy a drága ferroötvözők helyett, minél nagyobb arányú
ötvözött hulladék kerüljön visszahasználására.
A beérkező hulladékot minőségileg ellenőrzik, kosárba rakáskor szintén ellenőrizni szükséges, a hadászati eredetű, robbanás veszélyes anyag, üreges, palackszerű zárt henger vagy olaj52

jal szennyezett alkatrész (pl.: zárt gépkocsi hátsóhíd, motorblokk öntvények stb.) veszélyessége miatt. Hasonlóan fontos, hogy salakos, nem-fémes anyag se jusson be a kemencébe, mert
szigetelő hatásuk folytán elektródtöréseket okozhatnak, és rontják a kihozatalt.
A kosárban lévő betét kemencébe rakása daru segítségével történik. A tető kifordításával egy
időben a kosarat daruval a kemence mellé szállítják, majd a kemencébe engedik. A kosár kioldása előtt gondoskodni kell a következőkről:
 a kemence közelében senki ne tartózkodjon, mivel a kemencefenéken visszahagyott
folyékony acélba zuhanó hulladék acélkifröccsenést okozhat,
 a kemence ajtó lezárt állapotban legyen.
A hulladék beöntése után meg kell vizsgálni, hogy a tetőt akadálymentesen vissza lehet-e fordítani. Amennyiben kiálló hulladék található, azt meg kell igazítani vagy el kell távolítani! A
hulladék nyomatása kemencetetővel nem megengedett, mivel ilyenkor a tető vízhűtéses köpenyének, illetve csőrendszerének hegesztett varrata megsérülhet és üzemzavart okozhat.

2.5.3. A betét beolvasztása
A gyors beolvadás feltételei a következők:
 helyes berakás,
 a betét megfelelő fizikai állapota,
 intenzív energiaközlés
A betét beadagolása után az olvasztárnak meg kell győződni arról, hogy az elektródok alá
salakosvas vagy egyéb rossz hővezető anyag nem került, és biztosítottak a biztonsági követelmények úgy technikai, mint munkavédelmi szempontból.
Az olvasztás folyamata automatikusan vagy kézi üzemmódban végezhető. Automatikus
üzemmódban lehetőség van arra, hogy heves áramlökések esetén a rövidzárlatokat kézi beavatkozással lokalizálják mindaddig, míg egyenletes ívhúzás nem áll fenn.
A beolvasztásnál a villamos energia automatikus programszabályozási rendszerét az igen
nagy teljesítményű ívkemencéknél úgy alakítják ki, hogy néhány percig rövid, ill. közepes
ívhosszal üzemelnek, és ha az ív már eléggé behatolt a hulladék-oszlopba, a teljesítményt a
maximális energiabevitelt biztosító kisebb áramerősségre és nagy szekunder feszültségre kapcsolva, az olvasztást hosszú ívvel folytatják. Ezt a programot minden kosárbeöntésnél megismétlik.
A beolvasztás lefolyását az ívkemence belsejében az 51. ábra szemlélteti. Mint látható a falazatot a hulladék mindaddig védi az ív hőhatásától, amíg meg nem olvad. Az olvasztás előrehaladásával az elektródok sugárirányú hőhatásának következtében ,,forró foltok” keletkeznek.
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51. ábra Beolvadás folyamata ívkemencében 2
Beolvasztás kezdetekor 3-4 perc időtartamig a boltozat és az oldalfal kímélése céljából a beolvasztást a teljes terhelés kb. 70 %-ának megfelelő teljesítménnyel (UHP ill. SHP kemencéknél még e felett!) végzik. Főolvasztás ideje alatt a transzformátor maximális teljesítményének kihasználásával dolgoznak. A beolvasztási periódus végén a villamos teljesítmény
bevitelét – a falazat kímélése érdekében – kb. 30 %-al csökkentik (52, 53. ábra).
Bevitt
teljesítmény
Csapolástól-csapolásig időtartam

Csökkentett bemenő teljesítmény – az ív megütésének és a fedél károsodásának kockázata
Beolvasztás: az első és második hulladékkosarak olvasztása
„Sima fürdő” körülmények: Hevítés és frissítés
Csapolás

52. ábra Kétkosaras acélbetét beolvasztási diagramja [9]
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Idő

53. ábra Az UHP , SHP –kemencék villamosteljesítmény-bevitele három kosaras adagolásnál
(Pmax a legnagyobb hatékony teljesítmény a beolvasztás alatt
t1 , t2 stb. az egyes szakaszok időtartama)

A forró foltok mellett lévő hidegebb zónában a hulladék szilárd állapotú, beolvasztását segéd
tüzelőanyagos oxigénégőkkel segítik, segíti ugyanezt, ha a hulladékbetétet előmelegítve helyezzük a kemencébe.
Beolvadtnak akkor tekinthető az adag, ha a falazaton feltapadt hulladék nem látható, a fürdő
átkavarásakor az olvasztár szilárd darabot nem talál és az acél hőmérséklete eléri a számított
csapolási hőmérséklet ~ 30 oC-al csökkentett értékét. Ez a gyakorlatban min. 1580 °C-t jelent.
A beolvadási időtartam annak a függvénye, hogy a szükséges – itt példaképp említett 1580
°C-ot – a villamosteljesítmény növelésével milyen hamar tudjuk biztosítani.
Beolvadás végén a hőmérsékletméréssel párhuzamosan, az acél kémiai összetételének meghatározására acélmintát vesznek. Minőségi acélgyártás estén az acél gáztartalmát és a salak öszszetételét is elemzik.
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54. ábra Elektroacélgyártásnál a beolvadási idők alakulása a bevitt villamos-teljesítmény
függvényében 2
*
Az utóbbi évtizedekben a kemence termelékenységének javítása, a villamos- energia felhasználásának csökkentése mellett is növelhető, ha az elektrokemence betétjében folyékony
nyersvasat, fémesített pelletet, vagy vasszivacsot is használunk kisebb-nagyobb arányban.
Hasonlóan segíti a teljesítmény növelését, ha az elektrokemencéből távozó füstgáz hőtartalmát, a következő adag hulladékjának előmelegítésére használjuk, hiszen ezzel a kemencegáz
okozta hőveszteség is csökkenthető (ami újra hasznosul az előmelegítésben), s kedvező még,
hogy a távozó füstgázban a szállópor mennyisége is csökken.
Sok példát lehetne ilyen fejlesztésekre bemutatni, ezek közül most csak néhányat említünk.
Az 1990-es évek végén több üzemben ún. ikerkemencét helyeztek üzembe (55. ábra) [14. A
VAI/Fuchs által kifejlesztett kéttestű elektrokemencék úgy épültek egymáshoz, hogy azok
tartókarral és elektróddal felváltva üzemelnek. Ilyenkor az első kemence olvasztása közben
keletkező kemencegázt a gázelszívócsonkba épített tolattyú elmozdításával a másik kemence
testbe vezetik és ott melegítik elő a kosárban elhelyezett hulladékot. Az első adag lecsapolása
után a második kemencetestben kezdik el a kb. 600 °C-ra előmelegített betét olvasztását és a
keletkező kemencegázt az első kemencetestbe berakott hulladék előmelegítésére használják.
Ezzel az ikerkemencés megoldással a hagyományos ívkemencékhez képest növekedett a kemence termelékenysége, villamosenergia felhasználása, csökkent a kemencegáz okozta
hőveszteség, valamint a szállópor mennyisége.
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55. ábra VAI/Fuchs ikerkemence [13]
A Mannesmann Demag Hüttentechnik cég speciális ikerkemenceként a CONARC kemence
(Converter/Elektro Arc Furnace) megalkotásával az elektroacélgyártást a konverteres és az
elektrokemencés acélgyártást kombinálva végzi (55. ábra).

56. ábra CONARC kemence vázlata [13]
Az 56. ábra szerint az acélgyártási folyamat két szakaszból áll: a konverteres szakaszban a
beadagolt acélhulladék, vasszivacs és folyékony nyersvas oxigén lándzsán keresztüli fúvatá57

sával a vasolvadékot erőteljesen oxidálják, az oxidálódó elemek sorában a C-tartalom is erőteljesen lecsökken (oxidálódik). Majd a kemence boltozatának átfordításával,
elektrokemencés üzemmódban, a konverteres technológiával túlhevített folyékony acél többlet hőmennyiségét kihasználva, vasszivacsot és/vagy acélhulladékot is adagolnak, majd elvégzik az acél kikészítését. Az eljárás előnye, hogy a betétalkotók aránya rugalmasan megválasztható, valamint jelentős energiamegtakarítás érhető el a konverteres módban nyert többlet
hőmennyiség kihasználásával. Ezen túlmenően az eljárás előnye, hogy vasszivacs, folyékony
nyersvas, pellet részbeni használatával a gyártandó acél szennyezőinek mennyisége csökkenthető, főleg akkor, ha a hulladékellátás nehézkes.
Az 55. ill. 56. ábrán bemutatott speciális ikerkemencék működtetése nem egyszerű, ezért terjedése ma még nem jellemző. Az a fejlesztési irány azonban, hogy a kemence termelékenységét a felhasznált fajlagos energia további növelése helyett a távozó füstgázok hőtartalmának
hasznosításával végezzék, nem került le a napirendről, számos üzemben találkozunk hulladékelőmelegítési lehetőséggel.
A Consteel rendszerű hulladék-előmelegítő rendszernél (57. ábra) az előmelegítő berendezésben a kemencegáz hasznosításával kb. 600 °C hőmérsékletre felhevített acélhulladék, szilárd
nyersvas, vasszivacs mellett folyékony nyersvasat is lehet betétként alkalmazni. Az eljárással
20-22 %-al kevesebb energiát kell felhasználni a hagyományos kemencékhez viszonyítva. Ezt
az eljárást vezették be az amerikai Nucor Hertford, Americansteel Knoxville és a kínai
Gulyang illetve Xining acélművekben. A dél-koreai At Dongbu üzembe működő 160 tonnás,
93 MW transzformátorral felszerelt UHP ívkence kiszolgálását végző hulladék előmelegítő
berendezés működési elvét szemlélteti az 57. ábra.

57. ábra Consteel rendszerű hulladék előmelegítő rendszerrel felszerelt
elektrokemence 21
A japán Nippon-Kokan Műveknél az ívkemence tetőn kivezetett nagy hőtartalmú füstgázokkal hevítik fel az adagolókosárban lévő hulladékot, majd a felmelegített betétet közvetlenül
adagolják az ívkemencébe (58. ábra).
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58. ábra Hulladék előmelegítés adagolókosárban az ívkemence füstgáz
hőenergiájának hasznosításával [21]
1- vízzel hűtött tető és oldalfal, 2- hatásfok-szabályzó, 3- zsákszűrő, 4- pótégő, 5- salakszint, 6- UHPkemence, 7- elégetőkamra, 8- hulladék-előmelegítő, 9- gázhűtő, 10- ventillátor

Olaszországban a Nuova Cretti and Co. cég novarai üzemében két db 80 tonnás ívkemence
füstgázának hőenergiáját hasznosítják egy 80 t/h teljesítményű, billenthető forgókemence
fűtésére, ahol a betét hőmérséklete elérheti a 800 °C hőmérsékletet (59. ábra).

59. ábra Hulladék előmelegítés az ívkemence hőenergiájának forgódobos kemencében való
hasznosításával [2]
Hazánkban is történtek kísérletek egyrészt a hulladékon kívül más fémes betétek adagolására,
másrészt a hulladék előmelegítésére.
Diósgyőrött még az 1970-es években a VASKUT-LKM kooperációs kísérletek szolgáltak
annak vizsgálatára, hogy fémesített pellet (ún. PUROFER-pellet) hogyan befolyásolja az
elektroacélgyártás beolvadásának menetét. Noha az akkor kapott eredmények igazolták a
gyártott acélok tisztaságára való hatást és a kedvezőbb foszfortalanítást, a betét folyamatos
adagolásának hiánya (kosaras beadagolás történhetett csak) gyakran okozott beolvadási gondokat. Ezek kiszűrése, tetőn keresztüli automatikus adagolóberendezéskkel lehetséges.
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Ózdon, a meglévő elektrokemence kiegészítőjeként, néhány évvel ezelőtt kísérleti berendezés
épült a távozó füstgáz hőtartalmának hasznosítására. A kemence mellé épített toronyba adagolt hulladékon átvezették a füstgázt és időről-időre egy dugattyú segítségével betolták a felmelegített hulladékot. A kemencénél azonban – a nem megfelelő méretű hulladék miatt – a
várt eredmények elmaradtak, ezért a hulladék-előmelegítő helyett teljesítménynövelés céljából egy nagyobb teljesítményű transzformátor került telepítésre.

2.5.4. Frissítés
A frissítés alapvető célja – függetlenül attól, hogy elektrokemencében milyen az
energiabeviteli mód – a fémes betét oxidálása. Az oxidáció hatására a kísérőelemek (C, Mn,
Si) mellett a szennyezőelemként nyilvántartott P is intenzíven oxidálódik, majd a többi oxiddal együtt salakba kerül, miközben a savanyú salak vegyhatásának ellensúlyozására beadott
CaO oldódik, s részt vesz a salakképzésben.
A 60. ábra szerint azonban a frissítés (és a salakképződés) nem a teljes beolvadás időpontjában indul meg, hanem a két- vagy többkosaras adagolás miatt a frissítés már akkor megkezdődik, amikor az első kosár fémbetétjéből olvadék képződik.

60. ábra Klasszikus ívfényes kemencében háromkosaras adagolás mellett egy adaggyártás
menete
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Így az oxidáció fokozatosan alakul ki, legintenzívebben nyilván akkor, amikor már a betét
teljes mennyiségében beolvadt, azaz – amint azt az Acélmetallurgia alapjai c. jegyzet 17
részleteiben tárgyalja – már a szilárd fémesbetét felmelegedése közben, majd a vasfürdő megjelenésétől a tökéletes beolvadásig folytatódik. Az ezt követő frissítési periódusban a vasfürdő
elemei oxidálódnak; főleg azok, amelyeknek az oxigénhez való affinitása nagyobb, mint a
FeO-é. Ilyen pl, a Si, Mn, P, C. Ha a C-tartalom a készacél előírásainak megfelelő, akkor az
egyperiódusú acélgyártó eljárásoknál (konverteres acélgyártás, elektroacélgyártás HP, UHP,
SHP-elektrokemencékben) a fémben visszamaradt FeO nagy részét kicsapásos dezoxidációval
eltávolítjuk vagy lekötjük s a készacél előírásainak megfelelően elvégezzük az ötvözést. A
klasszikus elektrokemencékben viszont az oxidációt egy második, ún. redukáló periódus követheti, amikor redukáló salak alatt, folyamatos dezoxidálás közben jó hatásfokkal kéntelenítünk és ötvözünk.
A beolvadás előre haladása közben a folyékony fázis létrejöttével, először azoknak az elemeknek az oxidációja indul meg, amelyeknek a kis hőmérséklet kedvez. Ezek az elemek a Si,
P és a Mn. Ezek oxidációjából fejlődő hőmennyiség is emeli az olvadék hőmérsékletét, de ez
nem oly mértékű, mint a nagyobb C-tartalmú nyersvasat használó konverterezés, ahol a fizikai hőtartalommal közel azonos mennyiségű kémiai hőmennyiség fejlődik, mely nem igényel
pótlólagos hevítést.
Elektroacélgyártásnál a kisebb kémiai hőtartalmat, az elektromos áram által fejlesztett hőmennyiség pótolja. Itt is hasonlóan zajlik le a frissítés, a Si, P, Mn oxidációja után az intenzíven lejátszódó C-oxidáció biztosítja a frissítési folyamat fenntartását.

2.5.4.1. A foszfortartalom alakulása frissítés során
A foszfor az acél káros kísérő eleme. Az acél olvadáspontját erősen csökkenti, hígfolyósságát
növeli. Hidegtörékenységet okoz, durva szövet kialakulását segíti elő. Mindez olyannyira káros, hogy néhány kedvező hatása háttérbe szorul. Az acélokban általában max. 0,02-0,03 % Ptartalom engedhető meg. Kivétel az ún. automataacél, amelyben 0,1-0,2 % P kívánatos, hogy
rövid forgácsot és tiszta megmunkálási feleletet kapjunk. Az ún. légköri korróziónak ellenálló
acélban rézzel együtt ötvözve a foszfor javítja az atmoszférával szembeni ellenállóképességet.
Mivel a foszfor az acél káros kísérő eleme, ezért az acélgyártás fontos feladata a foszfortartalom csökkentése a készacélban megengedhető szintig. Szerencsére a foszfor oxidálása nem
ütközik nehézségekbe. Az acél foszfortalanításában a folyékony salakban jól oldódó P2O5
játssza a döntő szerepet. A foszfor-pentoxid képződésének termodinamikai adatait figyelembe
véve, az acélgyártás feltételei között a 8. táblázatban foglalt foszforoxidációs reakciók mehetnek végbe.
8. táblázat A foszforoxidáció reakcióinak termodinamikai normál szabadentalpia-változásai,
ill. egyensúlyi állandói [17]
Reakciók

Go, J.mol-1

lgK

2[P] + 5[O] = (P2O5)

-384 934+170,24 T

lg a(P2O5) / aP2.aO5 =
= 20 107/T-8,89

-142 938 +65, 48 T

lg a(P2O5) / aP2 a(FeO)5. =
= 7462/T-3,42

2[P] + 5(FeO) = (P2O5) + 5Fe
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4[P] + 5{O2} = 2(P2O5)

-606 250+175,0 T

lg a(P2O5)2 / aP4.aO25 =
= 31 668/T-9,14

A foszforoxidációs reakciók mindegyikének normál szabadentalpia-változása negatív érték.
Az acélgyártás feltételei között a P termodinamikai szempontból bármely feltételezett reakciómechanizmus szerint oxidálódhat, a foszfor oxidációja annál teljesebb, minél alacsonyabb
a hőmérséklet.
Nagy foszfortartalmú betét esetén az oxidáció folyamán keletkező SiO2, MnO, FeO, P2O5
tartalmú salakot beolvadás végén célszerű eltávolítani a kemencéből a foszfor visszaredukálásának megakadályozása érdekében. A P oxidációjára vonatkozó bruttóreakció:
2 [P]+ 5(FeO) + 4(CaO) = (4 CaO  P2O5) + 5 Fe
értelmében a foszfortalanítás annál teljesebb:
 minél nagyobb a salak FeO-tartalma,
 minél nagyobb a salak CaO-koncentrációja,
 CaO dús, hígfolyós salak mellett minél alacsonyabb a hőmérséklet.
Nagy C-tartalmú acélok gyártásakor kicsi a salak FeO-tartalma, ezért a foszfortalanításhoz
erősen bázikus salak szükséges. Kis C-tartalomnál viszont nagy a salak FeO-tartalma, ezért
kisebb bázikusságú salakkal is elérhető a megfelelő foszfortalanítás.
Az elektroacélgyártás üzemi viszonyai között a foszforoxidáció az egyensúly közelében játszódik le, ezért ha a hőmérséklet növekszik, vagy csökken a salak oxidossága vagy bázikussága, akkor a salakban lévő P2O5 visszaredukálódhat a fürdőbe. Miután a P-tartalom az esetek
többségében szennyezőként szerepel, célunk csak az lehet, hogy már a beolvadás ill. a frissítés kezdetén igyekezzünk megszabadulni a fürdőben lévő foszfor legnagyobb részétől (ezt
segíti a kialakuló ún. habos salak), majd az adagot oxidos frissítő salak alatt csapoljuk le,
melyben kellő CaO oldódott azért, hogy az eloxidálódott foszfor 4.CaO.P2O5 összetételű
komponensként a salakban maradhasson a C-oxidációja befejeztével is.

2.5.4.2. A Si-tartalom alakulás frissítés során
A szilícium az acélgyártás mindenkori velejárója, a betétben kísérőelemként, a gyártásnál
dezoxidáló- és ötvözőelemként tartjuk számon. Az acél szilárdsági értékeit valamelyest javítja, szívóssági értékeit rontja. Ötvözőként jelentős szerepe van a dinamó és transzformátor
acélok átmágnesezési veszteségeinek csökkentésében. Oxigénhez való vegyrokonsága erős,
ennek révén kiváló dezoxidáló elem.
Minthogy könnyen oxidálódik, ezért már a gyártás kezdetén a fürdőben oxidálódik. Maga a Si
a folyékony vasban jól oldódik, oxidációs terméke, a SiO2 a vasban nem, a salakban viszont
igen. Oxidációja végbemehet a vasban oldott oxigén hatására, vagy a salakban oldott vasoxiddal a salak-fém határfelületén, de lejátszódhat gázállapotú oxigénnel is. A szóban forgó
reakciókat kísérő termodinamikai normál potenciál változások értékeit, ill. az egyes reakciók
egyensúlyi állandóit a 9. táblázat tünteti fel.
Mindhárom reakció normál szabadentalpia-változásának értéke erősen negatív, ami az oxigénhez való erős vegyrokonságra utat. Az entalpia-változás értéke viszonylag nagy negatív
62

szám, a fürdő hőmérsékletének emelkedésével viszont a Si visszaredukálódhat a salakból. A
Si redukciójával különösen abban az esetben kell számolnunk, ha a fürdőben a szilícium és az
oxigén aktivitása kicsi, ill. ha a salakban a kovasav aktivitása nagy.
9. táblázat A szilíciumoxidáció reakcióinak termodinamikai normál szabadentalpiaváltozásai, ill. egyensúlyi állandói [17]
Bruttóreakciók

Go, J.mól-1

lgK

[Si] + 2[O] = (SiO2)

- 594526+230,16 T

lg a(SiO2) / aSi.aO2 = 31 055/T-10,61

[Si] + 2(FeO) == (SiO2) + 2Fefoly

- 352529+125,39 T

lg a(SiO2) / a(FeO)2.aSi = 18 415/T-6,55

[Si] + {O2} = (SiO2)

- 828986+224;37 T

lg a(SiO2) / aSi.pO2 = 43 303/T-11,72

A Si oxidációjának terméke, a SiO2 önmagában savas kémhatása. A bázikus oxidok azonban
semlegesítik, így az SiO2 a bázikus salakokban kötött állapotban van jelen
(SiO2) + 2 (FeO) = (2 FeO. SiO2)
(SiO2) + 2 (MnO) = (2 MnO. SiO2)
(SiO2) + (CaO) = (CaO. SiO2)
(SiO2) + 2 (CaO) = (2 CaO. SiO2)
A felírt reakciósorrend egyben stabilitási sorrendet is jelenti, 1800 K-en pl. a 2 FeO.SiO2
G°-értéke csupán -13 kJ. mól-1, a 2 CaO. SiO2 képződésének G° értéke viszont -128,7
kJ.mól-1.
Az acélgyártás kezdő fázisában a képződött kovasav nagy része a vas(II)-oxidhoz kötődik, de
később, a CaO oldódásának előrehaladtával az erősebb bázicitású CaO a vasszilikátokból,
mangán-szilikátokból képes szabaddá tenni a FeO-ot és MnO-ot, mert a SiO2 kalciumszilikát
formájában kötődik meg. Ez a megkötődés az oxidációs reakciók egyensúlyát még inkább az
SiO2-képződés irányába tolja el, s ennek következtében a fürdőben a Si koncentrációja szinte
nyomokra csökkenhet. Gyakorlatilag a betét szilíciumtartalma a bázikus oxidáló közegben
teljesen elsalakul. A készacél szilíciumtartalmának beállítása ötvözéssel történhet, az oxidáló
olvasztási művelet befejezte után.

2.5.4.3. A Mn-tartalom alakulása frissítés során
A szilícium mellett a mangán is az acélgyártás kísérőeleme, az acél egyik legfontosabb alkotója. Javítja az acélok szilárdsági tulajdonságait, emellett kedvező a szívóssági tulajdonságok
szempontjából is. Az átedzhetőséget erősen növeli. Fokozza a kopásállóságot. Bizonyos körülmények között a melegalakíthatóságra való hatása is kedvező; austenitképző hatása is
hasznosítható. Jelenléte acélgyártáskor elsősorban az acél dezoxidálása szempontjából fontos.
Oxigénhez való vegyrokonsága erősebb, minta vasé. Már a gyártás kezdetén oxidálódik, mind
bázikus, mind savas körülmények között. Oxidációja a bázikus eljárásban nem annyira intenzív, mint a szilíciumé, de jóval intenzívebb, mint a karbon oxidációja. A mangánoxidáció
terméke a mangán(II)-oxid, amely gyakorlatilag a vasban nem oldódik, de a vas(II)-oxiddal
könnyen olvadó salakot képez.
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A Mn oxidációja – a C és a Si oxidációjához hasonlóan – végbemehet a vasban oldott oxigén
hatására vagy a salak vas(II)-oxid tartalmával a salak-fém határfelületen, de lejátszódhat gáz
halmazállapotú oxigénnel is a 10. táblázatban foglaltak szerint.
10. táblázat A mangánoxidáció reakcióinak termodinamikai normál szabadentalpia változásai,ill. egyensúlyi állandói [17]
Bruttóreakciók

Go, J.mol-1

lgK

[Mn] + [O] = (MnO)

-246 390+108,1 T

lg a(MnO) / aMn.aO = 12 863/T-5,64

[Mn] + (FeO) = (MnO) + Fe

-125 395 + 55,73 T

lg a(MnO) / aMn.a(FeO) = 6 546/T-2,91

[Mn] + 1/2{O2} = (MnO)

-363 623 + 105,21 T

lg a(MnO) / aMn.pO21/2 = 18 994/T-5,49

Mindhárom reakció termodinamikai normál szabadentalpia-változásának értéke negatív, a
fürdő hőmérsékletének emelkedése a redukciónak kedvez. A mangán oxidációját kísérő hőfelszabadulás meg sem közelíti a szilícium oxidációjáét.
Mindhárom reakciónál megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növekedésével az egyensúlyi állandó értéke csökken, s ezzel a fürdő Mn-tartalma növekszik. A Mn-koncentráció annál nagyobb, és annál gyorsabban nő, minél intenzívebben emelkedik a fürdő hőmérséklete.
Bázikus acélgyártásnál tehát (ahol a salak bázikus vegyhatása miatt stabil vegyület formájában a bázikus MnO megkötésére nincs esély) a Mn oxidációja viszonylag könnyen eléri az
egyensúlyi állapotot, amikor is az oxidáció megszűnik, és s hőmérséklet növekedésévei a folyamat a redukció felé fordul. A Mn redukciója két egyidejűleg lejátszódó reakció eredménye:
(MnO) + [FeO][Mn] + (FeO)
(FeO) + [C ] [Fe] + {CO}
(MnO) + [C][Mn] + {CO}
hiszen a mangánnak mangánoxidból közvetlenül karbonnal történő redukálására kevés lehetőség van. A Mn redukálása a (MnO) és a [C] közvetlen reakciója alapján csak akkor intenzív,
ha nagy a salak MnO-tartalma, és kicsi a FeO-koncentrációja, azaz nagy a (MnO)/(FeO)
arány. Egyébként a (FeO) redukciója könnyebben megy végbe, mint a (MnO)-é, mert kevesebb hőt igényel.
Összességében tehát a készacél mangántartalma annál nagyobb, minél
 nagyobb a betét mangántartalma
 magasabb a csapolási hőmérséklet
 kisebb a végsalak vas(II)-oxid tartalma.

2.5.4.4. A C-tartalom alakulása frissítés során
A karbon az acélok általános alkotóeleme és egyben legfontosabb ötvözőeleme. Igen széles
határok között befolyásolja az acélok tulajdonságait, főleg a mechanikai tulajdonságokat (szakítószilárdságot, folyáshatárt, ütőmunkát), de erőteljesen hat egyéb tulajdonságokra is, pl. a
mélyhúzhatóságra, hegeszthetőségre, éltartósságra, kristályközi korrózióra, zárványosságra. A
karbonnak a tulajdonságokat befolyásoló kedvező vagy kedvezőtlen volta indokolja, hogy az
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egyes acélfajták C-tartalma között kisebb-nagyobb különbség van; s a gyártástechnológiák, a
C-előírások minél pontosabb betartására törekszenek.
A karbontartalom aránylag könnyen szabályozható az acélgyártás során. A karbonkiégés az
acélgyártás egyik fontosabb reakciója. Gázalakú terméke a fürdőt jól átkeveri, ezáltal
 gyorsítja az összetételi és hőmérsékleti kiegyenlítődést,
 az anyagszállítási folyamatok meggyorsulnak,
 növeli az egyes fázisok közötti érintkezési felületet,
 a gázbuborékok elősegítik fürdő gáztartalmának csökkenését a kolloid-diszperz állapotú zárványok salakba emelkedését stb.

A karbonoxidáció metallurgiai szerepe tehát összességében igen jelentős, s ezért – noha a
betétként szolgáló acélhulladék karbontartalma gyakorta nem igényelne erőteljes oxidációt –
törekszünk intenzív karbonoxidációra (az ún. fövetésre), ezért néhány tized %-nyi C-hordozót
viszünk be a betétbe.
A fémfürdőben oldott elemek oxidációja lényegében háromféle módon mehet végbe:
 a vasban oldott oxigén hatására
 a salakban levő vas(II)-oxid hatására
 gáz halmazállapotú oxigén hatására.
11. táblázat A karbonoxidáció reakcióinak termodinamikai normál szabadentalpia-változásai
[17]
Go, J.mol-1
 22 358  39,65 T
98 641  92,03 T
139 588  42,54 T,
 43 5134 + 53 T
 282 609 + 86,88 T

Bruttóreakciók
[C] + [O] = {CO}
[C]+(FeO)={CO} + Fefoly.
1/2 {O2} + [C] = {CO}.
[C] +{O2} = {CO2}
[CO] +1/2 {O2} = {CO2}

A termodinamikai adatok értékelése alapján (61. ábra) az első három (CO-képződéssel járó)
karbonoxidációs egyenletre jellemző, hogy normál szabadentalpia-változásuk negatív értéke a
hőmérséklet emelkedésével kismértekben nő, tehát a karbon oxidációját a hőmérséklet emelkedése elősegíti. A három reakció közül a gáz halmazállapotú oxigénnel lejátszódó reakció
erősen hőfejlesztő, exoterm folyamat, a másik két reakció hőhatása enyhébb. Mindhárom reakció irreverzibilis, mivel a keletkező CO gázhalmazállapotban eltávozik.
A 61. ábrából azonnal feltűnik a CO2 keletkezésének az a jellegzetessége az előző Coxidációs egyenletekkel szemben, hogy a CO2 képződés normál szabadentalpia-változásának
negatív értéke a hőmérséklet növekedésével nem nő, hanem csökken, de oly nagy a két reakció entalpiája, hogy ettől függetlenül a C-CO2 vagy a CO-CO2 reakció erősen hőfejlesztő folyamatnak számítható.
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61. ábra A karbon oxidációját kísérő termodinamikai normál szabadentalpia-változás
értékei a hőmérséklet függvényében 17
A CO gyakorlatilag oldhatatlan az acélban, ezért a karbonoxidáció valószínűleg nem tud a
vasfürdőben kifejlődni, a karbon oxidációja az acélfürdőben döntően a buborékok felületén;
heterogén reakcióban megy végbe. A folyamat egészének sebességét a leglassúbb részfolyamat, az oxigén diffúziója a salakból a fémbe határozza meg →oxigéngáz befúvatása esetén
ezt a lassú diffúziót kapcsoljuk ki, minél intenzívebb az oxigénbefúvatás, annál inkább csupán
a reakció lejátszódásának a sebessége a domináns.
A vasban oldott karbonnal végbemenő reakció, azaz a frissítés sebessége:
v = k1 (FeO)  LFeO  [C]  k2 · pCO %C/min
ahol

(FeO)
[C]
pCO
LFeO

a salak szabad vas(II)-oxid koncentrációja,
a fürdő C-tartalma,
a szénmonoxid parciális nyomása a keletkezés helyén,
a megoszlási hányados,

k1 és k2 a fürdő C-tartalmától függő együtthatók.
A frissítés sebességére vonatkozó összefüggés alapján a frissítés sebessége annál nagyobb:
1. minél nagyobb a salak vas(II)-oxid-tartalma,
2. minél nagyobb a salak-fém érintkezőfelület,
3. minél magasabb a hőmérséklet, mert annál nagyobb a megoszlási hányados, az
LFeO értéke, és a diffúziós állandó,
4. minél intenzívebb a fürdő mozgása,
5. minél kisebb a fürdő mélysége.
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Az acélgyártás gyakorlatában a frissítési sebességet a felsoroltak mellett még jó néhány technológiai és kemenceszerkezeti, valamint tüzeléstechnikai módszerrel is befolyásolhatjuk. A
felsorolt tényezők hatásait együttesen a kemence oxidálóképességével szoktuk jellemezni.
A kemence oxidálóképességét az acélnak egy óra alatt átadott oxigén hatására bekövetkező
karbonkiégés sebességével (%C/h) fejezzük ki, s értéke – az oxigénátadás módjától függően –
0,2-0,8 %C/h között van. Ha ez az érték túl kicsi, akkor nincs gázképződés, nincs gáztalanítás
(hidrogéntartalom-csökkentés, nitrogéntartalom-csökkentés), nincs hatása a fövetésnek a tisztulásra. Elektroacélgyártásnál az oxidálóképesség túl nagy sem lehet, mert az acélhulladékokból összeállított betétben kicsi a kiinduló karbontartalom, így olyan heves fövésre, mint például a konverteres acélgyártásnál van elektroacélgyártásnál nincs lehetőség, olyan mérvűt
viszont várunk, ami segít a tisztulásban (itt a hőmérlegben sincs oly nagy szerepe a karbonoxidációnak, hiszen a szükséges hőmennyiséget nem elsősorban a kémiai hő, hanem a
villamosenergia-bevitel fedezi.). A klasszikus elektroacélgyártás gyakorlati technológiai előírásai szerint frissítéskor legalább 0,25 % C-t kell energikus fövéssel oxidálni, a karbonesés
kb. 0,50 %/h biztosítása mellett. Ennek biztosításához a betétbe kokszot is adagolnak.
*
Hagyományos elektroacélgyártásnál a frissítéshez szükséges oxigénbevitelt régebben (kezdetben) előre kiizzított darabos érccel végezték, az 1960-as években tértek át a fogyólándzsán
keresztüli oxigén alkalmazására. Ezt követően jelentek meg az oxigénégők, majd újabban a
kombinált szuperégők.
Frissítés közben az acélfürdőben oldott elemek közül a felsorolt Mn, Si, P, C mellett csak
azok az elemek oxidálhatók ki, amelyeknek oxidjai az ~ 1600 °C -os olvadékban stabilabbak,
mint a FeO (62. ábra). Ilyen elemek pl. az Al, Ti, V, Cr.
A 62 .ábra diagramja azt is mutatja, hogy a vasolvadékban oldott Ni, Cu, Mo, Co nem oxidálódik az acélgyártás hőmérsékletén. Ha volt a fémes betétben Al, Ti, V, Cr, akkor ezek oxidjai
a salakba kerülnek, ha volt a betétben Ni, Cu, Mo, Co, akkor ezek a csapolt acél összetételénél
kimutathatóak. Ennek ismeretében kell már a betétösszeállításnál a készacél előírásaira figyelemmel lennünk, s ennek ismeretében kell a frissítést követő kikészítési periódusban (főleg a
Cr-tartalom szabályozhatóságának szempontjait alapulvéve) eljárnunk.
Frissítés közben az acél hőmérsékletét fokozatos addig kell növelni, amíg el nem érte a csapolási hőmérséklet + ~ 20 °C értéket.
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62. ábra Oxidok képződésének normál szabadentalpia változása
a hőmérséklet függvényében
*
A beolvasztás utolsó fázisában (amikor a kemencében már nagyobb mennyiségben olvadék
van), s a frissítés teljes időtartama során – főleg az UHP, SHP-kemencékben, – ahol igen intenzív az elektródok hőhatása, az ív hősugárzó hatásától a falazatot fokozottan védeni szükséges! Erre is szolgál a habos salakos technológia, amit a salakra, illetve a salak alá befúvatott
karbonhordozó anyaggal érhetünk el egyidejű oxigénfúvatás mellett.
A habos salakos technológiánál az oxigén és karbon befúvatása alatt lejátszódó kémiai folyamatok a következők :
2 [Me] + 3/2 {O2} ↔ (MeO)
[C] + ½ {O2} = {CO}
A Fe, a Mn, a Si, stb. oxidációja növeli a salak fémoxid tartalmát, az acélfürdőben lejátszódó
karbon oxidációnál keletkező szénmonoxid-buborékok pedig erőteljes mozgásba hozzák a
fürdőt, segítve ezzel a nemfémes zárványok felszállását a salakba ill. a hidrogén, nitrogén
távozását az acélfürdőből.
Az oxigénnel párhuzamosan befúvatott por alakú karbon-adalék két funkciót is ellát:
 egy része, az oxigéngázzal lép reakcióba, segítve ezzel a salak habosítását,
Cszilárd + ½ {O2 }= {CO}
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 másik része diffúziós úton redukálja a salak fémoxidjait és a keletkező szénmonoxid ugyancsak elősegíti a habos-salak kialakítását.:
(MeO) + Cszilárd = [Me] + {CO}
A reakciók lefolyásához aktív, reakcióképes, megfelelően bázikus és hígfolyós salak, valamint megfelelő hőmérséklet szükséges.
A keletkező habos-salak előnyei:
a.) Leárnyékolja az ív sugárzó hatását (63. ábra), megakadályozva ezzel a falazat károsodását.

63. ábra Habzó salakkal fedett ív 2]
b.) Mivel az oxigén-karbon égők használatát már félbeolvadáskor, aránylag alacsony
hőmérsékleten elkezdik, megfelelő bázikussággal és szabad CaO tartalommal rendelkező salak esetén igen jó foszfortalanítás érhető el, mert a keletkező foszfordús
salakot, a befúvatott karbon-adalék felhabosítva lehajtja az ajtóküszöbön keresztül.
c.) Jól működő elektródvezérlés mellett, a habzó salak korai képződése és fennmaradása, a hosszú villamos íveket beburkolják, segítve ezzel az áramlökések, valamint
a felharmonikusok csökkentését.
d.) Habzó salak jelenlétében az ív hőátadása a salak, valamint a fürdő felé fokozottan
érvényesülhet, a folyékony fürdő túlhevítése esetén sem károsodik a tűzálló falazat.
e.) A hosszú-íves olvasztási módszerrel elérhető kedvező hőátadási viszonyok eredményeként, igen nagy termelékenység, jelentős fajlagos elektród-felhasználás
csökkenés következik be.
Mindezek figyelembevételével a habos-salakos, hosszú-íves acélgyártási módszer bevezetése,
ugrásszerű fejlődést jelentett az elektroacélgyártás technológiájának fejlődésében.

2.5.5. Primersalak eltávolítása
A frissítő oxidsalakot a megfelelő kikészítési feltételek elérése érdekében el kell távolítani.
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A habossalakos technológia bevezetése előtt a salakot (akár beolvadási, akár oxidáló salakot)
fizikai erővel távolították el a fürdő felszínéről. Kisméretű kemencéknél (2-15 tonna) manuálisan vízzel hűtött „salakoló hákkal”, nagyterűeknél pedig géppel.
A habos-salakos módszernél a befúvatott oxigén és karbon hatására a salak felhabosodik, eltávolítása az ajtóküszöbnél lévő gáton keresztül a kemence kismértékű billentésével folyamatosan végezhető. Ezt a műveletet szemlélteti a 64. ábra.

64. ábra Az erősen oxidos frissítési salak leeresztése a kemence megbillentésével [13]
A salak eltávolítása után az ajtónál lévő salakgátat a tapadványoktól megtisztítják, és szemcsés magnezittel megerősítik.

2.5.6 Kikészítés
A klasszikus ívkemencékben alkalmazott hagyományos acélgyártás, metallurgia szempontból
a kikészítés szakaszáig közel azonos módon történik a korábban telepített, kevésbé modern,
ill. az UHP, SHP-kemencékben folyó acélgyártással. Ezt követően viszont kétféle út lehetséges (65. ábra). [13]
UHP ill. SHP kemencéknél a kikészítés egy részét (salakmentes csapolás, elődezoxidálás,
ötvözés, szintetikus salakos kezelés) csapolás alatt, a finomító kezelést (hőmérséklet beállítás,
homogenizálás) pedig az üstmetallurgiai kezelés során – üstben alsó argonos átöblítés közben
– folytatják le (65. ábra jobboldal). Így a megfelelő minőség elérésén túlmenően a klasszikus
ívkemencékben folyó hagyományos technológiákhoz képest jelentős költség- és időmegtakarítás érhető el. A klasszikus ívkemencékben folyó hagyományos technológiák egy részénél a
frissítést követően a primersalak eltávolítása után redukáló periódus alatt történik a kikészítés
(65. ábra baloldal), ez az ún. kétperiódusú acélgyártás.
Kétperiódusú acélgyártás redukáló periódusa
A kétperiódusú elektroacélgyártás redukáló periódusában a keletkezett fémoxidok redukálását, az így keletkező oxidációs termékek eltávolítását, kéntartalmának csökkentését, az ötvözést és az adag készregyártását kívánják megoldani.
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65. ábra Hagyományos és intenzifikált (UHP, SHP) elektroacélgyártás technológiai folyamatai
Az oxigén (FeO) eltávolítása több féle dezoxidálási módszer segítségével történhet 15:
 kicsapásos dezoxidálással, a fémolvadékba közvetlenül adagolt dezoxidáló anyagok
bevitelével,
 diffúziós dezoxidálással, a salak FeO-tartalmának csökkentése őrölt vagy granulált
dezoxidáló anyagokkal (pl.kokszpor, Sipor Algríz).
 szintetikus salakkal, melynél a redukáló salakot nagy timföld (Al2O3) tartalmú salakkal aktivizálják.
Az oxidsalak salak eltávolítása után, a kapott laboratóriumi eredmények függvényében – ha
szükséges – karbonizálást, majd kicsapásos elődezoxidálást végeznek. Erre a célra azok az
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ötvözőanyagok alkalmasak, amelyeknek oxidjai az acélgyártás hőmérsékletén stabilabbak,
mint a FeO (ld. 62. ábra). A diagram alapján szóbajöhető egyes elemek dezoxidáló képességének növekvő sorrendje: FeMn, FeSi, FeMnSi, FeZr, Alfém.
A kicsapásos dezoxidáláskor keletkező szilárd állapotú termékek (12. táblázat) egy része az
acél kristályosodása közben az acélban reked, és zárvány formájában szennyezi az acélt. A
táblázatból kitűnik, hogy a komplex Mn, Si vagy SiAl zárványok olvadáspontja lényegesen
kisebb, mint az alkotó oxidok olvadáspontja.
12. táblázat Gyakori szilárd dezoxidációs termékek jellemzői
Olvadáspont (oC)
1785
1710
2050
1825
2700
1210-1600
1545

Megnevezés
MnO
SiO2
Al2O3
TiO2
ZrO2
Mangán-szilikát (SiO2 > 15 %)
Alumínium-szilikátok (Al2O3 > 10 %)

Sűrűség (g/cm3)
5,5
2,2 – 2,6
4,0
4,2
5,75
4,0-5,0
3,05

Az elődezoxidációval párhuzamosan, az acélfürdő levegőtől való védelme érdekében új salakot képeznek égetett mész és timföld 5-8 kg/t mennyiségű adagolásával, mely alkalmas lehet
hatékony diffúziós dezoxidációra és kéntelenítésre, valamint ötvözőanyagok jó kihozatallal
történő bevitelére.
A salakképző anyagok teljes megolvadása után diffúziós dezoxidálással, (Cőrlemény + Si por + Al
por) redukálják a salak FeO ill. fémoxid tartalmát karbidos-, majd fehér-salak kialakítása mellett. A redukáló anyagok hatására a salakban lévő fém-oxidok elbomlanak, redukálódnak,
színező hatásuk megszűnésével kifehérednek.
Diffúziós dezoxidálásnál a fürdőben lévő vasoxid és a salakban lévő vasoxid arányt az egyensúlyi állapot szerinti megoszlási hányados (LFeO) fejezi ki:
LFeO =

[ FeO ]
= állandó
( FeO )

Nernst-féle törvény ételmében a salak szabad (FeO)-jának redukálásával megbomlik az
egyensúly, a salakban (FeO) hiány lép fel, amely a fürdő [FeO] tartalmából pótlódik.
A salakra adagolt finomszemcsés anyagok a következő reakciók szerint csökkentik az acél
oxigéntartalmát, miközben a keletkezett dezoxidációs termékek a salakban maradnak, kivéve
a CO, ami eltávozik.
[C] + [O] = {CO}
[Si] + 2[O] = (SiO2)
2[Al] + 3[O] = (Al2O3)
A diffúziós dezoxidáció nagy előnye, hogy
 a dezoxidáció a salak fém fázishatár felületen játszódik le, így dezoxidációs termék
nem kerül az acélfürdőbe,
 a salak kis (FeO) koncentrációja segíti az acél kéntelenítését,
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 az acél ötvözése jó hatásfokkal végrehajtható
Kikészítés alatt állandóan figyelik a salak színét, ha sötétedik, újabb redukáló keverék adagolásával kezelik a salakot.
*
A redukáló salakkal kedvező kéntelenítést lehet elérni, mivel a kéntelenítés feltételei (nagy
bázikusságú hígfolyós salak, kis (FeO) tartalom a salakban, nagy hőmérséklet) biztosítottak
15.
A diffúziós kéntelenítésnél a ként a fémolvadékból a salakolvadékba viszik, a kénnek a salak
és az acél közötti megoszlása szabályozásával:

[FeS] + (CaO) + [C] = (CaS) + {CO} + Fe,
ill.
2 [FeS] + 2(CaO) + [Si] = 2(CaS)+(SiO2) + 2 Fe,
Az egyenletekből kitűnik, hogy a kéntelenítés annál kedvezőbb,
 minél nagyobb a salak CaO aktivitása, azaz minél bázikusabb a salak,
 minél kisebb a salak FeO aktivitása, azaz minél jobban dezoxidált a salak
 a salak tömegének és a rendszer hőmérsékletének növelése kedvező hatással van a
kéntelenítési folyamatokra.
A kikészítési salak telítődésével a kéntelenítési folyamat lelassul, ezért pótlólagos salakképzők adagolásával a reakcióképességet javítani szükséges, végső esetben a salak eltávolítása
után új salak képzésével lehet a kéntelenítést folytatni.
*
Kétperiódusú elektroacélgyártásnál a redukáló periódusban jó hatásfokkal történhet az ötvözés, a kész acél összetételének beállítása. Vannak elemek (pl. Ni, Mo, W, Co, Cu), melyek
oxigénhez való vegyrokonsága gyenge. Ezek az acélfürdőben az oxidációs periódusban is
alig, vagy egyáltalán nem oxidálódnak, ezért beötvözésük már a betét adagolásával együtt
történhet (az előírt összetétel minimumára, s a korrekciót egy gyorselemzés birtokában a kikészítés periódusában végezzük el). Vannak elemek, melyek a 62. ábra tanulságai szerint acélgyártás során leégésre hajlamosak, ezek beötvözése a kétperiódusú acélgyártásnál a redukáló
periódusban történhet csak, pl. Si, Mn, Cr a kikészítés első, a V, Ti, Al a kikészítés második
felében, de mindenkor még a csapolás előtt, a kemencében.
*
A kikészítési periódus feladata még a csapolást megelőzően, a csapolási hőmérséklet biztosítása (ennek számítása az Acélöntés, speciális acélgyártás jegyzetben található)
Amennyiben az acél összetétele elérte a kívánt összetételi előírást (amely elemek gyorselemzésére nincs lehetőség, azoknál nyilván feltételes a termék elkészülte), meg kell mérni a csapolás előtti hőmérsékletet.
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Csapolás előtt az áramot kikapcsolják, az elektródokat felemelik, és ha az üst a csapolócsatorna alatt van, kibontják a csapolónyílást és elkezdik a csapolást.
Betartandó szabályok:
 A csapolást (lehetőleg) salakmentesen kell végezni.
 A ferroötvözőket csak száraz állapotban szabad adagolni, szemnagyságuk 10-50 mm
között legyen, alumínium megengedett max. darabnagysága: 4-16 kg/db.
 Az adalékok üstbe történő adagolási sorrendje: karbonizáló anyag (antracit, koksz,
grafitelektród törmelék), FeMn, FeMnSi, FeSi, Al, szükség esetén: FeV, FeNb, FeTi,
FeMnN, CaSi, stb.
 Ferroötvözők adagolása az üstbe akkor kezdődhet, amikor az üst ~1/5-részéig megtelt
acéllal és be kell fejeződnie a 2/3 telítettségnél.
 Folyamatos öntésű szekvens (egymás után, ciklusokban gyártott, azonos minőségű)
adagok esetében a gyártott acél tömegének 8-10 %-át általában visszahagyják az ívkemencében. Az acéltócsa előnye a következő adag gyorsabb beolvadásánál (acélhulladék beöntésénél kemencefenék védelem és az egyenletes ívhúzás elősegítése) realizálódik.
Az acél kikészítésének folytatása csapolás közben, a következő műveletek elvégzésével történik:
 Csapoláskor, amikor az öntőüstbe kb. 300 mm magas acélpárna képződött, korrekciós
salakképzés céljára és az acélfelület levegőtől való védelmére kb. 5 kg/t CaO + CaF 2 –
ot adagolnak az öntőüstbe. Olyan esetekben, amikor hatásos diffúziós dezoxidálás és
kéntelenítés szükséges, az adagolandó égetett mész kb. 10 %-os arányának megfelelően, nagy Al2O3 tartalmú szintetikus salakkal egészítik ki, megfelelő aktivitású, reakcióképes salak elérése érdekében,
 Csapolás első 1/3-ában végzik el a dezoxidáló és ötvözőanyagok öntőüstbe való beadagolását a következő sorrend betartása mellett: C, FeSi, FeMn (FeMnSi, CaSi), Al
és a szükség szerinti egyéb ötvözőket (pl. FeCr, FeV)
A lecsapolt adagot 6-8 percig pihentetik és argonnal való átöblítésre, vagy üstkemencés kezelésre átadják.

3. ACÉLGYÁRTÁS EGYENÁRAMÚ ÍVFÉNYES
ELEKTROKEMENCÉKBEN
3.1. Egyenáramú ívkemencék fejlődése
Ipari méretű egyenáramú ívkemencék elterjedése lényegesen később következett be, mint a
háromfázisú – váltóáramú – ívkemencéké, Ipari kialakítása az 1980-as években kezdődött,
amikor már megfelelő egyenirányító berendezések jöttek létre, 1000 kVA-nél nagyobb teljesítményű transzformátorok, 1000-1500 V-os szekunder feszültség, 600 mm átmérőnél nagyobb méretű, 130 kA-es áramot is elviselő grafitelektródok álltak rendelkezésre [2].
Az egyenáramú ívkemence alapkonstrukciója egy felső (katód)- és egy alsó (anód) elektródból áll (66. ábra). A két elektród között kialakult íváram az acélhulladékon keresztül haladva
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megolvasztja a betétet. A létrejött acélfürdő az elektromechanikus erő hatására állandó mozgásban van, segítve ezzel az egyenletes összetétel és hőmérséklet kialakulását.

66. ábra Egyenáramú ívkemence elvi felépítése 18

67. ábra Egyenáramú ívkemencefenék szerelvényeinek szemléltetése 2
1. fenékelektródtömb; 2. szigetelés; 3. hőmérséklet mérőhely; 4. hűtőlevegő betáplálás; 5. árambevezetés; 6. anódérintkező csapok; 7. tűzálló döngölet; 8. tűzálló tégla; 9. hűtőlevegő eltávozónyíllás
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Egyenáramú kemencék alkalmazása terén jelentős eredményeket értek el a németországi
Georgsmarinhütte GmbH üzemben működő 125 tonnás kemencével (68. ábra), ahol fosszilis
energia rásegítéssel 33 perces adagidő mellett, napi 43 csapolással 170 t/h termelékenységet
értek el [19-20].

68. ábra Georgsmarienhüttei 125 tonnás egyenáramú ívkemence 19
A nagyobb hatékonyságot, költségcsökkentést és minőségjavítást célzó erőfeszítések egyik
fontos eredményét az egyenáramú ívkemencék bevezetése és fejlesztése jelentette, annak ellenére, hogy még jelenleg is vitatott az egyenáramú és a váltóáramú nagyteljesítményű ívkemencék eredményeinek az összehasonlítása.
Az egyenáramú ívfényes kemencék igen gyors elterjedését szemlélteti a 13. táblázat [21]
13. táblázat Az elsők között telepített egyenáramú ívkemencék a világon
Ország
USA
Francia
USA
Olasz
Japán
Japán
Japán
Japán
Japán
Malaysia
USA
USA
Korea

Vállalat
Nucor Steel
SME
Florida Steel
Delta Sider
Topy Industries
Tokyo Steel
Daidó Steel
Kyoei Steel
Kyoei Steel
SISW
Florida Steel
Charter Steel
Korea Cast Steel

Kemence
kapacitás
t
30
75
35
30
35
130
20
60
100
80
60
70
50

Transzformátor
kapacitás
MVA
17
83
18
22
15
100
15
95
67
37,5
42
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Üzembe
helyezés
éve
1985
1985
1986
1987
1988
1989
1989
1990
1991
1991
1990
1991
1991

Gyártó
BBC GMM
CLECIM
ASEA
Italimpianti
NKK
NKK
Daido NSC Usinor
NKK
NKK
ABB
Voest Alpine
ABB
ABB

Korea
Korea
Korea
Korea
Japán
Japán
Japán
Japán
Japán
Török
Török
USA

HSM
Korea Iron Steel
HwanYoung Steel
Donkuk Steel
Tokyo Steel
Nagayama Steel
Toa Steel
Kaisai Steel
Kobe Steel
DINC
DILER Steel
Nucor Steel

50
100
100
120
150
120
150
120
30
30
80
150 x 2

35

20
67
80

1992
1992
1992
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

ABB
NKK
ABB
CLECIM
NKK
DAIDO NSC Usinor
NKK
Daido NSC Usinor
NKK
ABB
ABB
ABB

A mai igen nagy teljesítményű egyenáramú kemencéknél már 80-100 MVA-es transzformátorokat használnak 700-800 mm-es átmérőjű elektródokkal, 120 kA-es áramerősséggel.
Az egyenáramú elektrokemencék villamos kapcsolási sémáját mutatja a 69. ábra.

69. ábra Egyenáramú ívkemence kapcsolási sémája
Egyenáramú kemencéknél a transzformátor váltóáramát az egyenirányító egység egyenárammá alakítja, amelyet soros fojtótekercsen keresztül az elektrokemence grafitelektródjához
vezetnek. Az áramkör egy vagy több fenékelektródon keresztül záródik. A felső (általában 1
db) elektród katódként működik, az olvadék és a fenék elektródok az anódot képezik és a kettő között képződik az ív [21].
A fenék elektród nagy terhelésnek van kitéve, mivel el kell viselnie a 100 kA feletti áramterhelést és a ~ 1700 °C hőmérsékletű folyékony acél közvetlen hatását.
A fenékelektródok különböző típusait mutatja be a 70. ábra. [20]
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70. ábra A fenékelektródok kivitelezési formái
A vezetőfenék típusú fenékelektródoknál a fenék tűzállóanyagának három rétegébe, szegmentált rézlapokat építenek be, melyeket közvetlenül a fenékpáncélhoz erősítenek, majd az áramforráshoz csatlakoztatnak. A fenékelektród hűtése levegővel történik.
A csap-típusú fenékelektródoknál nagyszámú (több mint 100 db), 30-50 mm átmérőjű acélcsapot építenek be a kemencefenék tűzállóanyagába. A hűtést itt is levegővel végzik. Egy
ilyen megoldást szemléltet a 71. ábra. [21]

71. ábra Danieli cég által kifejlesztett fenékelektród beépítése a kemence fenékbe [21]
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Lamellás típusú fenékelektródoknál acélcsapok helyett acél-lamellákat használnak
Tömb-típusú fenékelektródoknál vízhűtésű acéltömböket építenek be a kemence fenékbe a 72.
ábrán látható módon [21].

72. ábra Tömb típusú fenékelektród hőigénybevételének szemléltetése

3.2. Metallurgia az egyenáramú ívkemencében
Elektroacélgyártásnál az energia bevitelének módja nem befolyásolja a metallurgiai folyamatokat, ezért az egyenáramú ívkemence gyártástechnológiája megegyezik a váltóáramú UHP
ívkemencéknél alkalmazott technológiákkal (2.5. fejezet).
Mivel a váltóáramú kemencék közül csupán a nagyobb intenzitással dolgozó UHP, SHPkemencékkel hasonlítható össze a mai nagyteljesítményű egyenáramú ívkemence metallurgiája, így csak oxidáló periódusból áll az adaggyártás, így a kb. félórás primer acélgyártást üstmetallurgiai kezeléssel folytatják.

3.3. A klasszikus egyenáramú ívkemencék fejlesztési irányai
A 13.táblázatban felsorolt kemencéket a 1990-es éveket követően újabb és újabb egyenáramú
elektrokemence típusokkal bővítették, a következő megoldások alkalmazásával:
Az ALARC típusú utánégetéses ívkemence (73. ábra.) abban jelent fejlesztést, hogy a kemence
füstgáz rendszerébe automata érzékelő és elemző egységet építettek be, amely meghatározza a
füstgáz hőmérsékletét, összetételét. A műszer az érzékelt értékek alapján szabályozza a kemence oldalfalába épített égők üzemét az optimális üzemmenet érdekében. Az első kemencét
1993-ban helyezték üzembe a német Badische Stahlwerke üzemben, ahol 46 kWh/t
energiamegtakarítást értek el [21].
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73. ábra ALARC típusú kemencegáz utánégető ívkemence
Az ún. zárókarós aknás hulladékelőmelegítős egyenáramú ívkemence (74. ábra) a VoestAlpine GmbH fejlesztésének eredménye. Az első ilyen kemencét 1995-ben telepítették a
Monterrey Hylsa (Mexikó) üzembe. A kemence alkalmas a szilárd acélhulladék-betét feldolgozásán kívül folyékony nyersvas és/vagy vasszivacs fogadására is. A 70 tonnás adagtömegű
kemencével 40 perces adagidővel, 35 % részarányú folyékony nyersvas betéttel 1250 kt/év
termelést értek el [21]

74. ábra Zárókaros aknás elektrokemence
A DANARC típusú egyenáramú ívkemence (melyet a Danielli cég fejlesztett ki, s telepített az
olasz ABS (Acciaierie Bertoli Safau) acélműbe 1998 évben [21] annyiban jelent fejlesztést,
hogy a soronkövetkező adag betétje egy különálló betételőmelegítő egységben a távozó füstgáz fizikai és kémiai energiáját felhasználva előmelegszik mintegy 600 °C-ra. Ezzel a
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villamosenergia-felhasználás és a beolvadás gyorsítása révén az adagidő csökkenthető (75.
ábra).

75. ábra DANARC Plus M2 típusú egyenáramú ívkemence
Ugyancsak a villamosenergia-felhasználását kívánja csökkenteni a kettős elektróddal működő
egyenáramú ívkemence (76. ábra). Japánban, a Tokyo Steel acélműben helyeztek üzembe egy
ilyen kemencét 21 1996-ban. Az oválisan kiképzett egyenáramú ívkemencébe egy aknás
előmelegítő berendezésből folyamatosan adagolják az elektrokemencéből távozó gáz visszahasznosításával kb. 800 °C hőmérsékletre felhevített hulladékot. Ezzel a megoldással a villamos energia megtakarítás elérheti a 55 kWh/t értéket.
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76. ábra Két felső elektróddal működő egyenáramú ívkemence
A CONTIARC típusú aknás elektrokemencét a Mannesman Demag Hüttentechnik cég fejlesztette ki. Az első ilyen kemencét 1999-ben, a görög Halyvourgia Thessalias cégnél helyezték
üzembe (77. ábra). Aknás elektrokemencénél (azaz nem billenthető, hanem a készregyártott
acél folyamatosan vagy szakaszosan csapolható), a felső elektród köré épített hulladékelőmelegítő berendezésen átvezetett és a 600-800 °C hőmérsékletre felhevült szilárd acélhulladékot folyamatosan adagolják a folyékony acélfürdőbe. Ezzel a távozó füstgáz hőtartalmának jelentős része a hulladék-előmelegítésre hasznosul, így csökkenhető a villamosfelhasználási.

77. ábra CONTIARC típusú aknás egyenáramú [21]
A VAI által kifejlesztett COMELT típusú elektrokemence [21] elve látható a 78. ábrán. Ez egy
négy grafitelektróddal felszerelt egyenáramú ívkemence, amely két részből áll. Az alsó rész
egy billenthető olvasztó kemencetest, a felső rész pedig a betét előmelegítésre szolgáló aknás
berendezés. A szilárd acélhulladékot az akna tetején folyamatosan adagolják, majd az olvasztókemencében ferdén elhelyezett elektródokkal megolvasztják.
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78. ábra COMELT típusú négy elektródos egyenáramú ívkemence vázlata
A VERTIKON hulladékelőmelegítővel összekapcsolt egyenáramú ívkemence elvét mutatja be
a 79. ábra [21]. Itt egy bonyolult, háromkamrás előmelegítő rendszer teszi lehetővé az
elektrokemencéből távozó kemencegáz fizikai és kémiai hőenergiájának fokozott mértékű
kihasználását. A megoldás előnye, hogy a megtervezett hulladék előmelegítő rendszer alkalmas meglévő elektrokemencék illesztéséhez is, bár telepítésbeli nehézségeket okozhatnak
egy-egy meglévő kemence konstrukciós átépítése.

79. ábra VERTIKON hulladék-előmelegítő berendezéssel összekapcsolt egyenáramú
elektrokemence elve

3.4. Az egyenáramú ívkemencék összevetése a váltóáramú ívkemencékkel
A 3. fejezetben az egyenáramú ívkemencékben történő acélgyártásról elmondottakat összevetve a 2. fejezetben ismertetett váltóáramú elektrokemencékben történő acélgyártással, elsősorban a termelékenység és a gazdaságosság tekintetében tehetünk megállapításokat 21:
 Konstrukció szempontjából a három elektróddal működő váltóáramú kemencékhez
képest az egyenáramú kemencéknél csak egy felső elektród van, az anód szerepét betöltő elektród a kemencefenékbe kerül. Ez utóbbi a kemence kritikus pontja, mivel az
alsó elektródhoz történő áram vezetését, különlegesen szigetelt vízhűtéses rendszerrel
kell biztonságosan a kemence fenékrészébe beépíteni.
 Az egyenáramú és váltóáramú kemencék teljesítmény határait mutatja a 14. táblázat,
amelyből az is kitűnik, hogy a két eljárás közötti választás lehetőségét elsősorban a
villamos hálózati feltételek befolyásolják lényegesen. [21]
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14. táblázat Egyenáramú és váltóáramú ívkemencék teljesítmény határai

 Az egyenáramú és váltóáramú elektrokemencék teljesítménye, termelékenysége akkor
lehet egyenértékű, ha az egyenáramú kemence ívfeszültségét ~1,6 szorosára, az elektród áramellátását 3/1,6 szorosára növeljük a váltóáramú ívkemencékhez képest., mivel
az egyenáramú ívkemence csak egy elektróddal üzemel.
 Mivel az ívfeszültség növelésének lehetősége behatárolt, ezért is érthető a 3.3. fejezetben ismertetett az a fejlesztési irányzat, hogy nyerjük meg a füstgáz távozó hőtartalmának jelentős részét a betét előmelegítésére, csökkentve ezzel is a villamosenergia
igényt.

4. AZ ÍVFÉNYES ELEKTROKEMENCÉK BIZTONSÁGI
FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA
Az elektroacélmű fokozottan veszélyes üzem! Ezért nagy figyelmet kell fordítani a munka- és
környezetvédelmi szabályok betartására [12].
Minden adag lecsapolása után felül kell vizsgálni az ívkemence állapotát. E tevékenység két
célt szolgál:
 egyrészt tartalmaznia kell azokat az ellenőrzéseket, melyek a biztonságos üzemeltetést
biztosítják (tűzálló-és vízhűtéses falazat megfelelő képessége, villamos reteszfeltételek (forrópont- és fenék vízhűtés túlmelegedés mérőműszerek) ellenőrzése,
 másrészt a vizsgálatnak ki kell terjednie a környezetvédelmi (kemence füstgáz- és porelszívó) berendezések megfelelőségére valamint a kemence kiszolgálását biztosító
(gépészeti- és villamos) egységek felülvizsgálatára
A kemence újra indítása csak az észlelt hiányosságok kijavítása után engedélyezhető.
Amennyiben adagközi javítással nem háríthatók el a hiányosságok, a kemencét le kell állítani
és közepes- vagy nagyjavítással kell a karbantartást elvégezni
*
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Az acélgyártó szakemberek egyöntetű véleménye, hogy az ívkemence teljesítmény növelésének fontos feltétele, a gyártáshoz szükséges különféle anyagok, megfelelő időben, megfelelő
mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre, valamint folyamatosan biztosított legyen azok felkészítése, kemencébe juttatása. Hasonlóan biztosítani kell a kemence üzemképes
állapotának és az esetleges üzemzavar gyors elhárításának feltételeit. A kemence működésénél fellépő kieső időket szemlélteti a 80. ábra.

Üstrevárás
5%

Egyéb
7%

Mérés
2%

Fedélmozgatás,
meghibásodás
2%

Hulladékra várás
11 %
Technológiai zavar
2%

Salaktál csere
11 %

Elektród tör., told.,
engedés 8 %

Adagközi melegjavítás
11 %
Hulladék igazítás
33 %

FAM felkészülés és zavar
1%

Csapolónyílás javítás,
tisztítás 7 %

80. ábra Kieső idők megoszlása egy UHP típusú ívkemencénél 22
Miniacélművek üzemeltetését az UHP ill. SHP ívkemence és a folyamatos öntőmű ciklus idejének egyezőségére alapozzák, amely szerint alapacél minőségeknél legalább 9 (ma már nem
ritkák a 24 órások), minőségi acéloknál legalább 3 adagos szekvesöntés elérése a kívánalom.
Ebből következik, hogy nagy jelentősége van az ezt biztosító időkihasználás elérésének.
Azoknak a kieső időknek az elhárítása, amelyek tervszerű megelőző karbantartással (TMKval) kapcsolatosak, előre beütemezésre kerülnek. Előfordul azonban üzemközben olyan eset
is, amikor különböző okok miatt a kemencét le kell állítani a hiba elhárításáig.
A 81. ábra a naptári idő felosztását mutatja be, ahol az üzemszünet a kemence átépítését is
tartalmazza.
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81. ábra A naptári idő felosztása.
A tervszerűtlen állásidők a következőkből tevődhetnek össze:
 energiahiány,
 villamossági, gépészeti jellegű meghibásodások,
 egyéb kieső idők (elektródtörés, hűtőszerelvény lyukadás, üzemszervezési hiányosságok stb.)
Az ívkencék biztonságos üzemeltetésének fontos feltétele, hogy betervezett javítások elvégzése és üzemzavaros meghibásodások elhárítása, szakszerűen és megfelelő időben legyen végrehajtva.
A karbantartás olyan munkafolyamatok összessége, amelyek a termelő és azokat kiszolgáló
berendezések üzembiztos működését – az üzembe helyezéstől a selejtezésig – biztosítják.
A karbantartás egyidejű a termeléssel. Kezdetben a gépek, berendezések, daruk, stb. javítását
akkor végezték el, amikor üzemképtelenné váltak. Ezt a kezdetleges formát felváltotta a tervszerű, megelőző karbantartási rendszer (TMK), melynek részei:
 felülvizsgálat utáni karbantartás,
 időszakos (ciklikus) karbantartás,
 szabványos (kényszer) karbantartás,
 diagnosztikán alapuló, számítógépes karbantartás.
Szervezetileg a karbantartás lehet:
 központosított,
 termelő egységenkénti,
 mobil-rendszerű karbantartás.
A TMK feladatába tartozik:
 berendezések időkihasználásának növelése,
 váratlan üzemzavarok megelőzése,
 berendezések élettartamának növelése,
 karbantartási időkihasználás és az ezzel felmerülő költségek csökkentése.
Karbantartási formák:
 műszakos (8-24 órás) javítás,
 kisjavítás (24-72 óra),
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 közepes javítás (külön időterv szerint),
 nagyjavítás, általános javítás.
Elektroacélművekben A kemence állásidejének csökkentésére – üzemi tapasztalatok alapján –
az alábbi lehetőségek vannak:

4.1. Fenék-, oldalfal-, tetőtartósság növelése adagközi javítással
Az ívkemence csapolás utáni állapotának ellenőrzésekor, különösen a kemence tűzállófalazatának és hűtő-szerelvényeinek a felül vizsgálata fontos. Az esetleges hibák
kijavításának elmaradása súlyos, balesetveszélyes helyzetet eredményezhet! A kemence falazatának gépi javítására mutat be példát a 82. ábra. A felszórásra kerülő anyagot
(dolomit vagy magnezit őrlemény) szárazon vagy vízzel keverve, sűrített levegővel
röpítik a falazatra.

82. ábra Ívkemence tűzállófalazat javítógép működési elve és a javítás módja.
Egy kemence ajtón keresztüli tűzállóanyag-felszórógép elvét szemlélteti a 83. ábra. A berendezésre flexibilis tömlőt és acélcsövet szerelve, pneumatikus úton fúvatják be a javítóanyagot
a sérült falazatrészre [2].

87

83. ábra Kemencefalazat javítógép működési elve

4.2. Kisjavítások beütemezése
Váratlan, adott esetben betervezett kis javításokat akkor alkalmaznak, amikor az üzemelés közben olyan jellegű hibaelhárítás szükséges, amelyet csak a kemence leállításával lehet elvégezni. Ilyen a fenék- vagy oldalfal vízhűtő-elemeinek melegedése, villamos reteszfeltételek (vészjelzők) bejelzése stb.

4.3. Ívkemencék közepes javítása
 A kemence közepes javításának idejét a kemence elhasználódásának mértéke szabja
meg.
 A kemencét addig célszerű üzemeltetni, amíg a technológiai előírások betartása és a
biztonságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
 Közepes javításoknál a kemencefenék nem kerül átépítésre. Az oldalfal csere, valamint a gépészeti-, villamossági javítások együttes elvégzése határozza meg a közepes
javítás munkaidejét.
 Közepes javítások legtöbbször a következő munkák elvégzésére irányul:
o Oldalfalcsere, előre kifalazott csereköpennyel, hibás tömítések pótlása, elektród-befogófejek belső felületének felcsiszolása, transzformátor átütési szilárdság ellenőrzése, villamos gyöngykábelek átvizsgálása, esetleges cseréje, villamos- és mechanikusvédelem ellenőrzése, műszerek felülvizsgálata, ívszabályzó-rendszer átvizsgálása, oxigén-földgáz-karbon szuperégők karbantartása stb.
o Közepes javítások elvégzésénél jól bevált módszer, az egységcserés megoldás,
amikor egy-egy hibás berendezést vagy alkatrészt nem helyszíni javítással, hanem azok kicserélésével hoznak üzemképes állapotba.
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4.4. Tervszerű megelőző karbantartások számának és idejének csökkentése









A tervszerű megelőző karbantartásoknál nagy-, közepes- és kisjavításokat különböztetünk meg. A kemencének, működtető- és kiszolgáló berendezéseinek nagyjavítását –
az illetékes szakterületek vezetőivel egyeztetett – ütem- és létszámterv alapján végzik.
Ez kiterjed:
tűzálló falazat cseréjére
vasszerkezeti javításokra,
villamos berendezések felülvizsgálatára, szükség szerinti javítására,
műszerek ellenőrzésére
csőhálózat felújítására,
hidraulikus berendezések átvizsgálására, javítására,
egyéb (transzformátorház, műszerház, pódiumok stb.) munkákra.

Nagyjavítás elvégzése után a kemencét újraindítani, csak a Hatóságok által előírt
üzembehelyezési eljárás lefolytatása után lehet! A hibák feltárását és elhárítását megkönnyítik, ha már üzemelés alatt feljegyeznek minden észrevételt, és az üzemi-naplók felhasználásával segítik a tervszerű javítások elvégzését.

5. AZ ÍVFÉNYES ELEKTROKEMENCÉK MŰSZAKIGAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE
Miniacélművekben (ívkemence → komplex üstmetallurgiai egységek → folyamatos öntőmű)
gyártható termékszerkezet rugalmassága, szigorodó környezetvédelmi törvények betarthatósága, valamint az energetikai piac liberalizációja jól segíti az elektroacélgyártás versenyképességének növekedését az integrált acélművekkel (kokszoló → zsugorítómű → nagyolvasztó
→ LD-konverter → üstmetallurgia → folyamatos öntőmű) szemben.
Ehhez a versenyképesség növekedéséhez hozzájárult az ívfényes kemencében történő acélgyártás berendezés-technikai és gyártás technológiai területeken bekövetkezett és folyamatban lévő fejlődés.
A miniacélművek eredményes működéséhez több fontos feltétel biztosítása szükséges:
 tőkeerős pénzügyi helyzet megléte,
 piaci megalapozottság,
 termelékeny, kedvező időkihasználást biztosító logisztizált termelésirányítás,
 anyag- és energiatakarékos technológiák kifejlesztése és alkalmazása,
 minőség- és környezetvédelem centrikusság.
A fentiek külön-külön történő elemzéséhez az adott vállalat helyi viszonyainak (materiális- és
inmateriális erőforrások, termékszerkezet stb.) ismerete szükséges. Ennek érzékelésére egy
alapacélt gyártó acélüzem (84. ábra) költségszerkezetét ismertetjük.
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Az ívfényes kemence hővesztesége
84. ábra Acélműi költségtételek megoszlása 23
Az ívkemence üzem közbeni hőveszteség összetevőit mutatja be a 85. ábra. A legújabb technológiai módszerek (habossalakos technológia, acéltócsa visszahagyás a kemence csapoláskor
stb.) jól segítik a hőveszteségek lokalizálását.

A füstgáz érzékelhető hője
18,8 %
Teljesítményveszteség 0,7 %
A fém érzékelhető hője
52,2 %
Hűtővíz
11,5 %

Sugárzási veszteség
11,0 %

A salak érzékelhető hője
6,6 %

85. ábra Az ívkemence üzem közbeni hőveszteségei 23
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A korszerű, gazdaságosságosságot segítő, anyagtakarékos termékszerkezet kialakítását és az
ezzel összefüggő rentábilis termelés feltételeit, a Speciális acélok gyártásának metallurgiai,
energetikai, környezetvédelmi, minőségbiztosítási szempontjai című egyetemi jegyzetben ismertetjük.

6. ACÉLGYÁRTÁS INDUKCIÓS KEMENCÉBEN
Indukciós kemencét az acél hőkezelésére, képlékenyalakítás előtti hevítésére, ill. olvasztására
lehet alkalmazni, e fejezetben itt ezek közül értelemszerűen az acélgyártási vonatkozásokra
térünk ki.
Az olvasztáshoz szükséges elektromos hőfejlesztés indukciós kemencében direkt vagy indirekt módon történhet. Működési elve a transzformátoréhoz hasonló, magában a megömlesztendő fémben folyó áram hevítő hatását hasznosítjuk [24]. Hőtechnikai szempontból igen hatékony kemence, mert az olvasztáshoz szükséges hőmennyiség az olvasztandó betétben keletkezik.

6.1. Az indukciós kemencék jellemzése
Az indukciós kemencék előnyei:
 a kemencében lejátszódó hevítés hatásosan és egyenletesen érvényesül a mágneses tér
keverő hatása által,
 a fürdőben helyi túlhevülés nem történik,
 keverés hatására homogén összetételű és hőmérsékletű acél gyártható,
 helytakarékos a telepítése,
 szakaszos üzemmódra is alkalmas.
Az indukciós kemencék hátrányai:
 nem lehet oxidálni, így elmarad az elemek oxidációja, pl. foszfortalanítás, karbon oxidációja,
 a salakot nem melegíti közvetlenül az indukált áram, ezért a salak hőmérséklete elmarad a fürdőétől, így az aktív salakkezelésnek korlátai vannak,
 kicsi a bélés élettartama,
 a háromfázisú hálózatot egyenlőtlenül terheli, fáziskompenzáció szükséges (cos ),
 az elektromos berendezés költséges,
 a salakeltávolítás nehézségei miatt csak szennyeződésmentes betéttel működtethető.
Az indukciós kemence érzékeny a betétanyagok minőségére, csak nagyon jó minőségű betétanyag ellátás mellett lehet alkalmazni. Szintén lényeges a beadagolandó acélhulladék mérete,
mert a lehető legjobb kemencetér kitöltésre kell törekedni.
Fontos, hogy az összetevők mennyisége legfeljebb hígítással csökkenthető, aminek viszont
korlátot szab a kemence befogadóképessége. Az indukciós kemence befogadóképessége napjainkban néhány kilogrammtól max. 65 tonnáig terjed.
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A kialakítási lehetőségek nagy száma és a kistömegű acélgyártási lehetőségek miatt az indukciós kemencéket ma elsősorban öntödékben alkalmazzák vas- és acélgyártásra, az acélöntvényekhez alapanyag előállítására.

6.2. Az indukciós olvasztás elmélete
A vasmag nélküli kemence esetén tégelyben történik az olvasztás. A tégelyt körülvevő vízzel
hűtött tekercsre (induktorra) váltakozó feszültséget kapcsolnak. (86. ábra) Az induktorban
folyó váltakozó áram váltakozó mágneses teret gerjeszt. Ennek hatására a betétben örvényfeszültségek indukálódnak, amelyek örvényáramokat tartanak fenn. Tehát az örvényáram a
fémesbetét minden egyes darabjában kialakul, nem szükséges, hogy a betétanyag egyes darabjai villamosan vezető kapcsolatban legyenek egymással.

86. ábra Tégelyes indukciós kemencék működési sémája [24]
(1-induktor, 2-tégely, 3-betét)

A primertekercs az induktor, az ebbe vezetett váltakozó áram a tekercs körül váltakozó mágneses mezőt teremt. A váltakozó mágneses mező a szekunder áramkörben (fémes betét) indukált elektromotoros erőt gerjeszt, melynek hatására a felmelegítendő fémben váltakozó áram
keletkezik. A betétet ennek az áramnak a Joule-hője melegíti. Ha az áram elég nagy és a keresztmetszetek aránya is megfelelő, akkor az áram hője a betétet az olvadásig, sőt azon is túl
hevíti. Ily módon minden villamos vezető hevíthető.
Nemferromágneses anyagok hevítésekor a keletkező hő (Q) egyenesen arányos (1) az ellenállással (R), az idővel (t) és az áramerősség (I) négyzetével, azaz
Q = I2Rt

(1)

Ferromágneses anyagok – vagyis öntöttvas, acél – hevítésekor ehhez még az a hő is hozzájárul, amely a folytonosan változó tér átmágneseződése miatt keletkezik. Tekintettel arra, hogy
a ferromágneses anyagok a hőmérséklet növelésével a Curie-pontnak megfelelő hőmérsékleten (acélnál 768 °C) elvesztik ferromágnesességüket, ennél nagyobb hőmérsékleten a
hiszterézis-veszteség által létrehozott hőmennyiség elmarad. A hővé alakuló villamos teljesítmény (P) egyenáram esetén az áramerősséggel (I) és a feszültséggel arányos (U), vagyis
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P = IU

(1)

Váltakozó (szinusz alakú) áram esetén
P

ahol

1
 U  I  cos 
2

(2)

 - az áram és a feszültség közötti fáziseltolás;

Ha az induktor nem egy-, hanem többmenetes, akkor az áramerősség a menetszámmal arányosan nő a betétben.
Az indukciós hevítés további jellemzője, hogy mivel az energiát váltakozó mágneses tér viszi
át, és a hő közvetlenül a betétben keletkezik mindenféle érintkezés nélkül, jóval nagyobb teljesítmények vihetők át, mint más hevítési eljárásokkal. Az átvihető teljesítmény pl.
konvekcióval 0,5, sugárzással 8,0, hővezetéssel 20,0, lánggal 1000, míg indukciósan 30 000
W/cm2 [25].
Az áramsűrűség a felülettől a vezető belseje felé csökken. Azt a mélységet, amelyben az
áramsűrűség 0,638-ára csökken az áram behatolási mélységének () nevezzük. Ebben a rétegben indukálódik a legnagyobb áram és indukciós hevítéskor a hevítendő betét felületétől a 
érték eléréséig a bevezetett energia kb. 86 %-a hővé alakul és csupán a többi része fordítódik
a mélyebb rétegek hevítésére.
Az áram behatolási mélysége a hevítendő anyag állandóitól és a frekvenciától függ:

  5030 
ahol


, cm
f  r

(3)

 - a fajlagos ellenállás, cm,
f - a frekvencia, Hz
r - a permeabilitás, H/m

A betét ellenállása a hőmérsékletével egyenes arányban nő:
R

l
A

  20  ( 1   20  t )
ahol

(4)
(5)

R - ellenállás, 
 - fajlagos ellenállás, m
l - vezető hossza, m
A - vezető keresztmetszete, mm2
 - fajlagos ellenállás 20°C-on, m
 - 20°C-hoz tartozó hőmérsékleti együttható, 1/°C

Adott frekvenciánál a behatolási mélység alapján jól meghatározható az a rétegvastagság,
amelyben legnagyobb az energiaátalakulás hatásfoka, ill. amely szükséges ahhoz, hogy a
mágneses térből a legnagyobb energiát lehessen hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy olvasztás93

kor a hideg betét darabmérete nem választható meg tetszőlegesen, ez mindig a frekvenciától
függ. Műszaki és gazdaságossági szempontból célszerű a beolvasztásra kerülő betétanyag
méretét úgy megválasztani, hogy az átmérője a behatolási mélység 3,5-szeresénél ne legyen
kisebb (d  3,5). Ez azt jelenti, hogy nagyfrekvenciás kemencében apró darabos betétanyag
is jó hatásfokkal olvasztható, míg hálózati frekvenciás kemence szilárd betéttel csak nagy
energiafelhasználással, rossz hatásfokkal indítható. Ehhez a hidegbetét darabátmérőjének az
induktor átmérőjéhez közelinek kell lennie.
A választott frekvencia meghatározza az olvasztó-berendezés méreteit is, legkisebb befogadóképességét is. A kemence átmérője ugyanis nem lehet kisebb a behatolási mélység öthatszorosánál.
A bevihető teljesítmény nagysága és ezzel az olvasztási teljesítmény ugyancsak a frekvencia
függvénye.
A fémek fajlagos ellenállása a hőmérséklettel növekszik (1), ami acélanyagoknál igen jelentős
változás. A 87. ábra az 1%-os karbontartalmú acél ellenállását mutatja.

87. ábra Karbonacél fajlagos ellenállása a hőmérséklet függvényében [24]
A relatív mágneses permeabilitás tényező – ellentétben a fajlagos ellenállással – a hőmérséklet függvényében negatív karakterisztikát mutat (88. ábra), azaz a hőmérséklet növekedésével
csökken. A diagramból leolvasható, hogy
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88. ábra A relatív permeabilitás változása a hőmérséklet függvényében [24]
A fajlagos ellenállásnak és a permeabilitásnak a hőmérséklettel való változása maga után vonja a behatolási mélységnek a hőmérséklettől való függését is. A 89. ábrán lévő görbe azt mutatja, hogy az áram behatolási mélysége egészen 800 °C-ig (látszólagos Curie pont) aránylag
kevéssé változik, és csak ezen felül kezd rohamosan emelkedni. Az olvadáspont közelében
már a kezdeti, szobahőmérsékleten mért értékének 10-20-szorosát is elérheti.

89. ábra Behatolási mélység változása a hőmérséklet függvényében [24]
(1-karbonacél, 2-hőálló acél)

A behatolási mélység ilyen tág határok közötti változása jelentősen befolyásolja a melegedési
viszonyokat. A behatolási mélység növekedésével növekszik a betét áramvezetésben résztvevő keresztmetszete, és ezzel csökken az ellenállása. Az elektromos hatásfok (7) a betétben
hővé alakuló teljesítménynek az induktorba bevezetett összes teljesítményhez való viszonyát
fejezi ki, amit a primer (induktor tekercs) és szekunder (betét) ellenállások viszonyával (8)
határozhatunk meg:
P2

(6)
P1  P2
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ahol

P1 – az induktorba vezetett összes teljesítmény
P2 - a betétben hővé alakuló energia


ahol

R2
R1  R2

(7)

R1 - az induktor ellenállása
R2 - a betét primer áramkörre redukált ellenállása

A valóságban természetesen ennél kisebb hatásfokot tudunk csak elérni a légrést jelentő tégely és a külső szórások miatt
A (8) összefüggésből következik, hogy a betét R2 ellenállásának csökkenésével romlik a berendezés hatásfoka. Az R2 csökkenése ezenkívül még a teljesítménytényező (cos ) változását
is maga után vonja. Ugyanis az eredő ohmos ellenállás csökkenése mellett az induktív ellenállás változatlan marad, ami a cos romlását eredményezi. Ez az oka annak, hogy olvasztás
közben a cos igen tág határok között változik. Hideg betétnél a cos  0,5 körül mozog, ami
a betét melegedésével fokozatosan csökken, és beolvadás után 0,1, sőt még annál is kisebb
értéket vehet fel. Ennek következtében állandóan újabb kondenzátor egységeket kell bekapcsolni, ha a cos értékét 1-re akarjuk kompenzálni.
Összefoglalva: a hevítés hatásfoka a hevítés elején nagyobb, a hővé alakul hasznos teljesítmény és ezzel a melegítés sebessége is nagyobb, mint a végén. Ezt az aránylag rossz hatásfokot még tovább rontják a nagyobb hőmérséklet következtében fellépő növekvő hőveszteségek
is.

6.3. Indukciós keverés elmélete
Az indukciós kemencében a nagy áram- és térerősség jelentős elektrodinamikus erőt hoz létre.
Az erő nagysága függ az áram- és térerősségtől, valamint a betét állandóitól. Az energiaáramlás vektora és ennek megfelelően az elektrodinamikus nyomás iránya az induktortekercs hengerpalástjára merőlegesen befelé mutat. Az olvasztókemencében keletkező nyomás [25]
p

ahol

I 12   2  
2  h2

(8)

I1 = az induktortekercsben folyó áram erőssége, A
 = az induktor tekercs menetszáma
 =a betétanyag permeabilitása
h = a betétanyag magassága

Az induktor belsejében az erőtér nem homogén, ezért a betétanyag egyes pontjaira eltérő
nyomás hat. A betét középmagasságában nagyobb a nyomás, mint az alsó vagy felső részekben. Ennek a következménye, hogy az olvadék mozgásba jön, és felszíne kidomborodik. Minél nagyobbak a nyomáskülönbségek, annál erőteljesebb az olvadék mozgása és a fürdőfelszín kidomborodása.
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A fürdőmozgás intenzitása jól jellemezhető és ellenőrizhető a fürdőfelszín kidomborodásának
vagy kiemelkedésének magasságával (he). A keverés erőssége (azaz a domborulat magassága)
több tényezőtől függ:
 nő a bevitt villamos energiával,
 nő az induktor elhelyezkedésével (90. ábra)
 csökken a kemence feszültségével, használt frekvenciával és a betét ellenállásával.
Mivel a fürdőmozgást behatárolják a tégely méretei, ezért korlátozni kell a bevihető teljesítményt és frekvenciát (91. ábra).

90. ábra A fémfürdő felületi domborúsága az induktor elhelyezésétől függően [24]
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91. ábra A mágneses mező, ill. az elektrodinamikai hatások következtében létrejövő fürdőmozgások [25]
(a- erőhatások, b-fürdőmozgás, ha az induktortekercs a fémszint fölött van, c-fürdőmozgás, ha az induktortekercs a fémszint alatt van)

A fémfürdő mozgása általánosan nagyon előnyös metallurgiai szempontból, azonban hátrányai is vannak. A felszín domborúsága miatt a salak gyűrűalakban helyezkedik el a széleken,
így a fémolvadék oxidálódik. A nagyobb mennyiségű salak viszont csökkenti a hőmérsékletét
és erodálja a bélést. Ha a fürdő mozgás túlságosan erőteljes, salak kerülhet az olvadék belsejébe, aminek a leválasztása időigényes.
(Az indukciós keverést széles körben alkalmazzák az indukciós kemencéken kívül is: laboratóriumokban homogén oldatok készítésére, ívfényes kemencékben, üstmetallurgia során, folyamatos öntés közben stb.).

6.4. Indukciós kemencék szerkezete
6.4.1. Általános összeállítás
Ma a vasmagnélküli kemencék a legelterjedtebbek, különösen az acélolvasztásra, ezért ezt a
kemencetípust tárgyaljuk a következőkben. Az indukciós kemence általános összeállítása a
92. ábrán, feltüntetve a legfontosabb részegységekkel.
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92. ábra Tégelyes kemence szerkezete [24]

6.4.2. Az induktor
A kemence legfontosabb alkatrésze az induktor (93. ábra), melynek megfelelő kialakítására
igen nagy gondot kell fordítani. Mivel a kemence elektromos hatásfokát a betét redukált ohmos ellenállásának az eredő ohmos ellenálláshoz való viszonya határozza meg (8) ezért az
induktort feltétlenül jó vezetőképességű anyagból kell készíteni. Ha pl. az induktor ugyanolyan vezetőképességű anyagból készül, mint a betét, akkor a (8) értelmében az ideális esetre
vonatkozó elméleti hatásfok mindössze 50%. Az ipari kemencéknél az induktort kizárólag
rézből, lehetőleg elektrolitikus rézből készítik. A tégelyes kemencék induktora többmenetű,
szolenoid alakú. A villamos követelmények mellett mechanikailag is megfelelően szilárdnak
kell lennie, mert általában ez tartja a tégelyt is.
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93. ábra Tégelyes indukciós kemence induktora [24]
A megfelelő hevítési teljesítmény biztosítására az induktorban nagy áramsűrűséget kell megengedni, ami az aktív rétegben néha eléri az 50-70 A/mm2 értéket. Ez a nagy áramsűrűség
jelentős hőveszteséggel jár, amelyet vízhűtéssel kell elvezetni. A hűtővíz a csőből készült
induktorban áramlik.
Az induktor készülhet csőből vagy profilcsőből (94. ábra). Kör keresztmetszetű cső esetén az
áram vezetésében résztvevő aktív keresztmetszet valamivel kisebb, mint a lapos felületű profilcső, ennek következtében nagyobb lesz az áramsűrűség és növekszik az induktor veszteség.
Előnye azonban, hogy csőből sokkal egyszerűbben elkészíthető az induktor. A profilcső mellett szól szintén az a tény, hogy a nagyobb teljesítményhez szükséges nagyobb hűtés intenzitás elérhető az induktort alkotó profilcső sugár irányú növelésével, ami a cső használatával
szemben nem növeli meg az induktor magasságát és így menetszámot. E miatt elterjedtebb a
téglalap keresztmetszetű csőből készült induktor. Az induktor készülhet állandó és ugrásszerű
menetemelkedéssel (95.ábra).

94. ábra Induktor profilja [24]
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95. ábra Az induktortekercselés módjai [24]
(a-állandó menetemelkedéssel, b-ugrásszerű menetemelkedéssel)

Az induktor menetszámát a tápláló áramforrás (generátor, inverter vagy hálózat) feszültségével kell összehangolni. A sínhálózat veszteségeinek csökkentése érdekében a kapocsfeszültség minél nagyobb legyen. Ennek elsősorban a konstrukciós viszonyok szabnak határt, mert
nagy menetszám esetén az induktorvezető magassági mérete mellett csökken a hűtővíz áramlási keresztmetszete is.
Az induktort néha egy vagy több megcsapolással látják el, hogy kiegyenlítsék azokat a teljesítményváltozásokat, amelyek hevítés közben a betét fajlagos ellenállásának és
permeabilitásának változása miatt fellépnek.
A menetek közé szigetelőanyagot téve javítható a tekercs kitöltési tényezője. Szigetelésként
mikanitot, üvegszalagot, lakkal átitatott textíliát, szigetelő mázokat használnak. Fontos, hogy
a szigetelőanyag kb. 150-200 °C-ig hőálló legyen, továbbá nem szabad nedvszívónak lennie,
mert hosszabb üzemszünet során amennyiben nedvességet szív magába az áramütést okozhat.
Fontos a megfelelő hűtés, ezért biztosítani kell a megfelelő átfolyást ellenőrizve a víz hőmérsékletét, mert a szokatlan melegedése esetleges dugulást jelenthet.

6.4.3. A tégely
A tégely (96. ábra) a kemence legkényesebb része, fizikai és kémia állapota nagyon sérülékeny, ezért kialakítása és karbantartása nagyban befolyásolja az üzemeltetés gazdaságosságát
és biztonságát.
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96. ábra Tégelyes indukciós kemence falazata [24]
Fontos a megfelelő hűtőképesség kialakítása, mert a betét 1600-1700 °C hőmérsékletétől meg
kell védenie a vízzel folyamatosan hűtött induktor tekercset. A tégely és az induktor közé helyezett legfeljebb 5 mm vastagságú szigetelőlapban fellépő hőmérsékletesés nem haladja meg
a 200 °C-ot, ezért 1400-1500 °C-nyi hőmérsékletet kell a tégely falazatának távol tartania. A
falazat többnyire döngöléssel készül, aminek a vastagsága behatárolt, a villamos hatásfok érdekében a lehető legkisebbre kell választani. Kisméretű laboratóriumi kemencéknél 2-2,5 cm,
több tonna befogadóképességűeknél 10-20 cm a szokásos vastagság. Ez azt jelenti, hogy a
tégelyben fellépő fajlagos hőesés kb. 100-800 °C/cm.
A tégely ki van téve a salak által okozott kémiai eróziónak, továbbá az adagolás, illetve a fürdőmozgás okozta mechanikus kopásnak, a folyékony fém hidrosztatikai nyomásának, ezért
fontos a megfelelő mechanikai szilárdság.
Lényeges, hogy a tégely jó villamos szigetelő legyen és ezt magas hőmérsékleten is megőrizze, mert különben a mágneses tér hatására keletkező örvényáramok a tégelyt túlmelegítik és
nemkívánatos veszteségeket okoznak.

6.4.4. Indukciós kemence tűzállófalazata
Az oxigénes konverternél és az ívfényes kemencénél alkalmazott téglafalazattal szemben az
indukciós kemencéknél döngölt falazatot használnak.
A kémiai összetétel is jelentős szempont, ezt az olvasztandó fém és a metallurgiai műveletek
befolyásolják. Amíg öntöttvasnál megfelelő az olcsóbb magas SiO2-tartalmú (savas) döngölet
is, addig acélnál korund-tartalmú, esetleg magnezites bélés a szükséges (15-17. táblázat). Ennek oka az, hogy a képződő salak az eltérő bázicitású falazatot megbontja, ezáltal azt erodálja
és így csökkenti a falazat élettartamát.
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15. táblázat A savas bélés jellemző összetétele [24]
Alkotó [%]
SiO2
Al2O3+Fe2O3+MnO+TiO2
CaO+MgO+Na2O+K2O

Százalékos összetétel [%]
93-98
1-3
>1

16. táblázat A semleges bélés jellemző összetétele
Alkotó [%]
Al2O3
SiO2
MgO

Százalékos összetétel [%]
66-87
>0,1
12-27

17. táblázat A bázikus bélés jellemző összetétele [24]
Alkotó [%]
MgO
CaO
SiO2
Fe2O3
Al2O3

Százalékos összetétel [%]
85
>5
>4
>2
>1

Az őrleményt szárazon szállítják és így kerül a kemencébe a döngölés során. A kemence olvasztóüregét egy hegesztett acélformával alakítják ki. Fontos, hogy a tűzállóanyagot több lépésben juttatják be és végül vízüveggel földnedvesre keverve a felső részen záróréteget alakítanak ki.
A döngölés 1000 kg feletti befogadóképességű kemencéknél vibrátorral történik (belülről
vibrációval zömítik a tűzállóanyagot), kisebb méretű kemencéknél pedig kézi vagy pneumatikus döngölőt használnak.
A falazást követően szinterezik a kemencét, ami során – fémbetéttel folyamatosan növelt teljesítmény mellett – kialakítanak egy masszív kérget, ami ellenáll az adagolásnak és az olvadék hőmérsékletének és nyomásának is.
A falazatot csapolást követően meg kell vizsgálni és az esetleges bemaródásokat (pl. salakzóna) ki kell javítani, vagy a döngölettel megegyező (vízüveggel keverve) vagy a gyártó által
erre a célra ajánlott speciális anyaggal.
Grafittégelyt is szokás alkalmazni olyan fémek megolvasztására, amelyek olvadási és gyártási hőmérséklete (~3000 °C) meghaladja a döngölt kerámia falazatét (minőség függően ~15001850 °C). Mivel a grafit villamos vezető, fajlagos ellenállása (~10-3 cm) nagyobb a folyékony acélénál: tehát az acélnál jobb villamos hatásfokkal melegíthető. Az indukált áram a
grafittégelyt melegíti, ez adja át a hőt a benne lévő betétnek. A grafittégelyes indukciós kemence így, mint ellenállás-fűtésű kemence is alkalmazható kis ellenállású anyagok (pl. ezüst,
réz, bronz) közvetett hevítésére.
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A grafittégelyes kemence ugyanolyan felépítésű, mint a döngölt. Gyakori az a megoldás is,
hogy a döngölt bélésbe helyeznek grafittégelyt, a légrést pedig kvarchomokkal vagy magnezit-őrleménnyel töltik ki.
Acél- vagy öntöttvas tégelyek – a grafittégelyesnél már ismertetett módon – az alacsony olvadáspontú fémek közvetett megolvasztására alkalmas.
A falazat elkészítésének módja a „A primeracélgyártás technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai” digitális jegyzetben kerül ismertetésre.

6.4.5. A szórt mágneses mező árnyékolása
Az induktorban gerjesztett térerősség erővonalai az induktoron kívül záródnak, és tekintélyes nagyságú erőteret hoznak létre az induktor környezetében. Mivel ez nem csak a tégelyen
belül hat, hanem hatására a szerkezeti elemekben is képződhetnek örvényáramok, így azok
feleslegesen, sőt károsan melegednek. Ez a jelenség még a veszteségeket is növeli, ezáltal
rontva a kemence villamos hatásfokát is. A szigetelés árnyékolással oldható meg.

6.4.5.1. Árnyékolóköpeny
Az árnyékolás egyik megoldása az, hogy az induktort egy árnyékolóköpeny (97. ábra)
veszi körül. Ez a köpeny lehetőleg jó villamos vezetésű, de mindenképpen antimágneses tulajdonságú fémből (réz, bronz, alumínium, antimágneses acél) készül, hogy a benne fellépő
örvényáramok minél kisebb veszteséget okozzanak. Az árnyékolóköpeny tulajdonképpen egy
második szekunder áramkört jelent.

97. ábra Indukciós kemence külső mágneses mezője [24]
a) árnyékolás nélkül, b) árnyékolóköpennyel

A köpenyveszteségek csökkenthetők azáltal, hogy a köpenyt hosszába felhasítjuk, s ezzel
megakadályozzuk az induktor körül a zárt áramkör kialakulását.

6.4.5.2. Fluxusvezető
A külső térerősség csökkentésének másik módja a külső fluxust vezető közeg
permeabilitásának a növelése fluxusvezető alkalmazásával. A fluxusvezető az induktor körül
hosszában elhelyezett transzformátorlemez-kötegből áll (98. ábra). Az erővonalak zöme (70104

90 %-a) a kis mágneses ellenállást jelentő fluxusvezetőn keresztül tér vissza az induktor belsejébe (98. ábra).

98. ábra Külső fluxusvezető alkalmazása [24]
1-tégely, 2-induktor, 3-fluxusvezető, 4-köppeny

A fluxusvezető lemezkötegeket néha a köpeny belső oldalához erősítik, néha viszont
egybeépítik az induktorral.

6.4.6. A generátor
A nem hálózati frekvenciás kemencéknél szükséges a megfelelő frekvenciájú váltakozó
áram előállítása. Bár az inverteres kemencék a legelterjedtebbek, még ma is számos helyen
üzemelnek generátoros indukciós kemencék, amelyek a generátor megfelelő karbantartásával
kisebb villamos és termikus hatásfokkal, de megbízhatóan üzemelnek.
A generátoros kemencéknek a cos φ kompenzációja elengedhetetlen, ami komoly hátrány
az inverteres kemencékkel szemben.
Több típusa létezik középfrekvenciás és csőgenerátorok. Mivel az utóbbival nagyfrekvenciájú áram állítható elő, és ez mára olvasztási célból kevéssé elterjedt, ezért inkább a középfrekvenciás generátorokat ismertetjük.
A középfrekvenciás generátorok általában egyfázisú aszinkron gépek. Jellemzőjük, hogy
az armatúratekercs az állórészen van. A gerjesztőtekercs elhelyezését tekintve különbség van
az egyes típusok között:
− váltakozópólusú generátorok (1000 Hz-ig használatos),
− indikátorgenerátorok: 1000 Hz-nél nagyobb frekvenciák előállítására alkalmas.
Közkedveltek a függőleges elhelyezésű generátorok, a kis alapterület igényük miatt.

6.4.7. Az inverter
Az inverter (frekvenciátalakító) a háromfázisú 50 Hz-es váltakozó áramot egyenárammá
alakítja, majd egyfázisú középfrekvenciás váltakozó árammá alakítja vissza. A statikus
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invertereknek számos előnyük van a generátoros kivitellel szemben: kisebb helyigény, automatikus cos  kompenzáció. A kompenzáció úgy történik, hogy a cos  értékét közel tartja az
1-hez úgy, hogy a frekvenciát a meddőteljesítmény-igény változásának megfelelően változtatja, és automatikusan szabályozza az optimális teljesítményfelvételt a tégelyben lévő viszonyoknak megfelelő áram- és feszültségmaximumok szerint.
A frekvenciaátalakító villamos hatásfoka 92-96 % és csak 1,5-2,0 %-kal marad el a hálózati frekvenciás kemence villamos alállomásának hatásfokától.

6.4.8. Fázisjavító kondenzátor
Mivel a kemence induktív ellenállása igen nagy az ohmos ellenálláshoz képest – mivel
zárt magja nincs –, a meddő teljesítményt párhuzamosan kapcsolt kondenzátorral kell kompenzálni. A kompenzációt az áramszolgáltató írja elő, mert az alacsony cos  „eredménye” :
 nagyobb energia átviteli kapacitás szükséges,
 nagyobb az átvitel költsége,
 nagyobbak a hálózati veszteségek,
 nagyobbak a transzformátor veszteségek,
 nagyobb feszültség esés a hálózaton,
 gyakoribb meghibásodás, kiesések.
Az áramszolgáltató ennek a jelenségnek az elkerülésére fázisjavító berendezéseket telepít
vagy telepíttet a nagyfogyasztóival.
Az induktor tekercs okozta aszimmetrikus terhelés kiegyenlítésére fojtótekercsből és
kondenzátorból álló szimmetráló egységeket kell alkalmazni. A hagyományos generátoros
kemencéknél ezt manuálisan kell elvégezni (műszeren figyelve a cos  értékét), míg a modern
tirisztoros készülékeknél ez automatikusan történik.
A generátoros kemencéknél a kondenzátortelep egységeit a meddőteljesítmény-igény változásától függően be- vagy kikapcsolni szükséges. Ehhez a generátort le kell gerjeszteni, meg
kell várni, amíg a kondenzátorok kisülnek és csak ezután kapcsolható az új kondenzátoregység, majd a generátor újra gerjeszthető.
Az őrleményt szárazon szállítják és így kerül a kemencébe a döngölés során. A kemence olvasztóüregét egy hegesztett acélformával alakítják ki. Fontos, hogy a tűzállóanyagot több lépésben juttatják be és végül vízüveggel földnedvesre keverve a felső részen záróréteget alakítanak ki.
A döngölés 1000 kg feletti befogadóképességű kemencéknél vibrátorral történik (belülről
vibrációval zömítik a tűzállóanyagot), kisebb méretű kemencéknél pedig kézi vagy pneumatikus döngölőt használnak.
A falazást követően szinterezik a kemencét, ami során – fémbetéttel folyamatosan növelt teljesítmény mellett – kialakítanak egy masszív kérget, ami ellenáll az adagolásnak és az olvadék hőmérsékletének és nyomásának is.
A falazatot csapolást követően meg kell vizsgálni és az esetleges bemaródásokat (pl. salakzóna) ki kell javítani, vagy a döngölettel megegyező (vízüveggel keverve) vagy a gyártó által
erre a célra ajánlott speciális anyaggal.
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6.5. Acélgyártás indukciós kemencékben
Az indukciós kemencék súlyos hátránya az, hogy nincs sem oxidáló periódusa, sem érdemi
salakmunka, amik behatárolják a metallurgiai lehetőségeket, így csak válogatott hulladékot
lehet alapanyagként használni.
 Az olvasztandó betétnek nemcsak reve- és szennyeződésmentesnek kell lennie, hanem
a kémiai összetétele is korlátozott, mivel egyik alkotója sem lehet nagyobb mennyiségben, mint a gyártandó acélé.
 Az olvasztandó betétanyagok méretét a használt frekvencia és kemenceméret mellett
az adagolás módja határozza meg:
o Kézi adagolás: nagyobb méretű darabokat egyedileg, fogóval helyezik be,
o Kosaras adagolás: az ívfényes kemencéhez hasonló szisztéma szerint,
o Vibrációs adagolóval: kisebb, egyenletes darabnagyságú darabok.
 A falazat javítása után megkezdik az adagolást (salakképző anyagokat betétbe keverik), majd elindítják az olvasztást.
 Beolvadást követően megmérik a hőmérsékletét, mintát vesznek, eltávolítják a salakot
(egyszerűsítve salakösszehúzóként perlitet adagolva).
 Ötvözés, dezoxidálás.
 Csapolás az előkészített – dugós vagy csőrös – üstbe.
 Falazat átvizsgálása, javítása.

99. ábra Adaggyártás menete indukciós kemencében
Az indukciós kemencék felépítéséről és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati ismeretek „A primer acélgyártás technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai”
című jegyzetben kerülnek ismertetésre.
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