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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 pro-

fesszor 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 – Selmecen – Sopronban – Miskolcon – a tematikában, 

az oktatásszervezésben, a jegyzetellátottságban számos változás következett be. Most, a 2012/2013-

as tanévben a kor követelményeinek megfelelően – a  TÁMOP-4.1.2.A-1-11/1 sz. pályázat elnyeré-

se alapján megindult jegyzetkorszerűsítésnél – elsőként jelennek meg digitális jegyzetek az acél-

gyártás témakörében (az egymásra épülés sorrendjében az alábbiak): 

 
Dr. Károly Gyula: 

Acélmetallurgia alapjai 

 

Dr. Károly Gyula – Józsa Róbert:  

Konverteres acélgyártás 

 

Dr. Károly Gyula – Dr. Kiss László -  Dr. Harcsik Béla: 

Elektroacélgyártás 

 

Dr. Károly Gyula – Dr. Kiss László -  Dr. Károly Zoltán: 

Acélok üstmetallurgiai kezelése 

 

Dr. Károly Gyula – Dr. Réger Mihály – Dr. Harcsik Béla: 

Acélöntés, speciális acélgyártás 

 

Dr. Tardy Pál – Dr. Kiss László – Dr. Károly Gyula: 

Speciális acélok gyártásának metallurgiai, energetikai, környezetvédelmi, minőségbiztosítási szempontjai 

* 

Dr. Tardy Pál – Dr Károly Gyula: 

Acélgyártásnál a technológia fejlesztés, adagvezetés elméleti megfontolásai, vertikális szempontjai 

 

Dr. Kiss László – Józsa Róbert – Dr. Harcsik Béla: 

A primer acélgyártás technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai 

 

Dr. Kiss László – Józsa Róbert – Dr. Harcsik Béla:  

Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempont-

jai 

 

Az utóbbi három jegyzet az Európai Unióban mindmáig egyetlenként elfogadott közös tan-

anyag, a steeluniversity magyar nyelvű adaptációját ill. hazai vonatkozásokkal kiegészítését jelenti, 

mely rövidesen a www.steeluniversity.org honlapon található. Jegyzetkorszerűsítéseink során figye-

lembe kellett vennünk, hogy az a mai kohómérnökképzés négyes lépcsőjének (felsőfokú szakkép-

zés: BSc, MSc, PhD) megfeleljen, segítse az elméleti felkészülés mellett a gyakorlatorientált mér-

nökképzést 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. 

 

Miskolc, 2013. szeptember     Szerzők. 

 

 

http://www.steeluniversity.org/
http://www.tankönyvtár.hu/
http://www.metont.uni-miskolc.hu/
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1. BEVEZETÉS 

 

Az acélgyártás elmélete, illetve a priméracélgyártás, továbbá az üstmetallurgiai, öntéstechnoló-

giai tárgyak keretében a hallgatók megismerkednek az acélgyártás legfontosabb elvi és gyakorlati 

szempontjaival. 

 

A metallurgus (fémelőállító) – elsősorban a szaktárgyakat csak általános jelleggel oktatott 

BSC-képzésben résztvevő – hallgatók számára szükség van annak megismerésére is, hogy az acél-

gyártásról szerzett ismeretanyag hogyan hasznosítható, az általános technológiai leírás, a különböző 

minőségű acélminőségek és a vertikális (acélgyártás, öntés, képlékenyalakítás, kikészítés, termék-

minősítés) technológiai leírások megtervezésénél. 

 

Az előszóban felsorolt jegyzetek közül az utolsó három jegyzet elválaszthatatlanul kapcsolódik 

egymáshoz, hiszen egy acéltermék előállítási folyamat a rendelésvállalástól a késztermék kibocsátá-

sáig vertikális technológia láncolatot képez. Ezért a primeracélgyártási, (vagy üstmetallurgiai, fo-

lyamatos öntési, képlékenyalakítási) technológiát csak úgy lehet biztonságosan megtervezni és az 

adott acélminőség(ek)nél alkalmazni, ha előtte komplexen vizsgáltuk és ellenőriztük az előírt minő-

ségi paraméterek teljesíthetőségét. 

 

A fentiek elősegítésére a primeracélgyártási technológia tervezése előtt ismertetjük a technoló-

giatervezés általános alapelveit. 

 

Jelen technológiatervezési tananyag magába foglalja: 

− a gyártandó acélok minőségi követelményeinek a vizsgálatát, 

− az előírt minőségi paramétereket biztosító technológiai folyamatutak tervezését, 

− a primeracélgyártási technológia tervezésével és gyakorlati megvalósításával összefüggő is-

mereteket, beleértve a termelés-, minőség- és gazdálkodásirányítási szempontokat is. 

 

A tananyag megismerését a steeluniversity.org által adaptált szimulációs módszerek közös tan-

termi bemutatása segíti, egyéni feladatok megoldása mellett.  

 

A jegyzet elsősorban az MSc hallgatók oktatását szolgálja, de jól segítheti a szakirányos BSc és 

más BSc szakokon végzett, felzárkozóként csatlakozó hallgatók képzését is. Mivel az utóbbi hallga-

tók az acélgyártásról csak átfogó jellegű oktatásban részesülnek, szükségesnek tartottuk a 

www.steeluniversity.org [1] honlapon található szimulációs anyag adaptációját további metallurgiai 

és gyakorlati ismeretekkel is kiegészíteni. 

http://www.steeluniversity.org/
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2. AZ ACÉLGYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA TERVEZÉSÉNEK, 

FEJLESZTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ALAPELVEI 

 

A priméracélgyártási technológiák elméleti alapjainak részletes ismertetését a sorozat részét 

képező konverteres acélgyártással, elektroacélgyártással és a speciális acélgyártással foglalkozó 

jegyzetek tartalmazzák. Ezekhez közvetlenül csatlakoznak az üstmetallurgiát és folyamatos öntést 

tárgyaló jegyzetek, melyeket jól egészít ki a hengerlési technológiát bemutató jegyzet. 

 

A gyártástechnológiák készítésénél alapelvként fogadható el, hogy egyedi technológia (konver-

teres acélgyártás, elektroacélgyártás stb.) tervezése csak az adott vállalat teljes gyártási folyamata-

inak ismeretében (melyet általában az ,,Általános Technológia Leírás” tartalmaz) és az ezekbe való 

beilleszthetőség függvényében történhet! 

 

Az egyedi (gyárrészlegi) általános technológiák összehangolását – nagyobb kohászati vállala-

toknál – központi technológiai szervezet irányítja, melynek hatáskörét a technológiák jóváhagyására 

is kiterjesztik  

 

Az általános – tehát a teljes vertikumra kiterjedő – technológia tervezésénél több alapkérdést 

kell vizsgálni: 

 

− Milyen termékszerkezetre és milyen felhasználási célú termékekre kell a technológiát meg-

tervezni? 

− A késztermékeknek milyen minőségi paramétereket kell teljesíteni? 

 

Ezekre a kérdésekre a ”Speciális acélok gyártásának metallurgiai, energetikai, környezetvédel-

mi, minőségbiztosítási szempontjai” című jegyzet 3. fejezetében találjuk meg a választ. Külön vizs-

gálatot igényel azonban a gyártáshoz szükséges feltételek meglétének a kérdésköre. Ilyenek: 

− Adottak-e a materiális (berendezések, technikák) és immateriális (szakember állomány és 

szakmai kultúra) feltételek? 

− Hogyan lehet a megrendelt terméke(ke)t versenyképes minőségben, kedvező önköltséggel és 

értékesítési árral, vevőcentrikusan előállítani, biztosítva ezzel a hosszú távú piaci együttmű-

ködés feltételeit? 

 

Tekintettel arra, hogy ezeknek a termelésirányítási kérdéseknek a vizsgálata a gyakorlati acél-

gyártás – így a primeracélgyártás – nélkülözhetetlen feltételei közé tartoznak, ezért most térünk ki 

ismertetésükre. 

 

A korszerű termelésirányításra több módszer terjedt el, így pl. az internetes információkra, elő-

rejelzésekre épülő fedezetszámítási módszer, vagy a korszerű, technológiai-, minőségügyi-, szállítá-

si-, raktározási- és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő termelésirányítási módszer, 

mely a gyakorlatban logisztizált termelésirányítás néven terjedt el. 
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2.1. Gyártandó acélok minőségi követelményeinek felmérése, előállítá-

suk metallurgiai, logisztikai szempontjainak meghatározása 

A gyártandó acélminőségek előállításánál alapvető követelmény a vevői és gyártói kapcsolatok 

hosszú távú kialakítása, fenntartása Ennek elérését segíti a logisztikai eszközöket alkalmazó terme-

lésirányítási rendszer működtetése [2]. 

 

A rendszer az anyagi (és szellemi) folyamatok három nagy fázisához kapcsolódik, úgymint a 

beszerzéshez, termelési (rész)folyamatok anyagellátásához, valamint a raktározási és kiszállítási 

fázisokhoz. A rendszer célja: az előkészített anyag-, energia-, információ- és munkaerő áramlás 

eljuttatása a megtervezett technológia és technikai útvonalakon megfelelő 

− időben, 

− mennyiségben, 

− minőségben, 

− áron, 

− módon, 

− helyszínre 

juttatása. 

 

A logisztika mint integrált tudomány az őstudományok közé sorolható. Széles körű elterjedése 

napjainkra jellemző, ami döntően az elektronika, illetve az informatika rohamos fejlődésének kö-

szönhető. 

 

A logisztika fogalmát a külföldi irodalmak többféle értelmezésben használják. A legjobban el-

fogadott meghatározás Amerikai Logisztikai Társaságtól származik a következők szerint [3]: 

 

,,A logisztika, a nyersanyagok, fél- és késztermékek hatékony áramlásának megtervezését, megvaló-

sítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációját jelenti. Ezen tevékenységek magukba 

foglalják a kereslet előrejelzését, az ajánlatok és rendelések előkészítését és feldolgozását, a terme-

lés programozását, a gyártási- és minőségbiztosítási valamint az ezzel összefüggő vevőszolgálatot 

is” 

 

A logisztika tehát interdiszciplináris tudomány, vagyis számos tudományág ismeretére épül, 

melyek integrált láncolatát a 2.1. ábra mutatja be. 

 

 
 

2.1. ábra A logisztikai rendszerbe integrált tudományágak [4] 



10 

 

 

A rendszer működtetésével összekapcsolást nyernek az anyagfolyási-, technológiai- és infor-

mációs útvonalak fázisai, a termékértékesítést követően pedig a vevői vélemények ismeretei. 

 

A logisztikai rendszer két nagy területre osztható: 

− Az első terület azokat a tevékenységeket öleli fel, amely a termelési program optimális 

anyag-, energia-, információs gazdálkodás és szakember szükséglet megtervezését jelenti. 

− A másik területbe az anyagi folyamatok lebonyolításában résztvevő azon tevékenységek so-

rolhatók, amelyek a termék előállításával, anyaggazdálkodásával, csomagolásával, a termék 

adás-vételével, kiszállításával és vevői utógondozásával vannak összefüggésben. 

 

A fentiek figyelembe vételével a logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányítás elvi felépítése a 

2.2. ábrán látható. 

 

 
 

2.2. ábra Logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányítás elvi felépítése [4] 

 

A vállalat versenyképessége kitűzött célok teljesítésétől függ. Ezek a következők lehetnek: 

− termelési részfolyamatok anyagáramlásának megtervezése, összehangolása, 

− átfutási idők csökkentése, 

− kapacitások kedvezőbb kihasználása, készletszintek csökkentése, 

− termékminőség biztosítása, 

− rugalmasság létrehozása és fokozása, 

− szállítási határidők rövidítése, szállítási pontosság biztosítása, 

− vállalati termelési- és értékesítési rendszer jobb áttekinthetősége, 

− nemzetközi kooperációs készség fokozása stb. 

 

Mindezek összefoglalásaként logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányítási rendszer fő 

célja: a minél magasabb gyártási és kiszolgálási színvonal elérése, ezen keresztül a vevői megelége-

dettség elnyerése, megfelelő költség viszonyok megteremtése mellett. 

 

A vevői megelégedettség mérése az alábbi szempontok alapján történhet: 

− Korszerű termelő berendezések megfelelő színvonalon való rendelkezésre állása. 



11 

 

− A berendezéseknek, technológiáknak azon képessége, mellyel a vevők által előírt képessé-

geket, minőségi tulajdonságokat ki tudja elégíteni. 

− A kiszolgálás megfelelő minősége (minőség, méret, határidő, árszínvonal stb.). 
 

A logisztikai szemléletmód tehát egy olyan gondolkodásmód, amely a termelés megtervezését 

követően, a beszerzéstől kezdve az értékesítésig bezárólag, a részfolyamatok optimalizálásán ke-

resztül a termelés tervszerűségére és költségtakarékos gazdálkodás megvalósítására törekszik. Ez a 

törekvés az eddig különállóan kezelt tevékenységek integrálásában mutatkozik meg. Az így meg-

tervezett termelési rendszer segítségével a vállalat gyorsan és rugalmasan tud reagálni a megrende-

lők igényeire, költségcsökkentési lehetőségek felismerésével pedig javíthatja a versenyképességét. 

 

A logisztikai rendszer működtetésénél alapvető szemléleti azonosság, hogy a piac igényeit, kö-

vetelményeit igyekszik kielégíteni, így aktív marketingeszköz szerepet is betölthet, az adott állapot-

hoz tartozó értékek regisztrálása, a logisztikai költségek nyomon követése, a működésből származó 

gazdasági eredmények illetve az esetleges veszteségek számba vétele mellett. Tervszerűen működ-

tetett logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányítási folyamat egyben értékmérő folyamat is, 

melynek karbantartásával a vállalat működtetése kedvezően befolyásolható. 

 

A korszerűen megtervezett logisztikai rendszer szerint a stratégiai szintű döntéseket a felső ve-

zetés hozza meg, a taktikai és operatív szintek irányítása a területvezetők hatáskörébe tartozik. 

 

Taktikai szinten főleg a tervezési, diszponálási; technikai szinten vezérlési ellenőrzési, felügye-

leti és diagnosztikai feladatok ellátása történik. 

 

2.2. Marketing rendszerelemek érvényesítése a termékválaszték megter-

vezésénél 

Marketing fogalma alatt a termeléssel összefüggő technikai, technológiai és értékesítési tevé-

kenységeket értjük. A logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányításban betöltött szerepe a 2.3. 

ábrán látható. 

 

 
 

2.3. ábra A marketing és logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányítási kapcsolatrend-

szer [2] 
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Marketing rendszerelemek: 

− Piacorientáltság, 

− Minőségcentrikusság, 

− Vevői megelégedettség, 

− ,,Folyamat”-szemlélet- és gondolkodásmód, 

− Felhasználók igényéhez alkalmazkodó vezetői magatartás, 

− Tevékenységikör rugalmas alkalmazkodása a piaci igényekhez, 

− Piactervezési stratégiák folyamatos fejlesztése. 

 

Műszaki-marketing irányzatok, a folyamatos fejlesztés technikái: 

− Szimplifikáció (termékszűkítés), 

− Divergencia (termékbővítés), 

− Empirikus-kutatás (tényekre épülő), 

− Minőség-ökonómiai transzformáció (közös nevezőre hozás), 

− Kesselring (termékérték összehasonlításos) módszer, 

− Életgörbe, életciklus prognózis. 

 

2.2.1. Rendelés állomány feldolgozása a vonatkozó szabványok és a rendelői 

feltétek szerint 

A sikeres termelésirányítás megtervezésének egyik fontos alapfeltétele, hogy legalább negyed-

éves szintű rendelés állományból tudjon a menedzsment gazdálkodni. 

 

Az acélművekhez beérkező ajánlatkéréseket illetve rendeléseket műszaki és marketing ismere-

tekkel rendelkező szakemberek dolgozzák fel. A vállalhatóság eldöntésénél kiemelt fontossággal 

kell vizsgálni az élet- és vagyonbiztonsági előírások teljesíthetőségének gyakorlati feltételeit.  

 

Az ajánlatkérésekben szereplő járműipari acélminőségekre mutat be példát a 2.1. táblázat, ahol az 

ajánlatot kérő cégek nevét is feltüntettük. 

 

2.1. táblázat Fontosabb ötvözött nemesacél minőségek és rendelő cégek [3] 
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 Megjegyzés: a példának bemutatott táblázat a 2007. évi állapotot tükrözi a diósgyőri acélgyártást alapulvéve 

 

Az ajánlatkérések, rendelések, műszaki-marketing irányelvek szerinti feldolgozását végző 

szakembereknek, a vonatkozó szabványok, és a rendelők szerinti Feltétfüzeti előírások, valamint a 

gyártómű technikai és technológiai adottságainak alapos ismeretére van szükség.  

 

Az ajánlatok, rendelések vizsgálata kiterjed a következőkre: 

 

a.) Szelektált illetve osztályozott acélhulladék meglétének és megfelelőségének ellenőrzése. 

A megrendelők által előírt összetételi szigorításokra mutat be példát a 2.2. táblázat. 

 

2.2. táblázat Az acélhulladék kémiai összetételére előírt szigorítások [5] 
 

Acélminőség Rendelő cégek neve

100Cr6 Trafileria Mauri, INA TL, CH Rt.

12MoCr22 SILCOTUB SA

15CrNi6 Qualitatsstahl GmbH, Interacciai S.p.a.

16CrNi4   Rodacciai S.p.a., Interacciai S.p.a.

16MC5H Interacciai S.p.a., Novacciai S.r.l.

16MnCr5
Qualitatsstahl GmbH, Interacciai S.p.a., INA TL, Scholz Edelstahl GmbH, 

Ferrostaal AG, RÁBA Rt.

16NiCr6   Interacciai S.p.a., Bersano Carlo S.a.s.

17Cr3 Intertech Kft., Scholz Edelstahl GmbH 

17CrNiMo6 INA TL 

18NiCrMo5 Novacciai S.r.l., Rodacciai S.p.a., Interacciai S.p.a., Scheda Technica

19CrNi5   Interacciai S.p.a., Bersano Carlo S.a.s.

20CrNi4   -S Interacciai S.p.a., Cattini-Figlio ASTC, Bersano Carlo S.a.s.

20MnCr5
Novacciai S.r.l., Rodacciai S.p.a., Interacciai S.p.a., RÁBA Rt., Ferrostaal AG, 

Qualitatsstahl GmbH

20MoCr4       Scholz Edelstahl GmbH , Stahlveredelung Landsberg GmbH, RÁBA Rt.

20NiCrMo2 Novacciai S.r.l., Rodacciai S.p.a., Interacciai S.p.a.

21NiCrMo5H     RÁBA Rt., IVECO Standard

25CrMo4   -G Renault V.I., Scholz Edelstahl GmbH, Hammerwerk Fridingen GmbH

25MoCr4   -0 RÁBA Rt., Scholz Edelstahl GmbH, Hammerwerk Fridingen GmbH

27MC5.4 Novacciai S.r.l.

30CrSiMoV663 Qualitatsstahl GmbH

30MnB4    -2 P.Hachenberg GmbH, Scholz Edelstahl GmbH , Qualitatsstahl GmbH

30MnCrB4  Qualitatsstahl GmbH

34Cr4     RÁBA Rt., Scholz Edelstahl GmbH , Hammerwerk Fridingen GmbH

34CrMo4 R. Neumayer GmbH

34CrNi8 CH Rt.

34CrNiMo6 Schoeller-Bleckmann GmbH, HILTI INC.

42CrMo4 HÁMOR Rt.

9SMn28X0 Hammerwerk Fridingen GmbH

C38VW1235 Peddinghaus CDP. Ferrostaal AG 

SAE8620 SCANIA 
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 Megjegyzés: a táblázat a 2007. évi állapotot tükrözi a diósgyőri acélgyártást alapulvéve 

 

b.) Minőségügyi engedélyek meglétének vizsgálata 

A rendelések teljesítésével összefüggően, minőségügy és környezetvédelem területeken a következő 

feladatok ügyintézése merül fel: 

− Nemzetközileg érvényes minőségügyi és akkreditálási Tanúsítványok megszerzése 

− A rendelő cégek ,,Beszállítói Minőségi Engedély”-ének megléte 

 

c.) Szigorított minőségi követelmények teljesíthetősége: 

− kémiai összetétel, 

− szűkített Jominy (edzhetőségi) sáv, 

− Bruggel féle dinamikus törőerő, 

− növelt folyáshatár, kedvező arányossági határ, jó hegeszthetőség, 

− keresztirányban is jó szívósság – egyes acéltípusoknál – 50 °C-on is, 

− igen kis szennyező-tartalom, 

− ultrahang vizsgálattal ellenőrzött belső folytonossági hibamentesség, 

− jó alakíthatóság, forgácsolhatóság,  

− acélszerkezetek, vagy egyes elemek élettartamát növelő tulajdonságok (kúszás-, nyomás-

, kopás-, hőállóság) biztosítása, 

− speciális előírások (mágneses jellemzők, különleges hőtágulás stb.) teljesítése, 

− alak- és a DIN szigorított előírástól is kisebb mértékű szelvény-mérettűrés, illetve fo-

lyómétersúly szerinti mérettűrés szűkítés, 

− felületi hibamentesség, (max. 0,2 mm mértékű felületi egyenetlenség), 

− max. 5, egyes esetekben max. 2,5 mm/m szerinti egyenesség a készterméknél, 

− hengerelt állapotban való (eddig csak hőkezeléssel elért) BY (egyenletes ferrit-perlites) 

szövetszerkezet biztosítása stb. 

 

Az ajánlatkérések, rendelések feldolgozási folyamatát a 2.4. ábrán látható sémavázlat szemlél-

teti, megjelölve a feldolgozásért illetve az ajánlatok elbírálásáért felelős a vezetőket, valamint a 

minőségügyi dokumentációs rendszerben szereplő Minőségügyi Eljárás Leírások (MBE) és Minő-
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ségügyi Munka Leírások (MBM) azonosítási számát. (A példaként bemutatott feldolgozási folya-

mat a helyi körülményektől függően változhat.) 

 

.  
 

2.4. ábra Ajánlatok, rendelések műszaki-marketig elvek szerinti feldolgozásának folyamata [6] 

 

2.2.2. A rendelések vertikális technológiai útvonalának megtervezése és gya-

korlati programozása 

A több száz féle acélminőség termelési programjának megtervezésénél az acélműn kívül, a 

képlékenyalakító és kikészítői lehetőségeket is vizsgálni szükséges. Fontos feladat a minőség-

szortiment szerinti csoportosítás összeállítása a vonatkozó szabványok érvényesítése mellett. Ezen 

belül: 

− a megrendelői feltétfüzet előírásainak figyelembe vétele, 

− a feltétfüzeten kívüli egyéb előírások (pl. mikroötvözés, összetétel szigorítás) érvényesítése, 

− hengerműi méretgarnitúra szerinti csoportosítás elvégzése, 

− mennyiségi korlátok figyelembe vétele, 

− vállalt határidők érvényesítése, figyelembe véve az egyes technológiai részidőket, 

− belső fél- és késztermék raktár készlet megtervezése, 
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− rendelő cégek szerinti kiszállítás előkészítése, 

− tervszerű Megelőző Karbantartás feltételeinek a biztosítása, 

− anyag-, energia- és költség takarékos technológiai útvonal megtervezése. 

 

A felsorolt programozási tényezők közül a technológiai útvonal megválasztása különösen sok 

tényező függvénye. 

 

A Diósgyőrben működtetett – alapacélokat és speciális acélminőségeket is gyártó – kombinált 

technológiával dolgozó üzem technológiai útvonalhálózatát mutatja az 2.5. ábra, majd ugyanott a 

miniacélmű technológiai útvonalának lehetséges fázisait pedig a 2.6. ábra szemlélteti, a fajlagos 

anyagkihozatal feltüntetésével. A szaggatott vonalak a direktgyártás, a teljes vonalak az üstmetal-

lurgiai egységekkel bővített technológiai útvonalakat jelzik, a számszerű értékek a fajlagos acélfel-

használást mutatják 

 

 
 

2.5. ábra Kombinált technológiával működő acélmű folyamatábrája 

 

 
 

2.6. ábra Az acélgyártás technológiai útvonalai [6] 

 

A Dunaferrben működő integrált acélmű technológiai útvonalát szemlélteti a 2.7. ábra. 
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2.7. ábra Dunaferrben működő integrált acélmű folyamatábrája 

 

A következőkben a technológiai útvonalak megtervezését olyan vállalatnál mutatjuk be, 

ahol a 2.6. ábra szerinti acélműi technológiai lehetőségek mellett, nemesacél-gyártásra szakosodott 

hengerműi (finom- és középsor) és kikészítői egységek szerepelnek. Az acélműi gyártástechnológi-

ai folyamatokat a 2.8. ábra, a hengerlési folyamatokat a 2.9. ábra szemlélteti. 
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2.8. ábra Hulladék előkészítési, acélgyártási, öntési, féltermék előkészítési és ellenőrzési folyama-

tok [6] 
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2.9. ábra Hengerműi finom- és középsor technológiai folyamatai [6] 

 

A vállalati termelés anyagáramlási folyamatait bemutató elvi vázlatokon, feltüntetésre kerültek 

azok a minőségellenőrzési kapuk is, amelyek az önellenőrzés vagy a központi minőségirányítási 

szervezet hatáskörébe tartoznak. 

 

A termelésirányítási rendszer működtetésével megbízott szakemberek, az irányítást, és ellenőr-

zést, a bemutatott vertikális technológiai folyamatok eredményeinek számítógépes visszajelzésével 

végzik. Az útvonalak sokfélesége miatt az anyag-, energia- és egyéb felhasználások, szükségletek, 

szuperponálódva jelentkeznek.  

 
Az acélműi termelési program megtervezését általában a folyamatos öntés ciklusidejéhez iga-

zítják. Költségcsökkentés érdekében a szekvensszám növelése az egyik legfontosabb célkitűzés. 
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Olyan acélműveknél ahol alapacélok, illetve egyféle minőség (pl. betonacél) gyártása a fő termelési 

program, direkt acélgyártási technológiával és a közbensőüst ,,repülőváltásos” módszerével akár 24 

órás vagy ettől sokkal hosszabb idejű öntés is megoldható. 

 

Más a helyzet a minőségi- és nemesacélok gyártásánál, ahol a szekunder kezelési műveletek 

időszükségletének változatossága miatt, valamilyen pufferolási lehetőséggel (pl. második hevítő 

egység használata) is számolni kell. Erre az esetre mutat be példát a 2.10. ábra, ahol háromadagos 

szekvens-öntéssel és egy tuskóöntési program beiktatásával 21 adag/nap termelés tervezhető. 
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 FAM öntési idő 55 perc, előkészületi idő 80 perc, átlag 5 adag/szekvensöntés,   A 10. adag tuskóöntésre adva, 

 
 

2.10. ábra Speciális minőségeket gyártó acélmű termelési programja [5] 

 

Már a bevezetőben jeleztük, hogy az acélműben legyártandó acélminőségek technológiájának 

megtervezésénél, figyelembe kell venni a hengerelt állapotú késztermékre előírt minőségi paraméte-

rek acélmetallurgiai és fémfizikai összetevőit. Vizsgálni kell továbbá a késztermék megvalósításá-

val összefüggő logisztikai, minőségbiztosítási, környezetvédelmi és gazdaságossági vonzatokat is.  

 

2.2.3. Hengerműi termelésirányítás tervezése 

A minőségügyi és technológiai szervezet által elfogadásra került rendelések legyártásához az 

alábbi programozási szempontok érvényesítése ajánlott: 

 

− a rendelések csoportosításának elvégzése hengersoronként, szelvényméretenként, szállítási 

határidők szerint, ez alapján havi gyártási naptár készítése, 

− havi gyártásra besorolt rendelések további csoportosítása acélminőség, féltermék méret és 

mennyiség szerint, 

− gyártási útvonal meghatározása, beleértve a folyékony acéligényt, a FAM buga méretenkénti 

csoportosítását, gyártási sorrendjét, féltermékek visszahűtésének, felület előkészítésének, a 

hengersori, hőkezelési, kikészítési illetve egyéb kiegészítő műveletek elvégzésének időigé-

nyét is, 

− havi hengerlési program lebontása napi programra, 
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− hengerlési program kiértékelése a legyártott termelés függvényében. 

 

A hengerműi termelésirányításnál, az acélműhez hasonlóan, nagy gondot kell fordítani a minő-

ségi követelmények teljesítésére. A gyártási folyamatot a 10. ábrán már bemutatott technológiai 

szakaszok alkotják. 

 

2.2.4. Számítógépes rendszerrel segített termelésirányítás 

A korszerű logisztikai eszközöket alkalmazó termelésirányító rendszer egyik fontos feltétele, az 

információk gyors és pontos megteremtése, feldolgozása és alkalmazása. Mindez a számítástechni-

kai rendszerek integrált működését is megkívánja, beleértve a munkatársak szaktudását, gyakorlati 

tapasztalatait is. A számítógépes termelésirányítási rendszer tervezésénél a következő fontosabb 

feladatokat kell figyelembe venni [3]: 

− A technológiai folyamatok teljes körű követése, az ajánlatkéréstől a kiszállított termék 

számlázásáig. 

− Költségfedezeti számítások megadása, komplex gyártási információkon alapuló szerződés-

kötési ajánlások alkalmazása. 

− A szerződésállományon, gyártási kapacitáson alapuló, jól kezelhető negyedéves, havi, és he-

ti terv (gyártási naptár) megadása 

− A termelési program megvalósításához szükséges alap- és segédanyagok mennyiségének és 

minőségének számítása, 

− A termelési program átfutási idejének számítása, a vállalt határidőkkel való összevetése, az 

esetlegesen szükséges készletezési körülmények figyelembe vétele. 

− A késztermék kiszállítási ütemének megtervezése, vevői kiszolgálás figyelése 

− Gyors, pontos, adatbiztos, valós idejű információk kinyerésének lehetősége a teljes vertiku-

mi fázisokból.  

 

A számítógépes termelésirányítási rendszereket általában a mű teljes egészének irányítására 

felügyeletére és ellenőrzésére tervezik, melyben az acélgyártásra vonatkozó alrendszer az alábbi 

funkciók ellátására képes [7]: 

− Betétszámítás: a tervezéshez szükséges alapadatok (az adag tömege, minősége, összetétele, 

rendelkezésre álló acélhulladékfajták és ezek térfogat-tömege, ötvözők, karbonizáló, salak-

képző és segédanyagok raktári készlete stb.) alapján meghatározza a szükséges kosárszámot, 

valamint az egyes kosarakba kerülő anyagok fajtáját, tömegét és rakási sorrendjét. 

− Adagtervezés: az adag indulása előtt (vagy lekérés esetén minden kosár előtt) a számítógép 

előzetes számításokat végez az adaggyártásnál várható operációs időkről, a felhasználandó 

energiafajtákról és volumenéről, a szükséges ötvöző-, salakképző- és egyéb anyagokról. In-

formációt ad a bunkerekben tárolt anyagok raktári készletéről. 

− Anyagmérlegelés: a betétszámítási eredmények figyelembe vételével – utasítás esetén – el-

végzi a bunkerekben tárolt anyagok kiadását, automatikus mérlegelését és azokat a megjelölt 

helyre (hulladékoskosár, kemence, öntőüst) vezényli. 

− Beolvasztás: meghatározza a kívánt villamos és egyéb energiafajták optimális bevitelét, és 

ezek alapján automatikusan levezényli az olvasztást. 

− Mintavételi eredmények feldolgozása: elvégzi a szükséges karbonizálást, a salakképző 

anyagok-, oxigénszükséglet számítását és utasítás alapján azok adagolását. 

− Kikészítés: mintavételek alapján kiszámítja és utasítás szerint adagolja, a még szükséges 

karbonizáló, ötvöző, dezoxidáló és salakképző anyagokat, valamint a csapolási hőmérsékle-

tet. 
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− Közvetlen csapolás előtt vett minta eredménye alapján, ellenőrzi az adagra vonatkozó tech-

nológiai előírások teljesülését, és ha azok megfelelőek javaslatot ad a csapolás elvégzésére. 

− Csapolás: az előre kiszámított, lemérlegelt és beadásra várakozó anyagok csapolás közbeni 

adagolását az öntőüstbe, az utasítás időpontjában elvégzi. 

 

Az acélgyártási számítógépes alrendszer, valamennyi adagról on-line-real time üzemmódban 

adagjelentést készít, és naponta egyszer a 24 órás termelési eredményeket összegzi és tárol-

ja. 
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3. A PRIMERACÉLGYÁRTÁS BETÉT ÉS SEGÉDANYAGAI 

A már bemutatott ajánlat- és rendelés feldolgozási rendszer, az egész vállalatra kiterjedő olyan 

folyamatkövetési ismeretekre épül, melyek alapján eldönthető a vállalhatóság, majd elvégezhető a 

megrendelt acélminőség(ek) primer-, szekunder acélgyártás, öntés, hengerlés és termékminősítés 

vertikális technológiájának az elkészítése. 

 

A primeracélgyártási technológiák elméleti összefüggések szerinti bemutatását a konverteres 

acélgyártás és elektroacélgyártás jegyzetek tartalmazzák. Jelen jegyzet – ezekre a tananyagokra 

épülve – a primeracélgyártási technológiatervezés gyakorlati szempontjait ismerteti. 

 

A primeracélgyártás során számos anyagot használunk fel, ezeket összefoglalóan: 

− betétanyagoknak, 

− karbonizálóknak, 

− salakképzőknek, 

− dezoxidálóknak, 

− ötvözőknek, 

− tűzállóanyagoknak 

nevezzük. (E jegyzetben számos fotó segítségével bemutatásra kerülnek ezen anyagok, hogy a gya-

korlati ismeretek megszerzése ezzel is könnyebbé váljon.) 

 

3.1. Fémes betétanyagok (alapanyagok) 

A fémes betét lehet: folyékony vagy szilárd nyersvas, acélhulladék, vasszivacs (fémesített 

pellet), illetve direktredukciós úton nyert folyékony vagy acélféltermék. A különféle betétanyagok 

aránya az egyes acélgyártó eljárások függvényében változik. 

 

3.1.1. Nyersvas 

A nagyolvasztóból érkező folyékony nyersvasat vagy közvetlenül használják fel az LD-

acélgyártásnál és néhol az elektroacélgyártásnál, vagy demagolással (szállítószalagba épített kistek-

nőkbe öntés, kristályosítás) ,,nyersvascipókat” (pigiron) állítanak elő és szilárd állapotban használ-

ják fel az acélgyártásnál. 

A nagyolvasztóműből a nyersvas torpedóüstben (3.1. ábra) vagy nyersvasüstben (3.2. ábra) ér-

kezik. Míg az előbbinél szállítás közben megoldható a nyersvas hevítése és kezelése, addig az utób-

binál általában előbb nyersvaskeverőbe (3.3. ábra) öntik a nyersvasat, ahol szintén van lehetőség a 

hőntartásra, illetve kezelésre. 
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3.1. ábra Torpedóüst [8] 

 

 
 

3.2. ábra Nyersvasüstök érkezése nagyolvasztóműből 

 

 
 

3.3. ábra Nyersvas beöntése a nyersvaskeverőbe 
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Konverteres acélgyártásnál a nagyolvasztóból acélműbe érkező folyékony nyersvasat próbavéte-

lek segítségével minőségileg ellenőrzik. Ajánlott előírások: 

 

Kémiai összetétel (%): 

 C: 3,8 - 4,7 

 Si. 0,60 - 0,80 

 Mn: 0,50 - 0,90 

 S: max. 0,035 (minőségi acéloknál max. 0,020) 

 P: max. 0,110 (minőségi acéloknál max. 0,70) 

 Mn/Si = min. 1,1 

   

 Nyersvas hőmérséklet (keverőből kivéve): min. 1330 
o
C 

 

  
 

3.4. ábra Nagyolvasztóműből érkező nyersvas hőmérsékletének mérése 

 

  
 

3.5. ábra A nyersvas kémiai összetételének meghatározására kivett minta 

 

Amennyiben a nyersvas kéntartalma meghaladja az előírást, kéntelenítésre van szükség. A gya-

korlatban erre több féle megoldás terjedt el. Ilyen pl. keverőből kicsapolt nyersvas szódával 

(Na2CO3) való kéntelenítése; DEMAG-Ösberg- Quirl-lapátos kéntelenítés vagy az Mg-injektálásos 

módszer. A legújabban használt kéntelenítő berendezések többféle reagens befúvásával kéntelenítik 

a nyersvasat. Ezek leggyakrabban Mg, CaC2, CaO tartalmú porkeverékek (coinjektion). 

 

3.1.2. Vasszivacs (fémesített pellet, előredukált érc) 

A vasszivacs előállítása azon az elven alapszik, hogy a magas (min-60-65 % vastartalmú) ércet 

őrlést követően darabosítják, majd redukáló anyagok jelenlétében 900-1100 °C-on hevítve, az érc 
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vasoxid tartalma fémes vassá redukálódik. Összetétele, az előállításukra használt ércek összetételé-

től és a gyártási eljárásoktól függően a 3.1. táblázat szerint változik. 

 

A fémesített pellet nem tartalmaz az acélgyártás szempontjából nemkívánatos elemeket, ezért 

kiválóan alkalmas a hulladékokban lévő szennyező elemek hígítására. 

 

3.1. táblázat Fémesített pellet összetétele 
 

Feösszes (%) Fefém (%) SiO2 (%) CaO (%) P (%) C (%) 

85-98 82-94 2,0-3,5 0,2-1,6 0,03-0,05 0,06-2,6 

 

3.1.3. Szilárd állapotú acélgyártási hulladékok 

Az acélhulladékok kohászati, gépgyártási üzemekben a gyártás során keletkezhetnek. Ezeket a 

kiváló minőségű hulladékokat visszatérő acélhulladékoknak nevezik (3.6.a-c. ábra), mivel az acélok 

gyártásánál közvetlenül felhasználhatók. 

 

   
 

3.6a-c. ábra Acélgyártás során képződött acélhulladékok 

 

Szintén visszatérő hulladéknak minősül a salakból (3.7. ábra) és folyamatos öntésből vissza-

nyert hulladék (3.8. ábra). 

A salakból kinyert, üzemi szóhasználatban salakvas vagy „robbantott” jelzővel emlegetett hul-

ladék pontos tömege nem határozható meg a salaktartalom kiszámíthatatlansága miatt. Ez nemcsak 

a betét fémtartalmának meghatározását teszi bizonytalanná, hanem a plusz salaktömeg megnöveli a 

hevítési energiaszükségletet. 

 

 
 

3.7. ábra Acélgyártási salakból kinyert, salakvas 
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3.8. ábra Folyamatos öntésből származó acélhulladék 

 

Az acélhulladékok jelentős részét a vásárolt acélhulladékok képezik, melyek főleg az acélból 

készült berendezések és szerkezetek amortizálódása révén keletkeznek. 

A harmadik kategóriába azok a kevert hulladékok tartoznak, amelyeket lakossági- vagy egyéb 

begyűjtési módon hasznosítanak (3.9. ábra). 

 

 
 

3.9. ábra Lakossági begyűjtésből származó hulladék 

 

A fentieken túlmenően meg kell említeni a nyersvas és nyersvas-jellegű (pl. vasöntvény töre-

dék, 3.10. ábra) és a vasszivacs, vagy más néven előredukált pellet, fémesített érc betétként való 

használatát. 

 

  
 

3.10. ábra Vasöntvény töredék 
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Az acélhulladékok minőségi előírásai a következőkben foglalhatók össze. 

 

3.1.3.1. Fizikai szennyezettség mértéke 

Az acélhulladékokat és vasöntvény töredékeket tiszta állapotban kell az acélműbe beszállítani. 

A fémhordozók mellett nem tartalmazhat fa, beton, gumi darabokat, földdel való szennyezettsége, 

keveredettsége nem megengedett. 

A vegyes és laza acélhulladékban nem lehet ónozott, ill. horganyzott lemez, konzervipari és 

egyéb bevonatos finomlemez hulladék, szeméthulladék elégetéséből származó fémhordozó. 

Az acélhulladékon lévő zsír és olajszennyezettség a „Kézzel letörölt” mértéket nem haladhatja 

meg! Vizet vagy bármilyen folyadékot zárt térben egyáltalán nem tartalmazhat! Vízzel való felületi 

szennyezettsége a lecsurgó esővíz mértékéig elfogadható, ha az időjárás is ezt indokolja. 

A vas- és acélhulladék állandó mágnes (ferromágneses) anyagokat nem, vagy csak külön meg-

állapodás alapján tartalmazhat! 

 

Az acélhulladékban lévő tűzi zománcozással kezelt anyagok összes zománc- és festék tartalma 

nem haladhatja meg az 1 kg/t acélhulladék mennyiséget. 

Minden hulladéknak mentesnek kell lenni az acélolvasztás, hevítés, egyengetés (beleértve a 

lángfúvatást), köszörülés, fűrészelés, hegesztés és autogén vágás során keletkező melléktermékek-

től, mint a salak, olajos hengerművi-reve, szállópor és iszap. Szintén fontos, hogy a felhasznált for-

gács olajmentes legyen, ezt mosással, illetve szárítással kell biztosítani (3.11. ábra)! 

 

 
 

3.11. ábra Tisztított, bálázott acélforgács 

 

Mentesnek kell lennie továbbá látható fémes réztől, a tekercselt villamos motoroktól, szigetelt 

huzaltól, lemezektől és, rézzel bevont fémtől, csapágyperselytől, tekercsektől, hűtőtömböktől és 

ónozott fűtéscsövektől, bármely alakban előforduló óntól, óntartalmú dobozoktól, ónbevonatú 

anyagtól, bronztartalmú elemektől, gyűrűktől, csapágyperselyektől, bármely alakban megjelenő 

ólomtól, úgy mint akkumulátortelepek, forrasztók, ólmos keréksúlyok, csapágyházak stb. 

A gépkocsik újrahasznosítása egyre nagyobb jelentőségű, ezért nagy fontossága van azon ré-

szek eltávolításának, amelyek szennyezőként jelentkeznének pl. műanyag alkatrészek, ülések, 

üzemanyagtartály, akkumulátor, generátor stb. 

Szintén fizikai szennyezettségnek számít a salakból kinyert acélhulladék (3.7. ábra) salaktar-

talma. Ennek mértéke – a már fent említett megnövekedett olvasztási energiaszükséglet miatt – 

szintén minimális szinten tartandó. 
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3.1.3.2. Kémiai szennyezettség mértéke 

Fontos, hogy a hulladékban – a készacél szempontjából – szennyező elemek koncentrációja ne 

érje el az adott minőségre vonatkozóan előírt értékeket. Ez különösen fontos azon elemeknél, amik 

nem távolíthatók el oxidációval, vagy egyéb metallurgiai módszerekkel (pl. réz, nikkel, molibdén, 

kobalt stb.) 

A vas- és acélhulladék P- és S-tartalma egyenként kevesebb legyen 0,055%-nál. A Cr, Ni, Mo, 

Cu együttes mennyisége nem haladhatja meg a 0,6%-ot, ezen belül a Cr max. 0,35%, Ni max. 

0,25%, Mo max. 0,05%, a Cu max. értéke 0,25% lehet. 

Az acélhulladék megtűrt kémiai belső szennyező anyagai között az ólom, cink, higany, kadmi-

um, ón, arzén és antimon mennyisége – a teljes hulladéksúlyra vonatkoztatott együttes koncentráci-

ója – nem haladhatja meg a 0,04%-ot! Ezen belül az ón mennyisége max. 0,020%, az arzén mennyi-

sége max. 0,010% lehet! 

 

3.1.3.3. Az acélhulladékok méretei 

Az acélhulladék mérete fontos szempont az adagoláskor, mivel a falazat épsége, a munkavé-

delmi szempontok, illetve az olvasztás közbeni mozgás nagy fontosságúak. 

Az UHP ívfényes elektrokemence és az LD-konverter betétjeként gazdaságossági és minőségi 

szempontból az 500x500x500 mm befoglaló méretű, 6 mm-nél nagyobb és max. 240 mm falvastag-

ságú, legalább 600 kg/m
3
 térfogat sűrűségű, fizikailag és kémiailag tiszta acélhulladék az ideális. 

Különleges intézkedések esetén, a max. 1500x500x500 mm-es befoglaló méretű hulladék adagolása 

még elfogadható. Az ettől eltérő vas- és acélhulladékok felhasználását, az erre alkalmas berendezé-

sekkel és módszerekkel kell adagolhatóvá tenni [9, 10, 11]. 

 

A vas- és acélhulladékok általános követelményeit a 3.2. táblázatban külön is bemutatjuk. 

 

3.2. táblázat Vas- és acélhulladékok minőségi előírásai [7] 
 

 

Megnevezés 

Jelölése 

MSZ 2592 

szerint 

Befoglaló 

méretei 

[mm] 

Térfogat-

sűrűség 

min. [kg/m
3
] 

 

Egyéb követelmények, előírások 

 

Csak előkészí-

téssel adagolha-

tó sínhulladék 

AN 2/2 1500 -12000  

Kizárólag ismert összetételű sínhulladékot tartalmaz-

hat max. 12 m-es hosszban. Mentesnek kell lenni 

látható réztől, óntól, ólomtól, (és ötvözetektől) gépré-

szektől és törmeléktől. 

Csak előkészí-

téssel adagolha-

tó acélhulladék 

AN1/2   

1500x500x500 mm-nél nagyobb, de gépkocsival 

vagy vasúti kocsival még szállítható burkoló méretű, 

max. 200 mm vastagságú hulladék, továbbá 200 mm-

nél nagyobb átmérőjű csövek max. 2 t/db súlyhatárig. 

Mentesnek kell lenni látható réztől, óntól, ólomtól, 

(és ötvözetektől), géprészektől és törmeléktől. 

Adagolható sín AN5/1 1500  

Kizárólag ismert összetételű sínhulladékot tartalmaz-

hat max. 1500 mm-es hosszban. Mentesnek kell lenni 

látható réztől, óntól, ólomtól, (és ötvözetektől), gép-

részektől és törmeléktől. 
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Extra nehéz 

acélhulladék 
AN3/1 500x500x300 1500 

6 mm-nél vastagabb hengerelt rúd és idomacél, le-

mez, különböző gyártástechnológiai hulladék. 

Egy szállítmány csak homogén anyagféleséget tar-

talmazhat. Mentesnek kell lenni látható réztől, óntól, 

ólomtól, (és ötvözetektől), géprészektől és törmelék-

től 

Nehéz acélhul-

ladék 
AN2/1 1000x500x500 1000 

6 mm-nél vastagabb hengerelt rúd és idomacél, le-

mez, cső, (max. 200 mm átmérőig) kovácsolási, gép-

gyártási hulladék, továbbá különböző acél-

szerkezetek, vasúti kocsik bontásából származó hul-

ladék. Egy szállítmány csak homogén acélféleséget 

tartalmazhat. Mentesnek kell lenni látható réztől, 

óntól, ólomtól, (és ötvözetektől), géprészektől és 

törmeléktől. 

Nehéz (ócs-

ka) acélhul-

ladék 

AN 1/1 1500x500x500 700 

Nehéz ócska acélhulladék, túlnyomóan 6 mm-nél 

vastagabb, méretei nem nagyobbak, mint 1500 x 500 

x 500 mm, adagolhatóan előkészítve, csöveket és 

üreges szelvényéket tartalmazhatnak max. 200 mm 

átmérőig. Személygépkocsi karosszéria hulladéka és 

kerekei ki vannak zárva. Mentesnek kell lenni látható 

réztől, óntól, ólomtól, (és ötvözetektől), géprészektől 

és törmeléktől. 

Vegyes (amor-

tizált) acélhul-

ladék 

AV1/1 1500x500x500 600 

Azonos a nehéz acélhulladékkal, de tartalmazhat 6 

mm-nél vékonyabb, a nehéz acélhulladékkal össze-

szerelt vagy attól gépi válogatással nem elkülöníthető 

acélhulladékot is. Mentesnek kell lenni látható réztől, 

óntót, ólomtól, (és ötvözetektől) géprészektől és 

törmeléktől. 

Vegyes acélhul-

ladék (mara-

dékanyag) 

AV1/2 1500x500x500 600 

Ócska és új géprészek és komponensek, amelyek más 

minőségekbe nem keverhető un. maradékanyagot, 

öntöttvas darabokat tartalmaz adagolhatóan feldol-

gozva. Mentesnek kell lenni látható réztől, óntól, 

ólomtól, (és ötvözetektől), valamint törmeléktől. 

 

 

Megnevezés 

Jelölése 

MSZ 2592 

szerint 

Befoglaló 

méretei 

[mm] 

Térfogat-

sűrűség min. 

[kg/m
3
] 

 

Egyéb követelmények, előírások 

 

Schredderezett 

hulladék 
ALh 1/1 200x200x10 1200 

Ócska lemezhulladék max. 200x200 mm-es darab-

nagyságra aprítva (Shredderező technológiával feldol-

gozott hulladék) Mentesnek kell lenni látható réztől, 

óntól, ólomtól, (és ötvözetektől), géprészektől és tör-

meléktől. 

Laza acélhulladék 

(új lemezhulladék) 
AL1 1500x500x500 600 

Legfeljebb 6 mm vastagságú hengerelt rúd-, lemez-és 

idomacél, homogén összetételű, gyártástechnológiából 

származó acélhulladék. Mentesnek kell lennie külön-

böző rétegfelhordástól, bevonattól, látható réztő, óntól, 

ólomtól, (és ötvözetektől), géprészektől és törmeléktől. 

Laza acélhulladék 

(ócska lemez-

hulladék) 

AL4 1500x500x500 500 
Könnyű ócska hulladék, 6 mm alatti vastagságú, ada-

golhatóan előkészítve. 

Acélforgács Af 5-1000  

Mentesnek kell lenni revétől, öntvényforgácstól, au-

tomata acélforgácstól, nemfémes anyagoktól, olajtól és 

zsírtól. 
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Salakból kitermelt 

ötvözetlen acél és 

öntöttvas hulladék 

AÖVS1/1 
adagolható 

300x300x300 
1500 

Tömegének legfeljebb 10 %- a lehet salak, homok és 

egyéb szennyeződés. Fe- tartalom minimum 85 %. 

(Vas- és acélfolyások, üstmaradványok, salakból ki-

termelt acél- és vasdarabok, lepényék, meredvények). 

Mentesnek kell lenni látható réztől, óntól, ólomtól, (és 

ötvözetektől), géprészéktől és törmeléktől. 

 

3.1.3.4. Ötvözött hulladékok kezelése 

Ötvözött acéloknál, a drága ötvözőfémek részleges kiváltása, szelektáltan elkülönített és jelö-

léssel ellátott ötvözött acélhulladékok használatával történhet. Ötvözött acélhulladéknak kell tekin-

teni azt az acélhulladékot, amely felhasználáskor hasznosítható mennyiségű ötvöző fémet tartalmaz. 

Csoportosításuk az 3.3. táblázatban látható. 

 

3.3. táblázat Ötvözött acélhulladékok csoportosítása [7] 
 

Hull Főbb elemek átlagos összetételi értékei %-ban A csoporthoz tartozó 

Csop. 

szám 
C Si Mn Cr Ni V Mo Cu jellegzetes minőségek 

0 0,08 0,3 0,75      C15, C35, C45, C60, St52-3, A38 

11 0,25 0,29 0,85 0,35 1,18    BNC5; NC1; NC2 

12 0,20 0,25 0,45 0,75 2,90    BNC2; 18CrNi8 

13 0,15 0,27 0,40 1,20 3,45    BNC3; 12XH3A; 30XGCA 

14 0,20 0,25 0,70 1,30 4,50    CrNi45-68 

15 0,45 1,00 0,88 26,00 3,85    WH25 

17 0,20 0,25 0,45 10,00 15,00    KO6 

31 0,28 0,30 0,85 1,00     BC1; Cr1; Cr3; 20MnCr5; 

33 0,40 0,60 0,40 12,33  0,10   KO1; KO11; KO13 

34 0,53 0,40 0,50 19,60     KO4; KO15; H14 

38 0,25 0,50 0,85 12,70 1,80    EJ474;  

60 0,20 0,15 0,80  P= max. 0,070 S= max.0,030 9SMn28; ABS1-2; ANS1-3 

61 0,60 1,30 1,15      Mn1-2; 60SMn1; 55Si7 

62 1,15 0,65 13,30      Mn13 

71 0,08 0,60 1,20 17,87 9,40    KO32; KO33; KO36; KO37  

72 0,10 0,60 0,50 22,84 17,10    H8; H9; H10; KO34 

73 0,10 0,65 1,20 16,87 12,05 0,40 2,00  KO35; KO38 

74 0,10 0,60 1,20 20,00 15,00 2,20 2,00  Cr14NiMoV 

75 0,15 0,55 0,45 16,85 2,00    KO16; KO17 

81 0,45 0,27 0,53 0,88 1,45 0,05 0,23  NK; 17CrNiMo6 

82 0,28 0,28 0,50 1,06 3,03 0,13 0,36  JNC2MoV 

83 0,74 0,34 0,56  4,28  1,12  FBNM451; 

91 0,99 0,26 0,34 1,45  0,06   GO3; 100Cr6  

92 0,40 0,27 0,67 1,14  0,13   CrV1-3; 40XFA 

93 0,27 0,27 0,79 1,13   0,23  CMo1-3; BCMo1-2, 25CrMo4 

94 0,22 0,28 0,52 1,07  0,05 0,63  20MoCr4; MCrMoV; KL9 

95 0,40 1,63 0,48 9,50   1,00  H7; SZ4  

97 0,40 0,32 1,85   0,18   MnV10 
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98 0,37 0,40 0,35 3,40  0,52 2,45  CMV30; CMV40 

 

3.1.3.5. Biztonsági feltételek 

A vas- és acélhulladékoknak mentesnek kell lenniük nyomás alatt álló zárt vagy nem elegendő-

en nyitott tartályoktól, mivel ezek robbanást okozhatnak (hidraulika hengerek, tartályok, tűzoltó 

készülékek, palackok stb.). 

Nem tartalmazhatnak lőszert, pirotechnikai anyagot, zárt üreges testet, acélpalackot, továbbá olyan 

vegyi anyagot és olyan mennyiségű nedvességet, amely a kohászati előkészítés és felhasználás so-

rán robbanást okozhat, valamint nem tartalmazhat az emberi szervezetre káros koncentrációban 

mérgezőnek és környezetszennyezőnek minősülő vegyi anyagot. 

Zárt tartályok, palackok, edények csak kettévágott állapotban szállíthatók! 

A szállítmányok robbanásveszélyes anyagtól való mentességét tűzszerésszel kell ellenőriztetni 

és a mentesség tényét a szállítmányhoz csatolt igazolvánnyal, kell tanúsítani! 

 

A beszállított acélhulladéknak a háttérsugárzásnál nagyobb radioaktív sugárzása nem lehet, 

külföldről beszerzett hulladéknál ezt a tényt tanúsítani kell! 

 

3.1.3.6. Vas- és acélhulladékok előkészítése, adagolhatóvá tétele 

Az acélhulladékokat, amennyiben adagolásra nem alkalmasak, megfelelő előkészítéssel adagol-

hatóvá kell tenni. Erre szolgáló eljárások és berendezések a következők: 

− kézi válogatás, 

− lángvágásos darabolás és osztályozás, 

− gépi darabolás, bálázás, 

− shredderezés, 

− brikettálás. 

 

Kézi válogatás nagy előnye – a nehéz fizikai munka ellenére – hogy az acélgyártás szempont-

jából kedvezőtlen színes fémek nagy részét ki tudják válogatni, ezt követően pedig a színes fém-

gyártásnál lehet hasznosítani. 

 

A gépi előkészítésre többféle berendezés szolgál. Fontosabbak: 

 

Nagy teljesítményű présollók  

A különféle méretű acélhulladékok tömörítését és darabolását közepes és nagy nyomóerőt kifejtő 

ollókkal darabolják. Ezt a módszer alkalmazzák pl. a használt gépjárművek adagolhatóvá tételére. 

 

Bálázógépek  

A bálózógépek (3.12. ábra) nagy méretű előkamrájába adagolt laza hulladékot, igen nagy nyomó-

erővel (20 …30 MN), 1000…2500 mm
2 
méretre (3.13. ábra) préselik. 

 



33 

 

 
 

3.12. ábra Acélhulladék vágó és bálázógép 

 

 
 

3.13. ábra Bálázott acélhulladék 

 

Shredderező gépsorok  

A háztartásokból kikerülő gépek, selejté vált gépkocsik és más elhasznált berendezések adagol-

hatóvá tételére fejlesztették ki a shredderező gépeket (3.14. ábra). 

Schredderezéssel az acélhulladékot először 100…500 mm méretre szaggatják, majd mágneses 

szeparálást végeznek. Az acéltól kisebb sűrűségű anyagokat (műanyag, gumi, fa, homok stb.) ven-

tillátoros elszívással távolítják el. 

 

 
 

3.14. ábra Shredderező berendezés [11] 

 

 Brikettálás 
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A vasforgácsok, illetve a cord-huzal hulladékok tömörítésére brikettálást alkalmaznak. A fel-

dolgozóiparban keletkező 50 mm-től nagyobb méretű forgácsokat őrléssel tovább aprítják, majd 

hideg- vagy melegsajtolással brikettálják (3.15. ábra). 

 

 
 

3.15. ábra Brikettált cord-huzal hulladék 

 

3.1.3.7. Vas- és acélhulladékok felkészítése 

A betétszámítással meghatározott betétalkotók kemencébe rakása, az alkalmazott acélgyártási 

technológia függvényében történhet. 

 

Minden acélműben létezik egy ún. hulladéktér, ahol a (cég területén lévő külső, előkészítő terü-

letről, vagy a beszállítók által előválogatott) beérkezett hulladékokat tárolják, majd adagolásra köz-

vetlenül előkészítik valamilyen adagoló eszközbe (kanál, kosár, láda) rakva, hulladék típusonként 

pontosan mérlegelve (3.16.a-b. ábra). 

 

  
 

3.16.a-b. ábra Hulladékok tárolása, bemérése a hulladéktéren 

 

A hulladékokat fajtánként elkülönítve tárolják erre a célra kialakított gödrökben. 

 

3.2. Karbonizáló anyagok 

A karbon az acél keménységét, a lehűlés közben végbemenő γ-vas → α-vas átalakulását követő 

Fe3C képződésével növeli. Javítja az acél szakítószilárdságát, de ezzel párhuzamosan csökkenti a 

nyúlását es hegeszthetőségét. Ugyanakkor az oxidációs periódus során kiégő karbon szénmonoxi-
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dot, illetve széndioxidot képez, amik gázhalmazállapotuk miatt – homogenizáló és zárványtalanító 

hatást kifejtve –  azonnal elhagyják a fürdőt. 

Ezt az előnyt kihasználva elektroacélgyártásnál előírják a min. 0,30 %-nyi karbon oxidációját, min. 

0,5 %-os C/óra sebességgel. 

 

A fentiek alapján betétszámításnál a szükséges karbontartalom meghatározásakor figyelembe veszik 

− a készacél karbonelőírását, 

− a hulladék karbontartalmát, 

− a szükséges ötvözők karbontartalmát (ferroötvözőknél a nagyobb karbontartalmú – ún. 

karburé – változat olcsóbb, mint a kisebb karbontartalmú affiné, illetve szüraffiné). 

 

A beolvadási karbontartalom növelése céljából a fémes hulladékkal együtt darabos kokszot, elekt-

ródtörmeléket, is adagolnak. 

 

A falazat kímélésére és a beolvadási salak könnyebb eltávolítására elektroacélgyártásnál alkal-

mazott habos salak képzésének céljára a kokszport manipulátorral a salakolóajtón keresztül, vagy 

korszerű égőkön juttatják be a kemencébe. Az őrölt állapotú C-tartalmú anyag oxidáló-salakra fú-

vatva, a salak felhabzását okozza. A habzó salak szigetelő hatása csökkenti a hőveszteséget az ív-

kemencében és az elektródok, tűzállóanyagok kopását, ugyanakkor jelentősen felgyorsítja a kemen-

cében végbemenő fizikai-kémiai folyamatokat. 

 

A folyékony acél kemencében történő karbonizálására, csapolás közben az üstben történő ötvö-

zésére, vagy diffúziós dezoxidálás céljára, karbon-őrleményt használnak. 

 

Felhasználási darabnagyság (Ø, mm): 

− Darabos koksz (3.17. ábra): 20-50 

− Őrlemény:      1-3 

− Elektród dara:    2-10 

− Műszén (pl. Stoll-C), zsákos granulátum: 3-10 

 

 
 

3.17. ábra Darabos koksz 

 



36 

 

 
 

3.18. ábra Kokszpor karbonizálásra 

 

3.3. Salakképző anyagok 

Az acélgyártás metallurgiai folyamataiban a salakoknak jelentős szerepe van. 

− segítségükkel szabályozható a fémfürdő oxigén ellátása, 

− befogadják és magukban tartják a fémfürdőből eltávolított – nem gáz alakú – reakció termé-

keket, 

− védik a folyékonyfém felületét a levegő oxidációjától. 

 

Az acélgyártáshoz használt legfontosabb salakképző anyag az égetett mész (CaO), aminek az 

olvadáspontja (2400 °C) jóval meghaladja az acélgyártási hőmérsékletet, ezért ún. salakfolyósítóra 

van szükség. Primeracélgyártásnál az oxidációs salak nagy FeO tartalma következtében folyékony 

(3.19. ábra). Redukáló periódusban azonban az 1 % alatti FeO-tartalmú salak miatt, már 

folyósítószert kell adagolni. A salakfolyósítók olyan vegyületet képeznek a CaO-al, amelyek olva-

dáspontja kisebb mint 1500 °C, biztosítva ezzel a felúszott zárványok fogadását illetve megkötését 

(3.19. ábra) 
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3.19. ábra A primerkemencében lévő oxidációs salakra jellemző (CaO)-(FeO)- (SiO2)-rendszer 

egyensúlyi diagramja [12] 

 

Lehet használni előre elkészített ún. szintetikus salakot, amelynek már előre beállították az ösz-

szetételét, illetve olyan szereket adagolni, amelyek az égetett mészhez adagolva mérséklik annak 

olvadási hőmérsékletét. 

 

Legfontosabb salakfolyósítók: 

− folypát (CaF2),  

− timföld (Al2O3), 

− aluminátsalak, 

− samott törmelék. 

 

A folypát és a samott törmelék savas kémhatása miatt megbonthatja az üst bázikus falazatát, azért 

használatuk kerülendő, vagy minimális szintre szorítandó. 

 

3.3.1. Égetett mész (CaO) 

Legfontosabb salakképző anyag az égetett mész (3.20. ábra), melynek megfelelő fizikai és ké-

miai tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Ilyen követelmények: 

− nagy reakcióképesség, 

− nagy fajlagos (gömb-szerű) felület, 

− 10-30 mm-es szemcsenagyság, 

− porózus, ,,lágyra égetett” nem stabilis szerkezet,  

− hidratációs veszély elkerülése érdekében, friss gyártás és max. 48 órán belüli felhasználás, 

− Kémiai összetétel (%): CaO = min. 94 

SiO2 = max. 1 

CO2 =  max. 3 

S      = max.  0,020 

Kötött H2O = max. 0,5 

 

 
 

3.20. ábra Égetett mész 
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3.3.2. Szintetikus salak 

A szintetikus salakot a célnak megfelelően (dezoxidálás, kéntelenítés), előre meghatározott összeté-

telben olvasztják össze, majd megőrlés után csomagolják Összetétele és adagolásának módja „Az 

üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológia tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati 

szempontjai” című jegyzet tartalmazza 

 

3.3.3. Folypát 

Kiváló salakfolyósító anyag. Fluor tartalma miatt veszélyes anyagnak számít, használata kör-

nyezetvédelmi engedélyhez kötött. (3.21. ábra) 

 

 
 

3.21. ábra Folypát 

 

Minőségi előírás: 

− CaF2 = min. 80 % 

− S = max. 0,20 % 

− Szemnagyság: 20 – 30 mm 

 

Helyettesítésére samott őrlemény, esetleg bauxit használható. 

 

3.3.4. Timföld 

Minőségi acélgyártás fontos (szintetikus) salakképző anyaga (3.22. ábra). Kohászati céllal készül: 

az alumínium gyártás alapanyaga. Az acélműi felhasználásához kapcsolódó követelmény: 

− Al2O3 = min. 92 %, 

− levegőtől elzárt, zsákos kiszerelés, 

− fedett helyen tárolás. 

 



39 

 

 
 

3.22. ábra Timföld  

 

3.3.5. Aluminátsalak 

Az aluminátsalak az alumíniumgyártás, illetve -olvasztás mellékterméke (3.23. ábra). Az alumíniu-

mon képződött „felzék” hasznosítható salakfolyósítóként, ami nemcsak kiválóan helyettesíti a jóval 

drágább timföldet, hanem a nagy (2-20 %) fémes alumíniumtartalma miatt a diffúziós dezoxidálást 

és az alumíniumdara helyettesítését is elősegíti. (Természetesen az összetételt befolyásoló hatása 

miatt használhatóságának mértéke korlátozott) 

 

 
 

3.23. ábra Aluminát salak 

 

3.4. Ötvöző- és dezoxidáló anyagok  

Földünk külső kérge a kohászati szempontból fontos nyersanyagok közül a következő, százalé-

kosan becsült mennyiségeket tartalmazza [2]: Fe: 3,3; Si: 26; Mn: 0,1; Cr: 0,03; V: 0,02; Al; 7, Na 

+ K: 5; Ca. 3,2, Mg: 2,3; Ti: 0,3 

 

Az ötvözőket két nagy csoportra osztjuk: 

− hasznos ötvözők:   C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, W, V stb. 

− nem kívánatos elemek: P, S, As, Sb stb. 
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Az acélok minőségi tulajdonságainak javítására a következő ötvöző elemeket alkalmazzák [6]. 

 

a.) Elsődleges ötvöző elemek. 

Karbonacélok gyártásánál az elsődleges ötvöző elemek: C, Si és a Mn. 

 

b.) Másodlagos ötvöző elemek 

A tulajdonságok javítása érdekében adagolt ötvöző elemek: Ni, Cr, Mo, Al, Nb, B, Co, W, V, 

Ca, Zr, Ti, (különleges esetekben: Cu, S, P,). 

 

c.) Maradvány elemek. 

Az acélgyártás után visszamaradt elemek. Megengedhető mértéküket a legtöbb esetben külön 

előírják. 

 

c.) Szennyező elemek 

Szennyező elemek leginkább a következők: S, P, Pb, Sn, Sb, Zn, Cd és a Hg 

Ezek kétféle módon képződhetnek az acélban: 

− endogén módon: az acélgyártáshoz használt nyersanyagokkal való bevitel, 

− exogén módon: alkotóelemként vagy acélkezeléssel történt bevitel. 

 

Az ötvözők olyan fémes (és félfémes) elemek, amelyek a természetben elemi állapotban nem 

fordulnak elő. Színfém formájában való előállításuk – kivétel az alumínium, nikkel, réz) – olyan 

drága áron valósítható meg, amit nem fizetnek meg az acélt felhasználók. Ennek megoldására túl-

nyomórészt vastartalmú, kisebb olvadáspontú, és olcsóbb ún. ferroötvözeteket gyártanak. 

 

3.4.1. Mangán 

− A mangánt az acélok ötvözésére és dezoxidálására egyaránt használják. 

− Mangán nélkül az acélban lévő kén FeS alakban van jelen, mely vöröstörékenységet okoz-

hat. Már 0,3 % Mn tartalommal elérhető, hogy FeS helyett kisebb olvadáspontú MnS kelet-

kezzen véletlenszerű gömbös eloszlásban, amelyek megszilárdulás után is elég lágyak ah-

hoz, hogy melegalakítás alatt hosszúkás alakba deformálódva ne okozzanak károsodást az 

acélban. 

− A mangán javítja az acél edzhetőségét és szívósságát. 

− Ausztenit- és nitridképzőelem, a 12-14 %-os Mn ötvözésű Hadfield acélok nagy kopásálló-

ságát szerszámacélok, lánctalpak és vasúti csúcsbetétek előállítására hasznosítják. 

 

Acélgyártásnál alkalmazott ötvözők [10]: 

− Ferromangán carburé    (3.24. ábra) 

− Mn-tartalom: 74-80 % 

− Karbon tartalom: 6-8 % 

− Olvadáspont: 1244-1380°C 

− Felhasználási forma: darabos, 

− Szemnagyság: 30-70 mm 

 

− Ferromangán-szilícium (3.25. ábra) 

− Mn-tartalom: 60-65 % 
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− Si tartalom: 30-35 % 

− Karbon tartalom: max. 1 % 

− Olvadáspont: 1150-1280 °C 

− Felhasználási forma: darabos, 

− Szemnagyság: 30-70 mm 

 

− Ferromangán affiné (3.26. ábra) 

− Mn tartalma: 78-82 % 

− Karbon tartalom: max. 1 % 

− Olvadáspontja: ~ 1450 °C 

− Felhasználási forma: darabos, 

− Szemnagyság: 30-70 mm 

 

 
 

3.24. ábra FeMn carburé 

 

 
 

3.25. ábra FeMnSi  
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3.26. ábra FeMn affiné 

 

3.4.2. Szilícium 

− Az acél olvasztási és az oxigénbefúvatási fázisában – exotermikus folyamat közben SiO2-dá 

(erősen savas kémhatású) oxidálódva a salakba kerül. 

− A szilícium fontos dezoxidálószer, ötvözőként növeli a szakítószilárdságot, de negatívan be-

folyásolja az alakíthatóságot. 

− Elsődleges ötvözőeleme a transzformátor és dinamó lemezacéloknak, növeli az áramvezető-

képességet, az elektromos ellenállást és csökkenti a hiszterézis veszteséget. 

 

Alkalmazott ötvözők: 

− Ferroszilicium (3.27. ábra) 

− Si-tartalom: 45, 65, 75 és 90 %  

− Olvadáspont: 1250-1350 °C 

− Felhasználási forma: darabos, szemnagyság 30-70 mm 

 

− Kalcium-szilicium (3.28. ábra) 

− Ca-tartalom: 28-35 %  

− Si-tartalom: 60-65 % 

− Olvadáspont: 850-1260  

− Felhasználási forma: darabos, szemnagyság 30-70 mm; porbeles huzal,  
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3.27. ábra FeSi 75 % 

 

 
 

3.28. ábra CaSi 

 

3.4.3. Alumínium 

− Erős dezoxidáló és nitridképző elem. 

− Csökkenti az ausztenites acél szemcsenagyságát. 

− Alkalmazzák a szerkezeti, tűzálló, valamint mágneses acélok ötvözésére is. 

− Fokozza az acél edzhetőségét, felületi keménységét és kopásállóságát. 

− Az alumínium dezoxidációs terméke az Al2O3, amelynek eltávolítása különleges acélkeze-

lést kíván. Az ennek ellenére visszamaradó finom eloszlású alumíniumoxid zárványok fo-

lyamatos öntésnél szűkíthetik, súlyos esetben eltömíthetik a kiömlőnyílásokat. 

 

Az alumínium fontosabb jellemzői: 

− Olvadáspontja: 660 °C 

− Acélgyártáshoz használatos alumínium fajták: 

− tömbösített (~8-16 kg/db) kohóalumínium (Al ~ 99,5 %), 

− átolvasztott alumíniumtömb (Al ~ 92 %) (3.29. ábra), 

− alumínium mokka (3.30. ábra) 

− ferroalumínium (Al ~ 30 %), 

− granália (Al ~ 92 %), max.  7 mm), 

− shredderezett alumínium (3.31. ábra), 

− őrölt dara.( 3 mm, Al ~ 92 %), 

− csévélt huzal ( 7 -13 mm, Al ~ 99 %). 
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3.29. ábra Al-tömb 

 

 
 

3.30. ábra Al-mokka 

 

 
 

3.31. ábra Al-schredder 

 

A tömbösített Al ötvözése csapolás közben az öntőüstbe történik. A granulált és/vagy poralakú 

alumíniumot, az acél üstmetallurgiai kezelésekor alkalmazott diffúziós dezoxidáláskor a salak felü-

letére adagolják. A csévélt kivitelű huzalt az erre a célra kifejlesztett adagológéppel juttatják be a 

salak alatti folyékony acélba. 
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3.4.4. Króm 

− A króm az acélgyártás fontos ötvözőeleme. Az ötvözött betétben edzhető, nemesíthető és 

szerszámacélok, korrózióálló-acélok nélkülözhetetlen ötvözője. 

− A króm erős karbidképző, javítja az acél szakítószilárdságát, folyáshatárát, kopásállóságát és 

a korrózióállóságát, de növeli a nagy hőmérsékleten való ellenálló-képességét is. 

− Ferrit- és nitridképző elem. 

− A szállóporban jelenlévő hat vegyértékű króm hozzájárul a szállópor veszélyes hulladékok 

közé sorolásához. 

 

Alkalmazott ötvözők: 

− Szüraffiné:  Cr ~ 70 %; C < 0,1 %; olvadáspont:  1600-1630 °C 

− Affiné (FeCrLC): Cr ~ 70 %; C = 0,1-0,3 %; olvadáspont: ~ 1600 °C (3.32. ábra) 

− Karburé (FeCrHC):Cr ~ 68 %; C = 7-8 %; olvadáspont: 1550-1580 °C    (3.33. ábra) 

 

 
 

3.32. ábra FeCr affiné 

 

 
 

3.33. ábra FeCr carburé 

 

3.4.5. Nikkel 

A nikkel előnyös tulajdonságainál fogva a legkülönbözőbb rendeltetésű acélok igen fontos ötvözőe-

leme: 
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− Növeli a szilárdságot, az edzhetőséget, képlékenységet, korrózióval szembeni ellenállást. 

− A nikkelt betétben edzhető-, nemesíthető-, melegszerszám-, sav- és hőálló-, permanens 

mágnes-acélok és a különleges fizikai tulajdonságú acélok előállításához használják. 

− A nikkellel acélok nem vetemednek, hőkezelés után is megtartják eredeti alakjukat. 

− A nikkelnek figyelemre méltó az a képessége, hogy nagy szívósságot kölcsönöz fagypont 

alatti igen kis hőmérsékleten. Ez a tulajdonsága vezetett a ,,kriogén acélok” kifejlesztésére. 

A kis karbontartalmú acélok esetében, már 2,5 % Ni-tartalmú acél is jól használható – 60 °C 

hőmérsékleten, 3,5 % Ni esetén pedig a megengedhető hőmérséklet - 100 °C-ra módosul, az 

abszolút hőmérséklet közelében 9 % Ni-tatalom biztosítása szükséges. 

− A Hadfield kategóriájú acélok egyik legkeményebb, legszívósabb és legnagyobb kopásálló-

sággal bíró acélminőség összetétele (%):  

   C: 0,95 – 110; Si: 1,00 – 1,3; Mn: 13 – 18; Ni: 7 -11 

− A Ni az úgynevezett maraging acéloknak is fontos alkotója. Űrtechnikában alkalmazott szu-

peracél összetétele (%): 

   C < 0,03; Si: 0,5 – 1,0; Mn: 8 – 9: Ni: ~ 18; Co: ~ 4 

 

Mivel a nikkel nem oxidálódó ötvöző, ezért bevihető nikkeltartalmú hulladékkal, adagolható a be-

téttel és frissítés közben is. 

 

Alkalmazott Ni-ötvözők: 

− Ferronikkel: Ni 18 - 55 %; olvadáspont: 1430-1460 °C; szemnagyság: < 70 mm, 

− Ni katód: Ni: min. 98 %; olvadáspont: ~1450 °C; adagolási forma: kb.70 x 70 mm-es tábla-

lemez, (3.34. ábra) 

− Ni granália: Ni: min. 98 %; olvadáspont: ~1450 °C; adagolási forma: max. 10 mm-es szem-

nagyság. 

 

 
 

3.34. ábra Ni-katóda 

 

3.4.6. Molibdén 

A molibdént betétben edzhető, nemesíthető, tartós folyáshatárú, jól hegeszthető, kémiai behatá-

soknak jól ellenálló, meleg-szerszám- és nagy hőmérsékletnek kitett acélok fontos ötvöző eleme. 

− a Mo erős karbidképző, 

− növeli a melegszilárdságot, szívósságot, 

− csökkenti a megeresztési ridegséget, 

− javítja a korrózióállóságot. 
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− a Mo az acélgyártás hőmérsékletén nem oxidálható, ezért adagolása a primer acélgyártó ke-

mencébe is elvégezhető, 

− használata a lökhajtásos turbinák céljára gyártott acéloknál nélkülözhetetlen. 

 

 A Mo fontosabb jellemzői: 

− Olvadáspontja: 2610 °C; 70 %-os ferroötvöző (3.35. ábra) esetében: ~1800 °C, 

− Sűrűsége: 9,1 kg/dm
3
 

 

 
 

3.35. ábra FeMo 

 

3.4.7. Volfrám 

− A volfrám igen erős karbidképző elem, a vassal komplex, rendkívül kemény és stabil karbi-

dokat hoz létre. 

− Az acél kopásállóságát és meleg-keménységét javítja. 

− Legfőbb alkalmazási területe: a szerszámacélok, elsősorban a ,,nagy sebességű gyorsacélok” 

gyártása. 

 

Fontosabb tulajdonsága: 

− Olvadáspontja: igen nagy: 3380 °C; ~ 70 %-os ferrowolfram (3.36. ábra) esetében: 1700 °C. 

− Sűrűsége 18,3 kg/dm
3
; ~ 70 %-os ferrowolfram esetében: ~ 15 kg/dm

3
. 

 

 
 

3.36 ábra FeW 
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 A ferrowolfram acélfürdőbe ötvözéséhez, nagy sűrűsége és nagy olvadáspontja miatt különle-

ges technikai megoldásokat alkalmaznak. Kihasználják, hogy az acélfürdő 1640 °C feletti hőmér-

sékletén a beadagolt FeW felülete meglágyul és oldódik az acélban. Amennyiben elég erős fürdő-

mozgást hoznak létre, akkor folyamatosan újabb és újabb W oldódás lehetséges. A kemence betét-

jébe vagy az oxidáló és redukáló szakaszban egyaránt ötvözhető. 

 

3.4.8. Vanádium 

− A vanádiumot nemesíthető-, tartósfolyású acélok továbbá szerszám- és gyorsacélok ötvöző- 

illetve mikroötvöző anyaga. 

− Nagyon erős karbidképző elem, de nitridképző tulajdonságát is kihasználva szemcsefinomí-

tás céljára is használják. 

− Fokozza a kopásállóságot, rugalmasságot, melegkeménységet. 

− Ferroötvözetként (FeV) használatos, ami ~80 %-os vanádium-tartalommal kerül forgalom-

ban (3.37. ábra). 

− Ötvözése a dezoxidációs szakaszban darabos formában történik. 

 

 
 

3.37. ábra FeV 

 

3.4.9. Egyéb ötvöző, mikroötvöző és dezoxidáló elemek 

Az ismertetett anyagokon kívüli fontosabb dezoxidáló- és ötvözőelemek fontosabb jellemzőit a 3.4. 

táblázat foglalja össze.  

 

3.4. táblázat Ötvöző, mikroötvöző, dezoxidáló anyagok jellemzői [6] 
 

Megnevezés Ferroötvözet Fémtartalom (%) Adagolási forma 

Titán (Ti) FeTi 30 Darabos és porbeles huzal 

Cirkon (Zr) FeZr 32 Darabos és porbeles huzal 

Tantál (Ta) FeNbTa 30 Darabos és porbeles huzal 

Nióbium (Nb) FeNb 50 Darabos és porbeles huzal 

Bór (B) FeB 10 Porbeles huzal 

Cérium (Ce) Mischmetal 50 Darabos és porbeles huzal 

Foszfor (P) FeP 25 Darabos és porbeles huzal 

Kén (S) Kénpor 99 Porbeles huzal 
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Nitrogén (N) FeMnN és N-gáz 30 Darabos és gázbefúvás 

Kobalt (Co) Co granália 98 Szemcsés 

 

3.5. Energiahordozó anyagok 

3.5.1. Földgáz 

Az ipari földgáz fontosabb jellemzői: 

− Kémiai összetétel (térfogat %): CH4  = 89 

      CnHm  =   7 

      CO2  =   1 

      N2  =   3 

− Gyulladási hőmérséklet (°C):  537 

− Robbanási határérték (térfogat %): 5-15 

− Tűzveszélyességi osztály: ,,A” (fokozott tűz- és robbanásveszély) 

 

3.5.2. Oxigén (O2) 

− Az ipari oxigéngáz O2-tartalmának, a felhasználás helyén legalább 99,5 %-nak kell lennie. 

− Önmaga nem ég, de az égést intenzíven táplálja. 

− Szerves vegyületekkel (olaj, festék, hígító, hevesen reagál, használatánál nagy tisztaság 

(tiszta ruházat, kesztyű, környezet) szükséges. 

 

3.6. Inert gázok 

Nitrogén (N2), Argon (Ar) 

A nitrogén és az argon gázokat az acélgyártásnál több célra használják. Ilyenek: 

− folyékonyacél reoxidáció elleni védelme, 

− hőmérséklet és összetétel homogenizálása, 

− hőmérséklet csökkentése, 

− zárványok feljuttatása a salakba, vagy a légkörbe (gázzárványok, pl. H2), 

− porbefúvás vivőgáza, 

− folyékonyacél injektálásos zárványtisztítása (üstmetallurgia), 

− zárt bunkerekben, csőrendszerekben lévő anyagok szállítása. 

 

Követelmény: igen nagy gáztisztaság, N2 = min. 92 %; Ar = 99,8 % 

 

Megjegyzés: minőségi- és nemesacélok gyártásánál csak a nagy tisztaságú Ar-gáz használata meg-

engedett. 

 

3.7. Kemencejavító és falazó anyagok 

A kemencéket tűzállóanyaggal bélelik, a bázicitásuk hasonló az alkalmazott salakéhoz. Ma már 

csak elvétve vannak olyan nagyüzemi primerkemencék, amelyeknél savanyú salakkal történik az 

acélgyártás. (Egyes vas- és acélöntödék indukciós és ívfényes kemencéiben – a kisebb ár és jobb 

hőingadozás-tűrés miatt – savasbélést is alkalmaznak.) Az alacsony foszforelőírás miatt a minőségi 
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acélt gyártó kohászati üzem bázikus salakkal, ebből eredően bázikus falazatú kemencében dolgoz-

nak. 

 

A tűzálló falazat kopását, élettartamuk meghosszabbítása érdekében ún. adagközi 

melegjavítással pótólják. 

 

3.7.1. Kemencefalazó anyagok 

A konverter és az ívfényes kemence falazatát tűzállótéglákkal alakítják ki, a kritikus helyekre 

döngöléssel, esetleg felszórással visznek fel még tűzállóréteget. Az indukciós kemencék falazata – a 

kisebb keresztmetszet és gyorsabb falazás miatt - döngöléssel készül. A legfontosabb bázikus kém-

hatású tűzállóanyag a magnéziumoxid (MgO), savas bélésű indukciós kemencéket SiO2 és Al2O3 

bázisú döngölettel látják el. 

 

3.7.2. A konverternél használt tűzállóanyagok 

A konverter tűzálló bélésére falazóanyagokat (téglák és száraz őrlemények) és a javítóanyago-

kat (száraz és nedves) használnak. 

Mivel hazánkban kizárólag az ISD Dunaferr-nél használnak oxigénes konvertert, ezért az ottani 

gyakorlati tapasztalatok alapján ismertetjük a konverterhez használt tűzállóanyagokat. 

 

3.7.2.1. A konverter tűzálló falazatával szemben támasztott követelmények 

A konverter tűzálló falazatával szemben támasztott igényeket, a konverter működési hőmérsék-

lete (általában 1600-1730 °C), a konverterben zajló fizikai-kémiai folyamatok jellege (bázikus kö-

zeg), valamint a konverter működési jellemzői (hulladékadagolás, nyersvas beöntése, csapolási idő 

és csapolási helyzet, melegjavítások lehetőségei) határozzák meg. 

 

Ezen paraméterek alapján, a tűzálló falazattal szemben támasztott főbb követelmények a követ-

kezők: 

− nagy tűzállóság és jó hőszigetelő képesség, 

− mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállás, 

− bázikus salakkal való ellenálló képesség, 

− hőingadozással szembeni ellenállás. 

 

A fenti követelmények a konverter egyes részein nem egyformán jelentkeznek. A konverter fel-

ső peremén, a hulladékadagolás erős mechanikai hatása miatt, igen nagy igénybevételnek van kitéve 

a falazat. Itt elsősorban a tűzálló falazat kopásállósága az elsődlegesen fontos kritérium. A fúvatás 

és a csapolás ideje alatt, az acélfürdőn úszó salak kémiai korróziós hatásának ellenálló tűzálló fala-

zatrészre van szükség. Mivel az egyes igénybevételi helyek jól definiálhatóak, így a konverter fala-

zatának tűzálló anyagai az egyes igénybevételi helyeken eltérőek, mind kémiai-fizikai jellemzőik-

ben, mind méretükben. 

 

A 3.38. ábrán egy szelektíven falazott konverter sematikus képe látható. 
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3.38. ábra Oxigénes konverter falazási rajza [8] 

 

Egységesen jelentkező igény a tűzálló falazattal szemben a hőtartóképesség biztosítása. Ennek 

érdekében a falazatot két részre osztják: munkabélésre és állandóbélésre (permanent lining). Az 

állandóbélést közvetlenül a páncélra építik fel, szerepe a hő visszatartása és a konverter üzemelési 

biztonságának növelése, a munkabélést (vagy más néven kopóbélést) az állandóbélésre építik, fel-

adata a különböző igénybevételeknek való ellenállás az üzemelési hőmérsékleten. 

 

3.7.2.2. A konverterfalazat tűzálló anyagainak minősége 

Az LD-konverter tűzállóanyagai közül az olvasztott nagykristályos magkarbon, továbbfejlesz-

tett gyantakötéssel, antioxidánsokkal típusú konverterbélések számítanak a legmodernebbeknek 

(3.39. ábra). 
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3.39. ábra A bázikus kemence falazó anyagok összetételének fejlődése 

 

A konverterek munkabélése égetett MgO alapú tűzálló idomokból áll. Jellemző összetételük: 

MgO tartalom: 92-95 %, CaO tartalom: 2-3 %, Fe2O3 és SiO2 tartalom 1-3 %, térfogatsúly 2,95-

3,10 g/cm
3
, látszólagos porozitás: 4-10 %. 

 

A beszállítók által átadott minőségi tanúsítványok a pontos összetételt természetesen nem adják 

meg, ezek mindössze a munkabélés tűzálló anyagának fizikai jellemzőit és kémia összetételét mu-

tatják. A fizikai jellemzők a tűzállóanyag gyártásáról adnak információt, pl.: az idomok préselésé-

nek erősségéről. A kémiai összetételnél csak a felhasznált alapanyagokról (MgO, SiO2, CaO, Fe2O3, 

Al2O3 tartalom), adnak felvilágosítást. A tűzállóanyagot felépítő kristályok típusáról és eloszlásáról, 

valamint a felhasznált addítivekről viszont nem adnak információt (így két azonos összetételű tűzál-

lóanyag is lehet erősen eltérő viselkedésű ugyanolyan felhasználási körülmények között.) 

 

* 

 

Az ISD Dunaferr Zrt. több cég termékét is kipróbálta, többek között az AMR falazatot (összetételét 

a 3.5. táblázat mutatja be). E falazattal 2419 adagnyi élettartamot sikerült elérni! (A falazattartósság 

természetesen függ a konverter működtetésétől is, a termelés folytonosságától, a betétanyagok mi-

nőségének és összetételének állandóságától, a gyártott acélminőségek hasonlóságától is.) A többi 

gyártó által szállított konverter béléstéglák is szinte azonos adatokkal rendelkeztek. 

 

3.5. táblázat Az ISD Dunaferr Zrt-nél alkalmazott AMR gyártmányú munkabélés minőségek és 

jellemzőik 
 

Beépítés 

helye 

Minő-

ség 

Kémiai összetétel (%) Izzítási 

veszt. (%) 

térf.súly 
l. poró-

zitás 

h.nyomó 

szil. 

MgO CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 g/cm
3
 % N/mm

2
 

Torok 
CST 97,0 1,8 0,5 0,4 0,2 - 2,96 15 75 

LC320 96,7 1,7 0,7 0,4 0,3 7 3,02 4,0 70 

Felső JC420 97,5 1,3 0,4 0,3 0,3 10,0 2,98 4,0 60 
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kúp AC726 98,0 1,0 0,4 0,3 0,3 15,0 2,95 4,0 45 

Oldal-

fal 

XC786 97,6 1,1 0,5 0,3 0,2 15,0 2,93 3,5 55 

AC726 98,0 1,0 0,4 0,3 0,3 15,0 2,95 4,0 45 

Alá-

zárás 

LC620 96,5 1,6 0,9 0,5 0,5 13,0 2,91 4,5 40 

AC726 98,0 1,0 0,4 0,3 0,3 15,0 2,95 4,0 45 

Becsa-

pó-dási 

zóna 

AC726 98,0 1,0 0,4 0,3 0,3 15,0 2,95 4,0 45 

Fenék ZC5K5 96,5 1,8 0,9 0,3 0,3 10,0 2,95 4,0 45 

 

 

A 3.5. táblázat adataiból az a következtetés vonható le, hogy a tűzállótéglák tartósságánál, az igen 

nagy MgO tartalom és az igen kis szennyező tartalom a kedvező. Ezáltal a tűzállóság és ennek kö-

vetkeztében a meleg-nyomószilárdság is kedvezően javul. (Szilikátkémiai elemzéssel további kö-

vetkeztések az egyes minőségek közti eltérésből egyértelműen nem vonhatóak le, hiszen egy 2 %-os 

MgO tartalom és egy 0,5 %-os SiO2 vagy CaO tartalom eltéréstől jóval nagyobb eltérést okoznak a 

minőségi paraméterek között meg sem adott egyéb összetevők (additívek, antioxidánsok stb.). 

 

A konverter bizonyos helyein száraz döngölőanyagot használnak. Ilyen például a konverter fenék- 

és oldalfal összezárása, illetve a zárósor beszorítása. Ennek az anyagnak a jellemzői: 

 MgO tartalom: 91,1 %, CaO tartalom: 1,5 %, (bázikus összetevők), 

 Fe2O3 és SiO2 tartalom 0,5 és 0,2 %, (savas összetevők), 

 Al2O3 tartalom 6,5 %, (amfoter összetevő), 

 szemcseméret: 0-5 mm, 

 térfogatsúly 2,92 g/cm
3
. 

 

3.7.2.3. Melegjavítás 

A kemence csapolás utáni (adagközi) melegjavítására a következő anyagok használatosak: 

 

− Égetett szemcsés magnezit 

 Kémiai összetétele (%): MgO  = 88-92 

     CaO  = max. 4 

     Egyéb oxidok  = 8-4 

 Optimális szemcsenagyság: 0-4 mm = max. 20 % 

     4-10 mm = max. 50 % 

     10-15 mm = max. 30 % 

− Égetett szemcsés dolomit 

 Kémiai összetétele (%): MgO  = min. 32 

     CaO  = min. 30 

     Fe2O3, Al2O3 = max. 10 

     SiO2   = max. 6 

Optimális szemcsenagyság: fenékjavításhoz: 5 – 15 mm; oldalfal gépi felszórásos javításá-

hoz: 1-4 mm 

− Magnezit téglaőrlemény: követelmény a tiszta, szennyeződésmentes állapot 

 

Az elektrokemence vagy a konverter belső falazatának javítására korszerű felszórógépek állnak 

rendelkezésre. Ezekre mutat be példát a 3.40. ábra. 
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3.40. ábra Kemence felszórógép [4] 

 

3.7.3. Ívkemencénél alkalmazott tűzállóanyagok  

Az ívkemence szerkezetileg két főrészre osztott: kemencetest és tető. 

Az ívkemencék fejlődése során a teljesen téglából készült kemencetestől és tetőtől – költség-

megtakarítás okán – eljutottak a vízzel hűtött szakaszok alkalmazásáig. A hagyományos ívkemen-

cénél az előbbi, a nagyteljesítményű modern kemencéknél az utóbbi gyakorlat terjedt el. 

 

3.7.3.1. Hagyományos ívkemence testének falazása 

A hagyományos kemencéknél (a kisméretű, elsősorban az öntödékben használatos) kemencék-

nél még teljes egészében tűzállótéglából készül a falazat. A 3.41. ábrán egy hagyományos felépítésű 

elektrokemence falazata látható. 

 

A fenékrész biztonsági okokból 3-4 rétegnyi magnezittéglából készül. Erre kerül a döngöléssel 

kialakított szemcsés magnezit- vagy dolomit munkaréteg. A salakzóna tetejéig még szintén 

magnezittégla sorokból áll a falazat, majd a kemencetest tetejéig króm-magnezitből készült téglák-

kal fejezik be a falazást. 

 

 
 

3.41. ábra Hagyományosan falazott ívkemence felépítése [8] 
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3.7.3.2. Hagyományos ívkemence tető falazása 

A tetők kezdetben, illetve kisebb átmérő esetén még ma is téglafalazással készültek. Ebben a 

alakították ki az elektródok helyét (3.42. ábra), illetve ékes kiképzésű króm-magnezit téglákból épí-

tik ki a domború felületet. 

 

 
 

3.42. ábra Tűzállótéglából falazott elektrokemencetető [16] 

 

3.7.3.3. Vízhűtéses ívkemence testének falazása 

Az ívkemence azon részének szigetelésére, amely nem érintkezik sem az acélolvadékkal, sem a 

salakkal – a magnezit-téglák nagy ára miatt – egyéb módszert kerestek. Mivel ez a kb. 1/2 magassá-

gú rész főleg a hulladék befogadásának a feladatát végzi, ezért elégségesnek találták ennek a rész-

nek vízzel hűtött panelekkel (3.43a. ábra) történő burkolását. A burkolás több könnyen szerelhető 

elkülönült hűtésikörrel rendelkező blokkokból áll (3.43b. ábra), hogy esetleges lyukadás esetén 

azonnal kizárhatóak legyenek és a gyors csere mielőbb elvégezhető legyen. 

 

 

  
 

3.43a-b. ábra Vízhűtéses panelek [8] 

 

A vízzel hűtött területre építik be a gáz-oxigén-karbon kombinált égőket. Ezek rézből készült 

házban találhatók és szintén vízzel hűtöttek. Biztonságvédelmi okokból fontos a vízkör hőmérsékle-

tének és áramlási intenzitásának panelenkénti folyamatos ellenőrzése, esetleges veszély esetén a 

számítógéppel vezérelt reteszfeltételek működtetése. 
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3.44. ábra Vízhűtéses kombináltégő és beépítése [8] 

 

A vízhűtéses blokkok alatti tűzállófalazatot és a döngöléssel kialakított fenékrészt és az ebbe 

idomtéglákból beépített öblítőköveket és csapolónyílást a 3.45. ábra mutatja, az egyes zónáknál 

megjelölt tűzállóanyagok paraméterei pedig a 3.6. táblázatban láthatók. 

 

  
 

3.45. ábra UHP rendszerű, fenékcsapolásos ívkemence tűzálló falazása [8] 
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3.46. ábra Öblítőkő felépítése [8] 

 

3.6. táblázat UHP ívkemencei tűzállóanyagok jellemzői [8] 
 

Megnevezés Jelölés MgO 

% 

CaO 

% 

Fe2O3 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

Cres 

% 

Fajlagos tér-

fogat, g, g/cm
3 

Szilárdság 

N/mm
2 

Hot spots ANCARBON SX53 97,0 1,8 0,4 0,6 0,2 14 2,96 30 

Slagline ANCARBON SX32 97,0 1,8 0,4 0,6 0,2 10 3,00 30 

Intermediate 

Phases 

ANCARBON SX52 
97,0 1,8 0,4 0,6 0,2 10 3,03 30 

Door jambs ANCARBON KC73 97,0 1,6 0,5 0,6 0,2 14 2,98 35 

Permanent 

Lining 

ANKERFIX NS60 
88,0 2,4 5,6 0,6 0,3 - 2,0 30 

Top of 

sidewall 

ANKERMIX NS13 
95,0 2,1 0,2 1,0 0,1 - 2,7 35 

Lower 

sidewall 

ANKER TT1 
97,0 1,9 0,3 0,6 0,2 5,0 4,0 50 

Hearth ANKERFRIT NX93 83,5 9,0 5,5 1,0 0,6 - 2,5 30 

 

3.7.2.4. Vízzel hűtött kemencetető falazása 

A kemencetesthez hasonlóan igyekeznek a minél alacsonyabb költségű kemencetetők kialakítá-

sára. Ezt részben szintén vízhűtéses panelekkel (3.47. ábra), részben pedig az elektródok körül 

monolitblokkos, nagy Al2O3-tartalmú (~97 %) kemencetető-rész (3.48. ábra) beépítésével oldották 

meg. 

 

 
 

3.14. ábra Vízhűtéses elektrokemencetető [8] 
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3.47. ábra Monolitblokkos elektrokemencetető kiképzés [8] 

 

3.7.3. Indukciós kemencék tűzállóanyagai 

Az indukciós kemence falazása nagy körültekintést igényel. A kemence néhány része mindig 

öntött kerámia (pl. a kiöntőcsőr), de maga a bélés lehet monolit bélés és döngölt is, de acélolvasz-

tásra legelterjedtebb a döngölt bélés. 

Az olvasztandó betét minősége és a leöntendő tömegek meghatározzák a kemence falazatának 

anyagát (3.7. táblázat). Pl. alacsonyabb hőmérsékleten gyártott minőségeknél megfelel a szilícium-

dioxid alapú falazóanyag is, addig magas csapolási hőmérsékletű acélok esetén javasolt a magas 

magnéziumoxid-tartalmúnak a használata. 

 

3.7. táblázat Néhány jellemző indukciós kemence döngölőanyag összetétel 

 

Al2O3 SiO2 MgO CaO ZrO2 

- 98 - - - 

- 93 - - 6,5 

66 29 SiC 2,0 - - 

54 40 - 3,8 - 

87 0,6 12 - - 

80,5 <0,1 17,5 - - 

13 <0,1 86 - - 

 

Természetesen itt is érvényes az, hogy a bélés az eltérő igénybevétel miatt több típusú anyagból 

is készülhet: a salakzónába a kémiai erózióval szemben nagyobb ellenállást mutató anyag, a fenékre 

viszont az adagolás miatt nagyobb mechanikai szilárdság szükséges. 
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4. KONVERTERES ACÉLGYÁRTÁS GYAKORLATA 

Az oxigénes konverterrel történő acélgyártás elméleti alapjai a „Konverteres acélgyártás” című 

jegyzetben már bemutatásra kerültek, e jegyzet feladata a működtetés bemutatása. Az oxigénes 

konverteres acélgyártás altípusai közül a legelső és egyben legelterjedtebb az LD-konverter, ez a 

típus volt Diósgyőrben és jelenleg is ez működik Dunaújvárosban, ezért ennek az eljárásnak gya-

korlatát mutatjuk be. 

 

A jegyzet célja, hogy a hallgatók számára – és természetesen az üzemi szakemberek részére is 

–ismertesse azokat a technológiai folyamatokat, amelyek a konverteres acélgyártás gyakorlata so-

rán a legjelentősebbek: 

− konverter falazása, 

− falazat melegjavítása, 

− betétösszeállítás, 

− adagolás, 

− fúvatás, 

− salakképzés 

− mintavétel, 

− utánfúvatás, 

− utánöblítés, 

− csapolás, 

− salakcsapolás. 

 

4.1. Konverter falazása 

A tűzállóanyagok tárgyalásánál már jeleztük, hogy a konverter falazatának kialakítását jelentő-

sen befolyásolják a falazatra ható mechanikai igénybevételek, mint a hulladékberakás, a nyersvas 

beöntés a csapolónyílás oldalán (acéloldal) (becsapódási zóna) és a nyersvas beöntés is, és az ezzel 

szemközti oldalon van a salakcsapolás. Ugyancsak jeleztük a folyékony acél és salak tűzállófalazat-

ra gyakorolt kémiai és eróziós hatását. 

 

A konverter tűzállófalazat eltérő igénybevételei miatt, a falazat egyes részeit különböző módon 

képezik ki (4.1. ábra). 
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4.1. ábra A konverter bélés főbb részei 

 

A konvertertest kialakításától függően többféle falazási megoldás ismert: 

− zárt fenekű (4.2. ábra), 

− levehető fenékrészű (4.3. ábra), ilyen található Dunaújvárosban, 

− cserélhető konvertertest (4.4.a-b ábra), ez a típus volt Diósgyőrben. 

 

 
 

4.2. ábra Zárt fenékkel készülő konvertertest falazása 10 

 

  
 

4.3a-b. ábra Cserélhető testű konverter cserekocsira történő helyezése és szállítása, 
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4.4. ábra Levehető fenékrészű konverter oldalfalának elkészítése 

 

Mivel hazánkban csak Dunaújvárosban található oxigénes konverter, ezért az ottani kialakítású (le-

vehető fenekű) falazási módszert ismertetjük. 

 

4.1.1. Konverter falazat bontása 

A konverter falazata két részből áll: az ún. állandó bélésből, amit – megfelelő fizikai állapot – 

esetén mindig meghagynak, és csak az ún. kopó vagy munkabélést cserélik rendszeresen. Az állan-

dó bélés többnyire olcsóbb tűzállóanyagból, pl. samottból készül, és sérülése esetén javítható. 

 

A konverter forgalomból való kivétele és lehűlése után a tűzálló falazat (4.5.a. ábra) munkabélé-

sét, speciális géppel kitörik (4.5b. ábra). Mivel – a korábbiakban már említett okokból – a falazat 

eltérően használódik el, annak feltérképezése fontos információt adhat a következő falazat elkészí-

téséhez, ezáltal pedig az élettartam megnöveléséhez. A kitörés folyamán pontosan mérni lehet az 

egyes téglasorok vastagságát, körbe a páncél mentén, így elkészíthető az ún. 4.6. ábra szerinti „kitö-

rési diagram” 

 

  
 

4.5a-b. ábra Konverter falazat bontás előtt és kitörés közben 
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4.6. ábra Konverter „kitörési diagram” 

 

A tűzállóanyag beszállítói is igénylik a kopások feltérképezését, mert ennek alapján tudják meg-

tenni az adott acélműre vonatkozó tűzállóanyagok speciális módosításait. Ezek a változtatások álta-

lában a falazási módra és a falazóanyagok minőségére vonatkoznak.  

 

A konvertertest megbonthatósága nagyban segíti a gyorsabb falazást, mivel a fenékrész kibontá-

sa után az előre elkészített fenékrész behelyezhető és összeépíthető az oldalfalazattal. 

 

4.1.2. Konverter falazása 

A levehető konverter fenékrész falazásának első lépése a 4.7.a. ábrán, a már elkészült, kifalazott 

fenék pedig a 4.7.b. ábrán látható. A kiemelt részek közepén helyezkednek el az öblítőkövek. 

 

  
 

4.7. ábra Konverterfenék falazása, kifalazott konverter fenék [8] 
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A konverter oldalfalának felépítése előtt az állandóbélés belső oldalára felrajzolják a falazási 

rajzot és bejelölik – a beépítendő téglák minősége és mérete alapján – az egyes falazási zónákat. A 

4.8. ábrán egy kiterített falazási rajz látható. A rajzon megkülönböztetésre kerültek az egyes falazati 

minőségek és méretek. 

 

 
 

4.8. ábrán Kiterített falazási rajz 

 

Kétféle megoldás létezik a fenék és oldalfal falazására: külön-külön falazzák a feneket és az oldal-

falat, majd összeépítik (4.9.a. ábra), vagy először összeszerelik a már kifalazatott feneket, majd erre 

építik az oldalfalat (4.9b. ábra). Dunaferrnél az előbbi megoldást alkalmazzák. 

 

  
 

4.9a-b. ábra Fenékrész összeépítése az oldalfalazattal, fenékre épített oldalfal [8] 

 

Az oldalfal felépítésének végén (4.10.a. ábra), a legfelső téglasor fölötti részt döngöléssel zárják le 

(4.9.b. ábra). A döngölet bizonyos méretű hőtágulást tesz lehetővé a falban a konverter felfűtése 

alatt. 
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4.10a-b. ábra Az oldalfalazat, lezárása a konvertertoroknál 

 

Külön kerül kifalazásra a csapolónyílás. Ennek jellemzője, hegy egy keretkőbe szegmensek-

ből közel tetszőleges hosszúságúra összerakható, cserélhető kifolyó rész kerül. Az oldalfalban 

(4.11.a. ábra) alakítják ki a csapolókő helyét (4.11b. ábra), amibe építik a cserélhető elemet (4.11.b. 

ábra). 

 

  
 

4.11a-b. ábra Csapolókő beépítési helye, csapolókő [8] 

 

A konverter falazásának utolsó, és egyúttal legkritikusabb része a fenék felzárása (4.9. ábra). A ki-

falazott fenék konverterbe történő felemelése után a két falazat között lévő részt szárazon döngölhe-

tő anyaggal töltik ki. A fenék felzárása utáni bedöngölést nehezíti, hogy ilyenkor már csak felülről 

közelíthető meg a munkafolyamat helyszíne, valamint erős porzással jár a munkafolyamat. 

 

4.1.3. Konverter felfűtése 

A falazást követően a konvertert a tűzállóanyagot gyártó cég által meghatározott program sze-

rint ki kell fűteni. Ekkor veszíti el a falazóanyag a maradék nedvességét, éri el a végleges méretét (a 

dilatációs rések biztosítják a tágulás helyét), kapja meg a szükséges kérget. 

 

Nagyon fontos az előírt program pontos betartása, mert a gyártó cég csak így garantálja a szer-

ződésben vállalt élettartamot. 

 

Dunaújvárosi gyakorlat szerint az első adag legyártása előtt a falazatot a fenékre berakott koksz 

oxigénnel történő fúvatásával, majd pótlólagos utánadagolásával kell fűteni. A beadagolt fát (~1 
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m
3
) és kokszot (~ 3000 kg) begyújtják, majd lesüllyesztik az oxigénlándzsát (~3 m-ig), miközben az 

O2 intenzitás 50 Nm
3
/perc. Kb. 40 perc után 20 percenként 250 kg kokszot adagolnak és 70 

Nm
3
/perc intenzitással 2 méterről fúvatják. A felfűtés ideje: 3,5-4 óra.  

Fontos az első – induló – adag gyártástechnológiájának a megtervezése. A kellőképpen felfűtött 

konverterbe 10-15 tonna nyersvasat öntenek, majd a testet, a salak- és acélcsapolási irányba 30-30 

°-ot -ra billentik, és ezt 3-4-szer megismétlik. Ezután beadagolják az acélhulladékot, majd a teljes 

maradék nyersvasat. 

 

Amennyiben a konvertert hosszabb időre leállítják, akkor ismét teljes felfűtéssel kell újraindíta-

ni. Rövidebb megállás (néhány óra) esetén a konvertert torokkal lefelé fordítják, hogy a konverter 

lehűlését mérsékeljék. 

 

4.2. A konverter tartósságát növelő módszerek 

Legkézenfekvőbb módszerek egyike, hogy az előzőekben vázolt konverterbélést érő hatásokat 

csökkentjük, állandó magas hőmérsékleten tartjuk a konvertert (de nem túlzottan magas hőmérsék-

leten: pl. szublándzsa használatával elkerülhetőek a túl nagy fúvatásvégi hőmérsékletek), ügyelünk 

a nyersvas összetételre, a nyersvassalakot nem engedjük a konverterbe jutni, különböző helyen ada-

goljuk a betétanyagokat, a hulladékban nem engedünk meg túl nagy és nehéz hulladékdarabokat, 

valamint szennyezőket. 

Ezeket, a kívánalmakat csak adott mértékben tud eleget tenni minden acélmű, a technológiai 

adottságainak megfelelően, de ha sikeres is, akkor is szüksége lehet a konverterbélés javítására, 

tartósságának növelésére. A következőkben a konvertertartósság növelésére használt módszerek 

kerülnek ismertetésre. 

 

4.2.1. Salakkenés 

Tűzállóanyag tartósság szempontjából előnyös módszer, a bázikus konvertersalak felkenése a 

falazatra, az adagok közti időben. A falazatra felrakódott salak a falazatot védi a mechanikus és 

kémiai hatásoktól, amíg le nem kopik. Előfordulnak olyan esetek, ahol a salakot adalékok segítsé-

gével (pl. dolomit) tovább sűrítik az eredményesebb használat érdekében.  

A DUNAFERR acélművénél használatos technológia szerint a konverterbélés típusától függően 

1200-1400 adag után van rendszeres falazatkenés. 

 

4.2.2. Salak fellövés 

A salakkenés továbbfejlesztett formája a salak fellövése (szétfröccsentése) a falazatra. Az eljá-

rás lényege, hogy a megfelelően sűrű, vagy besűrített salakot a lándzsa segítségével, nitrogéngáz 

használatával fellövik a falra. Előnye, hogy a falazatra körbe mindenhova kerül ilyenkor salak, míg 

a salakkenésnél csak az acél és a salakoldalra lehet salakot kenni. 

 

4.2.3. Felszórásos javítás 

A felszórásos javítás elve megegyezik az előző módszerek elvével, vagyis amíg a konverter fa-

lazatára rárakódott anyag le nem kopik, addig a falazat védve van a mechanikus és kémiai igénybe-

vételtől. Az eltérés az előző módszerekhez képest, hogy a felszórásos javítás esetében nem salakot, 

hanem tűzálló masszát juttatnak a falazatra. 
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A módszer lényege, hogy nedves tűzálló masszát sűrített levegővel ráfújnak a falra, az anyag 

odatapad a nedvesség elvesztésekor. A folyamatot torkrettálásnak, vagy nedves javításnak is neve-

zik. A torkrettáláshoz általában a falazattal közel azonos összetételű masszát használnak, ezért álta-

lában nagy MgO tartalmúak ezek az anyagok.  

 

A 4.12.a-c. képen a felszóró gép és a torkrettálás látható, a felhasznált anyag ~90 % MgO-t tartal-

maz. 

 

 
 

 
 

4.12a-c. ábra Felszórógép, a torkrettálás és falazat vastagságmérés [8] 
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4.12a-c. ábra Dunaújvárosban alkalmazott torkrettáló berendezések fényképe  

 

4.2.4. Száraz javítás 

Amíg az előzőekben vázolt falazatkenési módszerek főleg a kopások megelőzésére és javítá-

sára használatosak, addig a legtöbb helyen csak a sérült konverterbélés részek javítására használják 

a száraz javítás módszerét. 

 

Az eljárás során száraz tűzálló szemcséket tartalmazó anyagot juttatnak a konverterbe a sé-

rült falazati részre. A tűzállóanyag a felmelegedése után megolvadva, a konverter billegtetésével a 

megfelelő felületre felkenhető. A jelenleg használt anyagok általában nagy MgO tartalmúak, a 

folyósítószer bennük szurok vagy kátrány. Ezen anyagok felhasználására jellemző a 40-60 perc 

időszükséglet, illetve a folyamat jelentős füstképződéssel jár. A modernebb anyagok többször átkal-

cinált CaO-t tartalmaznak, bedolgozásuk kb. 15 percet igényel, nem füstölnek. Ezek az anyagok 

már nemcsak utólagos javításra, hanem a falazat felszórásos javításhoz is használhatók. 

A felszórásos és száraz javításos módszereket lehet optimalizálni. Elterjedten használnak olyan be-

rendezéseket, amelyek a konverter falazatának kopását rendszeresen méri, számítógép jelzi a felszó-

rás igényét. Ilyen berendezéseket gyárt pl. a Ferrotron cég (www.ferrotron.de) és használnak a Vo-

est-Alpine Acélműben (www.steelnet.org/vaii, www.vai.co.at). 

 

4.2.5. Csapolókő cseréje 

Csapoláskor a csapolókő (4.13.a. ábra) a folyékony acél erős eróziós hatása miatt gyakori cserére 

szorul, amely az előre elkészített sablontéglákkal 20-30 perc alatt megoldható. A cserére már kiala-

kítottak célgépet is, amit a 4.13.b. ábra szemléltet. 

 

http://www.ferrotron.de/
http://www.steelnet.org/vaii
http://www.vai.co.at/
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4.13a-b. ábra Csapolókő, csapolókövet cserélő gép [8] 

 

4.3. Konverteradag betétösszeállítása 

A konverteres acélgyártás során nem történik közvetlen energiabevitel. A teljes energiabevitelt 

a folyékony nyersvas fizikai (mérhető hőmérséklet) és kémiai hőtartalma (az oxidált alkotók – kar-

bon, szilícium, mangán, foszfor – oxidációs hője) adja. Ennek kell fedeznie a hőkiadásokat (csapolt 

acél hőmennyisége, füstgáz által elvitt hő, konverter falazat által elvont hő, salakképzés hőigénye). 

Ha a teljes betét nyersvasból állna, akkor a bevitt és képződött hő meghaladná a kiadásokat, ezért 

hűtés céljából acélhulladékot kellene adagolni. Mivel az adaggyártás során, a bevételi és kiadási 

oldal nagyon sok paraméterből áll és ezek adagról-adagra változnak, ezért nagyon fontos az adott 

konverterre és technológiára vonatkozó anyag- és hőmérleg felvétele. 

 

4.3.1. Hőmérleg 

A hőmérleg összeállítása a konverteradagok betétszámításának fontos része. Erre a feladatra a 

legtöbb helyen számítógépes programot alkalmaznak, ahol a primeradatok bevitelét és feldolgozását 

követően, a megtervezett szoftver megállapítja a betétalkotók (nyersvas, acélhulladék, égetett mész) 

pontos arányát. Ezek a szoftverek általában titkosítottak, elvi felépítésük és a számítási módszerük 

lényege, a 4.3.1.1. fejezetben kerül bemutatásra [13]. 

 

Egyszerűbb megoldást alkalmaznak az ISD Dunaferr acélművében, ami a 4.3.1.2. fejezetben 

olvasható. 

 

4.3.1.1. Hőmérleg elkészítéséhez szükséges adatok 

A számítás elvégzéséhez – az adott üzemi viszonyok között fennálló – állandó és adagról adagra 

változó adatok felmérése szükséges. 

 Állandó paraméterek: 

 csapolási tömeg, 

 oxigén összetétele, hasznosulása, 

 salakképzők összetétele, 

 reakciók során keletkező hőmennyiségek, 

 anyagokra vonatkozó fajlagos értékek (pl. fajlagos hőmennyiség) 
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 füstgáz, illetve barnafüst mennyisége, összetétele, hőmérséklete, 

 salak FeO tartalma, 

 C oxidációja során keletkező CO:CO2-arány, 

 konverter tűzálló béléséből a salakba kerülő tűzállóanyag, 

 a salak hőmérséklete, 

 a salak képződése során keletkező hőmennyiségek (J/kg), 

 falazaton keresztüli hőveszteség aránya. 

  

 Változó adatok: 

 nyersvas összetétele, 

 hulladék összetétele, 

 a salak elérendő bázicitása, 

 acél csapolási hőmérséklete. 

 

Az adatok felhasználásával kiszámítható a hőmérleg és ez alapján meghatározható a gyártandó 

adaghoz szükséges 

− nyersvas tömege, 

 hulladék tömege, 

 a salakképzők tömege, 

 felhasználandó oxigén mennyisége. 

 

4.3.1.2. Hőmérleg számításához szükséges paraméterek átlagos értékei 

 A nyersvas összetétele: 

 karbon  CC-nyv 4-4,5   % 

 szilícium CSi-nyv 0,3-1  % 

 mangán CMn-nyv 0,3-1  % 

 foszfor  CP-nyv 0,04-0,1 % 

 kén  CS-nyv 0,01-0,06 % 

 Az acélhulladék összetétele: 

 karbon  CC
acélhull.

 0,1-0,2 % 

 szilícium CSi
acélhull.

 0,1-0,2  % 

 mangán CMn
acélhull

 0,2-0,3 % 

 foszfor  CP
acélhull.

 ≤0,03  % 

 kén  CS
acélhull.

 ≤0,035  % 

 A nyersvas hőmérséklete: 

 Tnyv 1270-1330 ºC 

 A salak bázikussága 

 b=3-3,5 

 A fémes betét összetétele: 

 a betét nyersvas-tartalma Xnyv 75-85 % 

 a betét acélhulladék-tartalma Yacélhull.15-25 % 

 A karbon oxidációjának megoszlása: 

 a karbonoxidáció CO-ra eső része ZCO-CO2 85 % 

 a karbonoxidáció CO2-ra eső része  WCO-CO2 15 % 
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Az oxidációhoz befúvott oxigén 98%-ban hasznosul, 99,5%-os tisztaságú. További alkotói nitrogén 

(0,1%) és argon (0,4%). A C oxidációja során keletkező CO:CO2-arányt 85:15-nek feltételezzük. 

 

A reakciók során keletkező hőmennyiségek J/kg-ban: 

 

QC-CO= - 1,17·10
7
 

QC-CO2= - 2,82·10
7
 

QSi-SiO2= - 2,91·10
7
 

QMn-MnO= - 7,3·10
6
 

QP-P2O5= - 2,02·10
7 

QFe-FeO= - 4,58·10
6 

QFe-Fe2O3= - 7,20·10
6
 

 

A salak bázikussága 3-3,5 közötti, a salak vastartalma 17%. Ez utóbbi FeO és Fe2O3 alakban 

van jelen, részesedésük aránya 2:1. A salakképzőként felhasznált égetett mész összetétele: 

 

CaO   93% 

MgO     1% 

SiO2     2% 

Al2O3     2% 

izzítási veszteség   2% 

 

A salak hígfolyósítására használt bauxit mennyisége 0,4% a fémbetétre vonatkoztatva. Összeté-

tele:  

 

CaO     1,78% 

MgO     0,62% 

SiO2     22,0% 

Al2O3     50,0% 

Fe2O3     20,4% 

S     0,40% 

H2O     4,80% 

 

A konverter tűzálló béléséből a salakba kerülő dolomit mennyisége 3 kg/tbetét. Összetétele: 

 

CaO     54,5% 

MgO     38,0% 

SiO2     4,00% 

Al2O3     1,50% 

Fe2O3     1,50% 

CO2     0,50% 

 

A salak hőmérséklete 1670ºC.  

 

A salak képződése során keletkező hőmennyiségek (J/kg): 

 

 

Q2CaO·SiO2 = -3,56·10
6
 

Q3CaO·P2O5  = -1,12·10
7
 

Q2CaO·Fe2O3
 
= -1,3·10

5 
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QCaO·MgO = -2,23·10
6 

QCaO·Al2O3  = -4,07·10
5
 

 

A fémes betét 1%-a barnafüst (Fe2O3) formában a füstgázzal együtt távozik, melynek hőmérséklete 

1500 °C. A fémes betét további 1%-a mechanikusan bezáródik a salakba, illetve kidobódással távo-

zik a konverterből. A falazaton keresztüli hőveszteség az összes hő 6 %-a. A hőmérleg összeállítá-

sához szükséges fajhő- és olvadáshő értékek az alábbiak: 

 

4.1. táblázat Szilárd komponensek fajhő- és olvadáshő értékek 
 

Nyersvas 0,851 J/gK átlag 

Acélhulladék 0,448 J/gK 20-50 ºC 

  1,36 kJ/g 50-1627 ºC 

  0,825 J/gK 1627-1800 ºC 

Égetett mész 0,752 J/gK 20-50 ºC 

  1,57 kJ/g 50-1627 ºC 

  1,2 J/gK 1627-1800ºC 

Bauxit 0,88 J/gK 20-50 ºC 

  2,36 kJ/g 50-1627 ºC 

  1,28 J/gK 1627-1800 ºC 

Oxigén 1,31 J/gK 20-50 ºC 

  2,44 kJ/g 50-1627 ºC 

  1,67 J/gK 1627-1800 ºC 

 

4.2. táblázat Gázok fajhő értékei 
 

Gázok fajhője [kJ/m
3
K] 

Hőmérséklet [K] CO CO2 H2O N SO2 

1300 1883,2 3012,8 2327,9 1857,6 2988,1 

1400 2045,6 3276,6 2540,1 2112,2 3247,1 

1500 2200,1 3545,2 2758,2 2170,4 3510,6 

1600 2289,3 3815,7 2978,9 2328,5 3778,1 

1700 2525,9 4086,9 3165,2 2486,1 1049,9 

1800 2690,4 4360,4 3429,7 2646,7 ,,, 

 

4.3.1.3. Anyagmérleg számítása 

1. A fürdő oxidálandó alkotói: 

 

100

.acélhull

Cacélhull

nyv

Cnyv

betét

CYCX
C


 .     [%] 

acélbetét CCC          [%] 

 

100

.acélhull

Mnacélhull

nyv

Mnnyv

betét

CYCX
Mn


      [%] 

acélbetét MnMnMn         [%] 
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100

.acélhull

Siacélhull

nyv

Sinyv

betét

CYCX
Si


      [%] 

acélbetét SiSiSi          [%] 

 

100

acélhull

Pacélhull

nyv

Pnyv

betét

CYCX
P


      [%] 

acélbetét PPP          [%] 

 

Oxidálandó elemek mennyisége: 

PSiMnCoxid        [%] 

 

2. A fémes betét tömegének meghatározása: 

 

betétfémes

barnafüst

betétfémes

déskivető

betétfémes

oxid

acélbetétfémes mmmmm 









100100100

 [t] 

 

3. A kihozatal meghatározása: 

 

100
fémesbetét

acél

m

m
k         [%] 

 

4. Salakszámítások: 

 

 A szükséges bauxit mennyiségének meghatározása 

.fajlbetétfémes BmB         [t] 

 

 A falazatból a fürdőbe jutó dolomit mennyisége 

.fajlbetétfémes DmD         [t] 

 

 A keletkező oxidok tömegének meghatározása 

fémesbetétC

C

CO

COCOCO m
M

M
Zm   2

     [t] 

fémesbetétC

C

CO

COCOCO m
M

M
Wm  

2

22
     [t] 

betétfémesMn

Mn

MnO

MnO m
M

M
m        [t] 

betétfémesSiO

Si

SiO

SiO m
M

M
m 

2

2

2
      [t] 



73 

 

betétfémesP

P

OP

OP m
M

M
m 

2

52

52
      [t] 

 

 A beadagolandó égetett mész tömege: 

2SiO

CaO
b




  

fürdöbölDBÉ

DB

SiOSiODSiOBSiOÉ

CaODCaOBCaOÉ
b

É

2222 %%%

%%%




  

Égyak. = É∙(1+veszteség)       [t] 

 

 A salak vasoxid-tartalmának meghatározása 

%17salak

FeC  

FeO[%] : Fe2O3[%] = 2 : 1 

33,1
3

1

112

160

3

2

56

72

3

1

3

2

2

/

32

32


Fe

OFe

Fe

FeO

OFeFeO
M

M

M

M
L  

%61,2233,117
32/ 

 OFeFeO

salak

Fevasoxid
LCC  

 

 A vasoxid-mentes salak tömege 

   D

OFe

B

OFeOPSiOMnO

tesvasoxidmen

salak CDCBÉmmmm
3232522

100100   [t] 

 

 A keletkező salak mennyiségének meghatározása 

vasoxid

tesvasoxidmen

salak

salak
C

m
m






100

100
       [t] 

 

 A salak összetételének meghatározása 

100
salak

MnO

salak
m

m
MnO salak        [t] 

MgOsalakban =(MgO
é
%∙Égyak. + MgO

D
%∙D + MgO

F
%∙F)/msalak  [%] 

 

5. Az oxigénszükséglet meghatározása: 

 

OCO = 
C

O

M

M
25,0

∙ ZCO-CO2∙∆C∙mfémes betét     [t] 
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OCO2 = 
C

O

M

M
2 ∙ WCO-CO2∙∆C∙mfémes betét     [t] 

OMnO = 
Mn

O

M

M
25,0

∙∆Mn∙mfémes betét      [t] 

OSiO2 = 
Si

O

M

M
2 ∙∆Si∙mfémes betét      [t] 

OP2O5 = 
P

O

M

M

2

5,2 2 ∙∆P∙mfémes betét       [t] 

OFe2O3 = 
Fe

O

M

M

2

5,1
2 ∙cFe2O3-salak∙msalak +

Fe

O

M

M

2

5,1
2 ∙mfémes betét∙cbarnafüst  [t] 

OFeO = 
Fe

O

M

M
∙cFeO-salak∙msalak       [t] 

Oelméleti = OCO + OCO2 + OMnO + OSiO2 + OP2O5 + OFe2O3 + OFeO [t] 

Ogyakorlati = 
 

elméletiO
       [t] 

4.3.1.4. A hőmérleg számítása 

A konverteres acélgyártáshoz szükséges hőmennyiség:  

 

Qbe= Qnyersvas+Qhulladék+Qexot. reakc.+Qsalakképz. 

 

Qnyersvas= cnyv∙mnyv∙∆Tnyv= 0,851∙ mnyv∙(Tnyv-Tkörnyezet) 

Qhulladék = chull∙mhull∙∆Thull= 0,448∙mhull∙Tkörny. 

 

Qexot. ox. reakc.=  

QCO= ZCO-CO2∙∆C∙10
3
∙│QC-CO

ox
│ 

QCO2= WCO-CO2∙∆C∙10
3
∙│QC-CO2

ox
│ 

QSi-SiO2= ∆Si∙10
3
∙│QSi-SiO2

ox
│ 

QP-P2O5= ∆P∙10
3
∙│QP-P2O5

ox
│    ΣQ

ox 

QMn-MnO= ∆Mn∙10
3
∙│QMn-MnO

ox
│ 

QFe-FeO= FeOsalak∙10
3
∙│QFe-FeO

ox
│ 

QFe-Fe2O3= Fe2O3salak∙10
3
∙│QFe-Fe2O3

ox
│ 

 

Qsalakképz.= 

Q3CaO∙P2O5= mP2O5∙10
3
∙ Q3CaO∙P2O5

salak 

Q2CaO∙Fe2O3= (
100100100

323232

ÉFB
OFe

É
OFe

F
OFe

B  )∙10
3
∙ │Q3CaO∙P2O5

salak
│ 

QCaO∙MgO= (
100100100

ÉFB MgO
É

MgO
F

MgO
B  )∙10

3
∙ │QCaO∙MgO

salak
│ 
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QCaO∙Al2O3= (
100100100

323232

ÉFB
OAl

É
OAl

F
OAl

B  )∙10
3
∙ │QCaO∙Al2O3

salak
│ 

Q2CaO∙SiO2=SiO2
fürdőből

 ∙1000· │Q2CaO∙SiO2
salak

│+ 

+(
100100100

222

ÉFB
SiO

É
SiO

F
SiO

B  )∙10
3
 ∙│Q2CaO∙SiO2

salak
│ 

 

4.3.1.5. A hőfelhasználás 

Qki=Qacél+Qsalak+Qfüstgáz+Qhőveszteség 

 

Qcél=cacél∙macél∙∆Tacél=0,851∙mcél∙10
6
∙(Tacél-Tkörnyezet) 

Qsalak= 10
6
∙É∙(c20-50

É
∙T+c50-1627

É
+c1627-1670

É
∙(T1670-T1627))+10

6
∙B∙(c20-50

B
∙T+c50-1627

B
+c1627-

1670
B
∙(T1670-T1627)) 

Qfüstgáz=QCO+QCO2+QH2O 

 

QCO=VCO∙Tátl. ∙cco 

QCO2=VCO2∙Tátl. ∙cCO2 

QH2O=VH2O∙Tátl. ∙cH2O 

 

Tátl.= (Tnyersvas+Tacél) ∙0,5 

 

VCO=OCO∙
COM

41,22
 

VCO2=OCO2∙

2

41,22

COM
 

VH2O=(CH2O
É
∙É+ CH2O

D
∙D+ CH2O

F
∙F)· 

OHM
2

41,22
 

 

4.3.1.5. LD-konverter anyag- és hőmérlege (példa) 

A kiírásban szereplő paraméterek: 

 

 A nyersvas összetétele: 

 karbon CC-nyv  4,25 % 

 szilícium CSi-nyv  1,0 % 

 mangán CMn-nyv  0,8 % 

 foszfor CP-nyv  0,05 % 

 kén  CS-nyv  0,02 % 

 

 Az acélhulladék összetétele: 

 - karbon CC-acélhull. 0,2 % 

 - szilícium CSi-acélhull. 0,2 % 

 - mangán CMn-acélhull 0,2 % 

 

 A nyersvas hőmérséklete: 

 Tnyv 1310 ºC 
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 A salak bázicitása 

 b=3,25 

 A fémes betét összetétele: 

 a betét nyersvas-tartalma  Xnyv  80 % 

 a betét acélhulladék-tartalma Yacélhull. 20 % 

 A karbon oxidációjának megoszlása: 

 a karbonoxidáció CO-ra eső része ZCO-CO2 85 % 

 a karbonoxidáció CO2-ra eső része  WCO-CO2 15 % 

 

 

Anyagmérleg-számítás 
 

 

1. A fürdő oxidálandó alkotói: 

%44,3
100

2,02025,480

100

.








 acélhullCacélhullnyvCnyv

betét

CYCX
C .

%39.3%05.0%44,3  acélbetét CCC  

 

%68,0
100

2,0208.080

100

.








 acélhullMnacélhullnyvMnnyv

betét

CYCX
Mn  

%48,0%2.0%68,0  acélbetét MnMnMn  

 

%84,0
100

2,0200,180

100

.








 acélhullSiacélhullnyvSinyv

betét

CYCX
Si  

%84,0%0%84,0  acélbetét SiSiSi  

 

%046,0
100

03,02005,080

100

.








 acélhullPacélhullnyvPnyv

betét

CYCX
P  

%026,0%020,0%046,0  acélbetét PPP  

 

Oxidálandó elemek mennyisége: 

 

%736,4%026,0%84,0%48,0%39,3  PSiMnCoxid  

 

2. A fémes betét tömegének meghatározása: 

tm

tm

mmmtm

mmmmm

betétfémes

betétfémes

betétfémesbetétfémesbetétfémesbetétfémes

betétfémes

barnafüst

betétfémes

déskivető

betétfémes

oxid

acélbetétfémes

2225,107

10093264,0

01,001,004736,0100

100100100


















 

 

3. A kihozatal meghatározása: 
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%26,93100
2225,107

100
100 

t

t

m

m
k

fémesbetét

acél  

 

4. Salakszámítások: 

 A szükséges bauxit mennyiségének meghatározása 

 

ttBmB fajlbetétfémes 42889,0%004,02225,107.   

 

 A falazatból a fürdőbe jutó dolomit mennyisége 

 

tkg
t

kg
tDmD fajlbetétfémes 32166,066,32132225,107.   

 

 A keletkező oxidok tömegének meghatározása 

 

tm
M

M
Zm fémesbetétC

C

CO

COCOCO 20910,72225,1070339,0
12

28
85,0

2
   

ttm
M

M
Wm fémesbetétC

C

CO

COCOCO 99916,12225,1070339,0
12

44
15,02

22
   

 tm
M

M
m betétfémesMn

Mn

MnO

MnO 6643,02225,1070048,0
55

71
  

 

tm
M

M
m betétfémesSiO

Si

SiO

SiO 9300,12225,1070084,0
28

60
2

2

2
  

tm
M

M
m betétfémesP

P

OP

OP 0638,02225,10700026,0
62

142

2

52

52
  

 

 A beadagolandó égetett mész tömege: 

2SiO

CaO
b




  

 

fürdöbölDBÉ

DB

SiOSiODSiOBSiOÉ

CaODCaOBCaOÉ
b

É

2222 %%%

%%%




  

 

25,3
03720,2%02,0

1829,0%93,0

9300,1%04,032166,0%22,04288,0%02,0

%545,032166,0%0178,0,04288%93,0












tÉ

tÉ

tttÉ

ttÉ
b

ÉÉ

 

 

 

tÉ

Ét

ÉttÉ

ÉttÉ

4,7

865,0438.6

93,01829,06209,6065,0

93,01829,003720,202,03
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Égyak. = É∙(1+veszteség)=7,4 (  1 +
100

2
 )=7,548  [t] 

 

 A salak vasoxid-tartalmának meghatározása 

%17salak

FeC  

 

FeO[%] : Fe2O3[%] = 2 : 1 = Fe 2 O 3 =22,6651 
3

1
 = 7.5550 [%] 

     FeO =22,6651  
3

2
= 15,1100 [%] 

 

3332,1
3

1

112

160

3

2

56

72

3

1

3

2

2

/

32

32


Fe

OFe

Fe

FeO

OFeFeO
M

M

M

M
L  

 

%6651,223332,117
32/ 

 OFeFeO

salak

Fevasoxid
LCC   

 

 A vasoxid-mentes salak tömege 

   
   

tm

ttttttm

CDCBÉmmm

mentesoxidvsalak

mentesoxidvsalak

D

OFe

B

OFeSiOMnOmentesoxidvsalak

7162,10

100

5,1100
32166,0

100

4,20100
42889,04,70638,09300,16643,0

100100

.

.

. 32322

















 

 A keletkező salak mennyiségének meghatározása 

t
t

C

m
m

vasoxid

vasoxidsalak

salak 6126,14
6651,22100

7162,10100

100

100














  

 

 A salak összetételének meghatározása 

%5460,4100
6126,14

6643,0
100 

t

t

m

m
MnO

salak

MnO

salak

salak  

 

MgOsalakban =
salak

DBé

m

DMgOBMgOÉMgO 
 

[S] = [%]01361,0
6126,14

100

38
32166,0

100

62,0
42889,0

100

1
4,7





  

 

5. Az oxigénszükséglet meghatározása: 

OCO = 
C

O

M

M
25,0

∙ ZCO-CO2∙∆C∙mfémes betét = t1194,42225,107
100

39,3

100

85

12

16
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OCO2 = 
C

O

M

M
2 ∙ WCO-CO2∙∆C∙ acélm    = t356,1100

100

39,3

100

15

12

32
  

 

OMnO = 
Mn

O

M

M
25,0

∙∆Mn∙ acélm   = 1396,0100
100

48,0

55

16
  [t] 

  

OSiO2 = 
Si

O

M

M
2 ∙∆Si∙ acélm    = 96,0100

100

84.0

28

32
  [t] 

 

OP2O5 = 
P

O

M

M

2

5,2 2 ∙∆P∙ acélm   = 033,0100
100

026,0

62

80
  [t] 

 

OFe2O3 = 
Fe

O

M

M

2

5,1
2 ∙cFe2O3-salak∙S +

Fe

O

M

M

2

5,1
2 ∙macél∙cbarnafüst = 

9016,0
100

1
100

112

48
6126,14

100

5550,7

112

48
    [t] 

 

OFeO = 
Fe

O

M

M
2 ∙cFeO-salak∙S = 2616,16126,14

100

1100,15

56

32
  [t] 

 

Oelméleti = 
][7712,82616,19016,0033,096,01396,0356,11194,4

325222

t

OOOOOOO FeOOFeOPSiOMnOCOCO




 

 

Ogyakorlati = 
 

elméletiO
 = 9951,8

100

98

100

5,99

7712,8




 [t] 

 

A hőmérleg számítása 
 

 

A konverteracélgyártáshoz szükséges hőmennyiség:  

Qbe= Q nyersvas +Q hulladék +Q .. reakcexot .+ Q salakképző =  

 

Qnyersvas =  cnyv ∙ mnyv ∙ ∆Tnyv= 0,851 ∙ mnyv ∙ (Tnyv -Tkörnyezet) = 

  GJ27.88
1000

29.88273
29.8827320131041.80851.0   

Qhulladék = chull∙mhull∙∆Thull= 0,448∙mhull∙(T50-Tkörny.) = 

  GJ51918.3
1000

18.3519
18.35192027381.26448.0   

Qexot. ox. reakc.= QCO+QCO2+QSi-SiO2 +QMn-MnO +QP-P2O5 +QFe-FeO +QFe-Fe2O3  = 

= 36.14 + 15.37 + 26.2 + 3.757 + 0.4331 + 5.052 + 15.896 = 102.74 GJ 
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QCO= ZCO-CO2∙∆C∙10
3
∙│QC-CO

ox
│  betétM  

= GJ14.36
10

10614.3
1017.12225.107100039.385.0

9

10
7 


  

 

QCO2= WCO-CO2∙∆C∙10
3
∙│QC-CO2

ox
│  betétM  

= GJ37.15
10

105.1
1082.22225.107100039.315.0

9

10
7 


  

 

QSi-SiO2= ∆Si∙10
3
∙│QSi-SiO2

ox
│  betétM  

      = GJ2.26
10

1062.2
1091.22225.10710000084.0

9

10
7 


  

 

QMn-MnO= ∆Mn∙10
3
∙│QMn-MnO

ox
│  betétM  

= GJ757.3
10

3757076400
1030.72225.10710000048.0

9

6   

 

QP-P2O5= ∆P∙10
3
∙│QP-P2O5

ox
│  betétM  

= GJ4331.0
10

433178900
1002.22225.107100000020.0

9

7 
 

QFe-FeO= FeOsalak∙10
3
∙│QFe-FeO

ox
│  salakm  

= GJ052.5
10

5052683480
612.141058.410000755.0

9

6   

QFe-Fe2O3= Fe2O3salak∙10
3
∙│QFe-Fe2O3

ox
│  salakm  

= GJ896.15
10

01589668704
612.141020.710001511.0

9

6   

 

Qsalakképz.= 
322 OFeCaOQ  + Q

322 OFeCaO  + QCaO∙MgO + QCaO∙Al2O3 + Q2CaO∙SiO2 =  

= 0.109 + 0.012 + 0.44 + 0.17 + 0.99 = 1.622 GJ 

 

322 OFeCaOQ  = GJQm
salak

OFeCaOOFe 109.0
10

109575000
103.11061.14

100

5.7
10

9

53

2

3

3232
 

 

Q
322 OFeCaO    = 















100100100

323232

zégetettmés

zégetettmés

Dolomit

dolomit

bauxit
OFe

É
OFe

F
OFe

B  

  322

310 OFeCaOQ

GJ012.0
10

847.12001399
103.110

100

0
4.7

100

5.1
32166.0

100

4.20
42889.0

9

53 







  

 

QCaO∙MgO= (
100100100

zÉgetettmés

zégetettmés

dolomit

dolomit

Bauxit MgO
É

MgO
F

MgO
B  )∙10

3
∙ │QCaO∙MgO

salak
│= 

GJ44.0
10

1.443524517
1023.210

100

1
4.7

100

38
32166.0

100

62.0
42889.0

9

63 
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QCaO∙Al2O3= (
100100100

323232

zÉgetettmés

égetetmész

Dolomit

dolomit

Bauxit
OAl

É
OAl

F
OAl

B  )∙10
3
∙ 

│QCaO∙Al2O3
salak

│= 

GJ17.0
10

172616853
107.410

100

2
4.7

100

5.1
32166.0

100

50
42889.0

9

53 







  

 

 

Q2CaO∙SiO2=SiO2
fürdőből

 ∙ │Q2CaO∙SiO2
salak

 

│+(
100100100

222

zÉgetettmés

zégetettmés

Dolomit

dolomit

Bauxit
SiO

É
SiO

F
SiO

B  )∙10
3
∙ 

∙│Q2CaO∙SiO2
salak

│= 

GJ99.0
10

3.915843464

1056.310
100

2
4.7

100

4
32166.0

100

22
42889.01056.303720.2

9

636













 

 

A hőfelhasználás: 

Qki = Qacél + Qsalak + Qfüstgáz + Qhőveszteség   GJ07.15274.1100001048.0324.0140   

 

Qcél=cacél∙macél∙∆Tacél=0,851∙mcél∙10
6
∙(Tacél-Tkörnyezet) = 

  GJ140
10

10404.1
20167010100851.0

9

11
6 


  

Qsalak= 10
6
∙É∙(c20-50

É
∙T+c50-1627

É
+c1627-1670

É
∙(T1670-T1627))+10

6
∙B∙(c20-50

B
∙T+c50-1627

B
+c1627-

1670
B
∙(T1670-T1627)) = 

       

GJ324.0
10

324590000

4328.136.23088.042889.010432.157.1752.03010

9

66





 

Qfüstgáz=QCO+QCO2+QH2O GJ
KJ

000010480.0
10

5.10480
7.34294.43604.2690

9
  

 

QCO=VCO∙Tátl. ∙cco GJ
KJ

015.0
10

6.15555301
2690176328.3

9
  

QCO2=VCO2∙Tátl. ∙cCO2 GJ
KJ

005225.0
10

93.5227421
4.4360176368.0

9
  

QH2O=VH2O∙Tátl. ∙cH2O GJ
KJ

000120931.0
10

22.120931
7.34291763020.0

9
  

 

Tátl.= (Tnyersvas+Tacél) ∙0,5 
 

Kakkorfigyelembevesszüktáblázatotaha

KC

1800:

176314905.016701310
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VCO=OCO∙
COM

41,22
28.3

28

41.22
11.4   

VCO2=OCO2∙

2

41,22

COM
68.0

44

41.22
35.1   

VH2O=(CH2O
É
∙F dolomit+ CH2O

B
∙F dolomit) 

OHM
2

41.22
020.042889.0

100

8.4
  

 

4.3.1.6. Hőmérleg meghatározása diagram alapján 

Vannak üzemek – ilyen a Dunaferr is – ahol nem alkalmaznak számítógépes programot 

betétösszeállításhoz, mivel jó biztonsággal tartani tudják a stabil betétviszonyokat és a fúvatásvégi 

összetétel is csekély mértékben változik. Ekkor alkalmazható egyszerűbb betétösszeállítás is, mint 

például diagram alkalmazása (4.14. ábra), ahol csak a nyersvas szilíciumtartalma és hőmérséklete, 

illetve az acél fúvatásvégi célhőmérséklete változik. 

 



 

  

   

 

 

819,4139194

826,3736264

834,0659341

841,7582418

1270

1290

1310

1330

815,9340659

1350

810

820

830

840

850

860

870

0,95 0,85 0,75 0,65 0,55

Nyersvas Si (%)

F
a

jl
a

g
o

s
 n

y
e

rs
v

a
s

 f
e

lh
a

s
z
n

á
lá

s
 (

k
g

/t
)

Minden 10°C acél (fúvatásvégi) hőmérséklet emelkedés

5,8 kg/t folyékony nyersvasba kerül 

Fúvatásvégi paraméterek:

C: 0,04%

Mn: 0,25%

T: 1665 C°

 
 

4.14. ábra Betétösszeállításkor alkalmazható, jó közelítésű diagram 
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Forrrás: ISD Dunaferr Zrt.
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4.3.2. Betétanyagok dokumentálása 

Az összes adaghoz készül összesítő, amin pontos megnevezéssel és tömeggel szerepel 

minden beadagolt betétanyag. Az ISD Dunaferr-nél alkalmazott acélgyártási lapról a hulla-

dékra vonatkozó szakaszt a 4.3. táblázat tartalmazza. 

 

4.3. táblázat Betétösszeállítási adatlap 
 

 

 

I. LD Acélgyártási Lap 

AC_01_008-0.verzió 

Készült a ACORACLE rendszerrel 

Tabló azonosító : MO-01 

2011.05.05 10:16:37 
  

 
ADAGSZÁM:535740       Gyártás dátuma:2011.05.04       Kampány/falazat:93/74 

Cél minőség: St 24           Cél C: .04 %           Cél hőfok: 1680 °C 

------------------------------------------------------------------------- 

 Hulladékok:                                            Nyersvas: 

 Régi adagolható AN1:04.00 Báláz.új hullad.ULS1:00.00 |    Szilárd vas: 000.00 

Vegy.hull.báláz.AVS1:03.20 Gépek,ac.öntv.ARM1-2:00.00 |  Folyékony vas: 115.00  

Salakból kiterm.AöV1:04.20 Betétbe adagolt FeMn:00.00 |     Salakhúzás: Nem 

Vasúti bon.nehéz AN3:00.00 Betétbe adagolt FeSi:00.00 | 

 8mm f.nehéz AN1(>8):00.00 Betétbe egyéb ötvöző:00.00 | C    Mn   Si    S    P 

Vegy.hull.ollóz.AVO1:00.00 Régi adagol.AN2,ALO1:00.00 | 4.26 0.76 0.57 .015 .067 

 Kov.üz. új hull.AR1:00.00 Belső achul.UN2,UL1b:14.00 |        (Cr: 0.022) 

  Betonacél AR2,ARS1:00.00  Forgácsbrikett AFS1:02.40 | Hőfok: 1256°C (09:30:00)* 

           Cu ötvöző:00.00  Sredder hullad.ALh1:02.60 | 

Külső új ad.UN1,UL1k:00.00    Hulladék összesen:30.40 | Összesen: 115.00  

Berakás: 09:48 - 09:49              Kanálszám: 4      Beöntés: 09:52 - 09:54 

 

4.4. Konverter adagolása 

Az esetlegesesen szükséges melegjavítást követően, a felkészített betétanyagokat megha-

tározott sorrendben adagolják a konverterbe. Először mindig a hulladékot adagolják be, majd 

a nyersvasat. 

A gyártandó acélhoz előkészített acélhulladékot az erre a célra szerkesztett hulladékos-

teknőben, (más szóval: kanálban) készítik elő és ebből öntik be a konverterbe (4.15. ábra). 

Az acélhulladék adagolása előtt, a konvertertestet kb. 30 fokra előre billentik, a hulladé-

kos teknőt (kanalat) tartó daruval a teknő orrát a konverter torok nyílásába illesztve elvégzik a 

hulladék beöntését. Ezt követően a konvertert a csapolási oldalra billentve biztosítják a hulla-

dék egyenletes eloszlását. Általában egy teknős adagolást alkalmaznak, de túl laza hulladék 

esetében több teknős adagolás is előfordulhat. 
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4.15. ábra Acélhulladék beöntése a konverterbe [8] 

 

Az acélhulladék beadagolása után – egy másik daruval odaszállított – folyékony nyersvas 

beöntése (4.16. ábra) következik. A beöntés összetett feladat, mivel a nyersvasüst fenék ré-

szének emelésével szinkronban, a konvertert a nyersvassugár irányába kell fordítani. 

 

 
 

4.16. ábra Folyékony nyersvas beöntése a konverterbe [8] 

 

4.5. Fúvatás 

A fúvatást a konverterrel szemben elhelyezett fúvatásvezérlő helységből irányítja a 

fúvatásvezető. (4.17. ábra). Vízzel hűtött lándzsával (4.18a-b. ábra) fúvatják be, a betét pontos 

ismerete alapján, számítással meghatározott mennyiségű oxigént, a program szerinti intenzi-

tással. 
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4.17. ábra Fúvatásvezérlő-pult 

 

  
 

4.18a-b. ábra Az oxigénbefúvó vízhűtéses lándzsa mozgatása, a lándzsa fejének belső szer-

kezete 8 

 

Az LD Acélgyártási Lap fúvatási diagram része (4.19. ábra) rögzíti a fúvatás során befújt 

oxigén intenzitását, a lándzsa pozícióját, a közben beadagolt hozaganyagok tömegét. 
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     T.idő Oxigén  Mész  Folyp v.brik LDsal. HBI Pellet  MgO  Koksz Dolomit 

         ----- ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------ ----- ----- ---

-- 

Főfúvatás:   (09:55:54-10:14:13) 

     18.33  6955   6566    0      0     0     0    0      0     0      0 
 

4.19. ábra Fúvatási diagram 

 

A fúvatás két szakaszból áll. Az acélfürdőtől messzebbről végzett lágyfúvatás végzi el az 

égetett mész olvasztását, majd a keményfúvatás (kisebb lándzsa magasság) feladata a fürdő 

oxidációja. 

A szublándzsa használata (4.18a. ábra felső felén látható) a fúvatás közbeni füstgáz-, 

acélelemzéssel – idő és költség megtakarításként – lehetővé teszi a célhőmérséklet és összeté-

tel minél pontosabb eltalálását. 

 

4.6. Salakképzés 

A salakképzést szolgáló égetett mész tömegét betétszámítás során határozzák meg, a 

nyersvas szilíciumtartalmának figyelembevételével. A nyersvas salakja a konvertersalak ösz-

szetételét károsan befolyásolná, mivel nagy mennyiségű SiO2-ot és kenet tartalmaz, ezért el 

kell kerülni átjutását. Ennek érdekében sok helyen már a keverőkemencébe történő beöntés 

előtt gépi salaklehúzást végeznek. 

A salakképzés, a számított égetett mész tömegének kb. 60 %-ának beadagolását követően, 

az oxigén fúvatás indításával kezdődik (4.19. ábra. A meszet először lágyfúvatással megol-

vasztják, majd beadagolják a maradék meszet is. 

Amennyiben a fúvatásvégi kéntartalom meghaladja az előírt értéket, akkor további mész 

adagolásával utánfúvatást végeznek. 

4.7. Mintavétel 

A fúvatás végén a hőmérséklet, az acél és a salak összetételének megállapítására mintát 

vesznek. (A szublándzsa használata nem válthatja ki teljesen a hagyományos mintavételt, csak 

a fúvatás végét jelzi előre.) 
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Az Acélgyártási Lapon regisztrálásra kerülnek a mintavételek időpontjai és az összes mért 

adat (4.4. táblázat.) 

 

4.4. táblázat Az Acélgyártási Lapon feltüntetett mért eredmények 
 

         pr.idő      C    Mn    S    P  Cu    Cr   Ni   Mo | Hőfok °C, idő  

        --------  ----- ---- ---- ---- --- ----- ---- ---- | -------------- 

1.LDA  (10:20:00) 0.029 .140 .020 .005 .06 0.047 .039 .005 | 1674(10:17:27) 

                                                           | 1656(10:22:06) 

     

Celox mérések: 10:18:06->611.8ppm,1668°C; 10:18:58->0°C;  

     

            SiO2  CaO   FeO   MnO   MgO  Al2O3 SumS P2O5  Báz. 

           ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----- 

1.    LDS  14.25 46.54 27.47  6.32  1.63  2.51 0.13 1.05 03.27 

 

4.7.1. Hőmérsékletmérés 

Az olvadék hőmérsékletét hőmérő-szonda segítségével mérik (4.20b. ábra). A konvertert 

mintavételi irányba fordítják, a védőpajzsot betolják, majd az olvasztár bedugja a hőmérőpál-

cát (4.20a. ábra) az acélfürdőbe, amire hőmérőszondát húztak. A mérőműszer eltérő dudaszó-

val jelzi a szonda jó és hibás felhelyezését, illetve az érvényes és érvénytelen mérés végét is. 

Kijelzőn olvasható le a mért hőmérséklet (4.20c. ábra), a számítógépes adagnaplóba automa-

tikusan bekerül a mért érték a mérés időpontjával együtt. 

 

      
 

4.20a-c. ábra Hőmérés művelete, hőmérőszonda, hőmérőműszer 

 

Amennyiben túlzottan nagy az olvadék hőmérséklete, hűtésre égetett meszet, vagy 

konvertersalakot adagolnak a konverterbe. 

4.7.2. Aktívoxigén-tartalom mérés 

A kiemelt minőségeknél megmérik az acélolvadék aktívoxigén-tartalmát is. A vizsgálatot 

az adaglapon „Celox mérés” megnevezéssel tüntetik fel. 

Ugyanolyan módszerrel mérik, mint a hőmérsékletet, csak más szondával és egy másik 

pálcával, amit egy külön műszerre kötnek (4.21.a-b ábra). Ez a szonda is méri a hőmérsékle-

tet, továbbá képes a karbontartalmat is meghatározni, a mért értékek szintén regisztrálásra 

kerülnek. 
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4.21a-b. ábra Aktívoxigén-mérő szonda és műszer 

 

4.7.3. Acélminta vétele 

Az acélösszetétel meghatározására diszkpin (lollipop) mintát vesznek (4.22a. ábra). Az 

összetételi mintát a hőméréshez hasonló módon veszik ki a konverterből (4.23. ábra) egyszer 

használatos szondával. A szonda papírborítása elég, a benne elhelyezett lemezformába felszí-

vott acélt a beépített alumíniumhuzal csillapítja, majd megszilárdul. 

A kivett mintát az adagszámával és a minta azonosítójával (LDA) feliratozott papírzacs-

kóba helyezve csőpostával elküldik az elemző laborba. A laborban a minta fejrészét előkészí-

tik (köszörüléssel vagy maróval) (4.22b. ábra), majd spektrométer segítségével meghatároz-

zák az általános összetételét. A próbaszárából (1 grammos mintából) elemanalizátorral meg-

határozhatják az acél karbon, kén, oxigén és nitrogéntartalmát. 

Az elemzés eredményét 3 percen belül a számítógépes hálózaton elküldik az acélgyártó-

nak és párhuzamosan bekerül az Acélgyártási Lap-ra is. 

 

 
 

 
 

4.22a-b. ábra Mintavevő szonda, előkészített és vizsgált diszkpinminta 
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4.23.a-b ábra Acélminta kivétele 

 

4.7.4. Salakösszetétel mérése 

A salakmintát az acélminta kivételekor pálcára felragadt salakból veszik ki (4.24. ábra) és 

az acélmintához hasonlóan feliratozott (LDS) zacskóban küldik el a laborba. A mintát röntgen 

vizsgálattal elemzik. 

 

  
 

4.23a-b. ábra Salakminta kivétele, salakminta 

 

4.8. Utánfúvatás 

Az acélgyártó határozza meg – a készacél összetétele, a csapolókő állapota, az üst hőmér-

séklete, az üstmetallurgiai állomás leterheltsége, és az öntés függvényében – a fúvatásvégi 

hőmérsékletet, karbontartalmat és kéntartalmat. Amennyiben eltérést tapasztal (kisebb hőmér-

séklet, nagyobb karbon vagy kéntartalom) akkor utólagos oxigénfúvatást rendel el, ha a kén-

tartalom magas, akkor a salak tömegét növelik. Az „Acélgyártási Lap”-on feltüntetik az 

utánfúvatás tényét, okát és hosszát (4.24. ábra). 
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     T.idő Oxigén  Mész  Folyp v.brik LDsal. HBI Pellet  MgO  Koksz Dolomit 

     ----- ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------ ----- ----- ------- 

Főfúvatás:   (07:28:14-07:47:31) 

     19.28  7349   6517     0      0     0     0     0     0     0     0  

Utánfúvatás előtt:  540     0      0     0     0     0     0     0     0  

Utánfúvatás: (07:56:48-07:57:36)    Ok: Kén                  

      0.80   293      0     0      0     0     0     0     0     0     0  

         

____________________________________________________________________ 

Összesen 20.14 7642 7057   0      0     0     0     0     0     0     0  

 

4.24. ábra Oxigénfúvatási diagram 

 

4.9. Utánöblítés 

A fúvatás megkezdésétől a konverter aljába épített öblítőköveken keresztül nitrogént fú-

vatnak az olvadékba. Ennek feladata az összetételi és hőmérsékleti homegenitás biztosítása, a 

reakciótermékek salakba juttatása. A fúvatás végén a nitrogénről átállnak a drágább, de az 

acélban egyáltalán nem oldódó argon befúvására. A csapolást megelőzően intenzívebb argon-

öblítés történik – amennyiben a hőmérséklet és az időzítés megengedi – a fürdő aktívoxigén-

tartalmának mérséklésére. 

 

4.10. Csapolás 

Csapolás előtt előkészítik az üstöt: 

 előző adag salakját eltávolítják, 

 letisztítják a porózustéglát, 

 kitisztítják a kagylót (ha kell cserélik), 

 leellenőrzik a tolózárat (szükség esetén cserélik), 

 hevítőálláson előmelegítik (4.25a. ábra,) 

 csapolás előtt felállítják, üstkocsiba helyezik (4.25b. ábra), 

 bekötik az inertgázcsatlakozót, 

 homokot töltenek (behomokolják) a kagylóba. 
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4.25a-b. ábra Üst a hevítőálláson és az üstszállítókocsi 

 

Az üsthöz kapcsolódó műveletek a „Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológia 

tervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai” című jegyzetben kerültek 

részletes bemutatásra. 

 

Amennyiben az acél összetétele és hőmérséklete is megfelel az előírtaknak, megkezdik a 

csapolást. A konvertertestet csapolóirányba fordítva a csapolónyíláson keresztül megindul az 

acél kifolyása (4.26a-b. ábra). A szükséges ötvözést az üstbe végzik, sugárba adagolva. 

 

  
 

4.26a-b. ábra Konverter buktatása csapolóirányba, acélcsapolás  

 

Az oxigénes konverteres acélgyártásnál az elektroacélgyártással ellentétben nincs lehető-

ség a salak részleges eltávolítására, ezért a teljes salakmennyiség még a konverterben van 

csapoláskor. A konvertersalak magas FeO-tartalma (~20 %) reoxidáció forrása lehet és az 

üstmetallurgiai kezelést is jelentősen megnehezíti. Ezért lényeges, hogy csapoláskor ne kerül-

jön az üstbe a konvertersalak. 

 

4.10.1. A salak visszatartása a konverterben 

A salakvisszatartása nehéz feladat, mivel a salak az acél tetején úszva csapolási állásba 

fordulva még az acél előtt távozik a konverterből. Ezt az „előfolyást” gyors átfordítással lehet 

lokalizálni, vagy a csapolásvégi „utánfolyást” a csapolás megfelelő időben történő megszakí-

tásával lehet mérsékelni, esetleg megakadályozni. 

A salak átjutását a csapolónyílás megfelelő időbeni elzárásával lehet a legjobban megaka-

dályozni. Erre két megoldás is létezik: egyiknél a csapolónyílásba beúszó záróelem zárja le a 
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csapolónyílást, másiknál pedig egy szerkezet, amely kívülről zárja el a salak útját. Az utóbbi 

működtetése a salak kifolyását figyelve manuálisan vagy automatikusan történik. 

Automatikus működtetésnél a külső bezárás, mind a visszabuktatás egy kifolyást figyelő 

rendszert igényel, ahol az acél és a salak eltérő hőmérsékletét, illetve színét megkülönbözetve 

ad jelzést a rendszernek, amennyiben a kifolyásban a salak aránya elér egy előre meghatáro-

zott arányt. 

 

4.10.1.1. Salakvisszazáró elem alkalmazása 

A salak és az acél közötti sűrűségkülönbség elvén alapuló technológia szerint egy olyan 

elemet juttatnak a csapolás utolsó részében fürdőbe, amely fokozatosan a csapolónyílásba 

húzódik, majd optimális esetben lezárja azt. 

Dunaújvárosban a záróelem egy cementszegény tűzálló betonból (Al2O3-tartalma min. 94%) 

készült golyó. (4.27a. ábra), amit bejuttatnak a konverterbe (4.27b-c. ábra), ami a csapolás 

végén elzárja a csapolónyílást. 

 

  
 

 
 

4.27a-c. ábra Salakvisszazáró golyó és bejuttatása 

 

4.10.1.2. Salakdetektálás 

Ha a kifolyás salaktartalma meghaladja kritikus szintet, akkor meg kell szakítani a csa-

polást, és salakcsapolással kell folytatni. Azt, hogy mikor van ez a szint, azt nem lehet vizuá-

lisan pontosan megállapítani, ezért kifejlesztettek erre szolgáló berendezéseket.  

A konverter előtti pódiumba beépített salakdetektáló kamera (4.28a. ábra) csapoláskor 

figyeli a kifolyást. A kamera a 3,9 m hullámhosszúságú tartományban érzékeli a kibocsátott 

elektromágneses sugárzást. Minél nagyobb a tárgy hőmérséklete, annál nagyobb a kibocsátott 
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sugárzás energiája és mivel a salak melegebb, mint az acél ezért könnyen megkülönböztethető 

az acéltól (4.28b). 

 

  
 

4.28.ábra Kifolyást figyelő kamera mérési rendszere, kiértékelő felület [14] 

 

A másik lehetséges megoldás a csapolókőbe épített elektromágneses szenzor használata 

(4.29. ábra). 

 

 
 

4.29. ábra Elektromágneses salakfelismerő szenzor beépítése 

a konverter csapolókőbe 15 

 

Amikor a csapolt acél-salak arány eléri beállított értéknek megfelelő (jelenleg 50% fölött) 

átfolyt salakmennyiséget, a salakdetektáló berendezés figyelmeztető jelzést ad, ekkor vagy 

bezár a zárószerkezet vagy megszakítják a csapolást és visszabuktatva a kemencét. 

 

4.10.1.3. Csapolónyílást bezáró szerkezet 

A salakvisszatartásának legbiztosabb módszere a csapolónyílás bezárása. Az indításához 

szükséges a jelet a salakdetektáló berendezés adja meg. Erre a célra több megoldás is létezik, 

az egyik a kalapács (4.30. ábra), amely indításakor automatikusan bereteszeli a csapolónyílást. 
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4.30. ábra Salakvisszazáró szerkezete [8] 

 

4.10.1.4. Ötvözés, elődezoxidálás 

Az acélminta, az aktívoxigén-tartalom és a fürdő hőmérséklete alapján az acélgyártó meg-

határozza a salakképzők, ötvözők és dezoxidálószerek tömegét, amit beprogramoz az adagoló 

rendszerbe – a digitális acélgyártási lapon automatikusan rögzítik – (4.31. ábra). Az ötvözőket 

bunkerrendszerben tárolják (4.32a. ábra), ahonnan automatikusan kerülnek bemérésre a be-

programozott tömegek. 

 

 
 

4.31. ábra Ötvözőadagoló berendezés kezelőpultja 

 

Az ötvözőanyagok az ötvözőanyagtároló bunkerokba fenékürítős körbunkerekkel kerül-

nek felkészítésre.(4.32b. ábra). 
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4.32a-b. ábra Bunkerrendszer teteje, fenékürítős körbunker 

 

A bemérendő anyagok rázóadagolókon keresztül jutnak a mérlegbunkerokba, ahonnan 

azokat egy surrantó segítségével adagolják az üstbe a csapolás közben. 

 

 
 

4.33. ábra Adagolás surrantón keresztül az üstbe 

 

Az üst 1/4-es töltöttségi szintjénél kell elvégezni a karbonos elődezoxidációt. Az üstben 

lévő acél fövésének csillapodása után, az üst 1/5-ös és 2/3-os töltöttségi szintje között kell 

végrehajtani a többi dezoxidáló és ötvöző anyag adagolását. Az adagolási sorrend: koksz, 

FeMn, FeSi, Al, egyéb ötvözők (Cr, Nb, V, Ti, B). A nem oxidálódó ötvözőket (Mo, Ni, Co) 

a konverterbe lehet adagolni, a FeP-t pedig az üstfenékre. 

Az ötvözést követően kell adagolni a szekunder salak képzésére szolgáló anyagokat (ége-

tett mész, folypát, timföld, aluminátsalak). A CaO+CaF2 keverék esetén a folypát mennyisége 

~ 10%. 

A beadagolt salakképzők oldódását az üst folyamatos mozgatásával, a benne lévő acél „lö-

työgtetésével” kell elősegíteni. 

 

Az Acélgyártási Lap-on rögzítésre kerül az összes művelet (4.34. ábra). 

 

4.34. ábra Csapolási adatokat rögzítő adaglap 
 

Acélcsapolás: 08:02:12 - 08:09:21        Salakcsapolás: 08:09:54 - 08:13:43 

                   7.15 perc                                 3.82 perc 

Salakvisszazárás: Igen                           Üstszám: 2/25/1 
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Az utolsó fúvatásig felhasznált N2:  37.78 m3         Ar:   28.92 

Az utánöblítésre felhasznált                          Ar:    1.87 

  Ötvözés 

  idő     FeMn  Al   CaO 

--------  ---- ---- ---- 

08:04:49    70*           

08:04:52        270       

08:05:11             653  

--------  ---- ---- ---- 

Összesen    70* 270  653  

 

A csapolás időtartama nagyban függ a csapolónyílás keresztmetszetétől, amit a használati 

ideje határoz meg. A szükséges idő nemcsak a gyártás hosszára van befolyással, hanem köz-

vetve a minőségére. A hosszabb idejű csapolás nagyobb visszahűlést eredményezhet, illetve 

több időt és nagyobb esélyt a légkörből történő gázfelvételre (oxigén, hidrogén, nitrogén). A 

rövid idejű csapolás viszont a salakvisszatartást nehezíti meg. 

 

Amennyiben nem volt sikeres a salakvisszatartás, akkor vagy a salakot kell eltávolítani, 

vagy pedig hígítani szükséges, azonban ennek korlátot állít az üst befogadóképessége és a 

salak megolvasztásának feladata. Szintén megoldás lehet a salak dezoxidálása, alumíniumdara 

vagy magas fémalumínium-tartalmú aluminátsalaknak az üstsalakra adagolásával. 

 

Csapolást követően mintát vesznek az üstből (4.35. ábra), hogy az üstmetallurgiai állo-

másra érkezéskor már ismert legyen az acél összetétele. 

 

 
 

4.35. ábra Mintavétel az üstből csapolást követően 

 

4.11. Salakcsapolás 

A csapolást – mint ahogy az előzőekben már jeleztük – megszakítják mikor a kifolyó su-

gárban többségbe kerül a salak. Ekkor átfordítják a konvertertestet salakcsapoló irányba és 

salaküstbe ürítik a konverter tartalmát (4.36a-b. ábra). Általában még marad némi acél a kiön-

tött salakban, ezeket a salak lehűlése után kitermelik és visszaadagolják az adagba.(Ez az ún. 

salakvas) 
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4.36a-b. ábra Salakcsapolás 
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5. ÍVFÉNYES ELEKTROACÉLGYÁRTÁS GYAKORLATA 

Az acélgyártás feladata, hogy a rendelkezésre álló betét- és reagens anyagokból – energia-

bevitel, majd energia-elvonás után – olyan kristályos szerkezetű acélterméket hozzon létre, 

amelynek alakja, összetétele, zárványtartalma, tömörsége és felületi minősége megfelel az 

előírt követelményeknek. 

Az ívfényes elektroacélgyártás kialakulásának kezdetén a martinacélgyártáshoz hasonló 

periódusokból állt: adagolás, olvasztás, frissítés, salakhúzás, dezoxidálás, kikészítés, csapolás-

falazat adagközi javítása. Ez a kétperiódusos (frissítés, illetve dezoxidálás-kikészítés) techno-

lógiai sor ~3-5 órás adagidőt igényelt. Ennek időtartama és termelékenysége hozzámérhető 

volt a martinacélgyártáshoz, de az oxigénes konverteres (LD) eljáráshoz viszonyítva azonban 

már túlzottan hosszú volt. Erre megoldásként az olvasztás intenzifikálását, a dezoxidálást csa-

polás közbeni és a kikészítési periódus üstmetallurgiával történő kiváltásával választották. 

Mivel már elmaradt a kemencében történő dezoxidálás-kikészítés, ezért egyperiódusúként 

szokás említeni ezt az eljárást. (5.1. ábra) 

 

 
 

5.1. ábra Hagyományos és intenzifikált UHP elektroacélgyártás technológiai folyamatai 

 

A bázikus elektroacélgyártásnál két alapvető technológiai módszert különböztetünk meg. 

Ezek leegyszerűsítve, a felhasználásra kerülő betétanyag és a legyártandó minőség függvé-

nyében a következők lehetnek: 

− Egyperiódusú (vagy más néven egy salakos) eljárás. 
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Az eljárás vagy csak oxidáló- vagy csak redukáló szakaszból áll. Első esetben a fris-

sítés befejeztével az acélt (a kemencében vagy) üstben dezoxidálják, majd a salak-

mentes csapolás után öntésre irányítják. Második esetben a frissítési szakasz elmarad 

és beolvadás után rögtön megkezdik a redukáló szakasz elvégzését. Ez a módszer fő-

leg az ötvözött hulladékok visszahasználásánál előnyös, amikor a betét 70-80 %-át 

ismert összetételű ötvözött hulladékból állítják össze és ezt kis karbon tartalmú hul-

ladékkal kiegészítve beolvasztják. Innen ered az eljárás neve: átolvasztásos vagy át-

ömlesztéses eljárás. (Ez az eljárás azonos az indukciós kemencében történő adag-

gyártással.) 

 

− Kétperiódusú (két salakos) eljárás. 

Mind az oxidáló, mind a periódus a kemencében zajlódik. Az oxidálósalakot a frissí-

tési periódus végén eltávolítják, majd új, redukálósalakot képeznek, ami a csapolást 

követően az üstben is a olvadékon marad. 

 

Az egy- és kétperiódusú acélgyártó eljárások a metallurgiai műveleteket egy berendezés-

ben, a kemence reakcióterében oldják meg. A korszerű, modern acélgyártás már nem egyet-

len, hanem két reakciótérrel dolgozik. A primerberendezésben (elektrokemence, konverter) az 

olvasztást és oxidációt (frissítést) hajtják végre, a szekunder berendezésben (üst vagy üstke-

mence) végzik el az acél kikészítését: a folyékony acél dezoxidálását, kéntelenítését, ötvözé-

sét, zárvány- és gáztalanítását , valamint homogenizálását és hőmérsékletének beállítását. 

 

Meg kell említeni a hagyományos elektroacélgyártás egyes technológiai szakaszainak 

,,részleges átmentését” a korszerű UHP kemencék gyártástechnológiájába. A 5.1. ábrából lát-

ható, hogy az acél kikészítését már a primerberendezésben elkezdik (habos salakos karbonos 

salakredukció), ezt a csapolás közbeni műveletekkel (salakvisszatartás, korrekciós salakkép-

zés, ötvözés) folytatják, melyet azután üstmetallurgiai módszerekkel tovább finomítanak. 

 

5.1. Elektroacélgyártás betétszámítása 

Az adagolást megelőzően betétszámítást kell végezni. Ez különösen fontos ötvözött hul-

ladék feldolgozása esetén. 

 

Betétszámítás főbb alapelvei: 

a.) A betét karbon tartalmát úgy kell beállítani, hogy a beolvadt acélfürdő karbon 

tartalma, az eredményes frissítés lefolytatása érdekében, a gyártandó acél kar-

bon előírását legalább 0,30 %-al meghaladja. 

b.) Betét összeállításnál figyelni kell arra, hogy az adagolandó betétalkotók szeny-

nyező tartalma ne érje el a kész acélra előírt értéket. (Pl.: Cu < 0,30 %; Ni/Cu < 

0,40; Sn + Sb < 0,025 %) 

c.) Amennyiben folyékonyacél visszatartásos (,,hot heel”) eljárást alkalmaznak, 

úgy a betét tömegének meghatározásánál figyelembe kell venni, a csapoláskor 

kemencében hagyott folyékony acél mennyiségét. 

d.) Ötvözött acélhulladékok visszahasznosításánál ügyelni kell a gazdaságos fel-

használásra. Ez elsősorban azokra az elemekre vonatkozik, melyek az acél-

gyártás hőmérsékletén nem oxidálódnak, mint pl.: Ni, Mo, Cu. (A krómtartal-

mú hulladékok esetében, kétsalakos eljárás esetén, 0,7 % Cr-nál nagyobb bevi-

tel, a frissítés közbeni leégés miatt nem ajánlott) 
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e.) Az ívkemence összes betétjének tömegét a kemence fenék és váll állapota hatá-

rozza meg. A folyékony acél szintje nem lehet magasabb hagyományos felépí-

tésű kemencéknél, mint a csapoló-nyílás alsó része 

f.) A betét tömegének meghatározásánál, figyelembe kell venni, az adaggyártás 

közben adagolandó vasalkotók tömegét, de számolni kell az oxigénes frissítés 

közben várható leégéssel (kálóval) és öntőcsarnoki veszteséggel is. 

 

Leégési veszteségek miatt a betét tömegét növelni szükséges. A vas- és acélhulladék faj-

ták kihozatali veszteségére a 5.1. és a 5.2. táblázat ad információt. 

Az elektroacélok gyártása két- vagy egyperiódusú technológiával történhet, melyet két- 

vagy egysalakos technológiának is neveznek. Megemlítjük, hogy a korszerű S(UHP) ívke-

mencéknél bevezetett újabb technológiáknál (lásd 5.1 ábrát) ez a megkülönböztetés ideje 

múlt. 

 

5.1.1. Kétperiódusú (hagyományos) elektroacélgyártás betétszámítása 

A betétszámítás elvégzésénél fontos szempont az egyes betétalkotók kihozatalának isme-

rete. Erre ad támpontot a 5.1. táblázat. 

 

5.1. táblázat Vas-és acélhulladékfajták kihozatala 
 

Megnevezés 

Térfogatsűrűség 

minimum 

(kg/m
3
) 

Max. ada-

golási arány 

(%) 

Folyékony acéltömeg-

re számított kihozatal 

(%) 

Nehéz acélhulladék 1000-1500 50 92 

Laza acélhulladék 700 50 85-90 

Vegyes acélhulladék 800 50 90-95 

Bála 1200 10 85 

Schredder 1200 35 85-90 

Nyersvas és kokillatöredék 1500 20 92 

Fémesített pellet 1800-2000 25 88 

 

 Betétféleségek súlyozott vesztesége miatt:   6-9  % 

Öntési veszteség:      2-3  % 

Kihozatal biztonság érdekében.    1-2  % 

Összesen:       9-14 % 

 

A betétszámítás kétféle módszerrel történhet: 

− manuálisan (számológép, táblázat), 

− számítógép segítségével. 

 

Első eset, a kevésbé összetett előírású alapacélok, valamint számítógépes kiépítettség hi-

ánya esetén használatos módszer, második esetben a betáplált alapadatokból a számítógép 

számolja ki a betétalkotókat, és a gyártás közbeni ötvözők, salakalkotók mennyiségét. 
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5.1.2. Manuális betétszámítás 

A betétszámításnál a leöntendő készacél tömegéből és a 5.1. táblázat szerinti vesztesé-

gekből indulunk ki és ehhez viszonyítva számítjuk ki a betétalkotókat. 

Az adag tömegének meghatározása után, az alkalmazandó hulladékfajták típusának, szá-

zalékos arányának és mennyiségének számítása ,,betétösszeállítási táblázatok” segítségével 

történhet. 

 

 Példaként egy nemesíthető acélminőség betétszámítását ismertetjük: 

 

 Minőségjel: GMFNC 

 Kémiai összetétel előírás (%): 

 C    =  0,32-0,42 

 Si    =    0,17-0,37 

 Mn  =   0,25-0,50 

 S     =  max. 0,030 

 P     =  max. 0,030 

 Cr   =  1,30-1,70 

 Ni    =  1,30-1,70 

 Cu   =  max. 0,30 

 Mo  =  0,20-0,30 

 

 

 Leöntendő acélmennyiség (kg):    84 000  

 Leégési veszteség (kg):       6 400 

 Öntőcsarnoki veszteség (kg):          2 500 

 Biztonsági többlet (kg):       1 600 

 Összesen (kg):      94 500 

 

Feltételezés szerint rendelkezésre áll a gyártandó acél összetételével azonos (saját) acél-

hulladék, melynél a kétperiódusú acélgyártásnál behatárolt max. 0,7 % Cr beolvadás tartásá-

hoz max. 40 %-os visszahasznosítással számolhatunk). 

 

5.2. táblázat Kétperiódusú elektroacélgyártás fémesbetét számításának összesítése 
 

Fémes betét 

Adagolás 

technológiai 

szakasza 

Tömeg 

(kg) 
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo Al 

Koksz Kemence 500 0,42          

C-hulladék  Kemence  40 500   

0,27 

 

0,28 

 

0,020 

 

0,020 

0,06 0,10  

0,.20 

0  

Ötvözött hulladék Kemence  50 700 0,12 0,59 0,59 0,10  

FeMo (72 % Mo) Kemence 165         0,11  

Ni fém (98 % Ni) Kemence 720       0,75    

Számított beolvadási 

összetétel 

  0,52 0 0,18 0,015 0,030 0,50 1,44 0,20 0,21  

Ni fém (98 % Ni)  

Frissítés 

178       0,13    

FeMo (72 % Mo) 62         0,04  

FeCr (71 % Cr)  

 

Kikészítés 

1 340      1,02     

FeMo (72 % Mo) 65         0.05  

FeSi (75 %-os) 500  0,35         

FeMn (80 %-os) 200   0,17        

Al fém (99 %-os) 88          0,03 

Számított összes tömeg és 

összetétel: 

 94 518 0,52 0,35 0,35 0,015 0,010 1,52 1,57 0,20 0,30 0,03 
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Az ötvöző- és dezoxidálóanyagok mennyisége a kész acél kémiai összetételéből a következő 

képlet szerint számítható: 

)100(

100)( 21

ZB

CCQ
A




  

Ahol: 

 A  = ferroötvöző tömege (kg), 

 Q  = folyékony fém tömege (kg), 

 C1  = kívánt alkotótartalom a kész acélban (%), 

 C2  = alkotótartalom az acélban adagolás előtt (%), 

 Z  = az alkotó kiégése az alkalmazáskor, 

 B   = az alkotótartalom az ötvözőben. 

 

5.1.3. Számítógépes betétszámítás 

Az acélművek számára tervezett számítógépes rendszerek általában magukban foglalják a 

mű teljes egészében lejátszódó technológiai folyamatok irányítását és felügyeletét és az eze-

ken belül található alrendszerekkel segítik az egyes termelőegységek munkáját. 

 

5.1.4. Egyperiódusú elektroacélgyártás betétszámítása 

A kétperiódusú elektroacélgyártásnál ismertetett betétszámításhoz hasonlóan történik az 

egyperiódusú betétszámítása. Különbséget csak a kikészítési szakasz 5.1. ábra szerinti válto-

zása képez. A kétsalakos eljárás kikészítési szakaszában és a későbbi üstmetallurgiai kezelés-

nél beadagolt ötvözőanyagokat, egysalakos eljárásnál a frissítési (nem oxidálódó ötvözők: pl. 

Mo, Ni) és csapolási szakaszokban kell elvégezni. Erre mutat be példát az 5.3. táblázat, ahol 

az 5.2. táblázatban szereplő acélminőség egysalakos eljárásra átdolgozott betétösszeállítása 

látható. 

 

5.3. táblázat Egy periódusú elektroacélgyártás fémes betét számításának összesítése 
 

Fémes betét 

Adagolás 

technológiai 

szakasza 

Tömeg 

(kg) 
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo Al 

Koksz Kemence 500 0,42          

C-hulladék  Kemence  40 500  
 

0,27 
 

0,28 
 

0,020 
 

0,020 

0,06 0,10 
 

0,.20 

0  

Ötvözött hulladék Kemence  50 700 0,12 0,59 0,59 0,10  

FeMo (72 % Mo) Kemence 165         0.11  

Ni fém (98 % Ni) Kemence 720       0,75    

Számított beolva-
dási összetétel 

  0,52 0 0,18 0,030 0,030 0,50 1,44 0,20 0,21  

Ni fém (98 % Ni) Beolvadási 

eredményt 
követően: 

kemencébe 

178       0,13    

FeMo (72 % Mo) 62         0,04  

FeMo (72 % Mo) 65         0.05  

FeCr (71 % Cr) 
Csapolás 

közben 
1 340      1,02     

FeSi (75 %-os) Csapolás 
közben, az 

üstbe 

500  0,35         

FeMn (80 %-os) 200   0,17        

Al fém (99 %-os) 88          0,03 

Számított összes 

tömeg és összeté-
tel: 

 94 518 0,52 0,35 0,35 0,015 0,010 1,52 1,57 0,20 0,30 0,03 
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5.2. Elektroacélgyártás adagvezetése 

Az előkészített betétalkotók adagolása előtt az adaggyártást irányító vezetőnek meg kell 

győződnie a biztonságos adaggyártás feltételeiről: 

− a salaktál és öntőüst rendelkezésre állásáról 

− az öntőmű fogadókészségéről 

 

5.2.1. Hulladékadagolás 

Kezdetben az ívfényes kemencék néhány tonna befogadóképességűek voltak, amiket 

kézzel adagoltak (Lásd az 5.2.1.2. fejezetet) A kemencék betéttömegének növekedése és az 

adagidő csökkentésének igénye miatt a kemencetest tetejét leemelhetővé tették (5.2-3. ábra), 

ami lehetővé tette a kemence gyorsabb és jobb kitöltését biztosító ún. kosaras adagolást. 

 

 
 

5.2. ábra Elfordítható boltozatú kemence [16] 

 

 
 

5.3. ábra Eltolható boltozatú kemence [16] 
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Mivel a hulladék fajlagos tömege jóval kisebb (~1-1,5 t/m
3
), mint az olvadéké, ezért az 

elektrokemencébe történő betétadagolás, a rendelkezésre álló acél- és vashulladék fajtájától és 

térfogattömegétől függően általában több kosaras adagolással történhet. 

 

5.2.1.1. Kosárrakási technológia 

Az egyszerű lamellás szerkezeteknél (5.4. ábra) a kosár lamelláinak bekötése kender- 

vagy drótkötéllel történhet. Első esetben a kosár kinyitása a kenderkötél elégésével, másik 

esetben a daru kisemelőjére (a kisebbik emelőhorgára) akasztott drótkötéllel lehet szétnyitni a 

kosár fenekét és ez által a hulladék beöntését elvégezni. 

 

 
 

5.4. ábra Lamellás adagolókosár rajza [16] 

 

Korszerű megoldás látható az 5.5a-b. ábrán, ahol a két gömbhéjból kiképzett fenék 

szétnyitását szintén a daru kisemelőjére akasztott drótkötéllel végzik. 

 

  
 

5.5a-b. ábra Nyitható fenekű kosárral végzett hulladék berakás [8] 

 

A kosarak számának meghatározása a rendelkezésre álló nehéz-, közepes- és kis-

térfogattömegű betétanyagok mennyiségétől függ. Üzemszerűen a betét adagolása általában 

két kosárral történik, de nagyobb mennyiségű laza hulladék bevitele esetén gyakori, a három 

vagy ettől több kosaras adagolás is. 

 

− Egy kosáradagolás adagolás esetén a rakási sorrend: 

− a kosár fenekére kb. 20 kg/t égetett mész, 

− karbonizáló anyag (ha szükséges), 
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− a teljes betét kb. 25 %-át kitevően: könnyű (~ 1,2 t/m
3
) hulladék, 

− nem oxidálódó ötvöző anyagok Ni-granália vagy katód, FeMo), 

− közepes és nehéz hulladék, 

− záró rétegként: könnyű hulladék. 

− Több pl. három kosáradagolás esetén, a betét elosztása a következően történhet: 

− I. kosár: ~ 40 % 

− II. kosár: ~ 35 % 

− III: kosár: ~ 25 % 

 

A kosarat daru segítségével a fenéktől ~ 300 mm távolságra leengedik (acéltócsa vissza-

hagyási technológia esetén ez a távolság ~ 500 mm), majd kioldják a kosár fenekét. A további 

kosarak adagolása a kemencében lévő betét 70 – 80 %-ának a beolvadása után történik. 

 

5.2.1.2. Kéziadagolás elektroacélgyártásnál 

Kezdetben a kisméretű ívfényes kemencéknél kézzel történt az adagolás, ami jelentősen 

lelassította az adagolást. Ekkor salakolóajtó elé tettek egy görgőt, majd egy rakólapátra he-

lyezték – a nagyobb darabokat daruval, a kisebbeket kézzel – az acéltömbös hulladékokat, 

majd a lapátot betolva pontosan a kijelölt helyre jutatták a darabokat. 

Ez az eljárás szinte teljesen visszaszorult, csak laboratóriumi, illetve öntödei kemencék-

nél, használnak még kézirakású kemencéket. 

 

5.2.2. Kétperiódusú elektroacélgyártás adagvezetése 

A bázikus kétperiódusú elektroacélgyártási technológia – az 1960-as években kialakult 

üstmetallurgiai eljárások ugrásszerű fejlődéséig – a legszélesebb körben elterjedt acélgyártási 

eljárás közé tartozott. 

A kétperiódusú elektroacélgyártás az alábbi technológiai szakaszokból áll [1], [7]: 

− Adagközi melegjavítás, 

− Betét összeállítás, 

− Berakás, 

− Olvasztás, 

− Frissítés, 

− Frissítősalak eltávolítás, 

− Kikészítés, 

− elődezoxidálás, 

− raffináló salakképzés, 

− ötvözés, 

− végdezoxidálás, 

− csapolás. 

 

5.2.2.1. Adagközi kemence karbantartás (melegjavítás) 

Az elektrokemencéből kicsapolt adagot követően, a kemence tűzállófalazatának állapotát 

szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. A kemence üres állapotában, a fenék mélységének 

vagy magasságának ellenőrzésére speciális mérőpálcát használnak. Az acél-visszahagyásos 

technológiánál a hűtővíz hőmérsékletének és a fenékbe épített hőmérséklet-mérőpálcák segít-
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ségével ellenőrzik a fenék állapotát. Amennyiben szükséges kijavítják a csapolócsatorna tűz-

állófalazatát (fenékcsapolásnál a tolózárbetét cseréjét). 

 

Ha a fenéken gödör van, akkor a sérült részt magnezit téglatörmelékkel vagy szemcsés 

magnezittel kitöltik, és lezárt ajtó mellett az elektródák leengedésével beégetik. Amennyiben 

a fenék állapota az eredeti állapottól magasabb, úgy kis karbontartalmú adag programozásá-

val, majd (túl)frissítésével (C < 0,03 %) lehet a feneket koptatni. A kemence váll-részének 

javítása az erre a célra tervezett felszóróberendezések (lásd 3.8. ábra) segítségével történhet. 

Az adag berakása előtt az elektródokat alaphelyzetbe (fenéktől mért 300 mm távolságra) 

állítják. Amennyiben elhasználódásuk miatt hosszabbítás szükséges, úgy az erre a célra terve-

zett – csavaró nyomatékot is mérő – berendezéssel hozzácsavarozzák az új elektródtagot a 

meleg állapotban lévő elektródokhoz. 

 

A csapolónyílást adagolás előtt be kell zárni: 

 Csatornás csapolás esetén először kitisztítják a csapolónyílást és csatornát, majd dön-

göléssel zömített száraz javítóanyaggal zárják be a nyílást. 

 Fenékcsapolású kemencénél (acélvisszahagyás esetén salakolóirányba kell buktatni a 

kemencét) mielőtt bezárnák a csapolónyílást ki kell tisztítani a kifolyás helyét, majd be 

kell zárni a tolózárat és száraz záróanyaggal (púposan) kell kiönteni a tölcsérszerű nyí-

lást. 

 

5.2.2.2. Olvasztás 

Az olvasztás kézi- és automatikus üzemmódban végezhető. Fontos szabály, hogy a beol-

vasztás megkezdésekor, az egyenletes ívhúzás bekövetkezéséig a transzformátor teljes terhe-

lésének max. 80 %-nak megfelelő teljesítménnyel szabad az olvasztást megkezdeni. Az 

egyenletes ívhúzást követően bekapcsolható a maximális teljesítmény fokozat és indítható (ha 

a kemence ezzel felszerelt) az oxigénlándzsa, vagy oxigén-földgáz vagy oxigén-földgáz-

karbon injektálásos szuperégők és a fenéken keresztüli nitrogén vagy argon áramoltatása. 

Eközben a salakképzést égetett mész adagolásával, a habosítást C-injektálással segítik. 

Több kosaras adagolásnál az újabb kosarat akkor adagolják, amikor a kemencében lévő 

hulladék összeroskadt és a fenéken lévő folyékony acél megközelíti a 70 %-os értéket. 

 

Beolvadtnak akkor tekinthető a betét, ha falazatán feltapadt acélhulladék nem látható és a 

folyékony acél hőmérséklete elérte a min. 1580 °C-ot. Ekkor lehet a fürdő és salak összetétel-

ének meghatározásához a mintákat (próbákat) kivenni. 

 

5.2.2.3. Frissítés 

− A frissítés feladata az olvadék „átmozgatása” a betét karbontartalmának oxidációjával, 

valamint a nem kívánatos szennyező elemek eltávolítása. 

− Frissítéskor az acélfürdőben oldott elemek közül csak azok oxidálhatók ki részben, 

vagy teljesen, amelyeknek oxidjai az acélgyártás hőmérsékletén stabilabbak, mint a 

FeO. Ilyen elemek: Al, Ti, V, Si, Mn, Cr és a C. 

− A frissítéshez szükséges oxigént kezdetben vasérccel vitték be a kemencébe, ma már 

erre a célra szinte mindenütt oxigéngázt használnak. 

− A frissítés további fontos feladata az acél hidrogén és nitrogén gáztartalmának csök-

kentése. 
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− Az eltávolított oxidsalak helyett új salakot képeznek, melynek mennyisége a betét tö-

megének 1-1,5 % -a. 

− A fém-salak rendszerben az oxigén kisebb része a folyékony fémben, nagyobb része a 

salakban oldódik, melyet általában FeO-ban kötött oxigénnek tekintik. Ennek aránya a 

megoszlási hányadossal jellemezhető: 

)(
)(

][
Tf

FeO

FeO
LFeO   

ahol: 

LFeO=  megoszlási hányados 

[FeO] = az acélfürdőben oldott FeO (%) 

(FeO) = a salak szabad FeO tartalma (%) 

f(T) =  a megoszlási hányados hőmérséklettől való függése 

 

− A frissítés közbeni folyamatok sebessége függ a FeO-nak a fém- és salakolvadékon 

belüli diffúziós sebességétől és a két fázis határán lejátszódó anyagátadás sebességé-

től. 

 

A frissítés közben lejátszódó oxidációs folyamatok részletes tárgyalását az 

,,Acélmetallurgia alapjai” című jegyzet tartalmazza, a gyakorlatban történő kivitelezésnél a 

következők szerint kell eljárni: 

− A frissítést a beolvadásra előírt hőmérséklet elérése után lehet elkezdeni. 

− Ha a gyártandó minőség nem oxidálódó elemekre is tartalmaz előírást, úgy ezek ötvö-

zését az előírás középértékére kell elvégezni. 

− Fogyólándzsával történő frissítéskor a lándzsát 20-30 fokos szögben kell az acélfürdő-

be meríteni, 50-200 mm merülési mélységig. 

− Frissítéskor legalább 0,3 % karbont kell oxidálni, 20-60 Nm
3
 intenzitással. 

− A frissítés ideje alatt a salak ajtóküszöbön (gáton) történő lefolyását biztosítani kell. 

− A frissítés befejezésekor acél-, gáz-, salakminták kivételével és elemzésével, valamint 

hőmérsékletméréssel kell a technológiai előírásokat ellenőrizni. 

 

A hidrogén és a nitrogén a folyékony- és szilárd vasban egyaránt oldódik. Oldhatóságuk a 

hőmérséklet és nyomás függvénye. 

A hidrogén folyékony acélba való bekerülése, az ötvöző- és salakképző anyagokban ol-

dott hidrogénnel, gyártás közbeni hidrogén-disszociáció útján vagy a levegő páratartalmával 

történhet. Nitrogén felvételre, szintén a bevitt anyagokból, a kemence atmoszférájából vagy 

az esetlegesen alkalmazott nitrogén-injektálásos módszer által van lehetőség. 

A kristályos acélban maradó hidrogén atomjai a kristályrácsokban lévő vasatomok közé 

ékelődnek. A hőmérséklet csökkenésével onnan kilépve molekuláris hidrogénné egyesülnek 

és kristályközi üregeket, pórusokat okoznak. A pórusokban visszamaradt 3…10 mm átmérőjű, 

nagy nyomású hidrogénmolekulák az acélban repedéseket (pelyheket) okozhatnak, melyek az 

acél felhasználásakor törési gócok lehetnek, veszélyeztetve ezzel az élet- és vagyonbiztonsá-

got. 

Az acélban oldott gázok részleges eltávolítására, a frissítéskor keletkező CO-

gázbuborékok felszínre törő áramoltatásával, valamint az ezt segítő semleges gázokkal (Ar, 

N2) történő öblítéssel van lehetőség. 

 

Frissítés befejezése után acél-, gáz- és salakminták kivételével, majd elemzésével ellen-

őrzik az acél összetételét és ha azok összetétele és az elvégzett hőmérsékletmérés eredménye 
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megfelel az előírt értékeknek elvégzik a kemencében maradt oxidsalak eltávolítását. 

(nagysalakhúzás) 

 

5.2.2.4. Oxidsalak eltávolítása 

Kétszakaszos eljárásnál, a gyártandó acélminőség szennyezőkre vonatkozó szigorítás 

függvényében az oxidsalakot több lépcsőben távolítják el. Ez történhet: 

− beolvadás végén 

− frissítés első fázisában, 

− frissítés végén 

 

A küszöböt száraz javítóanyaggal kell felszórni salakolás előtt, hogy a rászilárdult salak 

könnyűszerrel eltávolítható legyen. A salakot vízhűtéses salakolóhákkal (kaparóvassal) vagy a 

ajtóküszöbön történő lefolyatással lehet eltávolítani. A salaküstbe került salak a magas FeO-

tartalma miatt folyamatos mozgásban van, ezt pl. víz folyatásával, vagy vizes sóder adagolá-

sával lehet mérsékelni. 

Adagonként salaktálat cserélnek, majd azt a salakhányóra juttatják. A lehűlt acélgyártási 

salakból kitermelik az esetlegesen belekerült acélt (salakvasként mint betétanyag hasznosul), 

majd a salak a cementgyártásnál kiválóan feldolgozható. 

 

5.2.2.5. Kikészítés 

A salak eltávolítása után, ha a tiszta acélfelületre adagolt kokszporral vagy elektródtör-

melékkel – ha szükséges – el kell végezni a karbonizálást, a beviendő ötvözőanyagok 

karbontartalmának figyelembe vételével, majd azonnal el kell kezdeni az acél felület oxidáci-

ótól való védelmét új salak képzésével, melynek mennyisége az összes betét tömegének 2-3 

%-a. 

Az oxidsalak eltávolítása után a folyékony acélban oldott oxigént el kell távolítani. 

Dezoxidálásra azokat az elemeket lehet használni, amelyek oxidációhoz való vegyrokonsága 

nagyobb – az acélgyártás hőmérsékletén –, mint a vasnak (5.6. ábra). A dezoxidáció történhet: 

kicsapásos, illetve diffúziós dezoxidálással. 
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5.6. ábra Oxidok képződési szabadentalpia változása a hőmérséklet függvényében [17] 

 

A kicsapásos dezoxidáció lényege, hogy a dezoxidáló anyagot közvetlenül a fémolvadék-

ba adagolják, ahol az acél aktívoxigén-tartalmával (FeO) lép reakcióba, elvonva az oxigént. 

Erre a célra azok az elemek alkalmazhatók, amelyeknek a dezoxidációs terméke nem oldódik 

az acélolvadékban, hanem szilárd, folyékony vagy gázalakú idegen fázis alakjában kiválik. 

Kicsapásos dezoxidálás céljára legtöbbször alkalmazott elemek – növekvő 

dezoxidálóképesség szerint – a következők: Mn, Si, Ti, Al, Mg, Ca, de gyakori dezoxidáló 

elem a Zr, Ce, La, Nb, Ta, B, és vákuumban a C. 

 

Diffúziós dezoxidáció alatt a salak FeO-tartalmának csökkentését értjük, amely szerint, 

az FeO-megoszlás egyenlete szerint csökkenthető az acél aktívoxigén-tartalma is. Ilyenkor a 

dezoxidálóanyagokat őrölt (C, Si) vagy granulátum (Al) formájáben adagolják a folyékony 

salak felszínére, melyek közvetett formában végzik el acélolvadék oxigén tartalmának csök-

kentését. A salak redukálását mindaddig addig folytatják, amíg annak felülete a szürke szín-

ről, fehér színre változik. Megfelelő salakredukálás esetén az acélfürdő FeO + MnO tartalma 

1 % alatt tartható.  

 

A kéntelenítését – az acél dezoxidálásához hasonlóan és időben arányosan – kicsapásos 

és diffúziós úton végezhetjük. 

A kicsapásos kéntelenítés általános reakcióegyenlete: 

[Me] + [S] = (MeS) 

ahol az egyensúlyi állandó: 

][][

][

SMeS

MeS
S

aa

a
K
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A diffúziós kéntelenítésnél a ként a fémolvadékból a salakba viszik. Ez a kén salak és 

fémolvadék közötti arányának szabályozásával az alábbi általános reakcióegyenlet szerint 

megy végbe: 

[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) 

egyensúlyi állandója: 

)(][

)()(

CaOFeS

FeOCaS

S
aa

aa
K




  

A dezoxidálás és kéntelenítést követően, 

− mintavétellel ellenőrzik a kémiai összetételét, 

− elvégzik az ötvöző elemek előírt szintre történő beállítását,  

− ellenőrzik a folyékony acél hőmérsékletét és beállítják a csapolási hőmérsékletet, az 

alábbi szempontok figyelembe vételével: 

− üstbe adagolandó ötvözőanyagok mennyisége, 

− a csapoláshoz előkészített öntőüst hőmérséklete. 

− az adag további technológiai útvonalhoz (argonöblítés, vákuumkezelés, tuskó-

vagy folyamatos öntés) történő szállítás hővesztesége. 

 

A csapolási hőmérséklet számítása és annak betartása kiemelten fontos feladat, mivel ek-

kor kell megtervezni az öntésre előírt (minőségi acélok esetében: likvidusz + 30 
o
C) öntési 

hőmérsékletet elérését. A számításnál figyelembe kell venni: 

− A beadagolandó ötvöző- és dezoxidálóanyagok tömegét, 

− az acél összetételét, 

− Az öntőüst hőmérsékletét, 

− csapolás alatt a külső hőmérséklet hűtő hatását, 

− további technológiai útvonal (semleges gázöblítés, vákuumkezelés, üstszállítás, ön-

tés hosszát stb.) hőveszteségét, 

− csapolás kezdete és öntés megkezdése közötti időt (5.7. ábra). 

 

A likvidusz hőmérséklet meghatározását követően, a technológiai folyamatút ismeretében az 

alábbi tapasztalati értékek szerint lehet a csapolási hőmérséklet meghatározni: 

  Tcs = Tlikv + (∆T1 vagy ∆T2) + ∆T3 + ∆T4 + ∆T5 + ∆T5 + ∆T6 

ahol: 

 ∆T1 = az öntés kezdeti hőmérséklettöbblet tuskóöntés esetén: 45 °C 

 ∆T2 =  az öntés kezdeti hőmérséklettöbblet folyamatos öntés esetén: 55 °C 

∆T3 =  inertgázos keverés esetén: 1 minut = 1 °C 

∆T4 = csapolás alatti hőmérséklet veszteség: 1 perc kifolyás = 2 °C 

∆T5 = ötvözők okozta hőveszteség: 0,02 °C/kg 

∆T6 = szállítási hőmérséklet veszteség: 0,7 °C/perc 

 

Színvas olvadáspontja: 1539 °C 

 

5.4. táblázat Elemek olvadáspont csökkentő hatása az acélolvadékban 
 

Elem 1% elemre eső olva-

dáspont-csökkenés °C-

ban 
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Hidrogén 1300 

Nitrogén 90 

Oxigén 80 

Karbon 73 

Foszfor 30 

Kén 25 

Titán 20 

Arzén 14 

Cink 10 

Szilícium 8 

Mangán 5 

Réz 5 

Nikkel 1 

Molibdén 2 

Vanádium 2 

Kobalt 1,5 

Volfrám 1 

Alumínium 0 

 

A fentiek alapján példakép egy 50 tonnás, RSt 37-2 minőségű ívkemencei adag csapolási 

hőmérsékletét mutatjuk be; ahol a csapolás időtartama 6 perc, a szállítás időtartama 5 perc, 

ötvözők mennyisége 500 kg: 

 

Tcsfoly. = 1517 + 55 + 12 + 10 + 15 + 3,5 = 1612,5 °C 

 

 
 

5.7. ábra Az acél üstben történő lehűlésének értéke különböző befogadóképesség esetén [19] 

 

5.2.2.6. Csapolás 

A csapolónyílás záróanyagának eltávolítása után, a kemence buktatásával elkezdik a csa-

polást. Csatornás kemencekialakításnál ehhez max. 45 fokos buktatás szükséges, fenékcsapo-

lás esetében elegendő a max. 15 fokos buktatás. 

A karbonizáló-, ötvöző-, salakkiegészítő- és a végdezoxidációhoz szükséges anyagok 

üstbe történő adagolása, az adag kifolyásának 1/5 részének kifolyása után kezdődhet, és a 
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csapolt tömeg 2/3 részének kifolyásáig véget kell érnie. és Az üzemi adottságok függvényé-

ben, a csapolást lehetőleg salakmentesen kell elvégezni. 

Amennyiben lehetőség van, már csapolás alatt el kell kezdeni az inertgázos öblítést. 

 

5.2.2. Példa a kétperiódusú elektroacélgyártás adagvezetésére 

A kétperiódusú acélgyártás gyakorlati lefolyását egy kén- és vanádium mikroötvözésű 

rugóacélminőség ívkemencében történő gyártásával mutatjuk be [18]. 

Minőségjel: 38MnSiVS5 

Minőségi előírás: 5.5. táblázat szerint 

 

5.5. táblázat 38MnSiVS5 típusú acél minőségi előírása 
 

 
 

Az adag betétszámítása, 80 tonnás elektrokemence esetében, az 5.6. táblázatban látható 

 

5.6. táblázat 38MnSiV5 minőségű adag betétszámítása [18] 
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A rendelkezésre álló vegyes acélhulladék miatt három kosaras adagolást terveztek. Az acél-

gyártás gyakorlati kivitelezését az 5.7. táblázat tartalmazza 

  

5.7. táblázat 38MnSiV5jelű acél adagvezetése 
 

Időpont Művelet 

8
07

-8
32 

Három kosaras adagolás előkészítése. I. kosár aljára koksz: 1800 kg + égetett mész : 4200 

kg 

Acélhulladék elosztása. 

Nehéz:                47 300 kg      (19 720 + 16 960+ 10 620) 

Vegyes:               69 700 kg     (10500 + 17 780 + 13 420) 

Összes:                 89 000 kg 

8
35

 I. kosár adagolás 

8
37

 I. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

8
52

 II. kosár adagolás 

8
54

 II. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

Közben 600 kg égetett mész tetőn keresztüli adagolása 

9
06

 III. kosár adagolás 

9
08

 III. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

Közben 800 kg égetett mész tetőn keresztüli adagolása 

9
25

 Hőmérsékletmérés: 1600 °C       Aktív oxigénmérés: 240 ppm 

9
27

 Acél mintavétel 

9
32

 Eredmény: C=0,38 %; Si=0,01 %; Mn=0,19 %; P=0,019 %; S=0,026 %; Cr=0,15 %; 

Ni=0,08 %; Mo=0,05 %; V=0,01 %; Cu=0,22 %; aO=240 ppm; N=88 ppm; H=3,9 ppm 

9
33

 Oxigén frissítés, közben 900 kg salak + 185 kg kokszpor befúvás (habosítás) és 320 Nm
3
 

argon befúvatás a fenéken, folyamatos salak leeresztés az ajtógáton keresztül 

9
40

 Acél és salak mintavétel 
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9
41

 kokszpor befúvás (habosítás) és folyamatos salak leeresztés az ajtógáton keresztül 

9
45

 Acél: C=0,10 %; Si=0; Mn=0,09 %; P=0,009 %; S=0,024 %; Cr=0,15 %; Ni=0,08 %; 

Mo=0,05 %; V=0,01 %; Cu=0,22 %; Al=0; aO=403 ppm; N=81 ppm; H=2,5 ppm 

9
50

 Salak: FeO=21,15 %; SiO2= 12,09%; CaO= 38,70 %; Al2O3= 3,05 %; MgO= 6,02 %; 

P2O5=0,75 %; MnO=7,82 %; S=0,18; Cr2O3=5,01 % TiO2= 0,20 %; B=3,09 

9
53

 Új salakképzés előtt 290 kg kokszpor adagolás az acélfürdő felszínére 

Elődezoxidálás, ötvözés: 80 kg Altömb + 1350 kg FeMn + 660 kg FeSi  

Égetett mész adagolás: 1900 kg 

9
58

 Hevítés közben salak redukálás, argon öblítés: 90 kg timföld + 75 kg kokszpor + 25 kg Algríz 

10
08

 Acél és salak mintavétel 

10
13

 Acél: C=0,34 %; Si=0,57; Mn=1,30 %; P=0,008 %; S=0,024 %; Cr=0,13 %; Ni=0,08 %; 

Mo=0,05 %; V=0,01 %; Cu=0,21 %; Al=0,03 %, aO=14 ppm; N=78 ppm; H=3,6 ppm 

10
18

 Salak: FeO=1,15 %; SiO2= 17,09%; CaO= 50,70 %; Al2O3= 9,45 %; MgO= 7,68 %; 

P2O5=0,05 %; MnO=0,82 %; S=0,21; Cr2O3=0,07 % TiO2= 0,02 %; B=2,99 

10
15

 Hőmérsékletmérés: 1595 °C; Vanádium ötvözés: 16 kg FeV 

10
17

 Diffúziós dezoxidálás, alsó argon befúvás folytatása, 30 kg timföld + 25 kg kokszpor adago-

lás a salakra 

10
22

 Salakvisszatartásos csapolás, közben: 20 kg Stoll C + 18 kg Altömb adagolás az üstbe 

10
50

 Az üst argonos kezelése, közben 38 kg porbeles S ötvözés:, majd öntésre átadás 

11
05

 Végpróba vétele öntés közben. 

11
10

 Acél: C=0,36 %; Si=0,59; Mn=1,35 %; P=0,008 %; S=0,048 %; Cr=0,14 %; Ni=0,09 %; 

Mo=0,04 %; V=0,09 %; Cu=0,22 %; Al=0,03 %, O=28 ppm; N=88 ppm; H=3,9 ppm 

 

Gyártás közben felhasznált energiák: 

− villamos: 60 600 KWh 

− földgáz: 280 Nm
3
 

− Oxigén:    4750 Nm
3
 

 

5.2.3. Egyperiódusú elektroacélgyártás adagvezetése 

5.2.3.1. Egyperiódusú elektroacélgyártás oxigénes frissítés utáni csapolással. 

A csak oxidációs szakasszal történő elektroacélgyártásnál a következő technológiai műveletek 

követik egymást: 

− betétszámítás, 

− adagolás, 

− olvasztás, salakképzés, 

− hőmérsékletmérés, acél-, gáz- és salakmintavétel, 

− oxigénes frissítés, a folyékony oxidsalak ajtóküszöbön keresztüli részleges leereszté-

sével, 

− csapolási hőmérsékletre történő hevítés, 

− csapolás, közben öntőüstben történő dezoxidálás, ötvözés. 

 

Egy háromkosaras adagolás műveleteit, azok időszakaszait, 80 tonnás elektrokemence 

esetében, az 5.8. ábrán láthatjuk. 
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5.8. ábra Háromkosaras adag olvasztásának idődiagramja 

 

Az egyes technológiai műveleteket külön nem részletezzük, mivel azok hasonlók a kétpe-

riódusú adagvezetésnél bemutatott műveletekkel, de a gyakorlati alkalmazásukat példán ke-

resztül ismertetjük. 

 

Az oxigénes egy periódusú acélgyártás gyakorlati lefolyását egy betétben edzhető acél-

minőség, 80 tonnás ívkemencében történő gyártásával mutatjuk be [19]. 

 

5.2.3.2. Példa az egyperiódusú oxigén frissítéses acélgyártás adagvezetésére 

Minőség: RSt 37 -2 

Minőségi előírás. 5.8. táblázat szerint. 

 

5.8. táblázat RSt 37-2 jelű acél minőségi előírása 
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A betétszámítás eredménye látható az 5.9. táblázatban. A számítás, a folyékony acél frissítés 

végén várható nagy oxigéntartalma miatt Mn és Si esetében, kb. 50 %-os hasznosulást tartal-

maz. A dezoxidálás hatékonysága céljából Ti mikroötvözést is terveztek. 

 

5.9. táblázat RSt 37-2 jelű acél betétszámítása 
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Az adaggyártás folyamata az 5.10. táblázatban látható. 

 

5.10. táblázat Rst 37-2 jelű acél adagvezetése 
 

Időpont Művelet 

6
00

-6
35 

Három kosaras adagolás előkészítése. I. kosár aljára koksz: 1100 kg + égetett mész : 3500 

kg 

Acélhulladék elosztása. 

Nehéz:                45 300 kg      (5360 + 34 900 + 5040) 

Vegyes:               14 000 kg     (650 + 7780 + 5570) 

Cr-Mo ötvözött:   27 900 kg     (10 700 + 5400 + 11 800) 

Összes:                 87 200 kg 

6
45

 I. kosár adagolás 

6
47

 I. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

7
00

 II. kosár adagolás 

7
02

 
II. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

Közben 500 kg égetett mész tetőn keresztüli adagolása 

7
13

 III. kosár adagolás 

7
15

 
III. kosár betétjének olvasztása elektromos ívvel és oxigén +fölgáz égők bekapcsolásával. 

700 kg égetett mész tetőn keresztüli adagolása 

7
35

 Hőmérsékletmérés: 1610 °C       Aktív oxigénmérés: 113,8 ppm 

7
36

 Acél mintavétel 

7
38

 
Oxigén frissítés, közben 900 kg salak kokszpor adagolás (habosítás) és 620 Nm

3
 argon ke-

mencefenéken befúvatva 

7
41

 
Eredmény: C=0,06 %; Si=0,0 %; Mn=0,21 %; P=0,007 %; S=0,024 %; Cr=0,11 %; Ni=0,09 

%; Mo=0,04 %; V=0,01 %; Cu=0,18 %; aO=240 ppm; N=78 ppm; H=3,5 ppm 

7
42

 
Oxigén frissítés, közben 800 kg salak kokszpor adagolás (habosítás) és 540 Nm

3
 argon ke-

mencefenéken befúvatva 

7
44

 Acél- salak- és gáz mintavétel, 

7
48

 
Acél: C=0,11 %; Si=0,0 %; Mn=0,17 %; P=0,009 %; S=0,024 %; Cr=0,09 %; Ni=0,09 %; 

Mo=0,05 %; V=0,01 %; Cu=0,18 %; aO=520 ppm; N=71 ppm; H=2,3 ppm 

7
50

 
Salak: FeO=20,85 %; SiO2= 13,08%; CaO= 40,71 %; Al2O3= 4,04 %; MgO= 5,42 %; 

P2O5=0,72 %; MnO=6,85 %; S=0,17; Cr2O3=1,55 % TiO2= 0,30 %; B=3,11 

7
51

 
Csapolás és ez alatt végzett műveletek: 

Dezoxidálás, ötvözés az üstben. 15 kg Stoll carbon; FeSi: 365 kg, FeMnSi: 200 kg; FeMn: 

400 kg; Altömb: 120 kg; Salakkorrekció: 380 kg égetett mész + 50 kg timföld 

8
10

 
Öntőüstben argonöblítés + 18 kg porbeles CaSi + 10 kg porbeles FeTi ötvözés:, majd öntés-

re átadás 

8
30

 Végpróba vétele öntés közben. 

8
35

 
Acél: C=0,13 %; Si=0,29; Mn=0,55 %; P=0,009 %; S=0,015 %; Cr=0,10 %; Ni=0,09 %; 

Mo=0,04 %; V=0,01 %; Cu=0,19 %; Al=0,03 %, O=44 ppm; N=78 ppm; H=3,8 ppm 

 

Gyártás közben felhasznált energiák: 

− villamos: 40 600 KWh 

− földgáz: 250 Nm
3
 

− Összes oxigén:4260 Nm
3
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5.2.3.3. Egyperiódusú elektroacélgyártás, csak redukáló szakasz alkalmazásá-

val 

A csak redukáló szakaszt alkalmazó (átolvasztásos) egysalakos módszer főleg a közepesen 

vagy erősen ötvözött acélhulladékok újrahasznosításának az alaptechnológiája. Frissítés, így 

oxidsalak nélküli eljárás. Lényege:  

− Az ötvözött acélhulladék visszahasznosításához, a gyártandó minőség összetételéhez 

igazodva betétszámítást végeznek. 

− Az elektrokemencébe berakott hulladékot és salakképző anyagot beolvasztják. 

− Olvasztás után a szennyezett salakot az ajtóküszöbön keresztül leeresztik (kisebb ke-

mencéknél vízhűtéses acélkaparóval lehúzzák), 

− adagot redukáló salak alatt gyártják készre  

− dezoxidáció, 

− kéntelenítés, 

− ötvözés, 

− csapolási hőmérséklet beállítása. 

 

5.2.3.4. Példa az egyperiódusú elektroacélgyártás, csak redukáló szakasz al-

kalmazására 

Az adagvezetést, egy erősen ötvözött martenzites korrózióálló acélminőség (KO 16) gyártásá-

nak bemutatása által ismertetjük. 

 

Kémiai összetétel előírás a 5.11. táblázatban látható. 

 

5.11. táblázat KO 16 minőségjelű acél kémiai összetétel (%) 
 

C Si max. Mn max. P max. S max. Cr Ni 

0,10 - 0,17 1,0 1,0 0,040 0,030 16,0 – 18,0 1,5 – 2,5 

 

 

Betétösszeállítás 

A KO 16 jelű acél betétösszeállítását, 10 tonnás elektrokemence esetében az 5.12. táblázat 

tartalmazza. 

 

5.12. táblázat KO 16 jelű acél betétszámítása 
 

Megnevezés Tömeg (kg) C Si Mn Cr Ni 

Saját hulladék 2 000 0,03 0,14 0,29 3,36 1,88 

Ismert összetételű C-hulladék 6 300 0,05 0,10 0,12 0,03 0,05 

FeCr (70 %) 2 100 0,01 - - 14,15 - 

Összesen 10 400 0,09 0,24 0,41 17,54 1,94 

 

Adagvezetés 

A 10 tonnás elektrokemencében gyártott adagvezetés összefoglalása az 5.13. táblázatban lát-

ható. 
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5.13. táblázat KO 16 jelű acél adagvezetése 
 

Időpont Művelet 

7
00

-7
15 

Acélhulladék berakása + 80 kg égetett mész 

7
15

 Olvasztás megkezdése 

9
15

 Hőmérsékletmérés: 1580 °C, Acél mintavétel 

9
20

 
Eredmény: C=0,15 %; Si=0,10 %; Mn=0,25 %; P=0,030 %; S=0,028 %; Cr=15,50 %; 

Ni=1,62 % 

9
22

 
Korrekciós ötvözés: FeCr: 250 kg + Nikatód: 20 kg + FeSi: 45 kg + 10 kg Altömb 

Salak pótlás: 80 kg égetet mész + 10 kg timföld 

9
27

 Acélfürdő keverése, diffúziós dezoxidálás: 12 kg FeSiörlemény + 8 kg Algríz 

9
40

 Hőmérsékletmérés: 1595 °C, Acél és salak mintavétel 

9
45

 Acél: C=0,15 %; Si=0,26 %; Mn=0,36 %; P=0,032 %; S=0,022 %; Cr=16,64 %; Ni=2,03 % 

9
50

 
Salak: FeO=1,85 %; SiO2= 7,08%; CaO= 51,01 %; Al2O3= 2,04 %; MgO= 8,42 %; 

MnO=0,65 %; B=7,2 

9
51

 Acélfürdő keverése, diffúziós dezoxidálás: 8 kg FeSiörlemény + 4 kg Algríz 

9
53

 Hőmérsékletmérés. 1580 °C 

9
57

 
Csapolás és közben végzett műveletek: 

Végdezoxidálás; Altömb: 3 kg; Salakkorrekció: 20 kg égetett mész + 5 kg timföld. 

10
09

 Öntőüstben argonöblítés:, 

10
26

 Végpróba vétele öntés közben. 

10
32

 
Eredmény: C=0,15 %; Si=0,27; Mn=0,38 %; P=0,033 %; S=0,025 %; Cr=16,61 %; Ni=2,01 

% 
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6. ACÉLGYÁRTÁS INDUKCIÓS KEMENCÉBEN 

 

Indukciós kemencéket elsősorban öntödékben használnak, de gyakran alkalmazzák ezt a 

kemencetípust laboratóriumokban és egyetemi oktatásra. 

 

Az indukciós kemence működtetésének sok korlátja van. Az adaggyártás során a klasszi-

kus primeracélgyártás eszközei közül csak kevés alkalmazható. Nincs oxidációs periódus, 

hideg salakkal dolgoznak, így elmarad a foszfortalanítás, a frissítés eredményeként jelentkező 

nagyfokú tisztulás, nincs lehetőség nyersvas, vagy más nagy karbontartalmú fémes betétek, 

illetve gyengébb minőségű acélhulladékok feldolgozására. A kéntelenítésnek is jelentős gátat 

szab a salak-fém határfelület csekély mérete. Viszont igen széles mérettartományban (néhány 

100 grammtól akár 60 tonnáig) készülnek indukciós kemencék és a szakaszos üzemmódot is 

jól viselik. Az indukciós térnek köszönhetően jó homogenitás és jó hatásfokú hőátadás érhető 

el. 

A kemencék működtetése jól automatizálható és csekély személyzettel üzemeltethető, így 

az indukciós kemencét alkalmazó cégek több különböző méretű kemencéből álló üzemeket 

működtetnek. Lehetséges a párban üzemeltetés (6.1. ábra)., azaz egy elektronika két kemencét 

szolgál ki, így amíg az egyik kemence olvaszt, addig a másikat javíthatják, illetve adagolhat-

ják. 

 

 
 

6.1. ábra Két indukciós kemencét párhuzamosan működtető üzem [8] 

 

Az indukciós kemence fontos előnye a rugalmas működtetés, ami azonban a falazat élet-

tartamára negatív hatással van, ezért tanácsos a lehetőleg minél folyamatosabb üzemmenet. 

 

6.1. Az indukciós kemence falazása 

6.1.1. Falazás menete 

Az indukciós kemence tűzállófalazatának elkészítése több lépésből áll. Meg kell győződni a 

kemence megfelelő műszaki állapotáról, majd utána lehet megkezdeni a döngölet elkészítését: 
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1. A falazat elkészítésénél először az induktor tekercs állapotát kell ellenőrizni. Ez tör-

ténhet: 

− Nyomáspróbával (vízátfolyásos, (dugulás, lyukadás ellenőrzés), 

− a külső felület szemrevételezésével 

− tekercsek közötti szigetelés vizsgálatával és az esetlegesen szükséges javítások 

(pl. lakkbevonat felvitele, kiégetése) elvégzésével, 

− a kitámasztás és az árnyékolás állapotának vizsgálatával. 

 

2. Az induktort beszerelés előtt egy ún. tekercskiegyenlítő masszával egyenletesen be 

kell vonni 

3. A fenékre zárótégla helyezendő, s arra hőszigetelő papír . 

4. Az oldalfal mentén hőszigetelő papírt kell  behelyezni átfedéssel. 

5. Szokás a fenékbe áramvezetők (antenna) beépítése is (6.2. ábra). A fenékdöngölet el-

készítése legalább 3 lépésben történjen, közben a felület megkarcolása. A nagyobb 

méretű kemencéknél a döngölet elkészítésére vibrátort alkalmaznak (6.3. ábra). A ki-

sebb, illetve laboratóriumi kemencéknél kézi döngölés szokás, ennek szerszáma a 6.4. 

ábrán látható) 

6. A lágyacélból készült hegesztett, fenékkel ellátott döngölő sablont pontosan középre 

kell pozícionálni (az elkészült kemencében marad, sőt beolvad a szinterezés során). 

(6.5a-b. ábra) 

7. Rostált döngölőanyagot kell bejuttatni tölcsér segítségével a kemence méretétől füg-

gően, legfeljebb 30-100 mm vastagságban. 

8. Döngölés meg kell kezdeni gépi vibrátorral, vagy kézi döngölővel. (6.6., 6.4. ábra) 

9. Zárósort (50-200 mm) kell készíteni vízüveggel kevert földnedves döngölőanyaggal. 

Az elkészült felületet meg kell szurkál a vízüveg térhálósításának elősegítése céljából. 

10. Szinterezés meg kell kezdeni több lépcsőben a döngölőanyag előírásának megfelelően. 

 

 
 

6.2. ábra Az előkészített kemencefenékre beépített „antennák” [20] 
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6.3. ábra Fenék elkészítésére használt vibrátor és az elkészült kemencefenék [20] 

 

 
 

6.4. ábra A kézi döngölés során alkalmazott döngölőszerszámok [20] 

 

     
 

6.5a-b. ábra Döngölőbetét behelyezése és rögzítése [20] 
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6.6. ábra Vibrátor és alkalmazása [20] 

 

6.1.2. Szinterezés 

A konverterhez, illetve az ívfényes kemencéhez hasonlóan az indukciós kemencénél is ki-

emelt fontosságú a falazat megfelelő felhevítése, amit szinterezésnek is neveznek. Mivel az 

indukció hatására csak fémben képződhet hőenergia, ezért mindig fémesbetéttel történik a 

szinterezés.  

A szinterezésre kétféle megoldás létezik: olvadékkal vagy szilárdbetéttel történő szintere-

zés 

Az olvadékkal történő szinterezés esetén először a teljes betét kb. 10 %-ának megfelelő 

tiszta – olajmentes – hulladékot adagolnak, majd gázzal kezdik meg a felfűtést (6.7.a. ábra), 

végül egy másik kemencéből kicsapolt olvadékkal töltik fel a kemencét (6.7.b. ábra). A kö-

vetkezőkben ezzel az olvadékkal – áramot rákapcsolva – tovább hevítik (az előírásoknak 

megfelelő módon) a kemencét (6.8. ábra). 

A szilárd betétes szinterezésnél a falazat átmérőjénél ~10 mm-rel kisebb átmérőjű (a mi-

nél kisebb légrés miatt) szinterezőbetétet vagy apróhulladékot helyeznek be (6.9. ábra) a ke-

mencébe, majd megkezdik – a gyártó által megadott program szerint (6.10. ábra) – a felheví-

tést. Szinterezés közben folyamatosan mérik a falazat hőmérsékletét végül vagy beolvasztják 

teljesen a betétet, vagy kiemelés után helyezik be beolvasztandó szilárd fémet. 

 

  
 

6.7a-b. ábra Előhevítés gázzal, majd olvadék adagolása [20] 
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6.8. ábra Olvadékkal történő szinterezés előírása [20] 

 

 
 

6.9. ábra Szilárdbetétes szinterezés betétje [20] 
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6.10. ábra Szilárdbetéttel történő szinterezés hevítési diagramja [20] 

 

6.1.3. Falazat javítása 

Az indukciós kemencéknél bár nem képeznek salakot, és csak válogatott minőségű hulla-

dékot adagolnak, a magas munkahőmérséklet miatt a bekerült szennyezőkből mégis képződik 

olyan salak, amit el kell távolítani. A salak hígfolyóssága miatt salakösszehúzót adagolnak, 

ami viszont képes megbontani a döngölt oldalfalat, így a falazatot rendszeresen (a többi ke-

mencetípushoz viszonyítva gyakrabban) szükséges javítani. 

A csapolást követően minden esetben meg kell győződni a falazat állapotáról és amennyi-

ben kétséges a következő gyártás biztonságos lefolyása, ki kell javítani a falazatot. 

A döngöletet vissza kell bontani (6.11a. ábra) addig a magasságig, ameddig a bemaródás 

már veszélyes mélységet ért el. Be kell helyezni egy döngölőbetétet (6.11b. ábra), majd fixál-

ni (6.11c. ábra), végül újra kell döngölni azt a szakaszt (általában kézzel). Amennyiben szük-

séges meg kell ismételni a szinterezést. 

 

  
 

6.11. ábra Indukciós kemence javítása [20] 
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6.2. Adaggyártás indukciós kemencében 

Az indukciós kemencében történő acélgyártásnál (6.12. ábra) elmarad az oxidációs perió-

dus, azaz az ívfényes eljárásnál már bemutatott ún. átolvasztásos olvasztásnak (egyfázisú 

acélgyártásnak) minősül. 

 
 

6.12. ábra Adaggyártás menete indukciós kemencében 

 

6.2.1. Indukciós kemence adagolása 

Az indukciós kemencék hátránya, hogy nincs oxidáló periódus és megfelelő salakmunka, 

amik behatárolják a metallurgiai lehetőségeket, így csak válogatott fémeshulladékot lehet 

alapanyagként használni. Ugyanakkor előnye, hogy átolvasztással visszanyerhetők az egyéb-

ként oxidálódó alkotók is (pl. mangán, króm). 

 

Az adagösszeállítás fontosabb szempontjai: 

− Megfelelő betétösszetétel, mert hígításon kívül nincs más lehetőség az összetevők 

mérséklésére, 

− salak eltávolításának nehézsége miatt lehetőleg minőségileg válogatott (reve- és szeny-

nyeződésmentes) fémes betét, 

− az adagolhatóságnak és a beolvaszthatóságnak megfelelő méret (6.1. táblázat). 

 

6.1. táblázat A hidegbetét minimális darabnagysága különböző frekvenciákra [21] 
 

Frekvencia [Hz] 
A szilárdbetét minimális 

darabátmérője [mm] 
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500.000 1,5 

8.000 12 

2.000 25 

1.000 35 

50 160 

 

Az olvasztandó betétanyagok méretét a használt frekvencia és kemenceméret mellett az ada-

golás módja határozza meg: 

 kézi adagolás: nagyobb méretű darabokat egyedileg, fogóval helyezik be, 

 kosaras adagolás: az ívfényes kemencéhez hasonló szisztéma szerint, 

 vibrációs adagolóval: kisebb, egyenletes darabnagyságú darabok (6.13.a. ábra). 

 

A 6.13.b. ábrán jól látható, hogy nehéz hulladék is adagolható, de csak akkor, ha mellette je-

lentős mennyiségben adagolnak kis méretűeket is. 

 

 
 

6.13a-b. ábra Hulladék adagolása indukciós kemencébe [20] 

 

Lehetőség van az ötvözők betétbe adagolására is, ami javítja a hasznosulást és lerövidíti 

az ötvözés idejét. 

 

6.2.2. Olvasztás 

Az indukciós kemencék nagyfokú automatizálhatósága miatt a modern kemencék jelentős 

része számítógéppel vezérelt. 

Az olvasztást nagymértékben megkönnyíti az indukció okozta folyamatos keveredés, így a 

hőmérsékletmérés és mintavétel homogén olvadékból történik. Beolvadást követően megmé-

rik az olvadék hőmérsékletét, mintát vesznek, eltávolítják a salakot (ezt megkönnyíti a salak-

összehúzó hatású perlit adagolása). Mivel itt ismert hulladékból indulnak ki (amit szükség 

szerint ötvözőkkel egészítenek ki) ezért többnyire elegendő a dezoxidálást követő korrekciós 

ötvözés. 

A megfelelő összetétel és hőmérséklet elérését követően megkezdődik a megfelelően elő-

készített – dugós vagy csőrös – üstbe a csapolás. 

Fontos, hogy a csapolást követően eltávolítsák a feltapadt salakot, majd a falazat átvizsgá-

lása, javítása következik. 
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7. OXIGÉNES KONVERTER ACÉLGYÁRTÁS SZIMULÁ-

CIÓJA 

7.1. A szimulációs program bemutatása 

A steeluniversity.org oldalon (7.1. ábra) lehetőség van az oxigén konverteres adaggyártás 

modellezésére egy Flash program segítségével. 

A program Steel Processing részének Basic Oxygen Steelmaking modulján belül a 26-os 

fejezet (BOS Simulation) (7.2. ábra) tartalmazza a szimulációs program elérhetőségét. A Flash 

program a konverter testet bemutató ábrára kattintva indítható el. 

 

 
 

7.1. ábra steeluniversity.org nyitóoldala 

    
 

7.2. ábra Oxigénes konverter acélgyártás, szimulációs nyitóoldala 

 

7.2. A szimuláció működtetése 

A kitűzött feladat egy 250 tonnás adag legyártása a választott szintnek és minőségnek megfe-

lelő előírások szerint. 

Az új képernyőn megnyíló program (7.3a. ábra) több szintet (7.3b. ábra ) is felkínál a felhasz-

náló számára az alábbiak szerint. 

 University student (egyetemi hallgató) szint 

Ezen a szinten elvárás, hogy a feladatot tudományosan közelítse meg a felhasználó, a re-

leváns termodinamikai és kinetikai elméletek felhasználásával annak érdekében, hogy dönté-

seket hozzon a különböző műveleti lehetőségekkel kapcsolatban. Így például a felhasználónak 

el kell végeznie előzetesen egy hő- és tömegmérleg-számítást, hogy meghatározza a hulladék 

és a salak adalékok mennyiségét és a szükséges összes oxigén szükségletet. 

Ezen a szinten láthatóvá válnak a meg nem olvadt szilárd anyagok, pl. a hulladék. 

 

 Steel Industry Works Technical (üzemi technikus) szint 
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Ezen a szinten is elvárják a felhasználótól a feladat tudományos megközelítését. A haszná-

lónak korlátozott számú feladatot kell végrehajtania a szimulációban. Például a meg nem ol-

vadt szilárd anyag nem válik láthatóvá ezen a szinten. 

 

 
 

7.3a-b. ábra Nyitóoldal, lehetséges profilok kiválasztása 

 

A szint meghatározása után anyagminőséget (Target steel grade) kell választani (7.4. ábra). A 

kiválasztott acélminőség összetételét a 7.1. táblázat, a minőségre vonatkozó előírt csapolási 

hőmérsékletét a 7.2. táblázat foglalja össze. 

 

 
 

7.4. ábra A gyártandó acélminőség kiválasztása 

 

7.1. táblázat Maximális összetételi koncentrációk (%) a szimulációban választható acélminő-

ségekre 
 

Elem CON ULC LPS ENG 

C 0,16 0,01 0,08 0,45 

Si 0,25 0,25 0,23 0,40 

Mn 1,5 0,85 1,1 0,90 

P 0,025 0,075 0,008 0,035 

S 0,10 0,05 0,01 0,08 

Cr 0,10 0,05 0,06 1,2 

B 0,0005 0,005 0,005 0,005 

Cu 0,15 0,08 0,06 0,35 

Ni 0,15 0,08 0,05 0,30 

Nb 0,05 0,03 0,018 0 

Ti 0,01 0,035 0,01 0 

V 0,01 0 0,01 0,01 
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Mo 0,04 0,01 0,01 0,30 

Ca 0 0 0,005 0 

 

7.2. táblázat A választható acélminőségekre vonatkozó előírt csapolási hőmérsékletek  
 

 Minimum [°C] Maximum [°C] 

CON 1630 1660 

ULC 1665 1695 

LPS 1655 1685 

ENG 1655 1685 

 

7.3. A gyártható acélfajták jellemzése 

 Az általános rendeltetésű szerkezetiacél (CON) viszonylag igénytelen minőség, 

amely minimális kezelést igényel, ezért kezdő felhasználónak ajánlott. Fő feladat an-

nak biztosítása, hogy a karbon 0,1 és 0,16% között essen. 

 A TiNb igen kis karbontartalmú acél (ULC), gépkocsi karosszéria-elemek gyártásá-

ra, 0,01 %-nál kisebb karbon-előírással, az alakíthatóságot optimalizálása céljából. Fő 

prioritás az előírt hőmérséklet elérése a fúvatás végén annak érdekében, hogy a maxi-

mum alatt tartsa a hőmérsékletet, miközben eléri az előírt alacsony karbon értéket. 

 A vezetékcső acél (LPS) főleg kőolaj és a földgáz szállítására szolgál.Igen igényes 

acélminőség. Az előírt nagy szilárdság és szívósság rendkívül alacsony szennyező- (S, 

P, H, O és N), valamint zárványszint elérését igényli. Csak a nagyobb tapasztalatú fel-

használónak ajánlott ezzel a acéltípusssal foglalkozni. 

 A gépészeti acél (ENG) hőkezelhető gyengén ötvözött acél közepes karbon tartalom-

mal. Nagyfontosságú az előírt hőmérséklet betartása mellett a 0,30 és 0,45 %C közti 

karbon-tartalom beállítása. 

 

7.4. Betét összeállítása 

A minőség kiválasztása után a betétösszeállítás következik (Raw materials) (7.5. ábra). A 250 

tonnás csapolási tömegre vonatkozó számításnál az előírt csapolási összetétel és hőmérséklet 

függvényében (7.1-2. táblázat). Figyelembe kell venni az alkotók oxidáció miatti tömegcsök-

kenését is. 

 

 
 

7.5. ábra Betétösszeállítás 
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Az oxigén konverteres eljárásnál, a nyersvassal és acélhulladékkal bevitt elemek (C, Si, 

Mn, P stb.), oxigénnel lejátszódó exotermás reakciói biztosítják az acélgyártás hőszükségletét. 

Mivel az oxigén konverteres acélgyártásnál nincs utólagos hőbevitelre lehetőség, így szükség 

van egy előzetes anyag- és hőmérleg elvégzésére, ami során figyelembe kell venni a betét 

összeállításakor a hőbeviteleket: 

 a folyékony nyersvas fizikai hőjét, 

 a folyékony nyersvas kémiai hőtartalmát (egyes elemek oxidációjakor képződő hő-

mennyiséget), 

és hőkiadásokat: 

 a szilárd alkotók (acélhulladék, égetett mész, folypát) környezeti hőmérsékletről (~20 

°C) történő felmelegítéséhez és megolvasztásához szükséges hőmennyiséget. 

 

Természetesen további hőkiadások a füstgáz és hűtővíz által elvitt hőmennyiség biztosítása is, 

de ebben a feladatban ezek nincsenek figyelembe véve. 

 

A folyékony nyersvas tömege min. 200 tonna, ehhez lehet vásárolni: 

 további nyersvasat, 

 az acélhulladékot (két típusa van: könnyű és nehéz hulladék), 

 vasércet, 

 salakképzőként égetett meszet és dolomitot. 

 

A jobb oldali táblázatban megfigyelhető komponensek kiválasztása után a betét összetétel-

ének változása összevetve a gyártandó acélminőség előírásával. 

 

A nyersvas hőmérséklete 1300-1400 °C között állítható be, az alsó öblítéskor használt nitro-

gén intenzitása 0-0,15 Nm
3
/perc/tonna betét között változhat. 

 

7.5. Adaggyártás 

A betét összeállítását követően automatikusan megtörténik az adagolás (7.6. ábra). Először a 

szilárd összetevők (hulladék, vasérc, salakképzők), majd a nyersvas beöntés történik. 

 

  
 

7.6. ábra Adagolás 
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7.7. ábra Acélgyártási folyamat összefoglaló képe 

 

Az adagolás után megindul az acélgyártás folyamata (7.7. ábra), a fúvatás megkezdhető. Fon-

tos tudnivalók: 

 a szimuláció sebessége szabályozható 1-32-szeres sebesség között, 

 megjelenik előírt a csapolási hőmérséklet 

 a beállított hőmérséklet csapolás megkezdése után is mérséklődik, azaz túlhevítés 

szükséges, 

 megszabott az adaggyártás maximális hossza, 

 az oxigén befúvás intenzitása 0-3 Nm
3
/perc/tonna között változtatható, 

 a nitrogénes alsó öblítés a fúvatással automatikusan indul, de csak a szilárd részek be-

olvadása után indítható fúvatás nélkül, 

 a lándzsa mozgatása le- és felfelé irányba történhet lépésben, felfelé irányban pedig 

gyors kiemeléssel, 

 az „A” billentyűvel történhet gyártás közben további adagolás (vasérc hűtés, égetett 

mész és dolomit salakképzés céljából) (7.8a. ábra), 

 az „E” billentyűvel előhívható az eseménynapló (7.8b. ábra), 

 az „C” billentyűvel előhívható az acél összetételének „számított” változása (7.9a. áb-

ra), 

 az „P” billentyűvel előhívható az összetétel változása a vas-karbon diagramon, az 

adott hőmérséklethez tartozó likvidusz hőmérséklet meghatározásához (7.9b. ábra), 

 az „S” billentyűvel előhívható a salak összetételének „számított” változása (7.9c. áb-

ra), 

 az „R” billentyűvel vehető ki a minta (először szublándzsával gyors karbonösszetétel, 

majd megérkezik néhány perc múlva a teljes elemzés), illetve előhívható a legutóbbi 

minta összetétele (7.10. ábra), 

 az „X” billentyűvel bezárható az aktuális ablak, 

 a lándzsa pozíciójának szabályozásával lehet a salakot (ún. lágyfúvatás – távolról), 

vagy az acélt fúvatással hevíteni (ún. keményfúvatás – közelről) (7.11. ábra), 

 amennyiben túlzottan közel van a lándzsa a fürdőhöz (pl. beleér), akkor túlhevülhet a 

vízhűtéses lándzsa (7.12. ábra), ami a kilyukadásával jár, 

 amennyiben elhárítható problémát érzékel a program lelassul 1x-es sebességre. 
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7.8. ábra További adagolás, eseménynapló 

 

   
 

 
 

7.9a-c. ábra Az acél összetétel változásának számított diagramja, összetétel változása vas-

karbon diagramon ábrázolva, salakösszetétel-változás számított diagramja 
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7.10. ábra Mintavétel megkérése, gyorsminta eredménye, mintavétel szublándzsával, teljes 

összetétel 

 

  
 

7.11. ábra Lágy- és keményfúvatás 

 

 
 

7.12. ábra A lándzsa túlhevülése 

 

Amennyiben az előírtaknak megfelel az acél összetétele és hőmérséklete megkezdődhet a 

csapolás, ami a konvertertest jobb oldalán lévő nyílra kattintva indítható (7.13. ábra). A csa-

polás végeztével megjelenik az értékelő ablak (7.14a-c. ábra), ahol a program kiértékeli az 

acélgyártás műveleteit: 

 gyártás minőségét (7.14a. ábra) 

 a lecsapolt acél összetételét (7.14b. ábra), 

 a salak összetételét (7.14c. ábra), 

 a gyártás időtartamát (összevetve az előírttal), 

 a csapolt acél hőmérsékletét (összehasonlítva a megszabottal), 

 a költségeket. 

 

 
 

7.13. ábra Az acél csapolása 
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7.14a-c. ábra A gyártás minősítése, a lecsapolt acél és salak végösszetétele 

 

7.6. Tanácsok a szimuláció sikeres működtetéséhez 

 A gyártás során a nyersvas fizikai és kémiai hőtartalma meghaladja a gyártáshoz szük-

séges hőmennyiséget, ezért a gyártandó összetétel, a cél összetétel és hőmérséklet 

függvényében hűtőhulladékot szükséges adagolni (7.5. ábra). 

 A nyersvasból és acélhulladékból származó szilícium-dioxid (SiO2) megkötésére, a 

foszfortalanítás sikeres végrehajtására, a reakciótermékek összegyűjtésére, illetve a fa-

lazat megóvására salakképzőt (égetett mész – Lime) kell adagolni. Az elérendő 

bázicitás (B) ~ 3-3,5 (7.5., 7.8a. ábra). 

 A salak magnézium-oxid tartalmának növelésére (növelve így a MgO aktivitását) 

ajánlatos dolomitot (Dolomite) adagolni, hogy ezzel mérsékeljük a falazat erózióját 

(7.5., 7.8a. ábra). 

 Az égetett meszet és dolomitot több részletben tanácsos beadagolni (adagoláskor és 

fúvatás közben). 

 Érdemes a fúvatás közben nemcsak a hőmérsékletet nyomon követni, hanem a fürdő 

és a salak diagramon ábrázolt számított összetétele is (7.9a-b. ábra) 

nyomonkövetendő. 

 A fúvatást lágyfúvatással kell kezdeni, hogy ezzel kialakuljon a salak megfelelő minő-

sége (7.11. ábra). 

 A program folyamatosan számon tartja az acélgyártás költségeit, a program készítői 

évente meghirdetett verseny során a megfelelő minőség mellett a költségek minimali-

zálását is preferálják. 
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8. ÍVFÉNYES KEMENCÉBEN TÖRTÉNŐ ACÉLGYÁRTÁS 

SZIMULÁCIÓJA 

8.1. A szimulációs program bemutatása 

A steeluniversity.org oldalon (8.1. ábra) lehetőség van az ívkemencében történő adaggyár-

tás modellezésére egy Flash program segítségével. 

A program Steel Processing részének Electric Arc Furnace modulján belül a 18-as fejezet 

(EAF Simulation) (8.2. ábra) tartalmazza a szimulációs program elérhetőségét. A Flash prog-

ram a kemencetestet bemutató ábrára kattintva indítható el. 

 

 
 

8.1. ábra steeluniversity.org nyitóoldala 

 

    
 

8.2. ábra Az ívkemencés acélgyártás és a szimuláció nyitóoldala 

 

8.2. A szimuláció működtetése 

A felhasználó feladata egy 90 tonnás adag legyártása. Az elektrokemencébe kerülő fémes 

betétanyagokat aszerint válassza ki és olvassza meg, hogy a kiválasztott acélfajta előírt össze-

tételét elérjék és a megkívánt időtartam alatt és hőmérséklettel csapolják le. Cél a művelet 

költség-minimalizálása is. 

 

Az új képernyőn megnyíló program több szintet (8.3. ábra ) is felkínál a felhasználó részére az 

alábbiak szerint: 

 University student (egyetemi hallgató) szint 

Ezen a szinten elvárás, hogy a feladatot tudományosan közelítse meg a felhasználó, a re-

leváns termodinamikai és kinetikai elméletek felhasználásával annak érdekében, hogy dönté-

seket hozzon a különböző műveleti lehetőségekkel kapcsolatban. 
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 Steel Industry Works Technical (üzemi technikus) szint 

Ezen a szinten is elvárják a felhasználótól a feladat tudományos megközelítését. Azonban 

a használónak korlátozott számú feladatot kell végrehajtania a szimulációban. 

 

    
 

8.3. ábra Nyitóoldal, lehetséges profilok kiválasztása 

 

A szint meghatározása után anyagminőséget (Target steel grade) kell választani (8.4. ábra). A 

kiválasztott acélminőség összetételét a 7.1. táblázat, a minőségre vonatkozó előírt csapolási 

hőmérsékletét a 7.2. táblázat foglalja össze. 

 

 
 

8.4. ábra A gyártandó acélminőség kiválasztása 

 

8.3. A gyártható acélfajták jellemzése 

 Az általános célú szerkezeti acél (CON) viszonylag igénytelen fajta, amely minimális 

kezelést igényel és ezért ajánlott az újsütetű felhasználónak. Fő feladat a pontos 

ötvözőadagolás biztosítása. 

 A TiNb igen kis karbontartalmú acél (ULC) a gépkocsi karosszéria alkatrészei 

számára, karbon-előírása 0,0035% maximum az alakíthatóság optimalizálása céljából. 

Ezért legfőbb prioritás olyan nyersanyagok kiválasztása, amelyeknek viszonylag kicsi 

a karbon-tartalmuk, mivel azt csökkenteni kell a következő szekundér acélgyártó mű-

veletek során. 

 A csővezeték-acél (LPS) a gáz szállítására szolgál és igen igényes fajta, mivel a nagy 

szilárdság és a nagy törő szívósság rendkívül kis szennyező (S,P,H,O és N) és zár-

ványszintet igényel. Csak a nagyobb tapasztalatú felhasználónak ajánlott ezzel a fajtá-

val próbálkozni. 
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 A gépészeti acél (ENG) hőkezelhető, gyengén ötvözött típus. Jellemzően Cr és Mo 

ötvözésű. 

 

8.4. Betét összeállítása 

A minőség kiválasztása után a 90 tonnás betét összeállításával folytatódik a program (Raw 

materials) (8.5. ábra) a csapolási összetétel és hőmérséklet függvényében (7.1-2. táblázat). 

 

 

 
 

8.5. ábra Betétösszeállítás 

 

A fémes betét alkotói: acélhulladék (nyolc típus), vasszivacs és szállópor. 

A 90 tonnás tömegű betét legfeljebb három kosárban adagolható be, amelyekbe max. 100 m
3
 

anyag fér el. 

A 8.5. ábra jobb oldali táblázatában és diagramon megfigyelhető komponensek kiválasztása 

után a betét összetételének változása összevethető a gyártandó acélminőség előírásával. Az 

eltéréseket a diagramon pirossal jelzi a program. 

A kiválasztott betétanyagok kosárba szedése a kosárrakás szabályainak figyelembevételével 

(8.6. ábra). Amikor megtelt a kosár megjelenik egy figyelmeztető kékszínű „!” jel, akkor 

csökkenteni kell a tömeget, amíg a jel el nem tűnik, majd a következő kosár szedésével kell 

folytatni. 
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8.6. ábra Az adagoló kosár összeállítása 

 

8.4. Adaggyártás 

 
 

8.7. ábra Az acélgyártási folyamat összefoglaló képe 

 

A betét összeállítását követően megjelenik az összefoglaló kép (8.7. ábra), és megkezdődhet 

az adagolás (8.8. ábra). Egyszerre mindig egy kosarat lehet beadagolni, úgy hogy a daru hor-

gát a kosárba akasztva, majd a kemence boltozatot elmozdítva a kemence felé irányítjuk a 

kosarat, majd az aljának kinyitásával történik meg az adagolás. 
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8.8. ábra Adagolás 

 

 
 

8.9. ábra Olvasztás megkezdése 

 

Az adagolás után megindulhat az olvasztás folyamata (8.9. ábra) az elektródák leengedésével, 

és fűtés rákapcsolásával. Fontos tudnivalók: 

 a szimuláció sebessége szabályozható 1-32 szeres sebesség között, 

 megjelenik az előírt csapolási hőmérséklet 

 a beállított hőmérséklet csapolás megkezdése után mérséklődik, azaz túlhevítés szük-

séges, 

 szabott az adagidő maximális hossza, 

 az elektródák mozgatása le- és felfelé irányba történhet lépésben, egyesével és egy-

szerre is mozgathatók az elektródák, 

 az olvasztás során az elektródák nem automatikusan süllyednek, hanem kézzel kell 

irányítani azokat, 

 a villamos energia 0-4 (0-75-90-105-120 MW) fokozatok szerint kapcsolható, 

 a karbon befúvás intenzitása 0-150 kg/perc között változtatható, 

 az oxigén befúvás intenzitása 0-150 Nm
3
/perc között változhat, 

 olvasztás közben, ha az elektródákat túlzottan gyors mozgatjuk lefelé, eltörhetnek 

(8.9a. ábra), 

 a törött elektróda kicseréléséhez előbb ki kell emelni az elektródákat, majd elhúzni a 

tetőt, végül a törött darabokra kattintva automatikusan eltávoznak (8.9b. ábra), 

 a törött elektróda pótlása automatikusan történik, a kiemeléstől számítva kb. 10 percet 

vesz igénybe, 

 az olvasztás meggyorsítható oxigén befúvásával (8.10. ábra), 

 habos salak képezhető karbon és oxigén együttes befúvásával (8.11. ábra), 

 az elektródabefogó pofák túlhevülhetnek (8.12. ábra), ami a kilyukadással járhat, 

 az „A” billentyűvel gyártás közben további adagolás történhet (ötvözők, vasérces hű-

tés, égetett mész, folypát és dolomit salakképzés céljából) (8.13. ábra), 

 az „E” billentyűvel előhívható az eseménynapló (8.14. ábra), 

 az „R” billentyűvel vehető ki a minta, illetve előhívható a legutóbbi minta összetétele 

(8.15a-b. ábra), 

 az „X” billentyűvel bezárható az aktuális ablak, 

 amennyiben elhárítható problémát érzékel a program (pl. elektródatörés) lelassul 1x-es 

sebességre. 
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8.9a-b. ábra Elektróda törés szemléltetése 

 

 
 

8.10. ábra Olvasztás meggyorsítása oxigén befúvásával 

 

 
 

8.11. ábra Habos salak képzése karbon és oxigén befúvásával 

 

 
 

8.12. ábra Elektródabefogó pofák túlhevülése 
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8.13. ábra Adalékanyagok vásárlási felülete 

 

 
 

8.14. ábra Eseménynapló 

 

  
 

8.15a-b. ábra Mintavétel megkérése, gyorsminta eredménye 
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Amennyiben az előírtaknak megfelel az acél összetétele és hőmérséklete megkezdődhet a 

csapolás, ami a kemencetest jobb oldalán lévő nyílra kattintva indítható el (8.16. ábra). A csa-

polást követően megjelenik az értékelő ablak (8.17. ábra), ahol a program kiértékeli az acél-

gyártás műveletét: 

 a gyártási paraméterek megfelelőségét (8.17a. ábra) 

 a lecsapolt acél összetételét (8.17b. ábra), 

 a salak összetételét (8.17c. ábra), 

 a gyártás időtartamát (összevetve az előírttal), 

 a csapolt acél hőmérsékletét (összevetve az előírttal), 

 a költségeket. 

 

 
 

8.16. ábra Az acél csapolása 

 

  
 

 
 

8.17.a-c. ábra A gyártás minősítése, a lecsapolt acél és salak végösszetétele 
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8.5. Tanácsok a szimuláció sikeres működtetéséhez 

 A falazat és a boltozat kímélése miatt tanácsos kisebb teljesítménnyel (2-3 fokozat) 

indítani az olvasztást, majd, mikor már kialakult az acélkráter lehet maximális foko-

zattal folytatni az olvasztást. 

 A fémes betét egyes alkotói oxigén befúvásával csökkenthetők (karbon, szilícium, 

mangán, foszfor), így részben eltávolíthatók, ha ezek mennyisége meghaladja a csapo-

landó acélra előírtakat. 

 A fémes betét bizonyos alkotói oxigén befúvásával nem (pl. molibdén, nikkel, réz) 

vagy csak részben (pl. króm) távolíthatók el, ezért amennyiben ezek mennyisége meg-

haladja az előírt szintet, változtatni kell a kiválasztott betétanyagok százalékos ará-

nyán. 

 A nyersvasból és acélhulladékból származó szilícium-dioxid (SiO2) megkötésére, a 

foszfortalanítás sikeres végrehajtására, a reakciótermékek megkötésére, illetve a fala-

zat megóvására salakképző anyagot (égetett mész – Lime) kell adagolni. Az elérendő 

bázicitás (B) ~ 3-3,5. 

 A salak magnézium-oxid tartalmának növelésére (növelve így a MgO aktivitását) do-

lomit (Dolomite) használatos, hogy ezzel is mérsékeljük a falazat erózióját (8.13. áb-

ra). 

 A salak hígfolyosítására és kéntelenítés céljára folypátot (Fluorspar) hozagolandó 

(8.13. ábra). 

 A program folyamatosan számon tartja az öntés költségeit, a készítők évente meghir-

detett verseny során a megfelelő minőség mellett a költségek minimalizálását preferál-

ják. 
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