
I S M E R T E T É S E K . 

Bessemer Henrik és a foessemer-aczélgyártás. 

Az angol selfmade men-ek (önalkotta férfiak) között Bessemer Henrik 
mindenesetre egyik legkiválóbb helyet foglalja el már az által is, hogy nevéhez 
fűződik a vasipar terén korszakot alkotott találmány. 0 azonban a méltán 
megérdemlett elismerést nemcsak ezen egy világszerte ismeretes találmánya 
által vívta ki, hanem arról is nevezetes, hogy nagy szellemének egész erejét 
már kora ifjúságától kezdve folytonosan arra szentelte, hogy az ipar terén 
minden irányban mélyre ható kutatásokkal újabb meg újabb javításokat eszkö-
zöljön ; kinél tehát a »bessemerezés« név alatt ismeretes aczélgyártásnak feltalá-
lása is nem a véletlennek vagy szerencsés ötletnek, hanem évekig tartó rend-
szeres és fáradságos kutatásoknak volt eredménye, kinek erős kutató szellemét 
és fáradlíatatlan tevékenységét minden dicsőítésnél ékesebb nyelven hirdeti 
egyszerű felemlítése annak, hogy az ipar terén tett hasznos javításaira és ta-
lálmányaira ez ideig nem kevesebb mint 114 szabadalmat nyert: s maguk az 
ezen szabadalmakra vonatkozó rajzok 7 nagy kötetet tesznek. 

Ezen férfiúnak életéből ós különösen előbb említett világra szóló talál-
mányának fejlődéséről közöljük itt a Bractical Magazin nyomán az alább kö-
vetkező érdekes adatokat. 

Bessemer Henrik — legifjabb fia egy földbirtokosnak — született 1813 
Hertfordshire Charlton községében. Születéshelyének az iparos élet zajos köz-
pontjain kívül fekvése nem volt kedvező az ifjú rajzolási és mintázási hajla-
mainak. Technicus pályáját tehát, ha ezt a kifejezést használhatjuk, az ifjú Bes-
semer minden megelőző műszaki ismeretek nélkül csupán rajzoláson és agyag 
mintázáson kezdette, miben saját erejével csakhamar annyira haladt, hogy 19 
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éves korában egy kitűnő mintát állított ki a Royal akadémiában. A mint azon-
ban szelleme fejlődött, azon mérsékben igyekezett az erőműtan törvényeit is el-
sajátítani, valamint a természeti erők és tünemények törvényeit és eredményeit 
kipuhatolni, mely úton csakhamar oda jutott, hogy az erőműtan és általában a 
gyakorlati mérnöki tudományokból a legfontosabb ismereteket elsajátította. 
Miután pedig Bessemer atyja, fia törekvéseinek irányával teljesen egyetértett : 
hajlamait az ifjú szabadon követhette, sőt néhány év múlva a Bessemer család 
állandóúl is áttette lakását Londonba, hogy az ifjúnak további maga kiképzé-
sére alkalmat nyújtson. 

Az alig 18 éves ifjúnak vizsgálódó szelleme már ezen időszakban oly erő-
sen ki volt fejlődve, hogy egy napon, a mint ezt maga beszéli, midőn nőtestvére 
albumában egy vignette-nek díszítéséhez arany bronzra volt szüksége: ennek a 
nyers anyaghoz viszonyított aránytalan magas ára felett rendkívül megütközött 
a mennyiben azon arany bronzpor, melyre neki szüksége volt 90 shillingbe 
került, míg az annak előállításához szükséges nyers anyag értéke csak 1 shil-
ling volt. További nyomozásnál arról győződött meg, hogy ezen magas ár iga-
zolt, azon fárasztó és hosszadalmas munka által, melylyel az arany bronzpor-
nak akkori előállítása járt. 

Erre rögtön elhatározta, hogy készít oly gépszerkezetet, mely ezen bronz-
por előállításánál úgy a nagy munkát, mint hosszá időt jelentékenyen alább szál-
lítsa ; s daczára annak, hogy megtudta, miszerint ezen feladattal már előtte is so-
kan siker nélkül fáradoztak: magát ezen tudattal sem hagyta határozatától eltán-
toríttatni ; hanem két évi kutatás után csakugyan annyira vitte, hogy 5 külön-
böző önmagukban működő gépsorozat szerkesztése által a kézi munkát teljesen 
kiküszöbölhette. Ezen gépek, melyeknek kezelése és felügyeléséhez csak 2 mun-
kás szükségeltetik, napjában annyi bronzport állított elő, mint a régi rendszer 
szerint 60 legügyesebb munkás; és míg így az előállításnak költségeit fonton-
ként 6 shillingnél kevesebbre szállította, azonkívül még a terménynek minő-
ségét is addig el nem érhetett jóságra, egyenletességre emelte. Nevezetes, hogy 
ezen gyártási mód mai napig is tökéletesen titokban maradt, és még ma is azok 
által folytattatik, a kikre a titok 40 év előtt bizatott. A nagy pénzbeli ered-
mény, a mit Bessemer Henrik ezen első találmányával elért, lehetővé tette 
neki, hogy ezentúl magát kizárólag kísérleteknek és a mechanica egyéb ágaiban 
való nyomozásoknak szentelje, és így továbbra is hű maradhasson szellemének 
első eredeti irányzatához. 

Ezen ismertetés korlátolt keretében nem lehetséges csak sorozatát is fel-
ölelni mindazon hasznos találmányoknak, melyeket Bessemer Henrik létre ho-
zott. A fontosabbalc ezek közül: a betűk öntésének javítása, azokhoz javított 
minták szerkeztése s számláló gépnek alkalmazása; vasúti vonatok gyors féke-
zése és megállítása; az üveggyártás javítása üj olvasztó kemenczék és hűtő 
asztal által; új festanyag előállítása ; a fénymáznak, olajnak újabb kezelése ; 
javítása az üvegezüstözésnek; vasúti kocsikerekeknek, kerék abroncsoknak, 
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tengelyeknek újabb szerkezete; czukor finomítók gépészeti berendezésének ja-
vítása ; könnyű előállítása bőr vagy szövetneműek díszítésének; új lövési mód-
szer behozatala; lövegeknek újabb szerkesztése és még sok egyéb mellett az 
aczél gyártás újabb módjának feltalálása és alkalmazása; a melyek számára 
nemcsak igen nagy anyagi nyereményeknek, de egyszersmind a legnagyobb nép-
szerűségnek és nagy hírnévnek lettek bő forrásaivá. 

Ez utóbbi találmány az öntött aczélnak újabb módszerint való előállítá-
sára vonatkozik, a mely Bessemer eljárása, »bessemerezés« alatt általánosan is-
meretes, s a melyről a tudományos világ az első értesülést a Brittish Associ-
ation Cheltenhami gyűlésén 1856-ban nyerte, mire a régi módszer szerint dol-
gozó birminghami aczélgyárosok egyidejűleg a legnagyobb izgalomba és ijjedt-
ségbe estek. Ezen találmánynak legérdekesebb oldala máig is az, hogy első 
megismertetésétől mai napig még a kivitel legkisebb részleteiben is alig szenve-
dett érdemleges változást. Fényes bizonyítéka annak, hogy a feltaláló ide vágó 
kísérleteit mily nagy gonddal és mily mély szakértelemmel hajtotta végre, mi-
előtt magát elhatározta arra, hogy az elért eredményt a nyilvánosságnak átadja. 

A fentemlített közlés előtt már két évvel csaknem kizárólag azzal fog-
lalkozott Bessemer, hogy az öntött vasnak aczéllá változtatását kitalálja. Yégre 
hosszú fáradságos munka után ós különbféle csalódások között azon — abban 
az időben csaknem esztelennek látszó — módszerhez jutott, mely már az első 
kísérleteknél tökéletesen bebizonyította helyességét az alapjáül szolgáló elvek-
nek. Bessemer t. i. első converterének felállításánál azon számításból indúlt 
ki, hogy a nyert vasban lévő 4°/0 szénenynek fehér izzás alatt az oda vezetett 
élenynyel egyesülnie kell; ezen egyesülés gyorsaságának pedig függeni kel 
azon felület nagyságától, mely az éleny és széneny érintkezésének nyüjtatik 
másfelől pedig, minthogy a megolvadt érez hőmérséke is függ a széneny elégé-
sének gyorsaságától, ennélfogva logicailag is helyesnek kell lenni: ha a széneny 
elégésének gyorsítása végett ennek az élenynyel való érintkezésére minél nagyobb 
felület állíttatik elő. 

Hogy ezen következtetésnek helyességét gyakorlatilag próbára tegye, 
szerkesztette a fent említett convertert; egy 3' átmérőjű, 5' magas kúpalakú 
bádogedényt, mely belől tűzálló téglákkal volt kibélelve; feneke felett 2" ma-
gasan 5 csövet helyezett be jól kiégetett tűzálló agyagból 3/8" hüvelyknyi nyí-
lásokkal, melyeken keresztül állandó légáram volt bevezethető. A converter 
egyik oldalán annak fé'lmagasságában alkalmazta azon nyílást, melyen a meg-
olvasztott vasércz betöltetett, s ezzel szemközt a másik kiszúrható nyílást a 
megtisztúlt termék leeresztésére. A kísérleti műhelyében felállított első con-
verter mintegy 5 tonna olvasztott vasat fogadhatott magába s oly közel volt egy 
kúpalakú olvasztóhoz felállítva, hogy a nyers vas ez utóbbiból kivezetett csa-
tornán közvetlenül átfolyhatott a görebbe. A fúvó gép, a mely a légköri levegőt 
• hüvelykenként mintegy 15—20 font nyomásra sűrítette, szintén csővezeték-
kel volt összekötve az említett agyag csövekkel, és minthogy a convei terekbe 
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öntött olvadt érez abban mintegy 20" magasan állott, az agyagcsövek nyílásai 
mintegy 18" magas érczoszloppal voltak elfedve. A további működés és az azt 
követő jelenségek máig is ugyanazok, mint voltak az első converternél s rövi-
den a következőkbe foglalhatók. 

Hogy az olvadt érez be ne juthasson az agyagcsövek nyílásaiba, a fúvó 
gép még az olvadt érez beöntése előtt működésbe hozatik. Ennek beöntése után 
a forráshoz hasonló tünet következik s a megolvadt érez a converterben heves 
mozgással ide-oda hánykódik, mely tünet mintegy 15 perczig tart. Ez idő alatt 
a beszorított légáram élenye az olvadt éreznek széneny tartalmát ,'elégeti s maga 
a megolvadt érez addig nem ismert hőfokra hevíttetik; 20 perez alatt az ércz-
ben grafit alakban foglalt minden széneny elég; mi mellett az érez hő foka oly 
magasra emelkedett, hogy ez maga képes a benne levő szónenyt vegyi összeköt-
tetéséből kiűzni, s a légárammal beszorított ólenyben elégetni. 

A folyamat ezen pillanatában a converter nyílásán nagy láng csapkod ki 
s az érczolvadék több liüvelyknyire felemelkedik, felszínén egyeidejüleg salak 
réteg jelen meg, a mely a befuvott lég által a converter nyílásán darabokban 
hányatik ki, ez körülbelül 5—6 perczig t a r t ; (salak periódus) mire a conver 
térből erős fehér nyugodt láng emelkedik ki.3 A leirt eljárásból következik, hogy 
a szénenynek ezen rohamos elégésnél az erősen hevített vasrészecskékből ki-
sebb-nagyobb mennyiség összeköttetésbe jő a befuvott lég éleuyével és ez által 
el is ég, mert az éreznek élénk forrása, mint már említők, benső vegyülést hoz 
létre a salak és a vasrészek közt; de ez által az érez egyszersmind minden ko-
vany és földes tartalmától megtisztul, a kén és más illő anyagok pedig kiűzet-
nek. A vasban ezáltal szenvedett veszteség (calo) mintegy I2V2 °/0-át veszi a 
nyers vasnak, mely a további műtétek alatt 18,sőt több százalékra is emelkedik. 
Habár ezen calo is nagynak mondható, mégis kisebb mint a korábbi gyártás 
módnál, melynél 28J/0-os is tett és a termék még sem volt oly tiszta mint a 
bezemerezésnél. 

Mihelyt az olvadt érez meg tisztítása végbe ment: az a kísérlethez hasz-
nált converteren alkalmazott kibocsátó lyuk megnyitása által lebocsáttatott. Az 
újabb időkben azonban a converterek nem szilárdon alkalmaztatnak, mint az 
első bessemeri kísérleteknél, hanem két vízszintes csapon fordítható módon, 
ugy hogy az erre készült gépezet segélyével az egész gőreb oldalt fordítható ; 
mi által kikerültetik az, hogy az edényen lecsapoló lyuk üttesék, másfelől azon 
sok nehézség is mellőztetett mit a visszamaradó éreztömeg kiszedése okozott. Az 
új berendezés szerint — mi szinte legnagyobb részben Bessemer Henriknek 
találmánya — az érez az öntő medenczébe teljesén kiöntetik, melyből aztán az 
egyes rúdmintákba öntetik. 

A leírt eljárás szerint félórányi idő alatt mintegy 100 mázsa öntött vas 
nemcsak hogy tökéletesen finomíttatott, de ezenkívül még olyan alakba is ön-
tetett a mint a szükséglet a rudak formáját kívánta. Pontos kísérletek szerint 
busz pereznyi idő alatt nyilt tűzhelyen 14 font, kavaró kemenczében 94 font ; 



531_ 

Bessemer görebben pedig 10,000 font aczélt lehet előállítani. A folyamat gyor-
sasága tehát maga is nagy vívmányt ugyan, de ezt még felülmúlják azon többi 
előnyök, melyek ezen gyártási módból nyerhetők. Erre nézve idézzük magának 
Bessemernek szavait melyekkel fentemlített előadását a Cheltenhami Brit-
tish Association előtt bezárta: »Végül meg kell jegyeznem, hogy azon tények, 
melyeket felfedeztem, nem csak laboratóriumi kicsinyes kísérletek által vannak 
megállapítva, hanem olyan kísérletek által is, midőn oly tömegek jöttek egy-
szerre átalakítás alá, melyek a közönséges kavaró kemenczékben feldolgozni 
szokott mennyiségnek csaknem kétszeresét teszik, azonkívül az én eljárásom 
szerint előállított öntvénytömegek tökéletesen egyneműek, tömöttek, simák ós 
a további kidolkozásra legalkalmasabb alakúak, míg a kavaró kemenczékből 
kikerültek még további közbenső miveletet igényelnek, hogy a bennük lévő tisztá-
talanság eltávolíttassék s bogy a czélnak megfélelő alakot nyerjók.« Ezen Chel-
tenhami 1858-iki előadás után Bessemer még több javításokat tett eljárásán és 
1859-benaz Association of Civilengeneers egyletben még kimerítőbb előadást tar-
tott, melyből az derült ki, hogy eljárását már akkor annyira tökéletesítette mint 
az mai nap ís fennáll. — Az ezen előadásra következett vitában részt vettek a 
vasgyártás akkori corypheusai s az új gyártásmód fölött mindannyian kedve-
zőleg nyilatkoztak; csak a napi sajtó foglalt sok ideig ellentétes állást, sőt nevet-
ségessé iparkodott tenni azáltal, hogy az akkori vasmű birtokosok egy 
része az egészet agyrémnek kiáltatta ki, s az új találmánytól a leghiggadtabb 
rész is legalább az életképességet iparkodott leirtatní. A kohászat akkori állá-
sában némely ellenvetéseknek meg is volt láthatólagos jogosultságuk, mert hi-
szen az öntött aczélnak akkori előállítására nyers anyagúi a legjobb és teljesen 
kidolgozott kihengerzett vasat kellett használni; ezen vasrudal nagy erős tűz-
álló ládákban szénporral keverve legkevesebb 3 hétig fehér izzásban voltak 
tartandók, ezután rövid darabokra tördelve s 40 fontot meg nem haladó meny-
nyiségben egyes olvasztó tégelyekbe rakattak s hogy az eléggé megolvasztassék 
arra a legerősebb olvasztó kemenczéket kellett használni; az olvasztásnál 1 
tonnához a legjobb e czélra gyártott 4 tonna cokszra volt szükség : úgy bogy a 
legjobb szinvasnak öntött aczéllá változtatása egy egész hónapig folytonos mű-
ködés igényelt,minek következtében tonnája azon időben 45—60 fontbakerült. 

Ily körülmények között tehát nem volt egyáltalában csuda, ha az érdekelt 
gyakorlati férfiak nem tudtak megbarátkozni az eszmével: hogy a Bessemer 
módszerint közönséges nyers vas kevesebb mint félóra alatt 28°/0-nál kisebb 
oalóval és sokkal nagyobb tömegekben a legjobb öntött aczéllá változtattassók. 
A Bessemer eljárás gyors kifejlődése és elterjedése első sorban tehát azon 
körülménynek köszönhető, hogy a feltaláló oly helyzetben volt, miszerint mód-
szerét nemcsak elméletileg állapíthatta meg, hanem egyszersmind gyakorlati-
lag nagyban is alkalmazhatta, és így a kételkedőknek állításai valódiságát 
mindjárt kézzelfoghatólag is bebizonyíthatta. 

Azon nagyszerű átalakulás a mit ezen találmány a vasgyártásban csak-
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hamar előidézett, legjobbban azon számadásakból ítélhető meg, melyeket a vas-
termelés értékének összehasonlítása ad a találmány előtt és után lefolyt 
időszakokból. 

Bessemer találmánya előtt az öntött aczól közönséges alkalmazásra na-
gyon drága anyag volt, azért csakis kiváló és ritka czélokra nyert alkalmazást. 
Egy vassín súlyával egyenlő, és így mintegy 4 mázsás öntött aczélrudat Shel-
fieldben 40 fontnál (400 frt ezüst) drágábban fizettek; és az 1851-ki világkiál-
lítási jury jelentése szerint Nagy-Brittaniának akkori összes évi öntött aczél-
termelése csak 51,000 tonna volt; jelenleg magában Angliában 500,000 tonna 
Bessemer aczélnál több gyártatik tonnánkint 9—10 fontjával. Ugyanez áll a 
mozdonykerék talpakra nézve; eredetileg ezek tonnánként 120 fonttal (1200 fr-
ezüst) fizetve szállítattak Angliába, mely iszonyú ár Beszemer találmánya előtt 
csak néhány évvel szállott 60—70 fontra s azon mégis maradt, míg Bessemer 
találmányának elterjedésével csakhamar 13—15 fontra esett. 

Az idézett áruk leszállítása már magában is sok millióra menő tőkét ta-
karított meg; de ezenkívül az új gyártmány tömöttsége és szívósságánál fogva 
igen alkalmasnak mutatkozott hajó-építésekre és gőzkázánok gyártására is, úgy 
hogy jelenleg magának a l o n d o n i é s ó s z a k-n y u g a t i pályának több mint 
300 mozdonya van üzletben, melyeknek kazánja', tengelye forgantyui, ke-
rék talpai s minden fontosabb alkatrészeik Bessemer aczélból készültek. 

Hogy a régi gyártásmód szerint mily nehézséggel járt nagyobb tömeg 
öntött aczélt előállítani: bizonyítja az, hogy az 1851iki nemzetközi kiállítá 
son Anglia egyik legnagyobb aczél-gyárosa egy 240 fontos aczélrudat állított 
ki s a rajta levő föliraton dicsekedve emelte ki: hogy ezen : zörny-öntvény 
ekkor s ekkor öntetett N. N. sheffieldi gyárában: azóta Brown et Comp. 
sheffieldi czég Bessemer eljárással állított már 20 tonnás tökéletesen egy-
nemű tiszta aczélöntvényt is elő. 

Jelenleg, mint már fennt is említtetett, a converterek legczélszerűbb s leg-
elterjedtebb szerkezete az, midőn a súlyponton keresztül két csapágyra vannak 
helyezve, melyek körül a kiürítés és megtöltés alkalmával egyszerűen oldalt 
fordíthatók. Anyagjuk kazánpléh, mely tűzálló anyaggal van kibélelve. Ez 
utóbbi Angliában Sheffield körül bizonyos kőzet porrá töréséből nyeretik, s 
olcsósága mellett minden más anyagnál jobbnak bizonyult, s ottan Gannister 
név alatt ismeretes. Ha a belső bélés jól kiszáradt, a converter azonnal hasz-
nálatba vehető s rendesen vizsajtó alkalmazása mellett szájával mentes irányba 
fordíttatik, ezután a converter nyílásába beillesztetik az olvasztott nyers vasat 
vezető csatorna, mely a közel álló olvasztó nyílásával van összeköttetésben; erre 
működésbe hozatik a fávó-gép, mely a sűrített levegőt a légcsatornákon a con-
verterbe szorítja, mire a converter ismét függélyes állásába visszafordíttatván 
kezdetét veszi dörgéshez hasonló zaj mellett a vegyi működés folyamata, a zajt 
az ércztömegnek erőszakos hánykodása idézi elő, mely a convertert jelentékeny 
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rezgésbe hozza, miért is a sok javítás kikerülés végett tanácsos az egész beren-
dezést a legszilárdabb alapra helyezni. 

Mihelyt az átváltozás folyamata bevégződött, a converter ismét felfordít-
tatik s az egész olvadt aczéltömeg az öntő medenczébe öntetik, mely forgatható 
darun nyugszik s a vízsajtóval könnyen emelhető vagy sülyeszthető alsó nyí-
lásán pedig az érez az alatta készen álló egyes formákba lebocsátható. Hogy 
pedig az olvadt érez tetején levő salak a lebocsátásnál a tiszta érczczel ne ve-
gyülhessen, erre nézve az öntőmedencze fenekében levő kúpalakú nyilás egy 
rúddugaszszal van ellátva, mely emeltyűkar segélyével le- és felmozgatható 
lévén, a nyilás minden időben könnyen elzárható vagy kinyitható. Megemlí-
tendő még, hogy mind a medencze bélése, mind a dugó teljesen tűzálló anyag-
ból vannak előállítva. Az ezen szerkezet által visszatartható salakos érez végűi 
félre tétetik, és zúzás és iszapolás segélyével egyéb czélokra megtisztíttatik. 

Minthogy azon nagy éreztömegek, melyek a Bessemer converterekben 
finomítás alá kerülnek, a segédkészülékek: mint daruk és öntőmedenczék kézi 
csővel kezelését nehézkessé teszik: már Bessemer maga látta el mindezeket 
hydraulikus motorokkal, miáltal az üzem megkönnyíttetett s baleseteknek, za-
varoknak lehetőségig elejtik vétetett. A converterek le-és felmozgása a légsze-
lepek nyitása, zárása stb. a helyiségnek elkülönített részében levő emelvényről 
teljes biztossággal igazgattatnak művezető által. A Bessemerezés elterjedése 
által lehetségessé vált ott, hol korábban a gyengébb vert vas volt alkalmazás-
ban a sokkal erősebb, szilárdabb öntött aezélat alkalmazni a nélkül, hogy a 
kiadások jelentékenyen emelkedtek volna. A Bessemer aczél általános szilárd-
sága 60—80,000 font n " k é n t átváltozik az anyag keménységi foka, vagy is 
széneny tartalma szerint, s a keményebb fajoknál felvihető 100—200,000 
fontra • " - k é n t ; s ezen nagy általános szilárdsághoz sorakozik azon nem ke-
vesebb értékű tulajdonsága, melylyel a korábbi öntött aczélt nyüjtliatóság és 
rugalmasság tekintetében felülmúlja, mire fényes példát nyújt az, hogy Bes-
semer aczélból készített kétfejű síndarabot patkó alakra úgy össze lehet hide-
gen hajtani, hogy a patkó szárai egymást érik a nélkül, hogy a liajlásnak akár 
domború akár homorú felén szakadások vagy repedések mutatkoznának, a 
mi világos bizonyítéka annak, hogy általános szilárdsága nagyobb, mint a visz-
szaható. 

Bessemer találmányának köszönhetik ezenkívül létezésüket azon óriási 
lőszerek, lövegek, melyek Angliában és Németországon nagy mennyiségben 
gyártatnak. 

Tekintetbe veendő a termék jóságán'kívül még azon nagy szénmegtaka-
rítás is, a mi a gyártás gyorsabb folyamata által eléretik. 

A Bessemer anyagnak nagy általános szilárdsága és egyneműségével 
benső összefüggésben áll annak a felszíni kopás ellenében mutatkozó nagy 
ellentállása, miben leli megfejtését az, hogy a Bessemer sínek különösen Angli-
ában csakhamar általános alkalmazásba vétettek s azóta mindenütt gyorsan 
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növekedő nagyobb elterjedést nyernek. Az angol vasutak rendkívüli forgal-
mánál fogva gyakran előfordúlt, hogy a korábbi vassíneket igen rövid idő 
alatt, néha pár hónap múlva, félig elkopott fejjel kellett kicserélni, a Bessemer 
sínek ellenben, melyek példáúl 1862-ben máj. 2-án tétettek le a Cbalk-Form 
hídon, hol a forgalom felette nagy, a mellettük fekvő vassínek 16-szoros kivál-
tását érték meg; s midőn 1865. augusztus havában végre kiváltattak, csak az egyik 
sínfej volt lekopva, a másik (minthogy kettős fejűek voltak) ismét használatba 
vétetett. Az említett 3 évi időszak alatt 9.550,000 vasúti jármű haladt át raj-
tuk 95.577,240 tonna elegy-teherrel s a sínfej csak '/4" hüvelyknyire volt oly 
egyenletesen elkopva, hogy még továbbá is biztosan lettek volna használhatók. 

Az Assoc.iation of Civil Engeneers Bessemer nagy érdemeit a Telfordarany-
érem adományozásával méltányolta; azonkívül a világ minden részéből özön-
löttek hozzá legnagyobb kitüntetések. 1871-ben Devonshire berezeg utódjáül 
elnökévé választatott az időközbe alakúit Iron and Seal institut-nak. 

1868-ban Bessemer H. egy új találmányára vett szabadalmat, mely a vas-
és aczélgyártás terén nem kevesebb fontosságú lehet, mint maga a bessemere-
zés; melyet azonban szokott erélyével egészségének meggyengülése miatt nem 
fejlesztethetvén mindezideig. nem részesült azon méltánylásban, a mit különben 
megérdemel. L meretes tény. hogy ha égő anyagok az elégésükre szükséges 
élenynyel zárt térben hozatnak érintkezésbe, a képződő lángnak hőmérsékc 
azon nyomástól függ, mely alatt az égő anyag élegülése végbe megy. Ezen rég 
ismeretes vegytani elvet igyekezett Bessemer az aczélgyártásnál értékesíteni. E 
czélra erős vaskazánt szerkesztett tűzálló anyagbéleléssel. 

Ezen kazánszerü kemenczébe 20 angol font n"kén t i nyomás alatt lég-
köri levegőt szorított, az égés termékeivel elvezetésére szolgáló nyilást pedig 
oly kicsinyre hagyta, hogy a fennt említett állandó nyomás alatt a kemencze 
belsejében állandóan 15—16 font nyomás volt fenntartható; miáltal a gázter-
mékek felényi volumenre szoríttatak össze, mint a közönséges olvasztó kemen-
czében; minek szükségképen a liőmérsék fokozása volt következménye. Hogy 
erről meggyőződjék, egy 3" hosszú 2" négyzetes, és így 13*/2 fontos rudvasat 
tolt be hidegen a kemenczébe. A rudvas 51/2 perez alatt tökéletesen megolvadt, 
és így oly eredményt ért el, mire az eddig ismeretes olvasztóknak 2—3 órányi 
időközre van szükségük. Epen így 3 mázsa vertvas a kísérleti kemenczébe hi-
degen betéve, minden egyéb hozzátétel nélkül 15 perez alatt olvadt meg, mi 
által gyakorlatilag lön bebizonyítva az, hogy a liőmérsék emelésének nincs ha-
tára, ha a gázokat elegendő magas nyomás alatt vagyunk képesek elégetni. 
Ezek alapján Bessemer H. azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy nincs 
messze az idő, midőn hasonló készülékek segélyével az érczeket gázalakuákká 
változtathatjuk, a mi legbiztosabb mód leend arra, hogy azokat minden velük 
összeköttetésben lévő idegen anyagoktól megszabadíthassuk. 

A legnevezetesebb jelenségek egyike volt ezen kísérleteknél az, hogy 
minden előleges várakozás daczára a belső bélés-anyag megolvadása sokkal 



kisebb mértékben következett be, mint a közönséges olvasztóknál. Ez utóbbi-
akban t. i. mintegy 9" vastag tűzálló téglafal azért olvad le oly hamar, mert 
rosz melegvezetésénél fogva az általános meleg ellen nagy ellenállást fejt ki, és 
a kemenczebeli nagy melegnek elég ideje van azt leolvaszthatni. Bessemer ke-
menczéje ellenben kettős vasfalból volt szerkesztve, melyek közt állandó hideg 
víz folyam keringett, és minthogy a kemencze belső bélése csak 2"-nyi volt, 
a belső kemencze melege azon mértékben vezettetett el a környező víz réteg 
által a mint a az kemencze falával közöltetett. Az is constatáltatott, hogy a 
kemencze fala egész hideg volt, midőn a tűzálló bélés pedig kívülről befelé 1' 
vastagon veres izzást, a belső felületen pedig tökéletes fehér izzást mutatott; a 
mi világos bizonyítéka a meleg gyors elvezetésének. Észleltetett az is, hogy a 
kemenczének rendkívüli belső hőmérséke alatt a bélésanyagnak vékony rétege 
megolvasztatott, de ez csak bizonyos határig terjedt, a hol t. i. már a melegnek 
érintkezése és elvezetése egymást egyensúlyozták. A tapasztalás azt is bizonyí-
totta, hogy miután a béllés bizonyos vastagságig megolvadt: az továbbra csak-
nem elpusztítliatatlanná vált. 

Világos bizonyítéka ez is Bessemer H. kimeríthetetlen találékonyságú 
szellemi erejének, mely azonban csak gyakorlati czélokat tartott szem előtt s 
távol maradt, minden olyan szemléleti bibelődésektől, melyek sem a feltaláló-
nak, sem az emberiségnek javára nem váltak. Közli: H. L. 




