
A vegyipar kenyere

Egyáltalán nem alaptalan az az állí-
tás, hegy a kénsav a vegyipar kenyere.
Sőt a vegyiparon túlmenően az egész
ipar egyik legfontosabb alapanyaga. A
termelés méreteit tekintve a kénsavval
csak a szóda és a légkörből megkötött
nitrogén hasonlítható össze, az alkalma-
zás változatossága tekintetében azonban
kétségtelenül a kénsavé az elsőség.

Hatalmas kénsavmennyiséget fogyaszt
a nyersolajipar (finomítás), a gépgyártás
(fémek pácolása), a színesfém-kohászat
(réz, cink, kobalt, nikkel, ezüst előállí-
tása), a könnyűipar (műrcstgyártás,
szövetek fehérítése, kartonnyomás, bőr-
cserzés), az élelmezési ipar (keményítő-,
>zörpgyártás). a mezőgazdaság (gyomir-
tás), stb. A vegyiparban pedig műtrá-
gyák, savak (sósav, foszforsav, hidro-
génfluorid, stb.), szulfátok, műanyagok
gyártására, különféle gázok szárítására,
a salétromsav töményítésére és más cé-
lokra használják a kénsavat.

Ma a világ kénsavtermelése — száz
százalékos kénsav-monohidrátra szá-
mítva — évente mintegy húszmillió ton-
na.

A kénsavnak a nemzetgazdaságban el-
foglalt nélkülözhetetlen helye szükség-
szerűen előírja — a többi iparágak, va-
lamint a vegyipar gyártmányainak fej-
lesztésével összhangban — az előállított
kénsavmennyiség állandó növelését.

Hazánk kénsavipara a múltban meg-
lehetősen fejletlen volt. A felszabadulás
előtt két gyárunkban — a budapesti és
a peremartoni gyárban — állítottunk elő
kénsavat. Ezek a gyárak ósdi berende-
zésükről, egészségtelen munkakörülmé-
nyeikről voltak híresek, s termékeik
csak azért tudták nagyjából ellátni a
belföldi szükségletet, mert iparunk —
ezen belül vegyiparunk — számos ága
nagyon elmaradott volt. s nem igényelt
több kénsavat.

ÍJJ gyár a Tisza partján

A felszabadulás után az első ötéves
tervben hatalmas fejlődésnek induló
ipar és mezőgazdaság kénsav- és műtrá-
gya-igénye elsőrangú feladattá tette
kénsavgyártásunk fejlesztését. A meg-
lévő üzemek korszerűsítése mellett még
az ötéves terv első évében megkezdő-
dött a Tisza partján. Szolnok alatt egy
új kénsavgyár, a Tiszamenti Vegyimű-
vek első üzemének építése.

A sokmilliós beruházás és a hatalmas

lendülettel haladó építőmunka eredmé-
nyeképpen 1952. tavaszán már fél. 1953.
telén pedig már teljes kapacitással dol-
gozott az új gyár, amely nemcsak a
szakemberek elismerését Vívtia ki. A
laikus szemlélő is elragadtatással be-
szél a tágas, világos, tiszta épületekben
elhelyezett modern gépi berendezések-
ről, aki pedig látta régi kénsavgyárain-
kat, az tudja csak igazán értékelni a Ti-
szamenti Vegyiművek új üzemeit!

Modern, kontakt kénsavgyártási technológia

Az üzem modern, kontakt kénsav-
gyártási technológia alapján épült és
működik.

Kétféle nyersanyagot használ: FeS,
(vas-diszulfid, pirit) tartalmú kovandot
és tiszta ként. A darabos és flotált ko-
vandot Bulgáriából. Romániából és Ju-
goszláviából, a tiszta ként a Szovjet-
unióból kapjuJí.

A most még csak kizárólag vasúti ko-
csikban érkező nyersanyag — a kocsik
buktatásos ürítése után — szállítószala-
gon jut a hatalmas tároló raktárba.
Míg a kén felhasználása közvetlenül
történik a kemencékben való elégetés

által, addig a darabos kovandot, mielőtt
a pörkölő kemencékbe kerülne. 5—10 mm
szemcse-nagyságúra kell aprítani. Ezt
az őrlő-mű pofás- és henger-törőiben
végzik el. A flotált-kovand finom, ho-
mokszerű, szemcsés anyag. Nedvesség-
tartalma gyakran elég magas. Ezért elő-
zetes szárításnak kell alávetni. A szárí-
tás révén a sokszor iszapszerű flotált-
kovand mozgatása könnyebb lesz s a
pörkölőkemencék munkája is jobbá vá-
lik. Meg kell jegyeznem, hogy — sajnos
— a flotált kovand szárítását a Tisza-
nienü--Vely*művekben még a mai napig
senr oWottU%^neg kellően..
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Humboldt-kemencék, a gyártás első szakasza

A megfelelően előkészített kovandot a
szári tómű a pörkölőkernencék fölött el-
helyezett bunkerekben robbantja. A ke-
mencék Hurnboldt-tipusú, mechanikus
pörkölő kemencék. Egy-egy kemence
tizenegy szintjéből tíz pörkölésre, egy
pedig szárításra szolgál. A kemence
acélköpenye belül tűzálló téglával bélelt.

A hengeralakú kemence közepén ha-
led át az ugyancsak hengeres függőleges
tengely. Erre a kemence minden emele-
tén két-két fésűs kart szereltek.

A kovand a szárító bunkerból adagoló
szerkezet segítségével jut be a kemence
szárító szintjére. Itt a terelőkarok fésűi
a szint külső kerülete felé irányítják,
ahol a száraz anyag a légelzáró-adagoló
nyíláson az első pörkölő-szintre jut. Itt
a fésűs karok a tengely felé terelik a
kcvandot, amely ennek következtében íi
tengely melletti gyűrűalakú nyíláson a
második szintre kerül. Itt a terelőkarok
a szárító^szinthez hasonlóan a szint kül-
ső széle felé irányítják a kovandot, ahol
nyolc nyílás biztosítja, hogy alsóbb
szintre kerülhessen. S így folytatódik
ez a kemencében váltakozva. Végül az
utolsó szintről a pörk (ekkor már ez a
neve a kovandnak) csillékbe szóródik.

A kovand pörköléséhez szükséges hő-
mérséklet, az égés fenntartásához az
alsó emeleten tizenikét nyíláson keresz-
tül levegőt fúvatnak a kemencébe. A le-
vegőmennyiség adagolását szabályozni
lehet. A kovand pörkölése közben ke-
letkezett gáz (ebből készül majd a kén-
sav) a felsőbb szintekről lefelé haladó
pörkkel szemben halad szintről-szintre
felfelé az emeletek azon nyílásain ke-
resztül, amelyeken át a pörk leszóródik,
végül pedig a kemence felső két szint-
jéről egy elvezető csövön keresztül a
gázgyűjtő vezetékbe jut.

A Humboldt-kemence minden szintjén
négy kis ajtó található. Ezek a kemence
kezelését (karcsere, terelelőlapát-cserék
végrehajtása) szolgálják. A kemence
tengelye és a terelőkarok üregesek, be-
lülről levegővel hűtik őket.

A kemence működésére jellemző a
nagy teljesítőképesség, a kapott pörk-
gáz jó minősége és a pörk csekély el
nem égett kéntartalma. Ez utóbbi a jól
előkészített anyag, a kemence normális
terhelése és működése esetén 2 száza-
lék körül mozog, az előállított pörkgáz
kéndioxid-tartalma pedig ugyanakkor
7—9 százalék.

Kemence javítás 150 C hőmérsékleten

A kemence működésében gyakran za-
varok állhatnak be. Ezek közül a legkel-
lemetlenebb a terelő-karok törése. Az
c«k legtöbbször az, hogy a terelő-karok
anyaga, elkészítése nem a* legmegfele-
lőbb s a 600—800 Celsius fokon idő előtt
elégnek, meggyengülnek, ennek követ-
keztében deformálódnak s a szint vala-
melyik részéhez szorulva letörnek. A le-
tort kar-darab rendszerint a másik kart
is eltöri. A kellő hűtés hiánya, vagy a
terelőlapátok rossz állapota miatt a
szinteken felgyülemlett anyag is kartö-
réshez vezet. Az eltört 6—7 mázsa súlyú
karnak az izzó kemencéből történő ki-
szedése és az új behelyezése nemcsak
igen komoly munkát jelent, hanem azt
is, hogy a kemence több órára kiesik a
termelésből. A karnak a tengelybe tör-
ténő szerelésénél ilyen esetben a mun-

kásoknak 150 Celsius fok hőmérsékleten
kell dolgozniok. Ez az egy adat is erő-
teljesen szemlélteti a Tiszamenti Vegyi-
művek munkásainak hősi helytállását.

A Humboldt-kemencék felfűtése kez-
detben drága fával és koksszal történt
és több hétig tartott. Az üzemben szü-
letett újítás folytán ma kénnel és izzó
pörkkel fűtik fel. így a kemence a fel-
fűtés kezdetétől számított három-négy
nap múlva már teljes kapacitással dol-
gozik, és — ami a legfőbb — azonnal
gázt szolgáltat!

Amint előbb már említettem, a ke-
mencékből a gáz a közös gázgyüjtő ve-
zetékbe jut. Ide torkollik a kénégető
kemencék gázkilépő vezetéke is. Ezzel a
gyártás első szakasza, a kéndioxid tar-
talmú gáz előállítása lezárul.

A gyártás második szakasza t a gáz tisztítása

A következő művelet: a gáz tisztítása.
A gáz a pörkölő'kemancékből kilépve

sok szennyezést tartalmaz: a felhasznált
anyag minőségétől függően köbméteren-
ként 5—10 gram pörk-port. kis mennyi-
ségű arzéntrioxidot, továbbá szelén-
dioxidot.

A gáznak a portól való megtisztítását

a Cottrell-féle portalanító berendezés
végzi el. Legfontosabb alkotórésze egy
fémhenger. Ebben — a tengellyel párhu-
zamosan — a faltól eszigetelt és sú-
lyokkal kifeszített huzalok függnek.
Ezeket összekapcsolják egy szeléncellás
egyenirányítóban előállított lüktető
egyenáram negatív pólusával és így a
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huzalok és a henger leföldelt fala között
tóbb tízezer Volt nagyságrendű feszült-
ségkülönbséget létesítenek. A huzalok-
ról elektronáramlás indul meg s ez a
gázban lebegő porszemcséket feltölti. A
negatív töltést nyert porszemcsék erre
nagy sebességgel kezdenek áramlani a
pozitív töltésű henger-fal felé. annak
nekiütődnek, negatív töltésüket leadják
s lehullanak a készülék alján elhelye-
zett por-kamrába. Ebből az összegyűlt

port időnként eltávolítják.
Míg a kamrás és tornyos kénsavgyár-

tási eljárások során a gáznak ilyen mér-
tékű tisztítása — a por köbméterenként
1—3 gram — tökéletesen elegendő, ad-
dig a kontakt-<kénsavgyártás megköve-
teli a por, valamint az arzéntrioxid és a
szeléndioxid tökéletes eltávolítását. Az
utóbbi szennyezéseket azért, mert a
kontakt-masszára (katalizátorra) mé-
regként hatnak.

Két kapcsolt torony ég elektroszőrő

A különleges tisztítás két egymás után
kapcsolt toronyban és az elektroszűro-
ben történik.

A tornyok ólomköpenyű, saválló téglá-
val bélelt és kerámiai gyűrűkkel töltött
hengerek. Belső locsolásuk kemény-
ólom szerkezeti anyagból készült, verti-
kális centrifugái-szivattyú segítségével
történik. A locsolóanyag — híg kénsav.

A gáz alulról lép be a toronyba és
ellenáramban halad a locsolósavval. Az
első toronyba lépő gáz hőfoka kb. 250
Celsius fok, a távozóé Jíb. 60 Celsius fok
körül van. Ezen a hőmérsékleten az ar-
zéntrioxid szilárd halmazállapotba ke-
rül. A gáz lehűlését az biztosítja, hogy
a locsolósav víztartalma a forró gáz ha-
tására elpárolog. A gáz lehűlésekor a
benne lévő kéntrioxid- és vízgőz kén-
savködöt képez. (Kis mennyiségű kén-
trioxid is keletkezik a pörkö'őkemen-
cékben a pörk vasoxid tartalmának
katalizáló hatása következtében a kén-
dioxid gázból. Mennyisége mintegy 3—6
százaléka a kéndioxidénak.) Az arzén-
trioxid lecsapódó részeit a képződő kén-
savkod leköti. A kénsavas köd, a sze-
léndioxid egyrésze és a portartalom

nagyrésze a két torony locsolósavában
elnyelődik.

A toronyból kifolyó szennyes savat
ülepítéssel tisztítják meg a szilárd
szennyeződésektől. Az első torony lo-
csolósava 30—33 százalék kénsavat tar-
talmaz, míg a másiik toronyé 8—10 szá-
zalékot. Az elnyelt kéntrioxid-gáz kö-
vetkeztében mindkettő hatásfoka erősö-
dik. Ezért az újrafelhasználás során az
első torony locsolósavát a másodikéval
gyengítik az állandó koncentráció tar-
tása érdekében, a másodikét pedig víz-
zel hígítják. Az első torony locsolósav
szaporulatát (mint készterméket) elveze-
tik és rendszerint töményebb savval
felerősítik. Ezt a savat — erős szennye-
zettsége miatt — csak műtrágya gyár-
tására használják.

A gázban maradt szennyezések teljes
eltávolítása az elektroszűrőkben törté-
nik. Itt az arzénes-kénsavas ködöt elek-
trosztatikai módszerrel kicsapják a gáz-
ból. A kisugárzó elektród ólmozott réz-
huzal, a leválasztó elektród pedig sima
ólomlemez. A közöttük fellépő feszült-
ségkülönbség 40—60 ezer Volt.

A gáz szárítása

A szűrőket elhagyó gáz teljesen tisz-
ta, a nitrogénen, az oxigénen és a kén-
dioxidon kívül azonban — hőfokának
megfelelően — nagymennyiségű vizet >s
tartalmaz. Ezzel a mosási folyamat alatt
telítődött. Ezért a kontakt-kemencébe
való kerülése előtt meg kell szárítani.
A víz jelenléte ugyanis a későbbiek fo-
lyamán a kéntrioxiddal komoly korró-
ziós hatást fejtene ki. az abszorpcióra
is kedvezőtlen hatással lenne és a kata-
lizátorra is. káros.

A szárítás tömény. 92—94 százalékos
kénsawal történik. A gáz két egymás-
után kapcsolt, acélköpenyű, saválló tég-

lával bélelt, kerámiai (Raschig)-gyűrűk-
kel töltött tornyon halad keresztül. A
savat a torony alatt elhelyezett cirkulá-
ciós tartályban lévő merülő centrifugái-
szivattyú nyomja a torony felső részé-
be, a gyűrűk feletti locsolóvályúkba. A
toronyból kifolyó sav a csörgedező hűtő-
be kerül, innét pedig a cirkulációs
tartályba. A csörgedező hűtő
párhuzamos, vízszintes öntöttvas-csö-
vek sorából áll. Ezeket félköralakú, pe-
remes idomcsövek kötik össze. A savat
hűteni kell. Ez a cső belsejében áram-
lik, a víz pedig kívülről locsolja a csö-
veket
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A kontakt kemence

Az így előkészített, teljesen tiszta és
száraz gáz kerül egy nagyteljesítményű
centrifugái-ventillátor segítségével a
kontaktJkemencébe. A ventillátor a gázt
a pörkölőkemencékből a tisztítóberen-
dezésen át szívja, majd a kontakt-ke-
mencén át az elnyelető (abszorpciós)
rendszerbe nyomja.

A kontakt-^kemencében a kéndioxid-
gáz (SO2) kéntrioxiddá (SO3) oxidáló-
dik:

2 SO2 O2^±.2 SO3+45.900 Kcal.

Mint látható, a folyamat hőtermelő és
megfordítható.

400 Celsiuson csaknem teljesen leját-
szódik a felső nyil irányában, 660 Cel-
sius felett viszont már erősen előtérbe
lép az ellenkező irányú reakció, vagyis

SO2+1/2 02-vé.

A gazdaságos üzemvezetés szempont-
jából nehézséget okoz az a tény, hogy
kis hőmérsékleten kedvező az átalaku-
lási viszony, de a reakció csak lassan
játszódik le — még a legjobban bevált
katalizátorok (platina, vanadium) alkal-
mazása esetén is. Magas hőmérsékleten
pedig a reakciósebesség nagy, de az át-
alakulás kicsi.

Az üzem kontakt-kemencéje mindkét
jelenség előnyeit kihasználja. A gázt a
katalizátor egyrészén 570—580 Celsius
fokon vezeti keresztül. így nagy reak-
ciósebesség mellett kb. 80 százalék kén-
dioxid alakul át kéntrioxiddá. Az innen
távozó gázt hoki cserélőben lehűtik
420—450 Celsius fok hőmérsékletre s
így halad át a katalizátor hátralévő ré-
szén. Ilyen eljárás mellett az átalakulás
kb. 97 százalékos és a reakció is gyors.

Ahhoz, hogy az oxidáció gyakorlatilag
meginduljon (vanadium-katalizátor ese-
tén — az üzem ezt alkalmazza), a belé-
pő 40—50 Celsius fok hőmérsékletű gázt
400—420 Celsius fokra kell felmelegíte-
ni. A reakció hőtermelő s 7—9 százalék
kéndioxid-tartalmú gáz esetén — a ke-
letkezett hő gazdaságos felhasználásá-
val — a belépő gáz hőmérsékletét köny-
nyen felemelhetjük a kívánt hőfokra.

A keletkezett hőmennyiség legtelje-
sebb felhasználása érdekében a henge-
res, acélköpenyű kontakt-kemencét vas-
tag hőszigeteléssel látták el. s mind az
öt katalizátort magában foglaló emelet
után csöves hőkicserélőt építettek. A
hőkicserélő rendszerrel és a hozzátarto-
zó hökicserélő-megkerülő vezetékkel le-
hetővé válik az egyes hőkicserélő'kön
átáramló gázmennyiség szabályozása,
így mód nyílik arra, hogy az egyes ka-
talizátor rétegekre jutott gáz és a kata-
lizátor-rétegek hőmérsékletét a maximá-
lis átalakulást biztosító hőfokon tartsák.

A kontaktJkemence különböző pont-
jain uralkodó hőmérsékletet thermo-
elem hőfokmérő jelzi. A thermo-eleme-
ket egy regisztráló műszerrel kapcsolták
össze s ez állandóan jegyzi a kemence
'hőmérsékletének a változását.

A kemence üzembehelyezése felfűtés-
sel történik. Egy külön erre a célra épí-
tett hőkicserélőben gázolajjal felmele-
gített forró levegőt használnak a felfű-
tésre, amelynek az ideje kb. 15—20 óra.
Üzemállás esetén a kemence hőmérsék-
lete lassan csökken. Bizonyos időn túl
már nem képes a gázt kellő hőfokra fel-
inelegíteni 3 így az oxidációt megindí-
tani. Ez az idő a körülményektől fuR-
gően 10—16 óra.

A KJárián negyedik szakasza: az abszorpció

Kövessük tovább — a most már nit-
rogént, kéntrioxidot. az oxidációnál
megmaradt kevés oxigént és kismennyi-
ségű, átalakulatlan kéndioxidot tartal-
mazó — gáz útját a gyártás negyedik
szakaszában, az abszorpcióban.

A kontakt-rendszerből kilépő 170—200
Celsius fok hőmérsékletű gáz három
egymásután kapcsolt — a szárítótor-
nyolckai azonos — tornyon halad ke-
resztül és onnan a szabadba távozik.

Az első torony: a oleum-abszorber.
Itt történik a húsz százalékos oleum, a
„füstölgő'' kénsav előállítása. (Oleumnak
nevezzük azokat a kénsavfajtákat, ame-
lyek oldott, vagy normális körülmények
között, gyengén kötött állapotban kér.-

trioxidot tartalmaznak. A „füstölgő" név
onnan ered, hogy az oleum kéntrioxid
tartalma a levegőbe jutva a levegő ned-
vességével füstszerű kénsavködöt képez.
A húsz százalékos oleum 80 százalék
H2SO4-et és húsz százalék SO3-at tar-
talmaz.)

A torony locsolása óránként 100 köb-
méter teljesítményű centrifugál szivaty-
tyúval történik, ha a locsolósav húsz
százalékos oleum. Ez az elnyelt kéntri-
cixid hatására töményedik. Az oleumhoz
— az állandó koncentráció tartása ér-
dekében — 98 százalék H„SOa tartalmú
kénsavat kevernek s bizonyos idő múl-
va a szaporulatot — mint kész termé-
ket — a tárolóba nyomatják,
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A másik két toronyban történik a 98
százalék H2SO,,-et tartalmazó kénsav
előállítása. A locsolósav töménysége 98
százalékos és állandó koncentráción tar-
tására igen nagy gondot kell fordítani.
A 98—98.5 százalék HoSOj-et tartalmazó
kénsav kéntrioxid elnyelő képessége
ugyanis a legnagyobb, mivel ilyen kon-
centrációjú kénsavoldat felett a vele
egyensúlyban lévő H^SOj gözmennyiség
a legkevesebb. Ha töményebb a sav, a
kéntrioxid egyrésze elnyeletlenül marad
és a szabadba távozva a levegő nedves-
ségével kénsavködöt képez. Ez adja a
kénsavgyáraik jellemző „füstölését".
(Meg kell jegyeznem, hogy a „füstölés-
nek" leggyakrabban más oka van, így
például ha az elnyelető tornyok közül
hibásodás miatt csak egy működik,
vagy a locsolószivattyú szállító teljesít-
ménye csökken, stb.) Ha hígabb a sav,
a felette lévő vízgőz mennyisége már a
toronyban ködöt képez a kéntrioxiddal,
s ezt a folyadék csak rosszul nyeli el.
így a kénsavköd nagyrésze „füst" alak-
jában távozik.

A 98-as toronyban a locsolósav — az
elnyelt kéntrioxid hatosára — szintén
állandóan erősödik. A legjobb koncent-
ráció tartása érdekében a gázból elnyelt
víz hatására egyre híguló szárítósavat is
fe'használják, ugyanakkor 98 százalékos
savat adnak vissza a szárítósav erősíté-
sére. Ha ez nem lenne elegendő, akkor
a hígító-berendezésben 85—90 százalék-
ra hígított, majd hűtött sav adagolásá-
val érik el a hatást. A savszaporulat a
locsolószivattyú nyomóágából becsatla-
kozó vezetéken át kerül a tárolóba. A
cirkuláló locsolcsav útja azonos a szá-
rítósavéval, mind az oleum. mind a 98
százalékos sav esetén.

Az elnyeletö részlesben végzett mun-
kánál a legnagyobb óvatosságra és kö-
rültekintésre van szükség. A savnyo-
más alatt lévő csővezetékek és szelepek
sokasága még a leggondosabb karban-
tartás mellett is állandó veszélyt rejt
magában. Az itt dolgozók ruházata: gu-
micsizma, gumiruha és védőszemüveg.

Mindent jeleznek a műszerek

Pár szóval érdemes megemlékezni az
üzem vezetésében igen nagy szerepet
játszó műszerekről is. Az összes műszer
egy zárt helyiségben felszerelt műszer-
falon található. Segítségükkel pillana-
tok alatt megismerhetjük a gyártó-rend-
sztrre legjellemzőbb viszonyokat. A
kontakUtemence hőfok regiszterén kí-
vül itt találjuk a 98-as elnyeletö tornyok
savkoncentráció regiszterét. Ez az utóbbi
igen nagy segítséget nyújt a

savkoncentráció beállításánál. Thermo-
elemes hőmérsékletmérő ielzi, hogy a
rendszer különböző pontjain milyen a
gáz és a sav hőfoka. A gáz kéndioxid
tartalmát — jódos elemzésen kívül —
egy elektromos vezetőképességen alapu-
ló műszerrel is mérhetjük. Ezenkívül
gáznyomás — és ritkítás (huzat) — mé-
rők teszik biztonságossá az üzem veze-
tését.

A fejlődén útja : az ország első folyamatos üzemű szuperfoszfát
műtrágyagyára épül fel a Vegyiművek mellett

A gyár mintegy három éves fennál-
lása óta nemcsak az országban, hanem
külföldön is ismertté vált. Termékei el-
jutnak — a népi demokratikus országo-
kon kívül — Jugoszláviába. Ausztriába
és Nyugat-Németországba is. Az elkö-
vetkező években pedig még jóval többet
fogunk hallani a Tiszamenti Vegyimű-
vekről.

Uj létesítmények egész sora épül a
gyár mellett. Ezek egyrészt az előállí-
tott kénsav nagyobb mennyiségének
helyi felhasználását teszik lehetővé,
másrészt a gyártás folyamán keletke-
zett hulladékanyagot dolgozzák fel. A
közeljövőben valósul meg a.legjelentő-
sebb alkotás ezek közül: a nagy kapaci-
tású, hazánk első folyamatos üzemű
szuperfoszfát-műtrág"agyára. Ez igen je-

lentős tényezője lesz a mezőgazdaság
terméshozama növelésének, a Magyar
Dolgozók Pártja Központi Vezetősége
ezt célzó határozata végrehajtásának.
A műtrágyagyár savval való ellátására
új, modern, intenzív, tornyos rendszerű
kénsavgyár is épül a már meglévő mel-
lett. •

A véggázok átalakulatlanul maradt
kéndioxid tartalmának lúgban való el-
nyeletésére épülő szulfit-üzem fontos
alapanyagot juttat majd a Szolnoki Pa-
pírgyárnak. A pörkölökemencéből kilé-
pő 600—700 Celsius fok hőmérsékletű
pörkgáz melegének a hasznosítására
épül Magyarország első ilyen típusú hő-
erőműve. Ez az erőmű a jelenlegi üze-
met látja majd el villamosener°iával, Ü
hamarosan megkezdi működését.
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A pörkölőkemencéből a beadagolt
nyersanyag 70 százaléka kerül ki pörk
formájában. Ennek a feldolgozása is
szerepel a gyárbővítés későbbi program-
jában. A főleg vasoxidból álló pörköt —
réz-, cink-, ezüst- és arany-tartaknának
kinyerése után, melyek közül főleg a
rézből előállítható rézgálic a jelentős —
megfelelő kezeléssel kohósításra alkal-
mas, jóminőségű vasérccé alakíthatjuk
át. A tervezett műtrágyagyárban fel-
használt nyersfoszfát fluortartalmának
hasznosítására épülő alumínium-fluorid
üzem az eddig importált triolit hazai
előállításának fontos nyersanyagát adja
majd.

A felépülő új üzemek — amellett,
hogy új termékekkel látják el népgaz-
daságunkat — a nyersanyagnak és a ke-
letkező melléktermékeknek teljes feldol-

gozásával, valamint a legnagyobb metiy'-
nyiségben előállított végtermék, a mű-
trágya fogyasztó területen való gyártá-
sával igen nagy mértékű önköltségcsök-
kentést jelentenek. A gyár mai mun-
káslétszáma megsokszorozódik. A Szol-
nokról és a város környékéről kikerülő
munkásokat egész városnak beillő új,
kényelmes lakásoktól álló lakótelep fo-
gadja majd.

Csak a legnagyobb örömmel és büsz-
keséggel üdvözölhetjük ezeket a közel-
jövőben megvalósuló terveket, amelyek
a Tiszamenti Vegyiműveket szüntelenül
izmosodó vegyiparunk egyik főerősségé-
vé teszik. Az új üzemek révén Szolnok
városa, amely a múltban a cukorgyáron,
a papírgyáron és a járműjavítón kívül
jelentősebb üzemmel nem rendelkezett,
a magyar vegyipar fellegvára lesz.

Szimonidesz Lajos


