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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych przemysłu od-

lewniczego, które stanowią komponent wsadu do pieców odlewniczych, zwłaszcza do żeliwiaka. 
Na różnych etapach procesu odlewniczego generowane są materiały odpadowe w postaci py-

łów, a zwłaszcza powstają one podczas takich operacji jak: wytapianie ciekłego metalu i jego obróbka 
w stanie ciekłym, oczyszczanie i wykańczanie odlewów, przerób masy formierskiej oraz regeneracja 
zużytej masy. 

Pyły powstające w procesie wykonywania odlewów ponownie wykorzystuje się w żeliwiakach, 
stosując ich wdmuchiwanie bezpośrednio do strefy spalania przez co najmniej jedną dyszę powietrzną 
lub przez iniekcyjne zasysanie.  

Metody te wymagają jednak zainstalowania przy piecu systemu silosów gromadzących różnego 
rodzaju pyły, które są wprowadzane za pomocą urządzeń wdmuchujących lub zasysających do pieca 

Znane są także z polskich patentów o nr 184190, 188382, 188383 i 188384 technologie otrzymywa-
nia brykietów do pieców metalurgicznych z materiałów odpadowych przemysłu hutniczego z dodatkiem 
spoiwa, które ponownie wprowadza się do procesu wytwarzania stali jako materiał wsadowy. 

Sposób wytwarzania brykietów z mieszanki pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsa-
du do pieców odlewniczych, z dodatkiem spoiwa w ilości 2 - 10% w stosunku do masy pyłów na dro-
dze brykietowania w znanych prasach, charakteryzuje się tym, że mieszanka zawiera masowo: pył  
z komór iskrowych żeliwiaka w ilości 20 - 70%, pył z filtrów żeliwiaka w ilości 5 - 25%, pył z oczyszcza-
rek w ilości 5 - 30%, odsiew z koksu w ilości do 30%, pył z przerobu masy w ilości do 15% oraz pył  
z regeneracji zużytej masy w ilości do 15%. 

Jako spoiwo stosuje się produkty uboczne procesu koksowania węgla, żywice, cement, wapno, 
ług posiarczynowy, bentonit, szkło wodne, melasa, skrobia lub ich mieszanki. 

W procesie topienia część składników zawartych w pyłach przechodzi do kąpieli metalowej, 
część ulega spaleniu, a pozostałe przechodzą do żużla, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie zu-
życia koksu w żeliwiaku oraz wytworzenie odpadów o zmniejszonej szkodliwości w stosunku do uży-
tych pyłów. 

Sposób według wynalazku umożliwia efektywne wykorzystanie pyłów odpadowych z przemysłu 
odlewniczego w celu odzysku z nich żelaza i innych cennych pierwiastków, a także zagospodarowanie 
szkodliwych dla otoczenia pierwiastków takich jak cynk i ołów, pochodzących ze złomu, ponieważ 
wielokrotne zawracanie pyłów do pieca powoduje akumulację powyższych pierwiastków w pyłach do 
takiego poziomu stężenia, przy którym opłacalna jest ich przeróbka w celu odzysku Zn i Pb. Ponadto, 
sposób ten przyczynia się do znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska na skutek elimi-
nacji składowania odpadów, jak również jest prosty w stosowaniu i nie wymaga dużej ilości energii 

P r z y k ł a d  I 
 Do mieszanki zawierającej pył z komory iskrowej żeliwiaka w ilości 62,5% masowych, pył z fil-

trów tkaninowych instalacji odpylającej żeliwiaka w ilości 12,5% masowych oraz pył z oczyszczarek  
w ilości 25% masowych podczas mieszania dodano 8%, w stosunku do masy pyłów, spoiwa w postaci 
3% melasy i 5% cementu, po czym po uzyskaniu jednolitej masy formowano brykiety pod ciśnieniem 
150 MPa.  

Otrzymane brykiety wykazują następujące właściwości:  
odporność na rozkruszanie bezpośrednio po wykonaniu - 2010 N, po 24 h sezonowania - 4520 N, 

po 5 dobach sezonowania - 5090 N, po 10 dobach sezonowania - 6780 N, wytrzymałość zrzutowa 
bezpośrednio po brykietowaniu: ziarno > 10 mm - 76%, ziarno < 10 mm - 24%, po 24 h sezonowania: 
ziarno > 10 mm - 99,5%, ziarno < 10 mm - 0,5%, po 10 dobach sezonowania: ziarno > 10 mm - 100%, 
ziarno < 10 mm - 0%. 

P r z y k ł a d  II 
Do mieszanki zawierającej pył z komory iskrowej żeliwiaka w ilości 50% masowych, pył z filtrów 

tkaninowych instalacji odpylającej żeliwiaka w ilości 10% masowych, pył z oczyszczarek w ilości 20% 
masowych oraz odsiew z koksu w ilości 20% masowych podczas mieszania dodano 10%, w stosunku 
do masy pyłów, spoiwa o nazwie handlowej Borrement, które zawiera suszony rozpyłowo fermento-
wany lignosulfonian otrzymany z przerobu drewna świerkowego, po czym po uzyskaniu jednolitej ma-
sy formowano z niej brykiety pod ciśnieniem 150 MPa.  

Otrzymane brykiety wykazują następujące właściwości:  
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odporność na rozkruszanie bezpośrednio po wykonaniu - 1840 N, po 24 h sezonowania - 4530 N, 
po 5 dobach sezonowania - 5060 N, po 10 dobach sezonowania - 7920 N, wytrzymałość zrzutowa 
bezpośrednio po brykietowaniu: ziarno > 10 mm - 100%, ziarno < 10 mm - 0%, po 24 h sezonowania: 
ziarno > 10 mm - 100%, ziarno < 10 mm - 0%, po 10 dobach sezonowania: ziarno > 10 mm - 100%, 
ziarno < 10 mm - 0%. 

Skład chemiczny mieszanek pyłów stosowanych w przykładzie I i II 

Składnik Mieszanka I 
% masowe 

Mieszanka II 
% masowe Składnik Mieszanka I 

% masowe 
Mieszanka II 
% masowe 

SiO2 48,67 42,77 Pb 0,08 0,04 

Al2O3 3,36 3,17 Cl 0,05 0,08 

CaO 2,79 1,70 K 0,45 0,40 

Fecał. 18,71 17,20 Na 0,40 0,35 

FeO 15,60 15,94 C 12,93 22,69 

MnO 0,93 0,84 MgO 0,64 0,58 

Zn 0,52 0,27 S 0,25 0,26 

Fecałk. = Femet. + Fe(II) + Fe(III) 
FeO = [Femet. + Fe (II)] x 1,29 zgodnie z normą PN-81/H-04102  

Brykiety o powyższych składach wprowadzono do żeliwiaka wraz ze wsadem w ilości 2-7%  
w stosunku do namiaru wsadu. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania brykietów z mieszanki pyłów odpadowych, stanowiących komponent wsa-
du do pieców odlewniczych, z dodatkiem spoiwa w ilości 2-10% w stosunku do masy pyłów na drodze 
brykietowania w znanych prasach, znamienny tym, że mieszanka zawiera masowo; pył z komór 
iskrowych żeliwiaka w ilości 20-70%, pył z filtrów żeliwiaka w ilości 5-25%, pył z oczyszczarek w ilości 
5-30%, odsiew z koksu w ilości do 30%, pył z przerobu masy w ilości do 15% oraz pył z regeneracji 
zużytej masy w ilości do 15%. 
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