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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zagospodarowania py ów z suchego odpylania mas for-

mierskich powstaj cych podczas sporz dzania mas formierskich z bentonitem oraz wykonywania 

z nich form odlewniczych. 

Odpadowe py y pochodz  g ównie z suchego odpylania stacji przerobu mas z bentonitem i cha-

rakteryzuj  si  znaczn  zawarto ci  aktywnego bentonitu o du ej zawarto ci montmorylonitu, wysok

zdolno ci  do tworzenia w gla b yszcz cego oraz sk adem ziarnowym zbli onym do firmowych mie-

szanek bentonitowo-w glowych. Py y te s  gromadzone na sk adowiskach, przyczyniaj c si  do za-

nieczyszczenia rodowiska, a ich za adunek, transport oraz wy adunek stwarzaj  trudne warunki pracy 

ze wzgl du na du e pylenie, a ponadto zawarte w nich cenne sk adniki pozostaj  niewykorzystane. 

W poni szej tabeli podano analiz  chemiczn  i w a ciwo ci py ów z odpylania masy z bentonitem. 

T a b e l a  1 

Oznaczenie próbki Parametr badany 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

Wilgotno  wzgl dna, [%]   5,07   4,95   3,78   3,16   1,68 

Zawarto  w glanów, CO3
2-

, [%]   1,94   1,96   1,87   1,50   1,71 

Zawarto  montmorylonitu, [%] 27,64 20,16 20,81 21,46 21,46 

Straty pra enia, [%] 27,28 23,46 24,87 22,06 23,90 

Zawarto  krzemionki, [%] 52,50 56,50 55,90 62,00 57,10 

PH   9,35   9,30   9,48   9,47   9,33 

Zdolno  do tworzenia w gla b yszcz cego, [%]   0,41   0,28   0,30   0,42   0,42 

Celem wynalazku jest rozwi zanie problemu zagospodarowania py ów powstaj cych podczas 

wytwarzania mas formierskich z bentonitem oraz wykonywania z nich form odlewniczych. 

Sposób zagospodarowania py ów z suchego odpylania mas formierskich wed ug wynalazku po-

lega na tym, e do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 80-95 % wagowych dodaje si  py y w ilo ci 0,1-

-10% wagowych, wie y piasek kwarcowy w ilo ci 1-5% wagowych oraz mieszank  bentonitowo-

-w glow  w ilo ci 1-5 % wagowych, a nast pnie sk adniki miesza si  ze sob  otrzymuj c od wie on

mas  formiersk .

Sposób wed ug wynalazku rozwi zuje zagadnienie prostego i ekologicznego wykorzystania od-

padowych py ów z suchego odpylania mas formierskich. Wprowadzenie py ów jako sk adnika do masy 

formierskiej pozwala na zmniejszenie ilo ci odpadów przekazywanych przez odlewni  na sk adowisko, 

a ponadto powoduje oszcz dno  zasobów naturalnych piasków kwarcowych, bentonitu oraz py u

w glowego. 

Przyk ady

T a b e l a  2 

Masa od wie ana wie-
ymi sk adnikami 

Masa z dodatkiem py u z suchego odpyla-
nia masy formierskiej z bentonitem 

W a ciwo

I II III IV 

1 2 3 4 5

Wilgotno  [%] 3,41 3,31 3,25 3,59 

Przepuszczalno  Pw [m
2
/Pa · s] 240 306,7 213,3 185 

Wytrzyma o  na ciskanie Rc
w
 [MPa] 0,198 0,194 0,238 0,244 

Wytrzyma o  na rozci ganie Rm
w

[MPa]
0,028 0,029 > 0,034 0,034 

Wytrzyma o  na zginanie Rt
w
 [MPa] 0,043 0,043 0,051 0,048 
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cd. tabeli 2 

1 2 3 4 5 

P ynno  Dieterta PD [%] 65,9 62,3 69,3 67,9 

Osypliwo  S [%] 15,38 17,63 20,73 21,39 

Zag szczalno  Z [%] 43 48 31 30 

I - Do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 94,5% wagowych dodano wie y piasek kwarcowy w ilo-

ci 3,2% wagowych oraz mieszank  bentonitowo-w glow  o nazwie handlowej Kormix w ilo ci 2,3% 

wagowych, po czym sk adniki wymieszano ze sob  otrzymuj c od wie on  mas  formiersk .

II - Do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 93,7% wagowych dodano wie y piasek kwarcowy w ilo-

ci 2% wagowych, mieszank  bentonitowo-w glow  o nazwie handlowej Kormix w ilo ci 1,8% wago-

wych oraz py  o parametrach P2 podanych w tabeli 1 w ilo ci 2,5% wagowych, po czym sk adniki wy-

mieszano ze sob  otrzymuj c od wie on  mas  formiersk .

III - Do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 91,2% wagowych dodano wie y piasek kwarcowy 

w ilo ci 2% wagowych, mieszank  bentonitowo-w glow  o nazwie handlowej Kormix w ilo ci 1,8% 

wagowych oraz py  o parametrach P2 podanych w tabeli 1 w ilo ci 5% wagowych, po czym sk adniki 

wymieszano ze sob  otrzymuj c od wie on  mas  formiersk .

VI - Do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 86,2% wagowych dodano wie y piasek kwarcowy 

w ilo ci 2% wagowych, mieszank  bentonitowo-w glow  o nazwie handlowej Kormix w ilo ci 1,8% 

wagowych oraz py  o parametrach P2 podanych w tabeli 1 w ilo ci 10% wagowych, po czym sk adniki 

wymieszano ze sob  otrzymuj c od wie on  mas  formiersk .

Zastrze enie patentowe 

Sposób zagospodarowania py ów z suchego odpylania mas formierskich, znamienny tym, e

do zu ytej masy obiegowej w ilo ci 80-95 % wagowych dodaje si  py y w ilo ci 0,1-10% wagowych, 

wie y piasek kwarcowy w ilo ci 1-5% wagowych oraz mieszank  bentonitowo-w glow  w ilo ci 1-5% 

wagowych, a nast pnie sk adniki miesza si  ze sob  otrzymuj c od wie on  mas  formiersk
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