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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych po-

chodzących z procesu mechanicznej regeneracji chemoutwardzalnych mas formierskich i rdzeniowych 

zawierających palne komponenty organiczne. 

Produktami suchej, mechanicznej regeneracji zużytych mas formierskich i rdzeniowych opartych 

na chemoutwardzalnych spoiwach żywicznych jest odzyskana osnowa piaskowa oraz organiczny pył 

poregeneracyjny, który stanowi 5 do 10% wsadu masy. Pył organiczny zawiera spoiwo żywiczne usu-

nięte z powierzchni ziaren piasku oraz najdrobniejszą frakcje osnowy, zwłaszcza krzemionkę. Przy skła-

dowaniu pyły te klasyfikowane są często jako odpad niebezpieczny dla środowiska, dlatego prowadzone 

są działania rozwojowe mające na celu połączenie konwersji proekologicznej z odzyskiem energii ciepl-

nej zawartej w związkach organicznych. 

W utylizacji pyłów organicznych najczęściej stosowane są rozwiązania wykorzystujące proces 

spalania związków organicznych przez wprowadzenie pyłu do złoża fluidalnego zasilanego przez dno 

dyszowe mieszanką paliwa gazowego. Przykładowo, rozwiązanie przedstawione w opisie patentowych 

nr DE 4321123 przedstawia sposób utylizacji pyłu organicznego polegający na wprowadzeniu pyłu or-

ganicznego do gruboziarnistego, piaskowego złoża fluidalnego o temperaturze około 550°C, w którym 

pyły ulegają częściowemu spaleniu, a następnie wydmuchane ze złoża przepływają w postaci strumie-

nia zawiesiny gazowej do generatora ciepła. W generatorze strumień zawiesiny pyłu w gazach spalino-

wych prowadzony jest w płaszczyźnie pionowej kolejno przez komorę spalania i komorę dopalania, 

połączone ze sobą przelotem górnym o układzie odwróconej o 180° litery „U”. Zainstalowany w dnie 

komory spalania palnik gazowy oddziaływuje współosiowo płomieniem gazów spalinowych o tempera-

turze w zakresie 600 do 900°C na strumień wznoszący zawiesiny powodując spalenie pozostałych 

związków organicznych pyłu. Następnie gazowa zawiesina drobnych cząsteczek pozostałości spalania 

przepływa górnym przelotem do komory dopalania gazów, skąd gazy spalinowe odprowadzane są pod-

ciśnieniem do przyłączonej instalacji odzysku ciepła, odpylania i emisji, przykładowo zawierającej wy-

miennik ciepła, filtr ceramiczny, wentylator odciągowy i emiter do atmosfery. Rozwiązanie jest energo-

chłonne, wymaga ciepła dla ogrzewania masy złoża fluidalnego co stanowi o ekonomicznie niekorzyst-

nym bilansie zużytej energii. Generator wymaga okresowego oczyszczania z pozostałości spalania py-

łów organicznych, których znaczna część osiada na dnach obu komór generatora. 

Rozwiązanie według niniejszego wynalazku, podobnie jak w powyżej opisanym sposobie polega 

na termicznym oddziaływaniu gazów spalinowych o temperaturze w zakresie 600 do 900°C na pył or-

ganiczny zawieszony w strumieniu mieszaniny gazowej prowadzonym przez generator ciepła w płasz-

czyźnie pionowej i układzie odwróconej o 180° litery „U”. Pył organiczny wprowadza się na gałęzi wzno-

szącej przepływu strumienia a gazy spalinowe odprowadza z gałęzi opadania do przyłączonej podci-

śnieniowo instalacji odzysku ciepła, odpylania i emisji. Sposób według wynalazku wyróżnia się tym, że 

gazy spalinowe wprowadza się płomieniami skierowanymi poprzecznie do kierunku przepływu strumie-

nia mieszaniny gazowej: na gałęzi wznoszącej spalania pyłu – na co najmniej dwóch poziomach, a na 

gałęzi opadania gdzie dokonuje się dopalanie gazów – na co najmniej jednym poziomie. Odbiór pozo-

stałości spalania, głównie w postaci pyłu kwarcowego po przemianie alotropowej, dokonuje się grawi-

tacyjnie przez dna sitowe przesłaniające dolne końce obu gałęzi przepływu strumienia, a który następnie 

wyprowadza na zewnątrz przez gazowo szczelny odbieralnik. 

Pył organiczny może być wprowadzany grawitacyjnie w górnej strefie gałęzi wznoszącej prze-

pływu strumienia względnie wdmuchiwany w powietrzu, w dolnej strefie gałęzi wznoszącej przepływu 

strumienia. 

Korzystnym jest, gdy w przestrzenie pod dna sitowe doprowadza się okresowo powietrze,  

korzystnie wzbogacone tlenem. 

Również korzystnym jest, gdy gazy spalinowe na gałęzi wznoszącej wprowadza się na sąsiadu-

jących poziomach z kierunków względem siebie prostopadłych. 

Przedstawiony sposób korzystnie zmienia warunki spalania pyłu organicznego w komorze spala-

nia generatora poprzez poprzeczne do kierunku przepływu strumienia aerodynamiczne oddziaływanie 

gazów spalinowych – co wprowadza zawirowania, wydłuża czas reakcji utleniania pyłu organicznego 

ze skutkiem pełnego wykorzystania energii zawartej w pyle organicznym. Przy względnie małej szybko-

ści aerounoszenia w komorach generatora pozostałości spalania grawitacyjnie opadają na dna sitowe  

i usuwane są na zewnątrz nie obciążając instalacji odzysku ciepła, odpylania i emisji. Wprowadzane 
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okresowo przez dna sitowe powietrze może korygować współczynnik  jak również oczyszczać dna 

sitowe z pyłu. 

Urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej 

regeneracji mas odlewniczych według niniejszego wynalazku stanowi generator ciepła o konstrukcji  

podobnej do znanej i powyżej opisanej. Zawiera korpus o ścianach izolowanych i wyłożonych materia-

łem ogniotrwałym, w którym pionową przegrodą wydzielone są komora spalania i komora dopalania, 

połączone przelotem górnym oraz wyposażone w palniki gazowe. Do komory spalania jest doprowa-

dzony kanał pyłu organicznego a komora dopalania ma kanał wylotu gazów spalinowych połączony  

z podciśnieniową instalacją odzysku ciepła, odpylania i emisji. Wynalazek wyróżnia się tym, że palniki 

gazowe ukierunkowane są osiami poprzecznie do pionowych osi obu komór oraz że w komorze spalania 

zabudowane są one na co najmniej dwóch poziomach a w komorze dopalania gazów na co najmniej 

jednym poziomie. Dolne końce obu komór przesłonięte są dnami sitowymi objętymi szczelnie od dołu 

zesypami, które doprowadzone są do gazowo szczelnych odbieralników, zwłaszcza typu przenośnika 

ślimakowego. 

Korzystnym jest, gdy komory spalania i dopalania mają kształt cylindryczny, co szczególnie przy 

średnicowym ukierunkowaniu osi palników sprzyja zawirowaniu zawiesiny i skuteczności wypalenia 

pyłu. 

Kanał doprowadzania pyłu organicznego może być usytuowany w górnej strefie komory spalania 

jako kanał grawitacyjnego zasypu, względnie w pobliżu dna sitowego jako kanał wdmuchiwania zawie-

siny pyłu w powietrzu, z korzystnym ukierunkowaniem w kierunku do góry. 

Korzystnym jest, gdy do zesypów pod dnami sitowymi doprowadzone są kanały powietrza z in-

stalacji o sterowanym ciśnieniu, w tym również powietrza wzbogaconego w tlen. 

Również korzystnym jest, gdy w przelocie górnym zabudowana jest przesłona regulacji przekroju, 

pozwalająca na regulację różnicy ciśnień i szybkości przepływu przez komory spalania i dopalania. 

Skuteczności pełnego spalania składnika organicznego sprzyja wykonanie, w którym wyłożenie 

ogniotrwałe ścian komór spalania i dopalania ma powierzchnie z nierównościami, na których mogą osa-

dzać się pyły organiczne. 

Pełne zrozumienie wynalazku zapewni opis konstrukcji i sposobu utylizacji pyłów organicznych  

z wykorzystaniem przykładowego wykonania urządzenia według wynalazku, pokazanego na rysunku. 

Poszczególne figury przedstawiają: Fig. 1 przekrój pionowy urządzenia z grawitacyjnym doprowadza-

niem pyłów organicznych a Fig. 2 urządzenia z doprowadzaniem pyłów w postaci zawiesiny w powie-

trzu, natomiast na Fig. 3 pokazany jest schemat połączenia urządzenia z przykładową instalacją odzy-

sku ciepła, odpylania i emisji gazów do atmosfery. 

W rozwiązaniu przedstawionym na Fig. 1 pyły organiczne – powstające w procesie mechanicznej 

regeneracji mas odlewniczych ze spoiwem żywicznym – wprowadzane są przenośnikiem ślimakowym 

do kanału zasypu 8 w górną strefę komory spalania 2 urządzenia dwukomorowego. Drugą komorę  

w korpusie 1 stanowi oddzielona przez przegrodę 5 komora dopalania 3. Komory 2 i 3, w tym wykonaniu 

o cylindrycznych kształtach połączone są w płaszczyźnie pionowej w układzie odwróconej o 180° litery 

„U” przez przelot górny 6. W izolowanych i wyłożonych materiałem ogniotrwałym ścianach korpusu 1 

zainstalowane są palniki gazowe 4a, 4b, 4c, ukierunkowane osiami poprzecznie do pionowych osi obu 

komór 2, 3. W komorze spalania 2 na dwóch poziomach zabudowane są dwa palniki 4a i 4b, ukierun-

kowane prostopadle względem siebie, natomiast w komorze dopalania 3 jeden palnik 4c, w strefie gór-

nej. Dolne końce obu komór 2 i 3 przesłonięte są dnami sitowymi 7a i 7b, objętymi szczelnie od dołu 

zesypami 11. Dna sitowe 7a i 7b perforowane są lejkowatymi otworami, większą średnicą skierowanymi 

do góry. W dolnej strefie komory dopalania 3 znajduje się kanał wylotu gazów spalinowych 10, do któ-

rego wlot jest częściowo przesłonięty kształtką wymuszającą zwrotny ruch strumienia gazu, sprzyjający 

wytrąceniu drobnych cząstek na dno sitowe 7b. Kanał wylotu gazów spalinowych 10 połączony jest  

z podciśnieniową instalacją odzysku ciepła, odpylania i emisji. Zabudowane pod dnami sitowymi 7a i 7b 

zesypy 11 doprowadzone są do gazowo szczelnych odbieralników, w tym wykonaniu do przenośnika 

ślimakowego 12 o przeciwsobnym ułożeniu zwojów ślimaka, co pozwala na równoczesny odbiór pyłów 

z komór 2 i 3 do odrębnych pojemników. 

Urządzenie w wykonaniu według Fig. 2 różni się konstrukcyjnie od powyżej opisanego sposo-

bem doprowadzenia pyłów organicznych oraz możliwością regulacji przekroju przepływu strumienia 

gazowego przez przelot górny 6. Pył organiczny wprowadzany jest do komory spalania 2 w stanie 

zawiesiny w strumieniu powietrza przez kanał wdmuchiwania 9, usytuowany w dolnej strefie ponad 
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dnem sitowym 7a. W ścianę górną korpusu 1 wbudowany jest zespół regulacji pionowego położenia 

ceramicznej przesłony 14, wprowadzanej w przestrzeń przelotu górnego 6. 

Zgazowanie substancji żywicznych, w zależności od rodzaju spoiwa żywicznego, wymaga na-

grzana komory spalania 2 do temperatur w zakresie 600 do 900°C, co jednocześnie zapewnia wystą-

pienie przemiany alotropowej -kwarcu w -kwarc. W obu powyżej opisanych urządzeniach spalanie 

palnych komponentów pyłu poregeneracyjnego, dostarczanego w sposób ciągły lub okresowo – odbywa 

się w stanie zawieszenia pyłu w strumieniu spalin powstających z płomieniowego spalania gazu ziem-

nego w palnikach. Poprzeczne do kierunku przepływu mieszaniny pyłowo-gazowej oraz krzyżowe i na 

dwóch poziomach usytuowanie strumieni spalin wpływa na zawirowanie i zmniejszenie szybkości uno-

szenia pyłu z korzystnym efektem dla całkowitego wypalenia. Tlen dostarczany jest przez palniki oraz 

w wykonaniu z Fig. 2 w mieszaninie powietrzno-pyłowej. Drobne pyły kwarcowe ulegające przemianie 

alotropowej i inertyzacji, opadają na dna sitowe 7a i 7b, skąd okresowo usuwane są poza obręb gene-

ratora. Zabieg usuwania pozostałości spalania może być poprzedzony przedmuchaniem przez kanał 13 

powietrzem lub mieszanka powietrzno-tlenowa, w celu poruszenia i tlenowego wypalenia niedopalonych 

części organicznych zawartych w zalegającym pyle na dnach sitowych 7a i 7b. 

Dla skutecznej utylizacji, całkowitego utlenienia organicznych składników pyłów istotnymi są od-

powiednio dobrane parametry procesu: temperatury w komorach urządzenia, wymagana ilość tlenu, 

odpowiedni czas termicznego oddziaływania, czyli szybkość przepływu mieszaniny gazowo-pyłowej za-

leżnej od ciśnień w komorach 2 i 3 oraz podciśnienia w kanale wylotu gazów spalinowych 10. 

Pokazany na Fig. 3 schemat przykładowej instalacji odzysku ciepła, odpylania i emisji składa się 

z: zasobnika pyłu organicznego 15, dozownika ślimakowego 16, urządzenia według wynalazku 17, cie-

czowego wymiennika ciepła 18, odpylacza cyklonowego 19, filtra ceramicznego 20, wentylatora wycią-

gowego 21 i emitera 22. Przykładowo wykonany proces utylizacji prowadzony był w poniżej określonych 

warunkach i uzyskaniem średnich wartości wyników: 

– średnia wartość opałowa pyłu organicznego 5,0 MJ/kg 

– gaz ziemny o wartości opalowej 35 MJ/m3 

– wydajność dozowania pyłu 15–17 kg/s 

– strumień gazu 4,0 m3/h 

– moc cieplna ze spalania gazu ziemnego 38,9 kW 

– moc cieplna ze spalania pyłu organicznego 22,3 kW 

– sumaryczna generowana moc cieplna 61,2 kW 

– moc cieplna przejmowana przez wodę w wymienniku ciepła 24,9 kW, co stanowiło moc cieplną 

   wystarczającą dla podłączenia układu „wody lodowej” o wymaganej mocy 23,27 kW przy para- 

   metrach wejścia 90°C i wyjścia 80°C. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicznej re-

generacji mas odlewniczych, polegający na termicznym oddziaływaniu gazów spalinowych  

o temperaturze w zakresie 600 do 900°C na pył organiczny zawieszony w strumieniu miesza-

niny gazowej prowadzonym przez generator ciepła w płaszczyźnie pionowej i układzie odwró-

conej o 180° litery „U”, przy czym pył organiczny wprowadza się na gałęzi wznoszącej prze-

pływu strumienia a gazy spalinowe odprowadza się z gałęzi opadania do przyłączonej podci-

śnieniowo instalacji odzysku ciepła, odpylania i emisji, znamienny tym, że gazy spalinowe 

wprowadza się płomieniami skierowanymi poprzecznie do kierunku przepływu strumienia mie-

szaniny gazowej: na gałęzi wznoszącej spalania pyłu – na co najmniej dwóch poziomach,  

a na gałęzi opadania dopalania gazów – na co najmniej jednym poziomie, przy czym odbiór 

pozostałości spalania, głównie w postaci pyłu kwarcowego po przemianie alotropowej, doko-

nuje się grawitacyjnie przez dna sitowe przesłaniające dolne końce obu gałęzi przepływu stru-

mienia a następnie wyprowadza na zewnątrz przez gazowo szczelny odbieralnik. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pył organiczny wprowadza się grawitacyjnie  

w górnej strefie gałęzi wznoszącej przepływu strumienia. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pył organiczny wprowadza się jako zawiesinę 

w powietrzu, w dolnej strefie gałęzi wznoszącej przepływu strumienia. 
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4. Sposób według zastrz. 2 albo 3, znamienny tym, że w przestrzenie pod dna sitowe doprowa-

dza się okresowo powietrze, korzystnie wzbogacone tlenem. 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że gazy spalinowe na gałęzi wznoszącej wprowa-

dza się na sąsiadujących poziomach z kierunków względem siebie prostopadłych. 

6. Urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących z procesu mechanicz-

nej regeneracji mas odlewniczych, zawierające korpus (1) o ścianach izolowanych i wyłożo-

nych materiałem ogniotrwałym, w którym pionową przegrodą (5) wydzielone są komora spa-

lania (2) i komora dopalania (3) połączone przelotem górnym (6) oraz wyposażone w palniki 

gazowe (4), ponad to w którym do komory spalania (2) jest doprowadzany pył organiczny 

kanałem (8, 9) a komora dopalania (3) ma kanał wylotu gazów spalinowych (10) połączony  

z podciśnieniową instalacją odzysku ciepła, odpylania i emisji, znamienne tym, że palniki ga-

zowe (4a, 4b, 4c) ukierunkowane są osiami poprzecznie do pionowych osi obu komór (2, 3) 

oraz że w komorze spalania (2) zabudowane są one na co najmniej dwóch poziomach (4a, 

4b) a w komorze dopalania (3) gazów na co najmniej jednym poziomie (4c), ponad to dolne 

końce obu komór (2, 3) przesłonięte są dnami sitowymi (7) objętymi szczelnie od dołu zesy-

pami (11), które doprowadzone są do gazowo szczelnych odbieralników, zwłaszcza do prze-

nośnika ślimakowego (12). 

7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że komory spalania (2) i dopalania (3) mają 

kształt cylindryczny. 

8. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że w górnej strefie komory spalania (2) ma 

kanał zasypu (8) pyłu organicznego. 

9. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że w pobliżu dna sitowego (7) w ścianę komory 

spalania (2) ma wbudowany kanał wdmuchiwania (9) pyłu organicznego, skierowany osią ko-

rzystnie do góry. 

10. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że do zesypów (11) doprowadzone są kanały 

powietrza (13) z instalacji o regulowanym ciśnieniu. 

11. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że w przelocie górnym (6) zabudowana jest 

przesłona regulacji przekroju (14). 

12. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że wyłożenie ogniotrwałe ścian komór spalania 

(2) i dopalania (3) ma powierzchnie zewnętrzne z nierównościami sprzyjającym osadzaniu się 

pyłu organicznego. 
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Rysunki 
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