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MOŽNOSTI SKUSOVENIA PRACHOV Z VÝROBY
LIATINY
V každom stupni výroby liatinových odliatkov vzniká veľké množstvo prachových odpadov, ktoré sa od seba líšia
chemickým zložením, morfológiou a granulometriou. Podľa chemického zloženia majú tieto odpady rôzne obsahy hlavných zložiek t.j. kovového železa, oxidu železnatého, oxidu kremičitého a oxidu hlinitého, a preto je ich možné rozdeliť
do troch základných kaegórií : kovonosné prachy, zmesné prachy a pieskové prachy. Cieľom experimentov, uvedených
v prezentovanom príspevku bola prvá skupina, teda kovonosné prachy. Tieto prachy sú v zlievarenstve reprezentované
predovšetkým prachom z otryskávania odliatkov a prachom z brúsenia. Tieto materiály obsahujú vysoký podiel železa,
a preto sú veľmi cenným materiálom, ktorý je opätovne použiteľný v zlievarenskom procese, podmienkou je ich prevedenie do kompaktného (pevného) stavu. Prach získaný z otryskávania odliatkov bol peletizovaný pri použití bentonitu,
v prípade prachu z brúsenia odliatkov boli odskúšané viaceré spôsoby skusovenia, pričom bolo zistené, že daný materiál nie je možné peletizovať, ale môže byť použitý pri výrobe brikiet, kde sa ako spojivo použije vodné sklo.

POSSIBILITIES OF DUST STABILIZATION FROM CAST IRON
PRODUCTION
A large volume of dust wastes is generated in each stage of the iron casting production. They differ in their chemical
composition, morphology and granulometry. According to the chemical composition these wastes have different contents of major components i.e. metallic iron, ferrous oxide, silicon oxide, and aluminum oxide, and therefore they can
be divided into tree basic categories: metallic dusts, mixed dusts and sand dusts. The aim of the experiments which are
dealt with in the present paper was the first group, i.e. metallic dusts. Within the foundry industry this type of dusts
is mainly represented by dust from the shot blasting of iron castings and by dust from the grinding. These materials contain a high proportion of iron and therefore they are a very valuable material that is reusable in the foundry
process; the condition is their conversion to compact (solid) state. Dust obtained from the shot blasting of castings was
pelletized using bentonite, in the case of dust from the grinding of castings several methods of molding were tested,
while it was found that the given material cannot be pelletized, but it can be used in the production of briquettes, where
water glass will be used as a binder.

1. ÚVOD
Svetový trend v metalurgii a v zlievarenstve je
charakterizovaný rastom cien kovonosných surovín,
poklesom svetových zásob surovín a poklesom ich kovnatosti, preto je recyklácia materiálov v priemyselne
vyspelých krajinách ekonomickou a ekologickou nutnosťou. Aj keď podľa niektorých literárnych údajov sa
využitie kovovej substancie pohybuje okolo 90%, stále
je veľké množstvo bohatých kovonosných odpadových
materiálov vyvážaných na skládky. K takýmto materiálom patria aj niektoré prachy vznikajúce v procese
výroby liatinových odliatkov. Prachové odpady vznikajú na všetkých stupňoch výroby liatinových odliatkov,
od prípravy vsádzky do pece, cez proces tavenia, proces
prípravy jadrových a formovacích zmesí, formovanie,
odlievanie až po dokončovacie operácie, ktorými sú čistenie a brúsenie odiatkov. Doposiaľ sú tieto prachové
odpady vyvážané väčšinou na skládku, čo bráni ich ďalšiemu využitiu a tým zároveň dochádza k zhoršovaniu
ekológie v mieste deponácie a k záberu poľnohospodárskej pôdy.
Pri výrobe liatiny vzniká veľké množstvo prachových
odpadov, ktoré sa od seba líšia morfológiou, chemickým
zložením a granulometriou. Podľa chemického zloženia

majú tieto odpady rôzne obsahy hlavných zložiek t.j.
kovového železa, oxidu železnatého, oxidu kremičitého
a oxidu hlinitého, a preto je ich možné rozdeliť do troch
základných kaegórií [1]:
– Kovonosné prachy – zahŕňajú prachy s obsahom celkového železa nad 70 hmotnostných %.
– Zmesné prachy – s premenlivým podielom celkového
železa a oxidu kremičitého v rozmedzí jednotlivých
zložiek asi 10 až 70 hmotnostných %.
– Pieskové prachy – s minimálnym obsahom 70 hmotnostných % SiO2 a obsahom celkového železa nepresahujúceho 10 hmotnostných %.
Tento príspevok sa zaoberá prvou kategóriou prachov
a možnosťami ich skusovenia, keďže v pôvodnom stave (prachovom) ich opätovné použitie v kuplovej alebo
v elektrickej indukčnej peci (v súčasnosti na Sovensku)
nie je možné.

2. SPÔSOBY SKUSOVENIA PRACHOVÝCH
ODPADOV

Väčšinu jemnozrnných materiálov, hlavne odpadov
vo forme prachov a kalov nie je možné priameho spracovať v zlievarenskom výrobnom agregáte, ale zároveň
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spôsobujú veľké problémy aj pri doprave. Z toho dôvodu je takmer vždy potrebné tieto materiály nejakým
spôsobom skusovieť. Vlastnosti takto upraveného materiálu (aglomerát, pelety, alebo brikety) musia zodpovedať spôsobu jeho ďalšieho spracovania, alebo manipulácie s ním.
Skusovenie jemnozrnných materiálov sa prevádza
buď aglomeráciou, peletizáciou alebo briketizáciou.
Peletizácia je úprava kusovosti jemnozrnných materiálov zbaľovaním do tvaru guličiek, pričom sa zásadne
menia aj vlastnosti zbaľovaných materiálov. Výroba
peliet má 2 fázy: výrobu surových zbalkov – peliet a
spevňovanie zbalkov, ktoré môže byť vysokoteplotné
(vypaľovanie) alebo nízkoteplotné (chemicko – katalytické), pomocou spojív.
Aglomerácia, alebo spekanie, je zahrievanie prachovej aglomeračnej zmesi (rudná časť, palivo, prísady) na
takú teplotu, že dôjde k nataveniu povrchu jednotlivých zŕn vsádzky a vzniknutá tavenina vytvorí medzi
zrnami kvapalinové mostíky, ktoré po stuhnutí zaistia
vznik pevného pórovitého materiálu – aglomerátu.
Briketovanie je lisovanie prachových materiálov
do formy kúskov s rovnakým tvarom a veľkosťou. Po
lisovaní zvyčajne nasleduje tepelné alebo chemické
spracovanie brikiet za účelom zlepšenia metalurgických a technolgických vlastností vyrobených brikiet.
Je možné briketovať bez prídavkov organických alebo
neorganických spojív (výnimočne), alebo sa pridávajú spojiva do zmesi. Briketizácia môže prebiehať bez
prídavku spojiva v prípade, že vsádzka obsahuje látky,
ktoré sú prírodnými spojivami. Tento prípad je však
výnimočný. Prakticky sa vždy do briketizačnej, ale aj
do peletizačnej vsádzky pridávajú látky na zvýšenie
pevnosti produktu [2].

3. REALIZOVANÉ EXPERIMENTY
Pri výrobe liatinových odliatkov je možné medzi kovonosné prachy zaradiť dva druhy prachov: prach, ktorý vzniká pri čistení – otryskávaní odliatkov a prach
z brúsenia odliatkov. Prach z otryskávania odliatkov
bol magnetickou separáciou rozdelený na magnetickú
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(31%) a nemagnetickú časť (69%). Chemické zloženie
prachu pred magnetickou separáciou a magnetickej časti prachu po magnetickej separácii je uvedené v tab.1,
morfológia prachu je uvedená na obr.1.
Magnetická časť prachu z otryskávania odliatkov
bola peletizovaná pri použití bentonitu. Materiál sa
veľmi dobre zbaľoval. Peletizácia bola robená v peletizačnej mise na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva. Pelety ale boli nestabilné, rozpadávali sa, preto
bolo potrebné ich následné tepelné spracovanie. Po vypálení nadobudli pelety potrebnú pevnosť a stabilitu.
Chemické zloženie prachu z brúsenia odliatkov je
uvedené v tab.1 , jeho morfológia je na obr.2.
Už na prvý pohľad je vidieť veľký rozdiel v tvare zŕn
prachu z brúsenia odliatkov v porovnaní s prachom
z otryskávania. To sa odrazilo aj pri možnostiach skusovenia. V prvej etape experimentov bol prach z brúsenia spolu s bentonitom a vodou premiešavaný v peletizačnej mise. Aj keď v prvých minútach peletizovania sa
začali vytvárať malé pelety, tie sa v krátkom okamihu
rozpadávali. K zlepšeniu schopnosti vytvárať pelety neprispela ani zmena množstva bentonitu a vody. Daný
materiál nebolo možné skusovieť peletizovaním.
V druhej etape boli k prachu z brúsenia pridávané
ako spojivá: bentonit, cement a vodné sklo v rôznych
množstvách (2, 4, 6 a 8% hmotnosti prachu z brúsenia).
Po premiešaní a pridaní vody boli takto pripravené
zmesi upechované do foriem, obr.4 a boli ponechané 48
hodín na vzduchu. Bentonit sa prakticky vždy používa
pri výrobe železorudných peliet, ktoré sú následne vypaľované. Formy, pri príprave ktorých bol použitý bentonit ako spojivo, boli ponechané na vzduchu, ale druhá
skupina foriem bola daná do pece pri teplote 500°C.
Cement je hydraulické spojivo, ktorého účinnými zložkami sú zlúčeniny CaO s SiO2, Al2O3 a Fe2O3, poprípade iné zlúčeniny podobného typu. Pri použití cementu
začína tuhnutie asi po hodine a je ukončené najneskôr
po 12 hodinách.
Vodné sklo sa môže vytvrdzovať buď dehydratáciou
(studeným, alebo horúcim vzduchom, prípadne mikrovlným vytvrdzovaním, častejšie je chemické vytvrdzovanie (CO2, estery, cement, trosky). V prípade experimentov realizovaných v rámci tejto práce boli zmesi

Table 1. Chemical composition of metallic dusts from the iron casting production
prach
Otryskávanie odliatkov
Po magnetickej separácii
Brúsenie
a)

Fe
%

FeO
%

Fek
%

SiO2
%

CaO
%

MgO
%

MnO
%

C
%

46,36

3,74

50,49

40,39

0,31

0,15

0,46

1,47

–

12,41

78,2

7,66

–

2,0

0,46

0,64

88,58

0,72

87,91

8,44

0,19

0,13

0,53

3,96

b)

Fig. 1. Dust from the shot blasting of castings, a) before magnetic separation,
b) magnetic part

Fig. 2. Dust from the grinding of castings
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Fig. 3. Briquette produced of
dust from the grinding

Možnosti skusovenia prachov z výroby liatiny

Fig. 4. Molds used in experiments

s vodným sklom vytvrdzované len dehydratáciou na
vzduchu.
Po 48 hodinách boli upechované vzorky vybraté z foriem. Bentonitové formy ponechané na vzduchu sa rozpadli, formy, ktoré boli v peci mali na povrchu veľmi
pevnú „kôrku”, ale vnútro sa rozpadávalo. Formy pripravené použitím cementu mali pevnejšiu konzistenciu
v porovnaní s bentonitovými, ale nezískali sa kompaktné kusy. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri použití
vodného skla, obr.5.
Na základe týchto výsledkov bola pripravená v miešači nová zmes pozostávajúca z prachu z brúsenia a 8
hmotnostných % vodného skla. Z tejto zmesi boli pomocou zariadenia, určeného k príprave vzoriek pre
mechanické skúšky formovacích zmesi, zhotovené
briketky, ktoré boli okrem tlaku spevnené aj sušením
v komorovej peci. Týmto spôsobom sa získali brikety,
obr.3, ktoré sú stabilné a majú pomerne vysokú pevnosť (zaiaľ nebola meraná).
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Fig. 5. Mixture with water glass after 48
hours

ZÁVER
V každej zlievarni, vyrábajúcej liatinové odliatky,
vzniká prach z vysokým obsahom železa. Tento prach
je cennou surovinou, ktorá môže byť opätovne použitá
do vsádzky kuplovej alebo elektrickej indukčnej pece.
Pred samotnou aplikáciou do pecného agregátu je potrebné previesť skusovenie tohto prachu. Prach z otryskávania odliatkov po magnetickej separácii je veľmi
dobré peletizovateľný. Prach z brúsenia odliatkov sa
nedá zbaliť, ale je možné jeho briketovanie s prídavkom vodného skla.
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