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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki bada  laboratoryjnych i przemys owych podj tych wspólnie 
z fi rm  zajmuj c  si  przetwórstwem bentonitów, w celu opracowania, przebadania i wdro enia innowacyjnej 
technologii produkcji wysokojako ciowego bentonitu dla odlewnictwa na bazie surowca, bentonitu suszonego 
i wyselekcjonowanych frakcji uzyskiwanych przy wytwarzaniu sorbentów higienicznych. Podczas produkcji 
tych sorbentów powstaj  wyselekcjonowane drobne frakcje materia u, które nie op aca si  ponownie wyko-
rzysta  przy produkcji zasypek higienicznych, ale jak wykaza y wst pne badania charakteryzuj  si  znaczn
zawarto ci  montmorylonitu i zbli on  ziarnisto ci  do bentonitu odlewniczego i mog  by  cennym surowcem 
do produkcji wysokojako ciowego bentonitu odlewniczego. 

W artykule przedstawiono wyniki prób i bada  przerobu i uszlachetniania materia ów wyj ciowych w procesach 
suszenia, mielenia, aktywacji, separacji i klasyfi kacji oraz wykonywania partii do wiadczalnych bentonitów 
odlewniczych. Przedstawiono równie  wyniki bada  zastosowania tych bentonitów do wykonywania mas 
formierskich, form i odlewów próbnych.

S owa kluczowe : spoiwa odlewnicze, masy formierskie, bentonit, montmorylonit.

1. WPROWADZENIE

Firma, z któr  Instytut Odlewnictwa wspó pracuje w zakresie bada  nad glinami mon-
torylonitowymi, zajmuje si  produkcj  sorbentów bentonitowych mi dzy innymi dla bran y
zoologicznej, przemys u wiertniczego i górniczego, których baz  surowcow  jest bentonit suro-
wy (kopalina) [1,5,6]. W procesie technologicznym produkcji sorbentów higienicznych powstaj
wyselekcjonowane frakcje bentonitu o granulacji poni ej 1 mm w znacznych ilo ciach trudne do 
ponownego zagospodarowania .

W zwi zku z tym w ramach projektu celowego ROW-II-235/2007 podj to si  opracowania, 
przebadania i wdro enia innowacyjnej technologii produkcji bentonitu mielonego, przeznaczo-
nego dla odlewnictwa, z wykorzystaniem surowca suszonego i tych wyselekcjonowanych frakcji 
powstaj cych przy produkcji sorbentów bentonitowych [15]. Do produkcji bentonitu odlewniczego 
zaplanowano wykorzystanie istniej cej ju  infrastruktury produkcyjnej uzupe nionej w trakcie 
realizacji projektu o instalacj  do ujednoradniania bentonitu, instalacj  odpylania i transportu 
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pneumatycznego, urz dzenia do pakowania oraz niezb dn  aparatur  kontrolno pomiarow  do 
badania bentonitu odlewniczego. 

2. BADANIA MATERIA ÓW WYJ CIOWYCH I PRÓBY DO WIADCZALNE 
WYTWARZANIA BENTONITU ODLEWNICZEGO

Materia em wyj ciowym do prób wytwarzania bentonitu surowego by  bentonit suszony 
ze z o a Kopernica, a tak e z drugiego z o a Kremnica, oraz kombinacja tych materia ów, które 
towarzysz  produkcji sorbentów. Sprawdzano równie  bentonity z innych z ó , ale mia y one 
mniejsze znaczenie. Ostatecznie wi c do produkcji wykorzystano wymienione wy ej surowe 
bentonity oraz wysokojako ciowe frakcje bentonitu pochodz ce z procesu produkcji sorbentów.

Badania laboratoryjne wykaza y, e wymagane norm  parametry bentonitu mo na b dzie 
uzyska  u ywaj c do produkcji bentonity ze z ó  Kremnica, Kopernica lub mieszaniny tych ben-
tonitów w stosunku 50 : 50. Dodatkowo zbadano, e powstaj ce w procesie suszenia nadziarno 
bentonitu tj. frakcja powy ej 5mm, posiada bardzo wysok  koncentracj  montmorylonitu powy ej
85% [2, 11-13]. Wykorzystanie tej frakcji ziarnowej pozwoli o uzyska  bentonit o bardzo dobrych 
parametrach technologicznych. Poniewa  technologia mielenia w m ynach misowo-ko owych 
umo liwia dosuszenie, badania prowadzono pod k tem wykorzystania tej operacji w procesie 
docelowym i badania laboratoryjne prowadzono w takim toku.

W wyniku przeprowadzonych prób ustalono do wiadczaln  technologi  produkcji wysokoja-
ko ciowego bentonitu, dla odlewnictwa na bazie surowca bentonitu suszonego i wyselekcjonowa-
nych frakcji uzyskiwanych mi dzy innymi przy wytwarzaniu sorbentów higienicznych, w której 
wyró ni  mo na nast puj ce etapy:

a. Sk adowanie surowca na placu magazynowym

Bentonit dostarczany do zak adu jest identyfi kowany ju  w z o u w kopalni. Pomimo tego 
z ka dej partii pobierane s  próby dla wykonania bada  jako ciowych tzw. systemowej kontroli 
dostaw. Materia  na placu magazynowym sk adowany jest w pasach co umo liwia jego identyfi kacj
na ka dym etapie produkcji. Stwierdzenie w dniu nast pnym niezgodno ci z za o on  jako ci
umo liwia zmian  jego klasy. Identyfi kacja dostaw polega na badaniu wilgotno ci, zawarto ci
montmorylonitu, stopnia zapiaszczenia, identyfi kacji koloru w celu okre lenia przedzia u sk ad-
ników istotnych dla danej aplikacji np. zawarto ci elaza, arsenu, o owiu co jest istotne dla pro-
duktów specjalnych [2,5,6]. Ponado gromadzenie surowca odbywa si  sektorowo, tak aby spe ni
warunek, e pierwsze dostawy s  w pierwszej kolejno ci kierowane do przerobu i odbywa si  to 
w sposób usystematyzowany. 

Systematyczne badanie surowców pozwala na wypracowanie oraz doskonalenie metod 
statystycznych dla oceny surowców. Surowce sk adowane s  na placach o nawierzchni betonowej 
posiadaj cych odpowiednie odwodnienie. 

b. Aktywacja bentonitu

Najwa niejsz  operacj  technologiczn  w ca ym procesie produkcyjnym bentonitu od-
lewniczego, która decyduje w g ównej mierze o jego jako ci, jest aktywacja czyli kontrolowana 
wymiana jonowa, jonów wapnia lub magnezu na jony sodu. Kontrolowanie wymiany jonowej 
mo na prowadzi  najskuteczniej na jednorodnym materiale, lub zachowuj c ci g y pomiar stopnia 
wymiany jonowej [3,4,7,8]. Skuteczno  procesu realizowana jest w fi rmie, przez system ci g e-
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go pomiaru zawarto ci aktywatora w sprz eniu zwrotnym z pomiarem pH roztworu wodnego, 
aktywowanego bentonitu. Ca y system oparty jest o system kalibracji procesu aktywacji dla 
poszczególnych warstw z o owych, wilgotno ci surowca, zawarto ci montmorylonitu, które s
cechami charakterystycznymi dla bentonitu. Istotna dla procesu, kinetyka reakcji wymiany jest 
jednym z wa niejszych parametrów, decyduj cym o jako ci bentonitu odlewniczego. 

c. Suszenie bentonitu 

Bentonit nale y do minera ów wra liwych na temperatur  p omienia [2,3,19]. Dlatego te
nale y unika  takiego kontaktu w procesie suszenia, przez zastosowania po rednich zróde  ciep a, 
b d  zastosowanie obwodowego przep ywu spalin. Tylko w warunkach zastosowania tego typu 
rozwi za  udaje si  odpowiednio prowadzi  proces suszenia. W suszarniach wykorzystuje si
przemys owe palniki modulowane temperatur  oraz ci nieniem atmosfery pieca. Pozwala to na 
bardzo precyzyjne prowadzenie procesu suszenia niekiedy z dok adno ci  do kilku stopni Celsjusza. 
Kolejnym wa nym punktem kontroli jest temperatura ko cowa produktu wyselekcjonowanego, 
która nie jest wy sza ni  70 oC. W czasie procesu uzyskiwane s  frakcje u ytkowe niezb dne do 
aplikacji bezpo rednich b d  dalszego przerobu, a wi c frakcje 0 - 0,4 mm; 0,4 - 0,63 mm; 0,63 
- 2,0 mm; 1,8 - 4,0 mm; 0 - 6,0 mm. Proces jest realizowany na dwóch równoleg e wspó pracu-
j cych liniach produkcyjnych. 

d. Mielenie bentonitu

Bentonit po wysuszeniu w suszarni b bnowej jest sk adowany w big-bagach, a nast pnie 
dozowany do m yna misowo-ko owego z dodatkiem wyselekcjonowanych frakcji uzyskiwanych 
przy wytwarzaniu sorbentów higienicznych dla zwierz t. Po zmieleniu tak przygotowany bentonit 
jest transportowany systemem pneumatycznym do cyklonu oraz do fi ltra workowego, gdzie jest 
oddzielany od powietrza i przy pomocy przeno ników limakowych dostarczany do pakowaczek 
(worków lub big-bagów).

Na fotografi i 1 przedstawiono fragment linii produkcyjnej bentonitu odlewniczego z m ynem 
misowo-ko owym. 

W nowoczesnym systemie mielenia bentonitu wraz z bardzo precyzyjn  lini  dozowania 
sk adników do wspó mielenia, najwa niejszym urz dzeniem jest m yn misowo-ko owy produkowa-
ny przez niemieck fi rm  PSP Ingeniering z oddzia em w Czechach. W procesie mielenia mo liwe 
jest dozowanie bardzo niewielkich ilo ci nawet 0,5 % dodatku innego materia u, bez stwierdzenia 
zjawiska niehomogeniczno ci produktu ko cowego. Ca y system dozowania kontrolowany jest 
komputerowo wg. zadanego programu. M yn misowo-ko owy b d cy sercem procesu jest w sposób 
sta y zitegrowany z seperatorem powietrznym, co zapewnia absolutn  kontrol  procesu przemia u. 
Zastosowany system hydraulicznej kontroli docisku kó  miel cych pozwala mieli  materia  przy 
zmniejszonej do minimum ingerencji elementów metalowych. Ponad 85% materia u mielone jest 
poprzez tzw. samomielenie tj. bezpo redni kontakt materia u mi dzy sob  poniewa  zastosowany 
system hydrauliki m yna pozwala na kontrol  szczeliny pomi dzy mis  miel c  a mielnikami.  
Szczelina ta jest dostosowana do redniej wielko ci ziarna nadawy, co ma istotne znaczenie dla 
optymalizacji procesu unikania „zamielenia” materia u oraz czasu przemia u, który jest istotny 
aby nie powodowa  niszczenia struktury, lub odpowiedniego na adowania adunkiem elektrycz-
nym bentonitu – odpowiednie prowadzenie procesu. W czasie procesu mielenia kontrolowane s
nast puj ce parametry produkcyjne: przemia , wilgotno  produktu, pH roztworu wodnego, g sto
nasypowa. Ka dy z tych parametrów lub ich kombinacja odpowiada za parametry technologiczne 
produktu. Materia y podawane do procesu mielena w 100% posiadaj  identyfi kacj , poczynaj c
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od procesu poboru ze z o a poprzez nadanie odpowiedniego kodu dla produktu ko cowego. Ca a
linia mielenia pracuje na podci nieniu, przez co zapewniona jest szczelno  instalacji oraz higiena 
procesowa umo liwiaj ca mielenie produktów równie  dla przemys u paszowego.

Rys. 1. Fragment linii przerobu bentonitu odlewniczego
Fig.1. A part of casting bentonite processing line
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e. W a ciwo ci fi zyko-chemiczne do wiadczalnych partii bentonitu

Istotne parametry technologiczne dla bentonitów odlewniczych kontrolowano bezpo rednio 
w laboratorium producenta oraz potwierdzano ich zgodno  w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie 
[11,13, 16,17]. W ramach bada  sporz dzonych zosta o pi  partii bentonitów do wiadczalnych, 
których w a ciwo ci fi zyko-chemiczne, a tak e w a ciwo ci technologiczne mas formierskich 
sporz dzonych z ich udzia em przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. W a ciwo ci fi zyko-chemiczne bentonitów i technologiczne 
mas formierskich uzyskane w do wiadczalnych partiach produktu

Table 1. Physical and chemical properties of bentonites and technological 
properties of moulding sand from experimental samples of product

Lp.
Oznaczenie
bentonitu

Wilgotno Wytrzyma o  (na wilgotno) Osy-
pliwo
w stanie 
wilgot-
nym

Prze-
puszczaln-
o

Wska nik
p cznienia
bentonitu

ben-
tonitu

masy
wzor-
cowej

na
ciska-

nie

na
rozci ga-
nie

w stre-
fi e 
prze-
wil.

W
b
;

[%]
W

m
 ;

[%]
R

c
w ;

[MPa]
R

m
w ; 

[MPa]
R

m
p ; 

[N/cm2

Sw ;
[ %]

PW

[J.P.]
W

p
; [cm3]

1.
Bentonit do-
wiadczalny 1 1,50 3,48 0,110 0,0138 0,379 7,0 255 28,42

2.
Bentonit do-
wiadczalny 2 1,80 3,44 0,090 0,0120 0,341 8,0 260 25,45

3.
Bentonit do-
wiadczalny 3 6,00 3,51 0,091 0,0137 0,397 5,0 245 31,91

4.
Bentonit do-
wiadczalny 4 8,20 3,54 0,077 0,0110 0,410 1,8 254 29,94

5.
Bentonit do-
wiadczalny 5 2,85 3,52 0,081 0,0120 0,319 4,8 250 26,76

W partiach tych bentonitów nie prowadzono procesu separacji w z o u, co widoczne jest 
w braku stabilno ci pewnych parametrów. Badania te mia y mi dzy innymi odpowiedzie  na 
pytanie jak istotna jest jednorodno  surowcowa zarówno pod wzgl dem „z o owym” jak i techno-
logicznym. Ró norodno  parametrów fi zycznych materia u obrabianego zosta a ustalona celowo 
dla celów badawczych.

W prezentowanych próbach materia ów stwierdzono widoczny wp yw wilgotno ci bentonitu 
na osypliwo  masy wzorcowej. Próby by y prowadzone na surowcu z jednej dostawy. Próby po-
twierdzaj  konieczno  stosowania zwi kszonej wilgoto ci bentonitu –najkorzystniejsze wyniki 
osi gni to w próbie nr.4., który pod nazw  Monobent Extra skierowano do wykonania testowych 
form i odlewów w odlewni staliwa.

W Tabeli 2 podano w a ciwo ci fi zyko-chemiczne bentonitu Monobent Extra. 
Tabela 3 podaje natomiast w a ciwo ci technologiczne masy sporz dzonej w laboratorium, 

z bentonitem stosowanym jako lepiszcze do odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych z Mo-
nobentem Extra. Masa ta sporz dzona by a w mieszarce kr nikowej na bazie piasku wzorcowego 
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A (Grudze -Las redni), z udzia em 7,0 % bentonitu i przy wprowadzeniu takiej ilo ci wody, aby 
jej zawarto  w masie wynosi a 3,5 % ± 0,1 %

Tabela 2. W a ciwo ci fi zyko-chemiczne bentonitu Monobent Extra
Table 2. Physical and chemical properties of Monobent Ekstra bentonite

Wilgotno  bentonitu; 

[%]

Zawarto  montmory-

lonitu; [%]

Zawarto  w glanów;

[%]

Wska nik p cznienia

[cm3]

8,2 80,0 3,20 29,94

ANALIZA SITOWA

L.p.

Nominalny
wymiar
boku oczka

Odsiew;
Odsiew
rzeczy-
wisty

Odsiew
przelic-
zony

Odsiew;
Odsiew
rzeczywi-
sty

Odsiew
przelic-
zony

rednia aryt-
metyczna
odsiewów
przeliczonych

 [ mm ]  [ g ]  [ % ]  [g] [ % ]  [%]

1 0,20 - - - - - - -

2 0,16 0,02 0,02  0,2 0,02 0,02 0,2 0,20

3 0,10 0,08 0,06  0,6 0,07 0,05 0,5 0,55

4 0,071 0,63 0,55  5,5 0,61 0,54 5,4 5,45

5 0,063 1,06 0,43  4,3 1,04 0,43 4,3 4,30

6 0,056 1,40 0,34  3,4 1,40 0,36 3,6 3,50

7 0,040 3,56 2,16 21,6 3,54 2,14 21,4 21,50

8 denko 6,44 64,4 6,46 64,6 64,50

9 suma 10,00 100,0 10,00 100,0 100,00

Tabela 3. W a ciwo ci technologiczne masy formierskiej z Monobentem Extra
Table 3. Technological properties of moulding sands with Monobent Extra

L.p. Oznaczenie bentonitu
W

b
;

[%]
W

m
 ;

[%]
R

c
w ;

[MPa]
R

m
w ; 

[MPa]
Pw ;
[ J.P].

Sw ;
[ %]

R
m

p ;
[N/cm2]

W
p
;

[cm3]

1. Monobent Extra 8,20 3,50 0,077 0,0110 254 1,80 0,410 29,94

Badania w a ciwo ci fi zyko-chemicznych partii bentonitu wytworzonych w warunkach 
przemys owych 

Weryfi kacj  opracowanej technologii przeprowadzono wytwarzaj c kilka partii bentonitu 
odlewniczego w warunkach przemys owych. Otrzymano sze  partii bentonitu oznaczonych 
jako partie 1 do 6. Wykonano nast puj ce badania: oznaczenie zawarto ci wody w bentonitach, 
zawarto ci montmorylonitu i w glanów, przeprowadzenie analizy sitowej, okre lenie wska nika 
p cznienia. Jako przyk ad w tabeli 4 przedstawiono analiz  sitow  bentonitu partii 1, a w tabeli 
5 w a ciwo ci fi zyko-chemiczne uzyskanych bentonitów. 
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Tabela 4. Analiza sitowa bentonitu – partia 1
Table 4. Sieve-analysis of bentonite – sample1

Nominalny

wymiar boku 

oczka

odsiew

przeliczony

mm %

0,16  0,0

0,063  5,2

0,056  4,5

0,040 90,3

suma 100,00

Przemia  ma istotny wp yw na ocen  parametrów bentonitu. Osi ganie zbyt wysokiego 
przemia u bentonitu mo e poprawi  laboratoryjne parametry, lecz na pewno wp ynie na jego 
zwi kszone zu ycie, gdy  zbyt drobny bentonit jest wyci gany przez system wentylacji, oraz 
szybciej si  przepala i posiada ni sz  trwa o  termiczn .

Tabela 5. W a ciwo ci fi zyko-chemiczne bentonitów
Table 5. Physical and chemical properties of bentonites

Numer Partii 
bentonitu 

Wilgotno
bentonitu [% obj.]

Zawarto
montmorylonitu 

[% obj.]

Zawarto
w glanów [% obj.]

Wska nik 
p cznienia [cm3]

1 6,4 75 3,6 26,0

2 6,2 78 4,2 29,0

3 6,0 75 3,5 23,0

4 7,7 81 3,0 24,0

5 6,1 80 3,2 24,0

6 6,5 82 3,4 25,0

W tabeli zamieszczono wyniki bada  partii produkcyjnych, które nieznacznie ró ni  si
w a ciwo ciami surowca wyj ciowego do ich produkcji. Badania montmorylonitu prowadzone na 
bentonitach aktywowanych wykazuj  obni ony wynik, co jest regu . Montmorylonit nale y bada
na próbkach bentonitu surowego, aby potwierdzi  wynik. Materia y z prób w okresie rozruchu 
technologii wskazuj  na brak koordynacji w zakresie kontroli oraz braku dzia a  statystycznych.

Analiza sitowa przeprowadzona dla sze ciu partii bentonitu uzyskanego w warunkach prze-
mys owych wg nowej technologii wykaza a e, bentonity te s  bardzo dobrze zmielone. Przez sito 
0,056 mm przechodzi w przypadku wszystkich partii powy ej 85 % materia u. Nale y stosowa
nieco ni szy przemia , który wp ynie na mniejsze zu ycie spoiwa w masie jednolitej. 

Zawarto  montmorylonitu jest wysoka i wynosi we wszystkich przypadkach powy ej 75 
%, natomiast ilo  w glanów jest poni ej 5,0 % w granicach od 3,0 % do 4,2 %. 
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Wska niki p cznienia s  wysokie i wynosz  od 23 cm3 do 29 cm3, norma za  przewiduje 
min 15 cm3. Przedstawione powy ej wyniki bada fi zyko-chemicznych wiadcz , e bentonit 
odlewniczy uzyskany wg nowej technologii spe nia z zapasem wymogi normy. Zawarto ci wody 
we wszystkich partiach mieszcz  si  w normie gdy  zawieraj  si  w przedziale od 6 –12 %, ko-
rzystnie jest utrzymywanie wilgotno ci na poziomie 6 - 8%. 

Wiele odlewni przy sporz dzaniu mas nie uwzgl dnia wody w bentonicie i w zwi zku z tym 
otrzymuj  niestabilne masy formierskie. Istotnym zaburzeniem w kulturze stosowania mas jest 
wprowadzenie py u w glowego do masy.

Weryfi kacj  technologii przeprowadzono równie  oceniaj c zdolno ci wi zania bentonitu 
odlewniczego. Badano w a ciwo ci technologiczne bentonitu poprzez ocen  mas formierskich 
wykonanych z udzia em 7 % bentonitu, zgodnie z norm  PN-85/H-11003, przy stosunku wodno-
glinowym wynosz cym oko o 0,5. Wyniki tych bada  przedstawiono w tabeli 6. Badano równie
masy przy ró nym stosunku wodno glinowym mieszcz cym si  w granicach od 0,3 do 0,6 w celu 
lepszego scharakteryzowania bentonitu wytworzonego wg nowej technologii.

Tabela 6. W a ciwo ci technologiczne bentonitów 
Table 6. Technological properties of bentonites

L.p.
Oznaczenie
próby

W
m

[%]

Wytrzyma o , [MPa] Osypliwo
[%]

Przepuszczalno
[j.p.]R

c
w R

m
w R

m
p

1 Partia 65 3,33 0,075 0,0121 0,375 3,6 241

2 Partia 66 3,38 0,085 0,0148 0,394 2,5 248

3 Partia 67 3,37 0,075 0,0105 0,348 3,0 242

4 Partia 68 3,49 0,075 0,0129 0,424 1,5 243

5 Partia 69 3,5 0,077 0,0123 0,417 1,3 244

6 Partia 70 3,43 0,080 0,0128 0,427 1,2 245

Analizuj c powy sze wyniki mo na stwierdzi  i  bentonit uzyskiwany wed ug nowej tech-
nologii na skal  przemys ow , posiada bardzo dobre w a ciwo ci technologiczne. Proces technolo-
giczny wytwarzania bentonitu jest stabilny gdy , wyniki poszczególnych partii s  porównywalne. 
Uzyskane w a ciwo ci wytrzyma o ciowe mas s  wysokie. Osypliwo  poszczególnych partii jest 
niewielka, a przepuszczalno  bardzo wysoka.

Aby lepiej scharakteryzowa  bentonit, przeprowadzone zosta y równie  badania trwa o ci
termicznej [3,11]. Zale no  wytrzyma o ci R

c
w masy z bentonitem Monobent Ekstra od tempe-

ratury, przedstawiono w tabeli 7 i na wykresie rys 2. Trwa o  termiczna mas bentonitowych ma 
bardzo du e znaczenie technologiczne i ekonomiczne. Masy, które zawieraj  w sobie bentonit 
o du ej trwa o ci termicznej, nie potrzebuj  cz stego od wie ania. 

Badania trwa o ci przeprowadzono poprzez wygrzewanie sporz dzonej masy z bentonitem 
w temperaturach od 100 oC do 700 oC i badaniu w a ciwo ci technologicznej masy , która zosta a
nawil ona do odpowiedniej wilgotno ci. Badania wykaza y, e temperatura po ówkowa, a wi c
taka przy której wszystkie warto ci wytrzyma o ciowe trac  po ow  warto ci pocz tkowej jest 
bardzo wysoka i wynosi 670 oC.



277INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI BENTONITU ODLEWNICZEGO 

Tabela 7. Wyniki bada  trwa o ci termicznej bentonitu
Table 7. Results of investigations of thermal durability of bentonite

Bentonit Parametr

Temperatury nagrzewania ; [o C]

temperatura

otoczenia 100 200 300 400 500 600

Partia 66

W
m
 [%] 3,31 3,43 3,31 3,40 3,30 3,46 3,43

R
c
w ; [ MPa] 0,082 0,078 0,076 0,077 0,078 0,083 0,087

R
m

w [ MPa] 0,0135 0,0125 0,0138 0,0125 0,013 0,0130 0,0104

R
m

p [MPa] 0,374 0,475 0,430 0,450 0,433 0,352 0,191

Sw [ %] 2,045 1,88 1,97 2,24 2,44 7,24 10,3

Rys. 2. Trwa o  termiczna bentonitu - zale no  wytrzyma o ci Rcw 
masy z bentonitem Monobent Ekstra od temperatury 

Fig. 2. Thermal durability of bentonite - the compression strength Rcw 
of green sand with Monobent Ekstra bentonite in the function of temperature

4. PRÓBY ZASTOSOWANIA PARTII BENTONITU UZYSKANEGO 
WG NOWEJ TECHNOLOGII DO WYKONYWANIA FORM I ODLEWÓW.

Wytworzon  do wiadczalnie parti  bentonitu Monobent Extra w ilo ci oko o 5 ton skiero-
wano do prób wykonywania form i odlewów w odlewni staliwa. 

Do wykonania wytypowano odlew os ony ko a napinaj cego o masie 120 kg. Formy wyko-
nywano w masie klasycznej bentonitowej z dodatkiem dekstryny. Stosowano bentonit Monobent 
Extra, z którego wykonywano mas  przymodelow . Formy wykonywane by y poprzez r czne 
formowanie i jako dwuwarstwowe tj. z mas przymodelowej i wype niaj cej. 

Sk ad masy przymodelowej z Monobentem Extra przedstawia  si  nastepuj co: 
– piasek kwarcowy Szczakowa gruby i masa obiegowa  - 50 : 50 - 100,0 cz. wag.,
– bentonit Monobent Extra - 6,5 cz. wag.,
– dekstryna ó ta - 0,5 cz. wag.,
– woda - 3,0 – 3,5%. 
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W a ciwo ci technologiczne masy formierskiej przymodelowej: 
W

m
 = 2,90 %; Pw = 400 J.P.; R

c
w = 0,060 MPa. 

W ocenie przedstawicieli Zak adu w a ciwo ci technologiczne masy formierskiej testowej 
by y wysokie i gwarantuj  uzyskanie odlewów odpowiedniej jako ci. Odlewy wykonano ze staliwa 
w glowego L 500, o masie brutto 250 kg i netto 120 kg ka dy. Temperatura zalewania wynosi a
1580oC. Formy wykonywane by y jako dwuwn kowe. 

W ko cowym etapie realizacji projektu by o podj cie produkcji bentonitu wg nowej tech-
nologii w skali przemys owej. Przemys owe partie bentonitu odlewniczego zosta y wys ane do 
wybranych odlewni w celu wykonania odlewów. 

Próby zastosowania przemys owych partii bentonitu w wybranych odlewniach zako czy y
si  pozytywnie. Odlewnie wykorzystuj c wyprodukowane partie przemys owe bentonitu otrzyma y
odlewy bez wad powierzchniowych i o odpowiedniej g adko ci. Masy wykonane z przemys owych 
partii bentonitu charakteryzowa y si  optymaln  przepuszczalno ci  i wytrzyma o ci , nisk
osypliwo ci , wysok  p ynno ci  i odpowiedni  zag szczalno ci . W odlewniach eliwa bardzo 
pozytywnie oceniono równie  spoiwo bentonitowe pod wzgl dem trwa o ci termicznej masy.

5. PODSUMOWANIE 

• Produkcja bentonitu odlewniczego wg innowacyjnej metody oparta jest na wykorzystaniu 
wyselekcjonowanych frakcji powstaj cych przy produkcji sorbentów higienicznych i na 
bazie surowca bentonitu suszonego.

• Kontrola produktu jakim jest bentonit odlewniczy zaczyna si  ju  na etapie przygotow-
ywania i rozdrabniania surowca. 

• W trakcie procesu próbnej produkcji przemys owej partii bentonitu wed ug nowej tech-
nologii zosta  zweryfi kowany system kontroli i oceny ko cowego produktu, pozwlaj cy 
na pe n  ocen  wyprodukowanego bentonitu odlewniczego. 

• Wyniki prowadzonych bada  potwierdzi y skuteczno  technologii wykorzystywania 
wyselekcjonowanych frakcji przy wytwarzaniu sorbentów i bentonitu suszonego, jako 
odpowiedniego surowca do produkcji wysokojako ciowych benotnitów odlewniczych. 

• Przeprowadzone próby zastosowania bentonitu w zak adach odlewniczych przy 
wykonywaniu form i rdzeni, pozwalaj  na stwierdzenie, e produkowany w oparciu 
o nowoopracowan  technologi  bentonit odlewniczy, w pe ni spe nia przedmiotowe 
normy pod wzgl dem jako ci uzyskiwanego materia u, jak i w a ciwo ci technologic-
znych mas formierskich klasycznych i mas rdzeniowych sporz dzanych z jego udzia em.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF CASTING BENTONITE 
MANUFACTURE ON THE BASIS OF SELECTED FRACTIONS 

OBTAINED IN THE PRODUCTION OF SORBENTS

Summary. The article presents the results of laboratory and industrial investigations undertaken in co-
operation with a bentonite processing company. The aim of the study was the investigation and implementing 
of an innovative technology of the production of high-quality bentonite on the basis of the raw material: dried 
bentonite and selected fractions obtained in the production of hygienic sorbents.

During the production of these sorbents, fi ne fractions of material were selected, useless for further use in 
the production of hygienic powders.

But, as preliminary investigations showed, these fractions contained a considerable amount of montmorillonite 
with approximate granulation to casting bentonite and could turn out a valuable material for the production 
of high - quality casting bentonite. 

The article presents the results of trials and investigations on the processing and refi nement of the material in 
the processes of drying, milling, activation, separation and classifi cation, as well as producing test samples 
of bentonites. 

Also, the results of experimental use of these bentonites in the preparation of moulding sands, moulds and 
experimental castings are presented.

Key words: foundry binders, moulding sands, bentonite, montmorillonite.


