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Streszczenie
Przeprowadzono badania, w których wykorzystano zgary, tj. stay odpad powstajcy w procesie otrzymywania lub recyklingu aluminium, jako jeden z podstawowych surowców do wytwarzania tworzywa o wasnociach izolacyjno-egzotermicznych, stosowanego do
ocieplania nadlewów przy odlewaniu eliwa lub staliwa. Opracowane tworzywo otrzymywano metod odﬁltrowywania z gstwy. Zgary
aluminiowe w zestawie surowcowym peniy rol wypeniacza ogniotrwaego oraz ródo metalicznego glinu biorcego udzia w reakcjach
egzotermicznych.
Próby wykonane w warunkach pótechnicznych, z zastosowaniem prototypowych otulin, wykazay ich dobr jako i skuteczno
dziaania w procesie odlewania, porównywaln do obecnie stosowanych otulin z importu.
Sowa kluczowe: zgary aluminiowe, tworzywo izolacyjno-egzotermiczne, otulina nadlewu

A METHOD OF ALUMINIUM DROSS MANAGEMENT IN THE PRODUCTION OF INSULATING-EXOTHERMIC
MATERIALS FOR METALLURGICAL INDUSTRY
In the conducted investigations, aluminium dross, i.e. solid waste formed in the production and recycling of aluminium, was used as
one of the basic raw material to obtain a material characterised by insulating- and exothermic properties, applied to heat riser heads in
the process of iron or steel casting. The product was obtained by ﬁltrating the slurry. In the raw mix, aluminium dross played the role of a
refractory ﬁller and a source of metallic aluminium, taking part in exothermic reactions.
The trials conducted in semi-technical conditions, using prototype riser sleeves, proved their good quality and effectiveness in the
metallurgical process, comparable to the currently applied imported sleeves.
Keywords: Aluminium dross, Insulating and exothermic material, Riser lag

Wprowadzenie
Zgary s gównym odpadem staym powstajcym w procesie otrzymywania lub recyklingu aluminium i jego stopów.
Ich skad zaley gównie od gatunku wytwarzanego stopu
oraz zastosowanej technologii topienia, raﬁnacji i ochrony
stopu przed utlenieniem. Zwykle znajduje si w nich okoo
20-50% Almet., 30-40% Al2O3, 10-12% soli ﬂuorkowych (AlF3,
Na3AlF6, MgF2, CaF2 i in.), 10-15% soli chlorkowych (NaCl,
KCl) oraz takie zwizki chemiczne jak CaC2, Al2(SiF6)3,
NH4Cl, AlN i in. [1]. Udzia poszczególnych skadników
zgarów zmienia si w zalenoci od ich granulacji. Frakcje
najgrubsze zawieraj najwiksz ilo metalicznego glinu,
natomiast frakcja najdrobniejsza (pylasta) zawiera gównie
tlenek glinu oraz sole chlorkowe i ﬂuorkowe [2].
Dostpne obecnie sposoby zagospodarowania zgarów
aluminiowych skupiaj si gównie na zoptymalizowaniu
moliwoci odzysku zawartych w nich czci metalicznych.
Wysoki udzia szeregu soli metali alkalicznych we frakcjach
uboszych w aluminium, znacznie utrudnia ich ponowny
przerób w zakadach metalurgicznych. Cz z nich sku-

pywana jest przez wyspecjalizowane ﬁrmy z Europy Zachodniej. Pozostao, o niskiej granulacji, gromadzi si na
skadowiskach. Zgary te zanieczyszczaj otoczenie przez
ugowanie zawartych w nich soli do cieków wodnych. Dodatkowo, na skutek kontaktu niektórych skadników zgarów
z wilgoci, powoduj emisj szkodliwych gazów takich jak
amoniak, metan czy siarkowodór [3].
W przeprowadzonych badaniach zgary z przerobu aluminium wykorzystano jako jeden z podstawowych surowców
do wytwarzania tworzywa o wasnociach izolacyjno-egzotermicznych. Tworzywo takie stosowane jest w przemyle
odlewniczym jako materia usprawniajcy proces zasilania
odlewów. Wykonane z niego otuliny su do osony nadlewów - naddatków technologicznych metalu. Po zalaniu
odlewu ciekym metalem, na skutek wysokiej temperatury
stopu w nadlewie, nastpuje zainicjowanie reakcji egzotermicznych w otulinie. Powstajce ciepo powoduje ogrzanie
metalu w nadlewie co opónia pocztek oraz wydua czas
krzepnicia metalu, a tym samym wpywa na prawidowy
przebieg procesu jego krystalizacji. Prowadzi to do tworzenia si mniejszych jam usadowych w nadlewie, a tym
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samym zmniejsza ilo odpadów powstajcych w procesie
odlewania [4].
Egzotermiczno tego typu tworzywa realizuje si wprowadzajc do jego skadu odpowiednie surowce wchodzce
midzy sob w reakcje chemiczne, którym towarzyszy wydzielanie si duych iloci ciepa. S to zwykle mieszaniny
metalicznego glinu czy magnezu oraz tlenków elaza lub
manganu. W takich ukadach moliwe jest zachodzenie
nastpujcych reakcji [5-7]:

Zawarto skadników

Udzia [%]
Zgary A

Zgary B

Al metaliczny

30

23

Al w zwizkach
(gównie jako Al2O3)

25
(47% Al2O3)

27,5
(52% Al2O3)

8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe + 3396 kJ

(1)

SiO2

0,54

0,2

4Al + 3MnO2 = 2Al2O3 + 3Mn + 11300 kJ

(2)

Fe2O3

0,23

0,23

8Al + 3Mn3O4 = 4Al2O3 + 9Mn + 2347 kJ

(3)

CaO

0,19

0,25

4Mg + Fe3O4 = 4MgO + 3Fe + 1328 kJ

(4)

Jeeli w mieszance surowcowej znajduje si nadmiarowa ilo glinu metalicznego w stosunku do iloci utleniaczy,
wówczas jego cz moe spala si w tlenie zawartym
w powietrzu:
2Al + 3/2O2 = Al2O3 + 1676 kJ

(5)

Zainicjowanie powyszych, wysokoenergetycznych
procesów wymaga obecnoci zwizków, które wchodz
w reakcje egzotermiczne w niskiej temperaturze. Zwykle
stosuje si do tego mieszaniny azotanów (NaNO3, KNO3)
oraz ﬂuorków (NaF, KF, CaF2). W zakresie temperatury
300–600oC azotany metali alkalicznych wchodz w reakcj
z glinem metalicznym, której towarzyszy wydzielanie si
energii cieplnej wystarczajcej do zaponu mieszaniny:
10Al + 6NaNO3 = 5Al2O3 + 3Na2O + 3N2 + 25100 kJ (6)
Obecno ﬂuorków uatwia jej przebieg.
Dodatkowy efekt egzotermiczny uzyskuje si take na
drodze spalania organicznych skadników wprowadzanych
do skadu tworzywa, takich jak: trociny, wióry, koksik czy
wgiel drzewny.
Poza wasnociami egzotermicznymi tworzywo, z którego
produkowane s otuliny, musi si take charakteryzowa odpowiedni wytrzymaoci mechaniczn, zarówno na etapie
transportu i montowania w formie odlewniczej, jak i zalewania
stopem. Wytrzymao „na zimno” zapewniaj odpowiednio
dobrane spoiwa. W tym celu stosowane s zwykle ywice
termo- lub chemoutwardzalne. Natomiast wprowadzane
do skadu wyjciowego surowce ogniotrwae, umoliwiaj
uzyskanie odpowiednich wasnoci termomechanicznych
i w efekcie bezawaryjn prac otulin w temperaturze
1300–1500oC, w zalenoci od rodzaju odlewanego stopu.
W tym celu stosuje si glin ogniotrwa, piasek kwarcowy
lub zom wyrobów ogniotrwaych – wysokoglinowych lub
szamotowych.
Istotne jest równie, aby skadniki tworzywa nie wchodziy w reakcj ze stopionym metalem, poniewa mogoby
to wpyn na pogorszenie jego wasnoci.

Cz dowiadczalna
W przeprowadzonych badaniach zgary aluminiowe byy
podstawowym skadnikiem zestawów surowcowych, uytych
do otrzymania tworzywa izolacyjno-egzotermicznego. Zastosowano dwa rodzaje zgarów: odpad powstajcy podczas
przetapiania wiórów aluminiowych (zgary A) oraz – przy
przetopie puszek po napojach (zgary B). Z uwagi na mo-
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Tabela 1. Skad chemiczny stosowanych zgarów (uziarnienie 0,5–2
mm).
Table 1. Chemical composition of dross used (size distribution
0.5–2 mm).
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MgO

0,14

0,16

Na2O+K2O

2,93

3,89

F

0,30

0,42

liwo reakcji stopu z solami metali alkalicznych zawartymi
gównie we frakcji pylastej, zastosowano uziarnienie 0,5–2
mm. Ze skadu chemicznego tych zgarów wynika (Tabela 1),
e róniy si one gównie zawartoci Al, zarówno w postaci
metalicznej jak i tlenkowej.
W zestawach surowcowych zgary stanowiy 40% udziau.
Peniy one jednoczenie rol róda glinu niezbdnego do
zajcia reakcji egzotermicznych jak i ogniotrwaego tlenku
glinu.
Do zestawów wprowadzano równie:
glin metaliczny w postaci wiórów (< 1 mm) i pyu
(< 0,06 mm),
zgorzelin walcownicz, zawierajc gównie FeO (75%)
oraz Fe2O3 (20%) jako utleniacz;
saletr sodow (NaNO3) oraz kriolit (Na3AlF6) jako
inicjatory reakcji egzotermicznych;
piasek kwarcowy – jako wypeniacz ogniotrway;
wen mineraln i odpady papiernicze – w roli surowców
wóknistych, wpywajcych na ostateczn struktur tworzywa.
W roli spoiw zastosowano ywice termoutwardzalne:
sta ywic typu nowolakowego oraz ciek mocznikowoformaldehydow.
Tworzywo otrzymywano metod odfiltrowywania
z gstwy. W tym celu, z odpowiednich iloci wytypowanych
surowców oraz spoiwa sporzdzano wodn zawiesin, któr
odﬁltrowywano przy podcinieniu okoo 0,1 MPa.
W wykonanych badaniach okrelono wpyw rodzaju
zgarów i spoiwa oraz udziau piasku kwarcowego i weny
mineralnej na podstawowe wasnoci tworzywa: gsto
pozorn i wytrzymao na ciskanie po suszeniu i wypaleniu w temperaturze 1450oC oraz jego ogniotrwao
zwyk. Badania wykonano na próbkach w postaci walców
o wymiarach F = h = 50 mm, zaformowanych metod odﬁltrowywania gstwy.
Stwierdzono (Tabela 2), e rodzaj zastosowanych zgarów oraz spoiwa nie wpywa na podstawowe wasnoci, tj.
gsto pozorn i wytrzymao na ciskanie uzyskanych
tworzyw, zarówno po utwardzeniu spoiw w temperaturze
150oC jak i po ich wypaleniu. Ogniotrwao zwyka badanych tworzyw, wyniosa okoo 1570oC. Podwyszenie
udziau weny mineralnej z 10 do 15% (zestaw 3) obniyo
ogniotrwao tworzywa o 20oC.
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Tabela 2. Podstawowe wasnoci próbnych tworzyw izolacyjno-egzotermicznych.
Table 2. Basic properties of tentative insulating-exothermal materials.
Po wysuszeniu – 150oC/8h

Po wypaleniu – 1450oC/2h

Ogniotrwao
zwyka
[oC]

Gsto
pozorna
[g/cm3]

Wytrzymao
na ciskanie
[MPa]

Gsto
pozorna
[g/cm3]

Wytrzymao na
ciskanie
[MPa]

1

udzia w zestawie m.in.:
- 40% zgary A
- 15% piasek kwarcowy
- 10% wena mineralna
spoiwo: ywica staa

0,99

1,34

0,96

2,05

1570

2

udzia w zestawie m.in.:
- 40% zgary B
- 15% piasek kwarcowy
- 10% wena mineralna
spoiwo: ywica staa

0,95

1,05

0,92

2,50

1565

3

udzia w zestawie m.in.:
- 40% zgary A
- 10% piasek kwarcowy
- 15% wena mineralna
spoiwo: ywica staa

0,97

1,29

0,93

2,05

1550

4

udzia w zestawie m.in.:
- 40% zgary A
- 15% piasek kwarcowy
- 10% wena mineralna
spoiwo: ywica cieka

0,97

1,14

0,93

2,30

1570

Zestaw

Charakterystyka

Wykonano równie badania wasnoci cieplnych uzyskanych tworzyw. Przeprowadzono je w urzdzeniu umoliwiajcym okrelenie iloci odprowadzanego lub dostarczanego ciepa w czasie trwania pomiaru. Wyniki badania
rejestrowano w postaci wykresów obrazujcych strat ciepa
próbki badanego tworzywa w czasie, przy czym za poziom
odniesienia przyjto wynik pomiaru strat ciepa uzyskany
dla wzorcowej próbki z technicznie czystego Al2O3. Na
podstawie uzyskanych zalenoci okrelono czas trwania
efektu egzotermicznego oraz KIW (Ko cow Izolacyjn
Warto) – strat ciepa przez badan próbk tworzywa po
zako czeniu pomiaru, czyli po czasie 45 min.
Badania wasnoci cieplnych tworzyw wykazay, e
posiadaj one wasnoci egzotermiczne, przy czym czas
wydzielania ciepa przez tworzywa wynosi od 14,5 do 19
minut, w zalenoci od skadu wyjciowego (Tabela 3).
W przypadku tworzyw wykonanych z udziaem zgarów
A, charakteryzujcych si wyszym udziaem metalicznego
glinu (zestawy 1, 3 i 4), na wykresach obrazujcych straty
ciepa w czasie, zaobserwowano dwa nastpujce po sobie
efekty egzotermiczne (Rys. 1). Po pierwszym, wikszym,
krótko trwajcym efekcie pojawia si drugi, sabszy lecz
wolniejszy. Jest on prawdopodobnie zwizany z przebiegiem
reakcji utleniania nadmiarowej, w stosunku do utleniaczy,
iloci glinu metalicznego tlenem z powietrza reakcja (5).
W przypadku tworzywa zawierajcego zgary B (zestaw 2) obserwuje si jedynie jeden silny efekt egzotermiczny (Rys. 2).
Najwysz izolacyjnoci, wyraon wspóczynnikiem KIW
i wynoszc 19 KW/m2, charakteryzuje si tworzywo wykonane z zestawu 1.

Tabela 3. Wasnoci cieplne próbnych tworzyw izolacyjno-egzotermicznych.
Table 3. Thermal properties of tentative insulating-exothermal
materials.

Zestaw

Czas efektu egzotermicznego
[min]

KIW
[KW/m2]

1

1570

19,0

2

1565

17,5

3

1550

17,0

4

1570

17,2

W oparciu o wyniki bada wasnoci próbnych tworzyw
egzotermiczno-izolacyjnych przeprowadzono ich próby
eksploatacyjne w warunkach przemysowych. Do prób wytypowano dwa zestawy rónice si rodzajem zastosowanych
zgarów: zestaw 1 i 2. Przy uyciu specjalnie wykonanej formy
do odﬁltrowywania ksztatek cylindrycznych, z wytypowanych
zestawów wykonano otuliny w ksztacie piercieni o wymiarach Fzewn. = 135 mm, Fwewn. = 100 mm, h = 150 mm. Otuliny
te poddano próbie zalewania stopem. Zastosowano staliwo
o temperaturze odlewania 1580oC.
Podczas wykonywania prób stwierdzono, e badane
tworzywo nie ulega uszkodzeniu podczas zalewania. Nie
stwierdzono take burzliwego wydzielania si z otulin produktów gazowych, powodujcych pryskanie metalu i zagazowanie stopu. Obserwacja wzrokowa przekroju nadlewów
otrzymanych z zastosowaniem otulin z zestawów 1 i 2,
w porównaniu z nadlewem otrzymanym z zastosowaniem
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Rys. 3. Nadlewy otrzymane przy zastosowaniu badanych otulin.
Fig. 3. Riser heads obtained by using the studied lags.
Rys. 1. Strata ciepa przez badan próbk tworzywa w czasie
– zestaw 1.
Fig. 1. Heat loss through the test sample as a function of time
– batch 1.

jako i skuteczno dziaania w procesie odlewania, porównywaln do obecnie stosowanych otulin.
Przeprowadzone badania potwierdziy fakt, e otrzymywanie tworzywa izolacyjno-egzotermicznego moe by
jednym z kierunków utylizacji zgarów aluminiowych, które
deponowane obecnie na skadowiskach, stanowi uciliwy
dla otoczenia odpad.
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Rys. 2. Strata ciepa przez badan próbk tworzywa w czasie
– zestaw 2.
Fig. 2. Heat loss through the test sample as a function of time
– batch 2.

wzorcowej otuliny, stosowanej w praktyce (Rys. 3), potwierdzia ich dobre, odpowiadajce wymaganiom wasnoci
izolacyjno-egzotermiczne. Mona równie stwierdzi, e
jama usadowa powstaa przy zastosowaniu otuliny wykonanej z zestawu 1, charakteryzujcego si duszym czasem
trwania efektu egzotermicznego, jest mniejsza ni powstaa
z zastosowaniem otuliny wzorcowej.
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i
Wykonano próby zastosowania zgarów odpadów
powstajcych podczas produkcji lub recyklingu aluminium
do otrzymania tworzywa o wasnociach izolacyjno-egzotermicznych stosowanego jako otuliny nadlewów w przemyle odlewniczym. Odpowiednio skomponowane zestawy
surowcowe, w których skad wchodziy zgary, surowce niezbdne do przebiegu reakcji egzotermicznych oraz nadajce
tworzywu odpowiednie wasnoci mechaniczne i termiczne,
umoliwiy otrzymanie tworzywa charakteryzujcego si wystarczajc wytrzymaoci mechaniczn, zarówno na etapie
montau jak i zalewania stopem, oraz dobrymi wasnociami
cieplnymi. Próby wykonane w warunkach pótechnicznych
z zastosowaniem prototypowych otulin wykazay ich dobr
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