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Sposób otrzymywania bentonitów

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywa¬

Plrooes wzbogacania jest powolny i wymaga in¬
stalacji długich ciągów klasyfikacyjnych, przy czym
/klasyfikacja odbywa się w środowisku wodnym,
przy dużym rozcieńczeniu, co powoduje konieczność odparowywania dużych ilości wody.

nia bentonitów dla. przemysłu odlewniczego.
Znane sposoby produkcji bentonitów dla prze¬
mysłu odlewniczego przedstawione między innymi
w „Pracach badawczych Instytutu Odlewnictwa"
— Bentonit karbońsfki, Zeszyt specjalny nr 6/71

Sposób według wynalazku polega na rozdrobnie¬
niu surowica w środowisku wodnym w młynach au-

i 7/71 oraz patencie nr 66943 polegają na wysu¬
szaniu i rozdrabnianiu czystych surowców montmoryloniitowych d:o uziarniamia poniżej 90 /u.

togenicznych do zaarniistości pierwotnej montmo-

Sposobem tym można otrzymać bentonit do spo¬

10 płonych (odpadów nierozmytych) poniżej 30^ do

rządzania masy formierskiej powyżej 1,3 kg/om2 o ile
zawartość minerałów imontaorylonitowych w su¬
rowcu wynosi nie mniej niż 70°/o. Natomiast w
przypadku iłów bentonitowyoh sposób ten nie
znajduje zastosowania z powodu zbyt niskich za¬

iryloniitu, przy ©'graniczeniu granulacji wychodów

30% oraz lepkości tak zwanej pulfry poniżej 10 P
i wydzieleniiu się grubszych frakcji minerałów w
wirówkach sedymentacyjnych.
!*

wartości minerałów w iłach. Wyprodukowane do¬
tychczas stosowanym sposobem bentonity nie za¬

dukt. Odwirowaną w wirówce frakcję minerałów

pewniają wymaganej wytrzymałości masy formier¬

płonych przemywa siię dodatkowo w mieszalniku
celem dodatkowego oddzielenia pozostałych miine-

skiej.

W celu zwiększenia własności

wymagają

one

20 nałów montmorylonitowych i ponownie odwadnia

uprzedniego wzbogacenia.

Znane spoisaby wzbogacania i produkcji bento¬
nitów

dla przemysłu odlewniczego oparte są na

mokrej grawitacyjnej klasyfikacji rozmytego

iłu

bentonitowego.

Wydzielone w czasie procesu frakcje bentonitu
poniżej 1 yc są praktycznie czystym koncentratem
momtmorylonitowym, który po wysuszeniu i zmie¬
leniu stanowi gotowy produkt.

92 003

Koncentrat z wirówki suszy się na przykład w
suszarni rozpyłowej i workuje jako gotowy pro¬

2i

się na wirówce sedymentacyjnej. Przelew z wirów¬
ki zawierający odzyskianą resztę minerałów montmoryloniitowych jest zawracany ido młyna aoitogeniicznego jako woda technologiczna procesu. Odwodinione odpady z wirówki mogą być zużyte w
innych gałęziach gospodarki na przykład w rolnic^
twie.

przedstawiony sposób

wzbogacania

umożliwia

stosowanie surowca nieś elekc jonowanego (kanbonski

92 003
Zastrzeżenie patentowe

ił montaorylonitowy), który w trakcie proceu zo¬
staje wzbogacony o miinenały montmorylonitowe z

Sposób

otrzymywania

bentonitów

z

uprzednio

około 50°/o do około 85%, przy uzysku fw koncen¬

wprowadzonych w układ koloidalny nieselefccjono-

tracie 81°/o.

wanych liłów montaaryloniltoiwych ma drodze roz¬
mywania, znamienny tym, że otrzymana pulpa o

Proces .wzbogacania

jest

istabilny z uwagi

na

gęstości pozornej poniżej 10 P rozdziela się na ma¬

krótki ciąg klasyfikacyjny.

teriały grupy montmorylonitowej i minerały to¬
warzyszące na wirówkach sedymentacyjnych, na

Przyjmując jiako jeden z parametrów oceny ja¬
kości taenltomitów koioidialność (według

Hofmana)

należy sitwierdizić, że uzyskany produkt odpowiada
warłtościom bentonitów tapetowanych /ta jest ben¬
tonitowi amerykańskiemu Wyoming oraz foentonowi
INA.

których wydziela się faralkcję pozbawioną praktycz¬
10

nie ziaren tmniejiszych od 35 fi prowadząc równo¬
cześnie dodatkowy odzysk montmorylonitu a otrzy¬

many przelew fwiraca jako woda
-procesu do młyna auitogemicznego.
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