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Streszczenie
W artykule podano wyniki pomiarów emisyjności trzech różnych wapieni i powstałego z nich wapna. Wapienie pochodziły ze złóż
wykorzystywanych przemysłowo. Pomiary wykazały wysoką wartość półsferycznej emisyjności wapieni o powierzchniach powstałych po
cięciu piłą diamentową na mokro, mieszczącą się w przedziale 0,95-0,96, i nieco niższą od półsferycznej emisyjności wapna. Porównano
także wyniki obliczeń strumienia ciepła transportowanego do powierzchni kalcynowanego ziarna na drodze promieniowania i konwekcji.
Obliczenia wskazały na niewielki udział konwekcji w tym procesie.
Słowa kluczowe: emisyjność, wapienie, wapno, współczynniki modelu

DIFFERENT APPROACHES TO HEAT TRANSFER IN CALCINED BED OF PARTICLE LIMESTONE BATCH
PART II: THE COEFFICIENTS OF THE SIMPLIFIED MODEL
Emissivity of three limestone types and related limes was determined and the results shown in the paper. The limestone samples were
taken from industrially exploited deposits. The measurements revealed high values of hemispherical emissivity of limestone surfaces
originated from wet slashing test samples with a diamond saw. The values ranged from 0.95 to 0.96, and were slightly small than hemispherical emissivity of lime. Heat fluxes due to radiation and convection, which flow to the calcined particle surface, were calculated and
compared. The calculations indicated an insignificant contribution to the process from convection.
Keywords: Emissivity, Limes, Limestone, Model’s coefficients

1. Wstęp
W pierwszej części artykułu pokazano uproszczony model wymiany ciepła, który może posłużyć do analizy wpływu cieplnych warunków kalcynacji na czas dysocjacji termicznej wsadu kamienia wapiennego w piecu szybowym
[1]. Uproszczone podejście do kalcynacji warstwy wapienia
polegało na pominięciu wpływu ruchu warstwy na dysocjację
termiczną i powiązaniu zasadniczych parametrów procesu
dysocjacji termicznej z warunkami cieplnymi procesu i jego
kinetyką. Modelując wpływ warunków cieplnych procesu
kalcynacji wsadu wapienia na jego dysocjację termiczną
wyróżniono czynniki istotne dla działających podczas tego
procesu mechanizmów transportu ciepła. I tak: temperatura ziaren i gazu, emisyjność powierzchni ziaren wapienia
i powstającego wapna, porowatość warstwy (uziarnienie,
kształt ziaren), skład i ciśnienie gazu wpływają na promieniowanie; temperatura, skład chemiczny, ciśnienie i szybkość
przepływu gazu oraz skład ziarnowy i porowatość warstwy
kontrolują konwekcję, zaś skład fazowy i ziarnowy ziaren
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wapienia mają istotny wpływ na przewodzenie. Czynniki te
w znacznej liczbie ujmuje przedstawiony, uproszczony model matematyczny nagrzewania wsadu w piecu komorowym.
Celem tej części pracy było eksperymentalne wyznaczenie wartości emisyjności panchromatycznej wapieni i wapna
z nich wyprodukowanego. Do badań wybrano wapienie pochodzące ze złóż wykorzystywanych przemysłowo. W artykule przedstawiono również sposób obliczania pozostałych
współczynników modelu, a w szczególności konwekcyjnego
współczynnika wnikania ciepła do kalcynowanego ziarna
wapienia.

2. Badania emisyjności powierzchni wapieni
i wapna
2.1. Materiały i przygotowanie próbek
Do badań użyto wapieni pochodzących ze złóż w Trzuskawicy (poziom III – wapień dewoński), Górażdżach
(wapienie górażdżańskie – wapień triasowy) i Piechcinie
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(wapień organogeniczny – wapień jurajski). Wapienie te są
stosowane do produkcji wapna, a ich właściwości są opisane
w pracach [2-5].
Z bloków skalnych wycięto na mokro przy użyciu piły
diamentowej plastry wapieni o grubości równej wysokości
próbek cylindrycznych. Następnie wiertłem koronkowym
wycięto z nich próbki w kształcie walców o średnicach nominalnych wynoszących 40 mm i 80 mm.
W przypadku badań emisyjności wapieni próbki pobrane
zostały z powierzchni plastrów, powstałych po cięciu piłą
diamentową na mokro. Próbki do badań emisyjności wapna
wykonano z próbek wapieni po ich kalcynacji przez odcięcie
dolnej części próbki o grubości około 10 mm prostopadle
do geometrycznej osi próbki cylindrycznej, a badana powierzchnia była podstawą zdekarbonatyzowanej próbki.
Powierzchnia próbek nie była w żaden sposób dodatkowo
szlifowana czy polerowana. Powierzchnię próbki wapienia ze złoża górażdżańskiego pokazano na Rys. 1a, a na
Rys. 1b powierzchnię próbki wapna otrzymanego z tego
wapienia.

2.2. Metoda bezpośrednia wyznaczenia
półsferycznej emisyjności
panchromatycznej
Wyznaczenie półsferycznej emisyjności panchromatycznej przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-EN
12898:2004 „Szkło w budownictwie – Określenie emisyjności”. Do pomiaru użyto spektrometru podczerwieni firmy
JASCO z zakresem widmowym pomiaru IR 2,5-25 μm
i FARIR 17-55 μm oraz standardowym oprogramowaniem
Spectra Manager II. Badanie przeprowadzono w temperaturze 283 K z wykorzystaniem ceramicznego źródła światła
o temperaturze pracy 1350 °C. Do określenia współczynnika
odbicia i kąta padania wykorzystano oprzyrządowanie model FT/IR-6600/6700-FarIR-150. Kalibrację wykonano przy
użyciu lustra wzorcowego Al 4. Rozmieszczenie w układzie

a)

pomiarowym próbki, modelu ciała doskonale czarnego i detektora przyjęto według rozwiązań znanych z literatury [6].

2.3. Wyniki pomiarów i obliczeń
Przykładowe wyniki pomiarów widmowego współczynnika odbicia normalnego Rn(λi) próbki wapienia ze złoża
w Piechcinie pokazane są na wykresach zamieszczonych
na Rys. 2. Wykres z oznaczeniem 1 przedstawia wartości
Rn(λi) w zakresie 2,5-25 μm długości fali promieniowania
podczerwonego λ, a wykres 2 w zakresie 17-55 μm. Podobnie na Rys. 3 zamieszczono wykresy pokazujące zmienność
widmowego współczynnika odbicia normalnego zmierzonego w przypadku próbki wapna. Na podstawie tych wyników
pomiarów prowadzi się dalsze obliczenia według wyżej przytoczonej normy.

2.3.1. Widmowy normalny współczynnik
odbicia
Widmowy normalny współczynnik odbicia obliczono dla
30 wybranych rzędnych Rn(λi). Wartości Rn(λi) [%] oblicza
się ze wzoru:

Rn (λi ) =

E − E0
R (λ ) ⋅ 100% ,
Est − E0 n,st i

(1)

gdzie: E jest odczytem z przyrządu, gdy próbka jest umieszczona na podporze, E0 odczytem z przyrządu przy pustej
podporze, Est odczytem z przyrządu, gdy wzorzec jest
umieszczony na podporze, Rn,st(λi) widmowym normalnym
współczynnikiem odbicia od zwierciadła wzorcowego przy
fali o długości λi. W obliczeniach przyjęto widmowy normalny współczynnik odbicia od zwierciadła wzorcowego Rn,st(λi)
= 0,9 przy długości fali λi. Wybrane wartości widmowego
normalnego współczynnika odbicia dla 30 wybranych długości fal promieniowania cieplnego wg wyżej przytoczonej

b)

Rys. 1. Powierzchnie badanych próbek widziane gołym okiem: a) wapień górażdżański, b) wapno z wapienia górażdżańskiego; na powierzchniach próbek widoczne są ślady po cięciu piłą diamentową.
Fig. 1. Surfaces of test samples seen with the naked eye: a) limestone from the Górażdże deposit, b) lime produced from the Górażdże
limestone; traces of slashing with a diamond saw are visible.
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Rys. 2. Widmowy współczynnik odbicia normalnego Rn(λi) dla wapienia jurajskiego ze złoża w Piechcinie:
Fig. 2. Spectral normal reflectance Rn(λi) of the Jurassic limestone
from the Piechcin deposit.

Rys. 3. Widmowy współczynnik odbicia normalnego Rn(λi) dla wapna wyprodukowanego z wapienia jurajskiego ze złoża w Piechcinie.
Fig. 3. Spectral normal reflectance Rn(λi) of lime produced using the
Jurassic limestone from the Piechcin deposit.

Tabela 1. Wapienie z wybranych złóż*): normalny współczynnik odbicia dla 30 wybranych długości fal wg normy PN – EN 12898:2004.
Table 1. Limestone from the chosen deposits*): normal reflectance for of 30 chosen wavelengths according to PN-EN 12898:2004.

λi [μm]

*)

Normalny współczynnik odbicia dla 30 wybranych
rzędnych
Rn(λi) [%]

Normalny współczynnik odbicia dla 30 wybranych
rzędnych
Rn(λi) [%]

T

G

P

T

G

P

5,5

0,10823

0,03850

0,00044

14,8

0,61740

0,31920

0,00363

6,7

1,54791

0,53352

0,00703

15,6

0,58265

0,32387

0,00341

7,4

0,77158

0,25195

0,00330

16,3

0,56813

0,35751

0,00362

8,1

0,51916

0,18097

0,00246

17,2

0,55409

0,36922

0,00338

8,6

0,47681

0,15848

0,00230

18,1

0,55469

0,43511

0,00366

9,2

0,48523

0,17042

0,00221

19,2

0,52822

0,42190

0,00304

9,7

0,47496

0,17509

0,00234

20,3

0,40115

0,35565

0,00250

10,2

0,48075

0,20114

0,00237

21,7

0,24510

0,25840

0,00190

10,7

0,45984

0,19865

0,00232

23,3

0,09915

0,09727

0,00122

11,3

0,57345

0,33460

0,00357

25,2

1,43446

2,00411

0,01353

11,8

0,62547

0,27452

0,00375

27,7

13,02075

16,88418

0,10352

12,4

0,55937

0,25755

0,00310

30,9

19,07847

25,71741

0,15686

12,9

0,53894

0,25387

0,00328

35,7

10,06326

12,97080

0,08281

13,5

0,52925

0,26178

0,00309

43,9

11,48994

14,50287

0,08570

14,2

0,61352

0,31842

0,00388

50,0

8,58882

10,40985

0,06998

T – złoże w Trzuskawicy, G – złoże w Górażdżach, P – złoże w Piechcinie

normy zebrano w Tabeli 1 w przypadku wapieni. Analogicznie postąpiono w przypadku otrzymanego z nich wapna.

2.3.2. Całkowity normalny współczynnik
odbicia
Całkowity normalny współczynnik odbicia Rn oblicza się
ze wzoru:

Rn =

1 i =30 Rn (λi )
∑
30 i =1 100

(2)

Wartości tego współczynnika dla badanych wapieni
i otrzymanego wapna podane są w Tabeli 2 jako średnie
z trzech pomiarów.

2.3.3. Całkowita normalna emisyjność
Całkowita normalna emisyjność w temperaturze 283 K
jest obliczana ze wzoru:
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λi
[μm]
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εn = 1 – Rn

(3)

Wartości emisyjności εn dla badanych wapieni i wapna
podane są w Tabeli 2.
Zarówno w przypadku wapieni, jak i wapna w Tabeli 2
nie zauważa się istotnych różnic wartości współczynników
półsferycznej emisyjności panchromatycznej w zależności
od pochodzenia wapieni.
Porównując wartości współczynników półsferycznej emisyjności panchromatycznej między wapieniami a wapnem
zauważa się jej większą wartość w przypadku wapna, co
ma związek ze zmianą stanu powierzchni próbek będącą
rezultatem dysocjacji termicznej wapieni.
Istotne różnice wartości występują w przypadku całkowitego normalnego współczynnika odbicia Rn, którego wartość
jest o rząd wielkości większa w przypadku wapieni. Powodem tego są różnice stanu powierzchni próbki po kalcynacji.
W wyniku kalcynacji duże ziarna kalcytu ulegają podziałowi
na bardzo drobne ziarna tlenku wapnia. Powierzchnia próbki
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Tabela 2. Wapienie i wapna: wybrane właściwości.
Table 2. Chosen properties of limestone and lime species.

Złoże

Całkowity normalny współczynnik
odbicia
Rn [-]

Półsferyczna emisyjność
panchromatyczna*)
ε [-]

Całkowita normalna emisyjność
εn [-]
Wapienie

T

0,028

0,972

0,95

G

0,033

0,967

0,95

P

0,021

0,979

0,96

Wapno

*)

T

0,003

0,977

0,96

G

0,005

0,995

0,98

P

0,001

0,999

0,98

półsferyczna emisyjność panchromatyczna powierzchni chropowatej ε = 0,98εn [7].

po kalcynacji utworzona jest z dużej liczby bardzo drobnych
ziaren tlenku wapnia różnie zorientowanych, co sprzyja rozpraszaniu promieniowania podczerwonego padającego na
próbkę.

3. Sposoby obliczania pozostałych
współczynników modelu
3.1. Refleksyjność powierzchni otaczających
kalcynowane ziarno
Powierzchnia kalcynowanych ziaren wapieni jest pokryta
warstwą wapna. Korzystając z wartości ε, zawartych w Tabeli 2, oblicza się refleksyjność powierzchni kalcynowanych
ziaren wapieni z poniższego wzoru:
R2 = 1 – A2 = 1 – ε = 0,02 ÷ 0,04

(4)

3.2. Emisyjność zastępcza „bryły gazowej”
Powierzchniową gęstość emisji własnej „bryły gazowej”
na powierzchnię kalcynowanego ziarna eg zawartą w równaniu (1) oblicza się ze wzoru:
eg = εgσT4

(5)

gdzie:
T
jest
temperaturą
„bryły
gazowej”,
σ = 5,67×10-8 W∙m-2∙K-4 stałą Stefana-Boltzmanna, εg(pgL,T)
emisyjnością zastępczą gazu [8]. W obliczeniach wymiany ciepła podczas kalcynacji ziarnistego wsadu wapienia
można przyjąć, że CO2 i para H2O są jedynymi gazami
biorącymi udział w wymianie ciepła przez promieniowanie.
Emisyjność zastępczą gazu oblicza się ze wzoru uwzględniającego emisyjność CO2 i pary H2O wraz z poprawkami
na ciśnienie mieszaniny gazów i zachodzenie pasm emisji
obu gazów. W obliczeniach posłużyć się można zarówno
wykresami, jak i wzorami analitycznymi. Do obliczeń niezbędna jest znajomość średniej drogi promienia L. Jeśli promieniująca masa gazu nie ma kształtu półkuli i jest
ośrodkiem optycznie grubym, to średnią drogę promienia L
oblicza się ze wzoru:

L = 0,9 ⋅

4V

(6)

F

gdzie V jest objętością roztworu gazowego, zaś F powierzchnią, na którą pada promieniowanie „bryły gazowej”.
W ziarnistej warstwie kalcynowanego wsadu objętości
mieszaniny gazowej otoczone są ścianami ziaren. Porowatość warstwy wsadu zmienia się ze względu na uwalnianie
CO2, powodujące kontrakcję warstwy i zmianę objętości
przestrzeni międzyziarnowych. Dla oszacowania wartości
średniej drogi promienia przyjmuje się założenie, że kuliste
ziarna o promieniu r umieszczone są w warstwie swoimi
środkami w narożach sześcianu o boku 2r, jak to pokazano
na Rys. 4. Dlatego średnia długość drogi promienia w tym
przypadku wynosi:

L ≈ 3,6

 − Π

1
6

Π

d

(7)

gdzie d jest średnicą ziarna. Po wstawieniu do wzoru (7)
średnicy ziarna d1 = 0,15 m średnia droga promienia wynosi L0,15 = 0,082 m, a obliczona emisyjność „bryły gazowej” utworzonej przez spaliny o składzie: CO 2 – 25% obj.,
H2O – 12% obj., O2 – 4% obj. i N2 – 59% obj. oraz tem-

Rys. 4. Kuliste ziarna wapienia ze środkami w narożach sześcianu:
1 – przestrzeń wypełniona gazem emitująco-absorbującym, 2 – powierzchnia kul o promieniu równym połowie krawędzi sześcianu.
Fig. 4. Spherical particles of limestone which centres situated in
cube corners: 1 – space fulfilled by emitting-absorbing gas, 2 – surface of sphere which radius is half of cube edge.
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peraturze Tg ~1450 K i ciśnieniu p ~1140 hPa wynosi εg =
0,07.

3.3. Przezroczystość „bryły gazowej”
Przezroczystość Ag „bryły gazowej” obliczana jest z równania:
Pg = 1 – Ag

(8)

Niech warstwa ziaren wapienia o kształcie zbliżonym do
kuli o średnicy d = 0,15 m kalcynowana będzie spalinami
o wyżej podanym składzie, temperaturze i ciśnieniu, a temperatura powierzchni ziaren wynosi Ts = 1400 K to absorpcyjność „bryły gazowej” wyniesie Ag = 0,07, a przezroczystość
P = 0,93.

3.4. Współczynnik konwekcyjnego wnikania
ciepła do próbki
Mając na uwadze stosunek średnicy próbki do jej wysokości D/H wynoszący ~1, współczynnik konwekcyjnego
wnikania ciepła do próbki można oszacować ze wzoru opisującego wnikanie ciepła do powierzchni kuli [9, 10]:
Nu = 2 + 0,60Pr0,33Re0,5

(9)

przy czym granice stosowalności wzoru wynoszą: 1 < Re <
70 000 i 0,6 < Pr < 400.
Współczynnik konwekcyjnego wnikania ciepła do pojedynczego ziarna opływanego przez strugę gazu różni się
istotnie od wartości tego współczynnika uwzględniającej sąsiedztwo innych ziaren, tak jak to ma miejsce podczas kalcynacji ziarnistego wsadu wapienia. Wymiana ciepła pomiędzy
kulistym ziarnem wsadu a jego otoczeniem w kalcynowanej
warstwie jest opisywana równaniem [11]:

Nu = 2 + 1,12 ⋅ R e 0 ,5 ⋅ P r 0 ,33 ⋅

1− Ψ
+ 0,005 ⋅ R e , (10)
Ψ

zawierającym liczby bezwymiarowe zdefiniowane poniższymi ilorazami:

Nu =

α ⋅d
w ⋅d
v
, Re =
, Pr =
λg
Ψ ⋅v
a

(11)

gdzie: α jest konwekcyjnym współczynnikiem wnikania
ciepła do powierzchni, d średnią średnicą ziarna, λg przewodnością cieplną mieszaniny gazowej, w szybkością
przepływu mieszaniny gazów liczoną na „pusty aparat”, Ψ
porowatością warstwy wsadu i ν lepkością kinematyczną
mieszaniny gazowej. Wielkości odnoszące się do gazu
opływającego próbkę obliczane są według średniej temperatury płynu i ścianki próbki. Niech kalcynowany będzie
wsad wapienia o ziarnach zbliżonych kształtem do kuli
o średnicy d = 0,15 m w temperaturze Tg ~1450 K, a szybkość przepływu mieszaniny gazów liczona na pusty aparat w temperaturze kalcynacji wapienia i pod ciśnieniem p
~1140 hPa wynosi w = 3,5 m s-1, porowatość warstwy Ψ
wynosi ~0,6, a mieszanina gazów jest o wyżej podanym
składzie, wówczas η = 5,01×10-5 Pa∙s, λg = 0,082 W∙m-1∙K-1,
cp = 1,211 kJ∙kg-1∙K-1, ρ = 0,293 kg∙m-3 i α = 11 W∙m-2∙K-1.
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Wartość tego współczynnika maleje ze wzrostem średnicy
kalcynowanego ziarna wapienia. W obliczeniach posłużono
się formułami i tablicami zamieszczonymi w pracach [12]
i [13].
Ciepło dostarczone do powierzchni ziarna o temperaturze T dalej jest transportowane do jego wnętrza na drodze
przewodzenia. W związku z tym niekiedy w obliczeniach wymiany ciepła w złożu kalcynowanych ziaren wapienia wprowadza się chwilowy współczynnik konwekcyjnego wnikania
ciepła, uwzględniający odbiór ciepła z powierzchni do wnętrza ziarna na drodze przewodzenia [11]. Na obecnym etapie
rozwoju modelowania matematycznego dysocjacji termicznej ziarna wapienia podejście takie nie jest już potrzebne.
Znane są modele kalcynacji pojedynczego ziarna wapienia
wykorzystujące równanie Fouriera do opisu pola temperatur
w kalcynowanym ziarnie z uwzględnieniem skurczu ziarna,
powstającego na skutek uwalniania ditlenku węgla podczas
kalcynacji [14, 15].

3.5. Strumień ciepła wnikający do
kalcynowanego ziarna wapienia
o

Strumień ciepła Q1, wnikający do kalcynowanego ziarna
wapienia o średnicy d = 0,15 m w wyżej podanych warunkach składu spalin, ich ciśnienia, temperatury, w tym temperatury powierzchni ziarna Ts = 1400 K, bez uwzględnienia
zapylenia strugi gazów przepływających przez kalcynowaną
warstwę wsadu, wynosi według równania (1) z części pierwszej niniejszej pracy około 660 W [1], przy czym konwekcyjna część strumienia wynosi około 6%.
W obliczeniach przyjęto, że temperatura powierzchni kalcynowanego ziarna jest taka sama jak temperatura otaczających go ziaren. Dlatego przy stosowaniu w obliczeniach
równania (1) z pierwszej części niniejszej pracy ważna jest
dokładność obliczenia powierzchniowej emisji „bryły gazowej” na ścianę ziarna.

4. Wnioski
Transport ciepła od strugi gazów do opływanego ziarna
wapienia zależy od temperatury mieszaniny gazów, zawartego w niej CO2 i pary wodnej oraz od porowatości warstwy,
wpływającej na wartość średniej długości drogi promienia.
Zawartość CO2 ma hamujący wpływ na szybkość dysocjacji
termicznej wapienia.
Powierzchniowa gęstość emisji własnej „bryły gazowej”
na powierzchnię kalcynowanego ziarna rośnie wraz ze wzrostem porowatości warstwy, która powoduje wzrost średniej
drogi promienia, a tym samym wzrost emisyjności „bryły
gazowej”. Kontrakcja objętości kalcynowanej warstwy wapienia powoduje spadek porowatości warstwy, pogarszając
warunki transportu ciepła na drodze promieniowania.
Półsferyczna emisyjność powierzchni wapna otrzymanego w wyniku dysocjacji termicznej różnych wapieni ma
wartość mieszczącą się w zakresie 0,96-0,98. Pomiary nie
wykazały statystycznie istotnej zmienności jej wartości w zależności od pochodzenia wapienia.
Pomiary wykazały wysoką wartość półsferycznej emisyjności wapieni o powierzchniach powstałych po cięciu piłą
diamentową na mokro. Wartość emisyjności ε mieści się
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w przedziale 0,95-0,96 i jest nieco niższa od półsferycznej
emisyjności wapna. Wyniki pomiarów półsferycznej emisyjności panchromatycznej wapieni wzbogacają dotychczasowy zbiór wartości tego współczynnika w powiązaniu z pochodzeniem wapienia.
Obliczenia strumienia ciepła, wnikającego do kalcynowanego ziarna, wykazały niewielki udział konwekcji. Współczynnik konwekcyjnego wnikania ciepła zależy również od
porowatości warstwy.
Uproszczony model wymiany ciepła między kalcynowanym ziarnem i jego otoczeniem wskazuje na konieczność
poszukiwania optymalnej porowatości warstwy, aby jak
najpełniej wykorzystać objętość szybu pieca, ale z drugiej
strony zapewnić jak najmniejszy spadek ciśnienia przepływającej strugi gazów przez warstwę.
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