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Równania modeli procesu dekarbonatyzacji czystego
wglanu wapnia [1] lub wapieni [2, 3, 4, 5] opieraj si na
fundamentalnym zaoeniu, które mówi, e wymiana ciepa i
masy zachodzca w zadanych warunkach dekarbonatyzacji
wglanu wapnia lub wapieni decyduje o czasie dekarbonatyzacji. Na skutek dopywu ciepa do strefy reakcji dysocjacji
termicznej wapienia, powstaje ditlenek wgla – gazowy
produkt reakcji. Ditlenek wgla opuszcza stref reakcji pync przez warstw staego produktu reakcji dysocjacji do
powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia, a dalej wnika
do mieszaniny gazów otaczajcych powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia.
Autorzy modeli dysocjacji termicznej wglanu wapnia lub
wapieni, rónie podchodz do sklasyﬁkowania charakteru
przepywu ditlenku wgla przez front dysocjacji i warstw
porowatego produktu reakcji dysocjacji termicznej wapieni,
czyli do zapisania równania bilansu masy transportowanej
przez stay produkt reakcji dysocjacji termicznej wapieni.
Natomiast charakter przepywu ditlenku wgla decyduje
o szybkoci przemieszczania si frontu reakcji. W modelu
matematycznym dekarbonatyzacji próbki w ksztacie kuli
wykonanej z wglanu wapnia Hills [1] zakada, e przepyw
ditlenku wgla odbywa si zgodnie z zasadami dyfuzji Knudsena [6, 7]. W konsekwencji równania transportu ditlenku
wgla wykorzystuj wspóczynniki dyfuzji knudsenowskiej.
Podobnie zakadaj Khinast i inni w pracy [3], odnoszcej
si do dekarbonatyzacji wapieni. Jeszcze inne podejcie
prezentowane jest zawarte w pracy [1]. Do opisu transportu
ditlenku wgla podczas dekarbonatyzacji wapieni wprowadza si efektywny wspóczynnik transportu ditlenku wgla
przez warstw powstaego wapna palonego. Z kolei w pracy
[4, 5] do opisu przemieszczania si frontu reakcji dysocjacji
termicznej wapieni stosuje si równanie Darcyego [8, 9], w
którym przepuszczalno waciwa staego produktu reakcji
charakteryzuje jego tekstur [10] i stanowi o wielkoci przepywu ditlenku wgla.
Zachodzi zatem zwizek midzy tekstur orodka porowatego a rodzajem przepywów, które mog w nim zachodzi. Zwizek ten pokazany jest w tabeli 1 [11].
Cech charakterystyczn przepywu Poiseuille’a jest opór
lepki przepywu, który decyduje o prdkoci przepywu gazu

Parametr

Jedn.

Przepyw
Poiseuille’a

Przepyw
Knudsena

Przepyw
Volmera

Liczba Knudsena

1

10-2

10-2 - 1

10

rednica porów

m

-2

10

10

10-3

Tab. 1. Klasyﬁkacja charakteru przepywu pynu w orodku
porowatym [11]

w kapilarach tworzcych orodek porowaty. W dyfuzyjnym
przepywie Knudsena czstotliwo zderze czstek gazu ze
cianami kapilar jest wiksza od czstotliwoci zderze midzyczsteczkowych. Gaz wytraca swój pd skutkiem zderze
ze cianami kapilar. Szczególnie istotnym w dekarbonatyzacji
wapieni jest przepyw Volmera zachodzcy na skutek dyfuzji
powierzchniowej. Wedug Bretsznajdera [12] ditlenek wgla
tworzy gaz dwuwymiarowy na powierzchni utworzonej przez
tlenek wapnia, który przemieszcza si z miejsc o niskim
potencjale adsorpcji CO2 do miejsc o wyszym potencjale
adsorpcji CO2 sprzyjajc biegowi reakcji odwrotnej do reakcji
termicznej dysocjacji wglanu wapnia.
Liczba Knudsena deﬁniowana jest ilorazem [11]:
,

(1)

gdzie , m jest dugoci drogi swobodnej czsteczek gazu,
r, m promieniem kapilary. W duych porach, dla których
Kn¢0-2, wystpuje przepyw Poiseuille’a. Gdy rednia droga
swobodna czsteczek gazu w stosunku do rednicy kapilary (porów), przez które pynie gaz, mieci si w przedziale
Kn  (10-2, 10), to przepyw w kapilarze (porze) zachodzi
pod wpywem wasnego gradientu cinienia czstkowego.
Dyfuzja powierzchniowa dwuwymiarowego gazu zachodzi
dla wartoci liczby Knudsena Kn!0-2 .
Zgodnie z zasadami przyjtymi w technologii chemicznej
[13], do opisu dekarbonatyzacji wapieni uywa si midzy
innymi równania bilansu masy transportowanego ditlenku
wgla przez powsta, w wyniku reakcji, warstw wapna
palonego oraz równania bilansu ciepa zapisanego dla frontu
reakcji [1, 2, 3, 4, 5].
Celem niniejszego opracowania byo poznanie rozkadów
szybkoci przemieszczania si frontu reakcji dysocjacji termicznej rónych wapieni w funkcji ich tekstury, uwzgldnionej
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poprzez uycie przepuszczalnoci waciwej w równaniu
Darcyego. Równanie to wchodzi do jednowymiarowego
modelu dysocjacji termicznej wapieni [4, 5, 14].

Równania jednowymiarowego modelu
dekarbonatyzacji wapieni
Jednowymiarowy model matematyczny procesu dekarbonatyzacji wapieni jest w caoci zawarty w pracach [4,
5, 14]. Poniej przytoczono wybrane równania modelowe
bilansu masy i ciepa oraz zaoenie dotyczce sposobu
obliczenia pochodnej cinienia ditlenku wgla w strefie
reakcji dekarbonatyzacji.
Jak pokazano na rysunku 1, do frontu reakcji termicznej
dysocjacji wapienia dociera strumie ciepa pyncy przez
porowaty stay produkt reakcji dysocjacji. Przyjmujc uproszczenie polegajce na zaoeniu, e dysocjacja termiczna
wapieni zachodzi wedug równania:
CaCO3 = CaO + O2,

(1)

to modelowe równania bilansowe dekarbonatyzacji maj
niej podan posta.
Równanie bilansu masy dla przepywu CO2 przez
warstw wapna palonego

,

Pooenie frontu reakcji dysocjacji termicznej wapienia
jest na rysunku 1 oznaczone przez x. Ta odcita jest osignita przez front reakcji po czasie W, który upyn od chwili
rozpoczcia reakcji dekarbonatyzacji. Umownym momentem rozpoczcia reakcji (1) jest chwila osignicia przez
powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia temperatury
973 K [15]. Niech gc oznacza zawarto kalcytu w wapieniu.
W czasie 'W front reakcji przesuwa si o 'x, czyli strumie
ditlenku wgla
pyncy od frontu reakcji na zewntrz
dekarbonatyzowanego wapienia liczony na jednostk powierzchni wynosi:
,

(2)

gdzie U2, kg/m jest gstoci wapienia, 3, m przepuszczalnoci waciw wapna palonego, K, Pa s lepkoci
dynamiczn ditlenku wgla, dp/dx, N/m3 gradientem cinienia ditlenku wgla, U2, kg/m3 gstoci ditlenku wgla, U
= U(Re),1 wspóczynnikiem intensywnoci transportu CO2
z powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia, wynikajcym z intensywnoci mieszania w warstwie przyciennej
przylegajcej do powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia. Warto wspóczynnika intensywnoci transportu CO2
zaley od liczby Reynoldsa (Re) i spenia nierówno g r 1.
Równanie (2) przeksztaca si do postaci:
3

2

,
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(4)

gdzie T1 jest temperatur staego produktu reakcji dysocjacji
termicznej wapienia. Gradient temperatury T1 w warstwie
staego produktu reakcji dysocjacji termicznej wapienia
wylicza si dla chwili W z rozkadu temperatury
wystpujcego w warstwie produktu.
Cinienie ditlenku wgla na froncie reakcji zapisuje si
przy pomocy poniszego równania, wyprowadzanego dla
stanu równowagi reakcji (1):
, Pa,

(5)

gdzie p° = 101 325 Pa. Zmiany entalpii i entropii reakcji wylicza si przy uyciu tablic [16]. Powysze wzory pozwalaj
obliczy pochodn dp/dT1, przy przyjciu, e temperatura
frontu reakcji T o odcitej x wynosi T = T1.

Równanie bilansu ciepa dla frontu reakcji
dysocjacji termicznej wapieni
W temperaturze T = 973 K przyjmuje si pocztek reakcji
dysocjacji termicznej wapieni. Bilans cieplny sporzdzony
dla strefy reakcji ma posta:

(3)

gdzie v jest prdkoci przemieszczania si frontu dekarbonatyzacji. Warunkiem pocztkowym równania (3) jest, e
dla T = 0, v = 0.
Cinienie ditlenku wgla na froncie reakcji jest funkcj
temperatury frontu reakcji, a ta z kolei funkcj pooenia
frontu. Dlatego wystpujcy w równaniu (3) gradient cinienia
ditlenku wgla wylicza si ze wzoru:
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Rys. 1. Rozkad temperatury w dekarbonatyzowanej, nieskoczonej pycie wapienia, izolowanej w x = 0: Tw – rozkad
temperatury w warstwie wapna, Tkw – rozkad temperatury w
warstwie wapienia.

,

(6)

gdzie: MCaCO3 = 100,09, g/mol jest mas czsteczkow
wglanu wapnia, cp2, J/(kgK) pojemnoci ciepln waciw wapienia. Natomiast zmian entalpii reakcji dysocjacji
termicznej wglanu wapnia wylicza si wedug wzorów
zawartych w tablicach [16]. Zmian entalpii reakcji dysocjacji wglanu wapnia oznaczon przez 'HoT wylicza si dla
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temperatury reakcji T. T1 jest temperatur staego produktu
reakcji dysocjacji termicznej wapienia (wapna palonego),
a T2 temperatur nieprzereagowanego wapienia.
Ukad równa modelowych rozwizuje si przy uyciu zadanych warunków pocztkowych i brzegowych. Temperatura
powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia oraz temperatura gazów otaczajcych powierzchni dekarbonatyzowanego wapienia, dane s w postaci rozkadów Tpow = Tpow(W)
i Tot = Tot(W) dla W¢Wk², gdzie Wk jest czasem zako czenia
dysocjacji termicznej badanego wapienia.

Eksperymenty dla okrelenia szybkoci
przemieszczania si frontu reakcji
dysocjacji termicznej wapieni

Rodzaj wapienia

redni promie porów rp, nm

jurajski

29

marmur

423

triasowy

3056

Tab. 2. redni promie porów wybranych wapieni [17, 18]

Rodzaj wapienia

Przepuszczalno waciwa
, m2

jurajski

8,614 10-15

marmur

6,012 10-15

Do zbadania rozkadów prdkoci przemieszczania si
triasowy
1,029 10-14
frontu reakcji dysocjacji termicznej wapieni wybrano wapie
jurajski ze zoa w Morawicy, prekambryjski marmur Biaa
Tab. 3. Przepuszczalno waciwa wybranych wapieni [19]
Marianna i wapie triasowy z okolic Tarnowa Opolskiego.
Wasnoci tych wapieni opisane s w pracach [17, 18].
W tabeli 2 przytoczono jedynie wartoci redniego
promienia porów wyej wymienionych wapieni
w celu oszacowania moliwego charakteru przepywu ditlenku wgla przez pory tych wapieni.
Dla przeprowadzenia oblicze numerycznych
rozkadów prdkoci przemieszczania si frontu
reakcji dysocjacji termicznej wapieni w tabeli 3
zebrano wyniki bada przepuszczalnoci waciwej
wapieni [19]. Algorytm oblicze numerycznych
opisany jest w pracy [14].
Eksperymenty polegajce na dekarbonatyzacji
cylindrycznych próbek powyszych wapieni s
opisane w pracach [18, 20]. Do oblicze modelowych prdkoci przemieszczania si frontu reakcji
Rys. 2. Temperatura powierzchni cylindrycznej próbki wapienia jurajskiego
dysocjacji wapieni uyto wyznaczone w dowiadpodczas dekarbonatyzacji (rednica próbki  45,71110-3, m)
czeniu zmiany temperatury w czasie powierzchni
dekarbonatyzowanego wapienia oraz zmiany
temperatury otoczenia w funkcji czasu.
Na rysunkach 2, 3 i 4 przedstawiono temperatury powierzchni dekarbonatyzowanych wapieni
w funkcji czasu. Natomiast nie przedstawiono
wykresów temperatury otoczenia dekarbonatyzowanych próbek wapieni, gdy rónia si ona od
temperatury powierzchni, o co najwyej, 4,5 K.
Przy naoeniu wykresów obu temperatur na jeden
rysunek wykresy stawayby si nieczytelne.

Wyniki oblicze
rednia droga swobodna czstki CO2 w temperaturze T0 = 293, K i cinieniu p° = 101325, Pa
Rys. 3. Temperatura powierzchni cylindrycznej próbki marmuru Biaa Mawynosi OO2,T0,p0 = 3,97·10-8, m [21]. Przyjmujc
rianna podczas dekarbonatyzacji (rednica próbki  48,515 10-3, m)
temperatur frontu reakcji dekarbonatyzacji T
1175, K wylicza si redni drog swobodn czsteczki CO2
do dekarbonatyzacji, jest pokazana w tabeli 4.
OO2,T0,p0 8·10-8 , m w objtoci frontu reakcji. Dla uproszczePrzepywy te w czystej postaci nie wystpuj zarówno
nia oblicze zakada si, e porowato frontu reakcji jest
w warstwie porowatego produktu dysocjacji termicznej wazbliona do porowatoci wapienia chocia wiadomo, e po
pieni jak i na froncie reakcji. W zwizku z siami powierzchzajciu reakcji porowato staego produktu reakcji gwatowniowymi [12, 21] wystpujcymi na szkielecie utworzonym
nie ronie. Warto liczby Knudsena, okrelajcej charakter
z CaO, nawet w przypadku wapienia triasowego obok
przepywu ditlenku wgla w porach wapieni podgrzewanych
przepywu Poiseuille’a wystpuje na przykad przepyw

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2007 • tom LIX

65

NAUKA, TECHNOLOGIA

Rys. 4. Temperatura powierzchni cylindrycznej próbki wapienia triasowego
podczas dekarbonatyzacji (rednica próbki  47,67810-3, m)

Rodzaj wapienia

Liczba Knudsena Kn, 1

frontu reakcji charakteryzuje si wapie jurajski.
Powodem tego jest niewielki rozmiar ziaren kalcytu zawartych w tym zwartym, zbitym wapieniu.
Dlatego podczas nagrzewania tego wapienia do
temperatury dysocjacji nie nastpuje pkanie
ziaren kalcytu, powodujce wzrost porowatoci
dekarbonatyzowanego wapienia [23].
Z analizy wykresów przedstawionych na
rysunkach 5, 6 i 7 wynika, e wapie triasowy
charakteryzuje si najwiksz prdkoci postpu
frontu reakcji dysocjacji na caej gruboci dekarbonatyzowanej pyty wapienia. Porównujc szybko
dekarbonatyzacji wapienia jurajskiego z prdkoci
dysocjacji marmuru Biaa Marianna wida, z wykresów zamieszczonych na rysunkach 5 i 6, e prdko frontu reakcji dysocjacji marmuru jest przed

Przepyw

jurajski

14

Volmera

prekambryjski

9,5 10-2

Knudsena

triasowy

1,3 10-2

Poiseuille’a

Tab. 4. Przepywy ditlenku w gla w ró nych wapieniach
nagrzanych do temperatury T = 1175, K

Volmera. Jednak mona stwierdzi, e tekstura wapieni
poprzez przyporzdkowan jej liczb Knudsena okrela
charakter przepywu gazowego produktu reakcji dysocjacji
termicznej wapieni.
Wyniki oblicze numerycznych rozkadu prdkoci przemieszczania si frontu reakcji dysocjacji termicznej wapieni
w funkcji pooenia frontu reakcji s przedstawione na kolejnych wykresach. Do oblicze uyto jednowymiarowego
modelu dysocjacji termicznej wapieni [4, 5, 14]. Na rysunku
5 przedstawiono wykres rozkadu prdkoci frontu reakcji
dysocjacji termicznej wapienia jurajskiego ze zoa w Morawicy. Widoczne na wykresie maksimum rozkadu prdkoci
frontu reakcji wzgldem pooenia jest charakterystyczne dla
wszystkich wapieni. Przyczyn wystpowania tego maksimum jest z jednej strony rosncy opór cieplny powstajcej
warstwy staego produktu reakcji dysocjacji termicznej wapieni, powodujcy w zadanych warunkach temperaturowych
malejc warto strumienia ciepa docierajcego do frontu
reakcji. Dowiadczenia Campbella i innych [22] wykazay zaleno wspóczynnika przewodnoci cieplnej tlenku wapnia
od jego porowatoci. W przedziale porowatoci staego produktu dysocjacji termicznej wglanu wapnia Z  (0,58;0,86)
wspóczynnik przewodnoci cieplnej tlenku wapnia obliczy
mona z równania regresji danego w postaci:
OCaO·103 = 2,28·Z2 – 4,73·Z +2,60, W/(m·K),
2
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Rys. 6. Rozkad pr dkoci przemieszczania si frontu reakcji
dysocjacji termicznej marmuru prekambryjskiego Biaa Marianna
uzyskany na podstawie oblicze numerycznych wykonanych
przy u yciu jednowymiarowego modelu dysocjacji termicznej
wapieni (przyj ta do oblicze grubo dekarbonatyzowanej pyty
wapienia wynosia b = 24,258·10-3, m).

(7)

dla którego wspóczynnik korelacji R = 0,95. Natomiast
z drugiej strony, na skutek rosncej gruboci warstwy staego
produktu dysocjacji ronie opór przepywu gazowego produktu dysocjacji termicznej wapieni, czyli ditlenku wgla.
Z porównania wartoci maksimum prdkoci przemieszczania si frontu dysocjacji termicznej wapieni wida, e
najwiksza warto maksimum prdkoci wystpuje dla
najbardziej porowatego wapienia triasowego. Najnisz
wartoci maksymalnej prdkoci przemieszczania si
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Rys. 5. Rozkad pr dkoci przemieszczania si frontu reakcji
dysocjacji termicznej wapienia jurajskiego uzyskany na podstawie oblicze numerycznych wykonanych przy u yciu jednowymiarowego modelu dysocjacji termicznej wapieni (przyj ta do
oblicze grubo dekarbonatyzowanej pyty wapienia wynosia
b = 22,856·10-3, m).

osigniciem swego maksimum nieco wiksza od prdkoci
frontu dysocjacji obserwowanej podczas dysocjacji wapienia
jurajskiego. Natomiast po osigniciu maksimum wartoci
prdko dysocjacji marmuru Biaa Marianna jest zdecydowanie wiksza od prdkoci dysocjacji wapienia jurajskiego.
Przyczyn tego jest nagrzewanie wapienia zawierajcego
due ziarna kalcytu, które ulegaj pkaniu w tym procesie,
co w poczeniu z obecnoci dolomitu w marmurze Biaa
Marianna powoduje powstawanie dróg szybkiej dyfuzji [23].
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