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Wstęp
Według założenia Langmuira [1] dysocjacja termiczna
węglanu wapnia:
CaCO3 ↔ CaO + CO2 + ΔHTo

(1)

zachodzi na powierzchni zetknięcia się faz stałych substratu
i produktu reakcji. Szybkość rozkładu CaCO3 jak i tworzenia
się CaO jest wprost proporcjonalna do powierzchni styku
stałego produktu reakcji dysocjacji (tlenku wapnia) i substratu
reakcji (węglanu wapnia). Tym samym tlenek wapnia jest
zarazem katalizatorem reakcji (1).
Natomiast według Zawadzkiego i Bretsznajdera bieg
reakcji (1) warunkowany jest powstawaniem zarodków nowej fazy stałej (CaO) na powierzchni węglanu wapniowego
(CaCO3) [1] i intensywnością transportu gazowego produktu
reakcji (ditlenku węgla) ze strefy reakcji na zewnątrz próbki. Transport CO2 następuje dzięki dyfuzji knudsenowskiej
i transpiracji ciśnieniowej w szczelinach międzyfazowych
oraz szczelinach powstałych po oddzieleniu się nowoutworzonych, małych kryształów CaO od węglanu wapnia.
Przyjmuje się, że front reakcji jest cienką warstwą, kurczącą
się na skutek zachodzącej reakcji dysocjacji termicznej [1,2],
co schematycznie jest pokazane na Rys. 1. Po czasie T
powierzchnia reakcyjna jest oddalona o odległość X od osi
dekarbonatyzowanej próbki. Strefa reakcji dysocjacji tworzy
wyraźną warstwę. Ze względu na niską porowatość wapienia
bieg reakcji (1) opisywany jest modelem kurczącego się
rdzenia [2], chociaż porowatość wapienia ma istotny wpływ
na szybkość dekarbonatyzacji.
Stopień dysocjacji dekarbonatyzowanej bryły wapienia jest ważną wielkością w modelowaniu i projektowaniu
pieców szybowych do produkcji wapna [3, 4]. Zawarty jest
w równaniu wymiany masy wchodzącym do układu równań
opisujących proces dysocjacji termicznej wapieni. Układ
równań opisujący dekarbonatyzację wapienia w piecu szybowym zawiera równania: ciągłości strugi zapisane dla wsadu
i przepływającego gazu, równania ruchu zapisane również
dla wsadu i fazy gazowej, równania wymiany ciepła zapisane
dla wsadu i gazu. Układ wymienionych równań jest domykany równaniem stanu oraz warunkami brzegowymi.
Celem niniejszego artykułu było wyznaczenie średniej
prędkości przemieszczania się granicy reakcyjnej podczas
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Rys. 1. Położenie frontu reakcji dysocjacji cylindrycznej próbki
wapienia w chwili τ: D – średnica, R0 – promień początkowy,
H – wysokość, X – odległość frontu reakcji dysocjacji od osi
próbki.

dysocjacji termicznej wybranych wapieni w zadanych warunkach temperatury powierzchni próbki, udziału ditlenku
węgla w mieszaninie gazów podawanych do komory reakcyjnej i prędkości przepływu mieszaniny gazów w przekroju
wlotowym komory reakcyjnej.

Opis doświadczenia
Do badań lokalnej i średniej prędkość przemieszczania
się granicy reakcyjnej podczas dysocjacji wapieni wybrano
wapienie jurajskie, prekambryjskie (marmur Biała Marianna)
i triasowe. Właściwości tych wapieni opisane są w pracach
[5÷8]. natomiast szczegółowy opis stanowiska badawczego
zamieszczony jest w pracach [7, 9]. Cylindryczne próbki
wapieni o średnicy D i wysokości H (iloraz a = D/H ≅ 1)
umieszczano na szalce wagi pieca elektrycznego. Piec
włączano i próbka nagrzewana była wraz z piecem według
krzywej ogrzewania pokazanej na Rys. 2. W geometrycznym
środku próbki oraz na jej powierzchni bocznej umieszczono
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termopary rejestrujące temperaturę.
W trakcie nagrzewania próbkę ważono
oraz rejestrowano powyższe temperatury w funkcji czasu. W niektórych
doświadczeniach podczas pomiarów
do komory pieca podawano mieszaninę
powietrza i ditlenku węgla o znanym
składzie objętościowym.
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W obliczeniach średniej prędkości
przemieszczania się powierzchni reakcyjnej zakłada się, że powierzchnia
reakcyjna jest malejącą powierzchnią
o początkowym kształcie próbki. Objętość kurczącego się rdzenia cylindrycznej próbki wynosi:
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Rys. 2. Krzywa ogrzewania pieca z zaznaczonymi etapami.

2π 3
R .
a

(1)

Zawartość węglanu wapnia w wapieniu wynosi gc, 1.
Gęstość wapienia jest równa ρ, kg/m3. Stechiometryczny
udział masowy ditlenku węgla w węglanie wapnia wynosi
0,4397. Tym samym zawartość ditlenku węgla w próbce
o objętości danej wzorem (1) wynosi:

mC O 2 =

20000

0,8794 π ρ gc 3
R .
a

(2)

s zredukowanego czasu dysocjacji wskazuje na szybkie
przemieszczanie się frontu reakcji dysocjacji termicznej
wapienia. W części trzeciej wykresu obrazującego położenie
frontu reakcji dysocjacji wapienia w funkcji czasu, obejmującej wartości zredukowanego czasu dysocjacji t ≥ 10 s
obserwuje się bardzo szybkie przemieszczanie się frontu
reakcji. Widoczne na wykresie X = X(t) (Rys. 3) zaburzenia
jego przebiegu w końcowej części wynikają z przypadkowych
drgań układu pomiarowego.
W przypadku dekarbonatyzacji marmuru Biała Marianna
w częściach drugiej i trzeciej wykresu X = X(t) pokazanego
na Rys. 4 widać gwałtowniejsze zmiany odległości frontu
reakcji od osi próbki w porównaniu z tą samą krzywą otrzymaną dla wapienia jurajskiego, zamieszczoną na Rys. 3.
Czas dysocjacji termicznej próbki marmuru Biała Marianna
okazał się krótszy od czasu dysocjacji termicznej próbki
wapienia jurajskiego.
Najgwałtowniejsze zmiany odległości frontu reakcji od
osi próbki widoczne są w przypadku wapienia triasowego,
co jest pokazane na Rys. 5. Zmiana kształtu wykresu X
= X(t) zarówno w przypadku marmuru Biała Marianna jak

Znając zawartość mO2 w próbce wyznacza się doświadczalnie w funkcji czasu położenie frontu reakcji w funkcji czasu X = R(τ). Zależność ta jest poniżej pokazana wykreślnie
dla poszczególnych wapieni i warunków doświadczenia.
Na Rys. 3 przedstawiona jest odległość X frontu reakcji
dysocjacji wapienia jurajskiego od geometrycznej osi próbki
w funkcji zredukowanego czasu dysocjacji t. Zredukowany
czas dysocjacji otrzymuje się przez
podzielenie rzeczywistego czasu
dysocjacji, wyrażonego w sekundach przez tysiąc. Rzeczywisty czas
dysocjacji liczony jest od chwili, gdy
temperatura bocznej powierzchni
próbki osiągnie wartość 700°C przyjętą umownie za temperaturę początku dysocjacji wapienia. Z Rys.
3 widać, że wykres zależności
położenia frontu reakcji dysocjacji
od temperatury jest ciągle opadającą krzywą, którą można umownie
podzielić na trzy części.
Z przebiegu zmienności części
pierwszej wykresu funkcji X = X(t)
pokazanego na Rys. 3, obejmującej
Rys. 3. Odległość X frontu reakcji dysocjacji od osi cylindrycznej próbki wapienia
przedział od 0 do 4, s zredukowajurajskiego o średnicy D = 45,711 mm, wysokości H = 50,210 (D/H = 0,910): ϑs – temnego czasu dysocjacji wynika, że
peratura mierzona w geometrycznym środku próbki, ϑp – temperatura mierzona na
postęp frontu reakcji jest bardzo
powierzchni próbki. Zawartość ditlenku węgla w mieszance gazowej podawanej do
wolny. Przebieg zmienności czękomory pieca rCO2 = 45,16% obj., prędkość przepływu mieszaniny gazów w przekroju
ści drugiej omawianego wykresu,
wlotowym komory reakcyjnej vo = 11·10-3 m/s liczona w warunkach normalnych, ciśobejmującej przedział od 4 do 10,
nienie otoczenia pe = 987 hPa.

MATERIA£Y CERAMICZNE 3/2006 • tom LVIII

103

NAUKA, TECHNOLOGIA

i wapienia triasowego, w porównaniu
z tą samą krzywą otrzymaną dla wapienia jurajskiego, wynika z początkowej
porowatości wapienia jak i porowatości
nabywanej w trakcie nagrzewania próbki. Pod wpływem nagrzewania próbki
duże ziarna kalcytu np. w marmurze
Biała Marianna pękają, a na granicach
ziaren tworzą się mikro i makro szczeliny, ułatwiające dyfuzję ditlenku węgla.
Tym samym gazowy produkt dysocjacji
termicznej wapienia jest szybko odprowadzany z frontu reakcji, co intensyﬁkuje
jej przebieg, gdyż maleje opór transportu
masy przez przereagowaną warstwę
Rys. 4. Odległość X frontu reakcji dysocjacji od osi cylindrycznej próbki marmuru
wapienia.
prekambryjskiego Biała Marianna o średnicy D = 48,515 mm, wysokości H = 49,793
Z drugiej strony opisany wyżej
(D/H = 0,974): ϑs – temperatura mierzona w geometrycznym środku próbki, ϑp – temprzebieg zmienności szybkości przeperatura mierzona na powierzchni próbki. Zawartość ditlenku węgla w mieszance
gazowej podawanej do komory pieca rCO2 = 45,16% obj., prędkość przepływu miemieszczania się frontu reakcji potwierszaniny gazów w przekroju wlotowym komory reakcyjnej v0 =11·10-3 m/s liczona w
dza założenia modelu kurczącego się
warunkach normalnych, ciśnienie otoczenia pe = 987 hPa.
rdzenia stosowanego do opisu reakcji
zachodzących w układzie ciało stale
– płyn z przemieszczającą się, bardzo
wąską strefą reakcji [10]. Dlatego dysocjację termiczną wapieni można opisywać przy użyciu modelu kurczącego się
rdzenia, jednak jak wskazują powyższe
wyniki badań, należy w trakcie modelowania uwzględnić zarówno początkową
porowatość wapieni jak i wielkość ziaren
kalcytu na co wskazuje Boynton [11].
Nieco inny w swym charakterze
jest przebieg wykresu X = X(t) pokazany na rys. 6 w przypadku marmuru
Biała Marianna dekarbonatyzowanego
w powietrzu bez domieszki ditlenku węgla. Przede wszystkim wyraźny postęp
Rys. 5. Odległość X frontu reakcji dysocjacji od osi cylindrycznej próbki wapienia
frontu reakcji dysocjacji jest widoczny
triasowego o średnicy D = 47,678 mm, wysokości H = 47,455 (D/H = 1,005): ϑs
– temperatura mierzona w geometrycznym środku próbki, ϑp – temperatura mierzona
już od początku dysocjacji. Pierwsza
na powierzchni próbki. Zawartość ditlenku węgla w mieszance gazowej podawanej
część wykresu X = X(t) w tym przypadku
do komory pieca rCO2 = 45,16 obj., prędkość przepływu mieszaniny gazów w przecharakteryzuje się wyraźnie widoczkroju wlotowym komory reakcyjnej v0 =11·10-3 m/s liczona w warunkach normalnych,
nym opadaniem. Również krótszy jest
ciśnienie otoczenia pe = 987 hPa.
czas dekarbonatyzacji próbki wapienia
zmniejszając się z wartości wynoszącej
nieco ponad 12000 s do mniej niż 11000 s. Powodem tego
Wnioski
jest brak ditlenku węgla w mieszaninie gazów (powietrzu)
podawanym do komory pieca. W związku z tym ditlenek wę1. Wyodrębnione trzy części krzywej zależności położenia
gla jest intensywnie odbierany z warstwy przyściennej próbki
frontu reakcji dysocjacji wapieni od osi dekarbonatyzodzięki dużej różnicy jego stężenia przy powierzchni próbki
wanej próbki różnią się prędkościami przemieszczania
i w przepływającym strumieniu gazów. Ta różnica stężeń
się frontu reakcji w każdej z tych części. Różnice między
stanowi siłę napędową konwekcyjnego ruchu masy.
wartościami prędkości przemieszczania się frontu reakcji
Dla określenia średnich i lokalnych prędkości przemieszw każdej z wyróżnionych części wykresu wynoszą kilka
czania się frontu dysocjacji w poszczególnych przedziałach
rzędów wielkości, co pokazano w tabeli 2.
zredukowanego czasu dysocjacji określono równania regresji
2. W pierwszej części wykresu X = X(t) front reakcji przeodległości frontu reakcji w zależności od czasu przy użyciu
mieszcza się bardzo wolno. W warunkach przeprowawielomianów. Wielomiany te są zmieszczone w tabeli 1. Przy
dzonego doświadczenia prędkość przemieszczania
zastosowaniu tych wielomianów wyznacza się średnie prędsię frontu reakcji mieściła się w przedziale vI = (1,80
kości przemieszczania się frontu reakcji w poszczególnych
÷ 4,41)⋅10-7 m/s. W drugim przedziale zredukowanego
przedziałach zredukowanego czasu dysocjacji i w całym jego
czasu dekarbonatyzacji, odpowiadającym drugiej części
zakresie, co pokazano w tabeli 2.
omawianego wykresu prędkość przemieszczania się
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Rys. 6. Odległość X frontu reakcji dysocjacji od osi cylindrycznej próbki marmuru prekambryjskiego Biała Marianna o średnicy D = 50,320 mm, wysokości H = 50,195 (D/H
= 1,003): ϑs – temperatura mierzona w geometrycznym środku próbki, ϑp – temperatura
mierzona na powierzchni próbki. Zawartość ditlenku węgla w mieszance gazowej podawanej do komory pieca rCO2 = 45,16% obj., prędkość przepływu powietrza w przekroju
wlotowym komory reakcyjnej v0 =11·10-3 m/s liczona w warunkach normalnych, ciśnienie
otoczenia pe = 987 hPa.

Rodzaj
wapienia

Przedziały zredukowanego czasu dysocjacji t, s
Udział CO2 w
mieszaninie
0÷4
4 ÷ 10
> 10
gazów
Równanie odległości
Równanie
wprowadzanych Równanie odległości
frontu reakcji
Współczynnik odległości frontu Współczynnik
frontu reakcji
Współczynnik
do pieca
2
2
2
korelacji R
korelacji R
korelacji R
dysocjacji
reakcji dysocjacji
dysocjacji
rCO2, % obj.
X, m
X, m
X, m

Marmur prekambryjski

Wapień
jurajski

3

45,16

X = -1,311E-05t
2
+3,539E-05t
-1,139E-04t
+2,221E-02

6

45,16

X = 1,915E-06t
5
-2,482E-05t
4
+1,072E-04t
3
-1,947E-04t
2
+1,430E-04t
-5,470E-05t
+2,424E-02

4

0

X = 2,012E-06t
3
-2,724E-05t
2
-2,033E-05t
-5,305E-05t
+0,02503

45,16

X = 6,804E-06t
5
-8,308E-05t
4
+3,596E-04t
3
-6,861E-04t
2
+5,488E-04t
-1,18E-04t + 0,0225

3

0,9956

X = 2,904E-05t
2
-7,323E-04t
+4,027E-03t
+1,515E-02

3

0,9995

X = 3,457E-05t
2
- 9,093E-04t
+5,147E-03t
+ 0,01538

0,9999

0,9999

X = -2,988E-03t
5
+1,967E-01t
4
-5,393E+00t
3
+7,8784E+01t
2
-6,470E+02t
+2,832E+03t-5161

0,9997

X = -7,046E-02t
4
+3,597E+00t
3
-7,343E+01t
2
+7,493E+02t
-3,822E+03t
+7,796E+03

0,9998

X = -7,538E-02t
4
+3,952E+00t
3
-8,284E+01t
2
+8,681E+02t
-4,547E+03t
+9,525E+03

0,9998

6

0,9986

5

3

0,9999

X = 1,172E-05t
2
–5,071E-04t
+2,756E-03t +0,01951

6

Wapień
triasowy

3

X = 4,528E-02t
2
-6,607E-01t
-6,470E+00t
+9,643E+01

0,9782

5

3

0,9942

X = 1,985E-05t
2
–5,909E-04t
+2,763E-03t +0,01892

0,9889

Tabela 1. Równania regresji odległości frontu reakcji dysocjacji od osi próbki w funkcji zredukowanego czasu dysocjacji

frontu reakcji zmieniała się w przedziale vII = (1,70 ÷
2,53)⋅10-6 m/s. Natomiast w trzecim przedziale zredukowanego czasu dysocjacji prędkość przemieszczania się
frontu mieściła się w bardzo szeroki zakresie poczynając
od wartości 2,58⋅10-5 m/s w przypadku wapienia juraj-

skiego do wartości 9,56⋅10-3 m/s w przypadku marmuru
Biała Marianna.
3. Średnie prędkości przemieszczania się frontu reakcji dysocjacji dla pełnego zakresu zredukowanego czasu dysocjacji
mieszczą się w przedziale vs = (1,69 ÷ 2,31)⋅10-6 m/s.
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Przedziały zredukowanego czasu dysocjacji t, s
Rodzaj wapienia

Udział CO2 w
mieszaninie gazów
wprowadzanych do pieca
rCO2, % obj.

0÷4

4 ÷ 10

≥ 10

Pełny zakres

Średnia
prędkość v, m/s

Średnia
prędkość v, m/s

Średnia
prędkość v, m/s

Średnia
prędkość v,
m/s

1,80E-07

1,70E-06

2,58E-05

1,69E-06

Wapień jurajski

45,16

Marmur
prekambryjski

45,16

1,30E-07

2,21E-06

9,56E-03

2,01E-06

0

4,41E-07

2,53E-06

8,05E-03

2,31E-06

Wapien triasowy

45,16

1,87E-07

2,40E-06

2,28E-03

2,15E-06

Tabela 2. Średnie prędkości przemieszczania się frontu reakcji dysocjacji w funkcji zredukowanego czasu dysocjacji

4. Widoczną jest zależność prędkości przemieszczania
się frontu reakcji dysocjacji wapieni od ich porowatości,
ułatwiającej transport ditlenku węgla ze strefy reakcji na
zewnątrz próbki. Największą prędkość przemieszczania
się frontu dysocjacji zaobserwowano w przypadku wapienia triasowego o bardzo znacznej porowatości.
5. Widoczną jest również zależność prędkości przemieszczania się frontu reakcji dysocjacji wapieni od zawartości
ditlenku węgla w gazach otaczających próbkę. Im ta
zawartość jest niższa, tym prędkość przemieszczania
się frontu reakcji dysocjacji wapienia jest większa.
6. Wyznaczone wartości prędkości przemieszczania się
frontu dysocjacji termicznej wapieni pochodzących
z różnych okresów geologicznych są wykorzystywane
w modelowaniu i projektowaniu procesu ich dekarbonatyzacji.
7. Zastosowana w opisanym doświadczeniu metoda pomiaru zarówno masy próbki jak i temperatur powierzchni
próbki oraz jej geometrycznego środka jest wystarczająco
precyzyjna do określenia położenia frontu reakcji dysocjacji w funkcji czasu, o czym świadczą wysokie wartości
współczynnika korelacji R2, pokazane w tabeli1.
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