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Streszczenie
Podczas dekarbonatyzacji surowców węglanowych, np. dolomitu, ditlenek węgla przepływa od frontu reakcji do otoczenia przez powstałe, porowate wapno dolomitowe. W modelach matematycznych dysocjacji termicznej surowców węglanowych strumień ditlenku
węgla zapisuje się przy użyciu równania Darcy’ego, w którym jednym z czynników jest przepuszczalność właściwa. Dlatego celem niniejszej pracy jest zaproponowanie sposobu obliczenia przepuszczalności właściwej wapna dolomitowego, co pozwoli na modelowanie
matematyczne dysocjacji termicznej dolomitu, zachodzącej podczas produkcji różnych wyrobów, w tym szkła i materiałów ogniotrwałych.
Słowa kluczowe: dolomit, dekarbonatyzacja, przepuszczalność właściwa

A CALCULATION METHOD OF SPECIFIC PERMEABILITY OF SELECTED DOLOSTONES
During thermal decomposition of carbonate raw materials, e.g. dolomite, carbon dioxide flows from a reaction front to environment
through produced, porous dolomitic lime. In mathematical models of carbonate raw materials thermal decomposition the carbon dioxide
flux is written using Darcy’s equation. Specific permeability of porous dolomitic lime is a factor included in the equation. Therefore the
aim of the paper is the proposal of a calculation method of dolomitic lime specific permeability. Knowledge of the dolomitic lime specific
permeability may be a base of mathematical modelling of thermal decomposition of dolomite, which occurs during production of various
goods e.g. glass or refractories.
Keywords: Dolomite, Decarbonisation, Specific permeability

1. Wstęp
Na Rys. 1 pokazano strumień ditlenku węgla płynący od
strefy reakcji dysocjacji termicznej dolomitu do mieszaniny
gazów, znajdującej się przy powierzchni dysocjowanej termicznie bryły dolomitu. Przepływ ditlenku węgla zachodzi
w powstałej, porowatej warstwie wapna dolomitowego.

Rys.1. Przepływ ditlenku węgla przez warstwę wapna dolomitowego
od strefy reakcji dysocjacji termicznej dolomitu do otoczenia.
Fig.1. Flow of carbon dioxide through a dolomitic lime layer from the
thermal decomposition reaction zone to environment

Wielkość strumienia transportowanego ditlenku węgla
w przypadku jednowymiarowego przepływu w warstwie
powstałego wapna dolomitowego zapisuje się przy użyciu
równania Darcy’ego [1, 2]:
[kg·m-2·s-1],

(1)

gdzie Π [m2] jest przepuszczalnością właściwą stałego
produktu reakcji dysocjacji termicznej dolomitu, czyli wapna
dolomitowego; η [Pa·s] jest współczynnikiem lepkości dynamicznej ditlenku węgla, czyli gazowego produktu reakcji
dysocjacji termicznej dolomitu;
[Pa·m-1] jest spadkiem
ciśnienia, pod wpływem którego następuje przepływ ditlenku
węgla; ρg [kg·m- 3] jest gęstością strumienia CO2.
Z równania (1) widać, że wielkość strumienia płynu
transportowanego w porowatym ciele stałym jest wprost
proporcjonalna do przepuszczalności właściwej Π ośrodka porowatego, a przepuszczalność właściwa jest jedynym
czynnikiem charakteryzującym teksturę ośrodka porowatego
[3], w którym zachodzi przepływ gazu lub płynu.
W modelowaniu przepływu ditlenku węgla przez porowatą warstwę wapna dolomitowego można przyjąć, że ciśnienie ditlenku węgla w strefie reakcji jest równe ciśnieniu rów-
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nowagowemu ze względu na duży opór przepływu ditlenku
węgla przez warstwę wytworzonego wapna [4]. Natomiast
ciśnienie ditlenku węgla w gazowym otoczeniu dekarbonatyzowanego dolomitu jest równe ciśnieniu parcjalnemu CO2.
Wielkość ciśnienia ditlenku węgla w stanie równowagi
w temperaturze T jest obliczana ze wzoru (2) [5, 6]:

[Pa]

(2)

gdzie: R = 8,3143 J·mol-1·K-1 jest uniwersalną stałą gazową, a p° = 101325 Pa ciśnieniem standardowym. Ale ze
względu na produkty przejściowe powstające podczas reakcji dysocjacji termicznej dolomitu oraz jej model kinetyczny, nad którym prowadzone są ciągłe badania [7], sposób
obliczenia ciśnienia ditlenku węgla na froncie reakcji dysocjacji termicznej dolomitu musi uwzględniać wybrany model
reakcji dysocjacji termicznej dolomitu. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń ciśnienia równowagowego ditlenku węgla w funkcji temperatury dla reakcji dysocjacji termicznej
węglanu magnezu:
MgCO3 → MgO + O2

(3)

oraz modelu dwuetapowego [8], opisującego przebieg
dekarbonatyzacji dolomitu przy wyższym ciśnieniu parcjalnym ditlenku węgla w atmosferze gazów otaczających nagrzewaną próbkę dolomitu.
Etap pierwszy dysocjacji termicznej dolomitu według modelu dwuetapowego [8] opisywany jest reakcją:
CaMg(CO3)2 → CaCO3·MgO + CO2

(4)

Ze stechiometrii reakcji (4) wynika, że w etapie tym ilość
uwolnionego ditlenku węgla wynosi około 23,87% masy
molowej dolomitu. Natomiast w etapie drugim następuje
termiczny rozkład węglanu wapnia według reakcji:
CaCO3 → CaO + CO2

(5)

Według pracy [8] w pierwszym etapie dysocjacji termicznej dolomit rozkłada się na CaO, MgO i CO2 przy jednoczesnej rekombinacji uwolnionego CO2, prowadzącej do powstania CaCO3, który rozkłada się w wyższej temperaturze,
dając na krzywej DTA drugi pik endotermiczny.
Wyniki obliczeń ciśnienia równowagowego ditlenku węgla
podczas dysocjacji termicznej węglanu magnezu, podczas
pierwszego etapu dysocjacji termicznej dolomitu według modelu dwuetapowego i dysocjacji termicznej węglanu wapnia
pokazano na Rys. 2. Obliczenia standardowych entropii i entalpii reakcji przeprowadzono przy użyciu tablic [9].
Analizując wyniki obliczeń przedstawione na Rys. 2 należy pamiętać, że krzywa 2 pokazuje wartość równowagowej
prężności CO2 obliczonej na podstawie modelowej reakcji (4), ale wartość tego ciśnienia nie była doświadczalnie
weryfikowana. Niemniej wyniki obliczeń równowagowej
prężności CO2 wskazują, że w etapie pierwszym w strefie
reakcji dominuje prężność równowagowa CO2 uwolnionego
w wyniku dysocjacji termicznej dolomitu i powrotnie nie związanego przez powstałe tlenki wapnia i magnezu. Natomiast
dysocjacja termiczna powstałego węglanu wapnia następuje
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Rys. 2. Ciśnienie równowagowe ditlenku węgla podczas dysocjacji
termicznej dolomitu: 1 – dysocjacja termiczna węglanu magnezu
(równanie (3)), 2 – etap pierwszy dysocjacji termicznej dolomitu
(równanie (4)), 3 – etap drugi dysocjacji termicznej dolomitu (równanie (5)), czyli dysocjacja węglanu wapnia.
Fig. 2. Equilibrium pressure of carbon dioxide during thermal decomposition of dolomite: 1 – thermal decomposition of magnesium
carbonate (equation (3)), 2 – first stage of thermal decomposition of
dolomite (equation (4)), 3 – second stage of thermal decomposition
of dolomite (equation (5)), i.e. thermal decomposition of calcium
carbonate.

w wyższych temperaturach według przyjętego modelu dysocjacji termicznej dolomitu. Założenie takie jest uzasadnione z termodynamicznego punktu widzenia w przypadku
dysocjacji termicznej próbek dolomitu o rozmiarach uzasadniających przyjęcie założenia o równowagowej prężności
ditlenku węgla w strefie reakcji, gdyż jak wynika z wyników
obliczeń przedstawionych na Rys. 2, prężność niezwiązanego ditlenku węgla w strefie reakcji przez tlenki wapnia
i magnezu jest większa od równowagowej prężności ditlenku
węgla powstałego w wyniku dysocjacji termicznej węglanu
wapnia w dużym zakresie temperatur frontu reakcji. Butt
i Timaszew [10] oznaczyli zakres temperatury pierwszego
piku endotermicznego, występującego podczas dysocjacji
termicznej dolomitu, wynoszący 730 °C do 790 °C. Drugi pik
endotermiczny według tych Autorów mieści się w zakresie
830–940 °C. Z kolei według innych autorów [11, 12] tworzenie się tlenku magnezu zachodzi w zakresie temperatur od
590 °C do 960 °C, a dysocjacja węglanu wapnia ma miejsce
w zakresie temperatur 810 °C do 960 °C. To nie jest przypadek, że wyżej zamieszczone wartości pików endotermicznych różnią się między sobą, gdyż na przebieg termicznego
rozkładu dolomitu, w tym na zakres temperatur pików endotermicznych, ma wpływ szereg czynników, co jest omawiane
m.in. w pracach [10-12].
Na Rys. 2 dla porównania pokazano wykres równowagowej prężności CO2 uwolnionego podczas dysocjacji termicznej węglanu magnezu. Jak widać na Rys. 2 równowagowa
prężność ditlenku węgla powstałego podczas dysocjacji
termicznej węglanu magnezu osiąga duże wartości w temperaturach niższych w porównaniu z temperaturami, w których te wartości osiąga prężność ditlenku węgla powstałego
w wyniku reakcji (4) i (5).
W wyniku uwolnienia ditlenku węgla w pierwszym etapie
dysocjacji termicznej dolomitu zmieniają się właściwości dekarbonatyzowanej próbki. Zmianie ulegają gęstość właściwa, porowatość, a tym samym przepuszczalność właściwa.
Podobne zmiany zachodzą w wyniku uwolnienia ditlenku
węgla podczas drugiego etapu dysocjacji termicznej dolomitu, czyli dekarbonatyzacji węglanu wapnia. Następuje
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zatem zmiana tekstury ośrodka porowatego (wapna dolomitowego), którą opisuje się przepuszczalnością właściwą.
Stąd w niniejszej pracy poddano badaniom zmiany wartości
przepuszczalności właściwej Π [m2] dekarbonatyzowanego
dolomitu obliczanej według wzoru (1) i (2):
,

(6)

gdzie kD [m3·s·kg-1] jest przepuszczalnością ośrodka porowatego, w którym następuje przepływ płynu (gazu lub cieczy); η [Pa·s] jest współczynnikiem lepkości dynamicznej
transportowanego strumienia masy, w rozważanym przypadku ditlenku węgla. Wartość przepuszczalności kD zależy zarówno od właściwości transportowanego strumienia
masy, jak również od tekstury fazy stałej, w której zachodzi przepływ. W przypadku dysocjacji termicznej surowców
węglanowych przy założeniu wartości prężności ditlenku
węgla w strefie reakcji równej ciśnieniu równowagowemu
jej wartość oblicza się ze wzoru (2):

Rys. 3. Przebieg dysocjacji termicznej próbki dolomitu ze złoża
Brudzowice w strumieniu powietrza (początkowa masa próbki
m0 = 263,14 g, średnica początkowa próbki D0 = 49,831 mm, stosunek początkowej średnicy do wysokości cylindrycznej próbki a =
D0/H0 = 1,008): 1 – masa próbki, 2 – temperatura w geometrycznym
środku próbki, 3 – temperatura pobocznicy próbki.
Fig. 3. A thermal decomposition run of dolomite from the Brudzowice
deposit in an air stream (beginning sample mass m0 = 263,14 g,
beginning sample dimension D0 = 49,831 mm, ratio of the beginning
dimension to beginning height of a cylindrical sample a = D0/H0 =
1,008): 1 – sample mass, 2 – temperature in geometrical centre of
the sample, 3 – temperature of sample side.

(7)
gdzie R0 [m] jest początkowym promieniem cylindrycznej
próbki dysocjowanego dolomitu; ρ1 [kg·m-3] – gęstością
próbki przed reakcją dysocjacji w rozważanym etapie;
ρ2 [kg·m-3] – gęstością próbki po zakończeniu rozważanego etapu dysocjacji termicznej; a [1] – stosunkiem początkowej średnicy do wysokości cylindrycznej próbki; ρCO ,g
[kg·m-3] – gęstością transportowanego strumienia ditlenku
węgla; Δp [Pa] – różnicą ciśnień ditlenku węgla w strefie reakcji w gazach otaczających dekarbonatyzowaną próbkę;
τ [s] – czasem, w którym próbka osiągnęła stopień przereagowania X [1]; τ1 [s] – początkowym czasem, w którym
próbka osiągnęła stopień przereagowania X1 [1].
Zawarty we wzorze (6) współczynnik lepkości dynamicznej ditlenku węgla ηT [Pa∙s] w temperaturze T oblicza się ze
wzoru Sutherlanda [13]:
2

,

(8)

gdzie C = 254 jest stałą Sutherlanda dla ditlenku węgla.
Współczynnik lepkości dynamicznej ditlenku węgla w temperaturze 273 K wynosi η273 = 1,417∙10-5 [Pa∙s]. W obliczeniach przepuszczalności właściwej za temperaturę ditlenku
węgla przyjmuje się średnią z temperatury w strefie reakcji
Tr i temperatury powierzchni próbki Tp:
(9)

2. Materiały i metody badań
Wartość przepuszczalności właściwej dolomitów badano przy użyciu próbek trzech dolomitów pochodzących ze
złóż w:

Rys. 4. Stężenie ditlenku węgla w komorze pieca podczas dysocjacji
termicznej próbki dolomitu ze złoża Brudzowice w strumieniu powietrza (parametry próbki podane w podpisie Rys. 3): 1 – stężenie
ditlenku węgla na wylocie z komory pieca, 2 – temperatura w geometrycznym środku próbki.
Fig. 4. Carbon dioxide concentration inside a furnace heating chamber during thermal decomposition of dolomite from the Brudzowice
deposit in an air stream (sample parameters are shown in the caption of Fig. 3): 1 – carbon dioxide concentration in heating chamber
outlet, 1 – temperature in geometrical centre of the sample.

I. Ołdrzychowicach – badaniom poddano próbki odmiany
białej dolomitu staropaleozoicznego, stosowanej w przemyśle chemicznym i szklarskim;
II.– Brudzowicach – badaniom poddano próbki dolomitu
dewońskiego (żywet), stosowanego m.in. w przemyśle materiałów ogniotrwałych;
III. Winnej – badaniom poddano próbki dolomitu dewońskiego (eifel), zaliczanego do grupy kamieni budowlanych
i drogowych, ale z możliwością stosowania w przemyśle
materiałów ogniotrwałych.
Właściwości dolomitów poddanych badaniom są szczegółowo opisane w pracach [7] i [14].
Do badań przepuszczalności właściwej wapieni dolomitowych sporządzono próbki cylindryczne o nominalnej średni-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 4, (2014)

403

R. Lech, P. Weisser

cy równej nominalnej wysokości wynoszącej 50 mm. Próbki
umieszczano w pionowym piecu elektrycznym w celu ich
dekarbonatyzacji. Z chwilą rozpoczęcia nagrzewania próbek
mierzono masę próbki, zawieszonej swobodnie w stałym
strumieniu powietrza lub mieszaniny powietrza i 45,16% obj.
ditlenku węgla podawanego do komory grzewczej pieca,
temperaturę w geometrycznym środku próbki, temperaturę
jej pobocznicy i górnej podstawy oraz mierzono stężenie ditlenku węgla w mieszaninie gazów opuszczających komorę
grzewczą pieca. Szczegółowy opis stanowiska badawczego
znajduje się w pracy [15]. Natomiast na Rys. 3 i 4 pokazano
przykładowe wyniki pomiarów.

3. Metoda i wyniki obliczeń przepuszczalności właściwej produktu dysocjacji termicznej
wybranych dolomitów
Jak wspomniano we Wstępie, dysocjację termiczną dolomitu zazwyczaj dzieli się na dwa etapy, które występują
w zależności od sposobu przygotowania kalcynowanej próbki i warunków nagrzewania próbki. W przypadku dysocjacji
termicznej dolomitu, prowadzonej w warunkach przemysłowych, można przyjąć, że dekarbonatyzacja dolomitu zachodzi dwuetapowo, przy czym w niniejszej pracy zakłada się
model Stocha [8]. Aby użyć równania (7) do wyznaczenia
wartości przepuszczalności właściwej dolomitu w pierwszym
i drugim etapie dysocjacji termicznej należy założyć, w jakim
zakresie temperatury próbki, bądź w jakim zakresie stopnia
przereagowania próbki X należy w obliczeniach posłużyć
się równowagową prężnością CO2, wynikającą z reakcji (4),
a w jakim zależnością wynikająca z reakcji (5). W badaniach
dysocjacji termicznej wapieni, gdzie wapień jest w modelach dysocjacji termicznej traktowany jak węglan wapnia,
przyjmuje się temperaturę 700 °C za początek termicznego
rozkładu wapienia [16]. Stopień przereagowania próbki definiowany jest ilorazem:
,

(10)

gdzie m0 jest początkową masą próbki; mk jest końcową
masą próbki; mτ masą próbki w chwili τ.
W niniejszej pracy za kryterium rozdziału etapów dysocjacji próbki dolomitu przyjmuje się tę chwilę, w której wartość drugiej pochodnej stopnia przereagowania próbki (X)
w funkcji czasu nagrzewania t wynosi zero:
X"(t0) = 0,

(11)

przy czym przy przejściu przez punkt t0 druga pochodna
zmienia znak.
Stopień przereagowania próbki w funkcji czasu nagrzewania jest zazwyczaj stale rosnącą funkcją czasu. Zatem
jeśli w punkcie t0 pochodna (11) przyjmuje wartość 0 i równocześnie zmienia znak, to w tym przypadku na krzywej
X = X(t) wystąpi punkt przegięcia. Wówczas przyjmuje się,
że na lewo od punktu przegięcia występuje pierwszy etap
dysocjacji termicznej dolomitu, zachodzący w czasie t1, a na
prawo drugi etap dysocjacji, czyli dysocjacja węglanu wapnia, zachodząca w czasie t2, jak to pokazano na Rys. 5.
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Druga pochodna funkcji jednej zmiennej wyznaczona przy
pomocy aproksymacji trójpunktowej dla stopnia przereagowania X w funkcji czasu t w chwili ti jest obliczana ze wzoru:
,

(12)

gdzie h = ti – ti-1; za h przyjmuje się czas pomiędzy kolejnymi
pomiarami.
W zależności od warunków kalcynacji może się również
zdarzyć, że pomiędzy etapami dysocjacji termicznej dolomitu masa próbki nie ulega zmianie. Wówczas w początku
okresu stałej masy próbki znajduje się koniec pierwszego
etapu dekarbonatyzacji dolomitu. Natomiast na końcu okresu stałej masy próbki rozpoczyna się drugi okres dekarbonatyzacji dolomitu.
Na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych według wzoru (5) w przypadku próbki dolomitu pochodzącego
ze złoża w Brudzowicach o parametrach podanych w podpisie Rys. 3 wyznaczono punkt przegięcia na krzywej X = X(t)
w chwili t ≈ 174 min, co jest pokazane na Rys. 5. W tej chwili
temperatura pobocznicy próbki wynosiła 834,3 °C, a temperatura w geometrycznym środku próbki miała wartość
776,9 °C.
W okresie pierwszym równowagowa prężność ditlenku
węgla w strefie reakcji obliczana jest z warunku ΔG = 0
[5, 6] ze wzoru (2). Natomiast zmiany standardowej entalpii
i entropii są obliczane ze wzorów (13) i (14):
ΔHT0 = 124787,57 – 152,62∙(T – 298,15) –
1
1 

– 45,16∙10-3∙(T 2 – 298,152) – 6,59∙105∙  −
 T 298,15 
[J·mol-1] (13)

ΔST0 = 210,16 – 152,62∙In

– 90,31∙10-3∙(T – 298,15) –

– 3,30∙105∙(T -2 – 298,15-2) [J·mol-1·K-1].

(14)

W etapie drugim dysocjacji termicznej dolomitu standardowa entalpia i entropia reakcji są obliczane ze wzorów (15)
i (16):
ΔHT0 = 179174,11 – 10,76∙(T – 298,15) – 4,19∙10-3∙(T 2 – 298,152)

1
1 
 [J·mol-1]
– 10,47∙105∙  −
 T 298,15 

(15)

 T 
ΔST0 = 164,95 – 10,76∙In  298,15  – 8,37∙10-3∙(T – 298,15) –



– 5,24∙105∙(T -2 – 298,15-2) [J·mol-1·K-1].

(16)

Sposoby obliczenia wartości pozostałych wielkości potrzebnych do obliczeń przepuszczalności właściwej zastosowane w niniejszej pracy są niżej przedstawione.
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Rys. 5. Temperatura w geometrycznym środku próbki dolomitu
ze złoża w Brudzowicach w funkcji czasu dysocjacji termicznej
w strudze powietrza: t1, t2 – czasy trwania etapu I i etapu II, Xij –
stopnie przereagowania próbki na początku i na końcu każdego
z etapów.
Fig. 5. Temperature in a geometrical centre of the sample of dolomite originating from the Brudzowice deposit vs. time of calcination in an air stream: t1, t2 – duration time of stage 1 and stage II,
Xij – degree of sample conversion in the beginning and the end of
each stage.

3.1. Wartość temperatury T frontu reakcji
We wzorach (2), (13)-(16) przyjęto, że temperatura T frontu reakcji jest równa średniej arytmetycznej temperatur dla
stopni przereagowania X11 i X12 w etapie pierwszym dysocjacji termicznej dolomitu. W etapie drugim dysocjacji średnią
temperaturę frontu reakcji oblicza się dla stopni przereagowania X21 = X12 oraz X22.
We wzorach (13) i (14) przyjęto, że temperatura T dla
pierwszego etapu dysocjacji jest średnią arytmetyczną średniej temperatury frontu reakcji oraz średniej temperatury
pobocznicy dla stopnia przereagowania X11 i X12. W etapie
drugim dysocjacji temperatura T jest średnią arytmetyczną
średniej temperatury frontu reakcji oraz średniej temperatury pobocznicy dla stopnia przereagowania X21 = X12 i X22,
zaznaczonych na Rys. 5.

3.2. Sposób wyznaczenia stopni przereagowania Xij w obu etapach dysocjacji termicznej
dolomitu
Na krzywej stopnia przereagowania w funkcji czasu wyznacza się początek pierwszego etapu dysocjacji termicznej,
przyjmując za punkt początkowy dysocjacji termicznej chwilę, w której masa próbki jest mniejsza o 0,1 g od średniej
dziesięciominutowej masy próbki, a stopień przereagowania
X11 = 0, co pokazano na Rys. 5. Za koniec czasu dysocjacji
etapu pierwszego przyjmuje się położenie punktu przegięcia
krzywej stopnia przereagowania i dla tego punktu wyznacza
się stopień przereagowania X12 = X21.
Z kolei punkt przegięcia stanowi początek drugiego etapu
dysocjacji termicznej. Zakończenie drugiego etapu dysocjacji termicznej przyjmuje się w chwili, gdy średnia dziesięciominutowa masy próbki różni się co najwyżej o 0,1g
od chwilowej masy próbki. W chwili zakończenia dysocjacji
termicznej próbki stopień przereagowania wynosi X22 = 1.

Rys. 6. Wykres drugiej pochodnej masy próbki po czasie; punkt
przegięcia znaleziono w chwili t = ≈ 174 min.
Fig. 6. Plot of sample mass second derivative with respect to time;
the infection point is determined in the time t ≈ 174 min.

3.3. Obliczenie ciśnienia ditlenku węgla
w mieszaninie gazów opuszczających komorę
pieca
Na podstawie pomiarów stężenia ditlenku węgla w mieszaninie gazów opuszczających komorę pieca wyznacza się
średnie stężenie ditlenku węgla w poszczególnych etapach
dysocjacji termicznej próbki dolomitu poprzez graficzne całkowanie stosując metodę trapezów. Wyniki obliczenia średnich stężeń ditlenku węgla w mieszaninie gazów opływających dysocjowaną termicznie próbkę dolomitu pokazane
są na Rys. 7.

3.4. Obliczenie gęstości strumienia ditlenku
węgla transportowanego w warstwie wapna
dolomitowego
Obliczenia dokonuje się przy użyciu równania stanu gazu
doskonałego:
(17)

gdzie p [Pa] jest średnim arytmetycznym ciśnieniem ditlenku węgla w strefie reakcji i w mieszaninie gazów otaczających próbkę, zaś T [K] jest średnią temperaturą ditlenku
węgla obliczaną jako średnia z temperatury w geometrycznym środku próbki i temperatury powierzchni próbki.

3.5. Gęstość dolomitu i wapna dolomitowego
Gęstość pozorną dolomitów użytych w badaniach przepuszczalności właściwej wapien dolomitowych podano
w pracy [14]. Natomiast gęstość wapna dolomitowego wytworzonego z dolomitu pochodzącego ze złoża Brudzowice
i dekarbonatyzowanego w strumieniu powietrza wyznaczono
dla stopni przereagowania X21 = X12 oraz X22 ze stosunku
chwilowej masy próbki do jej objętości początkowej.
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Rys. 7. Średnie stężenia ditlenku węgla w etapach dysocjacji próbki
dolomitu ze złoża w Brudzowicach dysocjowanej w powietrzu.
Fig. 7. Average concentrations of carbon dioxide in thermal decomposition stages of dolomite originating from the Brudzowice deposit.

3.6. Obliczenie współczynnika przepuszczalności właściwej
Wartość współczynnika przepuszczalności właściwej
wyznacza się po przekształceniu wzoru (6). W przypadku
wapna dolomitowego otrzymanego z dolomitu pochodzącego ze złoża w Brudzowicach w pierwszym etapie dekarbonatyzacji próbki w strumieniu powietrza przepuszczalność
właściwa częściowego produktu dysocjacji termicznej wynosi Π1 = 1,9 × 10-9 m2, a po zakończeniu drugiego etapu
wynosi Π2 = 9,2 × 10-12 m2.
Wyniki obliczenia przepuszczalności właściwej w obu
etapach dysocjacji termicznej dolomitu różnią się trzema rzędami wartości. Różnicę tę tłumaczy mechanizm
dwuetapowej dekarbonatyzacji dolomitu, podczas której
w wyniku rekombinacji powstaje węglan wapnia. Węglan
wapnia powstały na drodze rekombinacji jest drobnoziarnisty, co w wyniku dysocjacji termicznej powoduje
powstanie dróg dyfuzji CO2 o bardzo niewielkich rozmiarach. Porównując otrzymane wartości porowatości
właściwej w obu etapach dysocjacji termicznej dolomitu z wartościami przepuszczalności właściwej warstwy
wapna powstającej podczas dekarbonatyzacji wpieni
widać, że tekstura wapien dolomitowych charakteryzuje
się większą przepuszczalnością właściwą w porównaniu
z przepuszczalnością właściwą wapien powstałych przez
dekarbonatyzację wapieni [2].
Różnice w rzędach wielkości przepuszczalności właściwej Π1 i Π2 uniemożliwiają obliczenie średniej przepuszczalności właściwej badanych dolomitów bez rozdzielania
czasu dysocjacji na etapy ze względu na podobne wielkości
masy ditlenku węgla, uwolnione w obu etapach dysocjacji
termicznej dolomitu. Na przykład z próbki dolomitu ze złoża w Brudzowicach o masie początkowej m0 = 263,14 g
w etapie pierwszym dysocjacji termicznej ilość uwolnionego
ditlenku węgla wynosi około 63,97 g, a w etapie drugim
62,17 g, co powoduje ten sam rząd wielkości ubytków ditlenku węgla obu etapach dysocjacji termicznej badanego
dolomitu. Natomiast średnie wartości przepuszczalności
właściwej wapien dolomitowych w każdym z etapów trzeba
wyznaczać na podstawie wielokrotnych pomiarów ze względu na różnice właściwości naturalnej skały jaką jest dolomit.
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Zaproponowana w niniejszym artykule metoda obliczenia wartości współczynnika przepuszczalności właściwej
w każdym z etapów dysocjacji termicznej dolomitu wykazała znaczące różnice w wartościach współczynników
przepuszczalności właściwej wapna dolomitowego powstającego w każdym z etapów. Stanowi to uzasadnienie do
jej stosowania, gdyż właściwości, w tym mikrostruktura
dysocjowanego termicznie dolomitu, ulegają znacznym
zmianom podczas uwalniania ditlenku węgla, co wyjaśnia
model Stocha dwuetapowej dysocjacji termicznej dolomitu. Prawdopodobnie mikrostruktura dekarbonatyzowanego
dolomitu w drugim etapie jest tak drobnoziarnista, że wartość współczynnika przepuszczalności właściwej w drugim
etapie dysocjacji termicznej jest trzy do czterech rzędów
wielkości mniejsza od wartości współczynnika przepuszczalności właściwej wapna dolomitowego po częściowej
dysocjacji w pierwszym etapie.
Wyznaczenie średniej wartości przepuszczalności właściwej wapieni dolomitowych, odnoszącej się do całego
procesu dysocjacji termicznej dolomitu, jest nieuzasadnione
ze względu na wyżej wspomnianą wyraźną zmianę właściwości dolomitu podczas każdego z etapów dysocjacji
termicznej.
Dolomit jest skałą naturalną o nierównomiernym rozkładzie swoich właściwości. Z tego względu wyznaczenie
średniej wartości przepuszczalności właściwej w każdym
z etapów dysocjacji termicznej badanego dolomitu musi
wykorzystywać statystyczne metody planowania eksperymentu.

Podziekowania
Praca została wykonana w ramach działalności statutowej nr 11.11.160.415 oraz tematu nr 4B004P13 Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
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