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Ćwiczenie nr 6
Otrzymywanie wapna palonego.

Lublin

3.2. Otrzymywanie wapna Palonego
3.2.1.Materialy wi424ce
Po zmteMaterialy wi1t4ce s4 to substancjemineralne,ktore w staniesproszkowanyffi,
szaniuz woda, tworzqplastyczne,latwe do formowania,ciasta,czyli zaczyny,twardniej4ce
po pewnym czasie.Utworzony w ten spos6b,,sztuczny kamien" w dalszym ciqgu twardSzybkoSctwardnienieje, nabierajEc z czasemcoraz wiqkszej wytrzynaloScimechaniczneJ.
nia i waftoSc wytrzymaloSciokreSlanew umownych okresachstanowi4 podstawowe,choi
nie jedyne, cechy technicznekazdegomaterialuwiqzqcego,pozwalaj4ceocenic przydatnoSc
celow.
danegomateriatuwi4z4cegodo okreSlonych
wiEzqcyw postaet zaczynu,gdyz wskutek
lnaterial
sam
W praktyce rzadko stosuje siq
zmniejszeniaswej objqtoScipodczasprocesutwardnieniastanowizaprawQpEkaj4c4slab4
i zbyt kosztown4. Wykorzystujqc zjawisko przyczepnoScizaczynu do piasku i kruszywa
skalnego,w budownictwie wiqkszo5i materialow wiqzqcychz reguly stosujesiE w postaci
zapraw.Zaprawy s4 mieszaninamimaterial6wwi4z4cychz substancjamiwypelniaj4cymi,
piaskiemi/lub kruszywemskalnymoraz wod4.
Zaprawy zastosowanopo raz pierwszyokolo roku 2000 p.n.e.w PalesQnie. W sklad tych
suchych zapraw wchodzilo wapno palone (CaO) z domieszkqpalonej, mielonei gliny.
Okolo 250 roku p.n.e. w Rzyrniezaczqtostosowat wodnqzaprawQwapiennq twardnieiqccl
na powietrzu (zaprawa powietrzna). ,lt jej sklad wchodzilajedna czqic gaszonegowapna
(Ca(OH)z i dwie czqici piasku, Poiniejsi budowniczowie intperium rzyntskiego swyn't
zaprawom wapiennym nadawali cechq hydraulicznoici, czyli wlaiciwoit naardnienia pod
wodq przez mieszanie ich z tufami i popiolem wulkanicznym, obficie wystqpuiqcymi
w irodkowej czqici polwyspu Apeninskiego i w Nadrenii. W I 824 roku Aspdin w Anglii
i Czelijew w Rosji opracowali metodq produkcji hydraulicznego materialu wiqzqcego
- cementu. Otrzymywany on byl przez wypalanie w moiliwie wysokich temperaturach (do
biatego zaru) mieszaninywapna z gtinq i nastqpniemielenie uzyskanychwypalin.
Materialy wi4z4cedzieli sig na dwie podstawoweklasy:
materiaty w r1zqcePow ietrzne
materialy wiqzqcehYdrauliczne.
podstawowym kryterium tej klasyfikacji jest zachowanie siq materialow wi4z4cych
zaleZnieod wilgotnoSciSrodowiska,w ktorym twardniej4.
Ze wzglEduna sklad chemicznymateriaiywi4zEcemoznapodzieli( na'.
wapniowe, produkowanez surowc6w,kt6rych glownym skladnikiemjest wqglan
wapniowyCaCO3,
siarczanowe, produkowane z kamienia gipsowego CaCO3'2HzOlub anhydrytu
CaSOa
magnezjowe, wytwarzanez magnezytuMgCO3 i dolomitu CaCO3'MgCO3.
Innym kryterium podzialu materialow wiqzqcychmog4 byc warunki obrobki termicznej,
stanowi4cejpodstawow4operacjgtechnologleznEprzyich produkcji. Ze wzglqdu na sposob
otrzymywaniarozroZmasig wiqc materialywiqzqce
wypalane,
spiekane,
toPione.
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Powyzsze
klasyfikacje
materialow
wiryqcychzestawiono
w tabeli3.2.1.
Materialy wiqtqce powietrznewiEz%twardniej4i mogqbyc uzytkowane
tylko w powietrzu.W Srodowisku
wodnymwyrobyz tychmaterial6wtrac4swoj4spoistoSi,rozpuszczajqsiEi ulegaj4zniszczeniu.
Tabela3.2.1. Klasyfikacjamaterialowwi4z4cych

Materialywi4z4ce
Podstawowy
skladnrksurowca

powretrzne

hydrauliczne
Obr6bkatermiczna
twardrriej4:

tylko na powietrzu
wapniowe(wapnopalone)
CaCO:

takle w wodzie
w apnohydraul i czne,
cementromahski,
cementportl andzki
(i jego pochodne),
cementglinowy

slarczanowe

wypalanie
wypalanie
spi ekani e
topi eni e
wypalanie

CaSOq

cementzuzlowo-gipsowy
M gCO3 ,
magnezjowe
CaCOT.MBCOT

wypalanie

Twardnienieich polega na wysychaniuoraz wi4zaniu COz i pary wodnej. Do zapraw
powietrznych zaliczamy:
wapnogaszoneCa(OH)2,kt6re twardniej4ctraci wodQipobiera ditlenekwpgla;
gips (CaSOa.0,5
H2O),pobierajqcyprzy twardnieniuwodp;
materialy wiryqce magnezjowe,ktorych twardnieniepolega na tworzeniu sig wytr zy malyc h m ech anic znie zw iqzkow chem i c znych .
Hydrauliczne materialy wi424cepo zwiEzaniuna powietrzu mogq twardniei pod wodq
i s4 w wodzie trwale. Do ich wiqzania i twardnienia niezbqdnajest woda. Do zapraw
hydraulicznychmolna zaliczyc roznego rodzaju cementy oraz wapno palone z domieszk4
tlenkowglinu i zelaza.
Obecnie najwigksze znaczeniew budownictwiernaj4 zaprawypowietrzne, przygotowywane z uZyciemwapna jako materialuwi4z4cego,oraz hydrauliczne,przygotowywanena
baziecementuportlandzkiego.

3.2.2.Wystgpowaniewgglanuwapnia w przyrodzie
Podstawowymsurowcem uzywanym wspolczesniedo produkcji materialow wiqzEcych
stosowanychw budownictwie- wapna i cementu- jest wapieri, zwany wapniakiemlub
kamieniem wapiennym.Jest on bardzo rozpowszechnion4
w przyrodzie skal4 osadowfu
jest
ktorej glownym skladnikiem
wEglanwapnia. Wapieniepowstaly przewahnieze szczEtkow zyjqtek morskich, o czym Swiadcz4czqstospofykanew nich skamienialoSci,szcz4tki
skorupeki muszli 5limak6w,korali, alg wapiennych- s4 wipc skalamiosadowyrnipochodzeniaorganicznego
z roLnychepok geologicznych.
Wgglan wapniowy,oprocz postacizwyklegokamieniawapiennego,moZewystqpowac
w przyrodziejakomarmur,kredalub szpat.
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Skaly zawierajEceczysty wqglan wapniowy o dobrze wyksztalconychkrysztaiachnosz4
nazwQmarmuru. Do najbardziej cenionychi znanychlnarmur6w nalezy drobnoziarnisfy
biaiy lub szarymarmur kararyjski(nazwapochodziod rniejscowoSciCarrarawe Wloszech).
Polskie marmury nie s4 wla5ciwyrnimarmuranti,lecz tylko tward4 odmian4 zabarwtonych
wapieni,kt6re po wypolerowaniudaj4 piEknielsni4cepowierzchniei ze wzglqduna ten ich
dekoracyjnycharakterw praktyce zwanes4 marmurami.
Kreda jest to wqglan wapnia pochodzEcyz mlodszychepok geologicznych,a szpat to
rnineral zawieraj4cyCaCO: w postacikalcytu.
i domieszki, ktore obnizajEzawarZloZa wapienne zawierajqzwykle zanieczyszczenia
toScCaCO3w skaleoraz wplywaj4na barwqwapieni. ZaleZnieod regionu,a tym samymod
warunk6wpowstawaniawapienia,wystgpujqw nim roZnedomieszki,a miedzy innymi SiO2
oraz glinokrzemiany.
w postaciwolnej krzemionki,krzemianuwapniowegoi magnezowego
Domieszkarnis4 tez CaCO3.MBCO:(dolomit), Al2O3,Fe2O3,a takZewqglan magnezowy,
organiczne,woda.
glina, piasek,piryt, tlenki manganu,substancje
Najwazniejszymiz wapieni s4 wapieniedolomitycznei wapienie margliste.Wapienie
dolomityczne zawieraj4dornieszkqMgCO3 i przy wiqkszej j.go zawartoSciprzechodzE
W skladwapieni marglistych wchodzqtakle domieszkiminew dolomity CaCO3.MgCO3.
ralow ilastych(gliny). Przy wipkszej zawartoScigliny tworzqsig margle, a nastqpniemargle
wapienne.Wapienieklasyfikujesip wigc na podstawieich skladu chemicznego,co zestawiono w tabeli3.2.2.
Tabela3.2.2.SkladchemicznyroZnychrodzajowwapieni
Skladchemiczny[% wag.l
Rodzajwapienia
CaCOr

MgCO3

domieszki

Slady
0- 10

Slady

Czysty wapieti,czystakreda,wapieli marnrurowaty

100
9 0- 1 0 0

Wapien wysokoprocentowy

9 0- 1 0 0

0-5

5-10

Wapieniemarglowe

70-90

0-10

10-30

Wapieniemagnezytowe

80-90

10-20

Dolomity

50-60

40-50

0- 10
0*10

Szpatislandzki,kalcyt,aragonit,kreda

**
rg

F

0-5

W udokumentowanychzloaachwapieni i margli Swiatowezasobysiqgaj4ponad 14 mld
Mg, a zasoby perspektywiczneocenianes4 na ponad 100 mld Mg. lJdokumentowane
ocenianes4
zasobydolomit6w na Swieciewynosz4514 mln Mg, a zasobyperspektywiczne
na ponad 1,3mld Mg.
Wiqksze zloZa wapieni oraz margli s4 surowcemdla wielu dziedzin przemyslu,w tym
i chemicznego.Zastosowanieich, uzaleznioneod wlaSciwoScifirycznych i skladu,jest bardzo r6znorodne. Przede wszystkim wapiefr jest podstawowym surowcem do wyrobu
cement6w i wapna palonego. W przemySlechemicznymwgglan wapniowy jest lrodlem
ditlenku wqgla (produkcja sody, cukrownictwo), stosujesig go r6wniez do wyrobu szkla,
w hutnictwie(topnik), ataklejako naw6zwapienny.

t
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3.2.3.Wystepowaniewapieniw Polsce
ZloZa surowc6w wapiennych w Polsce sq bogate, ale roztolone nierownomiernte.
Koncentrujq siq one glownie w poludniowej czqsci kraju, a mianowicie w antyklinarium
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Sl4sko-krakowskim,w Jurze Krakowsko-Wielunskiej, w G6rach SwiEtokrzyskich,tr?
Wyzynie Lubelskiej,w Sudetach,atakze w okolicachOpola i Inowroclawia.
Wapienie polskie s4 bardzo zroZnicowanepod wzglgdem wieku. Prawie kahda epoka
geologiczna vtytworzyla,,swoj e" wapi enie.
Wapienie kambryjskie. W utworach dolnego kambru wystqpuj4 wapienie na Dolnym
skupionew rejoSl4sku.S4 to glownie wapieniewojcieszowskie,silnie zmetamorfizowane,
nie Wojcieszowa i Jeleniej Gory. Wapienie te s4 krystaliczne,wystgpujEprzewaZntew postaci mniejszychlub wiEkszychsoczewek.Na ogol cechujeje duza czystoSi(powyzel 97 %
CaCO3),wykazuj4 one jednak doSi znacznEzmiennoSiskladu, gdyL w niektorych zloZach
zawartoSi CaCO3 spada nawet do 59 %. Odnosi siQ to przede wszystkim do wapieni
wystEpuj4cych na Zremi Klodzkiej .
Wapienie deworiskie. Wapienie te wystqpuj4 gl6wnie w Gorach Swiqtokrzyskich.
Odosobnioneplaty spotyka sip tez na Wyzynie Sl4sko-Krakowskiej,w rejonie Krzeszowic
(Dabnik), Sierszy,Zawierciai Kluczy oraz na Dolnym Sl4sku.Wapienie dewonskieeksploatowane s4 glownie w G6rach SwiEtokrzyskich, gdzie rozpoznano 32 zloZa, z czego 24
w utworach dewonu Srodkowego.Poza Gorami SwiEtokrzyskimi wapienie dewonskie
eksploatowanesq w Budowicach(woj. Sl4skie)i w Gologlowach(woj. dolnoSl4skie).
S4 to na ogol dobre jakoSciowo wapienie, stosowanew hutnictwie jako topniki lub
w przemySlechemicznym do otrzymywaniakarbidu, ale przedewszystkim uzywane s4jako
surowiec do produkcji wapna palonego.ZawartoScCaCO3w wiqkszoScitych zloZ wynosi
ponad 90y0,a w niektorych osi4ganawetwartoSi ponad 95%.
jest do niewielWapienie karboriskie.Wystqpowaniewapienikarbonskichograniczone
kiego obszaruw rejonieKrzeszowicw woj. malopolskim orazniewielkichptat6w w Gorach
Swigtokrzyskich.Stanowi4 one cenny surowiec dla przemyslu hutniczego, pomirno 2e
wykazuj4 stosunkowo znacznEzmiennoSiw zawartoSciCaCO3(od 77 do 98 Vo).
Wapienie triasowe. Wapienie Srodkowegotriasu skoncentrowanesq glownie na obszarze Sl4skaGomego i Opolskiego,w mniejszejiloSci wystqpujqw G6rach SwiEtokrzyskich
i. na Dolnym Sl4sku. Eksploatacjawapieni triasowych prowadzonajest na duZqskalq na
Sl4sku Opolskim i na Gornym Sl4sku. Znaczeniegospodarcze wapieni triasowych rejonu
Gor SwiEtokrzyskichjest minimalneze wzglqduna niewielkie zasobyi zmienn4mi4zszo6c.
Eksploatowanezloha znajdujEsiq w BliLrynachi Parszewie.S4 to na ogol wapienie dobrej
jakoSci, majq bardzo duze znaczenieprzemyslowe i nadaj4 siQ dla przemyslu wapiennego
i hutniczego.Niekt6re odmiany tych wapieni zaliczyc mozna do wapieni czystych.
Niejednokrotniew zlolach triasowych oprocz wapieni wystepuj4 dolornity wraz z wapieniami dolomitycznymii wowczassklad chemicznywykazujeduzo wiqksz4zmiennoSi.
Wapienie jurajskie. Wapienie gornej ju.y s4 jednymi z najliczniej wystqpuj4cych
wapieni na terenie Polski. Zalegaj4glownie w Jurze Krakowsko-Wielunskiej,na obrzeZu
Gor Swiqtokrzyskichoraz w rejonie lnowroclawia.NajlepszejakoSciowos4 wapienieJury
Krakowsko-Wielunskiej (wojew6dztwa malopolskie, Sl4skie, lodzkie) oraz wapienie
z obrzeZaGor Swiqtokrzyskich.Wapieniomtych rejonow ustqpuj4pod wzglqdemjakoScioNajgorszejakoSciowos4 wapienierejonu
wym wapieniez Walu Kujawsko-Pomorskiego.
KamieniaPomorskiego,gdziewystqpuje duZailoSi plonnychprzerostow.

3.2.4.Wapniowe materialy wi424ce
Wapno palone i gaszone
Najbardziej rozpowszechnionympowietrznym materialem wiqzqcym jest wapno gawapna").
szoneCa(OH)2,otrzymywanew reakcjiwapna palonegoCaO z wod4(,,gaszenie
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Surowcerndo produkcji wapna palonegosq najczystszeodmiany wapieni o zawartoSci
wqglanu wapniowego powylel 95o , odznaczajqcesiQ nieznaczn4domieszk4 mineral6w
ilastych. Stosowaniewapiennych skal wqglanowych zawreraj4cychwigksze iloSci domieszek mineral6wilastych,a wiqc wapieni marglistychi margli, pozwala na uzyskaniematerialow wi4zEcycho coraz wyrafniej zaznaczaj4cychsiq wlasnoSciachhydraulicznych.
StopienczystoSciwapniowychsurowc6wwEglanowychokreslasiE b4dz przez podanie
procentowej zawartoSciCaCO3,b4dL teZ przy pomocy tak zwanegomodulu hydraulicznego, czyli stosunkuprocentowejzawarlo5ciwapniaprzeliczonejna CaO do sumy procentowych zawartoScikrzemu glinu i zelaza takle przeliczonychna ich tlenki SiO2, Al2O3
iFe2O3.

MH=

ToCaO
ToSiO, + VoAl,O, * chFerO,

JeZelipodczasgaszeniawapna uzyskujesip produkt zawieraj4cynie wiqcej niL 5o/owrlgoci, to wapno takie wystqpujew postaciproszkui nazywasig wapnem hydratyzowanym.
W przypadkuwipkszej iloSci wody uzyskujesiE zawiesinpwodn4 wodorotlenkuwapnia,
zwany mlekiem wapiennym, kt6ry zmieszanyz piaskiem daje zaprawg wapienn4 stosowan4w budownictwie.
Twardnienie zaprawy wapiennej spowodowanejest wysychaniem i karbonizacl4 co
reakcji:
wynika z nastEpuj4cej
Ca(OH)2+ CO2= CaCO3+ H2O
Poniewa? COz pochodzi z powietrza, proces przebiega doSi dlugo, tym bardziej, 2Q
przenikanieCO2 do glgbszychwarstw zaprawyjaktez odprowadzeniewody staje siq z biegiem czasu coraz bardziej utrudnione. Zaprawa wapienna nie jest odporna na dzialanie
wody, zwlaszczazawieraj4cejCOz i ulegastopniowemurozpuszczeniu:

wapnia,,?ll;JJ:;;"i
wodorowqgran

zaprawa
; Tj}:.]',*-. t deszczowej,,

niszczeje.
Cementy i wapno hydrauliczne
Wyr6znia
Cementy sq sztucznieotrzymywanymihydraulicznymi materialami wiq:iL4cymi.
siq kilka rodzaj6wcement6w:
1. Cement romariski produkowany z margli, w kt6rych podczaswypalania w temperaturze
1100"C nastqpujecalkowtte zwiqzanietlenku wapnia z tlenkami krzemu, glinu r Zelaza
wystqpuj4cymiw marglu.
2. Cement portlandzki, produkowany z mieszaniny surowc6w: kamienia wapiennego
i margli eraz gliny. IloSdsktadnikowpowinna byi tak dobrana,aby po zakoriczeniuspiekania wapn prawie calkowicie zostal zwiqzanyw postaci wysokowapniowychkrzemian6w, glinian6w i zelazianow.
3. Cementhutniczy otrzymanyprzez zmielenieZuZlaodprowadzanegoz procesuwielkopiecowego wytapiania sur6wki zelaza.Do produkcji cementuhutniczego moZe byi stosoo/oCaO.
wany ZuZelo skladzie:2740 7oSiOy, 10-227o Al2O3ipowyzej 40
4. Cement glinowy produkowany z mieszanrnsurowcowychtak zestawionych,aby podstawowy skladnik powstalego klinkieru stanowily slabo zasadowe gliniany wapniowe.
o/oCaO, 40 % Al2O3, l0 7o
Orientacyjnysklad klinkieru powinien by6 nastqpujEcy40
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SiOzi I0 7oFezOr.Cementglinowy jest cementemszybko wiqzqcym,z duzym i szybkim
wzrostem wytrzymaloSciw pocz4tkowymokresietwardnienia.
5. Cement gipsowo-Lullowy produkowanyjest przez wsp6lne zmielenie 2u2la granulowanego, gipsu lub anhydrytu(naturalnegowzglpdnie sztucznego).Ponadtopodczasmielenia dodaje siq pewnq iloSi klinkieru lub wapna.Dodatek gipsu lub anhydrytujako aktywator6w wynosi od 12 do 18 % w zalelnoSciod zawartoSciAl2O3 w 2u2lu.
Najwigksze znaczenrema cement portlandzki. Jest on otrzymywany przez pralenie
surowc6w w wysokiej temperaturze ( 1400-1500"C), w ktorej nastqpuje ich rozklad
i stapianie,z przejSciowymtworzeniem fazy cieklej. Otrzymany po wypaleniu produkt
nazywasig klinkierem.Po rozdrobnieniudodaje siq do niego niewielk4 iloScgipsu, ktory
reguluje szybko5c wi4zaniacementu.
W czasie praZeniasurowc6w powstaj4nastEpuj4cesyntetycznezwiEzki, ktorych obecnoSi w cemenciejest niezbEdnai stanowio jego wlaSciwoSciach:
alit - krzemiantr6jwapniowy3CaO.SiO2,
belit - krzemiandwuwapniowy2CaO.SiO2,
celit - glinian tr6jwapniowy3CaO.AlzOr,
brownmilleryt - lelazoglinian czterowapniowy4CaO.AlzO:.Fe2O3.
Zaprawacementowatwardniejepod wod4 (bez dostqpupowietrza).Wiqzanie i twardniente zaprawy cementowejpolega na uwodnieniumineral6w cementui ich przemianachpod
wptywem wody:
alit: 3CaO.SiO2+ nH2O -_> Ca(OH)2 + 2CaO.SiO2.aq.
belit: 2CaO.SiO2+ nH2O --> CaO.SiOz.aQ.
celit: 3CaO.AlzO:+ 6 H2O -) 3CaO.A12O3.6H2O
3CaO.Al2O3'6HzO
+ Ca(OH)2+ 5H2O -) 4CaO.AlzOyIzHzO
W warunkachwiqzaniacementuiloSi wody jest ograniczonai rozklad alitu z wytworzeniem Ca(OH)2nie jest calkowity. Powstaj4cesubstancjekoloidowe przechodzqw uwodnione Zele,,a te w substancjedrobnokrystaliczne.Zrastaniekrysztalow powoduje stopniowe
zwi gkszaniewytrzymaloSci zaprawy.
Do materialow wip4cych hydraulicznie molna zahczyc takae wapno hydrauliczne.
Produkowanejest ono z surowc6w wEglanowycho doSi duzej dornieszcemineral6w
ilastych. Swoj4 zdolnoSi do twardnieniapod wod4 zawdziqcza zwi4zkom tworz4cym sig
w czasiewypalaniazwqglanow wapnia,krzemionki,tlenku glinowegoi tlenku Zelazowego.
Obrobkq termiczn4takiego surowcaprowadzi siq w piecach szybowychw ternperaturze
1000-1100oC,a wiqc w warunkachnie pozwalajqcychna pojawieniesiq fazy cieklej. Produkt wypalaniaskladasiq glownie z wolnego tlenku wapniowego(i magnezowego)o rnalej
zawartoScikrzemian6w, glinianow i Zelazianowwapnia oraz z nie przereagowanychziaren
krzemionki. Wspomnianepol4czeniawapniowe nadaj4 ostatecznemuproduktowi cechy
hydraulicznoSci.Wapno hydraulicznestosujesip do sporzqdzaniazaprawmurarskichi tynkarskich,kt6re wykazujEznaczn4odpornoSiw warunkachzwiqkszonejwilgotnoSci.

3.2.5.Otrzymywaniewapna palonegoi jego zastosowania
Kinetyka procesutermicznegorozkladu CaCO3
Wapno palone otrzymujesig w wyniku termicznegorozkladu wEglanuwapnia zgodnie
z reakcjq:
C a C O r5 C a O + C O 2
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AH = 178kJ/mol

CO2 jest ukladem dwuskiadnikowymtrolfazowym. W mySl
Uklad CaCO3 CaO
reguly fazw ukladzie trojfazowym zawieraj4cymdwie fazy stale- CaCO3i CaO orazjedn4
gazowE- COz, hczba stopni swobodys wynosi:
s--a,-f+2-2-3+2=l
gclzie: a - liczbaskladrrikow,
t'' - liczba faz.

Uktad jest wiqc jednozmienny,to znaczy,2e kazdejtemperaturzeodpowiadaokreSlone
ciSnieniecz4stkowefazy gazowej.Z chwil4 gdy ciSnienieto osi4gnie wartoScrown4
(1013 hPa), mozliwy jest pelny rozklad CaCO: r& CaO i CO2,
ciSnieniuatmosferycznemu
nawet wtedy gdy w fazte gazowej znajdujesiq wyl4cznie ditlenek wpgla. CiSnieniecz4stZe
894,4oC.
Niektore badaniawskazujau
kowe COz osi4gawarloSi 1013hPa w temperaturze
juz
882"C (por. tabelq3.2.3.).
pelny rozkladCaCO3zostajeosi4gnipty w temperaturze
Tabela3.2.3.R6wnowagoweciSnieniecz4stkoweCO2podczasrozkladuwpglarruwapnior,vego

oC

500

600

700

800

882

900

I 000

c z 4s tk o w emtn
, Hg
CiS nier r ie

0 , 15

2,98

31,2

208

760

984

3516

c z qs tk o w eh,P a
CiS nienie

0,19

3,97

4 1, 5

211

l0l3

r31I
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Tcmperatura,

Rozklad termiczny CaCO3 jest procesem odwracalnym. Uklad ten tnozna skierowai
w kierunku rozkladu CaCO3przez ogrzaniego powyzej temperatury wyznaczaj4cejrownociSnieniaczEstwagQukladu przy danym ciSnieniucz4stkowymCO2 lub przezzmniejszenie
temperaturze.
w
danej
ponizej
r6wnowagowej
wartoSci
kowego COz
W zwyklych warunkachwypalaniawapnarozklad nastqpujew atmosferzeditlenku wpgla
rozctenczonegopowietrzem. Nalezy wiEc spodziewai siQ pelnego rozkladu CaCO3 juz
ponizej 882"C. Trzeba jednak wziqc pod uwagq to, ze podczas rozkladu wewn4trz bryl
kamienia wapiennegoznajdujesiE praktycznie czystyditlenek wqgla i dla pokonaniaopor6w dyfuzji ditlenku wqgla zwnptrza bryl na zewnqtrz,jak rowmeZ dla zapewnieniadostatecznej szybkoSciprzenoszeniaciepla do wnqtrzabryl, w praktyceprocesrozkladu wqglanu
wapnia prowadzi siE w temperaturze znacznie wyZszej od teoretycznie potrzebnej (do
1100"C). Rozklad kamienia wapiennegoprowadzonyw tej temperaturzedaje tzw. wapno
aktywne, dajEcesiq dobrzegasicwod4 zgodnie zreakcjq.
CaO + H2O -+ Ca(OH)z

AH=-65.5kJ/mol

Na aktywnoScwapna uzyskiwanegow procesiewypalaniaistotny wptyw majE domieszki
zawartew kamieniu wapiennym. ObecnoSi domieszekkrzemionki, tlenkow gliny i zelaza
moae spowodowa(, 2e w wylszych temperaturachbEdq powstawaly mieszaniny eutektyczne,co skutkujepojawianiemsiE plynnej masy. Zastyganietej masy prowadzi do spadku
aktywnoSci uzyskanegowapna palonego. Taki niekorzystny efekt uzyskuje siQ r6wniez,
przez prowadzenieprocesu wypalania wapienia w temnawet bez wplywu zanreezyszczen,
peraturachwyzszychniz | 100oC.
PrzebiegprocesuwypalaniazaleZynie tylko od chemicznych,ale i fizycznychwla5ciwoSci wapieni. Wapienie mlodych formacji geologicznych,zachowuj4ceczQstostrukturq
organizmSwz ktorych powstaly, maj Enieznaczn1wytrzymaloSii twardoSc.Wapienie zbrte,
stanowi4ceodmianq najczEsciejspotykan4 odznaczaj4siQ dulqwytrzymaloSci4 i wigksz4
twardoSci4.WytrzymaloSi na Sciskaniewapieni jest bardzo rohna i waha sig od 300 do
s4 wapienieo wytrzymaloSciod 300 do
1800 kG/cm2.Do wypalanianajodpowiedniejsze
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900 kc/cm'i ggstoSci2,5-2,6 glcm'. Kamienie o niskiej wytrzymaloSciulegaj4podczas
wypalania rozkruszaniu,blokuj4c przy tym przeplyw gazow przez wypalane zloZe. Wzrost
ciqLaruwlaSciwegoi twardoScikamienia rvapiennegowplywa takze na wydluzenie czasu
wypalania.
Czas wypalania wapienia zaIeLy przede wszystkim od temperatury. W temperaturze
900"C trwa on zwykle 5-9 godzin.
Urzqdzenia sluz4cedo wypalania kamienia wapiennego
Wypalaniekamieniawapiennegoprowadzi siE w piecachwapiennych- tzw. wapiennikach.Piecedo wypalaniakamieniawapiennegodzieli siEze wzglqduna charakterich pracy
na dwie grupy:
piecepracuj4ceokresowo,
piece pracuj4cew sposobciegty.
W piecachokresowych,do ktorych zalicza siq piece polowe, za jeden okres uwaza siq
cykl obejmuj Ecy:
zaladunekp ieca surowcem,
wypaleniecalej iloScikamieniawapiennego,
ochlodzeniepiecawraz z wypalonymwapnem,
wyladunekbryt wapna.
W piecach o dzialaniu ci4gtyrn, do kt6rych nalelq piece krqgowe, szybowe, obrotowe
i tunelowe oraz piece fluidyzacyjne (do wypalaniawapienia o znacznlm stopniu rozdrobnienia), zaladowywanie,wypalaniei wyladowywanieodbywa siq w spos6bciagty.
Rodzaj pieca uzywanegodo wypalaniazaleZyod
rodzajustosowanegopaliwa,
rodzajucelowegoproduktu (wapnopalonei/lub ditlenek wggla),
wymagari stawianych otrrymywanemuwapnu i wymagari co do stEzeniaCO2 w wydzielaj4cych siq gazach,,
skladuchernicznego,wlaSciwoScii strukturystosowanychwapieni,,
ZEdanejwydajnoSci(masawapna lub gazu w jednostceczasu).
Najwiqkszeznaczeniew przemySlewapienniczymrnaj4piece szybowe (rysunek3.2.I).
Ich konstrukcja zapewniapracq ci4gl4 mechanizacjpzaladunku wsadu i odprowadzania
wapna,pozwalana dobre wykorzystanieciepla.Pieceszyboweopalanes4 zazwyezalpaliwem stalym, krotkoplomiennym (koks, antracyt); moZe teZ byc u?ywane do tego celu
paliwo gazowe(gaz generatorowy).Wad4 piecow opalanychpaliwem krotkoplomiennym
jest jednak zanteczyszczenie
produktupozostaloSci4
po jego spalaniu(popiolem,Zuzlem).
Piece szybowe maj4 ksztatt dwoch stozkow cylindrycznych zloZonych do siebie
podstawami,razemo wysokoSciokoto 14-18 m i szerokoSci
w najszerszymmiejscu5-6 m.
Zbudowane sE z cegty ogniotrwalej pokrytej na zewnEtrz plaszczem z blachy stalowej.
Piece szybowe pracuj4cew zakladachwykorzystuj4cych,oprocz wapna palonego,ditlenek
wpgla (produkcjasody, cukrownictwo),w gornej czpSciposiadajqzamknipcie
iruroci4g do
odprowadzamagazu.Podstawowymelementemtakiego piecajest szyb, w kt6rym zachodzr
proces wypalania kamienia wapiennego.Dziqkikonstrukcji stozkowej szybu w czasie
wypalania ladunek powoli osuwa siQ w d6l pieca, gdzie gotowe wapno palone
odprowadzanejest
do zbiornikapodpiecowego.
Do wypalaniaw piecachszybowychkoniecznejest stosowaniewapieniao uziarnieniu
50-150 mm, co wymaga kruszentai klasyfikowania(przesiewania)urobku w kopalniach.
PozostajEprzy tym duze iloSciniewykorzystanego
drobnegokamieniawapiennego,ktorych
moZnauZycdo produkcji wapnapalonegow piecachobrotowych.
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- urz4dzente
Rysunek 3.2.1. Piec szybowy clo wypalania kamienia wapiennego(l - wyrnur6wka pieca, 2
gazu).
zaladowczewapniakai palrwa,3- odprowadzanre

Piece obrotowe s4 to poziome cylindry metalowewylozone ceglQogniotrwat4(o dlugo5ci 40 m i Srednicy2,5 m). Niewielkie nachyleniew stosunkudo poziomu pozwala na
swobodne przesuwaniesiE materialu poddawanegowypalaniu w trakcie obrot6w cylindra
(24 obr./min). Cieplo potrzebnedo wypalaniawapniakadostarczanejest z gazamispalinowymi powstaj4cymiw wyniku spalaniataniego paliwa - mialu wqglowego w przeciwprqdzie do strumieniawypalanegomaterialu.
piece obrotowe do wypalania wapna ustqpuj4piecom szybowym pod wzglqdem ekonomiki wykorzystaniaciepla i wymagaj4wigkszychnaklad6w inwesfycyjnych,ale z uwagi na
mozliwoSi wykorzystywaniadrobnych asortyment6wwapienia (ponizej 50 mm) pozwalaj4
na znacznezmniejszenieiloSciodpadow wylwarzanychw kamieniolomach.
Najnowsz4 metod4 produkcji wapna jest wypalanie kamienia wapiennegow piecach
fluidyzacyjnych. Metoda ta polega na przetlaczanrupowietrza potrzebnego do procesu
wypalania przez warstwg rozdrobnionegowapniaka.Do warstwy fluidalnej wprowadza siQ
gazowe.ciekle lub stale (rozdrobnione)paliwo, przez co wypalanie wgglanu wapniowego
przebiegaw stante zawieszeniamaterialuw gorqcych gazachspalinowych.
Produkty wypalania kamienia wapiennego - klasyfikacja i charakterystyka
Wapno palone otrzymane w wyniku wypalania kamienia wapiennegoklasyfikuje siQ
wedlug jego cech fizycznych,chemicznychi postacihandlowej.
I. W zale1noSciod zawartoScitlenku magnezowegorozroLniasig:
wapno wapniowe (o zawartoSciMgO < 5o ),
wapno magnezjowe(o zawartoSciMgO > 5%).
od szybkoScigaszenia(lasowania)dzieli siq wapno na:
2. W zaleZnoSci
szybko gaszEcesiq (czas gaszeniado 10 minut),
umiarkowanie gaszEcesiq (czas gaszenia10 - 30 minut),
sig (czasgaszeniapowyzej 30 minut).
wolno gaszEce
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od skladu chemicznegoi postacihandlowejwyroZniasiEwapno:
3. W zaleanoSci
wapno palone- CaO (w brylach i mielone),
wapno gaszone- Ca(OH)z(w postaciproszkulub ciasta).
Wapno palonew brylach uZywasiE,po przeprowadzeniugaszenia(lasowania),w postaci
ciasta wapiennego.Gaszenie (lasowanie) wapna palonego polega na uwodnieniu tlenku
wapniowego zgodnie z reakcjq:
CaO + H2O - Ca(OH)2+ 65,06kJ
MgO + H2O = Mg(OH)z + 34,33kI
Procestenjest egzotermiczny,przygaszeniu1 kg CaO wydzielasiq 950,4kJ ciepla.
W procesiegaszeniadulErolg odgrywaj4domieszkizawartew wapnie palonym -krzemiany i gliniany wapniowe.Zwiqzki te po dlulszym okresieuwadniaj4siQ,czemu towarzysry pecznienie,co ograniczauzywanietakiegowapna gaszonegow budownictwie.
Wapno palone o duzej zawartoSciCaO gasi siq szybko; wapno z zawartymw nim tlenkiem magnezowymwymaga dlulszego czasui wyZszeltemperaturygaszenia.
Bardzo istotn4 rolq w uzyskiwaniudobrej jakoSci wapna gaszonegoodgryvvatechnika
procesugaszenia,a zwlaszczadozowaniewody. Woda jest nie tylko czynnikiem uwodniaj4cym, lecz rowniez reguluj4cymtemperaturqprocesu(woda pobiera cieplo wydzielaj4ce
siQ przy uwodnieniu wapna i paruj4c usuwa go ze streff reakcji). Wysoka temperatura
wplywa koaguluj4cona wydzielaniesiq Ca(OH)r, a wiqc zmniejszajego pulchnoSc,zwiqkszacigZarobjgtoSciowy,obnrLawydajnoSi.
Jak wynrka ze stechiometriireakcji gaszeniawapna,do zgaszenia56 kg wapnapotrzeba
18 kg wody (na I kg CaO - okolo 0,3 kg HzO). W praktycena I kg wapnapalonegodaje
sig 2,5 kg wody, gdy| czqscz niej paruje, a ponadto w sklad ciasta wapiennegowchodzi
znacznynadmiar wody, zaleZnyod poz4danejjego gqsto5ci.Zbyt mala ilo5i wody uzyta do
lasowaniapowoduje tzw. spalaniesiQ wapna - produkt z6lknie, ma duz4 gqstoSi,traci
wlaSciwoSciwiqZEce;zbyl dula - daje produkt wilgotny, co utrudnia dalsz4j ego przerobkq.
W zaleZnoSciod iloSci wody uzytej do lasowaniamoZnauzyskai nastqpuj4ceodmiany
wapnagaszonego:
wapno hydratyzowane- Ca(OH)zw postaciproszku (suchogaszone),
ciastowapienne- [Ca(OH)z+ H2O],
mleko wapienne.
Wapno hydratyzowane sucho gaszonew postaciproszku,uzyskiwaneprzez gaszenie
wody, zawieraokolo 100% Ca(OH)2.Do j"go produkwapnapalonegoograniczonEiloSci4
cji mozna uZywai wapna palonegouzyskanegoz wypalania zarowno wapieni wysokoproa nawetdolomit6w.
centowych,jak i zdolomityzowanych,
Ciasto wapienne zawrerazazwyczaj50 7o Ca(OH)2 i 50 Vo wody. Jest ono plastyczne
dziEki temu, ze wodorotlenekwapniowy znajdujesiq w stanieduzego rozproszenia,a jego
poszczegolneziarna s4 otoczone warstewkami wodnymi - blonkami, ktore zmniej szajqc
tarcie miqdzy ziarnaminadaj4ciastuplastycznoSi.
Mleko wapienne j est zawiesin4 wodorotlenku wapniowego w wodzie (zawartolc
Ca(OH)z 11 50 Vo).
Wymagania j ako5ciowe dla r6znych rodzaj6w wapna produkowanegow Polsce
okreslaPolska Norma PN-90/B-30020ustanowionaprzez Polski Komitet Normalizacyjny
i obowi4zuj4ca
od I lipca l99l r. (tabela3.2.4).Zgodnieztym dokumentemrozroZntasiq:
wapno niegaszonew kawalkach,
mielone,
wapnoniegaszone
wapno suchogaszone(hydratyzowane).
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l aero z try c lirodzai owi gatLrrtkolwvapna(P N -90/l l -30020)
Tabela3. 2. 4.W y r n a g a n i a .j a k o S c i odrv
Roclzaj wapna
sucl-to
gaszone

nregaszone
rnielone

nlegaszone
w karvalkach

W y r nag a n i a

gaLunek

ZawartoScCaO
o/o, co najrnniej
ZawartoScMgO
0
, nie wiqc e-nyi z
Zawartoic aktywnego
C aO + M gO
o/o, co najmniej

extra

0l

02

03

01

n,

B5

94

9l

88

85

10

68

1,5

2,0

0,6

1,0

l <

2,0

? o

80

15

84

82

80

15

64

extra

0l

02

UJ

94

91

88

0,6

1,0

84

82

cr
Zawar t oSwilgo
c
Y o, nie wiqc ejn i z
Wymiary ziarenlub
kawalkow. lnrrl
Przesiewprzezsito
o oczkachkwadratowych
1 , 0m m , V o
0,2 mtn, oh, nie wiEcej
0,09 tnln, 7o nic wiqce-i

2,0
30-180

0
20,0

0
2.0
10,0

S
.
S i O z+ N R A l zO:,FzOr,P zO.iCOzi
N. rqd*t. t*tr-iaj4cego wymaganiadopuszczalnejzawartoSci
we wszystkichrodzajachwapnauzgadnianebpd4z dostawc4.
do produkcji:
Wyrnaganiadla wapnaniegaszonego
I
:
ceglywapienno-piaskowej
ntin, nie wiqcejniz20
czasgaszenia,
oC,
g a s z e n i &, n i e m ni ej ni Z70
te m p e ra tu ra
2.
betonukom6rkowego:
, n . l 0 -3 0
c z a sg a s z e n i ami
oC,nie mniej niz 60
gaszeni&,
temperatura
nornlaltra
dla budownictwa:zmianaobjEtoSci
Wyr""g*- dl. -apna suchogaszonego
g"t^*
Okr.r, - kt6tlt -.p""
"r.t
liczba dni od daty wysYtki- 90

n l e powinnowykazywacodchylenod normy:

mielonew opakowantun i epowinnowykazywacodchylenod rronny:
Ok*r, - kt6tyt" -apno niegaszone
liczba dni od daty wysylki 15
mieloneo irrnymuziarnienitt
w kawalkachi wapnoniegaszone
niegaszone
i odbiorc4.
producentem
rniqdzy
uzgodnieniu
po
kuZdorazowym
niz podarrow powylszej tabeli,
u pomiqdzyproducentem
aftoSciMgO dla danegogatunkupo uzgodnieni
**

a odbiorc4
NR - czqscinierozpuszczalne

Wymienione rodzalewapna, w zaleznoSciod zawartoScitlenku wapniowego, dzieli siq
na gatunki. RozroZniasig wiqc:
czterygatunkiwapna niegaszonegow kawalkach:extra,01, 02 i 03,
czterygatunki wapna niegaszonegomielonego:extra,01, 02 i 03,
01 i 02.
dwa gatunkiwapna sucho gaszonego(hydratyzowanego):
odsiew, przesiew, czas
HzO,
MgO,
(zawartoSi
CaO,
Badanianormowanychparametrow
i temperatura gaszenia)prowadzi siQ w standardowy spos6b wedlug opisow zawartych
w odpowiednichnormach, na przyklad: oznaczaniecech chemicznych(tlenku wapniowego,
magnezowego, Iqcznej zawartosci aktywnych tlenk6w wapniowego i magnezowego,
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wilgoci) podanejest w normiePN-76/B-04350i niekt6rez tych badans4 przedmiotem
czEScipraktycznejniniejszegocwiczema.
Zastosowaniewapna
Przemysl wapiennrczy jako 2rodlo materialow budowlanych, chociaz jest znacznie
starszyw por6wnaniu z cementowym,nie osi4gn4lw Polsce takiego stopnia rozwoju jak
przemysl cementowy.Dopiero w ostatnimokresie,z uwagi na zwigkszon4produkcjq ro2nego rodzaju nowoczesnychmaterialowbudowlanych, a zwlaszczabetonu kom6rkowego
(na przyklad gazobetonuwytwrzanego miqdzy innymi z CaO i proszku aluminiowego),
obserwujesiq ponownyjego iloSciowyrozw6j.
hnponuj4cejest jednak szerokiespektrumzastosowanproduktow przemysluwapienniczego - wapna i ditlenku wEgla- w rohnych galgziachprodukcji. W tabeli 3.2.5 pokazano
najwazniejszewyroby oraz galgzieprzemyslu,w ktorych wykorzystujesiEwapno palone.
Tabela3.2.5.Galgzieprzernyslu,
w ktorychstosujesiq wapnopalonei niektoreproduktyotrzymywaneprzyjego
wykorzystaniu

WAPNO PALONE

Hutnictwo

Sodakalcynowana- CaCO3
Soda kaustyczna- NaOH

wod i Sciekow
Oczyszczanie

56l Bertholetta- KCIO3

Przemyslpapierniczy

Wapno chlorowane(biel4ce)- CaCl(OCl)
Chloroform - CHCI3

Przemyslmaterialowbudowlanych

Przemyslwlokienniczy
Przemysl tluszczowy

Saletrawapniowa- Ca(NOt)z
Wqglik wapniowy (karbid) - CaC2

Przemyslfarb i lakierow

Cukier

Przemyslsk6rzany

3.2.6.Opis cwiczenia
Cel iwi czenia
z problematyk4wypalaniakarnieniawapiennegooraz
Celem iwiczenia jest zapoznanrc
kontrol4jakoSciuzyskiwanegow tym procesieproduktu- wapnapalonego.
Zadania
1. Przeprowadzicw warunkach laboratoryjnychproces wypalania kamienia wapiennego
w stalej temperaturze(wybranej z zakresu600-900oC) oraz okreslonym czasie(10-45
minut).
Szczegolowewarunki i parametry wypalania podaje prowadzqcy twiczenia.
2. OznaczyciloSi COz wydzielonegow trakcieprocesuwypalaniakamieniawapiennego.
3. W otrzymanymprodukciestalymoznaczyczawartoSiaktywnychtlenk6w CaO i MgO.
4. Na podstawie uzyskanychwynikow okreSlic stopien rozkladu wpglanu wapniowego
i klasEotrzymanegowapna.
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Sprzgt i odczynniki
SprzEt:
I. Zestawdo wypalaniakamieniawapiennegopokazanyna rysunku3.2.2.
2. W agaanalityczna.
3. Pipety20,25 i 50 cm'.
4 . Mohdzierz porcelanowy.
5. Sito z oczkami0,2 mm.
6. Naczynkowagowe
1 . Kolba stozkowa300 cm'.
B. Szkielkozegarkowe.
9. Plyta grzeJna.
Odczynniki:
1. Roztwor KOH o stgzeniu30 o/owag.
2. RoztworKOH o stqzeniu1 M.
3. RoztworHCI o stgzeniu1 M.
4. Roztw6r fenoloftaleiny.
5. Woda destylowana.
Opis aparatury
Laboratoryjny zestaw do badania procesu wypalania kamienia wapiennego (rysunek
5 .2.2)skladasiq z:
ukladu dozuj4cegopowi etrze(agregatsprqzarkowyz zaworemredukcyjnym),
pieca z reaktorem rurowym (porcelanowa rura do spalan) do wypalania kamienia
wapiennego,
ukladu pluczek do absorpcjiCO2 wydzielonegopodczasprocesu.

do atmosfery
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clo badaniawypalaniakamieniawapiennego(1 - kompresor;
Rysunek3.2.2. Schematzestawulaboratoryjnego
2 - z a w 5 r r e d u k c y j n y ; 3 , 4 , 91, 0 - p l u c z k i ;5 - r e a k t o r , 6 - p i e c ; 7 - k o r k i s i l i k o n o w e8; - l o d k a p o r c e l a n o w a )

powietrze z agregatusprgzarkowego- kompresora (1) poprzez zaw6r redukcyjny (2)
przechodzido pluczek (3) i (4) i nastEpniewprowadzanejest do porcelanowej rury do
wypalania kamienia wapiennego (5), umieszczonejw piecu rurowym (6). Pluczka (4)
wypelniona jest 30% roztworem KOH w celu oczyszczenrapowietrza od COz. Pusta
przed przypadkowym ,,przerzuceniem"roztworu KOH
pluczka (3) stanowi zabezpreczenie
do wEza lqczqcegoaparaturez agregatemsprQzarkowym.Powietrze do wypalania podaje
siE z szybkoSci41 - 3 pQ.herzykowna sekundq,obserwujqcje * pluczce (a). Do wnqtrza

1,1r

rury (5) wprowadzasig lodkg porcelanow4(8) z badan4probk4 wapniaka.Gazy poreakcyjne (powietrze wraz z wytworzonym w procesieditlenkiem wqgla) po opuszczeniureaktora przechodz4przezpluczki (9) i (10). Pluczka (10) wypelnionajest SciSleodmierzon1
iloSciq dokladnie lM roztworu KOH, co pozwala na polniejsze oznaczenieiloSci COz
wydzielonegow procesie wypalania. Pusta pluczka (9) zabezpieczaprzed ,,zassaniem"
roztworu KOH do porcelanowegoreaktora. SzczelnoSiukladu reakcyjnego zapewniajE
silikonowekorki (7a) i (7b) nalolone na konce rury porcelanowej.
Wykonanie 6wiczenia
Cwiczenieskladasip z kilku etap6w:
1) przeprowadzenia
procesuwypalaniapr6bki kamieniawapiennego,
2) oznaczeniaditlenku wEglawydzielonegow procesie(metodEalkacymetrycznQ,
3) oznaczenraw stalym produkcie powstalyrnw wyniku przeprowadzonegoprocesuzawartoSciaktywnychtlenk6w wapniowegoi magnezowego(metod4alkacyrnetrycznqzgodnie
z normq PN-76/B04350).
Wypalaniekamieniawapiennego
W celu przeprowadzenrawypalania nale|y :
l. UmieszczonEw piecu rurQdo spalan(reaktor)nagrzacdo temperatury,w ktorej prowadzony bEdzietenniczny rozkladwqglanuwapniowego:
2. Z kamieniawapiennegorozdrobnionego
do ziarenwielkoScido 5 mm, suszonegow temperaturze105-110"Cdo stalejmasy, odwa|yc w l6dce do spalanprobkE2-2,5 g (z dokladnoSci4
do 0,001g).
3 . Przygotowai czpic analitycznqzestawu.W tym celu:
a) napelnii pluczkE(10) SciSleokre6lon4objEtoSci4I M roztworu KOH, ktor4 naleZy
obliczyc na podstawiemasy wypalanejprobki kamienia wapiennego(prty zaloZeniu
100% zawartoSciCaCO: i zupelnegojego rozkladu), zaokraglaj4cwynik w gorE do
pipet sluz4cychdo napelniania(20,25,50 cm').
objqtoScirownej objEtoSciom
b) ustawic natqlenieobjqtoScioweprzeplywupowietrzaz szybkoSci4I - 3 pEcherzykow
na sekundqza pomoc4pokrqtlareduktoraciSnieniaagregatusprEzarkowego.
W tym
czasiekorek (7a) nie powinienbyi pol4czonyzrurEdo wypalania.
4 . Polqczyc pluczki analityczne(9) i (10) z wylotem reaktora do wypalania wapniaka
(korkiem7b).
5 . Lodkq z odwaZk4wapniakawprowadzicdo wnqtrza reaktora,umieszczajqcjqw centrum
strefy grzelnej i natychmiast polqczyc rurQ z wqzen z agregatusprgzarkowego(korek
I a).
6 . Proces wypalania prowadzic w ci4gu zadanegoczasu, kontroluj4c i reguluj4c w razie
potrzebyprzeplyw powietrza.
l . Po uplywie czasu przeznaczonegona wypalanie odlqczyi wlot powietrza do reaktora
(korek 7a), a lodkq wysun4c poza strefp grzejn4 (w kierunku wlotu powietrza) i po
ostygnigciu(2 - 4 rninuty)umieSciiw eksykatorze.
B. Wyl4czyc zasilaniepieca i przeplyw powietrza.
Oznaczenieilo5ci CO2 wydzielonegow trakciewypalania
1. Po wystygniqciulodkq z otrzyrnanymprodukternzwaZyc.Z roZnicy masy przed i po
reakcji,na podstawiestechiometriireakcjirozkladuwqglanuwapnia,wyliczyc iloSi CO,
podczasprocesu.
wydzielonego
Il2

OkreSlii iloSczaabZ. Roztwor KOH z pluczki(10) przeniesciloSciowodo erlentnajerki.
sorbowanegow nim COz tniareczkuj4czawartoSikolby i M HCI wobec fettoloftaleiny.
Oznaczenieaktywnychtlenkow wapniowegoi magnezowegow produkcieotrzymanympo
wypaleniu(na podstawiePN-76/8-04350)
Ozntrczeniepolega na przeprowadzeniutlenk6w wapniowegoi magnezowegow wodoich mianowanymroztworemkwasusolnego.W tym celu:
rotlenki i miareczkowaniu
1. Otrzymanqw wyniku wypalaniacal4 iloSi wapna utrzecw mozdzierzutak, aby w caloSci
probkqwymieszac,przenieSido
przeszlaprzezsito o wielkoScioczek0,2 mm. Przesian4
czynnoici wykonywacszybko!
suchego naczyntat szczelniezarnknqc.I4/szystkie
Z. Z przygotowanejw ten sposobprobki odwaZycna wadzeanalirycznejokolo 1 g wapna
do kolby stozkowej pojemno5ci 300 cffi3, dodai okolo 200 ct-,-,'wody pozbawionej
ditlenku wqgla (Swiezowygotowanej), przykryc szkielkiem zegarkowym i gotowa6 na
plycie grzejnejw ci4gu 5-10 min.
3. ZawartoSikolby ochlodzii, oplukai szkietkoi Sciankikolby wod4 ipo dodaniu2-3 kropel fenoloftaleiny, stale mieszaj4c roztw6r w kolbie, miareczkowac 1 M roztworem
kwasu solnego aZ do zaniku zabarwienia.MiareczkowanieuwaZa siE za zakoficzone,
jeSli po uplywie 5 minut nie pojawi siq ponownierozowe zabarwtenie.
ZawartoScprocentow4aktywnych tlenkow wapniowego i rnagnezowegow przeliczeniu
na tlenek wapniowy(X) obltczasiq wg wzoru.

X -
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lM roztworu
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Na podstawieuzyskanychwynik6w obliczyc stopienrozkladukarnieniawapiennego.
Wyniki badani obliczenzamiesciiw tabeliwedlugwzorutabeli3.2.6.
(wzor)
wapietrnego
Tabela3.2.6.Wyniki badarirozkladukarr.rienia
Temperaturawypalania:

C zasw ypal ani a:

Masa probki uzytejdo wypalania(netto)
Masa pr6bki po wyPaleniu(netto)
Masa wydzielonegoCO2

oL
D^

ObjEtoSdI M roztworu KOH uzytegodo absorpcji
KoH
objgtosc I M roztworuHCI uzytegodo miareczkowania
w KOH
Masa COz zaabsorbowanego

Vt [.*']
Vz [.-']
tnco2 tgl

ZawartoilcCaCOt w kamieniu wapiennym(na podstawiemcoz)

ZcttcoJ LVo)

Masa probki ulytej do oznaczeniaaktywnych tlenk6w CaO i MgO
ObjgtoSdlM HCI uzytegodo miareczkowania
ZawaftoilAaktywnychtlenkow wapniowegoi rnagnezowego

M tel

Iol
LbI

.g," tg]
tnco2 = ,gk-Sn, tgl

V [.rn']
X lVo)

waPnaPalonego
Klasauzyskanego

Klasq otrzymanegowapna (wedtug parametru zawarto5ci aktywnych tlenkSw CaO
i MgO) okreslii na podstawietabeli3-2.4.
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