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Ocena warunków procesu precypitacji
wêglanu wapnia w reaktorze gaz(CO2)-lift
Wprowadzenie

Czêœæ doœwiadczalna

Wêglan wapnia produkowany jest w skali przemys³owej
w reaktorach zawiesinowych. W procesie otrzymywania
str¹canego wêglanu wapnia (Precipitated Calcium Carbonate
– PCC) kawa³ki wapienia po uprzednim rozdrobnieniu s¹
rozk³adane w temperaturze 1000–1100oC na tlenek wapnia
(wapno palone) i dwutlenek wêgla. CaO jest rozdrabniany
i poddawany dzia³aniu wody, w wyniku czego otrzymywany
jest wodorotlenek wapnia (wapno gaszone). Zawiesina
Ca(OH)2 jest karbonizowana, a produktem koñcowym jest
wêglan wapnia. Drobnoziarnisty CaCO3 ma szerokie zastosowanie przede wszystkim jako wype³niacz w farbach, papierach, tworzywach sztucznych, jest te¿ u¿ywany do produkcji
smarów, w przemyœle szklarskim, tekstylnym i w produkcji
leków [1]. Ró¿norodne zastosowania wêglanu wapnia wymagaj¹, aby produkt ten charakteryzowa³ siê za³o¿on¹ wielkoœci¹ cz¹stek i okreœlon¹ struktur¹. Wielkoœæ i morfologia otrzymywanych cz¹stek wêglanu wapnia zale¿y od stê¿enia reagentów, temperatury, pH, czasu trwania procesu [2] oraz
obecnoœci ró¿nych dodatków nieorganicznych i organicznych
[3]. Wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na charakterystykê
otrzymywanego produktu jest równie¿ wybór typu reaktora,
jego geometrii i intensywnoœæ mieszania [4, 5].
W prezentowanej pracy CaCO3 otrzymywano w reaktorze
pêtlicowym typu airlift z cyrkulacj¹ wewnêtrzn¹, gdy reagentem by³ wodorotlenek wapnia wprowadzany w postaci zawiesiny i gazowy CO2. Sumaryczne równanie reakcji prowadz¹cej do utworzenia nierozpuszczalnego wêglanu wapnia
mo¿na przedstawiæ jako:

Wêglan wapnia otrzymywano w reaktorze pêtlicowym typu
airlift z cyrkulacj¹ wewnêtrzn¹, zbudowanym z dwóch
wspó³osiowych kolumn: zewnêtrznej (Dz/Dw = 80/72 mm,
H = 800 mm) i wewnêtrznej (dz/dw = 50/45 mm, h = 380 mm).
Dystrybutor gazu w postaci metalowego pierœcienia o œrednicy zewnêtrznej 40 mm z otworami o œrednicy 0,5 mm, zamontowano na wysokoœci dolnej krawêdzi kolumny wewnêtrznej.
Czujnik konduktometryczny zamocowano w strefie opadania
na wysokoœci 220 mm nad dnem reaktora.
Proces str¹cania wêglanu wapnia prowadzono w sposób
pó³periodyczny. Reaktor nape³niano œwie¿o przygotowan¹ zawiesin¹ wodorotlenku wapnia, a nastêpnie otwierano dop³yw
gazu: czystego dwutlenku wêgla lub mieszaniny powietrza
i dwutlenku wêgla. W czasie reakcji rejestrowano zmiany
przewodnictwa. Otrzymane cz¹stki wêglanu wapnia przes¹czano, przemywano etanolem i suszono, a strukturê otrzymanego CaCO3 okreœlano na podstawie rentgenowskiej analizy
dyfrakcyjnej (XRD).

Ca(OH)2 + CO2 ® CaCO3¯ + H2O

Dyskusja wyników
Czas reakcji str¹cania CaCO3 okreœlano na podstawie pomiarów przewodnictwa elektrolitycznego mieszaniny reakcyjnej. Przyk³adowe zmiany wzglêdnego przewodnictwa w czasie
przedstawiono na rys. 1. Jako czas reakcji przyjmowano czas,
po którym przewodnictwo roztworu zaczyna³o rosn¹æ, co
œwiadczy³o o powstawaniu rozpuszczalnych jonów wodorowêglanowych w roztworze w wyniku reakcji CO2 z CaCO3. Na
podstawie wyznaczonego czasu koñca reakcji wyznaczano
wzglêdny nadmiar dwutlenku wêgla potrzebnego do przere-

(1)

W trakcie tego procesu dwutlenek wêgla wnika z fazy gazowej do granicy fazy ciek³ej, gdzie w warstwie granicznej reaguje z wodorotlenkiem wapnia. Nieprzereagowany w warstwie granicznej CO2 dyfunduje do wnêtrza fazy ciek³ej
i wchodzi w reakcjê z obecnym tam Ca(OH)2. Reakcja gazowego CO2 ze sta³ym Ca(OH)2 wymaga rozpuszczenia sta³ego reagenta [1]. W czasie reakcji w fazie ciek³ej obecne s¹ nastêpuj¹ce jony: OH-, Ca2+, CO32- oraz cz¹stki sta³e: nie przereagowany wodorotlenek wapnia, wodorotlenek pokryty str¹conym wêglanem wapnia, produkt – wêglan wapnia, aglomeraty o mieszanym sk³adzie [1]. Szybkoœæ reakcji otrzymywania
CaCO3 z zawiesiny zale¿y od szybkoœci absorpcji CO2, wielkoœci cz¹stek substratu Ca(OH)2, stê¿enia Ca(OH)2, które
zmieniaj¹ siê w czasie reakcji [1, 6].

Rys. 1. Zmiany wzglêdnego przewodnictwa mieszaniny reakcyjnej w czasie; u CO2 = 0,028 m/s, x VCO2 = 0,075; A – c Ca2+ = 7,7
mmol/dm3, B – cCa2+ = 15 mmol/dm3, C – cCa2+ = 30 mmol/dm3
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agowania wprowadzonego do reaktora wodorotlenku wapnia,
E, wed³ug równania):
E=

V rz - V t
Vt

(2)

gdzie Vrz jest objêtoœci¹ dwutlenku wêgla zu¿yt¹ w rzeczywistym procesie, a Vt obliczon¹ ze stechiometrii reakcji.

Rys. 2. Wzglêdny nadmiar CO2 w zale¿noœci od stê¿enia zawiesiny
Ca(OH) 2 przeliczonego na jony Ca 2+ ;  – c Ca2+ =75 mmol/dm 3 ,
uG = 0,002 m/s, xVCO2 = 1, £ – cCa2+ = 75 mmol/dm3, uG = 0,028 m/s,
xVCO2 = 0,075
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Zale¿noœæ wzglêdnego nadmiaru CO2 od stê¿enia wprowadzonego wodorotlenku wapnia zamieszczono na rys. 2. Wraz
ze wzrostem stê¿enia Ca(OH)2 w zawiesinie reakcyjnej nadmiar CO2 wprowadzanego do reaktora do momentu zakoñczenia reakcji maleje. Przyczyn¹ mo¿e byæ zwiêkszenie szybkoœci
absorpcji w przypadku wiêkszego stê¿enia Ca(OH)2 [1, 6, 7],
czego efektem jest wy¿szy wspó³czynnik przyspieszenia absorpcji. Mechanizm przyspieszenia absorpcji w obecnoœci
drobnoziarnistego cia³a sta³ego wywo³ywany mo¿e byæ [7]: (I)
reakcj¹ zaabsorbowanego gazowego sk³adnika z cz¹stkami
sta³ego reagenta w zawiesinie, (II) rozpuszczaniem cz¹stek
cia³a sta³ego i reakcj¹ rozpuszczonego sk³adnika ze sk³adnikiem fazy gazowej, (III) obecnoœci¹ cz¹stek drobnoziarnistego
cia³a sta³ego w warstewce granicznej, która mo¿e przyczyniæ
siê do przenoszenia zaadsorbowanego sk³adnika z granicy faz
gaz-ciecz w g³¹b roztworu oraz (IV) przez kombinacjê wymienionych zjawisk. Mo¿liwe jest te¿ nieca³kowite przereagowanie Ca(OH)2, jednak analiza XRD wykazuje w produkcie tylko obecnoœæ wêglanu wapnia (Rys. 3). Prowadzenie reakcji
str¹cania mieszanin¹ powietrza i dwutlenku wêgla dla identycznego obci¹¿enia reaktora CO2, w przeprowadzonych doœwiadczeniach nie wp³ywa na zmianê iloœci wykorzystanego
dwutlenku wêgla (Rys. 2 – kwadraty) w porównaniu z reakcj¹
prowadzon¹ z udzia³em czystego CO2 (Rys. 2 – kó³ka).
Wzglêdny nadmiar CO2 potrzebnego do str¹cenia wêglanu
wapnia w reakcji z wodorotlenkiem wapnia dostarczanym
w postaci zawiesiny lub roztworu przedstawiono na rys. 4
w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywu gazowego reagenta dla
tej samej iloœci Ca(OH)2 wprowadzonej do reaktora. W przeprowadzonych doœwiadczeniach rzeczywista iloœæ potrzebnego do reakcji dwutlenku wêgla jest mniejsza w przypadku
procesu prowadzonego z u¿yciem zawiesiny Ca(OH)2. Obecnoœæ cz¹stek sta³ych w mieszaninie reakcyjnej sprzyja absorpcji CO2, czego efektem jest skrócenie czasu potrzebnego
do przereagowania wprowadzonego Ca(OH)2.
Podsumowanie

Rys. 3. Wykresy analizy XRD otrzymanych produktów reakcji:
A – cCa2+ = 75 mmol/dm3, uG = 0,002 m/s, xVCO2 = 1; B – cCa2+ =
= 75 mmol/dm3, uG = 0,028 m/s, xVCO2 = 0,075

Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹ na zmniejszenie
wzglêdnego zu¿ycia dwutlenku wêgla podczas precypitacji
cz¹stek CaCO3 wraz ze wzrostem stê¿enia zawiesiny wodorotlenku wapnia. W badanym zakresie parametrów zwiêkszenie prêdkoœci przep³ywu gazu przez dodanie powietrza do
CO2 nie wp³ywa³o na zmianê czasu zakoñczenia reakcji. Czas
reakcji w uk³adzie zawiesina Ca(OH)2 – gazowy CO2 jest
krótszy ni¿ czas reakcji przebiegaj¹cej w uk³adzie roztwór
Ca(OH)2 – gazowy CO2.
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Rys. 4. Wzglêdny nadmiar CO2 potrzebny do reakcji str¹cania
CaCO 3 w zale¿noœci od prêdkoœci przep³ywu gazu; c Ca2+ =
= 7,7 mmol/dm3, xVCO2 = 1; £ – zawiesina, p – roztwór
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