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Słowa kluczowe 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek 
lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki 
zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotome-
tru UV-Vis wyposaŜonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania 
rozproszonego. Następnie na podstawie modelu CIE Lab dokonano obliczeń 
parametrów L, a, b opisujących jasność próbek oraz barwy chromatyczne. 
Stwierdzono liniową zaleŜność pomiędzy jasnością a zawartością niewypalone-
go węgla w badanych próbkach, a tym samym potwierdzono moŜliwość oceny 
zawartości węgla w lotnych popiołach na podstawie badań kolorymetrycznych. 
Na wynik pomiaru w nieznaczny sposób wpływa obecność w próbce substancji 
o zabarwieniu czerwonym, opisywanym parametrem a w modelu CIE Lab.  

Wprowadzenie 

Model barw CIE Lab został opracowany przez Międzynarodową Komisję 
Oświetleniową (CIE – fr. Comission Internationale de l’Eclairage). Barwy 
przedstawione w modelu CIE Lab odpowiadają punktom tworzącym bryłę prze-
strzenną, przedstawioną na rys. 1 [1]. 
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Rys. 1. Bryła barw w modelowym układzie CIE Lab [1] 

 
Osie a i b są do siebie prostopadłe. Punkt ich przecięcia odpowiada barwie 

achromatycznej. Prostopadle do płaszczyzny ab w punkcie barw achromatycz-
nych znajduje się oś jasności barwy L o skali od 0 (czerń) do 100 (biel). Współ-
rzędne a i b mogą przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Dodat-
nie wartości współrzędnej a określają udział barwy czerwonej, ujemne – zielo-
nej. Dodatnie wartości współrzędnej b odnoszą się do udziału barwy Ŝółtej,  
a ujemne – niebieskiej. CIE Lab stanowi matematyczną transformację prze-
strzeni CIE XYZ [1, 2]: 
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gdzie: 
X, Y, Z     – składowe trójchromatyczne barwy, otrzymane przez prze-

kształcenie składowych R (red), G (green), B (blue), 
Xo, Yo, Zo – składowe światła białego przyjętego za biel odniesienia. 
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Funkcja f(t) jest określona w następujący sposób: 
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ZaleŜności wiąŜące wartości L, a, b ze składowymi X, Y, Z są zaleŜnościa-

mi nieliniowymi i uwzględniają właściwości światła oświetlającego. Dla małych 
wartości, zaleŜności przechodzą w liniowe. 

Transformację tę wprowadzono w wyniku badań nad spostrzeganiem  
przez oko ludzkie róŜnic między barwami. RóŜnica pomiędzy dwiema barwami 
w przestrzeni Lab  ma postać: 

 

 ( ) ( ) ( )222 baLE ∆∆∆∆ ++=        

 
i jest odległością euklidesową pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni trój-
wymiarowej. 

Model Lab, mimo Ŝe nie umoŜliwia w pełni równomiernego rozłoŜenia 
barw w przestrzeni, jest obecnie najpopularniejszym sposobem opisu barwy  
i stanowi podstawę współczesnych systemów diagnostyki barw, pozwalającym 
dodatkowo na uniezaleŜnienie identyfikacji barw od klasy przyrządu rejestrują-
cego (np. kamery lub spektrometru).  

Pomiar barwy jest metodą wykorzystywaną do opisu jakościowego róŜnego 
typu produktów spoŜywczych (np. oleje roślinne), surowców naturalnych i ma-
teriałów mineralnych (np. węgiel kamienny, pyły wulkaniczne), a takŜe prepara-
tów farmaceutycznych, gleb i innych próbek środowiskowych [3–6]. Istota me-
tody wskazuje, iŜ moŜna ją równieŜ wykorzystać do badania barwy lotnych po-
piołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej, 
która jest uzaleŜniona od składu jakościowego popiołów [7–9]. Wykorzystanie 
techniki kolorymetrycznej w badaniach barwy lotnych popiołów pozwoliłoby na 
szybkie pomiary ilościowe, umoŜliwiające określanie zawartości niespalonego 
węgla w lotnych popiołach, który jest jednym z wyznaczników pozwalających 
na ocenę prawidłowości procesu spalania pyłu węglowego w konwencjonalnych 
elektrowniach zawodowych.  

Celem przeprowadzonych prac była ocena moŜliwości identyfikacji barwy 
lotnych popiołów generowanych podczas spalania paliw konwencjonalnych  
w kotłach energetyki zawodowej oraz wykorzystania pomiarów kolorymetrycz-
nych do oznaczania ilości niewypalonego węgla w badanych materiałach pyli-
stych. 
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1. Obiekty i metodyka badań 

1.1. Obiekty badań 

Obiektami badań były rzeczywiste próbki lotnych popiołów pobranych  
z leja elektrofiltru instalacji wytwarzania energii w elektrowni konwencjonalnej 
zasilanej pyłem węglowym. Zebrane próbki materiału analitycznego poddano 
badaniom w zakresie analizy zawartości węgla całkowitego. Oznaczenia te zo-
stały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium analitycznym Wydziału 
Badań Kontroli Eksploatacji Elektrowni Kozienice. Badania zrealizowano we-
dług wewnętrznej procedury badawczej oznaczonej symbolem PB-16/TECH 
(wyd. z dnia 30-04-2009). Pobrane próbki charakteryzowały się zawartością 
węgla w zakresie od 2,30 do 13,13% m/m. 
 
1.2. Badania spektrofotometryczne 

Do rejestracji widma badanych próbek popiołu wykorzystano technikę 
spektrofotometrii w zakresie światła widzialnego (od 400 do 800 nm). Pomiary 
przeprowadzono za pomocą spektrofotometru UV-Vis Jasco V-630 metodą od-
biciową z wykorzystaniem sfery integrującej, zbierającej światło rozproszone 
przez próbkę umieszczoną w specjalnej kuwecie. Powierzchnia próbki, od której 
następowało odbicie, a następnie rozproszenie promieniowania miała kształt 
koła o średnicy 20 mm. Schemat układu optycznego zawierającego sferę całku-
jącą przedstawiono na rys. 2. 

Istota działania sfery polegała na skupianiu światła z monochromatora na 
lustrze, które kierowało wiązkę przez górny otwór do sfery na próbkę. Próbka 
umieszczana była poziomo pod okienkiem kuwety pomiarowej. Wiązka światła 
padała na powierzchnię próbki pod kątem 8° względem normalnej do po-
wierzchni badanego materiału, a następnie ulegała odbiciu i rozproszeniu. Śred-
nica sfery integrującej, która została zastosowana w badaniach laboratoryjnych, 
wynosiła 70 mm, a jej wewnętrzna powierzchnia była pokryta warstwą siarcza-
nu(VI) baru. W pomiarach barwy stosowano źródło światła D65 i standardowy 
obserwator kolorymetryczny o polu widzenia 2°. Kalibrację aparatu przeprowa-
dzono, stosując jako wzorzec bieli czysty BaSO4. Parametry barwy określano na 
podstawie modelu CIE Lab, w którym barwa reprezentowana jest za pomocą 
składowej achromatycznej L i dwóch składowych chromatycznych a i b. Do 
analiz wykorzystano średnie wartości parametrów L, a, b (otrzymane z pięciu 
pomiarów kaŜdej próbki) wyznaczone za pomocą programu Spectra Manager. 
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Rys. 2. Schemat geometrii optycznej sfery integrującej zastosowanej w badaniach kolorymetrycz-

nych lotnych popiołów 
 
1.3. Badania rentgenograficzne 

Do badania składu pierwiastkowego próbek lotnych popiołów zastosowano 
skaningowy mikroskop elektronowy typu S-2460N (prod. Hitachi) wyposaŜony 
w mikroanalizator promieniowania rentgenowskiego EDS (prod. Noran Instru-
ments). Analizy przeprowadzano, stosując napięcie przyspieszające 20 kV oraz 
kąt odbioru wynoszący 25°. 
 
1.4. Analiza statystyczna wyników badań 

Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej w zakresie oce-
ny regresji liniowej pomiędzy zawartością węgla w próbce a parametrami opisu-
jącymi jasność oraz składowe barwy. Podczas prac wyznaczono współczynnik 
korelacji liniowej (r) według poniŜszego wzoru: 
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Współczynnik r przyjmuje wartości całkowite w przedziale od –1 do +1, 

przy czym wartości ujemne wskazują na malejący trend funkcji liniowej, a war-
tości dodatnie na trend rosnący. Gdy |r| = 1, to dopasowanie funkcji liniowej do 
punktów pomiarowych jest idealne, a więc wszystkie punkty leŜą na prostej. 
Natomiast w przypadku gdy r = 0, to zaleŜność liniowa pomiędzy xi i yi nie ist-
nieje. Dla innych wartości niŜ wymienione niezbędne jest ich skonfrontowanie  
z wartościami krytycznymi współczynnika korelacji (rkr), odczytywanymi  
z tabel dla przyjętego poziomu istotności. W niniejszej pracy przyjęto poziom 
istotności α = 0,05. Jako kryterium akceptacji liniowej zaleŜności pomiędzy 
wartościami doświadczalnymi przyjmuje się zaleŜność  |r| ≥ rkr [10]. 

2. Wyniki badań i ich dyskusja 

Na podstawie uzyskanych wyników badań określono zaleŜności pomiędzy 
stęŜeniem węgla w poszczególnych próbkach i wartościami barw składowych 
modelu CIE Lab (rys. 3 i rys. 4). W celu wykazania zaleŜności liniowej między 
tymi wielkościami wyliczono wartości współczynnika korelacji liniowej. 
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Rys. 3. ZaleŜność pomiędzy zawartością węgla w popiołach a jasnością barwy  
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Przedstawiona na rys. 3 zaleŜność parametru L, opisującego jasność próbki 
od zawartości węgla w badanych popiołach, charakteryzuje się współczynnikiem 
korelacji r = –0,962. Wartość bezwzględna wyznaczonego współczynnika jest 
większa od krytycznej wartości wynoszącej 0,878. Potwierdza to liniową zaleŜ-
ność pomiędzy wymienionymi parametrami. Wyznaczona zaleŜność posiada trend 
malejący, co oznacza, Ŝe próbki o większej zawartości węgla charakteryzują się 
niŜszą wartością parametru L. W związku z powyŜszym istnieje moŜliwość wyko-
rzystania pomiarów jasności do ilościowego wyznaczania zawartości węgla  
w próbce. Zbadano takŜe wpływ zawartości węgla na pozostałe parametry opisu-
jące barwę próbki, a takŜe wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi parame-
trami. Wpływ zawartości węgla na składową a, opisującą udział w efekcie kolo-
rymetrycznym barwy czerwonej i zielonej, przedstawiono na rys. 4. 
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Rys. 4. ZaleŜność pomiędzy zawartością węgla w popiołach oraz składową barwy a 
 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iŜ na obserwowany wypadkowy 
efekt oceny barwy węgla moŜe mieć wpływ składowa opisująca barwę czerwo-
ną, o czym informują dodatnie wartości parametru a. Jednak stosunkowo niskie 
wartości tego parametru (jego maksymalna wartość wynosiła 0,5) oraz współ-
czynnika korelacji liniowej r = 0,724 wskazują na znikomy wpływ barwy czer-
wonej na wypadkową barwę próbki badanego popiołu. Związkiem, który moŜe 
być odpowiedzialny za występowanie dodatnich wartości parametru a w opisie 
barwy jest tlenek Ŝelaza(III). Obecność związków Ŝelaza potwierdzono bada-
niami rentgenograficznymi (rys. 5). W związku z powyŜszym tlenki Ŝelaza znaj-
dujące się w lotnych popiołach mogą powodować generowanie nieznacznych 
błędów pomiarowych podczas oznaczania zawartości niewypalonego węgla  
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w popiele. Niemniej jednak zagadnienie wpływu tlenków Ŝelaza(III) na wynik 
pomiarów kolorymetrycznych wymaga szerszych badań przy wykorzystaniu 
populacji próbek o większej liczebności. 
 
 

 
Rys. 5. Widmo EDS próbki lotnego popiołu o zawartości węgla wynoszącej 13,13% m/m powsta-

łego na skutek spalania węgla kamiennego w kotłach energetyki zawodowej  
 
 

Na podstawie zaleŜności przedstawionej na rys. 6 moŜna stwierdzić, iŜ 
wzrost udziału barwy czerwonej powoduje obniŜenie parametru L opisującego 
jasność próbki, a więc próbka jest identyfikowana jako ciemniejsza. Tym sa-
mym wyniki badań zawartości węgla w lotnych popiołach, uzyskiwane metodą 
spektralną, będą zawyŜone w stosunku do pomiarów wykonanych metodą spa-
leniową wg procedury własnej opracowanej w Elektrowni Kozienice.  

Na rys. 7 przedstawiono liniową aproksymację zaleŜności między warto-
ścią parametru b, stanowiącego składową modelu CIE Lab, opisującą barwę 
Ŝółtą i niebieską oraz zawartością węgla w próbkach popiołowych. Współczyn-
nik korelacji r między tymi dwiema wielkościami charakteryzuje się niską war-
tością, wynoszącą 0,629, co wskazuje na brak korelacji liniowej. W związku  
z powyŜszym zawarte w popiele substancje o barwie Ŝółtej nie mają istotnego 
wpływu na wypadkowy efekt barwny charakteryzujący lotne popioły. Tym sa-
mym nie zaburzają one pomiaru spektralnego, na podstawie którego wyznacza-
na jest zawartość niewypalonego węgla w lotnych popiołach. 
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Rys. 6. ZaleŜność pomiędzy składowymi barwy L i a  
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Rys. 7. ZaleŜność pomiędzy zawartością węgla w popiołach oraz składową barwy b  

Podsumowanie 

Przeprowadzone prace wskazują, iŜ model CIE Lab moŜe być przydatny do 
identyfikacji jasności próbek lotnych popiołów oraz oceny wpływu poszczegól-
nych barw na wypadkowy efekt kolorymetryczny, charakteryzujący próbki lot-
nych popiołów, który moŜe być identyfikowany metodami spektrofotometrii  
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w zakresie światła widzialnego. Analiza parametrów składowych modelu CIE 
Lab wykazała, Ŝe próbki róŜnią się przede wszystkim jasnością wynikającą  
z zawartości węgla. NajniŜszą jasnością (L = 37,82) charakteryzowała się prób-
ka zawierająca największe ilości węgla (13,3% m/m). Natomiast najwyŜszą 
jasnością (L = 57,04) próbka o najmniejszej zawartości węgla (2,3% m/m). Za-
leŜność pomiędzy składową L a zawartością węgla moŜna opisać równaniem 
liniowym, bowiem współczynnik korelacji przekracza wartość krytyczną.  
W związku z powyŜszym istnieje moŜliwość ilościowego oznaczenia zawartości 
niewypalonego węgla na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych w zakre-
sie światła widzialnego. We wszystkich zbadanych przypadkach wartość skła-
dowej a modelu CIE Lab była dodatnia, wskazując na potencjalną obecność 
barwy czerwonej. Składowa a przyjmowała wartości od 0,21 do 0,50, co dowo-
dzi jednak niskiego udziału tej barwy w identyfikowanym efekcie barwnym 
charakteryzującym lotne popioły. Weryfikacja potencjalnej zaleŜności liniowej 
pomiędzy parametrem a, opisującym barwę czerwoną, a zawartością węgla  
w próbce wymaga dalszych badań na populacji próbek o większej liczebności. 
Podczas badań stwierdzono natomiast brak udziału  barwy Ŝółtej w wypadko-
wym efekcie kolorymetrycznym.  
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Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego 
pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównowaŜonego rozwo-
ju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. 
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Application of the CIE Lab model in research of fly ash colour 
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Fly ash, CIE Lab model, chromatic colour, lightness, colorimetry. 

Summary 

The article presents the results of colorimetric measurements of samples  
of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. 
Colorimetric measurements were realised using a UV–Vis spectrophotometer, 
equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registration. 
Then, based on the CIE Lab model, the calculations of the L, a, b parameters 
describing the brightness of samples and chromatic colours were performed.  
A linear correlation was found between brightness and unburned coal content  
in research samples, which confirmed the possibility of the assessment of coal 
content in fly ash, based on colorimetric research. Measurement results are 
slightly influenced by the presence in the sample of a substance of a red colour, 
described by a parameter in the Lab model.  
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