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 بنام حق 

 پودر کربنات کلسیم-1

که سفید رنگ و در مش های مختلف تولید می شود یکی از پر  3CaCOبا فرمول شیمیایی پودر میکرونیزه کربنات کلسیم 

جمله صنایع شیمیایی، پلیمرها، صنایع غذایی و بسیاری دیگر از  مصرف ترین مواد به عنوان پر کننده در صنایع مختلف از

 صنایع می باشد.

 

 

  

 

 

 

 : )GCC(1کربنات کلسیم آسیاب شده  -1-1

ستخراج سنگ روش پس از ا نیدر ا .استروش کوبش یا روش های خردایش مکانیکی قابل تهیه این پودر میکرونیزه از 

 .کنندی خرد م یمتر یاز معادن با استفاده از سنگ شکن آن را تا ابعاد سانت میکربنات کلس

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ground Calcium Carbonate 
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 ستفاده ازپس با اسرسانند و  یم متریلیم زین را به ساآغلطک  ایمانند کوبه  یزاتیبا استفاده از تجه یدر مرحله بعد

 یزهایاسده را در خرد ش سپراتور ذرات یکرده و با استفاده از دستگاه ها زهیکرونیبه پودر م لیآن را تبد لیدستگاه بال م

 کنند. یم یمختلف جداساز

 نیله ااز جم باشد یم یاریبس یها تیمحدود یدارا یانرژ ادیز اریروش عالوه بر استهالک و مصرف بس نیبا ا دیتول

 .باشد یشکل ذرات پودر م ها اندازه و تیمحدود

  جوابگوی کیفیت مورد تقاضای بسیاری از صنایع نمی باشد.دیگر  امروزه این محصول

 

       )PCC(2کربنات کلسیم رسوبی -1-2

کربنات  زیرا مورفولوژی بلورهای، است (GCC)میکرونیزه  این محصول در حقیقت شکل کامل شده کربنات کلسیم 

ایش صوالت افزمح کیفیت ارتقاءمندی برای استفاده از آن برای به همین دلیل عالقه در طول فرآیند بهبود می یابد.  کلسیم

 یافته است. 

که  ه می شوداز فرآیندهای شیمیایی استفاد به جای خردایش مکانیکی (PCC)کربنات کلسیم رسوبی برای تولید پودر

 می باشد. مهمپاسخ این نیاز 

با  ش دادن آنواکن و تولید آهک اکتیو پخت آهک وکربنات کلسیم در کوره سنگ کربنات کلسیم رسوبی از حرارت دادن 

 گردد. می گاز دی اکسید کربن تولید

                      CaCO3+Heat                               CaO + CO2                       

CaO + H2O                                  Ca(OH) 

Ca(OH)2 + CO2                                       CaCO3 + H2O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Precipitated Calcium Carbonate 
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ن آن راکنده شدابلیت پکربنات کلسیم رسوبی پودری است سفید رنگ، بی بو و بی مزه، تقریبًا نامحلول در آب که قدر واقع 

 1841 در سال John E. Sturge Ltdشرکت انگلیسی کربنات کلسیم رسوبی برای اولین بار توسط  بسیار خوب است.

 آغاز شده است.  Pulp & Paperمریکا توسط کارخانه در آ آنتولید صنعتی  تولید شد اما

، شرکت آلمان Solvayانگلستان، شرکت  ICIشرکت سوئیس،   Omyaشرکت تولید کنندگان بزرگ این ماده در جهان 

S.L  انگلستان و شرکتScara باشندفرانسه می. 

 ی معدنی حلکند و در اغلب اسیدهاقابل توجهی جاذب روغن بوده، با آب یک محلول قلیایی ایجاد میاین ماده به مقدار 

گردد و به یی و با خلوص باال تولید میکربنات کلسیمی است که به شیوة شیمیا (PCC)شود. کربنات کلسیم رسوبیمی

م ربنات کلسیواند در تمامی کاربردها جایگزین کتشود. این ماده میهمین علت به آن کربنات کلسیم سنتزی نیز گفته می

GCC  دارد. نیز خاصیگسترده شده و عالوه بر آن کاربردهای 

 :رسوبی کربنات کلسیم کاربردهای -3

ها و انواع  ، پالستیکزیو رنگ سا چسبصنایع ، سازی کاغذصنایع عبارتند از:  PCCترین موارد مصرف مهماز 

 می باشد. ، صنایع آرایشی و بسیاری صنایع دیگر و داروئی غذایی، صنایع یپلیمرکامپاندهای 

  

 

  

  

  :ک مادة عنوان ی بهمی باشد که در صنایع کاغذ سازی  رسوبی کربنات کلسیم یکی از مصارف اصلیکاغذ سازی

  مورد استفاده قرار می گیرد.در این صنعت پوششی و یک نوع فیلر 

 :ردد.گنیاز دی اکسید تیتانیوم  ازخشی تواند جایگزین بمیها . این ماده به عنوان رنگینه در رنگصنايع رنگ 

 :کلسیم  کربنات تولید کنندگان مواد آرایشی و خمیر دندان از مهمترین مصرف کنندگان صنايع آرايشی و بهداشتی

 رسوبی در این بخش هستند. 
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 :لسیم از کرود. کربنات در این صنعت انواع بسیار ریز کربنات کلسیم رسوبی به کار می صنايع پالستیك و الستیك

ه ه این مادنماید. مهمترین پلیمر مصرف کنندها را بهتر میکلوخه شدن پلیمرها جلوگیری نموده و خواص پراکندگی آن

  (PVC) پلی وینپل کلراید است

  :رای این بع ریز دانه آن در ساخت انواع مرکب چاپ استفاده شود. نوتواند کربنات کلسیم امولسیونی می مرکب چاپ

 منظور کاربرد بیشتری دارد.

  :اده از استفسدر جال دهنده و پاک کننده فلزات از کربنات کلسیم به عنوان عامل کمکی لخته مواد پاك کننده

 شود.می

 :عت تبر این صنشود و باید با استانداردهای معدر این صنعت از کربنات کلسیم بسیار مرغوب استفاده می صنايع دارويی

فیلر در  ه عنوانبها ،  آنتی بیوتیکانواع مطابقت داشته باشد. این ماده برای تهیه شربت و قرص ضد اسید، در ساخت 

 گردد.یم مصرف میمل تأمین کلسهای کلسیم به عنوان عادر قرص تولید انواع قرص ها و همچنین

  :مس نیز گردد و در ساخت آداکربنات کلسیم در صنایع غذایی به عنوان خنثی کننده اسیدیته مصرف میصنايع غذايی

 کاربرد دارد.
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 شرح فرآيند-4

 

 کوره پخت يا کلسینیشن 

 

ز پس از استخراج سنگ کربنات کلسیم از معدن و رساندن آن به سای 

ین مناسب در کوره پخت آهک که از نوع ایستاده و یا شفت می باشد ا

 ماده معدنی تبدیل به اکسید کلسیم یا همان آهک اکتیو می گردد.

 

2CaO + CO                 +Heat3CaCO 

گاز  که ایندی اکسید کربن نیز تولید می شود در فرآیند پخت آهک گاز 

 گیرد.می مورد استفاده قرار PCCدر فرآیند تولید 

 

 واحد تولید شیر آهك 

 ه راکتوررسال بامحلول شیرآهک تولید، تصفیه و آماده سازی شده برای  ،در این واحد از واکنش بین آهک اکتیو و آب

 آماده می شود.

2Ca(OH)                 O2CaO + H 

 

تنظیم  اتتجهیز این بخش شامل مخازن هیدراتاسیون آهک اکتیو با همزن های ویژه، تجهیزات تصفیه، مخازن نگهداری و

 ود.شکننده غلظت شیر آهک می باشد. محلول آماده سازی شده از طریق پمپ های ویژه به راکتور تزریق می 

ی نالیزهامشخصات شیر آهک توسط سیستم کنترل کامپیوتری و آسرعت انتقال، غلظت محلول، دمای محلول، و سایر 

 مخصوص کنترل می شوند.
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  2واحد آماده سازیCO 

واحد انتقال  باشد به این واکنش کلسینیشن و سوختن گاز متان می از پخت آهک که حاصله تولید شده در کور 2COگاز 

 مخصوص به واحد راکتور تزریق می گردد.یافته و پس از تصفیه و آماده سازی به وسیله کمپرسورهای 

 

 

  واحد راکتور 

 2COدی و گاز باشند. شیر آهک تولی این واحد مجهز به چندین راکتور مخصوص می باشد که در واقع قلب کارخانه می

 ها نزسرعت کار هم شوند، فشار، دما، غلظت و سرعت ورود مواد، می آماده شده و مواد شیمیایی کمک واکنش وارد راکتور

ا تشود  می مرل انجاپردازش شده و پروسه واکنش کامالً تحت کنتقیق توسط کامپیوتر کنترل کننده و سایر شرایط بسیار د

 محصول مورد نظر تولید گردد.

O2+ H(PCC) 3CaCO                          2+ CO 2Ca(OH)  

کند. به  نامحلول بوده و به سرعت رسوب می با محلول شیر آهک محصول کربنات کلسیم درآب 2COپس از واکنش گاز

د آبگیری این محصول به وسیله پمپ های مخصوص به واح گویند. می( PCC) کربنات کلسیم رسوبی این دلیل به آن

 انتقال می یابد.

 

   واحد آبگیری 

این دستگاه  شود.در این مرحله کربنات کلسیم رسوبی تولید شده همراه با مقداری آب وارد دستگاه فیلتر پرس می 

یک سفید با کرا گرفته و آن را به صورت PCC هیدرولیک آب  پیشرفته با استفاده از صافی های مخصوص و تحت فشار

 درصد تبدیل می نماید. 15الی  10رطوبت 
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 واحد خشك کن 

 

ی شود. تبدیل مPCC به پودر خشک و  Impact Dryerدر این واحد کیک سفید بوسیله حرارت در دستگاهی به نام 

 در سیلو ذخیره می شود.  سیستم فیلتراسیون خاصی جمع آوری و به وسیله دستگاه سیکلون و PCCپودر 

 باشد. یا بسته بندی شده در کیسه قابل ارائه می محصول ذخیره شده بر اساس سفارش به صورت فله و
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 PCCانواع مختلف -5

 هر یافت. یم دستدر واحد راکتور با کنترل عوامل واکنش می توان به چندین نوع ار کریستال های مختلف کربنات کلس 

 یک از کریستال ها مصارف خاص خود را دارند.

 نیز دست یافت. رونمیک 03/0_08/0می توان به ابعاد  میکرون دارند ولی 5/2الی  1کریستال های معمولی اندازه ای بین 

 .( معروف می باشدUFC) یا Uultrafineبه  با این ابعاد کریستال کربنات کلسیم

 لید انواعنایع توصصنایع کاغذ سازی، داروسازی، رنگ سازی،  در ،تولیدی با این روش بسته به نوع یانواع کریستال ها

رف ( مصاFillerو پلی پروپیلن برای به دست آوردن خواص مکانیکی بهتر به عنوان پر کننده ) PVC از جمله پلیمرها

 د. نگوناگونی دار
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 بررسی بازار-6

ر دکه  همانطوری برد آن غیر قابل انکار است.با توجه به دامنه وسیع کار (PCC) اهمیت کاربردی کربنات کلسیم رسوبی

ه بوجود آن  ز اهمیتداشته و نمی توان ا یمحصول آورده شد، این ماده در صنایع مختلف استفاده فراوانبخش موارد مصرف 

م چنین عدن و همطبیعی و سنگ ماده دیگری را جایگزین آن نمود. بنابراین دستیابی به این منبع  و راحتی عبور کرد

قش نر بوده و برخوردا اولیه متمم و مکمل، از اهمیت خاصیبرداری اصولی و استخراج صحیح آن به عنوان یکی از مواد بهره

 تعیین کننده ای در کیفیت محصوالت نهایی دارد.

تولید تقریباً  باشد چرا که در مراحل به جهت خصوصیت شیوه تولید، این محصول از خلوص بسیار باالیی برخوردار می

 این ست.لی و سایز معین تولید گردیده اکریستاتمامی ناخالصی ها جداسازی شده اند و محصولی خالص با شکل 

ین امصرف  خصوصیت دامنه مصرف کربنات کلسیم رسوبی را به شدت افزایش داده به طوری که آمار ساالنه تولید و

 در سال میلیون تن 6محصول به شکل باور نکردنی رشد کرده و در حال حاضر تولید و مصرف این ماده در دنیا به بیش از 

 این محصول در صنایع کاغذ سازی مصرف می شود.  %70حدود  ست.رسیده ا

( و نیز GCCکلسیم آسیابی ) مانند کربنات از مواد جایگزین دیگر ،متاًسفانه در ایران به دلیل قیمت باالی وارداتی این ماده

 .دهد یکاهش م به شدت را فاده می شود که البته کیفیت محصوالتخاک چینی و نشاسته و امثال آنها است

زیادی نیافته و به  ، تولید این محصول در کشورهای در حال توسعه رشد PCCیندآبا توجه به تکنولوژی نسبتاً پیچیده فر

و  رنایع پلیمص، سازیاز جمله این صنایع کاغذ .همین دلیل محصوالت مرتبط به این ماده نیز رشد چندانی پیدا نکرده اند

زمه این یران که الابا توجه به فراوانی سنگ آهک مرغوب و انرژی گاز طبیعی در  از این رو، رنگسازی می باشند. صنایع

طرح ه اروپا مبکننده پروسه می باشند ایران می تواند تولید کننده عمده این محصول در خاورمیانه و نیز به عنوان صادر

 باشد.
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