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کاربرد پودر کربنات کلس��یم توس��ط پارامترهای تعریف ش��ده متعددی 
مانند خلوص ش��یمیایی، اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات، ریخت شناسی 
ذرات ، س��اختار، س��فیدی پودر و غیره تعیین می ش��ود که در میان آنها، 
ریخت شناس��ی ذرات مهم تری��ن عامل می باش��د ]4[. این م��اده کاربرد 
گس��ترده ای به عنوان پرکننده در بس��یاری از صنایع از جمله پالس��تیک، 
الستیک، کاغذ، پوشرنگ و غیره دارد ]1[. بیش از %80 پرکننده های مورد 
اس��تفاده در گرمانرم ها بر پایه کربنات کلسیم می باشد ]7[. کربنات کلسیم 
عالوه بر اینکه قیمت کمی دارد، باعث بهبود خواص بسپار و مقاومت آن 

در برابر پیرش می گردد ]8[.

2- انواع کربنات کلسیم
کربنات کلس��یم دارای دو گونه کربنات کلسیم آسیابی )GCC(  و کربنات 

کلس��یم رس��وبی )PCC( است ]2[. اندازه ذرات آس��یابی به طور معمول 
در ح��دود 10 میکرومتر و ان��دازه ذراتPCC  در حدود یک دهم نانومتر 
اس��ت. تولید PCC  نیازمند مراحل بس��یاری از جمله یک فرآیند کربناته 
کردن  است که در نتیجه باعث گران تر بودن ذراتPCC  نسبت به ذرات 

GCC می گردد] 9[. 

کربنات کلس��یم آسیابی )که مستقیمًا از کربنات کلسیم به عنوان ماده اولیه 
تهیه می شود ]2[(  به دو صورت  بدون آب و آبدار یا خشک و مرطوب 
می باش��د. این ترکیب دارای س��اختارهای چند شکلی )پلی مورف( بدون 
آب ش��امل کلسیت ، آراگونیت  و وتریت  است که به ترتیب از پایداری 
ترمودینامیکی آنها در طبیعت کاسته می شود. عالوه بر این، انواع آبدار آن 
  )CaCO3.6H2O(وشش آبه)H2O.CaCO3(  نیز شامل ساختارهای تک آبه
بوده، که می توانند در دماهای پایین تهیه شوند. کربنات کلسیم بی ریخت 
یا بدون ش��کل)ACC(  نیز که در گ��روه فرم های آبدار قرار دارد، ناپایدار 
بوده و به راحتی به س��اختارهای بلوری تبدیل می شود ]10،4،3[. کلسیت 
ساختار لوزی ش��کل، آراگونیت ساختار س��وزن مانند و وتریت ساختار 

کروی دارد ]4[ که تصاویر آنها در شکل )1( ارائه شده است.
 

 شکل )a :)1(. آراگونیت b(. وتریت c(. کلسیت ]5[

 مقدمه ای بر کربنات کلسیم 
کربنات کلسیم ماده معدنی فراوانی است که %4 پوسته زمین را تشکیل 
داده ]1[ و ذخایر عظیمی از آن در آهک، گچ و سنگ مرمر یافت می شود 
]2[. این ماده بواسطه کانی سازی زیستی  یون های کلسیم در طبیعت، توسط 
موجودات زنده تولید می ش��ود ]4،3،1[. این ماده در حوزه موادزیستی و 
کانی سازی زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به دلیل اینکه کربنات 
کلسیم یکی از فراوان ترین مواد معدنی است که توسط موجودات زنده 
تش��کیل شده است ]5[. به عنوان مثال کربنات کلسیم در اسکلت آهکی 

حیوانات دریایی نیز یافت می شود ]6[.
مه

ـد
مق

a منیره شکیبا نهاد، دکترای تخصصی شیمی  
a محمود بیات، دکترای تخصصی مهندسی شیمی

a امیر شکیبانهاد، کارشناسی مهندسی صنایع
a شرکت بهسا پلیمر پارس 



158

w w w. i r a n p o l y m e r. c o m شماره 160 / آذر  1394

مقاالت

ترمودینامیک��ی  پای��داری  ب��ا  کلس��یت س��اختارهای  و  آراگونی��ت 
بیش��تر ب��وده و در طبیع��ت بیش��تر وج��ود دارن��د. وتری��ت که به 
صورت μ CaCO3 نیز ش��ناخته می ش��ود، به دلی��ل حداقل پایداری 
ترمودینامیک��ی، معم��والً کمتر در طبیعت موجود اس��ت. وتریت در 
محلول آبی به س��رعت می تواند به کلسیت و آراگونیت تبدیل شود. 
ش��واهد تجربی نش��ان داده اس��ت که وتریت می تواند در مدت 60 
دقیقه در 60 درجه س��انتی گراد به آراگونیت و در مدت 24 ساعت 

در دمای اتاق به کلس��یت تبدیل ش��ود. 
در مورد صنعت پالس��تیک، گچ طبیعی آس��یابی، سنگ آهک و انواع 
مختلف��ی از کربن��ات کلس��یم رس��وبی می توانند به عن��وان پرکننده 
اس��تفاده ش��وند که در وهله اول، س��فیدی پودر کربنات کلس��یم در 

این حوزه بس��یار مهم می باش��د]5[.
دو روش برای تهیه ذرات PCC در متون علمی وجود دارد، که تنها 
تفاوت آنها در نوع مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده اس��ت ]1[. روش 
اول طب��ق واکنش زیر، ش��امل مخلوط کردن هیدروکس��ید کلس��یم 
)Ca)OH(2( و آب و تبدی��ل آنه��ا به یک دوغاب و س��پس کربناته 
ک��ردن آن ب��ا حباب های دی اکس��ید کرب��ن)CO2(  جهت تش��کیل 

CaCO3 اس��ت ]11،1[. 

طرح واکنش��گاه مورد استفاده برای تولید ذراتPCC  در شکل )2( 
نش��ان داده ش��ده اس��ت ]1[.

روش دیگ��ر اس��تفاده از مخل��وط کربنات س��دیم  )Na2CO3(  و کلرید 
کلسیم )CaCl2(  است که این روش نیز منجر به تشکیل CaCO3 می شود. 
ویژگی های ذرات مانند ریخت شناس��ی و ان��دازه آنها تا حد زیادی 
در جری��ان فرآیند رس��وب دهی تغییر می کند. فرم ه��ای مختلف از 
ریخت شناس��یCaCO3  ش��امل کلس��یت ل��وزی ش��کل، آراگونیت 
س��وزن مانند و وتریت کروی بر اس��اس شرایط رس��وب دهی مانند 
محل��ول کربناته کننده و میزان پاش��ش CO2، فوق اش��باعیت اولیه، 
درجه حرارت دوغاب Ca)OH(2، میزان فوق اش��باع بودن و نسبت 
یونی های ]CO32[ / ]2+Ca-[ در محلول، pH و میزان فوق اش��باع 
ب��ودن محل��ول Ca)OH(2، تغییر کرده و ای��ن عوامل تعیی��ن کننده 
نس��بت فرم ه��ای کلس��یت، آراگونیت و وتری��ت در محصول نهایی 
بوده و بر روی ش��کل بلوری و توزیع اندازه ذرات تاثیر می گذارند. 
فرآین��د رس��وب دهی معموالً ذرات کربنات کلس��یم رس��وبی ای را 
ایج��اد می کند که به ش��کل اس��پیندل  بوده و س��ایز ذرات بیش از 

2µm اس��ت ]1[.

ــری ــه گی 3- نتیج
کربن��ات کلس��یم )CaCO3( یک��ی از فراوان ترین م��واد معدنی در 
جهان بوده که دارای س��اختارهای گوناگونی می باشد ]3[. این ماده 
کاربردهای گس��ترده ای داش��ته ]5[ و دارای دو گونه کربنات کلسیم 
 )PCC( و کربنات کلس��یم رس��وبی )GCC( )آس��یاب ش��ده )طبیعی
اس��ت ]9[. کربنات کلس��یم در صنعت پالس��تیک به عنوان پرکننده 

بس��یار پرمصرف می باش��د.
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]1[ PCC شکل )2(: طرح واکنشگاه مورد استفاده برای تولید ذرات 


