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 Tachyhydriteد با خلوص باال ازيدروکسيم هيزيه منيته

يسيد البرز مجذوب حسين
 آبادگران مي ساختمانتهران، شرکت صنايع شي

+*يفريدون معطر تهران

 شريف يتهران، دانشگاه صنعت

مينا اشتاد
 شيميايي آبادگران يفناورتوسعه  يتهران، گروه پژوهش

قرار گرفت.  يمورد بررس Tachyhydriteد با خلوص باال از يدروکسيم هيزيب منين پژوهش، ترسيدر ا چكيده:
Tachyhydrite ييايميدار، با فرمول شيناپا يماده معدن O212H2CaCl22MgClمانده  ياب در رسوبات باقي، جزء کم

ن پژوهش يباشد. درا ديدروکسيم هيزيه منيته يبرا يه مناسبيتواند ماده اوليباشد که ميها ما و شورآبهير آب درياز تبخ
  بودهدرصد  99ش از يگر درصد خلوص آن بيد يد انبوه فرآورده مقرون به صرفه بوده و از سويک سو تولياتخاذ شد که از يروش
  Tachyhydriteبه محلول ديدروکسيم هين منظور دوغاب کلسيا ير حد مجاز باشد. برايم موجود در آن زيزان کلسيو م

ه ينشان داد که ته ين بررسياالکتروليت آنيوني استفاده شد. ور لخته سازي از پليبه منظدر آب اضافه شد. 
 يم در محلول، چگونگيزيمنزان غلظت يط از جمله ميشرا ينه سازيبا بهدرصد  99ي با خلوص  باال ديدروکسيم هيزيمن

 است.  ريمحلول، امکان پذ pHواکنش و  يش دوغاب در طول زمان واکنش، دمايافزا

 ند ي؛ فرايونيت آنيالکترول يد؛ پليدروکسيم هيد؛ کلسيدروکسيم هيزيمن ؛Tachyhydrite هاي كليدي:واژه
 .يسازلخته

KEYWORDS: Tachyhydrite; Magnesium hydroxide; Calcium hydroxide; Anionic polyelectrolyte; 

Flocculation process. 

 مقدمه
 موجود  2MgCl ينيد اغلب از ته نشيدروکسيم هيزيمن

ن بودن يا توجه به پائ[. ب1د]يآ يها به دست ما و شورآبهيدر آب در
 آن  يريد، رسوب گيدروکسيهمنيزيم  يريپذثابت انحالل

 ه ي، اساس کلبازم با استفاده از يزيمن يدارا يهااز محلول
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 ياست که دارا يد رنگيش ل سف يز بيد، پودر ريدروکسيم هيزيمن
با توجه به  اين مادهم است. يزيد و سولفات منياکس يمقدار کم
عنوان پرکننده ست، بهيط زيبا مح يباد و سازگار گرماييمقاومت 
 بسياري يهاگزارش .]3، 7، 8[ شوديها استفاده متيدر کامپوز

  آب پوشيند يافر بان دو ساختار يت است که اين واقعيانگر ايب
 . ]6، 11[ ل هستنديبه هم قابل تبد گيريآبو 

نقطه ذوب  يد دارايدروکسيم هيزيد به دست آمده از منيم اکسيزيمن
ه نسوزها کاربرد دارد. يباشد که در تييباد م يگرمايو مقاومت 
در ن يا مليد يب در آب به عنوان ضد اسين ترکيون ايسوسپانس

 يسازيد، با خنثياس يصنعت دارو شناخته شده است. به عنوان آنت
 به عنوان مسيل،کند. يد عمل ميم کلريزيل  منيتش  يد معده براياس

 کند.يم آسانن را عات از بديم، دفع مايزيک محلول منيفشار اسموت
 شود : يه مير تييه زيماده اول 4م به طور عموم از يزيمن يهابيترک
 اي( آب در1
 تي( دولوم2
 ت ير از دولوميغ يمعدن يها( سنگ3
 ها ها و رودخانه( شورآبه4

ها با استفاده از ا و شورابهيد از آب دريدروکسيم هيزيامروزه من
 ديدروکسيم هيزيند، منين فرآيدر اد. يآيدست مد بهيدروکسيم هيکلس

 صاف کردن،  از شستشو و پسبه صورت رسوب جدا شده و 
 رد.يگيو مورد استفاده قرار م خشک شده

 د يم سولفيزيه منين از تجزيد همچنيدروکسيم هيزيمن
ب ي( و  ترک2) ديدروکسيم هيد و سديم کلريزيب مني(، ترک1) با آب
 د.يآ ي( به دست م3) م سولفاتيزيد و منيدروکسيم هيسد

 ها ن روشيد، در ايآيگونه که از مطالب باد برمهمان
شود که يدر واکنش استفاده م بازد به عنوان يدروکسيم هياز سد

 ست. يد انبوه به صرفه نيب در تولين ترکياستفاده از ا

 يددروکسيم هيزيه منيتي يه روش اقتصادين پژوهش ارايهدف از ا
واحد   Tachyhydriteبا استفاده از  رصدد 01بيش از با خلوص 

 باشد. يابانک ميپتاس در خور و ب يديتول

 
 يبخش تجرب

 وسايل مورد نيازمواد و 

 د،يم کلريترات نقره، باريد، نيدروکسيم هي)کلس ييايميمواد ش -
، Tوکروم بلک يار، S)7O2N14H21(Cد يک اسيليکال ن کربوکس

، o]2.12H2)4Fe(SO4[NHآبه  12(III)وم آهن سولفات يآمون

 ،يونيت آنيال ترول ي، پلياکيمودر، بافر آمون 1/1انات يم سيپتاس
EDTAي( همگ%51)د يک اسيتري، ن(%21) ديک اسيدروکلري، ه 

 د مرک آلمان.يتول
Tachyhydrite -  ابانکيپتاس در خور و ب يدياز واحد تول 

، متر pHمانند ترازو، دستگاه  يميشگاه شيل معمول آزمايوسا- 
 يشه ايآون و لوازم ش

 
 روش

نسبت به  2Mg(OH)ت کمتر ير حاللياساس انجام واکنش ز
 2Ca(OH) باشد: يم 

MgCl2(aq) + Ca(OH)2(aq) → Mg(OH)2(s) + CaCl2(aq) 
Ksp Mg(OH)2=8.9*10-12 
Ksp Ca(OH)2=5.02*10-6 

  

گرم  51ن آب مقطر حل شدند. حدود يدر مقدار مع ها در ابتدانمونه
 گرم  3/14و يتريل يليم611در آب درون بشر  hyhydriteTacاز 
 زده شد.جداگانه هم يتريل يليم 251د در آب درون بشر يدروکسيم هيکلس
واکنش کنترل شد.  pHند ياتاق انجام گرفت و در طول فرآ يند در دمايفرا

pH د يدروکسيم هيکلس يجيش تدريبود و کم کم با افزا 5/6-7ه ياول
متوقف شد. زمان کامل شدن  pH  ،8/0- 6/0کنش در افت. وايش يافزا
 قه بود. يدق 61تا  45ند يفرا

باند متوسط صاف شد  يرسوب به دست آمده با استفاده از کاغذ صاف
 يونيت آنيال ترول يپل از منعقد کننده صاف کردنند ياو به منظور بيبود فر

 ديدروکسيم هيزيمنز يند انعقاد، ذرات ريان حالت در اثر فرياستفاده شد. در ا
ل شده و به سرعت يتبد يرقابل عبور از صافيدرشت غ يهابه لخته
در آب  وبشر منتقل شد  درونن شد. رسوب به دست آمده به يته نش
صاف شد. به منظور  يند لخته سازيازده شد و دوباره پس از فرهم
زدن جاد شده، سرعت هميا يهاهتشدن لخ ياز متالش يريجلوگ

رسوب  ين بود. شستشوييار پايت بسيال ترول يش پليز افزامحلول پس ا
به طور کامل  يکاغذ صاف يمرحله انجام گرفت. سرانجام رسوب رو 3، 2 در

 سلسيوس درجه  115 يبا آب مقطر شسته شد و در آون در دما
 .دهديند را نشان ميکل فرآ ينما 1ساعت خشک شد. ش ل  2-3به مدت 

 
 فراوردهه و يم در ماده اوليزيم و منيزان کلسين مييتع

 Tachyhydriteه يم در ماده اوليزيم و منيزان کلسين مييتع يبرا

تييه شده سپس  جامد، ابتدا محلول مادر از هر کدام يفراورده
 روش تيتراسيون به فراوردهمقدار کلسيم و منيزيم محلول مادر و 
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 د.يدروکسيم هيم و کلسيزيد از نمک منيدروکسيم هيزيه منيند تهيفرا يـ شما1شکل 
 

 ه.يدر  محلول مادر ماده اول  (mol/L)ميم و کلسيزيـ غلظت من1جدول 

 Mg Ca شماره نمونه

1 171/1 1452/1 

2 1/171 1/1432 

3 1/1606 1/1456 

4 1/1604 1/1456 

5 1/1677 1/1448 

 
 ترات،يه نون با نقريتراسيت به روش فراوردهد يزان کلري، مEDTAبا 

 ن شد. ييتع يبه روش رسوب سنج فراوردهمقدار سولفات 
 

 و بحث هانتيجه
  فراوردهه و يبه دست آمده در مورد ماده اول يهانتيجه

 آورده شده است. 2و 1 يهاجدولدر 
کمتر از  فراوردهم در يزيم و منيد کلسيکلر يهازان نمکيم
 . ز بوديها ناچو نمک سولفات آن يدرصد وزن 11/1

 ش از يد بيدروکسيم هيزي، خلوص منهانتيجهبا توجه به 
 ديم اکسيزيد و منيدروکسيم هيزيدرصد بود که خلوص مورد انتظار من 00
 ياز سوباشد. يک و نسوزها مي، پالستييع دارويکاربرد در صنا يبرا
  مصرفي ارزان، ييايمير مواد شيه و سايگر استفاده از ماده اوليد

 منجر به ابداع روش اقتصادي توليد صنعتي منيزيم هيدروکسيد 
 با خلوص باد شد.

 

 م در فراورده.يم و کلسيزيمن يـ درصد وزن2جدول 

 ميکلس زميمن شماره نمونه

1 1/10 1/1228 

2 1/18 1/1214 

3 1/185 1/1216 

4 1/18 1/1218 

5 1/10 1/1218 

 

 يريجه گينت
د شده، يد توليدروکسيم هيزينم در ميکلس يوجود ناخالص

ن امر ين تر شده و اييد با خلوص پايم اکسيزيد منيمنجر به تول
 شود يد مورد استفاده در آجر نسوز ميم اکسيزيباعث کاهش نقطه ذوب من

با توجه خواهد داشت.  ينييت پايفيه شده کيتي آجر نسوز سرانجامو 
 د يروکسديهم يزيم از منيکلس ين، جداسازيشيبه مطالعات پ

به صورت  درصد 3رد که معمود حدود يگ يصورت م يبه سخت
ن پژوهش با اعمال يکه در ا يماند. در حال يم يباق يناخالص
ه در محلول، يم ماده اوليزيط خاص ) از جمله غلظت منيشرا

روش زمان،  د در طوليدروکسيه ميش کلسيافزا يچگونگ
 د.يرس %1 به کمتر از ي( مقدار ناخالصpHشستشو و کنترل 

ه يد کاربرد آن در تييدروکسيم هيزيمن يت خلوص بادياهم
 ها د آجر نسوز کورهيباشد که در توليد ميم اکسيزيمن

 شود. يبه کار گرفته م

 کنخشک
161 °C 

 پلي ال تروليت آنيوني پلي ال تروليت آنيوني

 ( پلي ال تروليت آنيوني1

2 )2Ca(OH) 

Tachyhydrite 

 صاف کردن صاف کردن صاف کردن
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