کلسیم کربنات

کربنات ها:
کاني هاي کربناته شامل کلسيت(کربنات کلسيم با ساختار هگزاگونال) ،آراگونيت(کربنات کلسيم با ساختار
راست لوزي) و دولوميت(کربنات مضاعف کلسيم و منيزیم) مي باشند.
در تشكيل سنگ هاي کربناته فرآیندهاي بيولوژیكي و شيميایي تأثير گذار هستند .سنگ هاي کربناته در
مناطقي که آب داراي گرماي مناسب و فاقد ذرات ریز تخریبي است ،تشكيل مي شوند .در یك محيط مساعد
ابتدا آراگونيت تشكيل مي شود( آراگونيت منيزیم کمي دارد و به جاي آن استرانسيوم مي تواند جانشين
شود ) .بنابراین غلظت کلسيم پائين آمده و غلظت منيزیم باال مي رود و شرایط براي تشكيل کلسيت پر منيزیم
و سپس کلسيت کم منيزیم فراهم مي شود( کلسيت کم منيزیم داراي کمتر از  %4مول  MgCO3و کلسيت
پرمنيزیم داراي بيش از  %4مول  MgCO3مي باشد ).و در انتها دولوميت به صورت نادر ایجاد مي شود
(اوليه)
از لحاظ پایداري کلسيت کم منيزیم پایدارتر از کلسيت پرمنيزیم و کلسيت پرمنيزیم پایدارتر از آراگونيت
مي باشد.
آراگونيت >کلسيت پرمنيزیم >کلسيت کم منيزیم >دولوميت
کربنات کلسیم چیست؟
کلسيم کربنات مادهاي شيمایي با فرمول  CaCO3و با ساختار کریستالي کلسيت و آراگونيت مي باشد که
کلسيت به شكل هگزا گونال و آراگونيت به صورت رومبو هيدرال است .نوع خالص آن سفيد رنگ و ناخالص
آن کرم رو به سفيد مي باشد .چگالي کربنات کلسيم، g/cm³ 2338-2/38در دماي  28۸°سانتيگراد تجزیه
ميشود .شكل مولكولي خطي دارد و غير مشتعل مي باشد.
نام کلسيت از کلمه التين کالكس ) (Calxبه معني آهك سوزان گرفته شده است
کربنات کلسيم یك ماده معدني استثنایي است  ،بيش از  ٪4از پوستهٔ زمين را شامل و در سرتاسر دنيا پيدا
ميشود .این ماده یكي از پرکاربردترین مواد شناخته شده براي بشر است که هم به صورت طبيعي یافت مي
شود و هم به صورت مصنوعي توليد شود .
کربنات کلسيم در پوسته تخم مرغ و غشاي جانوراني مانند حلزون و خرچنگ نيز موجود است .جنس مروارید
نيز از کلسيم کربنات است.

رابطه کربنات کلسیم و آهک:
تبدیل کربنات به آهك :کربنات کلسيم در اثر حرارت با از دست دادن  CO8به آهك تبدیل ميشود .تبدیل آهك به کربنات:آهك به مقدار بسيار کم در آب حل ميشود .اما در آبي که  CO8محلول داشته باشد،بطور کامل حل شده  ،ایجاد کربنات کلسيم ميکند..
از واکنش سنگ آهك با آبهاي حاوي  CO8درون غارها آستاالگميت و آستاالگتيتهاي ایجاد شده است. .
تولید کربنات کلسیم:
کربنات کلسيم ،براي استفاده در صنعت ،از معدن استخراج ميشود .کربنات کلسيم خالص ميتواند از سنگ
مرمر توليد شود یا اینكه ميتواند بوسيلهٔ عبور دادن دي اکسيد کربن از درون محلول کلسيم هيدروکسيد
بوجود آید.
مرمریت سنگي با منشاء رسوبي مي باشد که حاصل تراکم ناشي از فشار طبقات رویي ميباشد که ممكن است
دگرگروني ضعيفي نيز درآن مشاهده شود.یكي از مشخصات این سنگها دارا بودن دانه بندي ریز یا متوسط و
بافت شكري آنها مي باشد  .مرمریت ها جزء سنگ هاي رسوبي اورگونوژنيك ( Organogenetic
 )Sedimentary Rockکه خود در رده سنگ هاي رسوبي شيميایي ميباشند قرارگرفته اند این سنگها
اکثرا” از بقایاي جلبك ها ( )Algaeمرجان ها ( )Reefیا رسوبات کلسيت از آب دریا در نتيجه اعمال شيميائي
و یا بيوشيميائي تشكيل مي شوند  .معموال” در طبقات این سنگها قطعات شكسته یا سالم فسيل دیده ميشوند
که طبق این تقسيم بندي  ،در نوع سنگهاي آهكي فسيل دار زیاد مشاهده مي شوند .یا در اثر تغيير شيل ها
و موجودات ریز پالنكتون ( )Planktonicو یا عمل سيليسيفيكاسيون ( )Silicifiedتشكيل مي شوند .
کاني هاي اصلي مرمریت ها شامل :کلسيت و دولوميت مي باشند .مرمریتها را بر حسب مقدار کربنات منيزیم
یا کلسيم به نامهاي مرمریت کلسيتي ،مرمریت منيزیتي (یا دولوميتي) مينامند.
کاربرد کربنات کلسیم
 -1کربنات کلسیم معدنکاوان در مستربچ
مستربچ کربنات کلسيم بر پایه )LLDPE (MC2۸LTD
 Mc2۸ltdیك رزین پلي اتيلني بر پایه افزودني هاي اصالح کننده پليمري است که شامل  %2۸کلسيم
کربنات پوشش داده شده ( )coatedو %8۸مخلوط رزینهاي  LLDPEبا بعضي از افزودني ها مي باشد.
افزودني هاي اصالح کننده پليمري  MC2۸LTDرا مي توان به راحتي با رزین هاي پلي الفيني ساده
مانند( )PP/HDPE/LLDPE/LDPEبا توجه به اشكال گرانولي آن مخلوط کرد.

 -2مزیت های استفاده از کربنات کلسیم معدن کاوان در تولید آسفالت
استفاده از مواد و مصالح مختلف در بهبود خصوصيات رفتارى قيرها همواره مدنظر محققان بسيارى بوده است
تا بدین ترتيب بتوانند عمر روسازیهاى آسفالتى را افزایش دهند.
حضور ذرات کربنات کلسيم سبب تكميل دانه بندي مصالح گردیده و تأثير قابل مالحظه اي بر عدد مارشال
نشان داده و پدیده قيرزدگي در مناطق گرمسيري را نيز حذف مي نماید .
بنابراین افزودن  P.C.Cبه قير مي تواند به عنوان یك روش ساده و ارزان در مقایسه با روشهایي همانند
استفاده از پليمرها  ،براي افزایش کارایي قير در صنعت آسفالت به کار گرفته شود .
مقاومت در برابر خشتگي ناشي از بارگذاري هاي کوچك و متناوب در شرایط مختلف جوي .
باال بردن عدد مارشال به مقدار قابل توجه و کم سابقه .
 -3کربنات کلسیم  Caco3معدن کاوان و متالوژی
براي ذوب کردن کانسنگ بعضي از فلزات نظير مس از آهك استفاده مي شود .آهك عالوه بر کاهش دماي
ذوب ،موجب جذب و جدایش عناصر زاید از جمله فسفر ،آلومينيم ،سيليس و گاز  8SOمي گردد.
در فلوتاسيون مواد معدني از آهك براي کنترل  PHمحلول استفاده مي شود .در بيشتر روش هاي استخراج
منيزیم از آب دریا از آهك استفاده مي شود .درتهيه آلومينيم به روش بایر ميزان قابل توجهي آهك مصرف
مي گردد .
کربنات کلسيم عامل احيا در استخراج فلزاتي چون اورانيوم ،زیرکونيم ،توریوم و بریليم است.
•به عنوان اکسيژن زدا ،سولفورزدا یا کربني شدن براي انواع آلياژهاي آهني و غير آهني استفاده مي گردد.
•به عنوان عامل آلياژي در توليد آلومينيوم ،بریليم ،مس ،سرب و آلياژهاي منيزیم استفاده مي شود.
در استحصال طال به روش سيانوراسيون نيز آهك به کار مي رود.
 -4کربنات کلسیم معدن کاوان در لوله ،پروفیلها و صفحات
کربنات کلسيم را ميتوان در لوله ،پروفيلها و صفحات در مقادیر  2تا  %4۸استفاده کرد .سفتي بهبود یافته ،
امكان کاهش ضخامت لولهها ،صفحات و پروفيلها را فراهم و در نتيجه قيمت را نيز کاهش ميدهد .از آنجائي
که مواد معدني هدایت حرارتي باالتري دارند ،ميتوان با طول ناحيه سردکردن مشابه ،اکستروژن را سریعتر
انجام داد .بازده را ميتوان با اکستروژن مستقيم حتي بيشتر هم کرد ،چرا که کربنات کلسيم و بسپار را ميتوان
بدون نياز به مرحله آميزهکاري گران بالفاصله فرآیند نمود.

 -5پودر کربنات کلسیم 3 Cacoو صنعت لوله سازی
کربنات کلسيم Caco 3در تهيه لوله هاي خالء ،لوله هاي پلي اتيلن ،پلي پروپيلن ،پوليكا و انواع لوله
هاي سبز و سفيد کاربرد دارد.
 -6مزیت های استفاده از کربنات کلسیم معدن کاوان در صنایع الستیک و پالستیک
 از این مواد جهت توليد لوله و اتصاالت و لوازم پالستيكي و همچنين الستيك و تایر استفاده مي شود.
در صنعت پالستيك و الستيك پودر ميكرونيزه کربنات کلسيم به عنوان پرکنندگي و مقاومت محصول
در مقابل حرارت و استحكام استفاده مي کنند) .مشخصات پودر ميكرونيزه در این صنعت ميزان
 caco3حداقل  82درصد ،درجه رطوبت حداکثر /درصد ،ميزان  Fe8O3حداکثر  8درصد ph ،
 23۸تا  83۸درصد(.
 مهمترین و متداولترین پر کننده اي که در صنایع الستيك استفاده مي شود کربنات کلسيم است
که پایين بودن جذب روغن توسط آن ،پخش سریع و قيمت مناسب آن از مهمترین دالیل آن مي
باشد.
 کربنات کلسيم متداولترین ماده پرکننده پالستيك به شمار مي رود .دليل استفاده از این ماده معدني
عبارت است از قيمت مناسب ،جذب اندک روغن ،سهولت پخش با وسایل معمولي ،درخشندگي عالي
 ،نرم بودن آن ،سختي کم،جلوگيري از نرمي و طویل شدگي پالستيك  ،درخشندگي خوب
 کربنات کلسيم از کلوخه شدن پليمرها جلوگيري نموده و خواص پراکندگي آنها را بهتر مي نماید.
پودر ميكرونيزه کربنات کلسيم دراین صنعت با مشخصات زیر استفاده مي شود :ميزان  CaOحد
اقل  82درصد  ،ميزان  Fe8O3حد اکثر دو درصد  ،درجه رطوبت حداکثر یك درصد و مش هاي
مصرفي بيشتر از  8۲۲مي باشد.
 از کربنات کلسيم در صنایع کاشي و سراميك مخصوصاً صنعت لعاب سازي استفاده ميشود .به دليل
تشكيل یوتكتيك ،نقطه ذوب مجموعه را پایين آورده و به هنگام استفاده در لعاب ،ضریب انبساط
حرارتي لعاب را پایين ميآورد.
 -7استفاده از کربنات کلسیم معدن کاوان در پلی الفین ها
الف) فيلم و ورق ۸ - 8۲%
ب) کابل 8۲ - 3۸ %
ج) لوله و پروفيل /۲ - 4۲ %
د) قالب گيري تزریقي /۲ - 6۲ %
ه) گوني هاي پلي پروپيلن ۸ - /۸ %

مزایاي استفاده از کربنات کلسيم:
/

)افزایش سختي

8

)کاهش چسبندگي فيلم ها

3

)افزایش راندمان

4

)قابليت چاپ

 )۸کاهش قيمت
 -8کربنات کلسیم  Caco3معدن کاوان در صنعت آب
براي بهبود کيفيت آب آشاميدني ،استریل کردن ،کاهش سختي و کنترل  PHآب و رسوب کردن ترکيبات
فسفاته و نيتروژن موجود درآب ،خنثي کردن اسيدیته آب وخنثي کردن پسابهاي اسيدي فاضالب کارخانه
ها از کربنات کلسيم استفاده مي شود.
 -9کربنات کلسیم معدن کاوان در صنعت شوینده ها
براي صنایع شوینده،پودر کفشوي،صابون از کربنات کلسيم با مش  /۲۲تا  /2۲استفاده مي شود .در این
صنعت از پودر ميكرونيزه جهت تهيه مواد سفيد کننده با اندازه مخصوص و نرم استفاده ميگردد.
-/۲

کربنات کلسیم معدن کاوان و سازه های دریایی

جهت ساخت اسكله ها و موج شكن ها و استحصال زمين از دریا  ،ازکربنات کلسيم استفاده مي شود.
-//

کربنات کلسیم معدن کاوان و ساختمان

جهت تهيه پودر سنگ ،توليد شن و ماسه براي بتن ،دیوار چيني و کرسي چيني مي توان از آن
استفاده نمود .کربنات کلسيم در ساخت و ساز هم براي ساختن مواد و هم به عنوان اجزاء و ذرات
سيمان مهم و ضروري مي باشد .هم چنين در ساخت مالت براي چينش آجرها روي هم ،بلوک هاي
بتني ،سنگ ها ،پوشش سقف ،ترکيب رزین و کاشي ها مورد استفاده قرار مي گيرد .کربنات کلسيم،
کربن دي اکسيد و آهك را تجزیه مي کند تا یك ماده اساسي در ساخت استيل ،شيشه و کاغذ را
بوجود آورد.
-/8

کربنات کلسیم معدن کاوان در صنعت رنگ

در این صنعت از پودر ميكرونيزه به عنوان پرکننده(فيلر) استفاده مي شود .مشخصات پودر مصرفي
در این صنعت بشرح ذیل مي باشد:ميزان  caoبيش از  82درصد ميزان  fe8o3کمتر از  /درصد
و درجه ریزي آن بيش از  ۸۲۲مش .بطور تقریبي مصرف پودر ميكرونيزه در صنعت رنگ ایران 88
درصد در نظر گرفته مي شود.

-/3

کربنات کلسیم به عنوان دیرگداز

در صنایعي که با حرارت باالتر از  /۲۲۲درجه سانتيگراد سروکار دارند مانند صنایع ذوب آهن ،ذوب
کانسنگهاي فلزي نظير کالكوپيریت و گالن که خاصيت اسيدي دارند ،صنایع سيمان ،صنایع شيميایي،
صنایع سراميك ،پاتيلها ،دیگهاي بخار ،کوره هاي الكتریكي ،شيشه سازي ،صنایع ذوب و ریخته گري
و به طور کلي صنایعي که با حرارت هاي باالتر از  /۲۲۲درجه سرو کار دارند استفاده مي شود.
-/4

کربنات کلسیم معدن کاوان در کارخانه ها

در بسياري از کارخانه ها براي گوگردزدایي از دودکش ها کاربرد زیادي دارد.
-/۸

کربنات کلسیم در صنعت کفش پالستیکی و زیره کفش (جیر و چرم مصنوعی)

در این صنعت بعنوان پرکننده از پودر ميكرونيزه با دانه بندي حدود چند ميكرون و سطح خارجي که با یك
نوع چرب کننده پوشيده شده است بكار ميرود که خواص مذکور در ادامه را به محصول ميدهد.


براق کننده سطح خارجي جسم.



افزایش دهنده مقاومت در مقابل بيشتر پاره شدن و کشيده شدن.



عدم ایجاد زردي در جسم یعني رنگ سفيد را ثابت نگه ميدارد.



کم کننده خاصيت ارتجاعي.



در مقابل چربي ثابت است.

در این صنعت حد مصرف مشروط به این مسئله است که حالت ارتجاعي جنس مورد مصرف حفظ و رعایت
شودو درجه پرکنندگي در کفش و بخصوص زیره کفش فاکتور مهم بحساب مي آید که در آنها 8۲درصد
پرکننده مصرف ميشود.
-/6کربنات کلسیم در صنعت کاغذ
از نوع کربنات کلسيم رسوب داده شده بعنوان کدر کننده ،صاف کننده ،پرکننده و همچنين مانع پخش جوهر
روي کاغذ استفاده مي گردد .در صنعت کاغذ سازي به خاطر روشنایي باال و پراکندگي نورش در تمام دنيا با
ارزش است و از آن به عنوان یك پرکننده ارزان استفاده مي شود تا سطح کدر کاغذ را روشن کند.
-17

کربنات کلسیم در صنعت کابل و سیم

از پودر ميكرونيزه براي استحكام و به عنوان پرکننده بميزان  8۲درصد جهت توليد کابل و /۲درصد
جهت توليد سيم مصرف مي شود .مشخصات پودر مصرفي باید داراي خلوص  caoداراي  82درصد
 ،رطوبت کمتر از /درصد و درجه دانه بندي حدود  3۸۲مش باشد .البته جهت توليد کابل از ماده
اوليه اي بنام اميا استفاده ميگردد که حدود 88درصد پودر ميكرونيزه و /درصد اسيد استئاریك

تشكيل گردیده است .مصرف پودر با درجه ریزي کمتر از  3۸۲مش و خلوص کمتر باعث ترک
خوردگي و شكنندگي این نوع محصوالت خواهد شد .ميزان مصرف پودر ميكرونيزه در شرکت کابل
سازي ایران بعنوان نمونه بشرح جدول ذیل مي باشد:
ميزان مصرف پودر ميكرونيزه در شرکت کابل سازي
جهت توليد سيم مسي  8۸کيلوگرم در هر تن
جهت توليد کابل مسي  /2۸کيلوگرم در هر تن
-/2

کربنات کلسیم در صنعت بهداشتی

در این صنعت از پودر ميكرونيزه با خلوص /۲۲درصد جهت توليد خمير دندان استفاده ميگردد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان در داروسازی

کربنات کلسيم خاصيت آنتي اسيدي دارد و در نواقص کليوي و درمان استئوپروزیس به کار رفته و
مكمل کلسيم است .کربنات کلسيم در بيماران مبتال به هيپرفسفات همراه با نقص کليوي توصيه مي
شود زیرا با پيوستن به فسفات مانع جذب بيشتر فسفات از طریق معده و روده مي گردد.
کربنات کلسيم در داروهاي هومئوپاتي( Homoepathicنوعي دارو درماني) و در افزودني هاي
خوراکي هم کاربرد دارد .به عالوه با توجه به دارا بودن خاصيت جذب سطحي ،در داروهاي ضداسهال
نيز به کار مي رود.
کربنات کلسيم با اسيد معده به صورت کلرید کلسيم در آمده و گاز دي اکسيد کربن حاصل در برخي
از بيماران ممكن است باعث نفخ معده شود.
مقداري از کلسيم در لوله گوارشي جذب مي شود ولي در حدود  % 2۸آن مجدداً به صورت نمك هاي
کلسيم دار مانند کربنات کلسيم دفع مي گردد .به طور معمول در هربار ،یك گرم کربنات کلسيم به
عنوان آنتي اسيد خورده مي شود و غالباً همراه با آنتي اسيدهاي دیگر به ویژه آنتي اسيدهاي منيزیم
دار تجویز مي شود.
از کلسيت براي تهيه کلرید کلسيم  ،CaCl8بروميد کلسيم ، CaBr8یدید کلسيم  CaI8و اکسيد
کلسيم  CaOاستفاده مي شود که هریك داراي مصارف متعددي در صنایع داروسازي است .حتي
براي تهيه داروهاي دامپزشكي نيز کاربرد دارد.
از کلرید کلسيم  CaCl8دارویي تهيه مي کنند که در بدن توليد اسيد مي کند و در مواردي که یون
کلسيم در بدن کم باشد ،براي تأمين سریع کمبود آن از کلرید کلسيم استفاده مي شود .از ترکيبات
دارویي کلرید کلسيم در درمان عوارض حساسيت هایي مانند کهير ،تنگي نفس ،خارش و سایر التهابات
ناشي از حساسيت استفاده مي گردد.
کلرید کلسيم باعث سرعت در انعقاد خون شده و براي جلوگيري از خونریزي هاي شدید استفاده مي
شود .به عالوه این ماده در درمان بي نظمي هاي ضربان قلب به عنوان مكمل به داروهاي مربوط به

نارسایي هاي قلبي افزوده مي شود .از کلرید کلسيم براي درمان عوارض اسهال ،استفراغ و در عرق
کردن مسلولين نيز استفاده مي گردد.
از بروميد کلسيم CaBr 8به عنوان ضد تشنج در درمان بيماري صرع استفاده مي شود .این ماده در
تسكين دردهاي معده نيز تأثير دارد.
از یدید کلسيم  CaI8براي تهيه پمادهاي ضدبيماري پوستي و ورم مفاصل مزمن استفاده مي شود.
اکسيد کلسيم  CaOمصرف بسياري در تهيه آب آهك دارد که براي از بين بردن زگيل و دمل مورد
استفاده قرار مي گيرد .آب آهك در مسموميت هاي ایجاد شده با اسيد سولفوریك و اسيد اگزاليك
به عنوان ضد سم کاربرد دارد.
کربنات کلسيم به صورت پودر ترکيبي کربنات کلسيم ،پودر ترکيبي کربنات منيزیم و قرص ترکيبي
کربنات منيزیم است .همچنين سوسپانسيون آلومينا ،منيزیا و کربنات کلسيم ؛ قرص آلومينا ،منيزیا
و کربنات کلسيم مورد استفاده قرار مي گيرد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان در صنایع خودروسازی

براي توليد انواع الستيك ،قطعات فایبر گالس ،داشبرد ،رنگ خودرو ،تهيه انواع قطعات فلزي ،لنت ترمز و ...
کاربرد فراوان دارد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان مناسب برای صنعت حفاری نفت

در حفاري چاههاي نفت و در ترکيبات سيال حفاري ،از پودر ميكرونيزه با خلوص 2۸درصد و با مش 38۸
استفاده ميگردد .شرکت زمين کاو مفتخر است آمادگي خود را جهت تأمين کربنات کلسيم مخصوص حفاري
اعالم دارد.
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کربنات کلسیم در مرکب چاپ

کربنات کلسيم امولسيوني مي تواند در ساخت انواع مرکب چاپ استفاده شود .نوع ریز دانه آن براي این منظور
کاربرد بيشتري دارد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان مناسب جهت پرکنندگی

کلسيم کربنات یكي از پرکاربردترین مواد معدني است که در صنایع کاغذ ،پالستيك ها ،رنگ ها و پوشش ها
هم به عنوان پرکننده و هم پوشش رنگي(به علت رنگ سفيد مخصوصش) کاربرد دارد.
بيشترین کاربرد کربنات کلسيم خاکي و کربنات کلسيم تهنشيني ( )Precipitatedدر کاغذ ،پالستيك و
رنگسازي است .کاغذ از شبكة سلولزي تشكيل شده که فيبرهاي آن با ذرات کاني دانهریز پر ميشود ،موادي
پوششي براي افزایش کيفيت چاپ برروي کاغذ در کاغذسازي استفاده ميشوند که کربنات کلسيم ميتواند-۸۲
 %۸آن را تشكيل دهند.
کربنات کلسيم ميتواند به عنوان رنگدانه و کاهندة نياز به پليمر عمل کند ،لذا در ورقهها ،لولهها و پنجرههاي
 ۸ ،PVCتا  %3۸از ترکيب را به خود اختصاص ميدهد .در رنگسازي  %/۲-3۸از حجم را امولسيونهاي آبي
یا حاللها را ميتواند کربنات کلسيم شامل شود تا از مقدار  8TiOمصرفي بكاهد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان مواد پاک کننده

در جالدهنده و پاک کننده فلزات از کربنات کلسيم به عنوان عامل کمكي لخته ساز استفاده مي شود.
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پودر کربنات کلسیم معدن کاوان و آتش نشانی

براي تهيه پودرهاي خاموش کننده آتش کاربرد هاي گسترده اي دارد.
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کربنات کلسیم معدن کاوان در کابل

کربنات کلسيم در کابل پلياتيلني شبكهاي شده مورد استفاده قرار ميگيرد .کربنات کلسيم را ميتوان در
اکستروژن کابلهاي عایق و همراه با پلي اتيلن خالص استفاده کرد %8۸-3۸ .کربنات کلسيم را ميتوان بدون
تأثيرات قابل مالحظه بر روي خواص مكانيكي استفاده کرد .کربنات کلسيم براي تهيه روکش انواع سيم و کابل
استفاده فراواني دارد.
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کربنات کلسیم در قالب گیری تزریقی

آميزهها یا مستربچهایي که تا  %22کربنات کلسيم دارند را ميتوان به راحتي پس از رقيق کردن توسط پلي
پروپيلن خالص قالبگيري تزریقي کرد .استفاده تا مقادیر  %۸۲را ميتوان بدون تغيير در تنظيمات دستگاه
فرآیند کرد.
مزایاي عمده استفاده از کربنات کلسيم عبارتند از :سفتي بيشتر ،جمع شدگي کمتر ،دماي تغيير شكل حرارتي
تحت بار باالتر و زمان چرخه کمتر (به لطف هدایت حرارتي باالتر) به همراه مقاومت ضربه مناسب
پليپروپيلن پرشده توسط کربنات کلسيم به تدریج کاربردهاي فراواني را در صنایع مبلمان و لوازم منزل و
همچنين در بخش خودرو پيدا کرده است .این آميزه همچنين بازارهاي جدیدي را به عنوان جایگزین
پلياستایرن و  ABSو در کاربردهاي بدون نيازبه مقاومت خراشيدگي پيدا ميکند.
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کربنات کلسیم معدن کاوان در صنعت غذایی و دارویی

در این صنایع پودر ميكرونيزه بعنوان پرکننده و توليد آنتي بيوتيكها ،ضداسيدها ،دندانپزشكي استفاده ميگردد
و با خلوص /۲۲درصد جهت توليد لوازم آرایش و بعنوان پر کننده کاربرد دارد.
کربنات کلسيم در صنایع غذایي به عنوان خنثي کننده اسيدیته مصرف مي گردد و در ساخت آدامس نيز
کاربرد دارد .
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پودر کربنات کلسیم معدن کاوان و رنگ

به علت قيمت مناسب  ،خصوصيات نوري و مكانيكي در صنعت رنگ از مصرف باالئي برخوردار است  .کربنات
کلسيم هر چه نرمتر باشد پوشش بهتربه رنگ مي دهد .
 برتري هاي استفاده از کربنات کلسيم در رزین هاي پلي استر غيراشباع عبارتند از کاهش هزینه مواد
اوليه و بهبود ویژگيهاي مكانيكي.
 کربنات کلسيم پيك گرمازا را کاهش ميدهد ،خواصسطحي را بهبود مي بخشد ،جمع شدگي
(انقباض) را به حداقل ميرساند و تنش هاي داخلي را کم مي کند.

 از آنجایي که فرآیند پخت رزینهاي پلي استر ،یك فرایند شيميایي گرمازاست ،تفاوت در ضریب
انبساط حرارتي شيشه ،رزین پلي استر غيراشباع و کربنات کلسيم منجر به ایجاد ترک هاي ریز در
قطعه مي شود .کربنات کلسيم تنها ماده معدني مناسب براي این منظور است.
 پر شدن فضاهاي خالي توسط ذرات پرکننده (به جاي رزین) باعث جابجایي بخشي از رزین شده و
نهایتا به کاهش ویسكوزیته مي انجامد .این امر مي تواند با ترکيب مناسبي ا زکربنات کلسيم با دانه
بندي درشت و ریز تامين شود.
 تمایل به تشكيل رسوب عموما با کاهش اندازه ذرات کربنات کلسيم کاهش مي یابد.
 افزودن پرکننده به رزین باعث تغيير ویژگي هاي ماده مي شود .از جمله این ویژگي ها مي توان
مشخصات مربوط به فرآیند ،ویسكوزیته ،دانسيته حجمي بهينه ،ميزان جذب روغن) ، (OAواکنش
پذیري را نام برد.
 در این صنعت از پودر ميكرونيزه به عنوان پرکننده(فيلر) استفاده مي شود .مشخصات پودر مصرفي
در این صنعت بشرح ذیل مي باشد :ميزان  CaOبيش از  82درصد ميزان  3O8Feکمتر از /
درصد و درجه ریزي آن بيش از  ۸۲۲مش .بطور تقریبي مصرف پودر ميكرونيزه در صنعت رنگ ایران
 88درصد در نظر گرفته مي شود.
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کربنات کلسیم Caco 3و بتن سازی

از کربنات کلسيم براي جلوگيري از خوردگي بتن نمونه برداري شده توسط قليایيهاي موجود در آب
 ،استفاده مي شود .
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کربنات کلسیم معدن کاوان در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی

به عنوان پرکننده انواع لوازم آرایشي و بهداشتي و سفيد کننده کاربرد فراواني دارد .توليدکنندگان پودر بچه
و خمير دندان از مهمترین مصرف کنندگان کربنات کلسيم هستند.

