
یه با رعایت اروم یاچهامالح با ارزش در یاستحصال صنعت طرح 

 مالحظات زیست محیطی
های زیست محیطیمرکز فناوری

أ 4931فروردین ماه  

امالح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات  صنعتی استحصال هایارزیابی تطبیقی متدولوژیعنوان قرارداد: 

 زیست محیطی

41/80/4939 تاریخ شروع:

1083-188: قرارداد

 دانشگاه صنعتی شریفمشاور: 

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور کارفرما:

 نهایی گزارش:

 شگاه صنعتی شریفدانمشاور: 

 دکتر ایوب ترکیانمجری طرح: 

 همکاران )نام، نام خانوادگی، سمت در پروژه(:

 ، مدیر علمی )هیئت علمی شیمی تجزیه(سید رضا موسوی

، مدیر اجرایی )هیئت علمی کیفیت منابع آب(محمد میرزایی

سكینه احفادی، کارشناس ارشد شیمی کاربردی

 عباس خالصی، کارشناس مالی

 اکبر همتی نژاد، کارشناس آزمایشگاهعلی 

 بهنام عاقل، کارشناس شیمی کاربردی

 عابد ترکیان، کارشناس معماری

 الهام یاوری، کارشناس

جالل شریف زاده، گرافیست 

66466896محیطی، تلفكس: زیست هایفناوریتهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز آدرس: 

Torkian@sharif.eduایمیل: 

mailto:Torkian@sharif.edu


امالح با ارزش  یاستحصال صنعت های ارزیابی تطبیقی متدولوژی

 ظات زیست محیطییه با رعایت مالحاروم یاچهدر
های زیست محیطیمرکز فناوری

4931 ماه  فروردین  یتیریدم هصخال

خالصه مدیریتی

رزشمندترین ا ابترین و دریاچه ارومیه یكی از مهم    

ترین دریاچه های آبی ایران است. این دریاچه بزرگبومزیست

بوده و به دلیل و دومین دریاچه شور دنیا داخلی کشور 

اکولوژیكی از سال های منحصر به فرد ویژگیبرخورداری از 

به عنوان  4913به عنوان منطقه حفاظت شده و از سال  4916

به دلیل پارک ملی مورد حفاظت قرار گرفته است. 

آب  و کاهش ورودیهای پی در پی در دو دهه اخیر خشكسالی

گرم در لیتر  188به این دریاچه، مقدار شوری آب به حد 

ش سطح و کاه نمک موجودغلظت افزایش  رسیده است.

دریاچه تبعات خطرناکی به دنبال داشته است که از جمله آن 

کویرزایی در حاشیه پارک ملی دریاچه ارومیه، تهدید جمعیتی 

جوامع سكونت  و حیات وحش، تهدید اراضی کشاورزی و باغات

رتمیا در سطح آدر اطراف دریاچه و کاهش شدید ذخایر 

ب شیرین به میزان انتقال آ با توجه به آنكه باشد.می دریاچه

برای کاهش غلظت باشد، کافی در کوتاه مدت امكانپذیر نمی

ای و آزمایشگاهی تقسیم به دو بخش مطالعات پایه گزارش نیا

 دردهد که شده است. بخش اول آن را چهار فصل تشكیل می

 شده پرداخته هیاروم اچهیدر یکنون تیوضع یبررس بهفصل اول، 

 یسنج امكان یابیارز یراستا در گرفته صورت یهایبررس هیپا تا

مطرح در  یهای. در فصل دوم، فناورباشد نمک از یبرداربهره

 اچهینمک از آب شور، از جمله دو در یبرداربهره یبرا ایدن

 یدارا که كایدر آمر   Great Saltاچهیدر اردن و در تیبحرالم

 یررسب مورد باشندیم هیاروم اچهیدر با مشابه ییایمیش بیترک

 اچهیدر لیپتانس یبررس به زیدر فصل سوم نت. اس گرفته قرار

و در  .است شده پرداخته استحصال قابل ینمكها جنبه از هیاروم

بخش دوم  فصل آخر این بخش، مراجع مورد استفاده آمده است.

که به چهار مربوط به مطالعات آزمایشگاهی طرح است،  گزارش

اصول مهم در انتخاب ه بفصل اول، در که بخش تقسیم شده 

در فصل دوم ستفاده شده در این طرح اشاره شده و های اروش

 آمده است.های تدوینی برای دستیابی به استحصال روش

های کنترل مواد اولیه، در حین پروسه و اطالعات مربوط به روش

در فصل چهارم  به نتایج  ومحصول در فصل سوم ارائه شده 

 اوم پرداخته شده است.حاصل از طرح و نحوه تد

از این منظر، سبک  امالح موجود در دریاچه، کاهش بار امالح موجود در دریاچه ارومیه قبل از آبگیری باید در اولویت قرار گیرد.

سازی شورآبه از امالح، برداشت نمک و کاهش بخشی از نمک دریاچه ارومیه از هر دو فاز جامد و مایع مناسبترین راهكار نجات 

 اچه است.دری

فصل اول به بررسی وضعیت آزمایشگاهی تقسیم شده است که در بخش اول، مطاعات ای و به دو بخش مطالعات پایه این گزارش

. در باشد برداری از نمکدر راستای ارزیابی امكان سنجی بهره های صورت گرفتهکنونی دریاچه ارومیه پرداخته شده تا پایه بررسی

 Greatدریاچه  در اردن و بحرالمیتجمله دو دریاچه  ،  ازنمک از آب شور برداریبهره برای دنیا در مطرح یهای، تكنولوژدومفصل 

Salt در فصل سوم نیز، به  قرار گرفته است. یبررسباشند مورد در آمریكا که دارای ترکیب شیمیایی مشابه با دریاچه ارومیه می

ساس مطالعات انجام شده در مراکز داخلی پرداخته شده، و در نهایت در فصل چهارم نمكهای قابل استحصال از دریاچه ارومیه بر ا

ه مطالعات آزمایشگاهی طرح در بخش دوم گزارش که مربوط بمراجع مورد استفاده در گزارش بخش مطالعاتی ارائه شده است. 

ای از ه شده است. در فصل دوم خالصهدر فصل اول، به اصول مهم در انتخاب روش های استفاده شده در این طرح اشار است،

حین پروسه و محصول های کنترل مواد اولیه، های تدوینی برای دستیابی به استحصال آورده شده و اطالعات مربوط به روشروش

در فصل سوم ارائه شده است. در فصل چهارم نیز  به نتایج حاصل از طرح و نحوه تداوم پرداخته شده است.
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مقدمه .1فصل

 اچهیدر نیو شورتر نیبه عنوان بزرگتر هیارومدریاچه 

فوق اشباع از نمک  یهااچهیدر نیاز بزرگتر یكیو  انریا یدائم

 زین كایآمر در Great Salt Lakeنظر با  نیاست که از ا ایدن

خشک،  یاقاره طیمح کیدر  اچهیهر دو در است. سهیقابل مقا

متر ارتفاع از  4808فوق اشباع از نمک، با عمق مشابه و حدود 

 باًیتقرسولفات کلر و  م،یسد یاشورآبه پیو ت ایسطح آب در

هر دو آنها غالبًا ، رسوبات قرار دارند. عالوه بر آن یكسانی

 نوسانات دو هر و است ایو پلت آرتم یارسوبات درون حوضه

 نی[. مهمتر4] اندداشته اچهیدر آب تراز در یكسانی یخیتار

 رود نهیزر از عبارتند هیارومدریاچه  زیآبر حوضه یهارودخانه

بوالق  وقی)سو یی)تاتائو(، مهاباد چا ودرنهیمی(، سیغاتی)ج

تازلو  ،یروضه چا ،یشهر چا ،یباراندوز چا ،ی(، گادارچایچا

که از  یو تسوج چا یچا ی، صوف یچا یآج ،یزوال چا ،یچا

عبور  اچهیاطراف در یشناس نیمختلف زم یداخل سازه ها

[.8] کنندیم

در  هیاروم اچهیبه در یکاهش حجم آب ورود لیبه دل

 یكیاز آن،  یبزرگ یدهه گذشته و خشک شدن بخشها دو

شده  حاصلکشور  یشناخت نیزم مخاطرات نیاز بزرگتر

 شامل ،ییایمیش رسوبات اچه،یخشک شدن در یاست. در پ

 شده انیه در بستر آن نماکلرور و سولفاته کربناته، رسوبات

 یهابخش در که اچه،یضخامت نمک در بستر در .است

 اچهیدر عمق رفتن نیب از سبب رسد،یمتر م 8 به قیعم

 به نیریبا توجه به آنكه امكان انتقال آب ش .است شده

 بار کاهش باشد،ینم ریپذامكان مدت کوتاه در یکاف زانیم

 قرار تیاولو در دیبا یریآبگ از قبل اچهیدر در موجود امالح

 سبک اچه،یدر سطح کردن محدود منظر نیاز ا .ردیگ

 از یبخش کاهش و نمک برداشت ح،امال از شورآبه یساز

 راهكار نیمناسبتر عیما و جامد فاز دو هر از اچهیدر نمک

.است اچهیدر نجات

 صورت به را برم و میتیل از یتوجه قابل ریو مقاد NaCl ،2MgCl ،4SO2Na ،KCl رینظ یامالح یحاو هیاروم اچهیآب در

 یآج  .است وسنیم یهایریتبخ ژهیبو زیآبر حوضه یهارخنمون ه،یاروم اچهیامالح در یمنشا اصل .دارد خود در محلول

است که بعلت عبور از  اچهیشرق در یرودخانه دائم نیتریطوالن رد،یگیکوه سبالن سرچشمه م یکه از دامنه شرق ،یچا

و  (زیدر شمال شرق تبر یااطراف خواجه )منطقه ینمك یبخصوص گنبدها وسن،یگومیال یبیو تخر یریتبخ التیتشك

 یشدگیاساس، غن نی. بر اکندیم منتقل اچهیدر به را امالح و رسوب یادیز ری، مقادیشناخت نیزم یهاسازه یبعض شیفرسا

2- وNa + رینظ ییهاونی
4SO حد از شیب یشور یاصل لیدال از یكی. در واقع نمود مشاهده رودخانه نیا در توانیرا م 

هزار  91 حدود و بوده نیریش آب یدارا ابتدا هیاروم اچهی. دراست یچا یآج خانهرود توسط محلول یهاونی نیتأم اچه،یدر

امالح آن  زانیاز نمک اشباع شده و م اچهیتاکنون، در شیهزار سال پ 48. از حدود است شده شورتر رفته رفته ش،یسال پ

 در اچهیدر آب یشور زانی. ماست هشد یریگاندازه ppt 898  تا سالها یبرخ در و است دهیگرد ppt 408تا  ppt  498نیب

 سال اواخر در شده انجام یهایریگاندازه .است دهیرس ppt 988 حدود یعنیخود  یتا مرز بحران 4908سال زییپا

.باشدیم ppt 908حدود تا یشور زانیم شیاز افزا یحاک4903
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 این مردم از یگروه معیشتی منابع از یكی اچه،یدر از یبرداشت آب ریاستحصال نمک از دریاچه ارومیه با استفاده از تبخ

 ستیزعالوه بر بهبود و متعادل کردن غلظت نمک در  یجانب عیو صنا هیاروم اچهیامالح از در یصنعت برداشت. است دیار

 خواهد داد. شیافزا زیهمجوار را ن یدر استانها ییاشتغال و درآمدزا اچه،یدر توده

 آن در موجود امالح مقدار نظر از اچهیدر یفعل تیوضع ه،یاروم اچهیاز در استحصال نمک یبررس یدر گزارش حاضر برا

 یمطرح در کشورها یهایورافن ه،یاروم اچهیدر تیوضع یانجام شده بر رو یهایاز بررس بعد. گرفت قرار یبررس مورد

بتوان  اچه،یآب در یشور کاهش یبرا اچهیتا در کنار، کاهش غلظت امالح موجود در در همورد مطالعه قرار گرفت شرفتهیپ

 [.8مناسب را بكار گرفت ] یهاروش
 

 مشخصات عمومی دریاچه ارومیه .1-1

شرقی  º11 11´تا  º11 6´درجه شمالی و طول جغرافیایی  º90 48´تا  3º 96´های جغرافیایی دریاچه ارومیه بین عرض

یاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایران بوده و با این در .تهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار گرفته اسبین استان

 498 از یطول دریاچه در دوران پرآب .دباشکیلومتر مربع، بیستمین دریاچه جهان از لحاظ وسعت می 1،088مساحتی حدود 

ترین قسمت، که در محلی بین کوه کیلومتر و در کم عرض 10ترین قسمت، کیلومتر متغیر بوده و عرض آن در پهن 416 تا

آمده  4هنگام پر آب بودن در شكل  هیاروم اچهیدر ای. عكس ماهوارهدباشکیلومتر می 41زنبیل و جزیره اسالمی واقع شده، 

که  بودهجزیره کوچک و بزرگ  488این دریاچه دارای  .دباشکیلومتر مربع می 18،911وسعت حوضه آبریز دریاچه  است.

 ود.شجزیره اسالمی بزرگترین جزیره آن محسوب می
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 (1731) بوده آب از پر که یزمان هیاروم اچهیدر. 1شکل 

 ارومیه دریاچه شدن خشک در یرگذارعوامل تاث .1-2

 .اندداشته نقش ریاخ دهه دو در اچهیدر شدن خشک در یانسان و یعیهر دو عامل طب
 

 عوامل طبیعی .1-2-1

 از زانیم نیا که است بوده متریلیم 901 هیاروم اچهیدر زیدر حوضه آبر 4968تا  4998متوسط بارش باران از سال 

 هیاروم اچهیدر زیآبر زهحو در ساالنه بارش زانیم از بارش، آمار هیبر پا .است دهیرس متریلیم 946به  4934تا  4968 سال

 .[9]نشان داده شده است 8در شكل  4938تا  4918از سال  هیاروم اچهیبارش در اطراف در زانی[. م9] است شده کاسته
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 هیاروم اچهیدر حومه در 1731 تا 1711 سال از بارش زانیم. 2شکل 

 عوامل انسانی .1-2-2
 

 احداث بزرگراه شهید کالنتری .1-2-2-1

شده و  جادیا اچه،یدر یشرق  -یغرب یدو سو انیدرصد حد فاصل م 08از  شیبا خشكاندن ب یکالنتر دیبزرگراه شه

 گذر، انیبر اساس طرح توسعه م .تاس دهیاحداث گرد ،یبتن یهاهیبا پا یآهن یهاسازه لهیدرصد آن به وس 88کمتر از 

 ه،یاروم اچهیدر یبزرگراه رو نی[. احداث ا9] دیرس خواهد باند چهار به و افتهی شیافزا هیاروم یکالنتر دیشه بزرگراه یپهنا

 ستیز یهایژگیمنطقه و و کینامیدرودیه یرا رو یجد راتییشده و تغ یو جنوب یشمال مهین یعیث قطع ارتباط طبباع

 آن وارد بزرگراه یجنوب هیناح از اچهیبه در یورود یدرصد از آبها 06که  ییوارد ساخته است. از آنجا اچهیدر یشناس

 .است شده یجنوب و یشمال ینواح یگذاررسوب ژهیو به ییایمیش و یكیزیف اتیخصوص در تفاوت باعث عامل نیا شود،یم

 شیافزا شدت به یشمال مهین در گذر، انیم یسو دو در آب تبادل کاهش لیدل به اچه،یدر آب یشور زانیم اقدام نیبر اثر ا

 اچهینوب درمختل شدن چرخه آب از شمال به ج .است شده یشمال مهین در ایآرتم یجیتدر رفتن نیب از به منجر و افتهی

 نیا یستیکانون ز نیترو مهم دهیرس تریگرم در ل 188در حال حاضر به  اچهیدر یبخش شمال یشورباعث شده است که 

 [.1رو به مرگ برود ] اچهیدر

 احداث سدهای متعدد .1-2-2-2
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مل عا نیرا به عنوان مهمتر اچهیدر نیا زیحوزه آبر یسطح یآبها انیجر یو بدون کارشناس عیکارشناسان، مهار وس

 باالدست در شده میتنظ آب و کرده کنترل را آلبهایس انی. ساخت سدها جربرندیم نام هیاروم اچهیدر اتیح کننده بیتخر

 آمده است.  4 لدر جدو هیاروم اچهیموجود در در یاز سدها یتعداد ستی. لردیگیم قرار یبرداربهره مورد

 هیاروم اچهیدر اطراف در شده ساخته یاسده از یتعداد ستیل. 1جدول 

 استان نام ردیف

 شرقی آذربایجان اردالن  4

 شرقی آذربایجان تیل  8

 غربی آذربایجان حسنلو  9

 غربی آذربایجان زوال  1

 شرقی آذربایجان نهند  1

 غربی آذربایجان  مهاباد  6

 

  دریاچه ارومیه آب شوری  .1-7

 هیاروم اچهیدهنده در لیتشك یاصل یونهایانواع  .دارد آندر موجود  یمعدن یبه مقدار نمكها یآب بستگ یشور

 اریبس یریمقاد لیدل به گرید باتیترک .و کربنات کربناتیسولفات، ب د،یکلر م،یزیمن م،یکلس م،یپتاس م،یعبارتند از: سد

 .شودیم محاسبه باتیترک نیا ریمقاد اساس بر نمک آب یشور زانیم .شوندیم گرفته دهیمعموالً ناد زیناچ

 زانیم ها،رودخانه توسط اچهیدر یورود آب و یجو نزوالت زانیم رینظ یعوامل را هیاروم اچهیآب در  شوری زانیم

 داشت خواهد آن یشور زانیم در یمهم ریتاث یفصل راتییتغ نیبنابرا .کندیم کنترل اچهیدر به یورود محلول بار و ریتبخ

 موجب اچهیدر در ای. کاهش آرتمبدهدمثل خود را از دست  دیقدرت تول ایرتمسبب شده تا آ شوری[. باال بودن مقدار 1]

 نیا یستیز تنوع کاهش خطر که ردیگ قرار خطر معرض در است ایآرتم اشیاصل یغذا که گویفالمن نسل که شودیم

 دیتول هیاروم اچهیدر در4966تا  4968 یهاسال در که ییایآرتم یارزش اقتصاد .دهدیم شیافزا را رینظیب ستمیاکوس

 [.6] بود شده زده نیتخم دالر اردیلیم 48بالغ بر  شد،یم

 آن رسوبات تیفیک بر هیاروم اچهیدر شدن خشک در موثرعوامل  یبررس .1-4

 استحصال یبرا اچهیدر شناخت هدف با زیتبر دانشگاه توسط که هیاروم اچهیدر ییایمیش و یكیزیف یدر مطالعه

استاندارد از اعماق و مناطق  ینمونه با توجه به روشها 408 مجموعاً  گرفت، صورت میزینم و میپتاس ارزش با یهانمک

هر  یبرا ییایمیو ش یكیزیعامل ف 49 ریشده و مقاد هیته (نمونه 38) زییپا و( نمونه 38) بهاردر دو نوبت  اچهیمختلف در

 رها آورده شده است.مقادیر این پارامت 8در جدول  و گزارش شد. یریگها اندازهاز نمونه کی

 



 

با ارزش  امالح یاستحصال صنعت های ارزیابی تطبیقی متدولوژی

 یه با رعایت مالحظات زیست محیطیاروم یاچهدر
 های زیست محیطیمرکز فناوری

 

 4931فروردین ماه                                      6                                            مشخصات دریاچه ارومیه     

 

 بهار و زییپا فصل دو در هیاروم اچهیدر آب ییایمیش و یکیزیف ریمقاد . 2جدول 

 بهار فصل پاییز فصل کیفی عوامل

pH 68/6 61/6 

 OC181 ،(g/l) 814 891در خشک ماندهباقی

 413/4 416/4 (g/ml)مخصوص،  جرم

 mS/cm 434 401، مخصوص هدایت

(meq/l)+Na 9618 9181 

(meq/l)2+Mg 144 161 

(meq/l)2+Ca 91 96 

(meq/l) +K 96 99 

(meq/l) -Cl 1810 9638 

(meq/l) -2
4SO 896 881 

(meq/l)-3HCO 0/1 81/1 

(meq/l) -Br 6/8 11/8 

(ppm)2SiO 8 6/4 
 

 ،یجنوب غرب ،یشمالهمگن بوده و به سه منطقه از نظر غلظت نا اچهینشان داد که در بهار، آب در شاتیآزما نیا جینتا

 غلظت نظر از اچهیدر آب زیی. در پاگرددیم مالحظه زین عمق در یناهمگن نی. اشودیم یبند میتقس یو جنوب شرق یمرکز

 مناطق نیب ما یمیعظ جرم انتقال تابستان طول در که است تیواقع نیا یایگو نی. ااست همگن عمق در هم و سطح در هم

 منظور به اچهیدر از آب برداشت یبرا عمق و محل نیترمناسب نییتع در تواندیم کار نیا جی. نتاردیگیم صورت کورمذ

 شیافزا و برفها شدن ذوب و بهار فصل شروع با که نمودند استنباط نیچن محققان نیا .کند کمک آن درون مواد استحصال

 نی. در اثر ادیآیم بوجود اچهیدر مختلف مناطق در غلظت اختالف یوعن ها،رودخانه شدن آب پر جهینت در و یجو نزوالت

 انتقال نیا رد،یگیم انجام هستند همجوار که قیرق و ظیغل منطقه دو نیب ما ژهیو به یمیعظ جرم انتقال غلظت اختالف

ادامه  یابه گونهانتقال جرم  نیا .کندیم دایپ نمود جنوب سمت به عمق در و شمال سطح به آب حرکت صورت به جرم

 [.6] گرددیم كسانی اچهیکه در مهر ماه، غلظت در تمام نقاط در ابدییم
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 مقدمه .2فصل
 

پس از جنگ جهانی اول، صنایع اروپا نیازمند نمک بودند،   

ای برای تامین نمک بنابراین کشورهای اروپایی به دنبال راه چاره

تاز شد و به مورد نیاز خود افتادند. در این راه کشور هلند پیش

رغم داشتن زمینهای باتالقی و نداشتن منابع نمكی روباز با حفر 

چاه ها به گنبدهای نمكی دست پیدا کرد. در دوران پس از 

  جنگ جهانی اول، اروپاییان با به کارگیری ماشین آالت، دانش

های جدید، به خود کفایی در تولید و وریک و شیمی و فنافیزی

قدرتهای نوظهوری در این صنعت پیدا صادرات نمک رسیدند و 

شد که با دستیابی به مخازن نمكی و استحصال آن، حرف اول را 

زنند. در حال حاضر ایاالت متحده آمریكا با تولید در دنیا می

میلیون تن نمک در مقام اول و پس از آن چین با  18ساالنه 

ال  میلیون تن در سال در مقام دوم قرار دارد. به دنب 98تولید 

این کشورها آلمان، هندوستان، کانادا، استرالیا و برزیل قرار دارند 

میلیون تن در سال  81که تولید ساالنه هر یک از آنها حدود 

 .[0]است

 

 

     

 

 

 عبارتند از:  یاهاو در شورآبهقابل استحصال از  هاینمک  

 یدکلر یزیممن .4

 یدکلر یمپتاس  .8

 سولفات یمپتاس  .9

 کلرید سدیم  .1

 

 یمیزمن  .2-1

نرم، دارای خاصیت فیزیكی  اً منیزیم به عنوان منبع پایان ناپذیر در جهان شناخته شده است. این عنصر فلزی نسبت

 شود.برجسته بوده که از نمونه نمک خود استخراج می

 یزیممن یباتترک .2-1-1

 بندی کرد:گروه زیر تقسیم 1توان به باشند را میکه حاوی منیزیم برای استخراج می یترکیبات

 (2MgCl) کلرید . منیزیم4

 (CaCO3MgCO.3. دولومیت )8

 (3MgCO. مگنزیت )9

 (KCl.2O.MgCl26H. کارنالیت )1

 (MgO)اکسید . منیزیم 1

 روش های استخراج منیزیم .2-1-2
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ها ترین روش استحصال غیرمستقیم ترکیبات منیزیم از آب دریا و شورآبهدهی، قدیمیاز نظر تاریخی روش رسوب

توان جداسازی کرد که می هیدروکسید نشینی به شكل منیزیمرا فقط بوسیله تهکلرید س بزرگ، منیزیم باشد. در مقیامی

کلرید ی مصرفی جهت تولید تجاری منیزیم یگردد. عامل قلیامیکلرید تبدیل به منیزیم اسید در ادامه با افزودن کلریدریک 

در  [.48و 3] است هیدروکسید و سدیم یا دولومیت حاصل از کلسینه کردن سنگ آهکهیدروکسید از آب دریا کلسیم 

 گردد.سازی میحاصل وارد فرآیندهای زاللسازی، تغلیظ و در نهایت فیلتر و خشکهیدروکسید ادامه رسوب منیزیم 

 های استخراج منیزیم عبارتند از:روش

 روش الكترولیز . 4

  حرارتی. روش 8

شود. برای تولید منیزیم از روش الكترولیز باید همه می تهیهكترولیز از منیزیم موجود در جهان از طریق ال درصد 61

 منیزیم به صورت کلریدی بوده و اکسیدی نباشد. 

به طور عموم برای  حرارتی فرآیندباشد. از نظر اقتصادی قابل حصولتر می الكترولیزیاز بین این دو روش، روش 

برای  یزیالكترول فرآیندمناسب است، در حالیكه  تخراج منیزیم(تن در سال اس 41888تا  1888واحدهای بسیار کوچک )

 [.44] شودترجیح داده میتن(  41888تولید منیزیم در مقیاس کالن )بیشتر از 

 DOW فرآیندروش الکترولیز با  .2-1-2-1

هیدورکسید موجود در آب دریا از طریق واکنش منیزیم کلرید با دولومیت کلسینه شده منیزیم  فرآینددر این 

(CaO.MgOرسوب می ) کلرید تبدیل منیزیم اسید به  کلریدریکبا  هیدروکسیدبندد. سپس از طریق واکنش منیزیم

شود که به وسیله واکنش کلر با گاز خنثی ایجاد می یزیالكترول تولید شده در سلهایاز کلر  یداسکلریدریک شود. می

مول از آب باقیمانده به  1/4تنها به ازای هر مول از منیزیم خشک شده و  یدکلر منیزیمتواند دوباره تولید شود. سپس می

 درصد 33م در این روش در حدود یشود. بازده تولید منیزفرستاده شده و به منیزیم و کلر تبدیل می زیداخل سل الكترولی

 آمده است. 9در شكل  Dow فرآینداست. شماتیک 
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کهآ  نس ای تیمولود

بایسآ

میزینم بیسرت

یواح ایرد بآ

نویسارت یف

دیسا اب هیفصت

میزینم ندرک کشخ

زیلورتکلا یاه س

میزینم

زاگ

دیسا ینادرگزاب

 
 Dow ندیفرآ کیشمات. 7شکل 

تواند مواد جامد را به گاز تبدیل کند( بوده، به طوری شامل دیگ استیل گازی فایر )دستگاهی که می یزیسل الكترول

متر و دیواره این ظرف از آجرهای نسوز ساخته شده است. در مرکز  0/4متر و عمق  1/4متر، عرض  9/9که طول این ظرف 

از سل گرافیتی کار گذاشته شده است. هر الكترود به وسیله صفحات استیل خاصی احاطه شده، این هایی این ظرف ردیف

تواند بر سطوح الكترودها در ظرف انباشته شده و می یدکلر منیزیمتن از  48 کنند. در حدودابزارها نقش کاتد را ایفا می

ساخته شده و منیزیم نیز در  کند. در الكترود آند کلرر میشود. جریان از بین آندهای گرافیتی و کاتدهای استیلی عبوذوب 

  باشد.می Cº688شود. دمای مورد نیاز برای این کاربخش کاتد انباشته می

کیلوگرم فلز منیزیم تولید کند، که باالترین نرخ تولید فلز از  4کیلوگرم از آند  4/8تواند به ازای هر می Dowسل  

 [.3ترکیبهای بدون آب است ]
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 ینسپس ا شود،یاستفاده مهیدروکسید  منیزیمشده به عنوان رسوب دهنده  ینه، آهک کلسDow یمیاییش فرآینددر 

 یرز درهای مربوطه واکنشدر خواهد آمد که کلرید  منیزیمشده و به صورت  یهتصفاسید  کلریدریکهیدروماده با استفاده از 

 [:44داده شده است ] یشنما

 کلسینه کردن  .4

2CaCO3 → 2CaO + 2CO2                                                      (4)  

  کاهش .8

CaO + H2O → Ca(OH)2                    (8  )                                                                                                       

 ترسیب   .9

MgCl2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2          (9)                                                                           

MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → Mg(OH)2 + CaSO4. 2H2𝑂             (1                       )                         

 یزناسید  کیدریکلر .1

Mg(OH)2 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐻2  (1  )                                                                                      

 (Pidgeon) یک وترمیکس روش .2-1-2-2

ده خته شگیرد به سه صورت سیلیكوترمیک، آلومینوترمیک و کاربوترمیک شناکه در دمای باال انجام می حرارتیروش 

 مذاببه منیزیم  4688 تا ºC 4888تحت دمایمنیزیم اکسید که بر پایه فروسیلیكون بوده و میک است. در روش سیلیكوتر

آمیزی توانستند برای ساخت منیزیم اجرا شوند. های پیدگون، مگنترم و بولزان به صورت موفقیتفرآیندشود. تبدیل می

کند. این روش در چین برد و به صورت فشرده محصول را تولید میبهره می پیدگون ساده، قدیمی و از حداقل انرژی فرآیند

 [. 48است ] درصد 33/33شود. بزرگترین مزیت این روش تولید منیزیم با خلوص باالی به وفور استفاده می

روکسید هید میزیتوسط افزودن آهک به منکلرید  میزیالزم است تا من ایاز آب درکلرید  میزیدر صورت استخراج من .4

 . شودیم لیتبداکسید  میزیمنبه  نه،یشده، و سپس توسط حذف آب با مرحله کلس لیتبد

 به  دکربنیاکسید حذف با شدن نهیکلس فرآیند ی( به عنوان ماده خام استفاده شود ط3MgCO) تیاگر از مگنز .8

 .شودیم لیتبد اکسید میزیمن

 آن دکربنیاکسید شدن، نهیکلس فرآیند با که است تیدولوم ،یداکس میزیمن دیتول یبرا هیاول ماده نیترپر استفاده .9

 یهادر واکنش کیكلوترمیس فرآیندتوسط  میزیبه من تیدولوم لیمربوط به تبد یها[. واکنش49] شودیم آزاد

 نشان داده شده است. فرآیند نیا 1آورده شده است و در شكل  6و  6شماره 

 (CaCO3. MgCO3(s) + Heat → (Cao. MgO)(s) + 2CO2(g)                                                                         (6)   

2(CaO. MgO)(s) + Si(Fe) → 2Mg(g) + Ca2SiO3  + Fe (S)                                                                        (6)    
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تیمولود

ندرکدرخ

ندرک هنیس ک

نوکی یسورف

ندشدرخ

 التخا

یبلاق لا    اخ

 هاک

 ی اپ و بو 

 لاخ میزینم
 

 میزیمن دیتول یبرا( Pidgeon) کیک وترمیس ندیفرآ. 4شکل 

 میزیمن یکاربردها .2-1-7

 اکسید )منیزیت( منیزیم

سازی،  سرامیک ی،منیزیت در کشاورزی )کودهای شیمیایی و ابریشم مصنوعی(، صنایع شیمیایی، شیشه ساز

سازی، کاغذ، به عنوان پرکننده در رنگ ،نرم و سفید بودن علت دارد. همچنین بهکاربرد  غیره داروسازی، صنایع ساختمانی و

توان از آن به خوب داشته و نسبتاً واکنش ناپذیر است که می جذبشود. منیزیت قدرت پالستیک و الستیک مصرف می

ع تكلیس شده ها استفاده کرد. از منیزیت برای تهیه دیگر انواع منیزیت مانند نوکشها و میكروبکشعنوان حامل حشره

  .گیردمورد استفاده قرار میشود. همچنین به عنوان عامل احیا برای تولید اورانیوم خالص و فلزات دیگر استفاده می

 کربنات منیزیم

در داروسازی، عایق حرارتی، شیشه، سرامیک، کربنات منیزیم  د.شوعایق حرارتی مصرف می کربنات برای تهیهمنیزیم 

نیز ها و وزنه برداران مانند ژیمناست رانیبه وسیله ورزشكاکربنات پودر منیزیم همچنین اربرد دارد. الستیک، رنگ و کود ک

 .شوداستفاده می

 ک رید منیزیم



 

امالح با ارزش  یاستحصال صنعت هایمتدولوژی ارزیابی تطبیقی

 یه با رعایت مالحظات زیست محیطیاروم یاچهدر
 های زیست محیطیمرکز فناوری

 

 4931ن ماه  فروردی                             48                                             های استحصال امالحتكنولوژی     

 

مورد استفاده  کنندهماده گرم و ، منیزیم فلزی، کود، کنترل گرد و غبارMgOتولید  همادبه عنوان پیشکلرید  منیزیم

 گیرد.قرار می

 کسیدهیدرو منیزیم

هایی های اکسیژن )تأخیرانداز آتش( و در تولید ترموپالستیکسد در برابر انتشار زبانه عنوانبه هیدروکسید منیزیم 

 .[41] آمید کاربرد داردپروپیلن و پلیمانند پلی

 رانیا در میزیمن کننده دیتول یهاکارخانه .2-1-4

 در فردوس رویال میزیکارخانه شم  من .2-1-4-1

این کارخانه برای تولید شمش  د. دریبرداری رسهزار تنی منیزیم درسال جاری به بهره  9د هدف تولی این کارخانه با

 ( بهره گرفته شده است.Pidgeonسیكلوترمیک ) فرآیندمنیزیم از 

 شهیسرب دراکسید  میزیمنکارخانه  .2-1-4-2

برداری به بهره4968قرار دارد که در سال  جنوبی خراسان استاندر  کیلومتری شهرستان سربیشه41این کارخانه در 

باشند که رسیده است. معادنی مانند ترشک محمدی فضل آباد، حوض سفید و چاه خور، تامین کننده مواد اولیه آن می

 نمایی از این کارخانه نشان داده شده است. 1در شكل  .دباشکیلومتر می 418تا  08متوسط فاصله آنها 

 
 شهیسرب کارخانه. 1شکل 

 18سربیشه اکسید هزار تن است. در حال حاضر کارخانه منیزیم  18و تولید ساالنه آن  488تولید روزانه این کارخانه 

کند. این کارخانه در رده نخست چرخه تولید ماده نسوز در کشور است درصد نیاز کشور به ماده معدنی منیزیت را تامین می

های ساالنه کارخانه .ای نسوز در داخل کشور مانند کارخانه تولید آجر نسوز استهو محصول این کارخانه، خوراک کارخانه

 .شودمی هزار تن ماده اولیه منیزیت نیاز دارند که عمده این ماده از کشورهای چین و اتریش تامین 488نسوز کشور 
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 تولید منیزیم .2-1-1

2-1-1-1. US Magnesium, LLC 

گترین رهای منیزیم از محصوالت اولیه منیزیم در دنیا و بزندهدرآمریكا یكی از بزرگترین تولید کن LLCکارخانه 

 Greatهكتار از زمینهای اطراف دریاچه  08،888کارخانه تولید کننده منیزیم در آمریكای شمالی است. این شرکت حدود 

Salt [41]را احاطه کرده نمک است. 

2-1-1-2. China Magnesium Corporation 
از آن را به تولید منیزیم پرداخته است این کمپانی در درصد  81/34خود حدود تولیدات  درصد 488از  CMCکارخانه 

باشد. این پیگون می فرآیندتولید منیزیم در این کارخانه با استفاده از  فرآیندایالت شانخی در شمال شرقی چین قرار دارد. 

های تولید منیزیم در جهان به کارخانه کند که یكی از بزرگترینکیلو تن منیزیم تولید می 481کارخانه ساالنه حدود 

 . [46] آیدحساب می

2-1-1-7. Alliance Magnesium Inc 

 8889تاسیس شده و از سال  داباشد که در کشور کانااین کارخانه یكی از پیش تازان تولید منیزیم از سنگ معدن می

هزار تن منیزیم  18 ید این کارخانه در سالظرفیت تولتولید منیزیم پرداخته است.  لیزیبا استفاده از روش تكنولوژی الكترو

 .[46]باشدمی

 یمپتاس .2-2

. به باشدیعنصر در آن م ینهفتم یو از نظر فراوان دهدیم یلرا تشك زمین پوسته وزن ازدرصد  1/8عنصر حدودًا  ینا

 دشوار است. یارآن بس یو ماندگار ینامحلول یتخاص یلبه دل هایاز کان یمدست آوردن پتاس

 پتاسیم ترکیبات .2-2-1

 باشند عبارتند از:ترکیباتی که حاوی پتاسیم برای استخراج می

 (KCl)سیلویت  .4

 (KCl,NaClسیلوینیت ) .8

 (4KCl,4MgSO4,11H2Oکائینیت ) .9

 (KCl,MgCl2.6H2Oکارنالیت) .1

 4,2MgSO4SO2(K(النگیبیت  .1

 :شوندمی تولید مختلف منبع دو از ،کلرید پتاسیم نظیر پتاسه، کودهای

 پتاسیم معدن سنگ معادن  (أ

 آن از حاصل هایشورآبه و نمک هایدریاچه (ب
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و  سیلوینیت یهابصورت سنگ معدن محدود است. پتاس عمدتاً یاردر جهان بس یمسنگ معدن پتاس معادن

پتاسه،  یکودها یدکنندهبزرگ تول یدارد. کشورها یباالتر یارتر بوده و عوجود دارد که نوع اول مرغوبکارنالیت 

 معادن پتاس هستند.  یاردن دارا وبالروس  ه،یمانند کانادا، روس

 :از عبارتست پتاس تامین برای کشور نمک هایدریاچه وضعیت  

 .نیست اقتصادی آن از برداریبهره و است پتاس درصد 8 دارای ارومیه دریاچه نمک .4

 .نیست برداریبهره حد در نیز قم دریاچه نمک در موجود پتاس میزان .8

 آن از برداریبهره و است درصد پتاس 6/8 حدود دارای ایران مرکزی کویر در بیانک و خور دریاچه نمک .9

 .[40]است  اقتصادی

 پتاسیم استخراج یها روش  .2-2-2

 های استخراج ترکیبات پتاسیم عبارتند از:روش

 . روش کریستالیزاسیون4

 . روش فلوتاسیون8

 روش جدایش واسطه سنگین. 9

 . روش الكترواستاتیكی1

 رمگ لیچینگ روش. 6

 کریستالیزاسیون روش .2-2-2-1

به منابع مواد خام آن، نظیر انحالل آب دریا یا دریاچه نمک وابسته است. اگر مواد خام کلرید  پتاسیمتكنولوژی تولید 

باشد، از کریستالیزاسیون در دمای پایین استفاده خواهد شد. به هر حال، اگر پتاسیم کلرید به طور نسبی محلول خالص 

کلرید به طور معمولی از یک شكل جامد کارنالیت پتاسیم یه دریاچه نمكی یا آب شور باشد، محصول تولیدی بر پا

(O2.6H2KCl.MgCl[ به دست خواهد آمد )43 .] 

 2MgCl-KCl- یستمسآمده است، که فاز دیاگرام  6شكل از کارنالیت در  کلریدپتاسیم تئوری ترمودینامیک جداسازی 

O2H  الیت موجود آب اضافه شود نمودار از نقطه است. اگر به کارن 88درG  به نقطهD ر در طول گحرکت خواهد نمود. ا

( تقسیم خواهد P( و فاز محلول )نقطه A)نقطه  KClآب اضافه شود، کارنالیت تخریب شده و سیستم به دو فاز جامد  فرآیند

 شد. 

قابل انعطاف  فرآیندشود که سبب می یمواردهای زیادی وابسته است یكی از فرآینداز کارنالیت به  کلریدپتاسیم تولید 

 کریستالیزاسیون برایباشد اندازه محصول تولید شده است. به عبارت دیگر گزارشات بیشتر بر پایه اطالعات سینتیک 

کریستالیزاسیون  فاکتور حیاتی سینتیک ،کریستالیزاسیون فرآیند[. در 88کلرید محلول با خلوص باال است ]پتاسیم 

کریستالیزاسیون از  فرآیندتواند به طور مستقیم برای اما اطالعات سینتیک تهیه شده از محلول خالص نمیباشد. می
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 است زیرا کریستال ترکلرید از کارنالیت بسیار پیچیدهپتاسیم کریستالیزاسیون  فرآیندکارنالیت جامد استفاده شود. بنابراین، 

بسیار  فرآیندباشد. بنابراین مكانیسم کریستالیزاسیون برای کنترل لیت میکلرید تشكیل شده از یک فاز جامد کارناپتاسیم 

 مهم خواهد بود.

 
 نقطه 21 در O2H-2MgCl-KCl ستمیس یفاز اگرامید. 6شکل 

 :تواند تشكیل شودکلرید با دو مكانیسم میپتاسیم کریستال 

 یدکلر پتاسیم یستالهایبه کر یتکارنال یستالهایدر کر یدکلر پتاسیم تبدیل. 4

و سپس از محلول  ماند،یم یدر فاز جامد باق یتو کارنال یافتهانتقال  یعابتدا به فاز ما یدکلر پتاسیم ،یگردر نوع د. 8

 [.88] شودیم یستالیموجود کر

 ف وتاسیونروش   .2-2-2-2

آغاز شده و پس از آن درکشورهای  یدمریكا این روش جهت فرآوری پتاسیم کلرآ” کارلسباد“در  4398اواخر دهه  در

رایج شد. محصول به دست آمده از فلوتاسیون بسیار دانه ریز بوده و همراه با  اسرائیلدیگر نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان و 

 ترین روش جهت استحصالترین و اقتصادیشود. این روش متداولمصرف می میاییفسفر و نیتروژن به عنوان کود شی

 از سیلویت است.  دیپتاسیم کلر
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فیزیكی است و عوامل زیادی برای تولید کنستانتره مطلوب با بازیابی باال، باید مورد توجه  -فلوتاسیون فرآیند شیمیایی

شود بازیابی گیری شود و این باعث میه باشد باید نرمهتداش نرمهدرصد رسوب  1تا  1/9قرار گیرد. اگر کانسنگ بیش از 

ها به روشهایی رود. برای بازیابی ذرات ریز سیلویت درگیر با رسبخشی از پتاس در ابعاد ریز به هدر میکلی کاهش یابد زیرا 

را در سه مرحله خرد  سهای پتاآنكه ذرات ناخالصی از سنگ معدن جدا شد، کانه با تجهیزات خاصی نیاز است. پس از

شوند. ذرات سیلوینیت در ر فلوتاسیون به خوبی شناور نمیمیلی متر برسد چون ذرات بزرگتر از آن د 91/9کنند. تا به می

دهد. پالپ به دست آمده توسط مواد شیمیایی آیند و تشكیل پالپی با غلظت مناسب را میآب شور به حال تعلیق در می

مختلفی  شوند. کلكتورها انواعشوند و نقش آنها آبران کردن سیلویت است، آماده سازی میمی هخاصی که کلكتور نامید

کربن( استفاده  88-88بنیل ) -کربن( و آراچدیل 40های با زنجیره طوالنی مانند استریل )ها و آمیندارند و معمواًل از آمین

های فلوتاسیون ظرفی هستند که در دورن آن همزنی شود. سلولشود. از روغن کاج نیز به عنوان کف ساز استفاده میمی

های هوا از کف سلول، وجود دارد. ابعاد این حبابها توسط خود مد و مسیری برای ورود حباببرای معلق نگه داشتن ذرات جا

باشد. میدستگاه، شدت بهم زدن و حضور مواد شیمیایی مؤثر در فصل مشترک مایع و گاز و سموم به کف ساز قابل کنترل 

 این روش نشان داده شده است. 6در شكل 

 
 میپتاس استخراج در ونیف وتاس روش. 3شکل 

 روش جدای  واسطه سنگین  .2-2-2-7

 4شود. کانی تا اندازه ای این روش از تفاوت چگالی سیولیت و هالیت و یا سیلویت و النگبینیت استفاده می در

اور و شوند. ذرات با چگالی کمتر شنسانتیمتر خرد شده و توسط مایعی که چگالی حد واسط دارد دو کانی از هم جدا می

 .[84] نشان داده شده است فرآینداین  0در شكل شوند. ور میتر غوطهذرات سنگین
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 میپتاس استخراج یبرا نیسنگ فاز  یجدا روش. 8شکل 

 

 روش الکترواستاتیکی  .2-2-2-4

 ،شود. در این روشب میدی باال محسویهای سرمایه گذاری پایین و راندمان تولاین روش به عنوان یک روش با هزینه

گیرد. حرارت خیلی کم درحین فرآوری الزم است. ها صورت میباطله حاصل فرآوری خشک شده و استحصال پتاس از باطله

الزمه این فرآیند، دمای معتدل، یک منبع الكتریكی، معرفهای شیمیایی و کنترل دقیق نسبت مقدار رطوبت در محفظه جدا 

 کننده است. 

ین بار در آمریكا مورد ارزیابی قرار گرفت اما گسترش چندانی نداشت و پس از جنگ جهانی دوم نیز این روش اول

 .[84] نشان داده شده است فرآینداین  3در شكل درآلمان به کار گرفت شد. 

 
 میپتاس استخراج در یکیالکترواستات روش. 3شکل 

 روش لیچین  گرم  .2-2-2-1

تا  00را اجزاء با ارزش  توانیگرم م یچینگ. با روش لگیردیمورد استفاده قرار م یزو ر یادانه کلرید یمپتاس یدتول برای

 یتاست. مز کلرید سدیمباال نسبت به  یدر دما پتاسیم کلرید یشترانحالل ب یتروش قابل ینکرد. اساس ا یافتدرصد باز 03
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باال است. چنانچه  یارمحصول با ع یدها و تولمواد نامحلول مانند رس یادبا درصد ز یپتاس از کانسنگها یروش، جداساز ینا

به اشباع آکه شور یهنگام ین. بنابرایابدیکاهش م یدما کم یشبا افزا کلرید سدیمانحالل  ،هر دو نمک باشد یمحلول حاو

به عنوان باطله دور  یدلرک یمو سد شودیدر آب حل م کلرید پتاسیم یادیحرارت داده شود مقدار ز 488تا Cº 88شده در 

. چنانچه شودیبرگردانده م فرآیندبه  یمانده. محلول نمک باقشودیجدا شده و خشک م ،. سپس محلول نمکشودیم یختهر

 یشبا ب یتا محصول شودیم یستالیزهحل شده و کر اً مجددپتاسیم کلرید  یمحصول با درجه خلوص باال در نظر باشد، بلورها

 آورده شده است 44 لیچینگ گرم در کارخانه بحرالمیت در شكل فرآیند. نمایی از شود یدتول کلرید پتاسیم درصد 33از 

[89]. 

 
 تیبحرالم کارخانه در گرم ن یچیل ندیفرآ از یینما. 11شکل 

 پتاسیم بردهایرکا .2-2-7

نوان کود شیمیایی در صنایع کشاورزی است. شود. اما مهمترین کاربرد آن به عدر صنایع مختلفی استفاده می یمپتاس

 های شیمیایی و داروها، صنایع شیشه وها، رنگسایر مصارف آن در صنایع غیر کشاورزی مانند تولید صابون و شوینده

 . شودمی مصرف صنایع این در پتاس، تولید از کمی بسیار حجم که هستند غیرهسرامیک، صنایع غذایی، تهیه گل حفاری و 

 سولفات مپتاسی

 شود.استفاده می کود برای محصوالت زراعی خاص، پزشكی، شیشه، شتاب دهنده تولید گچبه عنوان 

 سولفاتپتاسیم بی

 گیرد.مورد استفاده قرار می نگهدارنده غذایی و  کوددر تهیه 

 پتاسیم فومات و پتاسیم پرسولفات

 شود.فاده میاست عكاسی، پلیمرسازی و نیز در  ماده سفید کنندهبه عنوان 

 پتاسیم نیترات

منفجره، پیروتكنیک، شیشه و سرامیک، پالستیک، آتش بازی با رنگ  درتهیه کود، در تهیه باروت برای ساخت مواد

 گیرد.مورد استفاده قرار می ارغوانی روشن
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 پتاسیم اکسید

 شود.ستفاده میا انفجاری، پیروتكنیک، کود، شیشه و سرامیک، داروسازی، اکسید کنندهدر تهیه مواد 

 هیدروکسید پتاسیم

سازی، گاز، الستیک مصنوعی، تصفیه فلزات، باتری، شیشه کود مایع، محافظت از محصوالت، نفت وبه عنوان 

 شود.استفاده می سازی، سفیدکردن پارچه، جوهر چاپ، تصفیه آبصابون

 پتاسیم کربنات

 شود.استفاده می گیر، الكتروپلیتینگ(، ماده نمهای نوری، سرامیکشیشه مخصوص )تلویزیون، شیشهدر تولید 

 ک رید پتاسیم

 .شودپتاسیم کلرید به صورت نمک طعام استفاده می

 :از عبارتند که شوندمی تقسیم صورت دو کلرید به پتاسیم مصرف موارد کلی طور به

 ییایمیکود ش .1

مورد توجه قرار  یدو در هر منطقه با هیاهر گ یکه در انتخاب کود مناسب برا یمیاییش یکودها یتخصوص مهمترین

است لذا  یاییقل یرانخاک در غالب مناطق ا pHخاک است. از آن جهت که  pH ییرکود در تغ یرو تاث یتحالل یزانم یرد،گ

خاک را کاهش داده و جذب مواد  pHو سولفات،  یدکلر یهستند مانند نمكها یدیاس یقو یونآن یکه دارا ییمصرف کودها

 . دهدیم یشافزا یاهرا توسط گ

 کودهای حاللیت دیگر طرف از است، ناچیز بسیار شدن شسته راه از کود این رفتن هدر گفت باید پتاسه کودهای در

 .گیردمی انجام خوبی به خاک توسط پتاسیم جذب نتیجه در است مطلوب حد کلرید در پتاسیم جمله از پتاسه

 پنبه، چغندرقند، ذرت، نظیر محصوالتی برای غیرشور اراضی و هاشالیزار در وسیعی سطح در توانکلرید می پتاسیم از

 بكار نیستند حساس کلر به که محصوالتی همه کلرید برای پتاسیم بطورکلی. نمود استفاده میوه باغهای برای حتی و گندم

 .رودمی

قند  یشافزا ی،خوش خوراک وه،یباعث بهبود رنگ، پوست م یمپتاس یرا. زنامندیم «یفیتکود ک»را  یمپتاس کودهای

 یرنظ یهاییدارد. سبز یمبه پتاس یبستگ یتا حدود یزن هایوهم درشتی .گرددیم هایوهدر مرکبات و اکثر م C یتامینخون و و

معموال از  برند،یرنج م یمکه از کمبود پتاس یاهانیدارند. گ یازن یمپتاس یادیاسفناج، کاهو و کرفس به مقدار ز ی،گوجه فرنگ

کاهش  یلذا مقاومت آنها در مقابل کم آب شوندیبه شدت پژمرده م یکم آب یطبرخوردار بوده و در شرا یکمتر یشاداب

 . شودینم یاهس زمینییبمصرف گردد، محصول س یبه مقدار کاف یمنشان داده شده که اگر پتاس ینیزم یب. در سیابدیم

 ییایمیش و یصنعت یکاربردها .2

دام و  یو به عنوان مكمل غذا داریمپتاس ینمكها یدو در تول شودیرا شامل م یدکلر یمپتاساز کاربرد  یدرصد کم 

  .[86] شودیمصرف م یابانهااز سطح معابر و خ ییزدا یخ یبرا
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 رانیا د دریک ر میپتاس کننده دیتول یهاکارخانه .2-2-4

 پتاس رانیا .2-2-4-1

باشد. این واحد با وسعت دگان پتاس در خاورمیانه میاولین تولید کننده پتاس در ایران و یكی از بزرگترین تولیدکنن

 18مربع در استان اصفهان، شهرستان خور و بیانک واقع شده است. این واحد با هدف تولید ساالنه  هزار کیلومتر 8معدنی 

 98ی و یپتروشیمی، خوراکی و دارو هزار تن سدیم کلرید جهت مصارف 988هزار تن پتاسیم کلرید بعنوان کود شیمیایی و 

تولید پتاسیم کلرید در کارخانه ایران پتاس  فرآیند 44در شكل برداری رسیده است. هزار تن منیزیم هیدروکسید به بهره

بزرگترین مصرف کننده پتاسیم کلرید در ایران وزارت کشاورزی است. در حال حاضر ساالنه بالغ بر نشان داده شده است. 

 آمده است. 9به پاالی در خور در جدول آشود. آنالیز شوروارد کشور میهزار تن از این محصول  188تا  188

 خور در ایپا  شورآبه زیآنال. 7جدول 

 (g/l  ظت ) یمیاییش یبترک

 898 یدکلر یمسد

 18 یدکلر یزیممن

 6 یدکلر یمپتاس
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 پتاس رانیا کارخانه در دیک ر میپتاس دیتول ندیفرآ. 11شکل 
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 دیک ر میپتاس دیتول .2-2-1

و  ید،کلر یماز پتاس یمپتاس یتدرصد از ظرف 36است.  یدر کشاورز یممناسب پتاس یاربه عنوان منبع بس یدکلر یمپتاس

 [.81] شودیم ینتام یزیمو من یمپتاس یو نمكها یتراتن یمپتاس ،سولفات یمدرصد از پتاس 1حدود 

 کانادا .2-2-1-1

 آورده شده است. 1مورد استفاده در آنها در جدول  فرآینددر کانادا و  کلرید پتاسیمتولید کننده های بزرگ شرکت

[86]. 

 درساسکچوآن دیک ر میپتاس دکنندگانیتول. 4جدول 

 منبع ماده خام یدتول فرآیند شرکت

Agrium معدن یشناورساز 

IMC محلول یستالیزاسیونکر 

IMC معدن یازشناورس 

IMC معدن یشناورساز 

PCS معدن یشناورساز 

PCS معدن یستالیزاسیونکر 

PCS محلول یستالیزاسیونکر 

PCS معدن یشناورساز 

PCS معدن یشناورساز 

2-2-1-2. JSC Belaruskal  
JSC    در بالروس  4310یكی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کود پتاس در جهان است که در سال

 کند.س شده است. این شرکت عمدتًا از دو روش فلوتاسیون و لیچینگ گرم برای تولید پتاسیم کلرید استفاده میتاسی

2-2-1-7. Arab Potash 

جنوب بحرالمیت  شود. دو نوع پتاس ازون سرد استفاده مییساهای لیچینگ گرم و کریستالیزفرآینددر این کارخانه از 

کارنالیت و هالیت  آب شور،شود. در اثر تبخیر باشد، بهره برداری میسال می مساعد برای تبخیر درطول ی کهدر آب و هوای

کند. منیزیم کلرید همراه آب تازه شسته شده و مخلوطی از سیلویت و هالیت های برداشت محصول رسوب میدر حوضچه

از صنعت فلوتاسیون استفاده شود. در واحد قدیمی ماند. در اسرائیل سیلویت در سه واحد مختلف فرآوری جدا میباقی می

از روش  ،شود. ظرفیت این واحد با افزودن تجهیزات روش فرآوری تبلور مجدد، توسعه پیدا کرده است. جدیدترین واحدمی

رسوبگذاری در اثر سرد شدن  فرآیندنماید. از اختصاصی تبلور سرد با حرارت پایین، جهت تولید پتاسیم کلرید استفاده می

 استفاده کرد. هاوان جهت استحصال پتاس از حوضچهتطبیعی نیز می

 سایر کشورهای بزرگ تولید کننده پتاسیم  .2-2-1-4
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 کلرید پتاسیممیلیون تن، که بیشتر آن به صورت  06/81در حدد  4330تولید شده در جهان در سال  اکسیدپتاسیم 

کشور  6تولید این ماده در  درصد 38آمده است که حدود  1کشور در جدول  48تولید شده در  اکسید پتاسیم باشد.می

 [.81باشد ]نخست می

 1338 سال در دیاکس میپتاس کننده دیتول یکشورها. 1جدول 

 درصد تن ی یونم O2K کشور یفرد

 1/91 431/3 کانادا 1

 0/49 108/9 آلمان 2

 1/49 1/9 یهروس 7

 4/49 1/9 بالروس 4

 1/6 660/4 یلاسرائ 1

 1 9/4 یكاآمر 6

 1/9 346/8 اردن 3

 1/8 680/8 یسانگل 8

 3/4 136/8 یااسپان 3

 6/4 146/8 فرانسه 11

 سدیم .2-7

فراوان  یعیطب یباتکه از نظر ترک یاییگروه فلزات قلاز است که  شكل یفلز واکنش دهنده نرم و موم یک، یمسد

 باشد. ، میهستند

 ترکیبات سدیم .2-7-1

 عبارتند از: برای صنایع گوناگون بسیار مهم ترکیبات سدیم کهتعدادی از 

 (NaCl)سدیم کلرید  .4

 (3CO2Na) سدیم کربنات .8

 (4SO2Na) سدیم سولفات .9

 (NaOH)سود  .1

 ترکیبات سدیم  استخراج هایروش  .2-7-2

 سدیم ک رید .2-7-2-1

نی . استخراج نمک دریا تاریخ طوالکرداز معادن یا آب دریا استخراج توان آن را مییا نمک های رایج  کلریدسدیم 

گردد. تاریخ نویسان، اولین بار بازگردانی سیستماتیک نمک دارد. اولین استخراج نمک به مدیترانه، هندوستان و چین بر می
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ای به نام آویرو بوده که های بسیار سادهاند. در زمان باستان روشاز نمک دریا را به جزیره تارانتو در شمال مصر ربط داده

پیش تغلیظ آب  ،شود. در این روشور پرتغال از این روش برای استخراج نمک استفاده میتاکنون در بعضی از نقاط کش

یک هفته، نمكی که ترسیب شده در انتهای حوضچه ذخیره  گیرد. بعد از تقریباً های بسیار کوچكی انجام مینمک در چاله

قبلی  محلولتر از به صورت غلیظ مادر محلولشود تا آب نمک پیش تغلیظ شده اضافه می ،شده و سپس به این رسوب

 . برای تغلیظ نمک با کیفیت بیشتر بهتر است تا ابزار مدرن علمی استفاده شود تا بهترین کیفیت را ایجاد کند. رسوب ببندد

برای استخراج عملیاتی نمک از دریا، اطالعات آب و هوایی باید به دقت بررسی شود. آب و هوا سبب شده که از دریای 

گیرد. نرخ تبخیر ای مثال هیچ گونه نمكی استخراج نشود، در حالی که استخراج نمک از مدیترانه بهتر صورت میشمال بر

 به سرعت باد، رطوبت، دما و تابش نور وابسته است. 

 متداول استحصال نمک عبارتند از: یهاروشدر حالت کلی 

 از معدن سنگ نمک یبرداربهره روش .4

 یتبخیر خورشید روش .8

 داخل زمین ینمك یاز گنبدها یبردارهبهر روش .9

 سدیم کربنات  .2-7-2-2

 های تولید سدیم کربنات عبارتند از:روش

 . روش طبیعی 4

 . روش مصنوعی8

 . روش لبلنک 8-4

 . روش سلوای8-8

 Hou. روش 8-9

( قابل استخراج است. O2.2H3.NaHCO3CO2Naدر روش طبیعی، این نمک از منابع طبیعی مانند سنگ معدن ترونا )

 باشد. قابل تولید می Houهای لبلنک، سلوای و ر روش مصنوعی نیز، از واکنش نمک سدیم کلرید با استفاده از روشد

 لب نک فرآیند  .1

و ذغال سنگ  یداس یکاز نمک، سولفور کربنات ید سدیمتول یرا برا یننو یلبلنک روش یكالسن یفرانسو یمیدانش

 هیدروژن کلریدو گاز  ولفاتس یمدستا  ودشیجوشانده م یداس یکفوردر سول کلرید سدیمبه ثبت رساند. نخست نمک 

 شود.  یدتول

NaCl + H2SO4  → Na2𝑆𝑂4 + 2HCl    )0( 

به  کربنات سدیمتا  ودشیو ذغال حرارت داده م کربنات کلسیمبا سنگ آهک خرد شده  سولفات سدیممخلوط  سپس

 ود.سولفور حاصل ش یمو کلس اکسیدیهمراه کربن د
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 Na2SO4 +  CaCO3 +  2 C →  Na2CO3 +  2 CO2 +  CaS   )3(  

 . ودشیم یآورآب موجود، جمع یرو با تبخ آیدیخاکستر و آب به دست م یریگاز عصاره کربنات سدیم

 معایب 

 مطرح شده برای تولید سدیم کربنات دارای معایب زیر است: فرآیندبه عنوان اولین  دفرآیناین 

 .است هوا آلودگی اصلی منابع از یكی لبلنک، فرآیند از حاصلهیدروژن کلرید . 4

 . [80] باشدیم یهودهورده بآفر یک شودیم یتلق یمحصول جانب یکبه عنوان  . کلسیم سولفید که8

 س وای فرآیند .2

 یدروش تول ینترمتداول این روش. کرد یمعرفسلوای را روش  ی،ارنست سلوا یک،بلژ یعصنا یمیدانانز شا یكی

 یعیدرصد از معادن طب 98 سلوای،کربنات جهان به روش  یمدرصد سد 13، 8888. در سال باشدیمحصول م ینا یتجار

کربنات را  یمسد یددر تول سلوایبودن روش  یادآمار اقتص ینشد. ا یدروشها تول یردرصد از سا 44کربنات و تنها  یمسد

 یدکلریم . وجود کلسباشدیاز پساب م یحجم قابل توجه یدکربنات همراه با تول یمسد یهته فرآیند. اما دهدینشان م

(2CaCl )سدیم کلرید و (NaClدر غلظتها )باشدیروش م اینمشكالت  یناز بزرگتر یباال در پساب خروج یاربس ی .

مانند  یگرید هاییناخالص اولیه،مواد  یو خالص ساز یددر مراحل مختلف تول یمیاییش یواکنشها یر طد ینهمچن

3CaCO،2Ca(OH)، CaO، 2SiO،2MgCl ینا یمنف یطیمح یستکاهش اثرات ز یوجود دارد. برا یدر پساب خروج یزن 

. اما گرددیم یاو پساب آنها وارد در شوندیاخته مس هایانوسو اق یاهاکربنات معموالً در کنار در یمسد یهاکارخانه ،فرآیند

پساب آنها  یرزمینی،ز یآبها یهااند که ضمن برداشت از سفرهکشور ساخته شده یها در مناطق مرکزکارخانه ینا یراندر ا

پساب ، 48در شكل . [83] باشدیآنها م یکربنات سمنان از جمله یم. کارخانه سدگرددیاطراف م یهاوارد دشت یزن

 خروجی و رها شده از کارخانه در کویر نشان داده شده است.

 
 سرخه رجنوبیدرکو سمنان میسد کربنات کارخانه یدیاس پساب یشرویپ. 12شکل 

( 3NH) یاک( و با مشارکت آمون3CaCO( و آهک )NaCl) سدیم کلرید( از 3CO2Naکربنات ) یمسد سلوایروش  در

 فرآیند ینقدم در ا ین. اولگرددیو مجددًا استفاده م یدهگرد یااح یوستهپروسه بطور پ یندر ا یاک. البته آمونرددگیم یدتول

 یمو کلس یزیممن یمانند نمكها هایییناخالص یمحلول حاو ین. اباشدیاز معدن نمک م یدکلر یمسد یظمحلول غل ولیدت

http://live-for-tomorrow.com/wiki/Calcium_carbonate
http://live-for-tomorrow.com/wiki/Carbon
http://live-for-tomorrow.com/wiki/Carbon_dioxide
http://live-for-tomorrow.com/wiki/Calcium_sulfide
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جاذب  یها. سپس در برجگرددیات استفاده مــکربن یمو سد هکرآــیآنها از محلول شحذف  یکه برا باشدیم یزن

(Ammonia Absorberمحلول غل )یدتول 48مطابق رابطه  یاکیو محلول نمک آمون دهاشباع ش یاکنمک با گاز آمون یظ 

 . گرددیم

NaCl +  H2O +  NH3 → NaCl + NH4OH   (48)  

 یب( ترک2CO) اکسیدیو گاز  کربن د یاکی( محلول نمک آمون weroTCarbonator) یونکربناس یاز آن در برجها پس

 . گرددیاستخراج م 44کک طبق رابطه  یلهاز سوزاندن سنگ آهک به وس یازمورد ن اکسیدی. گاز  کربن دگردندیم

CaCO3 →  CaO + 𝐶𝑂2   (44)  

( به Cl4NH) یدکلر آمونیوم و لیاص( به عنوان محصول 3NaHCO)هیدروژن کربنات  یمسد یون،برج کربناس یخروج

 .  دهدیمحصوالت را نشان م ینا یدتول یمیاییش هایواکنش 41تا  48. روابط باشدیم یعنوان محصول فرع

2NH4OH + CO2 ↔  (NH4)2CO3 + H2O   (48)  

(NH4)2CO3 + CO2 +  H2O ↔  2NH4HCO3   (49)  

2(NH4)HCO3 + 2NaCl ↔  2NaHCO3 + 2NH4Cl   (41 )  

و  گردندیجدا م یدکلر یمو سد یدکلر یوماز محلول آمون یلتراسیونف فرآیندتوسط هیدروژن کربنات  یمسد کریستالهای

 فرآیند این در. گردندمی تبدیل سودااش یا و کربنات یمبه سد Cº888ی( در دماCalcinator) یناتورهاپس از انتقال به کلس

 .گرددمی ًًاستفاده مجددا و شده بازیافت گرددکهمی تولید نیز اکسیددی کربن گاز41 ابطهر مطابق

2NaHCO3 → Na2CO3 +  H2O + CO2 (41)  

 برجهای وارد( باشدکلرید می آمونیوم کلرید و سدیم حاوی که) شده فیلتر محلول آمونیاک، گاز بازیافت منظور به

 46گردد رابطه یاستحصال م یاک( گاز آمون2Ca(OH)) شیرآهک محلول کمک با و گردیده(  owerTDistillation) تقطیر

 .دهداین واکنش را نشان می

2NH4Cl +  Ca(OH)2 →  2NH3 +  CaCl2 +  2H2O          (46 )  

از  زیر رابطه الزم به ذکر است که شیر آهک مطابق. باشدمی فرآیندمهمترین محصول این  )2CaCl( کلرید کلسیم

 .آیدترکیب آهک و آب بدست می

CaO + H2O →  Ca(OH)2 (46 )  

 پروسه تولید سدیم کربنات نشان داده شده است. 49در شكل 
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 یس وا روش به کربنات میسد دیتول ندیفرآ. 17شکل 

 یامزا

 بعضی از کشورها مورد استفاده قرار بگیرد عبارتند از:شوند روش سلوای همچنان در از جمله عواملی که باعث می  
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 قابلیت استفاده از نمک با خلوص نه چندان باال .4

 یدتول فرآیندبرق در  یینپا مصرف .8

 کمتر خوردگی مشكالت .9

 شده یدتول یدکم مواد زا یاربس مقادیر .1

 یاکآمون یدعمده در بخش تول گذارییهلزوم سرما عدم .1

  معایب

 های جایگزین مطرح شوند عبارتند از:لوای که باعث شده، برای این روش، روشبرخی از معایب روش س

 نمک باال مصرف .4

 یاکآمون یابیباال در جهت احداث واحد باز یهاول یگذار سرمایه .8

 تولید محصوالت جانبی با حجم باال .9

 سوخت باال مصرف .1

 نسبتاً باال یهاول گذاریسرمایه .1

 یاروش س و یجانب محصو ت

 باشد که عبارتند از:روش سلوای تولید محصوالت جانبی با حجم باال می یكی از معایب

 ک سیم ک رید .1

 باشد:شود دارای مصارف زیر میسلوای تولید می فرآیندکلسیم کلرید که به عنوان محصول جانبی در طی 

 خوراکی -

 طیور و دام خوراک درتهیه .4

 دارویی صنایع در .8

 غذایی مواد ساخت در .9

 صنعتی -

  گیررطوبت عنوان به همچنین و سازیخنک صنایع در .4

  فلزی هایصابون و هارنگدانه تهیه در .8

  گلیسرول ساخت در .9

 سازیبتون صنایع در .1

 پتروشیمی و نفت هایچاه حفاری در .1

 آمونیوم ک رید .2
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 ینکاربرد دارد. ا یمتالورژ یعدر نقش گدازآور در صنا ینخشک و همچن یكیالكتر هاییلپ یدتول درمحصول  ینا

 یدبرنج است. در ژاپن، تول یبرا یژهبه و ی،باران یمهم در آب و هوا یمحصوالت زراع یبرا یکود خوب ینل همچنمحصو

 .[83]کربنات کامالً متداول است  یمکلس یددر کارخانجات تول یدکلر آمونیوم

 لب نک با یس وا فرآیند سهیمقا

و رسد یآن به مصرف م یو تنها آب شور و آهک ط شودگردانده میمصرف شده باز  یاکآمون ،یسلوا فرآینددر چون 

 .دارد یلبلنک برتر فرآیندنسبت به  یاساسًا از نظر اقتصادلذا است،  یدکلرکلسیم آن  یاضاف یوردهآفر

 Hou فرآیند .7

 فرآیندمشابه  یهدر مراحل اول فرآیند ینمعرف شد. ا 4398 یدر دهه  Hou Debangبه نام  ینیچ دانیمیش توسط

 یلمحلول را تشك یک یاکو آمون اکسیدید کربنبا آهک،  ماندهیواکنش دادن محلول باق یبه جا ولی ،ستا یسلوا

. شودیسرد م Cº 48محلول تا سپسشود. یبه محلول اضافه م یدرس Cº18که دما به حد  یهنگام یدکلر سدیمو  ددهنیم

به  کربناتهیدروژن  یمسد یدتول یمحلول مجددًا برا ،ادامه. و در شودیجدا م یلترگذاریشده و با ف یننشته کلرید آمونیوم

 .[98] آورده شده است 88تا  40بط ادر رو فرآیندشود. مراحل این یکار گرفته م

NH3  +  CO2  + H2O →  NH4HCO3 (40)  

NH4HCO3  +  NaCl →  NaHCO3  +  NH4Cl   (43)  

NaHCO3 →  Na2CO3 +  CO2 + H2O (88)  

 یس وا و Hou یهافرآیند سهیمقا

 از خروجی، پساب در باال بسیار غلظتهای در( NaCl) سدیم کلرید و CaCl)2( کلرید کلسیم وجود سلوای روش در

که قابل  باشدیمکلرید  آمونیوم یدیتول یمحصول جانب ،Houدر روش  یكهصورت در .باشدمی روش این مشكالت بزرگترین

 دو توسط شده تولید ایگلخانه گازهای مقدار تولیدی، پساب محتویات بر عالوه. باشدیم یمیاییان کود شمصرف به عنو

 .است شده هنشان داد 6در جدول  روش،

 کربنات میسد دیتول یها روش در دیاکس ید کربن گاز نشر سهیمقا. 6جدول 

 سودااش تن بر 2CO تن (mmbtu/ton)مصرفی انرژی سودااش تولید منبع

 31/1 6/8 (.U.S)طبیعی  سودا اش

 3/8-1/4 1/0 -6/44 (سلوای -یانگین)ممصنوعی 

 8/4 0/48 (سلوای -ین)چمصنوعی 

 1/49 8/4-3/8 (Hou-ین)چمصنوعی 
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 ولیدیت مقدار ازاء به Hou فرایند از حاصل ایگلخانه گازهای مقدار که است مشخص باال جدول محتویات مقایسه از

 کمتر است.  ینسبت به روش سلوا سودااش،

 سدیم سولفات  .2-7-2-7

 های استخراج سدیم سولفات عبارتند از:روش

 روش سنتی .1

د سپس نکندر این فرایند ابتدا خاک دارای سدیم سولفات را در آب حل نموده و مواد ته نشین شده را جدا می

دهند در اثر این عمل در معرض سرمای شب قرار میهایی ریخته و آن را محلول سدیم سولفات را در داخل تشتک

مولكول آب تبلور هستند  48شوند که دارای بلورهای سدیم سولفات آبدار )میرابلیت( با نام تجاری نمک گلوبر تشكیل می

کنند تا پودر سدیم سولفات بدون آب تهیه شود. و در نهایت بلورهای تهیه شده را در یک کوره دوار دستی خشک می

 باشد.میدرصد  36تا  38لوص سدیم سولفات بدست آمده خ

 روش تبخیر مستقیم .2

این روش یک روش منحصر به فرد در ایران بوده که در سطح جهان نیز کمتر مورد توجه قرار گرفت است، در سالهای 

ات این واحد به گرفته است )در حال حاضر خط تولید سدیم سولفگذشته، این روش در کارخانه تهران کمیكال انجام می

مرحله اول که جدا کردن مواد نامحلول )جامد( به ویژه رس  نمک طعام تصفیه شده ید دار تبدیل شده است( در این روش،

تهیه شد، آن محلول درصد  83ت با درجه خلوص سولفاسدیم از ماده معدنی است انجام گرفته و پس از آنكه یک محلول از 

های کنند، در نتیجه این عمل دانهتحت خالء نسبی تا حد فوق اشباع گرم و تغلیظ می های بخاری ورا در تبخیر کننده

ها توسط دستگاه سانتریفیوژ تفكیک شده ( در محلول پیدا شده که در این مرحله دانه 4SO2Naکریستال ) بدون آب تبلور 

ک کن کامال بدون آب بوده و شوند، محصول خروجی از خشو سپس برای خشک شدن کامل وارد یک خشک کن دوار می

 باشد.میدرصد  30تا  31دارای خلوص 

 تبرید و تبخیر روش .7

دهد در ایران نیز های تولید سدیم سولفات را در جهان تشكیل میبه طور کلی این روش مبنای کار بسیاری از کارخانه

 گیرد.روش مورداستفاده قرار می در برخی از واحدها از جمله کارخانه سولفاتیک و شرکت معدنی امالح ایران، این

 کاربردهای ترکیبات سدیم .2-7-7

 سدیم ک رید .2-7-7-1

 از جمله مهمترین کاربردهای سدیم کلرید عبارتند از:      

 مصارف خوراکی .1

 مصارف صنعتی  .2

 در صنایع کلر آلكالی. 8-4      
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 الكترولیز روکسید بوسیلههید پتاسیم یا هیدروکسید و سدیم قلیایی، مواد و کلر گاز تولید آلكالی کلر هدف صنعت

 عبارتند از:   صنعت این در شده گرفته بكار اصلی است. فناوریهای نمكی محلولهای

 یاوهیج زیالكترول یهاسل. 4

  یافراگمید زیالكترول یهاسل. 8

  ییغشا زیالكترول یهاسل. 9

 .کنندمی استفاده خوراک کلرید بعنوان سدیم از عمدتاً  که

 کربنات تولید سدیمدر . 8- 8        

 شود:های زیر استفاده میدر روش مصنوعی تولید سدیم کربنات از سدیم کلرید طبق روش

 . روش لبلنک4

 .روش سلوای8

  Hou. روش 9

 سدیم کربنات .2-7-7-2

 های سدیم کربنات عبارتند از:مهمترین کاربرد

 صنایع شیشه 

تولید شیشه  شود،ترکیب  کلسیم کربنات و با ماسه و ودداده شکربنات در دماهای بسیار باال حرارت سدیم چنانچه      

 . شدخواهد 

 صنایع شیمیایی

 .شود می در شیمی این ماده به عنوان یک الكترولیت استفاده    

 شوینده

 برد. های روغن، گریس و الكل را از بین میها به طور موثری لكههای فروشگاههکربنات در بخش شویندسدیم    

 ضد رسوب

های بخار دیده می شود ها و ماشینهایی که در کتریاز جمله رسوب ،کربنات همچنین به عنوان عامل ضد رسوبسدیم    

 .رودبه کار می

 فاتسدیم سول .2-7-7-7

 و پا  کننده یندهشو یپودرها

از  یكیباال موجب استفاده از آن به عنوان  یبه واکنش در دماها یلو تما ینیپا یسولفات در دماها یمبودن سد یخنث 

باعث  ینده،شو یدر ساختمان پودرها عدنیماده م ینها شده است. اها و حاللپاک کننده ،یندهشو یعصنا یاصل یهمواد اول

امروزه حدود  ی. به طور کلگذاردیاثر م یزن یزکنتم یستمس یدیخواص کلوئ یو بر رو شودیم یکنندگپاک یتخاص یشافزا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 18تا  درصد 81 یكاسولفات است و در آمر یمسد ی،یرختشو یهایندر ماش ی( وزن مواد پاک کننده مصرف9/4سوم ) یک

 .دهدیم یلکننده تشكسولفات به عنوان پر یم( را سدیندهحجم فرآورده )پودر شو درصد

 یشهش یعصنا

 یکاغذ کرافت، رنگرز یشه،از جمله ش یعاز صنا یدر تعداد O 2Naیو مناسب برا یمنبع تجار یک سولفات یمسد

 .باشدی... مو چوب  یعصنا ی،و چرم ساز یدباغ ی،نساج یهاپارچه

 کا ذ یرخم یدتول یعصنا 

سولفات  یرکاغذ کرافت است که اغلب به آن خم یرخم هیدر ته یکاغذساز یعسولفات در صنا یممصرف عمده سد

 . گویندیم

 ینساج یعصنا

به  یریپذو رنگ یفیتک یتبهبود خاص یبرا یاف،به عنوان پرکننده و وزن دهنده به ال ینساج یعسولفات در صنا یمسد

 .[94]شده است استفاده  یماده معدن یناز ا یرنگرز یعها در صنااستاندارد کردن رنگ یبرا رود،یکار م

 های داخ ی تولید کننده ترکیبات سدیمکارخانه .2-7-4

 سدیم ک رید  .2-7-4-1

 سبز دشت سمنان 

ترین واحدهای تولیدکننده نمک تصفیه به روش این مجتمع در در سمنان تاسیس شده و یكی از بزرگترین و مدرن

  .[98] باشدتبلور مجدد در سطح خاورمیانه می

 گل نمک 

با مشارکت چندین کارخانه بزرگ تولید نمک با کاربرد صنعتی و خوراکی،  نان قرار گرفته کهاین کارخانه در استان سم

تن انواع نمک )با دانه بندی متنوع و کاربرد گوناگون( در بسته بندی های مختلف )یک، دو جداره یا  4888روزانه بیش از 

 .[99] کندکیلو( تولید می 8888تا  41لمینیت از 

 سدیم کربنات .2-7-4-2

 صنایع و سمنان کربنات سدیم کارخانه میان این در. باشدمی تن هزار 111 حدود ایران در سودااش تولید مجموع

 ایران در نیز دیگری هایکارخانه اکنون هم .دارند را کشور در تولید مقدار بیشترین تن هزار 888 ظرفیت با کدام هر کاوه

 دیر شهرستان در کاوه متانول شیمیایی طرح و آباد فیروز نزدیكی در کربنات کاوه سدیم کارخانه. باشندمی ساخت حال در

 ترینعمده .[91] باشندمی ساخت حال در واحدهای بزرگترین از سال، در سودااش تولید تن 4888 و 688 ظرفیتهای به

 . باشدمی 6 جدول شرح به واحد 1 کشور کربنات در سدیم تولید هایکارخانه
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 یداخ  کربنات میسد کنندگان دیتول . 3جدول 

 هزار تن – ظرفیت محل واحد نام

 888 سمنان سمنان سدیم کربنات

 888 مراغه سودا کاوه شیمیایی صنایع

 416 مرودشت شیراز پتروشیمی

 1/0 بجنورد خراسان آدران پترو

 صنایع شیمیایی کاوه سودا، مرا ه

 سدیم تولید و اندازی راه از بعداغه، استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است. کارخانه کاوه سودا در شهرستان مر

 دومین احداث به تصمیم کاوه صنعتی گروه بومی، و داخلی بازارهای در تقاضا افزایش به توجه با سودا کاوه واحد کربنات در

)در  یرازاستان ش یروزآباددر حال حاضر در فاز ساخت و ساز در شهرستان ف که گرفت ایران کربنات در سدیم تولید کارخانه

 .باشدیم (ایران جنوب شرق

 کارخانه سدیم کربنات سمنان

یكی از بزرگترین تولید کنندگان سدیم کربنات سنگین و سبک )سودااش( در  ،رکت سدیم کربنات سمنانش 

تن( پوشش دهنده مصارف این کاال در  هزار888خود )تولید سالیانه  خاورمیانه محسوب شده و با استفاده از ظرفیت باالی

ی، ، صنایع فلزساجی، چرم سازی، کاغذ، صنایع نیع شیشه سازی، شوینده ها و صابون، صنایع رنگ و رنگ سازیصنا

 .باشد، ریخته گری و سایر صنایع شیمیایی میواحدهای تصفیه نمک، باطریسازی

 سدیم سولفات .2-7-4-7

 الح ایران شرکت معدنی ام 

به دلیل وجود منابع غنی سدیم سولفات در استان سمنان، مطالعات اولیه برای احداث کارخانه فرآوری و تولید پودر 

بخش محلول  9به طور کلی خط تولید پودر سدیم سولفات این کارخانه شامل . شدشروع  4969سدیم سولفات از سال 

سولفات به همراه آب وارد مخلوط  خش محلول سازی، مواد اولیه از دپوی سدیمدر ب باشد.تهیه بلور و تولید پودر میسازی، 

شود و یک محلول صاف شوند و سپس وارد تیكنرها شده و در آنجا مواد ته نشین شده به صورت باطله خارج میها میکننده

 شود.حاوی سدیم سولفات وارد دستگاه تهیه بلور )کریستالیزور( می

یون به علت سرمای ایجاد شده تحت تأثیر خال، محلول سولفات دار سرد شده و سدیم سولفات در بخش کریستالیزاس

شود و سر ریز آن )آب مولكول آب )میرابلیت( وارد سانتریفیوژ بلورگیری )تبلور( می 48به صورت کریستال جامد و همراه 

کند و بلورها به داخل تانک ا از محلول جدا میشود. سانتریفیوژ کریستال، بلور سدیم سولفات رنمک( به بیرون منتقل می

 شوند.ذوب هدایت می

در بخش پودر سازی، با استفاده از حرارت حاصل از بخار آب بلورها در داخل تانک ذوب شده و سپس وارد 

قل گردند و بعد از این مرحله، بلورهای سدیم سولفات بدون آب به سانتریفیوژ پودر منتکریستالیزوهای تبخیری می



 

امالح با ارزش  یاستحصال صنعت هایمتدولوژی ارزیابی تطبیقی

 یه با رعایت مالحظات زیست محیطیاروم یاچهدر
 های زیست محیطیمرکز فناوری

 

 4931ن ماه  فروردی                             91                                             های استحصال امالحتكنولوژی     

 

 .گرددشود و در نهایت پودر تولید شده وارد سیلوهای ذخیره میگردند. پودر مرطوب تولیده شده وارد خشک کن میمی

 .[91] داده شده استامالح ایران را نشان  یفلوچارت خط تولید پودر سدیم سولفات شرکت معدن 41شكل 

هدننک  و خم
لالحنا

 یوپد
یندعم هدام رنکیت یدیربت روزیلاتسیرک

بآفاص لو حم

یجورخ کمن بآ

ردوپ ژوفیرتناس

یلاتسیرک ژوفیرتناسبو  کقاتا

)تی باریم(لاتسیرک

نک کنخ هریخ  یو یسیریخبت لاتسیرک

یدنب هتسب
یتکاپ

یریگراب
 ه ف 

 
 رانیا امالح معدن شرکت در سولفات میسد پودر دیتول ندیفرا. 14شکل 

 شرکت سولفاتیک

باشد. این واحد در سولفات به روش صنعتی در سطح کشور می سدیماین شرکت دومین واحد عمده تولید کننده پودر 

 به صورت زیر است: سولفات بررسی روند تولید پودر سدیم شده است.تأسیس  4911سال 

مواد اولیه به صورت خاک حاوی سدیم  گیرد.تبلور و پودرسازی صورت می مرحله کلی انحالل، 9در طی  روند تولید

شوند. خاک معدنی به داخل های انحالل، حمل میدرصد توسط کامیونهایی به محل حوضچه 91تا  40سولفات با عیار 

شود و سپس به تانک تغلیظ فرستاده افه میهای تهیه مواد ریخته شده و آب مورد نیاز جهت انحالل به آن اضحوضچه

شود. محلول صاف شده در تانک کنار نشینی جهت استفاده از آب صاف شده منتقل میهای تهشود و از آنجا به حوضچهمی

 شود.پلنت ذخیره می

یجاد سرما، در مرحله بعد، محلول ذخیره شده توسط پمپ به واحد کریستالیزاسیون فرستاده شده و در آنجا به علت ا

دار سرد شده و سدیم سولفات به صورت بلورهای میرابلیت از محلول خارج می شوند. این بلورها به همراه محلول سولفات

بندی، بلورهای ریز و درشت به ترتیب در باال و شوند، در این دستگاه براساس دانهدار به یک تیكنر پمپ میآب سولفات

 شوند.پس به سانتریفیوژ بلورگیری منتقل میگیرند و سپائین تیكنر قرار می

کند و سپس بلورها به داخل تانک در این مرحله، سانتریفیوژ بلورگیری بلورهای سدیم سولفات را از محلول جدا می

این مرحله از تولید با استفاده از حرارت حاصل از بخار آب، بلورها در داخل تانک ذوب شده و  شود. درذوب فرستاده می

شوند و سپس به همراه محلول نشین میین تانک ذوب، تهیشوند و در قسمت پاسدیم سولفات بدون آب تشكیل می رهایبلو
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شوند. در این سدیم سولفات توسط یک پمپ به هیدروسیكلونها فرستاده شده و از آنجا به سانتریفیوژ تولید منتقل می

پس از طریق یک لوله مورب و با کمک ویبراتورها خارج شده و دستگاه سدیم سولفات به صورت پودر مرطوب جدا شده و س

 شود.شود. در این کانال پودر توسط هوای گرم خشک شده و به سیلوها منتقل میکن میوارد خشک

بندی شده و جهت ارسال به بازارهای مصرف بسته پودرهای ذخیره شده در سیلوها بوسیله دستگاه اتوماتیک در پاکت

 .[91]نشان داده شده استکارخانه سولفاتیک  فرایند تولید سدیم سولفات 41شكل در . شودآماده می

 

هدننک  و خم
لالحنا

 یوپد
یندعم هدام

 تافلوس میدس یواح فاص بآ
ی  و لگ نودب نویسازیلاتسیرک

راد تافلوس  اخ لالحنا

یدنب هتسبنک کنخ ژوفیرتناس ی  ت و ریخبت

 
 کیسولفات کارخانه در سولفات میسد دیتول ندیفرا. 11شکل 

 تولید ترکیبات سدیم  .2-7-1

 سدیم ک رید  .2-7-1-1

ند که بزرگترین کارخانه های تولید سدیم کلرید را به خود کشور چین و کاندا از جمله کشورهای بزرگی هست

 اختصاص داده اند.

 سدیم کربنات .2-7-1-2

 روند.کشور چین و آمریكا بزرگترین کشورهای تولید کننده سدیم کربنات به شمار می

 سدیم سولفات .2-7-1-7

 درکالیفرنیا .کنندمی استفاده سولفات سدیم طبیعی استخراج روش از کالیفرنیا و تگزاس در شرکت دو متحده ایالت در

 استخراج دریاچه این از سولفات سدیم تن میلیون 422 حدود در گیرد.می صورت searles دریاچه از سولفات سدیم استخراج

 جمله از وایومینگ و نوادا و واشنگتن .باشدمی استخراج قابل تن میلیون 422 مقدار نیز آمریكا نمكی بزرگ دریاچه از شود.می

 هایایالت کشورهای از غیر به .گیردمی صورت طبیعی صورت سولفات به سدیم استخراج آنها در که هستند هایی ایالت

 سدیم نیز رومانی و جنوبی آفریقای مصر، ایتالیا، چین، ترکیه، اسپانیا، کانادا، مكزیک، جمله از دیگر کشورهای ،متحده
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درون قاره ای که میزان تبخیر آنها زیاد است و همچنین در  در حوضچه های .کنندمی استخراج طبیعی صورت به سولفات را

است ها که غنی از سدیم سولفات هستند، میزان فراوانی ترکیبات سدیم سولفات آب نسبتًا زیاد سنگهای اطراف این حوضه

[96]. 

  Great Salt Lakeهای مجتمع .2-4

، بودهبزرگترین دریاچه نمک در نیمكره غربی  انبه عنو ،شدهواقع  یوتا دریاچه نمک بزرگ آمریكا که در شمال ایالت

 های استخراج کننده نمک از این دریاچه عبارتند از: شرکت .[96]رود و سی و هفتمین دریاچه بزرگ جهان به شمار می

 Great Salt Lake Mineral Corporation شرکت .2-4-1

آب  شود،یم یننشته یتابتدا هال یرتبخ یندافر یدر ط یر،به برکه تبخ ینمك یاچهاز انتقال آب در بعددر این شرکت، 

درصد  61 یربرکه پتاس با تبخ یندر ا شود،یم (پتاس یرتبخکارنالیت )وارد برکه  یتهال ینیبعد از ته نش یرشور برکه تبخ

 برکه وارد مرحله این از شور آب. کنندمی رسوب شوئینیت و سدیم پتاسیم، برکه این در. رسدمی اشباع حالت به ،از آب

 .شوندمی نشینته و رسیده اشباع نقطه به هالیت و سیلویت کائینیت، تبخیر با برکه این در که شودمی سوم

. گیردمی قرار آنیونی شناورسازی تحت ،خود همراه هالیت ذرات حذف برای کارنالیت برکه از شده آوری جمع رسوب

 پتاسیم شوئینیت به سولفات، پتاسیم به شوئینیت تبدیل برای تنهای در. شودمی تبدیل شوئینیت به کائینت بعد مرحله در

 .[90]این پروسه نشان داده شده است  46. در شكل شماره  شودمی اضافه کلرید
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 Great salt lake mineral corporation یمعدن مجتمع دیتول ندیفرا. 16شکل  
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 با کنندمی استفاده معدنی نمكهای تولید برای آمریكا نمكی دریاچه از که های دیگریشرکت اسامی 0 شماره جدول در     

 :است شده وردهآ تولیدی محصول

 ینمک بزرگ اچهیدر از یمعدن ینمکها دکنندهیتول یشرکتها. 8جدول 

 محصو ت شرکت

AKZO Salt of Utah سدیم کلرید 

Great Salt Lake Minerals Corp پتاسیم سولفات و منیزیم کلرید 

Magnesium Corporation of America فلز منیزیم، گاز کلر 

Morton Salt Company سدیم کلرید 

North American Salt Company سدیم کلرید 

 یندفراو با استفاده از  یبزرگ نمك یاچهاز در یكادر کشور آمر یازمورد ن یزیمدرصد از من 64در حال حاضر در حدود 

 یزیممن شودیباعث م شده و افزوده یابه نمونه آب در کسیدوهیدر کلسیمروش  ینبر اساس ا شود.یمتولید   (Dow)داو

 منیزیمهر مول  یشدن به ازا یلترو بعد از ف شدهیلترسپس ف یماده آبك ینشود. ا یننشنامحلول ته یدروکسیده

 کلرید منیزیم. شودیحاصل م کلرید یزیممن یتو در نها شودیبه آن افزوده م یداس هیدروکلریدریکدو مول کسید وهیدر

  .[93] شود منیزیم کلرید حاصلول تا گران شودیم یرسپس تبخ

Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca2+      (84)  

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O      (88) 

  MgCl2 + 2H2O + 4H2O → MgCl2 + 6H2O     (89  )

 یابیباز یعیبط یهابهرآاز شو اً یمهستند که مستق یزیممن یمهم و تجار یبدو ترک یدکلر یزیمو من هیدروکسید یزیممن    

. گردندیم  

  Dead Sea هایمجتمع .2-1

هستند. در حال  یارزش تجار یدارا آن ی. لذا همه مواد معدنباشدیم یدو برم یمپتاس یزیم،از من یمنبع غن بحرالمیت

ر دو کارخانه د .شودیم یدتول یدبرم و کلرید ید، سدیماکس یزیم، منیزیمفلز من کلرید، پتاسیم،  Dead Seaحاضر از آب شور 

DSW  و APC ،کارخانه  8844در سال  شود.یم یدتول یبه عنوان محصول اصل کلرید یمپتاسDSW   و APC یببه ترت 

 یرتبخ یها. آب شور ابتدا وارد برکهانددادهاستحصال نمک مورد استفاده قرار  یشور برا آبمترمكعب  یلیونم 863و  110

در  یرتبخ یند. فراباشدیمنبع م ینا از پتاسیم کلرید یدآب شور و تول یظتغل یتنها راه اقتصاد یدیخورش یرتبخ شود،یم

تن  یلیونم 48به  یازن یرتبخ یبرا DSWدارد. در  ییباال یبه صرف انرژ یازد نانجام شو یدیخورش یرکه به صورت غ یصورت

کلرید  سدیماز  یادیمقدار ز یردر برکه تبخابتدا . اشدبیدر سال مزغال سنگ تن  یلیونم 6به  یازن APCزغال سنگ و در 

با  یتکارنال یاز هم رسوب یریجلوگ ی. برامانندیم یدر محلول باق یمو کلس یزیممن یم،پتاس یدهایو کلر شودیم نشینته

 81 یبترت در سال به APC و  DSW. در یردآب شور مورد نظارت و کنترل قرار گ یرتبخ یالزم است تا غلظت در ط یتهال
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 یت. در برکه کارنالشودیم یتبرکه اول وارد برکه کارنال ی. آب شور خروجشودیم ینتن در سال نمک ته نش یلیونم 40و 

 یهتجز یشده برا یننمک ته نش ین. اشودیم ینته نش کلرید ی سدیمبا مقدار یدکلرمنیزیم و  یماز پتاس یانمک دوگانه

و  یزیممن یم،پتاس یو مقدار یمکلس یعمدتاً حاو ،یتاز برکه کارنال یو آب شور خروج شودیخانه میهوارد تصف یتکارنال

 و برم است.  یمسد

 یاصل یت. مزگیردیسرد قرار م یستالیزاسیونگرم و کر یچینگل ینداز دو فرا یكی یرنمک تحت تاث ،خانهیهتصف در

 . شدبایم یگرم مصرف کمتر انرژ یچینگسرد نسبت به ل یستالیزاسیونکر

پتاسیم  یدکه کارخانه مزبور در مجاور کارخانه تول شودیم یدتول یتیالكترول یندفرا ، توسطمنیزیمDSW کارخانه  در

 شده است.  کلرید ساخته

 برم دیتول کارخانه .2-1-1

 . گیردیکاهش صورت م -یشاکسا یندبر اساس فرا،  APCو  DWSبرم در هر دو کارخانه  تولید 

 ک رید پتاسیم .2-1-2

. کنندیاستفاده م یتاز کارنال کلرید پتاسیماستخراج  یسرد برا یستالیزاسیوناز روش کر ،APCو  DSWای هکارخانه

 یشیسرما یستالیزاسیونروش کر یشیسرما یستالیزاسیوننسبت به روش کر یریدر روش تبخ یرتبخ ینهبا توجه به هز

 است. تریاقتصاد

 ی. عالوه بر محصول اصلشوداستفاده می یدکلرپتاسیم  ولیدت برای دریا شور آب از،  APCو  DSWهایدرکارخانه

 ینفاضالب حاصل از ا .شودیاستفاده م کلرید سدیمو  یزیمبرم و من یدتول یبرا یت،از آب شور استخر کارنالکلرید  پتاسیم

یک کارخانه شمات 43و  40، 46در شكل . شوندیمنتقل م Dead Seaبه داخل  یندگیها به علت عدم وجود آالکارخانه

DSW  [18]نشان داده شده است. 
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 تیبحرالم مجتمع. 13شکل 

 
 اردن در یدیتبر ونیزاسیستالیکر کارخانه. 18شکل 
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 ریتبخ روش با پتاس دیتول ندیفرا. 13شکل 

 



 

 

 

 سومفصل 

نمکهای قابل استحصال از 

 دریاچه ارومیه
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 شور آب از هانمک یجداساز

 یهانیزم یکشزه ،یصنعت یپسابها

 در ییبسزا نقش تواندیم یکشاورز

 بردن باال و آب منابع تیفیک بهبود

 .دینما فایا یصنعت محصوالت تیفیک

 مقدمه .7فصل

شک و بیابانی ایران از اهمیت خاصی آب از دیرباز در سرزمین خ

های شمالی و غربی ایران، برخوردار بوده است. چرا که به غیر از قسمت

اند که از بارندگی مناسبی برخوردار ای قرار گرفتهسایر مناطق در محدوده

نیستند. مسئله آبهای شور یكی از مشكالتی است که کشورمان با آن روبرو 

های کشی زمینآب شور پسابهای صنعتی، زهها از است. جداسازی نمک

تواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت منابع آب و باال بردن کشاورزی می

های کیفیت محصوالت صنعتی ایفا نماید. از طرف دیگر بعضی از این نمک

سازی از ارزش باالیی در بعضی صنایع مصرفی بعد از جداسازی و خالص

تواند درآمدزا باشد. امروزه در این رو می کشور برخوردار خواهد بود و از

برداری کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، برنامه ریزی، طرح و بهره

ای پیدا کرده است به طوریكه محققان زیادی بهینه از منابع آبی و معادن جهت استحصال و افزایش بهره برداری اهمیت ویژه

ابع و یا هر چه نزدیكتر شدن به هدف مورد نظر، طرح های تحقیقی مختلفی را در سراسر دنیا برای دستیابی به این من

کنند. برآورد و تخمین میزان منابع موجود و همچنین خالص سازی منابع بهره برداری شده از اهمیت بسیار پیشنهاد می

رود. براساس این مطالعه و با ر میهای اصلی صنایع و اقتصاد هر کشوری به شماباالیی برخوردار است به طوریكه یكی از پایه

توجه به وجود ذخایر فراوان در کشورمان، مخصوصًا دریاچه ارومیه که حاوی غلظت باالیی از یون از جمله کلر، سدیم و ... 

 [18و14است، ضروری است تا طرحی پیشنهاد شود که در مقیاس صنعتی استحصال نمكها را مورد توجه قرار دهد ]

 ر حاشیه دریاچه ارومیهگیری دشیوه نمک .7-1

گیری از چندین آید. هر مجموعه نمکها به دست میدر برخی از کشورها نمک از تبخیر شدن آب دریاچه در حوضچه

متر سانتی 1حوضچه و کانال تشكیل شده است. برای احداث حوضچه، زمین باید صاف و هموار بوده و حداکثر شیب آن از 

شود. نمایی از ب در انتهای حوضچه جمع شده و نمک به دست آمده مجدداً در آب حل میتجاوز نكند. در غیر این صورت آ

ها اغلب، به شكل مربع یا مستطیل بوده و وسعت حوضچه نشان داده شده است. 88یک حوضچه تبخیر خورشیدی در شكل 

 باشند.متر میسانتی 18متر مربع و به عمق تقریبی 188الی  188ها عموما آن
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 بررسی .7-2

 دنیا شور هایدریاچه مهمترین با آن مقایسه و ارومیه دریاچه آب

دریاچه ارومیه دومین دریاچه آب شور جهان، یكی از نادرترین ذخیره گاه های زیستی ایران و جهان است. که کانیهای 

یب شیمیایی این دریاچه با دو دریاچه ترک 3[. در جدول 19] باشنداقتصادی آن شامل سیلوینیت، کارنالیت، منیزیت می

 شور دیگر دنیا مقایسه شده است.

 [41]ایشوردن اچهیدر سه سهیمقا. 3جدول 

 (g/l) بحرالمیت (g/l) هیاروم اچهیدر Great Salt Lake (g/l) اچهیدر نام

 89/4 41/4 4-1/4 چگالی

pH 0/6-1/6 1/6 9/6-1/3 

 18 69 61-01 میسد

 81 46/1 1-6 میزیمن

 0 81/4 6-49 میپتاس

 46 60/8 4/8-9/8 میکلس

 811 443 441-411 یدکلر

 11/8 3/8-4 44-86 سولفات

 8/8 4/8-1/8 1/8-6/8 کربناتیب

 9/1 4/8-8/8 80/8-8/8 برم

 

 

 

 ایدر از نمک ریتبخ یها حوضچه. 21شکل 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://saltiran.persianblog.ir/post/23/&ei=91XPVL22IomuU8e2gMgP&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNEQEoU8Gfc85kCVmpbh_c57LF7KQg&ust=1422960487491465
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  یبر اساس مطالعات داخ  یهاروم یاچهدر یاستخراج نمکها یهاروش .7-7

 منیزیم ترکیبات استخراج .7-7-1

 ارومیه دانشگاه توسط گرفته صورت مطالعات اساس بر ارومیه دریاچه ک رید از منیزیم استخراج .7-7-1-1

 پیشنهاد شده است: یرمراحل ز چه یااز آب در یدکلر منیزیماستحصال در این مطالعه برای 

 یتکردن دولوم ینهکلس .4

2CaCO3 → 2CaO + 2CO2   (81      )                                                                                             

CaO + H2O → Ca(OH)2      (81       )                                                                                            

  2Mg(OH) به صورت یزیممن یبترس  .8

MgCl2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2       (86   )                                                                     

MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → Mg(OH)2 + CaSO4. 2H2𝑂  (86                                                       )

  

 هیدرو کلریدریک اسید یچ کردن بال .9

Mg(OH)2 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂 (80)                                                                                     

 یدکلر منیزیم یخالص ساز .1

 Cº 4888- 088ینکوره را ب یدهند و سپس دمایقرار م یكیکوره الكتر یکآن را درون  یتکردن دولوم ینهکلس برای

    ماندیم یشود و آنچه که باقیآن برطرف م یهایناخالص یر، رطوبت و سایداکسید دما گاز کربن ین. در ایندنمایم یمتنظ

(MgO.CaO)  است. 

 یششود. پس از افزایسولفات افزوده م یمرسوب خواهد کرد، سد یمکلس یناخالص یزیمکه هنگام رسوب من ییآنجا از

 ینکند. سپس ایسولفات رسوب م یمبه صورت کلس یاضاف یمکلس یوناز  یادیدار زبه محلول، مق یازسولفات مورد ن یون

نتایج آزمایشات آنها . یابدیبه مرحله بعد انتقال م لسیمک یونو به حداقل رساندن  یسازمحلول صاف شده جهت خالص

استحصال  یزیممن یزانم ینكها یللبد یندارد، ول یاستحصال نیزیمبازده م یبر رو یچندان یرزمان هم زدن تاثنشان داد که  

 یزانم یشترینب pH=  1-6در  ین. همچنشده است یهزمان توص ینهم زدن در ا یابد،یم یشافزا یشده در مدت زمان اندک

موضوع در  ینا وها حاصل شده بودن محلول یدیاس یجهکه در نت یبا توجه به مسئله خوردگ یشود ولیاستخراج م یزیممن

 .[96] اندشده یمتنظ pH=  6رو محلول ها در ینگردد، از ایم یمشكالت صنعت باعث بروز

 مطالعات صورت گرفته در دانشگاه تبریز )تهیه نمکهای منیزیم و پتاسیم با روش جزء به جزء( .7-7-1-2

 جزء، به جزء بلورسازی عملیات انجام از پس و انتخاب پتاسیم و منیزیم نمكهای از منبعی عنوان به ارومیه دریاچه آب

صورت گرفته  بررسی اساس بر. گرفت قرار بررسی مورد مختلف مراحل از حاصل جامد بلور و باقیمانده محلولهای کیفیت

 آب تبخیر و آزمایش طول در مختلف هاینمونه برداشت و جزء به جزء تبلور بار سه از پس دریاچه این آب توسط آنها،
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 این که دهدمی دست به پتاسیم و منیزیم توجه قابل درصد با هاینمك مخلوط نهائی، مرحله مایع محلول در باقیمانده

 :[11]. باشد برخوردار ایویژه اهمیت از تواندمی صنعتی کاربرد و تجارتی نظر از فرآورده

 سدیم سولفات استخراج .7-7-2

 سولفات از دریاچه ارومیه ارومیه برای استخراج سدیممطالعات صورت گرفته در دانشگاه  .7-7-2-1

 :مراحل زیر پیشنهاد شده استسولفات از آب دریاچه ارومیه سدیم استحصال برای در این مطالعه 

 جمع آوری نمک میرابیلیت رسوب داده شده از آب دریاچه ارومیه در مواقع سرد سال. .4

 بر اثر حرارت و پودر شدن. O 210 H. 4SO2Naبدون آب از میرابیلیت  4SO2Na تهیه نمک  .8

 خالص سازی  .9

سولفات از آب جدا شده و در  سدیمدر مورد دریاچه ارومیه که  همه ساله در پاییز و زمستان  ا توجه به مشاهداتب 

 -Cº 0- ،6دمای زیر. همچنین یک روش اقتصادی جهت استحصال سدیم سولفات، استحصال در شودمیساحل جمع شده 

در ظرف های بزرگی با شرایط یكسان تهیه ا رمتر از آب دریاچه ارومیه سانتی 48لیتری به ارتفاع  41چهار نمونه  آنهاست. ا

. همچنین دادندباشد( در محیط بیرون آزمایشات انجام بهمن که هوا خنک تر می 98دی تا  41روز )از  11و به مدت  نموده

، تا بهترین شرایط جهت خلوص کردندگیری اندازه راساعت دما  0و در فاصله هر کردند لیتری هم آزمایش  4نمونه  48

سولفات به دست آمده از دریاچه ارومیه را تخمین زد. با سدیم سولفات به دست آید و بتوان میزان تقریبی سدیم تر بیش

توجه به شرایط جغرافیایی محیط و هوای سرد، نمک از آب جدا شده و رسوب تولید شده است. نمونه های بزرگ به ترتیب 

روز نمونه برداری شده است نمک به دست آمده قبل از  1ری در هر لیت 4روز نمونه برداری شده و نمونه های  44در هر 

حرارت داده شده است تا به صورت کاماًل پودر تبدیل  Cº481خشک شدن وزن شده است و سپس در آون در دمای بیشتر از

سولفات از نوع نمک به دست آمده سدیم  ،نتیجه شده ،و با استفاده از محاسبات. از روی اختالف وزن شده و وزن شده است

 مولكول آب( می باشد که بعد از حرارت به سدیم سولفات بدون آب تبدیل شده است. 48میرابیلیت )سدیم سولفات همراه 

 از قبیل کلر،کلسیم و منیزیم و ،همچنین میزان ناخالصی ها در نمک موجودبه صورت کامالً خشک و پودر تبدیل شده است. 

دازه گیری سولفات از روش وزن سنجی استفاده شده است. که اساس کار رسوب دادن سولفات برای ان ... اندازه گیری شدند.

 .[11] آبه در محیط اسیدی و سپس صاف و خشک کردن و توزین می باشد 8با باریم کلرید 

 پتاسیم ک رید .7-7-7
 

 بررسی امکان سنجی تولید پتاسیم ک رید از دریاچه ارومیه .7-7-7-1

. در شودینم یلتشك یرسوب یچه یر،که در مرحله اول تبخ یدرس یجهنت ینبه ا توانیم یهاروم یاچهبه درآشور یباز ترک

 ینو بعد از ا ،سولفات یمبه همراه سد سدیم کلریدو بعد  شودیرسوب م سدیم کلریدبا  یدکلر یمپتاس یرمرحله دوم تبخ

آب و درجه حرارت  یبشور تابع ترک یدر آبها هایانحالل کان یت. قابلشودیم یلسولفات تشك یزیمو من یممراحل پتاس

نمک  یجهشده و در نت یشترانجام گرفته و غلظت محلول ب تریعسر یرشود تبخ یادترز یطهرچه درجه حرارت مح باشدیم

نمک  یبه راحت یهاروم یاچهنسبتًا کم از آب در هایینهبه سهولت و با هز توانیم یساتیبا نصب تاس .کندیرسوب م یشتریب
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 یدمهم تول یاز جمله منابع اقتصاد یمفوق اشباع از نمک واجد عناصر پتاس یاشور  یرا استخراج کرد. آبها یدکلر یمپتاس

در  گرمیلیم 4688از  یمبارش ساالنه مقدار عنصر پتاس یزانبر حسب م یهاروم یاچه. در درشوندیمحسوب م یادر دن یمپتاس

درصد  8فوق اشباع  یاشور  یو آبها کلرید یمپتاس درصد 1/8 معموالً  باران آب. کندمی تغییر یتردر ل گرمیلیم 8688تا  یترل

چند  یردرصد باال برد. در تبخ 1/6تا  توانیدرصد را م 8عدد  یاچند مرحله یردارند که در تابستان با تبخ یدکلر یمپتاس

 باشد،می( KCl) سیلویت و( NaCl) هالیت از فیزیكی مخلوط یک که سیلوینیت تا یابدیآنقدر ادامه م یرتبخ ی،امرحله

 به شدن خرد و سخت از بعد و شده آمده بدست آب و شده جدا هم از هالیت و سیلویت ،مخلوط این تغلیظ با. شود نشینته

 . شودیشناخته م کلرید پتاسیم کود عنوان به درشت موریات دانه پتاسیم های نام به تجارتی محصول صورت

 یاچهجامد در نشستته مجموع که است داده نشان ارومیه دریاچه از نمک استحصال برای دهش انجام اکتشافی مطالعات

حدود  یدکلر یمتن و برحسب پتاس یلیونم 98حدود  O2Kبر حسب  یمپتاس یانم ین. در ارسدیتن م یلیاردم 1از  یشبه ب

 . [41] تن برآورد شده است یلیونم 68

 ک از دریاچه ارومیههای انتخاب شده برای استحصال نمپروسه .7-4

های ها و تكنولوژییكی از اهداف اصلی در انتخاب روش مناسب برای استحصال نمک از دریاچه ارومیه، استفاده از روش

باشد تا در کنار هدف مزبور طرح برگرداندن آب استفاده شده در فرایند به چرخه تولید و مطابق با حفظ محیط زیست می

 دریاچه فراهم شود. 

های مطرح در دنیا پرداخته های بهینه در میان تكنولوژین راستا در گزارش مربوطه، به بررسی و انتخاب روشدر ای

 های انتخاب شده به صورت زیر عنوان شده اند:شده است، تا رسیدن به هدف مذکور صورت پذیرد. روش

 سولفاتسدیم  .1

 انتخاب شده است.یزاسیون تبریدی روش کریستالچه ارومیه سولفات از آب دریا برای استحصال سدیم

 منیزیم اکسید .2

برای استحصال منیزیم اکسید از آب دریاچه، بهترین روش از جنبه زیست محیطی استفاده از روش ترسیب منیزیم 

باشد. استفاده از این روش مشكل پساب اسیدی و کلسیناسیون منیزیم هیدروکسید حاصل می سودموجود در دریاچه توسط 

 کند. برطرف می روش داو را

 سدیم ک رید .7

 کلرید از آب دریاچه، دو روش تغلیظ و کریستالیزاسیون تبریدی انتخاب شده است. برای استحصال سدیم

 پتاسیم ک رید .4

  انتخاب شده است.کریستالیزاسیون تبریدی روش تغلیظ و ، چهبرای استحصال پتاسیم کلرید از آب دریا
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 مقدمه

از  یكیاز آن،  یبزرگ یدهه گذشته و خشک شدن بخشها وددر ارومیه  یاچهبه در یکاهش حجم آب ورود یلدل به

شامل رسوبات  یمیایی،رسوبات ش یاچه،خشک شدن در ی. در پاست بروزکردهکشور  یشناخت ینمخاطرات زم ینبزرگتر

رفتن عمق  یناز بباعث  یاچه،نمک در بستر در یادشده است. ضخامت ز ایانمنکربناته، سولفاته و کلروره در بستر آن 

از  یشبه بآشور یزیمو مقدار من یدهبه انتها رس یهاروم یاچهبه درآشور یمراحل تكامل یگرد ییشده است. از سو چهیادر

کاهش بار  باشد،ینم یردر کوتاه مدت امكانپذ یکاف یزانبه م یریناست. با توجه به آنكه امكان انتقال آب ش یدهگرد یمسد

 یسبک ساز یاچه،در سطح کردنمنظر محدود  ین. از ایردقرار گ یتر اولود یدبا یریقبل از آبگ یاچهامالح موجود در در

 یاچهراهكار نجات در ینمناسبتر مایعدو فاز جامد و  هر از یاچهاز نمک در یبه از امالح، برداشت نمک و کاهش بخشآشور

 است. 

لیتیم و برم را به  اچیزین و ...  و مقادیر NaCl ،2MgCl ،4SO2Na ،KCl آب دریاچه ارومیه مقادیر زیادی امالح

آب دریاچه ارومیه را عواملی نظیر، میزان نزوالت جوی و آب ورودی  (TDS) صورت محلول درخود دارد. میزان شوری

ثیر مهمی کند. بنابراین تغییرات فصلی تاها، میزان تبخیر و بار محلول ورودی به دریاچه کنترل میدریاچه توسط رودخانه

سولفات، منیزیم کلرید، منیزیم  کلرید، سدیم بخش عمده امالح دریاچه را سدیم .داشت هددر میزان شوری آن خوا

 دهد.سولفات و پتاسیم سولفات تشكیل می

هدف کاهش غلظت امالح و کمک به احیای دریاچه در مرحله اول آزمایشاتی بر  ابرای استحصال امالح دریاچه ب

قسمت  6به این دریاچه ای از لحاظ تقسیم بندی منطقه ه صورت گرفت.دریاچه ارومی هایی از مناطق مختلفروی نمونه

 :نشان داده شده است 84که این مناطق در شكل  تقسیم شده است

 رحمانلو منطقه •

 گنبد آق منطقه •

 شهیدکالنتری پل شمال •

 داشی خان کاظم منطقه •

 شرفخانه منطقه •

 چست چی منطقه •
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 هیاروم اچهیدر مناطق. 21شکل 

 آمده است 48مربوط به مناطق مختلف در جدول دریاچه ارومیه نتایج آنالیز 

 هیاروم اچهیدر مناطق زیآنال جینتا .11جدول 

 Mg2+(gr/lit) Ca2+(ppm) Li+(ppm) Sr2+(ppm) چگالی محل برداشت نمونه
SO4

2-

(gr/lit) 

Cl- 

(gr/lit) 
K+ (ppm) 

 1491/6136 888 18 1/8 1 1/444 66/46 89/4 منطقه رحمان و

 406/8639 430 6/83 81 1 181 89/44 84/4 منطقه رحمان و

 6108/1086 3/846 4/16 8/1 1/0 189 6/86 89/4 منطقه رحمان و

 198/3898 1/408 61 1/40 3 101/4984 4/90 81/4 منطقه رحمان و

 6386/4104 0/80 11/6 84/1 1 4/11 84/6 80/4 منطقه رحمان و
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 Mg2+(gr/lit) Ca2+(ppm) Li+(ppm) Sr2+(ppm) چگالی محل برداشت نمونه
SO4

2-

(gr/lit) 

Cl- 

(gr/lit) 
K+ (ppm) 

 80381/41866 836/463 198/13 681/14 36/44 961/8816 8198/11 86/4 منطقه رحمان و

 6011/8918 1/980 0/68 1 9 0/08 1/414 90/4 منطقه رحمان و

 8064/488646 0/184 6/438 8/1 0/13 980 66/884 13/4 منطقه رحمان و

 8316/1161 434 0/93 9/98 9 43/44169 00/6 84/4 منطقه آق گنبد

 6619/0163 3/488 64 81 4/3 43/44169 40/99 81/4 منطقه آق گنبد

 1813/44019 1/891 9/33 86 0/49 44169 31/11 80/4 منطقه آق گنبد

 4801/41000 1/439 1/419 0/43 0/88 114 86/13 98/4 منطقه آق گنبد

 6666/41646 6/884 3/864 8/16 84 608 1/01 98/4 منطقه آق گنبد

 3839/81166 1/886 1/489 4/6 98 411 39/60 94/4 منطقه آق گنبد

 8661/46643 9/404 4/481 3/1 6/89 484 16/61 94/4 شمال پل کالنتری

 8189/4368 0/898 6/86 49 9 318/4684 31/1 84/4 منطقه کاظم داشی

 9384/41966 6/846 4/04 3/0 1/46 866 13/18 86/4 منطقه کاظم داشی

 4996/46663 9/498 9/488 1/88 88 808 08/63 98/4 منطقه شرفخانه

 0333/41606 0/483 441 0 1/40 1/410 84/64 83/4 منطقه شرفخانه

 3116/0610 3/446 4/68 6/6 6/6 168 10/83 81/4 منطقه شرفخانه

چستمنطقه  چی  80/4 36/16 466 43 9/1 8/09 1 3181/41016 

 0881/43308 486 6/481 41 86 988 00/63 94/4 چستچیمنطقه  

 4684/43198 4/418 80/480 9 1/81 468 86/64 94/4 چستمنطقه  چی

 هیاروم اچهیدر مناطق زیآنال جینتا. 11جدول 

ها و از روش یكی از اهداف اصلی در انتخاب روش مناسب برای استحصال نمک از دریاچه ارومیه، استفاده

باشد تا در کنار هدف مزبور طرح برگرداندن آب استفاده شده در فرایند به های مطابق با حفظ محیط زیست میتكنولوژی

 چرخه تولید و دریاچه فراهم شود. 

های مطرح در دنیا پرداخته های بهینه در میان تكنولوژیدر این راستا در گزارش مربوطه، به بررسی و انتخاب روش

 شده است، تا رسیدن به هدف مذکور صورت پذیرد.
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 اشاره به محتوای طرح -

به و عمق تا حد زیادی شبیه دریاچه بزرگ نمک آدریاچه ارومیه از نظر وسعت، سطح ارتفاعی، ترکیب شیمیایی شور

 .خوانده این دریاچه معروف است یوتا در امریكاست. به همین دلیل به خواهر

ساله ستاد احیای 48های توان ضمن اجرای برنامهی دریاچه ارومیه مطرح است میحاضر که موضوع احیادرحال

که با استحصال امالح موجود در دریاچه  دریاچه ارومیه، از الگوی به کار رفته در دریاچه بزرگ نمک یوتا استفاده کرد چرا

جهت با احیای دریاچه، طقه، هممحیطی در منتوان ضمن مالحظات زیستهای روز میارومیه با استفاده از فناوری

ای که الگوی معیشت مردم منطقه تا حدی از کشاورزی زایی در منطقه ایجاد کرد به گونهبرداری اقتصادی و اشتغالبهره

به از دریاچه خارج و آبه صنعتی و معدنی تغییر یابد. به عبارت دیگر اگر با تجهیزات پیشرفته در جهت احیای آن، شور

های غالب منیزیم، سدیم، پتاسیم و لیتیم و به و حاوی ترکیبی از کاتیونآدر آن که نزدیک به نیمی از شورامالح موجود 

سازی کرده و پس از آن ها را سبکبهآتوان شور، سولفات، بیكربنات و کربنات است را استحصال کرد، مییدهای کلرآنیون

گیرد. از ت نمک بستر این دریاچه را حل کند و دریاچه عمق میتر قادر است رسوبابه رقیقآبه دریاچه بازگرداند، شور

تواند رشد اقتصادی را برای آن منطقه به جهت با احیا و اهداف کالن استفاده شود، میرو این ظرفیت بالقوه اگر هماین

لیارد دالر درآمد حاصل می4/4حاضر از استحصال امالح دریاچه یوتا ساالنه نزدیک به گونه که درحالارمغان بیاورد. همان

م هزار تن لیتی 8میلیون تن پتاسیم،  4/9میلیون تن منیزیم،  6/1صورت تخمینی  به دریاچه ارومیه بهآشود. در شورمی

های زیرین میزان دقیق آن مشخص به الیهآبر مبنای شناسایی اولیه برآورد شده است که پس از حفاری و شناسایی شور

تواند ساختار اقتصادی جدیدی روند استحصال امالح این دریاچه با احیا سازگاری داشته باشد، می خواهد شد. بنابراین اگر

تواند شرایطی مانند دریاچه یوتا برای منطقه دریاچه ایجاد کند. در منطقه دریاچه به وجود آورد که به طور قطع می

د شد که ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مثبت برداری و استحصال امالح، عملیاتی خواهبدیهی است زمانی طرح بهره

 .باشد

 هامبانی تئوری مورد استفاده در تدوین روش -

 ها و عوامل موثرحاللیت نمک -

  :گیردحاللیت مواد تحت تاثیر عوامل زیر قرار می

1.  pH 
.حاللیت رسوبهایی دارد  قرار [O3H+]حاللیت بسیاری از رسوبها و مواد نامحلول تحت تاثیر غلظت یون هیدرونیوم     

یا کاتیون آنها خواص اسیدی از خود نشان دهد  داشته باشد و گیرد که یا آنیون آنها خواص بازیقرار میpH تحت تاثیر 

 .دهند از خود نشان های اسیدی وبازیهم کاتیون ویژگی آنیون و یا آنكه هم و

 اثر یون مشتر    .2



 

امالح با ارزش  یاستحصال صنعت  هایارزیابی تطبیقی متدولوژی

 یه با رعایت مالحظات زیست محیطیاروم یاچهدر
 های زیست محیطیمرکز فناوری

 

 4931فروردین ماه                                        16                                                  مقدمه 

 

یابد به طور مثال اگر به شدت کاهش می سیستم تعادلی است باحاللیت یک رسوب در محلولی که دارای یون مشترک 

 شود که نشانگر تشكیل رسوب به محلول سیر شده نمک طعام چند قطره محلول سدیم سولفات بیفزائیم محلول کدر می

NaCl توان چنین توجیه کردمی یعنی حاللیت نمک طعام در حضور یون سدیم سولفات کاهش یافته است. علت را است 

آشفتگی کرده و طبق اصل لوشاتلیه آن را به طرف چپ و تشكیل  تعادل زیر را دچار  Na+که یون مشترک 

NaCl  کنندهدایت می. 

 اثر یون  یر مشتر    .7

حاللیت یک رسوب در محیطی که حاوی یونهای غیر مشترک با سیستم تعادلی باشد با شرط اینكه یكی از یونها با 

 .یابدد رسوب یا گاز کند به شدت افزایش مییونهای سیستم تعادلی ایجا

 های جانبی تشکیل کمپ کس اثر واکن   .4

دهند ی میستشكیل کمپلك ،یا کاتیون رسوب ی که با آنیونیهادر بعضی موارد حاللیت یک رسوب در حضور برخی گونه

گیری رسوب یار کمی دارد ولینیوم هیدروکسید حاللیت بسیبه عنوان مثال با آنكه آلوم کند.به نحو بارزی تغییر می

نیوم فلوئورید آنقدر پایدارند که یکمپلكس های آلوم شود چوننیوم کلرید با باز در حضور یون فلوئورید کامل نمییآلوم

  شوند . از محلول می کاتیون مانع راسب شدن کامل

  اثر نوع حالل .1

به شرطی که محلول الكترولیت فاقد یون مشترک با یابد های رقیق الكترولیتی افزایش میها در محلولحاللیت رسوب

، یونهای با بار مخالف حاصل از حاللیت رسوب های الكترولیت یا همان حاللرسوب باشد. دلیل این امر این است که یون

سبب افزایش حاللیت  با خنثی تر کردن بار آنها جاذبه یونهای حاصل از رسوب را کاهش داده و کنند ورا احاطه می

باریم سولفات در  ها وابسته است مثال حاللیتاین اثر که به اثر الكترولیت مشهور است به بار گونه شوند.رسوب می

برابر  81/4تحت همین شرایط حاللیت باریم یدات  شود در حالی کهموالر پتاسیم نیترات دو برابر می 88/8محلول 

بوده و به خاصیتی از محلول  رولیت مستقل از ماهیت الكترولیتگردد مطالعات تجربی حاکی از آن است که اثر الكتمی

   .شودمی بنام قدرت یونی وابسته است که به صورت زیر تعریف

 اثر دما  .6

شود و به رسوبها با افزایش دما زیاد می حاللیت کنند لذا در اغلب موارد اکثر جامدات هنگام حل شدن گرما جذب می

 .دیابکیبات کم محلول نیز در دماهای باال افزایش میاکثر تر  ، حاللیتهمین ترتیب

در مرحله اول از فرایند استحصال، به منظور جلوگیری از مصرف مواد شیمیایی، استفاده از تغییرات دمایی برای 

 نمكها در دماهای مختلف حاللیتاستحصال مورد توجه قرار گرفت. لذا قبل از شروع آزمایشات مطالعاتی بر روی مقادیر 

 صورت گرفت.
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آن ماده  محلول سیر شده اثر تغییر دما بر انحالل پذیری یک ماده به جذب شدن یا آزاد شدن گرما به هنگام تهیه

توان اثر تغییر دما بر روی انحالل پذیری یک ماده را پیش بینی کرد. اگر می اصل لوشاتلیه بستگی دارد. با استفاده از

 44در جدول  .یابدآن ماده با افزایش دما افزایش می حاللیت، فرآیندی گرماگیر باشد، فرآیند انحالل ماده حل شونده

 مقادیر تاثیر دما در حاللیت نمكها آمده است.
 

 (آب گرم 111 در شده حل نمک گرم)نمکها درحاللیت دما تاثیر. 11 جدول

 C 11°C 21°C 71°C 41°C 11°C 61°C 31°C 81°C 31°C 111°C° 1 فرمول ترکیب

 4MgSO منیزیم سولفات

1/81 98 91 6/93 6/11 1/18 0/11 8/13 0/11 19 18 

 2MgCl منیزیم ک رید

19 11 11 16 10 - 64 - 66 68 9/69 

 KCl پتاسیم ک رید

80 94 8/91 8/96 18 6/18 0/11 - 14 11 16 

 4SO2K 1/6 3 44 49 0/41 - 40 - 84 3/88 81 پتاسیم سولفات

 NaCl سدیم ک رید

6/91 6/91 0/91 96 96 6/96 96 96 96 90 13 

 4SO2Na سدیم سولفات

1 3 1/43 14 13 - 11 - 11 19 18 

 

سولفات ، نسبت به نمكهای دیگر به شدت تحت  مشخص است، حاللیت سدیمباال  همانگونه که از اطالعات جدول

 باشد.تاثیر دما می

 منحنی حاللیت و کاربرد آنها -

شود. نامیده می حاللیتبستگی انحالل پذیری یک ماده به دما را می توان به کمک نموداری نشان داد که منحنی 

منحنی انحالل پذیری تعدادی  88در شكل  ا در هر دمایی به دست آورد.یک ماده ر حاللیتتوان کمک این نمودار می به

توان دمای بهینه برای استحصال نمک را به راحتی از نمكهای معدنی آورده شده است. با استفاده از این منحنی می

 بینی نمود.پیش

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B5%D9%84+%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_sulfate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_sulfate
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 پذیریانحالل یمنحن.  22شکل 

مربوط به مقایسه تاثیر دما در انحالل نمكهای سدیم کلرید، سدیم سولفات و پتاسیم  ،88در شكل  حاللیتمنحنی 

های دیگر با کاهش سدیم سولفات نسبت به نمک حاللیتتوان به این نتیجه رسید که باشد. از منحنی باال میکلرید می

 گیردبه شدت تحت تاثیر قرار می دما



 

 

 اولفصل 

 هااصول مهم در انتخاب روش
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 مقدمه .1فصل

 توان به دو دسته فیزیكی و شیمیایی تقسیم بندی کرد:میهای استحصال را به طور کلی روش

 های فیزیکیروش .1

استفاده  یک محیط محلولهای فیزیكی روشهایی هستند که درآنها از نیروهای فیزیكی برای جداسازی مواد از روش

 توان تبخیر و کریستالیزاسیون تبریدی را نام برد.های فیزیكی میشود، از جمله روشمی

 اییروش شیمی .2

هایی هستند که در آنها از مواد شیمیایی برای ترسیب و یا انحالل جزء مورد نظر استفاده های شیمیایی روشروش

 شود. می

ها با تغییر شرایط فیزیكی و برای استحصال نمک از آب دریا نكته حائز اهمیت، توجه به تغییرات حاللیت نمک

 باشد.شیمیایی می

یون تبریدی و ترسیب شیمیایی که در استحصال نمكها برای کاهش حاللیت مورد استفاده در زیر دو روش کریستالیزاس

 قرار گرفته اند شرح داده شده است:

 کریستالیزاسیون یا فرایند تب ور -

( تشكیل شده Stellesual( و )سخت شدن= Kryos( اصل یونانی دارد که از دو کلمه )سرد= Crystalکلمه کریستال )

 دهد. سخت شدن در اثر سرما را می که مجموعاً معنی

 کریستالیزاسیون، تب ور مواد مح ول  -

شوند. این نشین میدر این نوع تبلور باید محلول به حال فوق اشباع باشد. در چنین محلولهایی بلورها تشكیل و ته

لهای سازنده آنها است. در باشند، علت تحرک آنها حرکات قبلی یونها و مولكوهای متحرک میبلورها ابتدا به صورت نطفه

های محلولها نیز مانند انجماد مواد مذاب، رشد بلورها از طریق اتصال منظم یونها، اتمها و مولكولهای معلق در محلول به نطفه

 گیرد. بلور صورت می

 استخراج به روش ترسیب   -

لف از جمله صنایع دارویی و نسوز، سعی های اخیر، با توجه به کاربرد فراوان منیزیم هیدروکسید در صنایع مختدر سال

فراوانی در استخراج این ماده ارزشمند شده و آزمایشات زیادی برای باال بردن دو پارامتر مهم، درجه خلوص باال و اندازه 

درشت کریستال تولیدی صورت گرفته است. منیزیم هیدروکسید به عنوان ماده اولیه برای تولید منیزیم اکسید از منابع 

آید. استخراج این ماده از های شور به دست میهای منیزیمی آبدنی به فرم طبیعی خود )بروشیت( و یا از ترسیب نمکمع

باشد. سدیم هیدروکسید، دولومیت و آهک از جمله این عوامل قلیایی در محدوده قلیایی می pHهای شور بر پایه تنظیم آب

 روند. ار میهای منیزیمی به کباشند که در ترسیب نمکمی
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Mg2+ + NaOH                 Mg(OH)2 +  Na+ 

های حاوی منیزیم منیزیم هیدروکسید کاربردهای صنعتی و دارویی فراوانی دارد و از طریق واکنش شیمیایی بین نمک

ل شامل یون شود. معموال استخراج منیزیم هیدروکسید از محلومانند منیزیم کلرید و یک ماده قلیایی مثل سود تهیه می

گیرد. در تولید صنعتی این ماده به دلیل مشكالتی که منیزیم به صورت فرایند ترسیب )کریستالیزاسیون واکنشی( انجام می

در فیلتراسیون ذرات ریز وجود دارد، بزرگ بودن اندازه کریستالها مورد توجه است. همچنین محصولی که تعداد زیادی ذرات 

کند. از این رو در کاربردهای صنعتی، تولید کریستالهای درشت دن مشكالت فراوانی ایجاد میریز دارد، در مرحله خشک کر

 با توزیع سایز باریک مورد توجه است. 

های ها و تكنولوژییكی از اهداف اصلی در انتخاب روش مناسب برای استحصال نمک از دریاچه ارومیه، استفاده از روش

تا در کنار هدف مزبور طرح برگرداندن آب استفاده شده در فرایند به چرخه تولید و  باشدمطابق با حفظ محیط زیست می

 دریاچه فراهم شود. 

های مطرح در دنیا پرداخته های بهینه در میان تكنولوژیدر این راستا در گزارش مربوطه، به بررسی و انتخاب روش

 اند:ب شده به صورت زیر عنوان شدههای انتخاشده است، تا رسیدن به هدف مذکور صورت پذیرد. روش

 سدیم سولفات

 برای استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه روش کریستالیزاسیون تبریدی انتخاب شده است.

 منیزیم اکسید

برای استحصال منیزیم اکسید از آب دریاچه، بهترین روش از جنبه زیست محیطی استفاده از روش ترسیب منیزیم 

باشد. استفاده از این روش مشكل پساب اسیدی چه توسط سود و کلسیناسیون منیزیم هیدروکسید حاصل میموجود در دریا

 کند. روش داو را برطرف می

 سدیم ک رید

 برای استحصال سدیم کلرید از آب دریاچه، دو روش تغلیظ و کریستالیزاسیون تبریدی انتخاب شده است.

 پتاسیم ک رید

 د از آب دریاچه، روش تغلیظ و کریستالیزاسیون تبریدی انتخاب شده است.برای استحصال پتاسیم کلری

 های استحصالاصول روش .1-1

استحصال  هایبكارگیری روش اهمیت به نكات زیر در تدوین و مكانی دریاچه ارومیه توجه و با توجه به شرایط زمانی و

  :دمد نظر قرار گیر غیر قابل اجتناب تعریف شده و بعنوان اصول بدیهی و

 محیط زیست و دریاچه ارومیه باشد. منطبق با سازگار و کامالطرح  ها وروش .4

 .ب باشندآبایست مصرف کننده طرح ها بدلیل اینكه باید همسو با احیای دریاچه باشد نمی ها وروش .8
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 امالح جامدسیل انحالل ندارای پتا ناسازگار و فاقد مواد مضره و پساب تولیدی طرح باید قابل تخلیه به دریاچه و .9

 .دریاچه باشد

 منطقه باشند. نیاز جامعه و ن نیز موردآمحصوالت  پروسه استحصال باید دارای ارزش افزوده اقتصادی بوده و  .1

توجه به اینكه     و باشنداولیه پروسه استحصال می به دریاچه بعنوان موادآشور اضافه بر اینها بدلیل اینكه نمک و

اصل  شرط وبنابراین  .نمایدطرح را دارای ارزش اقتصادی می ،دارای فراوانی کافی استحصال چند محصول باارزش و

 در تدوین روش ها در این طرح این است که: پنجم

پیوسته باشند .در این مجتمع مواد  های مربوطه قابل تبدیل به زنجیره تولید چند محصول در یک مجتمع وپروسه  .1

یا مصرف دوباره در  قابل تزریق به دریاچه ونیز پساب  وشود حاصل میک نم 1محصول  وبوده به آاولیه نمک وشور

 .پروسس است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

خالصه روش تدوینی برای 

 استحصال
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 خالصه روش تدوینی برای استحصال .2فصل

 هدف و مراحل کار  .2-1

صال امالح سازی استحباید منجر به پیاده ی است که نهایتاًایهبكارگیری روش و هدف تدوین ،زمایشگاهیآدر این طرح       

دو  به است که هرآدریاچه وشور با رعایت اصول فوق الذکر گردند .ماده اولیه درنظر گرفته شده برای این طرح نمک جامد

ماده  نالیز هریک از دوآلذا قدم اول برای انجام آزمایشات داشتن  های مشابهی ولی با مقادیر متفاوت هستند.حاوی یون

ه یک از چهار محصول بصورت مجزا ب شیوه استحصال هر تعریف ،. گام دوم طرحآنها استوتعریف فرموالسیون مخلوط سازی 

ایجاد امكان  گام سوم بهینه سازی شرایط اخذ محصول از هر پروسس و منظور بررسی امكانپذیری دستیابی به محصول است

 .آزمایشگاهی است تولید بیشتر با کیفیت مناسب در شرایط

شود . قدم بعدی پیوسته  های تكمیلی کار تثبیتدر قسمت زمایشگاهی ثبت وآن اولین نتایج کار عنواه این شرایط باید ب 

ها است که این گزارش نتایج این بررسیرفع مشكالت احتمالی در این راه است . بخش دوم  محصول و 1کردن مراحل تولید 

 گردند. سازی نیمه صنعتی بهینه میدر مرحله پیاده

 یهآنالیز مواد اول .2-2

ورودی به آزمایشگاه حاصل شود، ورودی به آزمایشگاه مخلوطی  موادای از تا آنالیز اولیه بودقبل از شروع آزمایشات الزم 

کردن برای حذف به بعد از فیلتر آشور داد.را نمک جامد دریاچه تشكیل می آندرصد  08بود که به آاز نمک و شور

 . رد آنالیز قرار گرفتموها های مربوط به خاک و سنگریزهناخالصی

 آنالیز نمک جامد مورد استفاده .2-7

و برای بررسی اولیه قبل از شروع آزمایشات مورد آنالیز  خشک شدبرای آنالیز نمک دریاچه، محلول اشباع نمک 

 آمده است.  48شیمیایی و فیزیكی قرار گرفت. نتایج آنالیز نمک جامد دریاچه در جدول 

 جامد نمک زیآنال جینتا .12جدول   

 درصد وزنی عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر

Al 48 As 4 > Ba 40 Bi 1 > 

Na 6/86 

Ca 8488 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > 

Cu 0 Fe 08 K 4888 La 1 > 

Li 618 Mg 9908 Mn 18 Mo 1> 

Se 1 > Ni 1 > Pb 1> Sb 1 > 

Ti 1 > Sn 1 > Sr 1> Ti 1> 

Hg 4 > W 1 > Zn 1 > Sc 1> 
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 آنالیز شورابه مورد استفاده .2-7-1

 باشد.ها میباشد که شامل غلظت یونهای سازنده نمونهمی شورآبهمربوط به آنالیز شیمیایی  49جدول 

 بهرآشو زیآنال جینتا .17جدول 

 غلظت (ppm) عنصر غلظت (ppm) عنصر غلظت (ppm) نصرع غلظت (ppm) عنصر

Al 1 > As 4 > Ba 1> Bi 1 > 

Ca 488 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > 

Cu 1 > Fe 1 > K 8188 La 1 > 

Li 1 > Mg 48888 Mn 1 > Mo 1> 

Na 61888 Ni 1 > Pb 1> Sb 1 > 

Se 1 > Sn 1 > Sr 1> Ti 1> 

Ti 1 > W 1 > Zn 1 > Sc 1> 

Hg 4 > - 
 

- 
 

- 
 

2-میزان غلظت 
4SO     :g/l  8/18 

 Cl       :g/l  8/811-میزان غلظت 
 

 نحوه اعمال ت ییرات در صورت ت ییر در مواد  .2-7-2

های برداشته شده از هر منطقه دارای یونهای با مقادیر غلظت همانطور که در ابتدای بخش دوم مطرح شد، نمونه

مناسب در صورت استفاده  ECهای مورد آزمایش محدوده آزمایشگاهی بر روی نمونه هایباشند لذا بعد از بررسیمتفاوتی می

 به دست آمد. mS 188-888از نمونه از هر یک از مناطق مطرح شده

 خواص مورد استفاده برای استحصال و نحوه اعمال آنها .2-7-7

الزم است برای رسیدن به این  لذا نها استآوابستگی  ها وخاصیت مهم مورد استفاده در استحصال امالح حاللیت نمک

های های مورد نظر را در پروسه مربوط به استحصال نمک مزبور کاهش داده و در مقابل حاللیت نمکهدف حاللیت نمک

و دما و زمان   pHهای مربوطه کنترل پارامترهای دیگر را افزایش داد. از پارامترهای کنترل شده برای کاهش حاللیت نمک

 باشد. پروسه می

 تعریف شرایط بهینه هر مرح ه و کنترل آنها  .2-7-4

و  انجام رسیده های مختلف بزمان سازی شرایط استحصال با تكرار پروسس تعریف شده در دماها ودر این مرحله بهینه

 شرایط بهینه استحصال هر نمک انتخاب شد:

 بهینه سازی استحصال سدیم ک رید -

این پروسه  89شود. در شكل با روش کریستالیزاسیون تبریدی حاصل میدر مرحله اول پروسه، نمک سدیم کلرید       

 آورده شده است. 
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84.45g

S.1-1

نویسارتلیف

S.0

22° 
 کمن لالحنا

بآ رد
3h

3.53g

نویسازیلاتسیرک

16 h S.1

22- ° 

یفاص ریز
S.1-2

 
 . پروسه استحصال نمک سدیم ک رید در آ از پروسه27شکل 

 آمده است. 81پروسه استحصال نمک سدیم کلرید در طول ادامه پروسه در شكل        
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- 

یفاص ریز
S.W.3-2

%10  ی  ت
S.W.3-3

42.273g

S.W.3-4

100° 

یفاص ریز
S.W.5-2

81.69g

S.W.4-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.4

22- ° 

298g =250cc

یفاص ریز
S.W.4-2

298g =250cc

61.77g

S.W.5-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.5

22- ° 

 

 . پروسه استحصال سدیم ک رید در طول پروسه24شکل 

 آورده شده است. 41شرایط بهینه سازی در جدول 
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 دیک ر میسد استحصال یساز نهیبه. 14جدول

 1 2 7 4 1 6 3 8 3 11 11 12 

 -46- 46- 46- 46- 40- 40- 40- 40- 88- 88- 22- 88 (ºC)دما

 0 48 46 88 0 48 46 88 0 48 16 88 (h)زمان

 60 66 60 1/60 60 63 68 61 66 08 81 06 (g)وزن محصول
 

 آمده است. 41نتایج حاصل از آنالیز نمک استحصالی سدیم کلرید در شرایط بهینه در جدول 

 نمک سدیم ک رید در شرایط بهینهنتایج آنالیز  .11جدول 

 درصد وزنی عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر

Al 6 As 4 > Ba 1 > Bi 1 > 

Na 83 

Ca 446 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > 

Cu 41 Fe 6 K 98 La 1 > 

Li 888 Mg 88 Mn 1 > Mo 1> 

Se 1 > Ni 1 > Pb 0 Sb 1 > 

Ti 1 > Sn 1 > Sr 1> Ti 1> 

Hg 4 > W 1 > Zn 6 Sc 1> 

 

 بهینه سازی استحصال سدیم سولفات -

آمده  81پروسه استحصال سدیم سولفات در شكل شود. نمک سدیم سولفات با روش کریستالیزاسیون تبریدی حاصل می

 است.

یفاص ریز
S.1-2

یفاص ریز
S.W.2-2

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.2

95.61g

S.W.2-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W 3.

8.977g

S.W.3-1

1292g

285g =250cc

یفاص ریز
S.W.3-2

24- ° 24- ° 

 

پروسه طول در سولفات میسد استحصال سهپرو. 21شکل   
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 آمده است. 46شرایط بهینه سازی استحصال سدیم سولفات در جدول 

 سولفات میسد استحصال یساز نهیبه. 16جدول 

 1 2 7 4 1 6 3 8 3 11 11 12 

 -40- 40- 40- 40- 88- 88- 88- 88- 81- 81- 24- 81 (ºC)دما

 0 48 40 88 0 48 40 88 0 48 18 88 (h)زمان

 69 61 08 08 1/08 01 06 1/03 34 31 36 1/36 (g)وزن محصول

 آمده است. 46نتایج حاصل از آنالیز نمک استحصالی سدیم کلرید در شرایط بهینه در جدول 

 

 نهیبه طیشرا در سولفات میسد نمک زیآنال جینتا .13جدول 

 درصد وزنی عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر ظت   (ppm) عنصر

Al 0 As 4 > Ba 1 > Bi 1 > 

Na 1/88 

Ca 4888 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > 

Cu 1 > Fe 0 K 68 La 1 > 

Li 388 Mg 18 Mn 1 > Mo 1> 

Se 1 > Ni 1 > Pb 1 > Sb 1 > 

Ti 1 > Sn 1 > Sr 08 Ti 1> 

Hg 4 > W 1 > Zn 0 Sc 1> 

 بهینه سازی استحصال منیزیم اکسید -

این  86در ادامه پروسه برای استحصال نمک منیزیم اکسید، از روش ترسیب و کریستالیزاسیون استفاده شد. در شكل 

 پروسه آورده شده است.
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یفاص ریز
S.W.5-2

162.58g

S.W.5-4
Mg(OH)2

 دوس یس یس 90
30%

ژویفیرتناس

pH میظنت

هروک
1000° 

یفاص ریز

S.W.5-3

23° 

 

 پروسه طول در اکسیدمنیزیم  استحصال پروسه. 26شکل 

 آمده است. 40شرایط بهینه سازی استحصال سدیم سولفات در جدول    

 دیاکس میزیمن استحصال یساز نهیبه. 18جدول 

 1 2 7 4 1 6 3 8 3 

 1 1 9 8 4 1 1 4 1 (h)زمان همزدن   

 81 81 81 81 81 68 10 24 48 (h)ماند  زمان   

 1/461 468 468 410 410 469 8/468 162 416 (g)وزن محصول   

 آمده است. 43نتایج حاصل از آنالیز نمک استحصالی سدیم کلرید در شرایط بهینه در جدول 

 نهیبه طیشرا در منیزیم اکسید نمک زیآنال جینتا . 13جدول 

 زنیدرصد و عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر

Al 48 As 4 > Ba 488 Bi 1 > Na 6/41 

Cu 48 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > K 68/8 

Li 1 > Fe 66 Mn 1 > La 1 > Ca 1/8 

Se 1 > Ni 1 Pb 44 Mo 1> Mg 1/88 

Ti 1 > Sn 14 Sr 99 Sb 1 > - - 

Hg 4 > W 1 > Zn 81 Ti 1> - - 

Sc 1 > - - - - - - - - 

 
 ک ریدبهینه سازی استحصال پتاسیم  -
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این پروسه آورده شده  86استفاده شد. در شكل تبریدی ، از روش کریستالیزاسیون پتاسیم کلریدبرای استحصال نمک 

 است.

 

یفاص ریز

S.W.5-3

23° 

pH میظنت

نویسازیلاتسیرک

16 h S.W.6

24- ° 
یفاص ریز

S.W.6-2

17.829g

S.W.7-1

نویسازیلاتسیرک

16 h S.W.7

24- ° 

رفص

S.W .6 -1

KCl یکمک

 

 

 پروسه طول در پتاسیم ک رید استحصال پروسه. 23شکل 

 آمده است. 88جدول شرایط بهینه سازی استحصال سدیم سولفات در    

 دیک ر میپتاس استحصال یساز نهیبه. 21جدول 

 1 2 7 4 1 6 3 8 

 -88- 46- 8 88 46- 46- 16- 46 (ºC)دما

 81 81 81 81 48 40 24 10 (h)زمان

 1/40 40 41 48 48 6/46 18 43 (g)وزن محصول   

 آمده است. 84کلرید در شرایط بهینه در جدول نتایج حاصل از آنالیز نمک استحصالی سدیم  

 نهیبه طیشرا در دیک ر میپتاس نمک زیآنال جینتا. 21 دولج

 درصد وزنی عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر

Al 48 As 4 > Ba 96 Bi 1 > 
Na 1/4 

Ca 60 Cd 1 > Co 1 > Cr 1 > 
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 درصد وزنی عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر   ظت (ppm) عنصر

Cu 1 > Fe 48 Sc  1> La 1 > 
K 0/18 Li 1 > Mg 11 Mn 1 > Mo  1> 

Se 1 > Ni 1 > Pb 44 Sb 1 > 

Ti 1 > Sn 1 > Sr 1 > Ti  1> 

Hg 4 > W 1 > Zn 66   

 هامشخصات خروجی .2-7-1

 سدیم ک ریدنمک استحصال  .2-7-1-1

 ده است. آم 88جدول در  انتخابینتایج حاصل از آنالیز نمک سدیم کلرید حاصل در طول پروسه      

 پروسه طول در دیک ر میسد نمک زیآنال جینتا. 22 جدول

2-(g/l) (g/l)یتق یای
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca  شرح آزمای 

88883/8 8430/8 161/8 6-48 ×441 906/8 88888/8 88896/8 S-1-1 

88883/8 8899/8 1981/8 6-48 ×111 963/8 88486/8 8881/8 S.W.3-4 

8884/8 861/8 1683/8 6-48 ×808 903/8 88484/8 8881/8 S.W.4-1 

8846/8 430/8 9981/8 6-48 ×886 908/8 888088/8 88898/8 S.W.5-1 

 سدیم سولفاتنمک استحصال  .2-7-1-2

 .آمده است 89نتایج حاصل از آنالیز نمک سدیم سولفات حاصل در طول پروسه انتخابی در جدول 

 پروسه طول در سولفات میسد نمک زیآنال جینتا. 27 جدول

2-(g/l) (g/l)ییتق یا
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca  شرح آزمای 

8884/8 801/8 1136/8 6-48 ×110 963/8 88419/8 88818/8 S.W.2-1 

88883/8 918/8 1840/8 6-48 ×860 963/8 88411/8 8881/8 S.W.3-1 

 کسیداستحصال نمک منیزیم ا .2-7-1-7

 آمده است.  81نتایج حاصل از آنالیز منیزیم اکسید حاصل از پروسه در جدول 

 

 پروسه طول در دیاکس میزیمن نمک زیآنال از حاصل جینتا. 24 دولج

2-(g/l) (g/l)ییتق یا
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca  شرح آزمای 

88884/8 889/8 89164/8 6-48 ×48 8888/8 18/8 8889/8 S.W.5-4 
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 استحصال نمک پتاسیم ک رید .2-7-1-4

 آمده است.  81نتایج حاصل از آنالیز پتاسیم کلرید حاصل از پروسه در جدول 

 

 پروسه طول در دیک ر میپتاس نمک زیآنال از حاصل جینتا. 21 جدول

2-(g/l) (g/l)ییتق یا
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca شرح آزمای  

8840/8 844/8 1606/8 161 8688/8 88881/8 88891/8 S.W.7-1 

 

 شمای پروسه اجرائی .2-7-1-1

ها با انجام های پروسسرفع کمبود بهینه کردن و های تولید هریک از امالح وپیوسته کردن پروسه کار در این قسمت از

  :موارد زیر صورت گرفت

 محصول کمیت ها جهت افزایس کیفیت وتكرار کریستالیزه کردن .4

 به بجای تبخیر جهت حفظ غلظت نمک در حد مطلوب در مراحل مختلف آجایگزینی تزریق شور .8

 کمی بازدهی کیفی و ی الزم در جهت افزایش سرعت ویجابجا .9

 افزایش محصول ب وآبه در راستای کاهش مصرف آبازچرخانی پساب بجای بخشی از شور .1

مقادیر  مقادیر بهینه شرایط پروسس و وشده داده  نشان 80شكل ی طرح در یعنوان نتیجه نهاه ی حاصله بیپروسس نها

 ارائه گردیده است . 83 شكل خروجی در ورودی و
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 هب تشگزاب
هسورپ

هچایرد هب تشگزاب

ییایمیش لوصحم

S.1-1

نویسارتلیف

S.0

 کمن لالحنا
بآ رد

ی  و لگ ی  و لگ

نویسازیلاتسیرک

S.1

یفاص ریز
S.1-2

یفاص ریز
S.W.2-2

نویسازیلاتسیرک

S.W.2

نویسازیلاتسیرک

S.W 3.

هباروش

هباروش

یفاص ریز
S.W.3-2

%10  ی  ت

S.W.3-3

نویسازیلاتسیرک

S.W.4
هباروش

یفاص ریز
S.W.4-2

هباروش

نویسازیلاتسیرک

S.W.5

یفاص ریز
S.W.5-2

MgO

S.W.5-4
Mg(OH)2 %30 دوس 

ژویفیرتناس

pH میظنت

هروک

یفاص ریز

S.W.5-3

نویسازیلاتسیرک

S.W.6

یفاص ریز
S.W.6-2

ییایمیش لوصحم

S.W.7-1

نویسازیلاتسیرک

S.W.7

ییایمیش لوصحم

S.W .6 -1

KCl یکمک

یجورخ

S.W.7-2

ییایمیش لوصحم

S.W.2-1

ییایمیش لوصحم

S.W.3-1

ییایمیش لوصحم

S.W.3-4

ییایمیش لوصحم

S.W.4-1

ییایمیش لوصحم

S.W.4-1

 . پروسه اجرایی28شکل 
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 هب تشگزاب
هسورپ

هچایرد هب تشگزاب

84.45g

S.1-1

نویسارتلیف

S.0

22° 
 کمن لالحنا

بآ رد
3h

3.53g

نویسازیلاتسیرک

16 h S.1

22- ° 

یفاص ریز
S.1-2

یفاص ریز
S.W.2-2

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.2

95.61g

S.W.2-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W 3.

8.977g

S.W.3-1

1292g

285g =250cc

یفاص ریز
S.W.3-2

%10  ی  ت
S.W.3-3

42.273g

S.W.3-4

100° 

81.69g

S.W.4-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.4

22- ° 

298g =250cc

یفاص ریز
S.W.4-2

298g =250cc

61.77g

S.W.5-1

نویسازیلاتسیرک

18 h S.W.5

22- ° 

یفاص ریز
S.W.5-2

162.58g

S.W.5-4
Mg(OH)2

 دوس یس یس 90
30%

ژویفیرتناس

pH میظنت

هروک
1000° 

یفاص ریز

S.W.5-3

نویسازیلاتسیرک 23°

16 h S.W.6

24- ° 
یفاص ریز

S.W.6-2

17.829g

S.W.7-1

نویسازیلاتسیرک

16 h S.W.7

24- ° 

رفص

S.W .6 -1

KCl یکمک

یجورخ

S.W.7-2

 رایط بهینهجزییات پروسه اجرایی و ش. 23شکل 
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 پروسه طول در حاصل امالح زیآنال جینتا. 26 جدول

2-(g/l) (g/l)ق یاییت کل (g/l)چگالی
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca TDS% EC(mS) pH آزمای کد 

 شورابه 8/6 641 01/86 0/8 09/1 441 410/8 01/31 86/41 8 438/4

433/4 1/9 68/9 66/438 18/8 6/488 69/8 0/8 46/86 1/168 1/6 S.0 

- 88883/8 8430/8 161/8 6-48×441 906/8 88888/8 88896/8 - - - S-1-1 

438/4 6/8 3/9 68/461 901/8 6/480 109/8 36/8 10/81 168 88/6 S-1-2 

438/4 9/8 13/1 86/461 86/4 441 118/8 68/8 - 101 99/6 S.W.2 

- 8884/8 801/8 16/8 6-48×110 963/8 88419/8 88818/8 - - - S.W.2-1 

43/4 9/4 66/8 86/461 800/4 68/481 43/8 60/8 - 168 99/6 S.W.2-2 

43/4 8/8 66/9 31/468 46/4 1/486 6/8 61/8 41/81 1/116 1/6 S.W.3 

- 88883/8 918/8 1840/8 6-48×860 963/8 88411/8 8881/8 - - - S.W.3-1 

43/4 8 4/9 46/4 8/486 44/9 10/8 86/81 1/118 13/6 1/6 S.W.3-2 

43/4 8 19/9 1/468 80/4 1/446 99/9 66/8 3/83 138 1/6 S.W.3-3 

- 88883/8 8899/8 1981/8 6-48×111 963/8 88486/8 8881/8 - - - S.W.3-4 

43/4 8 144/1 6/469 91/4 446 66/9 4 18/86 1/686 11/6 S.W.4 

- 8884/8 861/8 1683/8 6-48×808 903/8 88484/8 8881/8 - - - S.W.4-1 

40/4 6/4 868/8 41/466 80/4 6/36 31/9 0/8 81/81 1/163 11/6 S.W.4-2 

40/4 1/4 366/9 61/413 481/4 488 40/1 60/8 16/81 1/161 19/6 S.W.5 

- 8846/8 430/8 9981/8 6-48 ×886 908/8 88808/8 88898/8 - - - S.W.5-1 

401/4 3/4 38/4 18/411 4/4 33 61/9 61/8 0/81 110 11/6 S.W.5-2 

46/4 0/4 64/4 6/418 89/4 6/33 10/8 61/8 60/88 180 18/6 S.W.5-3 

- 8840/8 844/8 16/8 161/8 86/8 88881/8 88891/8 - - - S.W.7-1 
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2-(g/l) (g/l)ق یاییت کل (g/l)چگالی
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca TDS% EC(mS) pH آزمای کد 

43/4 6/4 61/4 19/409 8/10 36 3/8 16/8 - 1/648 04/6 S.W.7-2 

 

 کارائی های آن مشخصات پسماند پروسس و .2-7-1-6

 از جمله کاربردهای پساب خروجی از پروسس عبارتند از:

 تزریق به دریاچه .4

 برگشت دوباره به پروسس .8

 آنالیز پسماند حاصل از پروسه آمده است.  86در جدول 

 

 پروسه پسماند زیآنال. 23 جدول

2-(g/l) (g/l)ق یاییت کل (g/l)چگالی
4SO (g/l)-Cl (g/l)+K (g/l)+Na (g/l)2+Mg (g/l)2+Ca EC(mS) pH  شرح آزمای 

 آنالیز پسماند 1/6 180 61/8 106/8 6/33 880/4 64/418 649/4 0/4 463/4

 پروسه بعد از تولید پسماند آمده است. 98در شكل 

خروجی

S.W.7-2

بازگشت به 
پروسه

بازگشت به دریاچه

زیر صافی
S.1-2

 

. پروسه پسماند71شکل 
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 پروسس و محصول



 

امالح با ارزش  یاستحصال صنعت  هایارزیابی تطبیقی متدولوژی

 یه با رعایت مالحظات زیست محیطیاروم یاچهدر
 ی زیست محیطیهامرکز فناوری

 

 4931فروردین ماه                                63                     های کنترل مواد اولیه، حین پروسس، محصوالتروش     

 

 های کنترلروش .7فصل

 کنترل شیمیایی –فیزیکی  ترلکنمواد اولیه:  .7-1

آنالیز هدایت الكتریكی مخصوص های اولیه تهیه شده و برای کنترل مواد اولیه توجه به شكل بلور و دانسیته محلول

 .نمک اولیه باید مورد توجه قرار گیرد

 کنترل شیمیایی -حین پروسس: کنترل فیزیکی .7-2

و هدایت الكتریكی مخصوص  زمان انجام پروسس دما،  ، pHپارامترهای فیزیكی مهم در حین پروسس عبارتند از 

پارامترهای شیمیایی که باید در حین پروسس مورد توجه و اهمیت قرار گیرند عبارتند از تاثیر استحصال هر نمک بر مقادیر 

ل مقدار که باید درصد حضور این ناخالصی ها در نمک مربوط به هر پروسه به حداق، امالح دیگر موجود در نمونه محلول

 ممكن کاهش یابد. 

 محصو ت: کنترل فیزیکی، کنترل شیمیایی .7-7

آنالیز کامل  گرفت، بعد از استحصال نمک محصولیقرار مدر هر پروسه که برای استحصال امالح مورد استفاده 

قرار  شیمیایی محصول و دانه بندی و دانسیته جامد و هدایت الكتریكی مخصوص پساب مورد تجزیه فیزیكی و شیمیایی

 گرفت تا درصد خلوص و راندمان هر پروسه محاسبه شود.می

 نتایج حاص ه از طرح  .7-4

 ارش اشاره شد نتایج زیر بدست آمد:که در متن گز طوری دراین طرح همان       

به دریاچه آشور سدیم سولفات از نمک و منیزیم اکسید و ،پتاسیم کلرید ،محصول سدیم کلرید 1پروسه استحصال  .4

 مد .آی ناسازگار با محیط زیست دریاچه بدست یودن مواد شیمیاارومیه بدون افز

 زمایشگاهی بهینه شد.آدر محیط  کمی محصوالت بررسی و عوامل موثر در راندمان کیفی و شرایط پروسه و  .8

 مجتمع سازی و زنجیره کردن  .9

 زمایشگاهی انجام گرفت .آمحصول فوق در اشل  1تولید  .1

 کاهش میزان نمک منظور تزریق مجدد در دریاچه جهت انحالل وه ن بآ یبهینه ساز کاهش میزان پسماند  و  .1

 نحوه بازچرخانی در پروسه مجتمع پیش بینی گردید. دریاچه طراحی شد و

 نواق  .7-1

توان عنوان کرد از جمله نواقصی که در اجرای طرح مطرح بود وجود یونهای دیگر از جمله لیتیم و برم در محلول را می

 ها و مطالعاتی روی پساب خروجی انجام داد.آنها الزم است بررسیکه برای استحصال 

 تکمیل کار .7-6

 های آزمایشگاهی موارد زیر را الزم است مورد توجه قرار داد:در  راستای تكمیل بررسی   

 افزایش راندمان .4

 اجرای پروژه در هر شرایطی از وضعیت دریاچه از جمله تغییرات غلظت امالح دریاچه با گذشت زمان  .8

 زایش صرفه اقتصادیاف .9

 پیاده سازی پایلوت وتعیین فاکتورهای مهندسی واقتصادی الزم برای اجرای طرح .1
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 مكان یابی  .1

 حاجرای طر  .6
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 پیوست

 ICP-OES  (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry)دستگاه  .1

ز کمی و کیفی عناصر می باشد. در این روش این روش بر مبنای استفاده از پالسما به عنوان منبع تهیج جهت آنالی

یونیزه می شود و حرارتی نزدیک به  MHZ 40-27 جریانی از گاز آرگون توسط یک میدان مغناطیسی با فرکانس رادیویی

درجه کلوین تولید می کند. نمونه توسط یک نبوالیزر به داخل پالسمای آرگون پاشیده می شود و در دمای باال  48888

 .یل به ذرات اتمی )یونی( می شود و ایجاد نشر می کند. میزان نشر توسط دستگاه اندازه گیری می شودنمونه تبد

های دستگاهی آنالیز عنصری یكی از مهمترین روش (ICP-OES) اسپكترومتری نشری پالسمای جفت شده القایی

های خاک، های مختلفی مانند نمونهر نمونهعنصر از جدول تناوبی د 68گیری حدود توان برای اندازهاست. از این روش می

های عناصر مختلف در محیطی به های آلی استفاده کرد. اساس این روش برانگیختگی الكترونها و نمونهآب، فلزات، سرامیک

پذیری و تكرارپذیری، به دلیل تطبیق  ICP-OES نام پالسما و نشر نور بعد از حالت آسایش الكترونی است. از دستگاه

توان نتایجی با دقت و صحت باال به دست آورد که با توجه به اهمیت و کاربردی بودن این روش، آموزش صحیح آن باعث می

 شود.می درک بهتر و رفع مشكالت و انجام هر چه بهتر آنالیزها

 کاربردها:4-4

 . کاربردهای زمین شناسی4

  .راهی، بعد از انحالل به کمک ذوب کننده ها یا اسیدهااندازه گیری عناصر در نمونه های خاک، سنگ و رسوبات آب 

 . کاربردهای زیست محیطی8

برای اندازه گیری عناصر فلزی در مقادیر بسیار کم در نمونه های آبی، خاک و رسوبات، بعد از انحالل و انجام فرایند 

  .پیش تغلیظ

 ECگیریاندازه .2

 هدف:  8-4

 باشد.استفاده از دستگاه پرتابل میگیری هدایت الكتریكی نمونه با اندازه

 دامنه کاربرد:  8-8

 کنند. باشدو آن را با واحدهای زیر گزارش میهای آب و پساب میگیری هدایت الكتریكی نمونهاندازه

 ( µmho/cmمیكرومو بر سانتیمتر ) 

 ( µs/Cmمیكروزیمنس بر سانتیمتر )

 ( ms/mمیلی زیمنس بر متر ) 

 اساس کار: 8-9
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هدایت بستگی به یونهای موجود در آب یا محلول داردهدایت الكتریكی یک محلول را به صورت عكس مقاومت  میزان

شود.هدایت الكتریكی انتقال الكترونها در یک مایع ) مو( بیان می mho( یعنی ohmتعریف نموده )واحد آن عكس اهم )

ی باالست و الكترون آزادشان زیاد است. هر چقدر یونیزاسیون باشد. در فلزات هدایت الكتریكی بیشتر است. چون تراز انرژمی

بیشتر باشد، هدایت الكتریكی بیشتر است و هرچقدر که دما بیشتر باشد، یونیزاسیون بیشتر است. مولكولهای آب دارای 

 باشد.هدایت الكتریكی هستند به عبارت دیگر هدایت الكتریكی توانایی آب در عبور دادن جریان برق می

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز: 8-1

 دستگاه پرتابلی که قابلیت سنجش هدایت الكتریكی داشته باشد.

 مواد شیمیایی مورد نیاز: 8-1

 نیاز ندارد.

 شرح کار: 8-6

را فشار دهید الكترود دستگااه را داخل نمونه قرار به صورت دورانی حرکت دهید.   ECپس از روشن کردن دستگاه کلید 

 ت شدن ، عدد روی مانیتور عدد را یادداشت کنید.به محض ثاب

 تذکر: 8-6

 قبل از کار با دستگاه، آنرا کالیبره کنید.

 pHگیری اندازه .7

 هدف:  9-4

 باشد.اچ متر میبا استفاده از دستگاه پیpH گیری اندازه

 دامنه کاربرد:  9-8

 شود.گیری میدر انواع آب، پساب، اندازه

 اساس کار: 9-9

متر مجهز به الكترود خاصی است که نسبت به یون هیدروژن حساس بوده و تحت تاثیر یونهای دیگر قرار  pHدستگاه 

 گیرد.نمی

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز: 9-1

 متر  pHدستگاه 

 بالن ژوژه

 بشر
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 ستپی

 مواد شیمیایی مورد نیاز: 9-1

 1 -6 -3مانند   pHمحلول تیترازول بافر

 آب مقطر

 شرح کار: 9-6

 شود.نمایش داده می pHگیری و به صورت غلظت یونهای هیدروژن اندازه ا قرار دادن الكترود در داخل نمونهب

 محاسبات: 9-6

 نیازی به محاسبات ندارد.

 تذکر: 9-0

مختلف،  pHهای دقیق و مشخص کالیبره شود. )محلول بافر pHهای بافر با . دستگاه در ابتدای کار باید توسط محلول4

 شود.(سنج استفاده می pHجهت کالیبراسیون دستگاه  1و  6د مانن

 بایست عاری از کدورت باشد.می .  نمونه8

 TDSگیری . اندازه1

 هدف:  1-4

 باشد.اچ متر میبا استفاده از دستگاه پیTDS گیری اندازه

 دامنه کاربرد:  1-8

 شود.گیری میدر انواع آب، پساب، اندازه

 اساس کار: 1-9

تواند غلظت های محلول حساس بوده و میمتر مجهز به الكترود خاصی است که نسبت به غلظت یون TDSاه دستگ

 ها را براساس میلی گرم و یا گرم بر لیتر گزارش کند.یون

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز: 1-1

 متر  TDSدستگاه 

 بالن ژوژه

 بشر

 ستپی

 مواد شیمیایی مورد نیاز: 1-1
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 جهت کالیبراسیون محلول استاندارد

آب مقطر

 شرح کار: 1-6

شود.کل مواد محلول موجود در نمونه نمایش داده می;غلظت  با قرار دادن الكترود در داخل نمونه

 محاسبات: 1-6

 نیازی به محاسبات ندارد.

 تذکر: 1-0

 .های استاندارد مشخص کالیبره شوددستگاه در ابتدای کار باید توسط محلول






