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Досліджено вплив концентрації MgС12 у розчині, а також домішок солей CaCl2; 
NaCl, MgSO4 на синтез карналіту із кристалічним КС1 за температури 60 0С. 
Встановлено, що вказані солі зменшують ступінь конверсії КС1 у карналіт. Найвищий 
ступінь конверсії досягається за концентрації MgС12 у рідкій фазі 30,0–31,0 %. 

The effect of liquid MgС12  concentration and CaCl2  ,NaCl, MgSO4 salts admixtures on 
Carnallite synthesis with crystalline KCl has been studied at 60 0C. . It has been proven that 
mentioned salts are causing the reduction of KCl conversion ratio into Carnallite. The 
maximum degree of KCl conversion into Carnallite was reached at MgС12 concentration in a 
liquid phase of 30,0-31,0 % by weight. 

 
Постановка проблеми. Перероблення полімінеральних калійних руд Прикарпаття супрово-

джується утворенням відхідних розчинів магній хлориду, які потрібно утилізувати. Без вирішення 
питання утилізації цих відходів перероблення руд стає неможливим. Одним із способів утилізації є 
одержання металічного магнію електролізом розплаву карналіту (KCl·MgCl2·6H2O), який 
одержують синтезом розчину магній хлориду і кристалічного КС1.  

В Україні єдине виробництво металічного магнію на базі відходів перероблення полімінераль-
них калійних руд працювало в м. Калуш. Після зупинення калійного виробництва магнієве 
виробництво через відсутність сировини зупинилось також. Пізніше його робота була відновлена на 
привозних розчинах природного бішофіту (MgCl2·6H2O) із Придніпров’я, але через зростання 
транспортних тарифів та низьку концентрацію MgCl2 у розчинах (25–27 %) виробництво магнію 
стало нерентабельним і знову зупинилось. Воно може почати роботу лише після відновлення 
роботи калійного виробництва або за умови попереднього перероблення розчинів природного 
бішофіту на місці видобування на очищений кристалічний MgCl2·6H2O, готовий для синтезу 
карналіту без додаткового очищення. 

Можливим є відновлення роботи калійного виробництва в м. Стебнику, або створення нових 
калійних виробницт на базі розвіданих родовищ полімінеральних калійних руд, де також будуть 
утворюватися хлоридмагнієві розчини, які потрібно утилізувати. Їх доцільно перевозити на 
магнієве виробництво у вигляді очищеного кристалогідрату магній хлориду. 

 Вітчизняна промисловість потребує магнію і магнієвих сплавів, через що їх закуповують за 
кордоном. Наявні виробничі потужності і попит на магній, а також наявність сировинної бази 
актуалізують питання забезпечення виробництва хлоридмагнієвою сировиною. Цю привозну 
сировину, а також імпортний калій хлорид та зворотний відпрацьований електроліт потрібно 
повністю використати в реакції синтезу карналіту, яку потрібно всебічно вивчити. 

Отже, на основі викладеного вище можна стверджувати, що дослідження синтезу із 
хлоридмагнієвої сировини і калій хлориду карналіту як сировини для виробництва магнію є 
завданням актуальним, важливим та економічно доцільним. 

 
Аналіз досліджень і публікацій. Карналіт як сировину для виробництва металічного магнію 

одержують розчиненням карналітової руди з подальшою його кристалізацією із освітленого 
розчину. Використовують у промислових умовах також процеси синтезу карналіту з кристалічного 
калій хлориду і знесульфачених хлоридмагнієвих відходів перероблення полімінеральних калійних 
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руд, а також розчинів природного бішофіту. Хлоридмагнієві розчини попередньо випарюють, 
змішують із суспензією КС1 із вмістом твердої фази 7–8 % і зворотного електроліту магнієвого 
виробництва за температури 75–80 0С, повільно охолоджують до 35 0С і фільтрують одержаний 
карналіт [1].  Реакція синтезу проходить за рівнянням: 

KCl тв. + MgCl2 р + nH2O = KCl · MgCl2 · 6H2O тв + (n-6)H2O. 

Під час охолодження розчину після розчинення карналітової руди від 90 до 70 0С відбувається 
утворення і ріст кристалів КС1, а починаючи з 70 0С проходить їхнє розчинення і кристалізація 
карналіту. Найінтенсивніше ріст кристалів карналіту відбувається за температури 56–70 0С [2]. За 
температури 70 0С карналіт кристалізується із насиченого за КС1 і NaCl розчину у межах 
концентрації MgCl2 від 27,99 до 38,82 % [3]. Із зниженням температури межа концентрації MgCl2 
розширюється [4]. У метастабільних виробничих умовах нижня межа концентрації MgCl2 при 
кристалізації карналіту становить 27,5–28,0 % [5]. 

Реакція синтезу карналіту проходить з розчиненням калій хлориду і кристалізацією нової 
твердої фази, а також за участю як реагуючої речовини води, тому її швидкість залежить від 
величини поверхні КС1 та активності води. Активність води залежить від концентрації розчинених 
солей, температури та інших факторів. У виробничих умовах концентрація СаС12 досягає 10 %,  а 
NaCl – 0,6 %. 

Отже, мета роботи полягала у вивченні впливу концентрації MgС12 у розчині, а також 
домішок солей CaCl2; NaCl, MgSO4 на синтез карналіту із кристалічним КС1 за температури 60 0С.  

 
Експериментальна частина. Для дослідження синтезу карналіту використовували розчин 

природного бішоофіту складу, мас. % : 0,13 % К+, 6,76 % Mg2+, 0,1 % Са2+, 0,42 % Na+, 19,73 % СІ-, 
1,04 % SO4

2-, 71,92 % Н2О, одержаний із цього розчину кристалогідрат магній хлориду складу, мас. 
% : 1,51 % К+, 10,96 % Mg2+, 0,1 % Са2+, 0,97 % Na+, 35,27 % СІ-, 0,02 % SO4

2-, 51,26 % Н2О та калій 
хлорид марки “ч” із розміром кристалів 0,2–0,5 мм. Розчин природного бішофіту попередньо 
знесульфачували 24,42 %  розчином СаСІ2, отриманий магнійхлоридний розчин випарювали і 
готували розчин складу, мас. % : 0,16 % К+, 7,75 % Mg2+ (MgCI2 30,35 %), 22,82 % СІ-, 69,27 % Н2О. 
Густина розчину становила 1270 г/дм3. Дослідження синтезу карналіту здійснювали у 
лабораторному термостатованому реакторі  за постійного перемішування і температури 60±0,1 0С. 
У реактор заливали 500 мл розчину і розрахункову кількість домішок солей СаСІ2 і NaCI. Оскільки 
в реакційному середовищі можуть бути залишки сульфатів, а також кристалізацію карналіту можна 
здійснювати без попереднього знесульфачування, то досліджували також вплив  домішок MgSO4. 
Розчини нагрівали до температури досліду і за постійного перемішування засипали 100 г 
кристалічного КС1 із розміром кристалів 0,2–0,5 мм. Через 10, 15, 20, 30, 45, 60 і 90 хв відбирали 
проби суспензії, фільтрували їх через фільтрувальний папір під вакуумом на лійці Бюхнера. 
Одержані тверді фази і розчини аналізували на вміст К+ і Na+ полуменево-фотометричним, Mg2+ і 
Са2+ комплексонометричним, СІ- меркуриметричним і SO4

2- гравіметричним методами.  
 
Результати та їхнє обговорення. Результати аналізу показали, що склад рідких і твердих фаз 

після 45 хв практично не змінюється, тому для розрахунків вибирали дані за 45 хв.  За результатами 
аналізу на ПК розраховували матеріальні баланси та мінеральний склад одержаних твердих фаз.  

Ступінь конверсії КС1 у карналіт (α, %) розраховували за формулою: 

mос.·Скарн.·МКС1 
α = -------------------- ·100, 

Мкарн.·mКС1 

 

де mос і mКС1 – відповідно маса осаду і КС1, введеного на синтез, г; Скарн. – розрахунковий вміст 
карналіту в осаді, %; МКС1 і Мкарн – молекулярні маси відповідно КС1 і карналіту. 

Одержані результати наведено на рис. 1, 2, 3. 
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Рис. 1. Залежність ступеня конверсії КС1 у карналіт (α) від концентрації  СаСІ2 (к) 
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Рис. 2. Залежність ступеня конверсії КС1 у карналіт (α) від концентрації NаСІ (к) 
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Рис. 3. Залежність ступеня конверсії КС1 у карналіт (α) від концентрації  MgSO4 (к) 

 
Як видно з одержаних результатів, збільшення концентрації домішок СаСІ2, NаСІ та MgSO4 у 

реакційному середовищі викликає зниження ступеня переходу КС1 у карналіт. Найбільше вливає 
на процес наявність у розчині СаС12. Ступінь конверсії КС1 у карналіт знижується від 15 % до  
9 % при збільшенні концентрації СаС12 від 1 до 9 %. Наявність домішок NaCl і MgSO4  впливає 
менше. Отже, для синтезу карналіту треба використовувати магнійхлоридні розчини з мінімальною 
концентрацією вказаних солей, особливо СаС12. 
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Досліджували також вплив концентрації MgCl2 у магнійхлоридному розчині на синтез 
карналіту. Концентрацію його змінювали додаванням води або кристалогідрату магній хлориду від 
29,0 % до 34,5 % за постійних інших умов процесу. У технологічному процесі цю концентрацію 
можна регулювати глибиною випарювання знесульфаченого розчину або регулюванням швидкості 
дозування кристалогідрату магній хлориду в реакційне середовище. Одержані результати наведено 
на рис. 4. 

 

 

 
Рис. 4. Залежність ступеня конверсіїх КС1 у карналіт (α)  

від концентрації розчину MgСІ2 (С) 
Як видно з отриманих результатів, оптимальною концентрацією MgСІ2 у магнійхлоридному 

розчині є 30,0–31,0 %, зниження чи збільшення її призводить до зменшення ступеня конверсії КС1 у 
карналіт. Низьке його значення за концентрації MgСІ2, менше за 30,0 %,  можна пояснити 
ненасиченістю за NaCl магнійхлоридного рочину, який сприяє висоленню сполуки з однойменним 
іоном, а також недостатньою рушійною силою у рідкій фазі для перебігу реакції синтезу. Зниження сту-
пеня конверсії у розчині з концентрацією 32,0 % MgСІ2 і більше  пояснюється зменшенням активності 
води як реагуючої речовини, що бере участь у реакції синтезу,  з ростом концентрації розчину. 

 

Висновок. Найвищий ступінь конверсії кристалічного калій хлориду із хлорид-магнієвим 
розчином у карналіт досягається за мінімальної концентрації домішок хлоридів кальцію і натрію і 
сульфатів, а також концентрації магній хлориду у рідкій фазі 30,0–31,0 %. Одержані дані можуть 
бути використані при розробленні технологічного процесу синтезу карналіту. 
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