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تهيه رس پيالرد شده با آلومينيوم و بررسي اثر pH

در مرحله جايگزيني بين اليه اي
مجيد طهمورسي* ،+فريبا جعفري
گروه مواد نو ،پژوهشکده مواد ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي ،دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري کرمان،
کرمان ،ايران

چكيده :در اين پژوهش نخست يک نمونه بنتونيت از معدن تنگ قوچان انتخاب و مونتموريلونيت موجود در آن
از ناخالصي ها جدا شد  .از نمونه خالص شده در تهيه رس پيالرد شده با آلومينيوم استفاده شد و سپس اثر تغيير pH
در مرحله جايگزيني بين اليهاي بر ويژگيهاي رس پيالرد شده بررسي شد pH .مرحله اينترکالته نخست 4/1
اندازهگيري شد و نسبت  Al/Clayبرابر با  4ميلي مول بر گرم رس در نظر گرفته شد .با افزايش چند قطره
هيدروکلريک اسيد رقيق  pHمرحله جايگزيني بين اليه اي تغيير داده شد .نمونه هاي رس اينترکالته شده با آلومينيوم،
در دماي  444درجه سلسيوس گرما داده شدند و سپس توسط الگوي پراش پرتو ايکس و همدماهاي جذب/واجذب
نيتروژن فاصله بين اليه اي و سطح ويژه آن ها مشخص شد .نتيجههاي بهدست آمده حاکي از آن بود که
در مقدارهاي  pHبين  3/7-4/1رس هاي پيالرد شده داراي فاصله مبنايي و سطح ويژه قابل قبولي بودند .بيشترين
فاصله مبنايي و سطح ويژه ) )BETبه ترتيب برابر با  11/44آنگستروم و  164مترمربع بر گرم بهدست آمد که متعلق
به رس پيالرد شده با  pHمرحله جايگزيني بين اليهاي  3/1بود.
واژههاي كليدي :بنتونيت؛ مونت موريلونيت؛ رس پيالرد شده با آلومينيوم؛  pH؛ جايگزيني بين اليهاي.
KEYWORDS: Bentonite; Montmorillonite; Al-pillared clay; pH; Intercalation.
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در چند دههي اخير ،رسهاي پيالرد شده به دليل ساختار
ميکرو متخلخل و عملکرد کاتاليستي ،بسيار مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفتهاند ] .[1فرايند پيالرد کردن رس شامل تهيه محلول
پيالرد ،آمادهسازي سوسپانسيون رس ،جايگزيني بين اليهاي()1
(اينترکالته) ،شستوشو  ،خشککردن و در آخر تکليس فراورده
خشک شده ميباشد ] .[2جايگزيني بين اليهاي مرحله اصلي
در فرايند پيالرد کردن بوده که در طي آن پلي کاتيونهاي بزرگ
فلزي جانشين کاتيونهاي بين اليهاي رس شده و فاصله مبنايي
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با وجود انجام پژوهشهاي زياد در رابطه با تهيهي رسهاي
پيالرد شده در دنيا ،تاکنون مطالعه چنداني در اين زمينه در ايران
انجام نشده و نظر به اينکه در ايران ماده معدني بنتونيت فراوان
است و مونت موريلونيت کاني اصلي موجود در بنتونيت ميباشد،
در اين پژوهش از بنتونيت معدن تنگ قوچان براي تهيه رس
پيالرد شده با آلومينيوم استفاده شده است .از آنجا که اثر pH
در مرحله جايگزيني بين اليه اي مورد توجه بيشتر پژوهشگران
قرار نگرفته ،درنتيجه در اين پژوهش در نظر است که اثر
اين پارامتر بررسي شود تا  pHمناسب براي تهيه رس پيالرد شده
با آلومينيوم از بنتونيت معدن تنگ قوچان بهدست آيد.

صورت ميگرفت اما بعدها از پلي کاتيونهاي ديگري مانند کروم،
تيتانيوم ،آهن ،مس ،گاليم ،کبالت و نيکل نيز استفاده شد .همچنين
براي بهبود ويژگيهاي گرمايي و کاتاليستي رس پيالرد شده
از ترکيب دو تايي پلي کاتيونهاي فلزي استفاده شده و بيشتر
در استفاده از ترکيب دوتايي ،يکي از آنها پلي کاتيون آلومينيوم
بوده و ديگري پلي کاتيوني از فلزهاي ديگر با درصدهاي گوناگون
است ] 11ـ .[3
نام پلي کاتيون آلومينيوم ،يون کجين( )1ميباشد .ساختار
هندسي اين پلي کاتيون توسط "کجين" از الگوي پراش پرتو ايکس
بهدست آمده و از اين رو نام وي به اين ساختار داده شده است.
يون کجين از افزودن نمک آلومينيوم (مانند )AlCl 3
به يک باز (بيشتر  )NaOHبه وجود مي آيد .اين پلي کاتيون
با فرمول شيميايي  [Al12AlO1(OH)21(H2O)12]7+که به اختصار Al13
ناميده مي شود ،متشکل از يک چهاروجهي با  AlO1مرکزي است
که توسط  12هشت وجهي  Al(OH)2H2Oدوره شده است.
با توجه به اينکه هر کدام از هشت وجهي ها شامل يک مولکول
آب هستند ،يون کجين يک اسيد چند پروتوني با  12گروه عاملي
يکسان ميباشد ] 18ـ .[11
به طور کلي پارامترهاي زيادي از جمله طبيعت رس اوليه،
پلي کاتيونهاي فلزي استفاده شده به عنوان عامل پيالرد و همچنين
شرايط آزمايشگاهي همچون دما ،زمان ماند و  pHبر فرايند پيالرد کردن
مؤثر ميباشند ] 21ـ  .[11وجود پارامترهاي زياد و تأثيرگذار
در پيالرد کردن رس باعث شده که نتيجههاي متفاوتي
در کارهاي انجام شده توسط پژوهشگران ديده شود که اين خود
نشان دهنده پيچيدگي انجام فرايند پيالرد کردن است ] 21ـ .[21
تاکنون گسترهي وسيعي از رسها مانند مونت موريلونيت [،]30 ،31
ساپونيت [ ،]32بيدليت [ ]33و هکتوريت [ ]31در تهيهي رسهاي
پيالرد شده استفاده شده است که مونت موريلونيت بيشترين
مطالع ههاي انجام شده(حدود  ) %80را به خود اختصاص
داده است [.]31
فرايند پيالرد کردن يک روش فعالسازي رسها ميباشد
و از رسهاي پيالرد شده به عنوان کاتاليست در واکنشهايي
مانند کراکينگ ،ريفرمينگ متان ،هيدروکسيالسيون و همچنين
به عنوان جاذب ،غربال مولکولي و عايق گرمايي استفاده ميشود
].[20 ،33 ،37

معدن بنتونيت تنگ قوچان در  80کيلومتري جنوب شرق
سيرجان ( 180کيلومتري غرب شهر کرمان) واقع شده و بنتونيت آن
کلسيمي و به طور عمده سفيد رنگ است .آناليز شيميايي ،الگوي
پراش پرتو ايکس( ،)XRD( )2انديس تورم و ظرفيت تعويض
کاتيوني( )CEC( )3آن در مقالههاي پيشين داده شده است ].[38 ،31
شايان ذکراست که در اين بنتونيت افزون بر مونت موريلونيت به-
عنوان کاني اصلي کانيهاي ديگري مانند کوارتز ،کلسيت،
مگنتيت و ايليت نيز وجود دارند ].[38
براي سديمي کردن نمونه ابتدا بنتونيت با آب مقطر مخلوط شد
و سپس سديم کربنات به آرامي به مخلوط افزوده و به مدت
يک ساعت همزده شد (نسبت وزني کربنات سديم به بنتونيت  0/02بود).
مخلوط به مدت  18ساعت نگه داشته شد و پس از شست و شو
در دماي محيط خشک شد ].[10
بنتونيت سديمي شده با نسبت  1به  10با آب مقطر مخلوط و
براي يک ساعت همزده و سپس درون لوله خالصسازي ريخته شد.
اين لوله با قطر  7و ارتفاع  80سانتي متر داراي يک شير
به فاصلهي  1سانتي متر از کف آن بود ] .[10پس از گذشت  21ساعت
در درون لوله سه بخش ديده شد .بخش بااليي لوله مايعي شفاف بود.
اين مايع وجود نمکهاي موجود در بنتونيت تنگ قوچان که
قابل حل در آب بودند را نشان ميداد .در بخش مياني لوله مونت موريلونيت
با خلوص باال وجود داشت .در بخش پائيني لوله (پائين شير)
مخلوط خاکستري رنگي که به طور عمده مخلوط آب و ناخالصيهاي

)3( Cation Exchange Capacity

)1( Keggin Ion

بخش تجربي
رس مورد استفاده و خالصسازي آن

)2( X-Ray Diffraction
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شکل 1ـ لوله خالصسازی.

همراه مونت موريلونيت بود ديده شد (شکل  .)1شايان ذکر است
که مخلوط خاکستري رنگ پائين شير به علت داشتن ارتفاع بسيار کم
در شکل  1به خوبي ديده نميشود .پس از  1روز با باز کردن شير
ابتدا بخش مياني جداسازي و طي سه مرحله با آب مقطر شست و شو
داده شد .پس از خشک شدن ،از اين نمونه خالص شده براي
فرايند پيالرد کردن استفاده شد.
تهيه رس پيالرد شده

در اين پژوهش براي تهيه ي چهار نمونه رس پيالرد شده
با آلومينيوم ابتدا محلول پيالرد از افزودن محلول  0/1موالر NaOH
با شدت  1ميلي ليتر بر دقيقه در دماي محيط به محلول 0/2
موالر  AlCl3.6H2Oبا هم زدن شديد بهدست آمد .در اين مرحله
نسبت هيدروليز (نسبت مولي 2/2 )OH/Alدر نظر گرفته شد.
اين محلول به مدت  18ساعت در دماي محيط هم زده شد.
براي تهيه نمونه  1محلول پيالرد به سوسپانسيون رس با  %2وزني
در حالي که مرتباً هم زده مي شد در دماي محيط افزوده شد
( Al/Clayبرابر با  1ميلي مول بر گرم رس) و سپس مخلوط
به دست آمده به مدت  20ساعت هم خورد pH .نهايي در اين
مرحله (جايگزيني بين اليهاي)  1/1اندازه گيري شد.
براي حذف ترکيبهاي موجود در سوسپانسيون رس
اينترکالته ،شست و شوي آن بهوسيله آب مقطر و با استفاده از
علمي ـ پژوهشي
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دستگاه سانتريفيوژ انجام گرفت .شست وشو آنقدر ادامه پيدا کرد
تا هدايت الکتريکي محلول شست و شو کمتر از  20ميکرو زيمنس
شود [.]31
پس از شست و شو براي حذف رطوبت موجود ،نمونه هاي
رس اينترکالته در دماي محيط خشک شدند و سپس براي حذف
بيش تر رطوبت ،به مدت  2ساعت در دماي  100درجه سلسيوس
درون آون قرار گرفتند.
تکليس رس اينترکالته به منظور تبديل پلي کاتيونهاي بين
اليه اي آن به اکسيدهاي فلزي ،به مدت  2ساعت در دماي
 100درجه سلسيوس در کوره الکتريکي انجام شد.
براي بررسي تاثير  pHدر مرحله جايگزيني بين اليهاي
بر ويژگيهاي رس پيالرد شده ،نمونههاي  3 ،2و  1با  pHهاي
گوناگون ساخته شدند .بدين صورت که پس از افزودن محلول
پيالرد به سوسپانسيون رس ،چند قطره هيدروکلريک اسيد رقيق
به سوسپانسيون اينترکالته اضافه شد تا  pHآن تغيير کند [.]11
 pHنمونههاي  3 ،2و  1در مرحله جايگزيني بين اليهاي بهترتيب
 3/8 ،3/11و  3/7اندازهگيري شدند .بقيه مرحلههاي تهيه نمونههاي
 3 ،2و  1مانند نمونه  1بود .شايان ذکر است که محلول پيالرد
استفاده شده براي  1نمونه يکسان بوده و  pHآن برابر با  3/8ميباشد.
روشهاي مشخصه يابي

 انديس تورم نمونه خالص شده بر طبق استاندارد D5890اندازه گيري شد.
  CECنمونه ي بنتونيت ،نمونه ي خالص شده و نمونههايپيالرد شده ،با روش جذب کمپلکس اتيلن دي آمين مس تعيين شد [.]12
 از  XRDبراي بررسي فاصله مبنايي نمونه ها استفاده شد.اين کار به وسيله دستگاه  XRDمدل  D8 Advanceدر شرايط
 10کيلو ولت و  30آمپر ،با تيوپ مس و با سرعت يک درجه ي
 θ2در هر دقيقه انجام گرفت.
 براي تعيين سطح ويژه ،قطر ،حجم و توزيع اندازه حفرههاينمونه خالص شده و نمونه هاي پيالرد شده از دستگاه Belsorp mini II
ساخت شرکت ژاپني  BelJapanاستفاده شد .نمودارهاي جذب و
دفع گاز نيتروژن در دماي ثابت  77درجه کلوين (دماي جوش
نيتروژن) به دست آمد .براي حذف بخار آب ،کربن دي اکسيد و
ساير مولکول هايي که ممکن است حجم حفرههاي ماده را اشغال
کرده باشند ،هر نمونه به مدت  11ساعت در دماي  120درجه سلسيوس
قرار گرفت.
ASTM
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جدول 1ـ انديس تورم و  CECبنتونيت تنگ قوچان و نمونه خالص شده.

نمونه

انديس تورم (ميلي ليتر بر دو گرم رس)

( CECميلي اکي واالن بر صد گرم رس خشک)

فاصله مبنايي (آنگستروم)

نمونه بنتونيت تنگ قوچان

12

81

13/33

نمونه خالص شده

23

131

12/31

جدول 2ـ  pHمرحله جايگزيني بين اليهای CEC ،و فاصله مبنايي نمونههای پيالرد شده  1تا .4

شماره نمونه

 pHمرحله جايگزيني بين اليه اي

( CECميلي اکي واالن بر صد گرم رس خشک)

فاصله مبنايي (آنگستروم)

نمونه1

1/1

11

17/13

نمونه 2

3/11

13

17/13

نمونه 3

3/8

10

18/01

نمونه1

3/7

11

-

آناليز شيميايي نمونه ها توسط طيف سنجي فلورسانسپرتو ايکس( )XRF( )1مدل  Advant’xساخت شرکت ARL
انجام شد.
نتيجهها و بحث

نتيجههاي به دست آمده از اندازهگيري انديس تورم CEC ،و
فاصله مبنايي نمونه بنتونيت تنگ قوچان و نمونه خالص شده
در جدول  1آورده شده است .همانگونه که در اين جدول
ديده ميشود نمونه بنتونيت تنگ قوچان ،انديس تورم و  CECکمتري
نسبت به نمونه خالص شده دارد .از آنجايي که خالصسازي باعث شده
که ناخالصيهاي همراه مونت موريلونيت به شدت کاهش يابد
درنتيجه اين تفاوت  CECبين نمونه ي بنتونيت و نمونهي خالص شده
بهوجود آمده که برابر با  11ميلي اکي واالن بر  100گرم رس است.
افزايش انديس تورم نمونه خالص شده يه ميزان  11ميلي ليتر به ازاي
دو گرم رس به واسطه سديمي شدن نمونه ي بنتونيت و جداسازي
ناخالصيها از مونت موريلونيت مي باشد .با توجه به جدول 1
سديمي شدن نمونه منجر به کاهش فاصله ي مبنايي به ميزان
يک آنگستروم شد.
جدول  2اثر  pHدر مرحله جايگزيني بين اليهاي نمونه خالص شده را
نشان ميدهد .در اين جدول  pHمرحله جايگزيني بين اليهاي،
ظرفيت تعويض کاتيوني و فاصله مبنايي نمونههاي  3 ،2 ،1و 1
داده شده و الگوي پراش پرتو ايکس آنها در شکل  2نشان داده
شده است.

همچنين انديس تورم نمونه هاي پيالرد شده نيز اندازهگيري شد
که مقدار آن ناچيز بود .با توجه به جدول  1و  CEC ،2نمونهها
حدود  % 30نسبت به نمونه ي خالص شده کاهش و همچنين
فاصله ي مبنايي نمونه هاي پيالرد شده  2 ،1و  3نسبت به نمونه
خالص شده به ترتيب  1/11 ،1/18و  1/31آنگستروم افزايش يافته
است که مورد انتظار مي باشد و با مطالعههاي انجام شده
همخواني دارد ] .[1 ،22 ،21کاهش  pHاز مقدار  1/1تا مقدار 3/8
باعث افزايش فاصله ي مبنايي نمونه ها شده و نمونهي  3بيشترين
فاصلهي مبنايي را در بين نمونهها دارد (جدول .)2
همانگونه که در شکل  2ديده ميشود ،تنها در نمونه  1پيک
مربوط به فاصله مبنايي به دليل افزايش يونهاي  H+در سوسپانسيون
اينترکالته بسيار پهن شده و مي توان نتيجه گرفت اين نمونه
بيشکل شده است .شايان ذکر است که شرايط تهيهي
محلول پيالرد (يون کجين) براي تمامي نمونهها يکسان بوده و
در نتيجه اين محلول در مرحله ي جايگزيني بين اليهاي تأثير
بهتقريب يکساني بر نمونه خالص شده دارد [ .]13بر طبق نتيجههاي
جدول  2نمونه خالص شده در بازهي  pHبين  3/7تا 1/1
(نمونه هاي  2 ،1و  )3ساختار بلوري خود را در مرحله جايگزيني
بين اليهاي حفظ مي کند و در  pHپايين تر (اسيديتهي بيشتر)
بيشکل ميشود.
با توجه به اينکه پيکهاي  XRDنمونههاي  1و  2شبيه هم بودند
درنتيجه براي بررسي سطح ويژه و تخلخل از بين اين دو نمونه
تنها نمونهي  1انتخاب شد.
)1( X-Ray Fluorescence
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111

111

تعداد

1

1
5

8

5

8

موقعيت ( ،)2درجه

تعداد

81

81

5

4

8

موقعيت ( ،)2درجه

4

111
111

تعداد

1

موقعيت ( ،)2درجه

تعداد

81

4

81

1
5

8

موقعيت ( ،)2درجه

4

شکل 2ـ الگوی پراش پرتو ايکس نمونههای پيالرد شده ( (aنمونه  (b( ،1نمونه  (c( ،2نمونه  7و ( (dنمونه .4

شکل  3همدماهاي جذب /واجذب نمونهي خالص شده و
نمونههاي  3 ،1و  1را نشان ميدهد.
همانگونه که در شکل  3ديده ميشود ،در هر چهار همدما
جذب /واجذب نمونهها هيسترسيس وجود دارد که نشان دهندهي
وجود مزوحفره در هر چهار نمونه است و در نمونهي خالص شده
نسبت به نمونه هاي پيالرد شده حفرههاي کمتري وجود دارد زيرا
حجم گاز جذب شده در اين نمونه نسبت به نمونههاي ديگر کمتر
است و به همين دليل در بين سه نمونه ي پيالرد شده نمونهي 3
بيشترين حجم حفره را دارد.
جدول  3نشان دهنده ي نتيجههاي نمودار  tو  BETبراي
نمونه خالص شده و نمونه هاي پيالرد شده  3 ،1و  1است و براي
هر  1نمونه سطح ويژه به دست آمده از نمودار  BETکم تر از
سطح ويژه به دست آمده از نمودار  tمي باشد .سطح ويژه به دست آمده
از نمودار  ، tبراي نمونه خالص شده  %8و براي نمونههاي  3 ،1و 1

BET

به تقريب  %18بيش تر از مقدار بهدست آمده از نمودار
ميباشد .علت آن را ميتوان به ضعيف بودن معادله BET
در محاسبه سطح ميکروحفرهها نسبت داد که جذب در اين حفرهها
در فشار نسبي کم اتفاق مي افتد و مقدار جذب آنقدر کم هست
که معادله  BETدقت مناسب براي اندازه گيري سطح ويژه در اين بازه
فشار نسبي را ندارد ].[11
سطح خارجي که بهطور عمده نشان دهندهي سطح مزوحفرهها
ميباشد ،در نمونه ي خالص شده با نمونه هاي ديگر چندان
تفاوتي ندارد .ولي سطح ميکروحفره ها در نمونه هاي  3 ،1و 1
نسبت به نمونه ي خالص شده به ترتيب حدود  8 ،3و  1برابر شده است
که اين افزايش در مورد حجم ميکروحفرهها نيز صدق ميکند.
با توجه به جدولهاي  2و  ،3نمونه ي  3که  pHمرحلهي
جايگزيني بين اليهاي آن  38است ،بيشترين سطح ويژه ،حجم
حفره ها و فاصله ي مبنايي را در بين نمونهها دارد و ميتوان
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جدول 7ـ سطح ويژه  ،BETسطح ويژه نمودار  ،tسطح خارجي ،سطح ميکرو حفرهها ،حجم کل حفرهها و حجم ميکرو حفرهها
برای نمونه خالص شده و نمونههای پيالرد شده  7 ،1و .4

نمونه

سطح ويژه
(متر مربع بر گرم)

سطح ويژه نمودار
(متر مربع بر گرم)

خالص شده

11

18

28

1

123

111

30

121

3

130

113

21

137

0/137

1

17

117

32

81

0/108

t

BET

سطح خارجي
(متر مربع بر گرم)

سطح ميکروحفره ها
(متر مربع بر گرم)

حجم کل حفره ها
(سانتيمتر مکعب بر گرم)

حجم ميکروحفره ها
(سانتيمتر مکعب بر گرم)

20

0/080

0/007

0/121

0/011
0/018
0/028

81

1

1/8

Ve/cm7(sTP)g-1

21

1
1

81

71

1

p/po

1/8

1
1

p/po

121

91

1

1

Ve/cm7(sTP)g-1

71

1

p/po

51

41

1

1 /8

1

Ve/cm7(sTP)g-1

81

1/8

Ve/cm7(sTP)g-1

41

91

1

p/po

شکل 7ـ ايزوترم جذب/دفع ( (aنمونه خالص شده (b( ،نمونه  (c( ،1نمونه  7و ( (dنمونه .4

گفت مناسب ترين نمونه ي پيالرد شده است .شايان ذکر است
که سطح ويژه نمونه  3بر اساس نمودار  BETو  tبه ترتيب برابر
با  130و  113مترمربع بر گرم است و اين مقدارها با مقدارهاي
بهدست آمده توسط پژوهشگران ديگر همخواني دارد ].[12 ،13
نمونه ي  1با  pHمرحله ي جايگزيني بين اليه اي  1/1نسبت به
نمونه ي  3داراي سطح ويژهي کمتري ميباشد و فاصله مبنايي
191

نمونه ي  pH( 1مرحلهي جايگزيني بين اليهاي برابر با )3/7
به خوبي ديده نمي شود و اين نمونه در مقايسه با نمونههاي  1و 3
از سطح ويژه و حجم ميکروحفره بسيار کمتري برخوردار است.
شکل  1توزيع اندازه مزوحفرهها (نمودار  )BJHرا در نمونه
خالص شده و نمونه هاي  3 ،1و  1نشان ميدهد .نمودار توزيع
مزو حفره هاي مربوط به نمونه  3نشان مي دهد که اين نمونه
علمي ـ پژوهشي
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dVp/drp

8

11

8

7

11

1

1

11

1

1

rp/nm

rp/nm

dVp/drp

12

11

1
1

rp/nm

dVp/drp

15

18

8

11

dVp/drp

9

18

8

11

1
1

rp/nm

شکل 4ـ نمودار توزيع مزوحفرهها ( (a) :)BJHنمونه خالص شده (b) ،نمونه  (c( ،1نمونه  7و ( (dنمونه .4

در بازه اندازه حفرههاي بين  2تا  10نانومتر بيشترين مزوحفرهها را
داراست .نمودارهاي شکل  1نشان مي دهند که پيالرد کردن
باعث افزايش مزوحفره هاي با اندازه بين  2تا  10نانومتر ميشود
که اين نتيجه با استفاده از مقايسه ي نمودارهاي نمونه خالص شده
با نمونههاي پيالرد شده بهدست آمده است.
آناليز شيميايي نمونه بنتونيت تنگ قوچان ] ،[38نمونه خالص شده
و نمونه پيالرد شده مناسب(نمونه )3در جدول  1آورده شده است.
مقايسه آناليز شيميايي نمونه بنتونيت تنگ قوچان با نمونه خالص
شده نشان ميدهد که ميزان  SiO2در نمونه خالص شده کاهش
يافته و اين کاهش به واسطه ي جدا شدن کانيهاي سيليسيمدار
مانند کوارتز از مونت موريلونيت مي باشد و همچنين افزايش
ميزان  Na2Oو کاهش  CaOدر نمونه خالص شده به واسطهي
سديمي شدن آن است.

علمي ـ پژوهشي

همانگونه که در جدول  1ديده ميشود ميزان
در نمونه پيالرد شده مناسب (نمونه  )3به علت قرار گرفتن يون کجين
در بين اليههاي مونت موريلونيت و تبديل شدن آن به آلومينيوم اکسيد،
نسبت به نمونه خالص شده افزايش چشمگيري يافته است.
شايان ذکر است که کاهش ميزان  Na2Oو  CaOدر نمونه  3نسبت به
نمونه خالص شده نيز به دليل قرار گرفتن يون کجين به جاي يونهاي
سديم و کلسيم در بين اليه هاي مونت موريلونيت است.
Al2O3

نتيجه گيري
در اين پژوهش ابتدا نمونه ي خالص شده اي از بنتونيت معدن

تنگ قوچان استان کرمان تهيه و از آن براي تهيه رس پيالرد شده
با آلومينيوم استفاده شد .نتيجههاي بهدست آمده نشان داد که
بهترين  pHبراي مرحلهي جايگزيني بين اليهاي اين رس  3/8است
191
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.) بيانگر درصد مواد فرار استL.O.I( )7  نمونه خالص شده و نمونه پيالرد شده مناسب(نمونه،ـ آناليز شيميايي نمونه بنتونيت تنگ قوچان4 جدول
L.O.I

K2O

Na2O

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

11/21

0/08

0/17

1/13

2/30

1/30

13/08

31/31

نمونه بنتونيت تنگ قوچان

12/12

0/07

1/71

0/32

2/77

1/17

11/12

33/31

نمونه خالص شده

12/21

0/03

0/71

0/23

2/73

1/11

17/11

31/28

)3 نمونه پيالرد شده(نمونه

قدرداني

نويسندگان مقاله بدين وسيله از مسئوالن دانشگاه تحصيالت
تکميلي صنعتي و فن آوري پيشرفته به واسطه حمايت مالي و
فراهم آوردن امکانات الزم براي اين پژوهش تشکر و قدرداني
.)1813 :مينمايند (شماره پروژه

و بهطور کلي اين نتيجه بهدست آمد که براي تهيهي رس
 بايستي در مرحله جايگزيني بين اليهاي،پيالرد شده ي مناسب
 مناسب بهدست آيد تا افزون بر جلوگيري از تخريبpH
ساختار رس سطح ويژه آن نيز بهدليل افزايش ميکروحفرهها
.افزايش يابد
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