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  خالصه

تفسیر فرایند اندرکنش زمینه است در انجام شدههاي آلی هاي رسی و آالیندهبا وجود تحقیقات وسیعی که در خصوص اندرکنش کانی

اثر آالینده آلی و کاتیون تبادلی هدف اصلی این مقاله به مطالعه . استت محدودي صورت گرفتههاي آلی و بنتونیت از منظر ریزساختاري تحقیقاآالینده

در محدوده وسیعی از تغییر ثابت دي براي این منظور . استاختصاص داده شدهو با استفاده از نتایج آزمایش پراش پرتو ایکس بر ریزساختار بنتونیت

ي آلی  دهد حضور آالینده نتایج نشان می .استهاستفاده قرار گرفتدایوکسان به عنوان آالینده آلی مورد -4و1واسید متانول، اتانول، استیکالکتریک، 

فرایند اندرکنش مواد  رهمچنین بر اساس نتایج پراش پرتو ایکس د. شود ایکس می پرتونظیر کانی اسمکتیت در پراش ي اصلی  ش شدت قلهمنجر به کاه

رسد به نظر میباشند ضور استیک اسید و دایوکسان که داراي کمترین ثابت دي الکتریک و بیشترین وزن مخصوص میآلی و بنتونیت در حالت ح

  . استاي در کانی اسمکتیت افزایش یافتهاینترکلیشن رخ داده و فاصله بین الیه

  .بنتونیت، اسمکتیت، مواد آلی، پراش پرتو ایکس، ثابت دي الکتریک: کلمات کلیدي

  مقدمه-1

شدت الگوي  .]1[باشد ها می ي ساختار کریستالی آن و مطالعهرسی هاي  ایکس پرکاربردترین روش مورد استفاده براي شناسایی کانی پراش پرتو

کانی به  گیري شدت الگوها، مقدار نسبی هر نوع با اندازهاز این رو. است هاي مختلف در آن ایکس یک کانی خاص متناسب با میزان حضور کانی پراش پرتو

این پدیده ناشی از قرارگیري  .دهد تري را نشان می هاي با شدت بیش ها عمدتاً بازتاب ي اصلی کانی موقعیت قله،ایکس در آنالیز پرتو.]2[یدآ دست می

ها از  ها و کاتیون جذب آنیون ها، به دلیل ایکس رس هاي بازتاب پرتو ویژگی .]٣[باشد  ي بلوري کانی در صفحات مجازي اصلی می ها در شبکه نزدیک اتم

.]4[هاي موجود در جایگاه تبادلی است وابسته به نوع کاتیون و آنیون ،ها در حالت تبادلی هاي رسی و قرارگیري آن سوي کانی

الکتریک سیال به صورت مستقیم با جذر ثابت دي ي رسی است، هاي تبادلی اطراف ذره که در واقع محل مرکز گرانی یون ي دوگانهضخامت الیه

 1اي چینش و ساختار ي بین ذره نیروهاي جاذبه و دافعه.ي دوگانه خواهد شدالکتریک منجر به کاهش ضخامت الیهمنفذي رابطه دارد و کاهش ثابت دي

تواند منجر به  اي می ین ذرهي ب کاهش دافعه. بین ذرات را در پی خواهد داشتي  کاهش دافعه ،ي دوگانه کاهش ضخامت الیه. کنند را تعیین می ذرات رس

دوگانه، نوع ي  عالوه بر غلظت کاتیون تبادلی و ظرفیت کاتیون غالب در ساختار الیه همچنین.]5[شود درهم شدن ذرات رس و ساختار واحدهاي آن

نشان ات موجود نتایج تحقیقبا این حال .]6[استي فلز سنگین موثر  معرض آالیندهرساختار پس از قرارگرفتن د تغییري دوگانه نیز در ن موجود در الیهکاتیو

  .رسد ي آلی کافی به نظر نمی رسی در اندرکنش با آالینده هايي دوگانه براي توصیف رفتار کانی ي الیه دهد که توجیه ارائه شده توسط نظریه می

لذا تغییر در ترکیب شیمیایی  .باشد سیال منفذي میهاي رسی تابعی از شرایط فیزیکی و شیمیایی  مشخصات ریزساختاري و فابریک خاكاصوالً 

ي رس، به  ي دوگانه هاي سدیم در ساختار الیه میزان حضور یون .تواند ساختار خاك را دچار دگرگونی نماید سیال منفذي و ورود آالینده به محیط خاك می

ي  ي دوگانه هاي رسی حاوي سدیم در ساختار الیه صورتی که نمونهدر  .]٧,٨[تواند موجب تغییر ساختار خاك شود  ها می گروه اسمکتیتدر خصوص 

ي اصلی  ظرفیتی سدیم موجب کاهش شدت قله هاي تک ها با یون تر قرار گیرند، جایگزینی این یون هاي با ظرفیت بزرگ خود، در معرض محلول حاوي یون

یابد ي اصلی کاهش می تر شده و شدت قلهاي کاهش یافته، ساختار خاك تودههاي رسی  نیروهاي دافعه بین پولک ،با افزایش غلظت سرب .]9[خواهد شد
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]6[.  

اي نیز رخ  شود، بلکه جذب بین الیه نمیرسی هاي پولکمحدود به سطوح خارجی  ،آلی و ترکیبات قطبیهاي مولکولجذب سطحی از سوي دیگر 

 2هاي رسی اینترکلیشن اي کانی هاي آلی به فضاي بین الیه ورود مولکول.]10[ه استهمرا یرس در کانی ي اصلی  چنین فرآیندي با افزایش فاصله. دهد می

اي اسمکتیت و  هاي آب در فضاي بین الیه مولکول. هاي مناسب دیگر جایگزین شوند توانند با مولکول هاي نفوذ کرده مهمان می مولکول. شود نامیده می

تشکیل ترکیب  ،اي هاي بین الیه توانند با کاتیون ی آلی میهمچنین لیگاندهاي خنث. اي قطبی جایگزین شونده ها قادرند تا با بسیاري از مولکول ورمیکولیت

گیري و  جهت. ]11[سطوح داخلی و خارجی صورت گیرد موجود در تواند از طریق نیروهاي واندروالس   هاي خنثی می کاتیونی مولکولجذب غیر. دهند

در آنالیز پراش پرتو ایکس بر اساس قانون .]10[شود گیري کمی جذب حاصل می و اندازه X-rayهاي  ا از بررسی دادهه هاي آلی بین الیه تراکم مولکول

  :اي کانی رسی را تخمین زد بین الیه اصلی ي توان فاصله گ میابَِر

)1(                  2d=nλ sinθ

مسافت انتها تا انتهاي بین  در واقع  .]1[باشد  میاي  فاصله بین الیه ي صفحات با پرتو و  زاویه طول موج پرتو ایکس،  فوق معادله در 

  .]12[هاي مجاور سیلیکات در کانی اسمکتیت است  الیه

.] 13,14[باشد  مولکول مهمان می و کانی رسیاي و واکنش بین  ایکس نشان دهنده میزان ورود بین الیه ي پراش پرتو ییرات شدت و محل قلهتغ

ي اصلی به  و با توجه به فاصله ورمیکوالیت را مورد مطالعه قرار دادند- آمینو هگزانوئیک اسید 6ساختار ،ایکس با استفاده از پراش پرتو ]15[کانامارو و وند 

.دهد رخ میهاي آب  جایگزینی یونی و مولکولگیرد  ار میورمیکوالیت در معرض آمینو هگزانوئیک اسید قر- دست آمده نتیجه گرفتند که وقتی سدیم

صفحه از  3و یا 2،  1اسمکتیت به دلیل ورود  در ایکس نشان داده است که با نرخ افزایش رطوبت نسبی در الگوي پراش پرتو  001ي بازتاب اصلی مشاهده

  .]16[یابد افزایش می اي صورت فزاینده بهفاصله اصلی کانی ،اي هاي آب در فضاي بین الیه مولکول

ها  اي آن ها و تعیین بار الیه شناسایی اسمکتیتن یتعیآمونیوم بهترین روش  هاي آلکیل اسمکتیت با یون در کانی رسی اي هاي بین الیه تبادل کاتیون

دهد که  ایکس نشان می ی بدست آمده از آزمایش پراش پرتوي اصلبررسی فاصله .اي وابسته به بار الیه و طول زنجیر آلکیل است ساختار بین الیه .باشد می

گیري  جهت در حالی که بلند زنجیرها به صورت دو الیه کردهگیري  به صورت تک الیه جهت) تر تعداد اتم کربن کم(آمونیوم کوتاه زنجیر  هاي آلکیل یون

جذب مواد آلی به از سوي دیگر .]17,18[شود ي پرتو ایکس می ي اصلی قله لههاي کربن منجر به افزایش فاص به عبارتی افزایش تعداد اتم .کنند می

تواند شدت و تیزي قله را  ها می هر دوي این واکنش. گیرد ها صورت می ها و یا بدون نفوذ و با درگیر شدن مولکول با گوشه اسمکتیت از طریق نفوذ بین الیه

موریلونیت نداشته اما طول گروه آلکیل ضمیمه شده به اتم نیتروژن  ي اصلی مونت ي بر فاصلهاابل توجهي اسید آلی اثر ق طول زنجیره.]13[کاهش دهد 

ي اصلی را  استر فاصله موریلونیت با هیدروکلرید پلی تبادل کاتیونی مونتدهد که همچنین تحقیقات اخیر نشان می. ]19[دهد  ي اصلی را افزایش می فاصله

-سدیم 3اضافه کردن متانول، اتانول و پروپانول غلظت بحرانی لخته شدناست که نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده بعالوه. استافزایش داده

  .]20[دهد  موریلونیت را کاهش می مونت

. یکس پرداختندپرتو امطالعه پراش مونت موریلونیت با استفاده از - موریلونیت و سدیم مونت-به بررسی فابریک کلسیم ]21[بیهانیک و همکاران 

 که است در حالیآنگستروم  6/9موریلونیت  مونت- براي سدیم) d(ي اصلی  دهد که در حالت خشک فاصله ها نشان می نتایج الگوي پراش پرتو ایکس آن

  .یابدمیآنگستروم افزایش  1/10این فاصله به مونت موریلونیت -میسبراي کل

مواد مختلف آلی و فلز سنگین در سیال منفذي و یا جذب آن توسط کانی رسی بر نتایج آب، مطالب مطرح شده واضح است که حضور با توجه به 

و  ي آلی چگونه کانی رسی در حضور آالیندهنمودار پراش پرتو ایکس این است که سوال مطرح شده. تأثیرگذار است و ریزساختار رس پرتو ایکس پراش

  .است تر مورد توجه قرار گرفته کنون کمکه تاشود، موضوعی تغییر می متأثر از چه عواملی دچار

الکتریک بر ریزساختار بنتونیت  ي وسیعی از ثابت دي هاي آلی مختلف در محدوده چگونگی تأثیر آالیندهبر این اساس هدف این تحقیق، مطالعه 

و وزن الکتریک پرداخته شده و اثر ثابت ديس اسمکتیت پراش پرتو ایکي اصلی  تغییرات شدت و محل قلهستا در این مقاله به مطالعه ادر این ر. باشدمی

  .و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استو عه مطال مورد اسمکتیتبر ریزساختار  مخصوص مواد آلی 
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ها مواد و روش-2

  مواد- 2-1

  

استفاده » باریت فالت ایران«تهیه شده از شرکت  طبیعی هاي رسی از نمونه بنتونیتي آلی بر ریزساختار خاكحضور آالیندهاثر  بررسی منظوربه 

ژئوتکنیکی و  بخشی از مشخصات .شدتبدیل بنتونیت -ي کلسیم کاتیونه ي تک با استفاده از کلسیم کلرید به صورت نمونهنمونه نین این همچ .استشده

 ,ASTMبا توجه به استاندارد 1جدول ات مشخص. استارائه شده2و 1جداول  مورد استفاده در بنتونیت- و کلسیم نمونه بنتونیت محیطی ژئوتکنیک زیست

انجام شده  ]23[تیتراسیون درصد کربنات به روش و ]22[کاتیونی خاك مطابق روش هندرشات و دوکویت  ظرفیت تبادلهمچنین .استتعیین شده2002

  .است

بنتونیت- طبیعی و کلسیم مشخصات نمونه بنتونیت: 1جدول 

  کلسیم بنتونیتبنتونیت طبیعی  گیريندازهخاصیت مورد ا

  63% 64% درصد رس

  36% 35% درصد سیلت

  17598حد روانی

  3129  حد خمیري

  69  144  دامنه خمیري

CHCHبنديطبقه

  -%8درصد رطوبت طبیعی

  -  71/2هاي جامدچگالی دانه
  

زیست محیطی بنتونیتمشخصات ژئوتکنیک : 2جدول        
  

  گیريخاصیت مورد اندازه
  مقدار

25/8%کربناتدرصد 

0%مواد آلیدرصد 

  ظرفیت تبادل کاتیونی

)cmol/kg soil(  
48/106

89/56سدیم تبادلی 

  53/44  کلسیم تبادلی

86/4منیزیم تبادلی

2/0پتاسیم تبادلی

  

به عنوان  دایوکسان- 4و1و اسیدمتفاوت شامل متانول، اتانول، استیک ي مولکولی و اندازه یکرالکتهاي ديي آلی مختلف با ثابتماده چهار

هاي  محلولاندرکنش .استشده آورده3جدول  دري مذکورهامشخصات آالینده. اندمورد استفاده قرار گرفته ، تهیه شده از شرکت مرك،ي آلیآالینده

جا که در  از آن .نیز مورد آزمایش قرار گرفت با نمونه بنتونیت آالینده) 100(%آب مقطر حل شده و نمونه خالص  در 40%و 20%آالینده با درصدهاي وزنی 

ي آلی بر ریزساختار خاك مورد مطالعه قرار گرفته است، مقادیر ثابت  الکتریک سیال منفذي ناشی از تغییر غلظت آالینده این تحقیق اثر تغییر ثابت دي

گیري  از طریق اندازه) سیال آلی- آب(هاي دوگانه  الکتریک مخلوط ثابت دي. بوده استهاي با غلظت مختلف آالینده آلی مورد نیاز  الکتریک محلول دي

کتریک ال در این مقاله مقادیر ثابت دي. باشد محاسبه میگیري و اندازهبا استفاده از خواص فیزیکی و قطبیت هر یک از مواد موجود در مخلوط قابل مستقیم یا 

  .است هسیال خالص محاسبه شد الکتریک قطبیت و دي بر اساس خواص ]24[از روابط ارائه شده توسط ونگ و اندرکو  مخلوط آب و سیال آلی با استفاده

  ایکس پرتوخاك براي تهیه پراش  يها آماده سازي نمونه- 2-2

  

 پرتوها براي آنالیز پراش  تهیه نمونه. ]25[در مراجع صورت گرفت ئه شده ابا توجه به روش ارهاي خاك نمونهایکس  پرتوآزمایش پراش انجام 

با  از محلول آالینده ml10از نمونه خاك مورد مطالعه با  گرم  2/0در هر آزمایش  براي این منظور.شدانجام  ]2[اي  ي شیشه صفحهایکس مطابق روش 

دست دقیقه با  3تا  2ها به مدت  هر یک ازنمونه ،ساعت زمان تعادل 96س از گذشت پ. مخلوط شددرون یک بالن ژوژه 100%و  40%، 20%هاي وزنی  غلظت

 .شود اي همگن با ضخامت یکسان تشکیل  تا نمونه اي ریخته شد قطره از مخلوط روي صفحه شیشه 10الی  6،و با استفاده از میکروپیپت تکان داده شده

درون ماي آزمایشگاه پس از خشک شدن در د اي شیشه صفحات .م موارد با هم برابر و یکنواخت باشداي ریخته شده که ضخامت نمونه در تما قطرات به گونه
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در  Siemens-D8با دستگاه  ایکس پرتوآزمایش پراش .نگهداري شده و سپس مورد آزمایش پراش پرتو ایکس قرار گرفتندظروف تمیز درب دار 

  .انجام گرفت درجه بر ثانیه 6/0ت با دق درجه 2/60تا  2بین  ي  محدوده

هاي آلیمشخصات نمونه آب مقطر و آالینده: 3جدول  

الکتریکثابت دي  نام ماده
  وزن مخصوص 

 )g/cm3(

  لزجت 

)mPa s(

4/80998/0002/1  آب مقطر

1/3379/059/0متانول

  3/2479/02/1اتانول

2/605/122/1استیک اسید

  37/1  03/1  25/2  دایوکسان - 4و1

  

  بحث و بررسی- 3

  

  اسمکتیت در فرایند اندرکنش بنتونیت با مواد آلی ي اصلی شدت قلهتغییرات - 1- 3

  

ي  اسید شدت قله افزایش غلظت استیکبا .ارائه شده است1شکل  در  اسید با افزایش غلظت استیکایکس براي بنتونیت  پرتوپراش نتایج آنالیز 

 50%حدود  بنتونیت رانظیر اسمکتیت در ي اصلی  شدت قله ،)100(%اسید خالص  که استیک است به طوري کاهش یافتهکانی اسمکتیت در نمونه بنتونیت اصلی

  .شد مشاهده بنتونیت-لسیمو ک مورد استفادههاي آلی  در حضور سایر آالینده رفتار مشابهی.استکاهش داده

  
). استیک اسید(ت آالینده آلی ي اصلی کانی اسمکتیت در پراش پرتو ایکس با افزایش غلظ کاهش شدت قله: 1شکل 

  

ي آلی و کاهش ثابت  براي درك بهتر اثر آالینده. باشد میي آلی و کانی رسی  الکتریک سیال آلی، متغیري تأثیرگذار در اندرکنش آالینده ثابت دي

در  بنتونیت-و کلسیم) طبیعی(ي بنتونیت ها نمونه کانی اسمکتیت در ي اصلی  ، تغییرات شدت قلهنظیر اسمکتیت ي اصلی شدت قلهالکتریک ناشی از آن بر  دي

ي آلی،  از افزایش غلظت آالینده فذي ناشیالکتریک سیال من ها مشخص است با کاهش ثابت ديطور که از این شکل همان. است نشان داده شده3و 2شکل 

الکتریک سیال منفذي در نمونه رسی منجر به کاهش ضخامت  در واقع کاهش ثابت دي. دهد بنتونیت کاهش نشان مینظیر اسمکتیت در ي اصلی  شدت قله

الکتریک، نیروهاي جاذبه که تقریباً ثابت  از کاهش ثابت دي ي بین ذرات ناشی با کاهش دافعه. استشدهها ي بین پولک ي دوگانه و در نتیجه کاهش دافعه الیه
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در ساختار پراکنده با . ]5[یابد  دهی ریز ساختار خاك بازي کرده و ساختار خاك از حالت پراکنده به حالت درهم تغییر می هستند نقش موثرتري در شکل

تري را نشان خواهد داد  ي اصلی بیش شدت قله X-rayشدت گرفته و آنالیز هاي رسی به صورت موازي، بازتاب پرتو ایکس در یک جهت  قرارگیري پولک

گوشه تغییر وضعیت داده و نسبت به حالت قبل -گوشه و گوشه- وجه به صورت وجه-هاي رسی از حالت موازي وجه پولک ،اما در ساختار درهم. ]4[

الکتریک متأثر از حضور  دي ي اصلی با کاهش ثابت در نتیجه شدت قله. کنند یتري در بازتابش پرتو ایکس در زاویه وقوع قله اصلی مشارکت م صفحات کم

  .یک نوع آالینده خاص کاهش یافته است

  

  الکتریک سیال منفذي براي نمونه بنتونیت طبیعی ي اصلی  نظیر کانی اسمکتیت با تغییر در ثابت دي تغییرات شدت قله: 2شکل 

الکتریک ناشی از افزایش غلظت یک نوع ماده آلی مورد بررسی قرار  روند مشاهده شده تنها وقتی قابل استنتاج است که کاهش ثابت ديبا این حال 

نشان داده  3شکل ي وسیع از ثابت دي الکتریک در  ا هاي آلی با گستره آالینده 100%ي اصلی در غلظت  براي درك بهتر این مطلب تغییر شدت قله. گیردمی

براي استیک اسید و  2/6براي اتانول،  3/24براي متانول،  66/32براي آب مقطر به  4/80الکتریک از  شود با وجود کاهش ثابت دي مشاهده می. شده است

ثابت  ي الکتریک در محدوده عدم تأثیر تغییر ثابت دينتایج بیانگر همین . کاهش یافته است 50%ي اصلی تقریباً  شدت قله مجموع، در براي دایوکسان 25/2

  .باشد هاي مختلف می  ي اصلی پراش پرتو ایکس در حضور آالینده بر شدت قله 25/2تا  32دي الکتریک
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هاي آلی با ثابت  آالینده 100%حضور غلظت  ي اصلی کانی اسمکتیت در کلسیم بنتونیت و بنتونیت طبیعی در تغییرات شدت قله:3شکل 

.الکتریک مختلف دي

  

اسمکتیت در اثر اندرکنش با مواد آلی ي اصلی موقعیت قلهمطالعه تغییرات - 2- 3

  

ي  آالینده الکتریک سیال منفذي وثابت دي توان چگونگی اثر گذاري میاز نتایج پراش پرتو ایکس dپارامتر تعیین با  و) 1(ي  با استفاده از معادله

رسی ينمونهبراي هاي آلی  هاي مختلف آالینده تغییرات این پارامتر در حضور غلظت .را مورد ارزیابی قرار داداسمکتیت پولک هاي الیهي بین  آلی بر فاصله

  .شده است نشان 4در شکلمورد مطالعه 

  الکتریک سیال منفذي در نمونه بنتونیت طبیعی کانی اسمکتیت با تغییر ثابت دي) محل قله اصلی(اي  ي بین الیه تغییرات فاصله: 4شکل 
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-بنتونیت تأثیر داشته اسمکتیت درهاي  اي پولک ي بین الیهالکتریک سیال منفذي  بر فاصله ديتغییر ثابت  شود،شاهده میم4شکل همانطور که در 

اي با تعداد  ي بین الیه دهند که فاصله هاي آزمایشگاهی نشان می پژوهش.باشد می اي موثري بین الیهفاصلهات تغییرنرخ نوع آالینده آلی در در واقع . است

هاي تک ظرفیتی، براي  کاتیوندر مورد یدراته ي آب ه الیه 1مقایسه با  مشاهده شده است که در. هاي آب اطراف کاتیون تبادلی در ارتباط است الیه

  .]12[باشد  الیه می 2هاي آب  هاي دو ظرفیتی، تعداد الیه کاتیون

دایوکسان از -4و1اسید و  در حضور استیکطبیعی بنتونیت نظیر اسمکتیت در  اي ي اصلی بین الیه فاصلهدهد که نشان می 4نتایج ارائه شده در شکل 

ي بین  آلی منجر به افزایش فاصلهاي مولکول  ورود بین الیهدر دو آالینده آلی فوق، در واقع . آنگستروم افزایش یافته است 5/13دود آنگستروم به ح 35/12

تانول و اهاي حضور مولکول در حالی که،اسید و دایوکسان رخ داده اینترکلیشن تنها در حضور استیک رسد به نظر می اینبربنا. استشدهدر اسمکتیت اي  الیه

نتایج  .ي مولکولی توجیه کرد توان با تفاوت اندازه علت این تفاوت رفتار را می. اند ایجاد نکردهخاك  پولک رسی اي ي بین الیه متانول تغییري در فاصله

اسید و  از آنجا که استیک .ندکهاي رسی و مواد آلی ایفا میدهد که نیروي جاذبه واندروالس نقش مهمی را در اندرکنش کانیتحقیقات گذشته نشان می

 در اي تري تولید کرده و با ورود بین الیه بزرگي واندروالس باشند، نیروي جاذبه تري نسبت به اتانول و متانول می هاي سنگین دایوکسان داراي مولکول- 4و1

  . افزایش یافته است بیش از یک آنگستروم اي الیه ي بین از این رو فاصله. شوند جایگزین آن می ،هاي آب جا کردن مولکول صفحات سیلیکات و جابه

  گیري نتیجه- 4

ي  الکتریک و نیروي دافعه دهد که حضور آالینده آلی در سیال منفذي خاك رسی با  کاهش ثابت دي نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می-

چنین تغییر  .شود ایجاد ساختار درهم تشدید می،نوع آالینده آلییش غلظت یک ازبا اف. شود اي منجر به تغییر ساختار خاك از پراکنده به درهم می بین ذره

بنتونیت نیز رفتاري مشابه مشاهده - ي کلسیم در مورد نمونه .شود نمایان میدر پراش پرتو ایکس نظیر اسمکتیت ي اصلی  شدت قله 50%رفتاري با کاهش حدود 

  .  استهر دو نمونه بنتونیت  درصد یون کلسیم قابل توجه درشد که بیانگر تأثیر 

هاي مواد آلی در ورود مولکول آلی به مولکولوزن بر اساس نتایج اخذ شده از تحلیل پراش پرتو ایکس صورت گرفته در این تحقیق، تفاوت- 

اي در صفحات پولک رسی نبوده اما  بین الیهانند متانول و اتانول قادر به ورود تر مسبکهاي آلی  مولکول. اسمکتیت بسیار تأثیرگذار استاي  بین الیهفضاي 

در حدود  ي اصلی را اي شده و فاصله ي آب هیدراته وارد فضاي بین الیه جایی الیه توانند با جابه دایوکسان می- 4و1اسید و  مثل استیک ترسنگینيها مولکول

  .افزایش دهند یک آنگستروم

در حالت حضور استیک اسید و دایوکسان که داراي طبیعی یند اندرکنش مواد آلی و بنتونیت در فرا ،پراش پرتو ایکسهاي آزمایشبر اساس نتایج -

-نشان دادهاي در کانی اسمکتیت افزایش اینترکلیشن رخ داده و فاصله بین الیهرسد به نظر میباشند کمترین ثابت دي الکتریک و بیشترین وزن مخصوص می

  .است

اضر در فرایند اندرکنش مواد آلی و بنتونیت شاهد تغییرات ریزساختاري کمتري در بنتونیت همویونیک شده با در مجموع بر اساس نتایج تحقیق ح-

  .باشیمبنتونیت طبیعی میدر کلسیم در مقایسه با تغییرات ریزساختاري 
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