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چکیده
ظرفیت تبادل کاتیونی به عنوان مهمترین سرشتی زیستمحیطی خاکها است .براساس پژوهشهای ارائه شدده بده وسدیله پژوهشدگران
مختلف ،روشهای رایج تعیین کاتیونهای تبادلی و ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECخاکهای رسی کربناتدار به دلیل انحالل کربنات کلسیم بدا
مشکالت زیادی همراه است .با توجه به گستردگی خاکهای حاوی کربنات کلسیم در ایران ،مطالعه تأثیر کربنات بر مقادیر اندازهگیدری شدده
 CECدر این خاکها ضروری است .همچنین انتخاب وزن بهینه و مناسب خاک برای تعیین  CECمشکل رایج در پژوهشها است .هدد

ایدن

مقاله توسعه و اعتبارسنجی روش اصالح شده باریم کلرید برای تعیین دقیق ظرفیت تبادل کداتیونی خداکهدای حداوی کربندات کلسدیم و یدا
حاوی مقادیر قابل توجه کاتیون تبادلی

Ca2+

است .به این منظور روش باریم کلرید ،با اشباع نمودن محلول تبادلی با کربنات کلسدیم اصدالح

شدهاست .برای اعتبارسنجی روش اصالح شده پیشنهادی ،بنتونیت مورد مطالعه با استفاده از اسید ،کربناتزدائی شده و مقدار ظرفیدت تبدادل
کاتیونی این نمونه ،قبل و بعد از کربناتزدائی و نیز برای نمونههای دارای درصد مختلف کربنات طبیعدی و ززمایشدگاهی انددازهگیدری شدد.
نتایج بدست زمده بیانگر کاهش  %06در مقدار اندازهگیری شده ظرفیت تبادل کاتیونی نمونده بنتونیدت در روش اصدالح شدده در مقایسده بدا
مقادیر بدست زمده از روش متداول بودهاست .علت این موضوع به عدم رسوب باریم در روش اصالح شدده نسدبت داده شدده اسدت .نتدایج
نشان میدهد که در روش اصالح شده ،مقدار  CECاندازهگیری شده و مجموع کاتیونهای تبادلی ،به درصد کربنات در هر وزن خاک وابسدته
نبوده و همچنین مستقل از نسبت محلول -جامد است.
واژگانکلیدی :ظرفیت تبادل کاتیونی ،بنتونیت ،کربنات کلسیم ،باریم کلرید ،یون کلسیم

مهندسی خاک از جمله نفوذپذیری ،چسبندگی و حدود اتربرگ

 -1مقدمه

] [1-3و همچنین بر مساحت سطح مخصدو pH ،،و بده طدور

کربنات جزء اصلی خاکهای نواحی خشک و نیمه خشک

غیر زشکار بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک دارد ].[4

است .بخشهایی از زسدیا از جملده ایدران در محددوده منداطق

ظرفیت تبادل کاتیونی

خشک و نیمه خشدک زمدین طبقده بنددی مدیشدوند .بندابراین

)(CEC۱

به عنوان میزان تواندایی رس

یا خاک در جذب کاتیونهای خنثدی کنندده بدار منفدی سدطحی

خاکهای کربنداتدار بده وفدور در ایدن منداطق وجدود دارندد.
کربنات تأثیر زیادی بدر ویژگدیهدای زیسدت محیطدی و رفتدار

1 Cation Exchange Capacity
21
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توسعه و اعتبارسنجی روش اصالح شده باریم کلرید برای اندازهگیری ...

خاک ،به شکلی که زنها بتوانند به راحتی توسط یونهدای قابدل

 Cd2+ ،Mg2+ ،Ca2+و  Cr2+شددبیه الگددوی کدداتیونی و وابسددته بدده

رقابت جذب شوند ،تعریف میشدود ] .[5,6شناسدایی ظرفیدت

تغییرات  pHاست ].[14
روش ) BaCl2-TEA (triethanolamineبافر شده در

تبادل کاتیونی و توزیع کاتیون سطوح مبادله کننده میتواندد بده

pH

برابر

عنوان مشخصهی قدرتمندی برای شرح ویژگی کانیهای رسدی

 ،8/۲که شامل سه مرحلهی اشباع ،شستشدو و اسدتخراج اسدت

و خاکهای رسدار ،بهبود ویژگیهای کدانیهدای رسدی بدرای

برای اندازهگیری  CECخاکهدای زهکدی پیشدنهاد شدده اسدت

استفادهی صنعت ] ،[4و مطالعه ریزسداختار موندت موریلونیدت

] .[10در سالهای بعدد پژوهشدگران دیگدر روش گدیلمن را بدا

] [7استفاده شود .همچنین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی یکدی از

افزایش غلظت هر دو محلول اشباع کننده و جانشینی و حدذ

مهمترین پارامترها برای تعیین ویژگی کانی ،مانند ظرفیت تدورم

مرحله تنظیم هدایت الکتریکی اصالح کردند .نتایج پژوهشگران

و ایلیتاسیون در ززمایشهای دگرگونی اسمکتیت است ].[8

فوق نشان داد که مجموع کاتیونهای استخراج شده بدا اسدتفاده

روشهای معمول اندازهگیری ظرفیدت تبدادل کداتیونی در

از محلول نمک کاتیونهای دوظرفیتدی ) (BaCl2 , SrCl2تخمدین

خاکهای حاوی کربنات شامل موارد زیدر اسدت :الدف) روش

خوبی از ظرفیت تبادل کاتیونی را ارائه میدهد ] .[15با توجه به

BaCl2-TEA

قابلیت زیاد کاتیون باریم در جانشینی کاتیونهدای قابدل تبدادل

) .[10] ،(triethanolamineج) روش چند مرحله استخراج بداریم

خاک ،روش سادهی یک مرحله اسدتخراج بداریم کلریدد بدرای

EIEPS

اندازهگیری  CECدر خاکهای اسیدی تدا طبیعدی پیشدنهاد شدد

] [12با استفاده از روش یک مرحله استخراج بداریم کلریدد .بدا

] .[15مقدار ظرفیدت تبدادل کداتیونی در ایدن روش از مجمدوع

این وجود ،به دلیل انحالل کربنات کلسیم در خاکهای کربناتی

کاتیونهای  ،Na ،Mg ،Caو  Kبه دست میزید .نتایج بده دسدت

و افزایش غلظت یون کلسیم اندازهگیری شده در مراحل تعیدین

زمده از این روش با روش چند مرحله اسدتخراج بداریم کلریدد

ظرفیت تبادل کاتیونی ،روشهای متداول اندازه گیدری ظرفیدت

] [11مقایسه و مشاهده شد که همداهنگی خدوبی بدین دو روش

تبددادل کدداتیونی ،مشددکالتی اساسددی در تعیددین ظرفیددت تبددادل

وجود دارد و نتایج به دست زمده برای مجموع کاتیونهدا از دو

کاتیونی دارند .به طوریکه در این خاکها مقدار ظرفیت تبدادل

روش تقریبددای یکسددان اسددت .همچنددین ایددن روش بددا روش

کاتیونی به اشتباه بیش از مقدار واقعی اندازهگیری مدیشدود .در

پیشنهادی از سوی دستورالعمل  [12] EIEPSکه استفاده از روش

مجموع ،با وجود پژوهشهای وسیعی که در ایدن زمینده انجدام

یک مرحله استخراج باریم کلرید  6/۱ Mرا پیشنهاد داده مقایسه

شده ،تاکنون هیچ روش جدامع و یدا اسدتانداردی بدرای تعیدین

شددد .یزم بدده گفددتن اسددت کدده در روش پیشددنهادی از سددوی

ظرفیت تبادل کاتیونی رسهای کربنداتی (زهکدی) ارائده نشدده

دستورالعمل  ،EIEPSیزم است خداک را بده جدای یدک مرتبده

است ] .[13همانگونه که اشاره شد یکی از سادهتدرین ،سدریع-

شستشو ،سه مرتبه با باریم کلرید شستشو داده و کاتیون تبدادلی

ترین و کم هزینه ترین این روشها روش بداریم کلریدد اسدت،

در محلول جمعزوری شده ،اندازهگیری شود .نتایج نشان دادندد

عالوه بر این به علت قدرت جانشینی زیاد کاتیون بداریم (قدرار

کدده روش یددک مرحلدده اسددتخراج ،نتددایج یکسددانی بددا روش

داشتن در ردههای بایی سری لیوتروپی) بددون اینکده هرگونده

پیشنهادی  EIEPSدارد و عالوه بدر ایدن در مراحدل انجدام نیدز

جذب ترجیحی داشته باشد و این حقیقت که موجب فروپاشدی

سادهتر و کاملتر است ].[16

باریم کلرید ] .[9ب) روش تدری تدانویمین روش

کلرید ] .[11د) روش پیشدنهادی از سدوی دسدتورالعمل

کداتیونهدایی مانندد  K+و

با این وجود با توجه به اینکه باریم کلرید موجدب انحدالل

 ،)NH4+موجب شده تا این روش مدورد توجده قدرار گیدرد ].[9

کربنات کلسیم موجود در خاک شده ،در نتیجده میدزان کداتیون

Ba2+

تبادلی کلسیم را به صورت غیر واقعدی بیشدتر نشدان مدیدهدد.

با تغییر  pHشبیه به الگوی زمفوتری و با وابستگی بسیار کم بده

همچنین به دلیل تشکیل و رسوب ویتریت ) ،(BaCO3بداریم در

تغییرات  pHاست .در حالیکه ،تغییرات برای کاتیونهایی مانند

محلی به غیر از سایتهای تبادلی خاک جذب میشود که منجر

فیلوسیلیکاتها نمیشدود (بدرخال

پژوهشگران قبلی نشان دادهاند که تغییرات غلظت زبشویی
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به تخمین نادرست در تعیین  CECخواهد شد .بنابراین اسدتفاده

جدول  .1ویژگیهای زیست محیطی نمونه بنتونیت

از این روش برای خاکهای کربناتدار (زهکی) و گچدی نتدایج

Quantity

Characteristics

نادرستی ارائه میدهد ].[17,18
Minerals

Montmorillonite,
Quartz, Calcite.

وجود مطالعات وسیعی که در خصو ،تعیین صدحیح ظرفیدت

pH in H2O

10.30

تبادل کاتیونی خاکهدای رسدی صدورت گرفتده ،تعیدین دقیدق

)pH in CaCl2 (0.01N

9.60

)pH in KCl (1N

8.70

Carbonate

8%

Organic Material
Specific Surface Area
)(m2/g) (SSA

<1%

همانگونه که مرور پژوهش های گذشته نشان میدهدد ،بدا

ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای رسی کربناتدار بواسدطه حدل
شدگی کربنات کلسیم و افزایش غلظت کاتیون کلسیم در سدیال
حفرهای ،با خطای قابل توجه روبرو است .بر این اساس ،هد
این مقاله ارائه شیوهای اصالحی در روش متداول استخراج یک
مرحلهای کاتیونهای تبادلی بدا اسدتفاده از بداریم کلریدد بدرای

398

 -2-1ترکیب خاک و کربنات کلسیم

اندازهگیری ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای رسی زهکی است.

خاک بنتونیت طبیعی استفاده شده در ایدن پدژوهش %8
کربنات طبیعی داشته است .به منظور حصول درصد کربنات

 -2مواد و روشها
در این پژوهش از بنتونیت حاوی اسدمکتیت بده عندوان

 ،%۲این نمونه به روش اسید شویی تا حصول درصد کربنات

یکی از کانی های رسی با ضدریب فعالیدت و ظرفیدت تبدادل

 % ۲مورد کربنات زدائی قرار گرفت .بر این اسداس دو نمونده

کاتیونی بزرگ استفاده شده است .خاکبنتونیت استفاده شده

بنتونیت دارای  %۲و  % 8کربنات (نمونه های حداوی کربندات

در این پژوهش از " شرکت ایران باریت" تهیه شد .در همده

طبیعی) بوده و سه نمونه با عنوان درصد کربنات %۲6 ،%۱۲

ززمایش ها از خاک خشک شدده در هدوا و بدا انددازه ذرات

و  %36به ترتیب با اضدافه نمدودن  %۱۲ ،%4و  %۲۲کربندات

< ۲mmاستفاده شدهاست.

کلسیم ززمایشگاهی

درصد مواد زلی مطابق روش زیدیننامده
شده است ] . [19مسداحت ویدژه

)(SSA

ASTM

)(CaCO 3

به نمونه بنتونیت ،تهیه و مورد

تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی قرار گرفته اند .در این مقالده در

تعیدین

هر قسمت که عبارت "کربندات" بکدار بدرده شدده مقصدود

بدا اسدتفاده از روش

کربنات کلسیم است.

اتیل گلیکل مونو اتیل اتدر ) (EGMEانددازهگیدری شدد ].[20
درصد کربنات خاک نیز با استفاده از روش تیتراسیون تعیین
شدهاست ] .[21کربنات زدائی از نمونه بنتونیت ،با استفاده از
شستشوی خاک با اسید  6/۱M HClو سدس

 -2-2تهیه محلول باریم کلرید اشباع شده با کربنات کلسیم

بدا سده مرتبده

یکددی از مشددکالت موجددود در کدداربرد روش سددنتی و

شستشو با زب مقطر انجام شده اسدت .همچندین بده منظدور

متداول تعیین ظرفیدت تبدادل کداتیونی خداک بدا اسدتفاده از

مطالعه تأثیر کربنات کلسیم بر مقادیر انداه گیری شده ظرفیت

محلددول بدداریم کلریددد ] [15در خدداکهددای زهکددی ،انحددالل

تبادل کاتیونی ،درصدهای مختلف کربنات به صورت نمونه-

کربنات کلسیم است که در

سازی دستی به خاک افزوده شده است .برای بررسی درستی

اضافی را تولید میکند.

pH

نسبتای کم ،یدون هدای کلسدیم

تکرارپذیری نتایج نیز ،همدهی ززمدایشهدای ایدن پدژوهش

پیشتر از محلول غنی از کربنات کلسدیم بدرای انددازه-

حداقل با سه مرتبه تکرار انجام شدهاند .ویژگی های زیسدت

گیری  CECدر روش

استفاده شدده

محیطی نمونه بنتونیت استفاده شده در این مقالده در جددول

است ] .[22همچندین روش هدای کبالدت هگدزامین

( )۱ارائه شده است.
23

)Silver-Thiourea (AgTU

)(Co(III

توسعه و اعتبارسنجی روش اصالح شده باریم کلرید برای اندازهگیری ...
)hexamine

و تدددددریتیلن تتدددددرامین مددددد

وحیدرضا اوحدی و مرتضی دیرانلو

گددرم ،بددا دقددت  6/66۱گددرم وزن شددده و داخددل تیددو

)(Cu(II

) triethylenetetramineنیز به وسدیله پژوهشدگران اسدتفاده و

سانتریفیوژ  56 mlریخته شدند .سس  36 ml ،محلول

توصیه شده است ] .[23این روشها فقط به عنوان روشهای

 6/۱ Mبه عنوان الکترولیت به تیو های سدانتریفیوژ اضدافه

یک مرحلهای توصیه شدهاندد و در شدرایطی قابدل اسدتفاده

شد .سس  ،تیو ها روی شیکر افقی به مدت  ۲ساعت تکان

است که کاتیون اشباع کننده توان رقابت بدا کداتیون کلسدیم

داده شدند  .بعد از این مرحله،

خاک-محلول اندازهگیری

برای جانشینی در سایت های تبادلی خاک را داشته باشد .در

شد  .در گام بعددی ،نمونده تحدت سدرعت  ۲566 rpmو بده

این پژوهش برای ممانعت از انحالل کربنات کلسیم ،با الهام

مدت  5دقیقه سانتریفیوژ شده و الکترولیت از کاغدذ صدافی

و به منظدور اصدالح روش سدنتی و

واتمن  4۲عبور داده شد .متعاقب این گام ،الکترولیدت فدوق

متداول باریم کلرید ،ابتدا محلدول بداریم کلریدد بدا محلدول

در لوله های پلی اتیلن به منظور زنالیز کاتیون های قابل تبادل

اشباع شده با کربنات کلسیم مخلوط شد .به ایدن منظدور در

و تعیین غلظت یون باریم جمع زوری شد .در نهایت مقدادیر

اشدباع شدده بدا کربندات

غلظت کاتیونهای محلول در الکترولیت با استفاده از دستگاه

از روش دوهرمان

][22

مرحله اول ،محلول تبدادلی

BaCl 2

جذب اتمی مدل

کلسیم به عنوان محلول جانشینی در روش سدنتی و متدداول

pH

)(GBC 932 AB Pluse

BaCl 2

زنالیز شد.

باریم کلرید استفاده شد  .برای تهیه محلول باریم کلرید ،ابتدا
 ۲4/43gاز پودر

BaCl 2

 -2-4انتخاب نسبت محلول به جامد مناسب

با مخلدوط نمدودن بدا زب مقطدر بده
مقددار  4gپدودر کربندات

انتخاب نسبت محلول به جامد مناسب برای بهینه کردن

کلسیم به محلول اضافه شده و محلول با زب مقطر در بدالن

دقت نتایج

اهمیت زیادی دارد .نسبت های محلدول بده

حجمی به  ۱666 mlرسانده شد  .بعد از این مرحله ،محلدول

جامد مناسب برای به دست زوردن نتایج واقعی بدا کمتدرین

به مدت  ۲ساعت با اسدت فاده از صدفحه گدرمکن مغناطیسدی

خطا باید استفاده شود  .به عنوان نمونه اگر نسبت محلول بده

(هات پلیت مگنتدار) تکان داده شد  .در ادامده ،محلدول بده

جامد غیر مناسب بزرگ انتخاب شود ،ساختار خاک درهدم

۱

مدت  ۲4ساعت برای تدهنشدینی در ززمایشدگاه بده صدورت

خواهد شد ] . [4این موضوع سبب خواهدد شدد کده مقدادیر

ثابت نگهداری شد  .در انتها ،مایع شناور از کاغذ صافی عبور

کاتیون های قابل تبادل در طی ززمایش

کمتر از مقدادیر

داده شد تا هیچ گونه ذره کربنات کلسدیم معلقدی در محلدول

واقعی استخراج شوند .از سوی دیگر ،اگر نسبت محلول بده

وجود نداشته باشد .ای ن محلول باریم کلرید اشدباع شدده بدا

جامد خیلی کوچک انت خاب شود ،به گزینی کداتیون شداخ

کربنات کلسیم ،به عنوان الکترولیت جانشین کنندده محلدول

برای ززادسازی همهی کاتیونها ی واقع در ییده دوگانده در

باریم کلرید در روش سنتی و متداول بدرای تعیدین ظرفیدت

طی ززمایش تبادلی کم خواهد بود ] .[22,23در مقابل اگر در

تبادل کاتیونی خاک های رسی کربناتی استفاده شده است.

همه ی موارد حجم محلول یکسدان انتخداب شدود ،در واقدع

حجم  ۲66mlرسانده شدد .سدس

CEC

CEC

جرم نمونه خاک عامدل تعیدین کنندده بدرای حصدول دقدت
 -2-3اندازهگیری  CECبه وسیله روش سنتی و متداول

مناسب و تعیدین بهیندهی

باریم کلرید

خواهد بود .اگر نمونه های رسدی کده محددوده ی وسدیعی از

به منظور امکان مقایسه و کنترل نتایج به دست زمده ،در

مقادیر

این پژوهش از روش رایج باریم کلرید نیز ] [15برای تعیدین
CEC

CEC

CEC

و کداتیون هدای قابدل تبدادل

را دارند مورد ززمایش قرار مدیگیرندد ،بهینده-

سازی نسبت های محلول به جامد اهمیدت بیشدتری خواهدد

نمونه های خاک استفاده شده است .برای ایدن منظدور،

داشت.

نمونه های خشک شده بنتونیت بده مقدادیر  6/5 ،6/3و 6/7
1 Flocculated Structure
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 -3بحث و بررسی در خصوص دادههای گرفته

موجود در نمونههای خاک مدیشدود ] [4و در نتیجده زن بداریم

شده از آزمایشها

کربنات ) (BaCO3تشکیل شده و رسوب میکند .از زنجدایی کده

ظرفیت تبادل کاتیونی واقعی خاکهدای کربنداتدار ،فقدط

در اندازهگیری  ،CECظرفیت تبادل کاتیونی بدر اسداس کداهش

متأثر از  CECبخش رسی خاک است به گونهای که در واقعیت،

غلظت یون باریم در الکترولیت به علدت جدذب زن بده وسدیله

کربنات تأثیری در مقدار واقعی ظرفیدت تبدادل کداتیونی خداک

خاک محاسبه میشود ،تشکیل  BaCO3منجر به تخمین بدیش از

ندارد .اما کربناتها به دلیل مشکالتی که در روشهای انددازه-

مقدددار واقعددی  ،CECبدده دلیددل کدداهش غلظددت یددون بدداریم در

گیری  CECایجداد مدیکنندد نتدایج  CECغیدر واقعدی خداک را

الکترولیت ،خواهد شد .این مطلب دلیل اصلی بدرای بده دسدت

موجب میشوند ] .[4برای بررسی تأثیر کربنات بر نتدایج روش

زمدن  CECاشتباه در کاربرد روش متداول و سنتی باریم کلریدد

متداول و سنتی باریم کلرید در اندازهگیری  ،CECتعدادی نمونه

برای خاکهای رسی زهکی است.

از خاکبنتونیت با درصدهای متفاوت از کربنات تهیه شد .برای

بر ایدن اسداس در نتدایج شدکل ( )۱در نموندههدای دارای

هر یک از نسبتهدای ترکیبدی خداک و کربندات ،روش بداریم

غلظت بیشتر کربنات ،افزایش  CECمشاهده میشدود .همچندین

کلرید بر روی سه وزن مختلف از هر نمونه انجدام شدد .شدکل

بر اساس نتایج شکل ( ،)۱بدرای حجدم یکسدان الکترولیدت در
ززمایش ،در نمونههای خداک بدا وزن متفداوت ،تدأثیر انحدالل-

( )۱نشان دهنده نتایج بدست زمده روی نمونه بنتونیت است.

پذیری کربنات کلسیم بر نتایج  CECمشاهده میشود .به عبارت

شکل  .1تغییرات  CECبا درصد کربنات برای خاک بنتونیت در روش

دیگددر ،در نسددبت خدداک–الکترولیددت کددوچکتر CEC ،بیشددتری

سنتی BaCl2

بدست زمده است .نتایج پژوهشهدای گذشدته نشدان مدیدهدد
هنگامی که انحالل ناق

باشد ،در مقادیر کمتر خداک محلدول

تبادلی قابلیت نسبی انحاللی بیشتری برای ذرات کربنات کلسیم
خاک دارد ] .[24در نمونه کربنات زدایی شده خاک ،نتایج ارائده
شده در شکل حاکی از زن است که به دلیل عدم خطدای ناشدی
از انحالل کربنات کلسیم ،عالوه بدر اینکده  CECبسدیار کداهش
پیدا کرده ،تفاوت  CECدر نسبتهای محلول به جامد متفداوت
نیز بسیار اندک است .این تغییرات جزئدی نیدز بیدان کنندده اثدر
انحالل کربنات کلسیم بدر روندد نتدایج بدسدت زمدده از روش
متداول و سنتی باریم کلرید در تعیدین ظرفیدت تبدادل کداتیونی

Fig. 1. CEC variations of bentonite at different calcite
concentrations in common BaCl2method.

خاکهای زهکی است.

همانگونه که در شدکل ( )۱نشدان داده شدده ،بدا افدزایش

در شکل ( )۲تغییرات  pHبرای نموندههدای شدکل ( )۱بده

CEC

عنوان تابعی از درصد کربنات کلسدیم موجدود در خداک نشدان

نمونه مشاهده شده است .همچنین نتایج شکل ( )۱نشدان مدی-

داده شددده اسددت .بددر اسدداس نتددایج ارائدده شددده در شددکل (،)۲

دهد که برای هر ززمایش در غلظت خاصی از کربنات کلسیم با

تغییرات  pHتابعی از درصدد کربندات کلسدیم نموندههدا و نیدز

افزایش وزن اولیه نمونههای خاک CEC ،کاهش مییابدد .نتدایج

نسبت وزنی الکترولیت به خاک در نمونهها بدودهاسدت .ضدمن

به دست زمده در شکل ( )۱میتواند مطدابق ذیدل تفسدیر شدود:

زنکه برای نمونههای با وزن  6/5و  6/7گرم در درصد کربندات

حضور باریم کلرید منجر به انحالل قسمتی از کربندات کلسدیم

بیش از  ،%۲6مقدار  pHتقریبدای روندد ثدابتی را در پدیش گرفتده

مقدار کربنات کلسیم نمونهها ،افدزایش قابدل تدوجهی در

25

توسعه و اعتبارسنجی روش اصالح شده باریم کلرید برای اندازهگیری ...

وحیدرضا اوحدی و مرتضی دیرانلو

است .همچنین از نتایج شکل ( )۲فهمیده میشود که با افدزایش

کربناتهای بیشتر از  %8تفاوت بدین مقدادیر  CECبدرای سدایر

مقدار کربنات کلسیم در نموندههدا ،خداک احتمدایی رفتدار بدافر

وزنها روند افزایشی بیشتری را نشان میدهد .افزایش ناگهانی

بیشتری نشان خواهد داد .محلدول بداریم کلریدد ،ظرفیدت بدافر

 pHنمونههای بدا درصدد کربندات بیشدتر از  %8بده مقدادیر

خیلی کمی دارد و با تغییر  pHمحیط ،مقدار  pHزن بده سدرعت

بزرگتر از  3منجر به تشکیل رسوب هیدروکسید باریم میشدود

تغییر میکند تا به تعادل برسد pH ،اولیدهی محلدول  5/8اسدت

(شکل  .)3با رسوب باریم و کاهش غلظت زن در فداز محلدول،

].[25

مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی که از تفاضل غلظدت اولیده اضدافه
شده به نمونه خاک و غلظدت بداریم محلدول پد

pH

از مخلدوط

نمودن و سانتریفیوژ مخلوط الکترولیت و خاک بدسدت زمدده-

شکل  .2تغییرات  pHبا درصد کربنات برای خاک بنتونیت در روش سنتی
BaCl2

است میتواند علدت مشداهده رفتدار فدوق باشدد .افدزایش

pH

نمونههای با وزن خاک  6/3gنسبت به نمونههای با وزن بیشدتر
در غلظتهای مختلف کربنات کلسیم شکل ( )۲از عوامل مدوثر
در قرائت ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر (شکل  )۱در این نمونه-
ها بوده است .بنابراین در فرزیندد انددازهگیدری  CECخداک بده
روش باریم کلرید ،سه منبع نگهدارندۀ باریم شامل سدایتهدای
تبادلی ،رسوب باریم کربنات و رسوب هیدروکسید باریم وجود
دارند ،کده دو منبدع زخدر منجدر بده کداهش غلظدت بداریم در
الکترولیت و بنابراین افزایش غیر واقعی  CECمیشوند.
Fig. 2. pH variations of bentonite at different calcite
concentrations in common BaCl2 method.

شکل  .3تأثیر تغییرات  pHالکترولیت بر غلظت اولیه باریم

براین اساس افزایش بافرینگ مشداهده شدده در شدکل ()۲
ناشی از حضور کربنات کلسیم بدوده اسدت .همچندین از نتدایج
ارائه شده در شکل ( )۲مشخ

است کده بدرای هدر سده وزن

خاک در درصدد کربنداتهدای بیشدتر از  ،%8مقددار  pHتغییدر
ناگهانی از  8/5به مقادیر بیشتر از  3داشتهاسدت و در ادامده بده
حدود  pHبرابر با  ۱6رسیده است .از طرفی ،نمودارهای میدزان
جذب باریم با تغییرات  pHشکل ( )3نشان میدهند که افزایش
pH

به مقادیر بیشتر از  3منجر به کاهش مقددار غلظدت بداریم

اندازهگیری شده ،در هر سه غلظت باریم مدورد ززمدایش شدده

Fig. 3. Impact of pH variations of electrolyte on initial
concentration of barium.

است .این موضوع را میتدوان بده تشدکیل هیدروکسدید بداریم
) (Ba(OH)2و در نتیجه رسوب زن نسبت داد ،که سدبب کداهش

همچنین نتایج ارائه شده در شکل ( )۱حداکی از زن اسدت

میزان باریم محلول مرجع و در نتیجه کاهش مقادیر اندازهگیری

که در نمونه حاوی  6/7gگرم بنتونیت ،از مقدار درصد کربندات

شده زن در الکترولیت میشود .ندر ایدن تغییدرات بدا افدزایش

بیشتر از  ،%۲6افزایش کربندات کلسدیم تداثیری در نتدایج

غلظت اولیه باریم افزایش یافته است .از سوی دیگدر همدانطور

نداشته است .در واقع میتوان نتیجهگیدری نمدود کده از مقدادیر

که در شکل ( )۱برای نمونه بنتونیدت مشداهده شدد ،در درصدد

مشخصی از کربنات کلسیم بیشتر به بعد ،محلول تبادلی قابلیدت
26

CEC

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 3سال۱330

انحالل کربنات کلسیم بیشتری را نداشته است .این رفتار بدرای

نتایج به دست زمده یکسان بودن مقادیر کاتیون کلسیم اندازه-

نمونههای با وزن  6/5 gخاک قابل مشاهده است .به بیان دیگدر

گیری شده با افزایش وزن کربنات در مقادیر بیشتر از 6/۱5g

به نظر میرسد در شرایط فوق تشکیل بداریم کربندات متوقدف

کربنات کلسیم را نشان داد .نتایج ززمایش فوق نیز نشان دهنده

کاذب CEC

عدم انحالل کربنات کلسیم بیشتر در مقادیر وزنی بزرگتر

در محاسبه کاهش غلظت بداریم در سدیال حفدرهای ر ندداده

کربنات کلسیم است .بنابراین ،مقدار وزنی  6/۱5gکربنات

است .برای اطمینان از این نتیجدهگیدری CEC ،بدرای دو نمونده

کلسیم برای محلول تبادلی در روش اصالح شده پیشنهادی

 6/5gبنتونیت حاوی  46و  56درصدد کربندات کلسدیم انددازه-

انتخاب شده است.

شده است بطوریکه با توقف رسوب باریم ،افزایش

گیری شد .همان گونه که نتایج شکل ( )۱نشان میدهد ،ظرفیت

به منظور فایق زمددن بدر مشدکالت انددازهگیدری  CECدر

تبادل کاتیونی در این دو مخلوط بنتونیت و کربنات تغییر نکرده

خاکهای زهکی ،بر مبنای بحث فوق و توصیههای ارائه شده به

است .همچنین اگر در شکل ( )۱در محور افقی به جای درصدد

وسیله پژوهشدگران قبلدی ] [22,23در ایدن پدژوهش اسدتفاده از

کربنات کلسیم وزن کربنات کلسیم موجدود در نمونده بنتونیدت

محلول  BaCl2اشباع شده با کربنات کلسیم به عنوان الکترولیدت

قرار داده شود ،نتیجه جالب دیگری مشاهده مدیشدود .در ایدن

تبادلی ،مطالعه شده ززمایشگاهی قرار گرفت .شدکل ( )5نشدان

نظدر

دهنده نتایج به دست زمده برای مقادیر  CECنمونههدای مشدابه

از وزن نمونه CEC ،تغییر نمیکندد شدکل ( .)4در حقیقدت ،در

با شکل ( )۱در تعیین  CECبه روش اصالح شده بداریم کلریدد

این مقدار خا ،کربنات کلسیم در نمونههای بنتونیت ،واکدنش

است.

حالت ،برای مقادیر کربنات کلسیم بیشتر از  6/۱5gصدر

انحاللی-تعادلی کربنات کلسیم با باریم کربندات در محلدول بده

همانگونه که از نتایج ارائه شده در شکل ( )5فهمیده مدی-

تعادل رسیده است .بده عبدارت دیگدر ،در ایدن مقددار خدا،

شود ،مقادیر محاسبه شده ظرفیت تبادل کداتیونی ،بده تغییدرات

BaCl2

غلظت کربنات کلسیم در نمونه بنتونیت تقریبای غیر حساس بوده

 6/۱ Mیا  4gدر  )۱666 mlالکترولیت با کربندات کلسدیم قابدل

است .همچنین پراکندگی  CECبدسدت زمدده در مقایسده زن بدا

حل ،اشباع شدهاست.

روش سنتی باریم کلرید بسیار کمتر بوده است.

کربنات ( 6/۱5gکربنات کلسیم در  36میلی لیتر محلدول

شکل  .5تغییرات  CECبا درصد کربنات برای خاک بنتونیت در روش

شکل  .4تغییرات  CECبا وزن کربنات کلسیم برای نمونه بنتونیت در
روش سنتی BaCl2

اصالح شده BaCl2

Fig. 4. CEC variations of bentonite at different calcite weight
in common BaCl2method.

Fig. 5. CEC variations of bentonite at different calcite
concentrations in modified BaCl2 method.

به منظور حصول اطمینان بیشتر از نتیجهگیری فوق ،یک

برای اطمیندان از دقدت نتدایج بدسدت زمدده ،بدرای روش

سری ززمایشهای جذب یون کلسیم روی مقادیر وزنی مختلف

اصالحی پیشنهاد شده pH ،این سری از نمونهها نیز اندازهگیری

کربنات کلسیم در محلول الکترولیت باریم کلرید انجام شد.

شد و نتایج در شکل ( )0ارائه شدده اسدت .همدانگونده کده در
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شکل ( )0قابل مشاهده است ،در روش اصالح شده پیشدنهادی،

ززمایشهای تعیدین  CECمدورد تجزیده و تحلیدل زمداری قدرار

 pHاندازهگیری شده نیز به تغییرات کربنات کلسیم در نمونههدا

گرفته است .این تجزیه و تحلیل شدامل انددازهگیدری میدانگین،

غیر حساس بوده است .از زنجایی که انحدالل کربندات یکدی از

انحرا

استاندارد و ضریب تغییرات دادههای  CECمربدوط بده

منابع اصلی برای افزایش  pHاست ،بندابراین حصدول  pHثابدت

نمونههای دارای وزنهای مختلف و درصدهای متغیدر کربندات

در این مورد به این معنی است که بدا اشدباع محلدول خداک بده

بوده است .میزان اختال

بین  CECبدست زمده از هدر یدک از

وسیله کربنات ،انحاللپذیری کربنات کلسیم در محلول متوقف

روشها با مقادیر مجموع کاتیونهای تبادلی خاک ،که به عندوان

شده است .در نتیجه ،حضور کربنات کلسیم در شرایط فوق بدر

ظرفیت تبادل کاتیونی واقعی خاک در نظر گرفته میشود ،مدورد

مراحل اندازهگیری  CECتأثیر گذار نبوده است و اخدتال هدای

مقایسه و بحث قرار گرفته است .نتایج این محاسبات در جدول

اندک مشاهده شده در حد خطاهای ززمایشگاهی است.

( )۲برای نمونه بنتونیت نشان داده شده است.
همانگونه که از دادههای ارائه شده در جدول ( )۲مشخ

در روش اصالح شده pH ،اولیدهی محلدول حداوی بداریم
کلرید و کربنات برابر  ۱۱/3است و بنابراین هنگدام واکدنش بدا
خاک از زنجا که  pHخاک کمتر از این مقدار است در نتیجه

است ،مقادیر  ،CECانحرا

معیار و ضریب تغییدرات دادههدای

pH

اخذ شده در روش اصالح شده نسبت بده روش اصدالح نشدده

سوسسانسیون قطعای کمتر از  ۱۱/3خواهدبود .این مطلب از نتایج

بسیار کاهش یافته است .به عنوان نمونه مقدار  CECمیانگین در

ارائه شده در شکل ( )0نیز قابل نتیجهگیدری اسدت .در واقدع از

نمونه دارای وزن  6/3gخاک بنتونیت از ۱63/3

زنجا که کاهش  pHر داده ،بنابراین تشدکیل رسدوب ناشدی از

در روش اصالح نشده به مقددار 05/۲

هیدروکسید حداقل بوده است .با پذیرش زنکه بده علدت عددم

اصالح شده کاهش یافته است .همچنین مقادیر انحرا

انحالل کربنات خاک هیچگونه رسوب ناشدی از بداریم کربندات

ضددریب تغییددرات نیددز بدده ترتیددب از 58/3

و

نیز ر نداده ،میتوان نتیجهگیری نمود که جذب بداریم تنهدا از

 %50/03در روش اصدددالح نشدددده بددده 3/7

و

سوی سایتهای تبادلی خاک انجام شده و مقادیر به دست زمده

 %5/7۱به ترتیب در روش اصدالح شدده ،کداهش یافتده اسدت.

با این روش شکل ( ،)5به مقادیر واقعی ظرفیت تبادل کداتیونی

همچنین دادههای ارائه شده در جدول ( )۲نشدان مدیدهدد کده

حقیقی خاک بسیار نزدیک است.

مقادیر مجموع کاتیونهای قابل تبادل خاک کده از انددازهگیدری

در روش
معیار و

غلظت چهار کاتیون اصلی  Ca2+ ،K+ ،Na+و  Mg2+بدست زمده-

شکل  .6تغییرات  pHبا درصد کربنات برای خاک بنتونیت در روش
اصالح شده BaCl2

است ،در نمونه دارای وزن  6/3gاز حدود ۱۲6
به حدود 0۲

کاهش یافته است .نتایج فوق نشان

میدهد که با استفاده از روش اصالح شدده ارائده شدده در ایدن
مقاله ،مندابع خطدای بیدان شدده در روش سدنتی بداریم کلریدد
کمترین تأثیر را بر روش اندازهگیدری و نتدایج بده دسدت زمدده
داشته اسدت .پدژوهش هدای صدورت گرفتده بده وسدیله دیگدر
پژوهشگران نشان داده است که اصویی در روش سنتی مهمترین
منبع خطا که بر مقدار کلسیم تبادلی خاک و در نتیجه بدر میدزان

Fig. 6. pH variations of bentonite at different calcite
concentrations in modified BaCl2 method.

مجموع کاتیونهای قابل تبدادل و نیدز بدر مقدادیر  CECدر اثدر

 -3-1مقایسهی روشهای متداول (سنتی) و اصالح شدهی باریم

رسوب باریم کربنات ) (BaCO3تأثیر میگذارد ،انحالل کربندات

کلرید

کلسیم و گچ است ] .[18,26اساسای بدرای رسهدا و خداکهدای
رسدار CEC ،باید ثابت و مستقل از وزن خاک باشد .بده طدور

بدده منظددور مقایسدده دو روش فددوق نتددایج اخددذ شددده از
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دوره هفدهم  /شماره  / 3سال۱330

کلی دو شیوه برای تخمین مهندسی مقدادیر کداتیونهدای قابدل

کلرید اصالح شده ارائه شده است .در کلیه نتایج ارائه شدده در

تبادل و  CECپیشنهاد شده است .در شیوه پیشنهادی اول ،مقدار

جدول ( )۲مقادیر تفاضلی فوق برای روش اصالح شده نسدبت

 CECاندازهگیری شده باید سازگار با کانیشناسدی نمونده باشدد

به روش سنتی کاهش یافته اسدت .ایدن موضدوع بیدانگر دقدت

] .[27این دیدگاه کیفی است ،زیرا دانسدتن کدانیشناسدی ،فقدط

بیشتر روش باریم کلرید اصالح شده در تعیین مقدادیر ظرفیدت

محدودهی مقادیر قابل قبول ظرفیت تبادل کاتیونی را مدیدهدد.

تبادل کاتیونی خاک است .به عنوان مثال ،بدرای نمونده بده وزن

در شیوهی دوم ،یزم است که تفاوت مجمدوع غلظدت کداتیون

 6/3gو حاوی درصد کربنات " ،%36مقددار تفاضدلی" از 5۲/8

های قابل تبادل از غلظت باریم در الکترولیت در حد خطاهدای

در

ززمایشگاهی باشند ] .[22بر این اساس هر چه تفاوت بین

در روش سنتی به مقدار 3/4

CEC

روش اصالح شده کاهش یافتده اسدت .بددین ترتیدب مشداهده

و مجموع کاتیونهای قابل تبادل (مقدار تفاضدلی) کمتدر باشدد،

میشود که "مقدار تفاضلی" در روش اصالح شده حددود %8۲

نشان دهندهی دقت روش اندازهگیری و درستی نتایج به دسدت

نسبت به مقدار فوق در روش سنتی کاهش یافته اسدت .از ایدن

زمده است.

موضددوع مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده در روش اصددالح شددده

در جدول ( )۲نتایج تفاضل  CECمحاسبه شده از مجمدوع

پیشنهادی ،عامل اصلی ایجاد کنندهی خطا که ناشدی از انحدالل

کاتیونهای تبادلی برای هر دو روش باریم کلرید سنتی و باریم

کربندددات کلسدددیم اسدددت ،بددده حدددداقل رسدددیده اسدددت.

جدول  .2مقادیر  CECو مجموع کاتیونهای تبادلی در نمونههای بنتونیت در روشهای باریم کلرید سنتی و اصالح شده
Modified BaCl2 Method

Common BaCl2 Method

Soil
Mass1

CaCO3

CEC2

Ave.3

Std.4

COV5

Sum.6

CEC-Sum.

CEC

Ave.

Std.

COV

Sum.

CECSum.

0.3

2

39.2

-

-

-

37.4

1.8

62.3

-

-

-

14.3

48.0

0.3

8

51.3

-

-

-

89.1

-37.8

60.8

-

-

-

66.2

-5.4

0.3

12

90.4

103.9

58.9

56.7

118.5

-28.1

69.8

65.2

3.7

5.7

63.4

6.3

0.3

20

140.9

-

-

-

145.1

-4.3

63.7

-

-

-

59.1

4.6

0.3

30

198

-

-

-

145.2

52.8

69.5

-

-

-

60.1

9.4

0.5

2

25.7

-

-

-

33.9

-8.2

47.4

-

-

-

14

33.4

0.5

8

41.9

-

-

-

75.6

-33.7

55.5

-

-

-

63.8

-8.4

0.5

12

62.6

77.1

44.3

57.5

103

-40.50

50.5

52.9

3.6

6.9

61.2

-10.6

0.5

20

110.1

-

-

-

109.1

1.0

52.3

-

-

-

57.4

-5.1

0.5

30

145.2

-

-

-

113.3

31.9

57.7

-

-

-

60.4

-2.7

0.7

2

24.5

-

-

-

31.8

-7.3

46.9

-

-

-

12.8

34

0.7

8

39.6

-

-

-

72.6

-33

44.4

-

-

-

61.7

-17.3

0.7

12

56.9

64.3

31.1

48.3

91.9

-35

35.4

43.4

4.2

9.7

61.2

-25.8

0.7

20

98.3

-

-

-

92.6

5.7

43.7

-

-

-

57.8

-14.0

0.7

30

102

-

-

-

93.3

8.7

46.7

-

-

-

59.7

-12.9

وزن خاک بنتونیت ((g

 )۲ظرفیت تبادل کاتیونی بر اساس محاسبه کاهش غلظت بون باریم در محلول

 )3میانگین مقادیر  CECهر وزن
 )5ضریب تغییرات مقادیر  CECهر وزن ()%

 )4انحرا

معیار مقادیر  CECهر وزن

 )0مجموع کاتیونهای قابل تبادل اندازهگیری شده

Table. 2. CEC quantities and total exchangeable cations of bentonite samples in common and in modified BaCl2 methods.
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درمجموع براساس موارد ذکدر شدده فدوق وجدود مقدادیر

ززمایشگاهی است .همانگونه که اشاره شد  CECبه عنوان یدک

کمتر خطا در روش اصالحی قابل نتیجهگیری است.
مقادیر میانگین کاتیونهدای قابدل تبدادل  Mg ،Na ،Caو

وحیدرضا اوحدی و مرتضی دیرانلو

مشخصه خاک بایستی مستقل از وزن خاک مورد ززمایش باشد،
K

اما از طرفی نسبت محلول به جامد بایستی به گوندهای انتخداب

بدست زمده برای هر وزن خاک بنتونیدت توسدط هدر دو روش

شود که کاتیون شاخ

 ،در اینجا باریم ،بتواندد بدا جابدهجدایی

باریم کلرید سنتی و اصالح شده در جدول ( )3نشان داده شدده

تمام سایتهای قابل تبادل خاک ،مقدار واقعی  CECو کداتیون-

است .همانطور که از مقادیر نشان داده شده در جدول ( )3برای

های قابل تبادل در خاک را تعیین کند .بدین منظدور بیدان شدده

اسدت ،در روش سدنتی مقدادیر کداتیون

از

کاتیون کلسیم مشخ

است که برای حصول اطمینان از تبادل کامل ،یزم است پ

قابل تبادل اندازهگیری شده نسبت به تغییرات نسبت محلول بده

انجام ززمایش ،کمینه به میزان  36%غلظت اولیه کاتیون شاخ

جامد بسیار متغیر است و با افزایش زن افزایش مدییابدد .دلیدل

در محلول باقی مانده باشد ] .[28به بیدان دیگدر یزم اسدت کده

این تغییرات ،انحالل کلسیت موجدود در خداک و انددازهگیدری

نسبت محلول به جامد به گونهای انتخاب شود کده ایدن مقددار

کلسیم تبادلی از منبعی به غیر از سایتهای تبادلی خداک اسدت

حداقلی برزورده شود.

که منجر به افزایش مقدار کلسیم قابل اندازهگیدری شدده اسدت.

جدول  .3مقادیر کاتیونهای قابل تبادل در نمونههای بنتونیت در روشهای

ولی در روش باریم کلرید اصالح شده ،مشداهده مدیشدود کده

باریم کلرید اصالح شده و سنتی

غلظت کلسیم قابل تبادل اندازهگیری شده بسیار کمتر از مقدادیر
غلظت اندازهگیری شده در روش باریم کلرید سنتی بوده است.

Method

ضمن زنکه با تغییر نسبت محلول به جامد نیز میزان غلظت یون

Common
BaCl2
Method

برای نمونه بنتونیت با وزن  ،6/3gمقدار کلسدیم تبدادلی انددازه-

Modified
BaCl2
Method

کلسیم تغییر قابل توجهی نکرده است .به طوریکه به عنوان مثال
گیری شده در روش اصدالح شدده در حددود  %88نسدبت بده

Soil
Mass
)(g
0.30
0.50
0.70
0.30
0.50

Exchangeable Cations of
Bentonite
K
Mg
Na
Ca
0.7
2.6
54.7
66.4
0.9
2.5
49.5
47.1
0.8
2.6
47.8
36.2
0.4
3.0
50.7
8.1
1.1
2.80
49.0
7.8

124.40
100.00
87.40
62.20
60.70

0.70

0.7

60.10

7.9

2.90

48.6

Sum.

Table 3. Quantites of exchangeable cations of bentonite

روش سنتی کاهش یافته اسدت .ایدن موضدوع بده خدوبی بیدان

samples in common and in modified BaCl2 methods.

میکند که شیوهی اصالحی ارائه شده بدر مشدکل انددازهگیدری
صحیح غلظت یون کلسیم قابل تبادل فائق زمده و نتایج بدسدت

همچنین مقدار  CECمحاسبه شده بر اساس کاهش غلظدت

زمده بیانگر مقدار کاتیون تبادل شده از سایتهای تبادلی خداک

کاتیون شاخ

بسدیار

است .برای سایر کاتیونهای تبادلی خاک نیز مشاهده مدیشدود

اندکی با مجموع کاتیونهای قابل تبدادل ،کده بده عندوان مقددار

که نتایج در هر دو روش سدنتی و اصدالح شدده تقریبدای مشدابه

ظرفیت تبادل کاتیونی حقیقی خاک در نظدر گرفتده مدیشدوند،

هسددتند و تغییددرات اندددک مشدداهده شددده در حددد خطددای

داشته باشد.

در الکترولیت ،بایستی برابر و یا اختال

جدول  .4مقایسهی  CECبا مجموع کاتیونهای قابل تبادل با استفاده از دادههای زماری در روش اصالح شده

Soil

Soil Mass

Sum.
Std.

)(g

0.30

62.20

2.80

COV

CEC
Std.

)(%

4.50

65.20

3.70

COV

CEC-Sum.

)(%

5.70

3.00

-8.00
6.90
3.60
52.70
3.70
2.30
60.70
0.50
Bentonite
-16.70
9.70
4.20
43.40
2.50
1.50
60.10
0.70
Table 4. Comparison of CEC with total exchangeable cations by the use of statistics data in modified BaCl2 methods.
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در

از سوی دیگر" ،مقدار تفاضدلی" در نمونده بنتونیدت بدرای

از اتمام ززمایش،

نمونه  6/3gکمتر از نمونه  6/5gبودهاست جدول ( .)4همچندین

به منظور اطمینان از وجود کمینه غلظت کاتیون شاخ
از اتمام فرایند تبادل کاتیونی ،پ

محلول پ

غلظت کاتیون شاخ

وحیدرضا اوحدی و مرتضی دیرانلو

نتایج ارائه شده در جدول ( )4نشان میدهد که مقادیر انحدرا

باریم بدرای هدر سده وزن خداک انددازه

گیری شد .نتایج اندازهگیریها نشان داد که درصد بداریم بداقی

معیار و ضدریب تغییدرات ) (COVبدرای  CECبدسدت زمدده از

مانده در نموندههدای دارای وزنهدای  6/5 ،6/3و  6/7گدرم بده

محاسبه کداهش غلظدت یدون بداریم در الکترولیدت و مجمدوع

ترتیب  44% ،5۱%و  38%بوده است.

کدداتیونهددای قابددل تبددادل در وزنهددای  6/3و  6/5گددرم خدداک

بر این اساس میتوان نتیجهگیری نمود کده کداهش مقدادیر

بنتونیت در خصو ،نمونه بنتونیت به وزن  6/3gتقریبای یکسدان

 CECبا افزایش وزن نمونه ناشی از کدم بدودن غلظدت کداتیون

است .در مجموع با در نظر گرفتن نکات فوق به نظر مدیرسدد

در الکترولیت نبوده است و علت دیگری داشته اسدت.

که نمونه بنتونیت دارای وزن  6/3gبهتدرین نتدایج را در تعیدین

شاخ

 CECبه روش اصالح شده داده است.

به منظور تعیین علت دقیق کاهش مقادیر  CECبدا افدزایش وزن
نمونه شکل ( ،)5در جددول ( )4مقدادیر مجمدوع کداتیونهدای
تبادلی ،و ظرفیت تبادل کاتیونی محاسبه شده بر اسداس کداهش

 -4نتیجهگیری

غلظت یون باریم در الکترولیت و تفاضل دو مقدار فدوق ارائده

با توجده بده خطاهدای موجدود در تعیدین ظرفیدت تبدادل

شده است .در واقع تفاضل دو کمیت فوق بیانگر میزان خطدای

کاتیونی خاکهای رسی حاوی کربنات با استفاده از روش باریم

مطلق مقدار ظرفیت تبدادل کداتیونی محاسدبه شدده بدر اسداس

کلرید ،در این مقاله ،اصالحی برای روش باریم کلریدد متدداول

کاهش غلظت یون باریم در الکترولیت میباشد .براساس جدول

پیشنهاد شده است.

( )4با مقایسه نتایج  CECبدست زمده از محاسبه کاهش غلظت

 -۱اساس روش اصدالح شدده  ،BaCl2بده صدورت اشدباع

یون باریم در الکترولیت و مجموع کاتیونهای تبدادلی در روش

محلول تبادلی باریم کلرید با کربنات کلسیم قبدل از اسدتفاده زن

اصالحی ،به نظر میرسد که وجدود نسدبت محلدول بده جامدد

به عنوان الکترولیت حاوی کداتیون شداخ

بدرای نموندههدای

بسیار کم در وزن  6/7گدرم (مقددار زیداد خداک) بدرای نمونده

خاک است.

بنتونیت سبب شده که در مددت زمدان واکدنش سوسسانسدیون،

 -۲مقایسه نتایج بدست زمده از روش اصالح شدده بداریم

سایتهای تبادلی کانی رسی به طور کامل بدا کداتیون شداخ

کلرید با روش سنتی  BaCl2نشان میدهد که مقدادیر بده دسدت

منجر به کاهش  CECمحاسدبه شدده

زمده از روش باریم کلرید اصالح شده در تعیدین  CECخداک-

بر اساس کاهش غلظت یون بداریم در الکترولیدت شدده اسدت.

های رسی حاوی کربنات ،نتایج واقع بینانه و منطقی ارائه مدی-

نتایج ارائه شده در جدول ( )4حاکی از زن است که بدا کداهش

دهد .به گونهای که تفاوت بین مقددار ظرفیدت تبدادل کداتیونی

وزن خاک ،مقادیر  CECبدست زمده از محاسبه کداهش غلظدت

محاسبه شده ناشی از کاهش غلظت یون باریم در الکترولیدت و

یون باریم در الکترولیت نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه تغییدرات

مجموع کاتیونهای تبادلی بدست زمدده در روش بداریم کلریدد

زن با تغییر وزن خاک نیز کداهش یافتده اسدت .در ایدن مطالعده

اصالح شده بسیار اندک است .این موضوع بده توقدف انحدالل

سعی بر این بوده که مراحل بیان شده برای روش بداریم کلریدد

کلسیت در الکترولیت اشباع شده از کربنات کلسیم نسدبت داده

اشباع نشده و اشباع ناق

تا زنجا که شیوه اصالحی اجازه مدیدهدد مطدابق روش مرجدع

شده است که از عوامل مشخ

] [15باشد ،بنابراین با در نظر گرفتن مدت زمان  ۲ساعت بدرای

الکترولیت تهیه شده از محدوده  8/5الدی  ۱6/8در روش بداریم

واکنش سوسسانسیون ،تنها نتایج به دست زمدده بدرای وزنهدای

کلرید سنتی به حدود  ۱6/4در روش باریم کلرید اصالح شدده

 6/3و  6/5گرم از نمونه بنتونیت برای ادامه بررسی مد نظر قرار

است.

میگیرند.

کننده زن ،کاهش تغییدرات

pH

 -3مقادیر  ،CECدادههای اخذ شده در روش اصالح شدده
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معیدار

 و انحرا%۱86  الی%۲6 نسبت به روش سنتی به میزان

و ضریب تغییرات دادههای اخدذ شدده در روش اصدالح شدده
 بدرای نموندههدای، برابدر۱۲  الدی5 نسبت به روش سنتی بدین
 مجموع کاتیونهای تبادلی، همچنین.بنتونیت کاهش یافته است
 به علت کاهش غلظدت کداتیون کلسدیم انددازهگیدری،خاک نیز
- بسیار کاهش یافته است به طدوری،شده در روش اصالح شده
۱۲6  از حددددود6/3g کددده در نموندددهی بنتونیدددت دارای وزن
0۲ در روش سددنتی بدده حدددود
.در روش اصالح شده رسیده است
 عالوه بدر لدزوم اسدتفاده از الکترولیدت اشدباع شدده از-4
کربنات کلسیم در تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای رسدی
 انتخداب وزن بهینده خداک نیدز بده منظدور حصدول،کربنات دار
اطمینان از اشباع شدن کلیه سایتهای تبادلی با کاتیون شاخ
 در روش اصددالح شددده.از اهمیددت ویددژهای برخددوردار اسددت
 بدرای نمونده بنتونیدت کمتدرین6/3g پیشنهادی استفاده از وزن
.مقادیر خطا را نتیجه داده است
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Abstract
Cation exchange capacity (CEC) is known as the main geo-environmental characteristic of soil. According to
the results of several researches, the current method for determination of CEC and exchangeable cations in
carbonated soils has faced several problems due to the solubility of calcium carbonate. In this type of soil, it
is essential to study the impact of calcium carbonate concentration of soil through the quantity measurements
of soil CEC. In addition, the selection of optimum soil weight for CEC experiment is a common problem in
previous researches. The objective of this research is to develop and to validate the modified barium chloride
method for CEC measurement and determination of accurate exchangeable calcium cation concentration in
carbonated clayey soils. To achieve this objective, the current method of barium chloride is modified by
saturation of exchangeable electrolyte with calcium carbonate. In this step, the dried samples of bentonite
with the initial weights of 0.3, 0.5, and 0.7 grams were mixed with 30 ml of 0.1 M BaCl2 for two hours.
Then, samples were centrifuged at 2500 rpm for a 5 minutes period. The achieved electrolytes were used for
analysis of exchangeable cations and the measurement of barium concentration. Generally, by the use of the
current barium chloride method for CEC measurement of carbonated soils, one observes an increase in the
measured quantity of CEC of a single soil sample as its carbonate concentration increases. This can be
attributed to the solubility of calcium ions and precipitation of barium ions which cause a wrong measured
quantity for CEC. Furthermore, for validation of the proposed modified method, a bentonite sample was decarbonated with acid. The CEC of this sample was measured before and after de-carbonation. Moreover, the
CEC was measured for laboratory added calcium carbonate to the de-carbonated bentonite. The achieved
results show around 60% reduction in the measured quantity of CEC of bentonite in the proposed modified
method in comparison to the common barium chloride method. This is attributed to the prevention of the
precipitation of barium in the modified method. In addition, according to the achieved results in the
validation section of this research, the reduction of the deviation of CEC and summation of exchangeable
cations, in some cases was around 80%. For instance, for a sample with initial weight of 0.3 grams, the
measured quantity of calcium ion decreases from 66.45 to 8.09 cmol/kg-soil. The achieved results show that
in the modified method the measured quantity of CEC and the summation of exchangeable cations was
independent to the weight of carbonate in the soil sample and soil: electrolyte ratio. It should be emphasized
that according to the results of this paper, the standard deviation and coefficient of variation of the proposed
modified method show 5 to 12 times reduction in comparison to that of the current barium chloride method.
Keywords: Cation Exchange Capacity, Bentonite, Carbonate Calcium, Barium Chloride, Calcium Ion.
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