Mineralogy, chemical composition and physicomechanical properties
of industrial clay from Boein-Zahra
A.R. Ganji
Abstract: The Boein Zahra industrial clay mine is located in southwest of Boein-Zahra.
Nowadays, this mine is one of the main suppliers of raw materials for wall tile producers in the
country. Mineralogy of the representative sample from the mine was studied by XRD, FT-IR,
DTA and SEM methods, and its chemical composition was examined by XRF analysis.
Furthermore, in order to determine the chemical compositions of clay mineral components, the
WDX microanalysis was used. The results of this study showed that the Boein Zahra industrial
clay is an illitic clay and the main clay mineral component is mixed-layer illite/montmorillonite,
which contains 95% illite layers and 5% montmorillonite layers, and its stoichiometric form is:
(Na0.12K0.62Ca0.06)Si4.1(Al1.3Fe0.23Mg0.07)O10(OH)2
The other associating minerals are: quartz, kaolinite, Fe-chlorite, K-feldspar, dolomite and
calcite.
In order to examine the physicomechanical properties of the studied industrial clay, the test
bodies with dimensions 5*50*100 milimeters were moulded at 300 bars by hydraulic press.
Then, the main technical properties contain green strength, dried strength, fired strength, water
absorption, fired linear shrinkage and fired color at three different firing regime were
determined.
The results of this study indicate that the Boein Zahra industrial clay is very suitable for making
the wall and floor tile bodies. However, due to dark fired color, consumption of the industrial
clay in production of the white color wall tile bodies and of, the red color floor tile bodies is
limited.
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بررسي تركيب شيميايي ،كاني شناسي و خصوصيات فيزيكومكانيكي
خاك صنعتي بوئين زهرا

عليرضا گنجي
چكيده :معدن خاك صنعتي بویین زهرا كه درجنوب غرب این شهرستان واقع گردیده است ،درحال حاضر به عنوان
یكي از عمده ترین تأمین كنندگان مواد اولیۀ كارخانجات تولید كنندۀ كاشي دیوار در كشور مطرح مي باشد .مطالعۀ
تركیب كاني شناسي نمونۀ معرف تهیه شده از این معدن به روشهاي  DTA ،FT-IR ،XRDو SEMصورت گرفته و
تركیب شیمیایي كلّي آن به روش  XRFمورد بررسي قرار گرفت .همچنین براي تعیین تركیب شیمیایي جزئي
كانیهاي رسي تشكیل دهندۀ این خاك از روش میكروآنالیز  WDXاستفاده گردید .نتایج حاصل از این بررسي ها نشان
داد ،خاك صنعتي مورد مطالعه در واقع یك خاك ایلیتي بوده و كاني رسي اصلي تشكیل دهندۀ آن رس مخلوط الیه
) (mixed- layerاز نوع ایلیت  /مونتموریلونیت با اختالط  %95ایلیت و  %5مونتموریلونیت مي باشد ،كه فرمول
ساختماني ( استوكیومتري) متوسط آن عبارت است از :
(Na0.12K0.62Ca0.06)Si4.1(Al1.3Fe0.23Mg0.07)O10(OH)2

سایر كانیهاي همراه به ترتیب فراواني بدین قرارند :كوارتز ،كائولینیت ،كلریت آهن دار ،پتاسیم فلدسپار ،دولومیت و
كلسیت.
به منظور بررسي كاربرد خاك صنعتي مورد مطالعه در صنایع سرامیك ،بدنه هاي آزمایشي به ابعاد  5×50×100میلي
متر كه توسط پرس هیدرولیكي وفشار  300بار قالبگیري شدند مورد استفاده قرار گرفته و ویژگي هاي فني این قطعات
شامل استحكام خمشي خام ،خشك و پخت ،جذب آب ،انقباض خطي و رنگ بعداز پخت در سه رژیم پخت مختلف
مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد ،خاك صنعتي بویین زهرا جهت استفاده در ساخت بدنه هاي كاشي دیوار
وحتي كاشي كف به لحاظ ویژگیهاي فني بسیار مطلوب مي باشد .ولي به دلیل رنگ بعد از پخت تیره ،استفاده از آن در
تولید بدنه هاي سفیدكاشي دیوار و نیز بدنه هاي قرمز كاشي كف به صورت محدود امكان پذیر است.

واژه های كليدی :خاك صنعتي بویین زهرا ،تركیب كاني شناسي ،تركیب شیمیایي ،كاربرد سرامیكي
مقدمه

خاك صنعتي معدن بویین زهرا (شكل  ،)1به عنوان یكي از عمده مواد اولیۀ بدنۀ كاشي دیوار ،قریب به  35سال در
كارخانجات مهم تولیدكنندۀ كاشي كشور ازجمله ایرانا ،سعدي ،الوند ،سینا ،پارس و غیره مصرف شده و در حال حاضر
نیز ،علیرغم تغییر فرآیند پخت به روش پخت سریع (مونوپروزا) در سالهاي اخیر ،موقعیت ویژۀ خود را درتأمین مواد
اولیه این صنعت حفظ كرده است .یكي از ویژگیهاي زمین شناسي بسیار مهم این معدن یكنواختي نسبي كیفیت ماده
معدني در طول كارگاههاي استخراجي و عدم تغییرات عمدۀ كیفي خاك در بخش هاي مختلف معدن است .این
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ویژگي ،در كنار ذخیرۀ بسیار باال ،از جمله اصلي ترین عوامل انتخاب خاك صنعتي بویین زهرا به عنوان یك خاك
مطلوب و قابل اعتماد توسط كارخانجات مصرف كننده مي باشند .البته پرواضح است كه اینگونه عوامل زمین شناسي،
به همراه سایر عوامل موقعیتي و زیربنائي معدن ،كامل كنندۀ دالیل الزم براي انتخاب این خاك توسط مصرف
كنندگان بوده و ویژگي هاي فني مناسب خاك ،دلیل اصلي انتخاب آن بود ه اند .هدف از این مقاله بررسي دقیق این
خصوصیات مي باشد ،كه در این راستا ابتدا تركیب شیمیایي وكاني شناسي خاك مورد مطالعۀ دقیق قرارگرفته و سپس
خواص فیزیكومكانیكي قبل و بعد از پخت آن تحت شرایط مختلف پخت بطئي و سریع در دماهاي متفاوت پخت
كاشي دیوار وكف ،مطابق شرایط تعریف شده در كارخانجات مصرف كننده ،بررسي میشود تا كاربرد آن در صنایع
سرامیك مشخص گردد.

شكل  :1موقعیت و راههاي دسترسي معدن خاك صنعتي بویین زهرا

روش مطالعه

از آنجا كه كاني هاي مهم تشكیل دهندۀ خاك هاي صنعتي انواع كاني هاي رسي بوده و نوع و مقدار آنها عامل بسیار
تعیین كننده اي در ارائه ویژگي هاي فني خاك مي باشد ،لذا در این تحقیق سعي شد تا با استفاده از روش هاي
مختلف به شناخت این كانیها دست یابي گردد .بدین منظور پس از نمونه برداري سیستماتیك از كارگاههاي
استخراجي و تهیۀ نمونه معرف و شاخص از معدن  ،نمونۀ تهیه شده مورد آماده سازي قرار گرفت .سپس جهت
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جداسازي اجزاي مختلف خاك بویژه جزء رسي آن (با ابعاد كمتر از  )2 µmاز روش ته نشیني در استوانۀ مدرج بر
طبق قانون استوكز استفاده گردید.
اولین روش كاني شناسي بكار رفته آنالیز پراش پرتو  (XRD) xبود كه بدین منظور نمونه هاي كلي با قطر ذرات
كمتر از  200مش (با ابعاد كمتر از  ) 75 µmو نیز نمونه هاي خالص سازي شده با قطر ذرات كمتر از  2 µmمورد
استفاده قرار گرفتند .جهت شناسایي كانیهاي رسي ،نمونه هاي اخیر بصورت جهتیابي شده ) (orientedروي الم
شیشه اي آماده شده و به پنج صورت مورد آنالیز قرارگرفتند[:]1
 )1خشك شده درهوا )(air dried

 )2حرارت دیده تا دماي  550درجه سانتیگراد
 )3حرارت دیده تا دماي  375درجه سانتیگراد
 )4عمل آوري شده با اتیلن گلیكول )(treated with ethylene glycol
 )5عمل آوري شده با اسیدكلریدریك )(treated with HCl

جهت انجام آنالیز XRDیك دستگاه گونیومتر فیلیپس  PW 1050/25و ژنراتور  PW 1010تولیدكننده شعاع تك فام
 CuKαبا ولتاژ تیوبي  50 KVوجریان  30 mAبكار گرفته شد .سرعت گونیومتر) º2 (2θدر دقیقه ،سرعت كاغذ 20
میلیمتر در دقیقه و ثابت زماني یك ثانیه بود.
دومی ن روش كاني شناسي بكار رفته روش طیف بیني اشعه مادون قرمز )(Infrared absorption spectroscopy

به وسیلۀ دستگاه طیف سنج تبدیلي فوریر) (Fourier Transform Spectrometerبود .بدین منظور از نمونه هاي
آماده سازي شده با قطر ذرات < µm 20-75 ، µm 2-20 ، µm 2و > µm 75استفاده شد و طیف هاي  IRدر
دامنه عدد موجي  350 cm-1تا  4000 cm-1تهیه گردید[. ]2
روش سوم بكار رفته آنالیز حرارتي افتراقي ) (DTAمي باشد كه بدین منظور مقدار  20میلي گرم از پودر خالص
سازي شده < µm 2با نرخ حرارتي  10 ºC/minمورد آنالیز قرار گرفت[. ]3
به منظور بررسي هاي مورفولوژیكي ،ریز ساختاري و مینرال شیمي كانیهاي رسي از دو دستگاه میكروسكوپ الكتروني
 SEMمدل  Philips-515مجهز به طیف سنج  WDXو مدل  LEO-440مجهز به طیف سنج  EDXاستفاده
گردید كه بدین منظور دو نوع نمونۀ كلي(با ابعادكوچكتراز )µm75و خالص سازي شده(با ابعادكوچكتراز)µm 2
انتخاب شدند .غلظت عناصر آنالیز شده براي مقادیر عدد اتمي ) ،(Zجذب ) ،(Aفلوئورسانس ) (Fو زمان مرده
) (Dead timeتصحیح گردیده (روش تصحیح  ،)ZAFكه این عمل بطور خودكار توسط كامپیوتر دستگاه انجام
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گردید] .[2استانداردهاي بكار رفته توسط این دستگاه جهت انجام میكروآنالیزهاي مورد نظر عبارتند از :آلبیت براي
 ،Naوالستونیت براي  ،Caكوارتز براي  ،Siآلومیناي سینتتیك براي  ،Alپریكالزسینتتیك براي  MAD-10 ،Mgبراي
 Kوآهن خالص براي . Fe
جهت بررسي تركیب شیمیایي خاك مورد مطالعه و تعیین مقادیر عناصر اصلي موجود در آن تعداد سه آنالیزXRF

توسط دستگاه  XRFزیمنس مدل  303–SRFبر روي نمونه معرف كلي ( 200مش) انجام گردید .در این روش درصد

خطاي اندازه گیري براي اكسیدهاي  SiO2و  Al2O3برابر   1-3%و براي سایر اكسیدهاي اصلي  2%

مي باشد.

به منظور بررسي خواص كاربردي خاك صنعتي بویین زهرا ،بدنه هاي آزمایشي ) (test bodyبا ابعاد 5×50×100
میلیمتر كه توسط پرس هیدرولیكي و فشار  300بار قالبگیري شدند مورد استفاده قرار گرفتند .جهت پخت بدنه ها،
سه رژیم پخت مختلف شامل :
1ـ پخت بطئي در كوره تونلي در دماي 1050 ºC
2ـ پخت سریع دركوره رولري در دماي 1090 ºC
3ـ پخت سریع در كوره رولري در دماي 1200 ºC
بكار گرفته شد و براي این كار از كوره هاي صنعتي خط تولید كارخانجات مصرف كننده استفاده شد .خواص فني كه
توسط انجام آزمایشات ویژه روي بدنه هاي آزمایشي بررسي شدند عبارتند از :استحكام خمشي خام ،خشك و پخت،
جذب آب ،انقباض خطي و رنگ بعد از پخت[.]4

بحث و بررسي

بررسي الگوهاي پراش اشعه  xحاصل از آنالیز XRDنمونه هاي آماده سازي شده نشان داد كه كاني رسي اصلي تشكیل
دهندۀ خاك مورد مطالعه یك كاني رسي مخلوط الیه از نوع ایلیت /مونتموریلونیت با اختالط تقریبي  %95ایلیت و %5
مونتموریلونیت مي باشد .جهت تعیین درصد اختالط ایلیت و مونتموریلونیت ،الگوهاي پراش دو نمونۀ خالص سازي
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شده خشك شده در هوا و عمل آوري شده با اتیلن گلیكول ،مطابق روش ذكر شده توسط  D.M.Mooreو
 ،]1[،R.C.Reynoldsمورد مطالعه قرارگرفته و با یكدیگر مقایسه شدند(شكل .)2
سایر كانیهاي رسي همراه با آن به ترتیب فراواني كائولینیت با درجه تبلور ) (Crystallinityنسبتاٌٍّ خوب (باتوجه به
 FWHMنسبتا كم پیك ( )001آن) و كلریت آهن دار هستند .كانیهاي غیر رسي موجود در خاك كه پیك آنها در
الگوهاي پراش اشعه  xتشخیص داده شد به ترتیب فراواني بدین قرارند :كوارتز ،پتاسیم فلدسپار ،دولومیت و كلسیت.

شكل  :2الگوهاي پراش اشعه  xنمونۀ خالص سازي شده (با ابعاد كوچكتر از  )µm2خاك صنعتي بویین زهرا
به ترتیب از باال به پایین در شرایط؛ خشك شده در هوا ،حرارت دیده در دماي  550 ºCو عمل آوري شده
با اتیلن گلیكول

تعبیر وتفسیر طیفهاي مادون قرمز حاصل و بررسي باندهاي جذبي مختلف نیز همان نتایج بدست آمده از آنالیز XRD

را تأیید نمود .همچنین بر رسي شدت باندهاي جذبي مربوط به كانیهاي شناسایي شده نشان داد كه مقدار كانیهاي
كوارتز ،پتاسیم فلدسپار ،دولومیت و كلسیت با ازدیاد قطر ذرات افزایش مي یابد كه این مسئله بویژه در مورد كاني
كوارتز مشهود است(شكل .)3
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شكل  :3طیف هاي جذبي مادون قرمز چهار نمونه از خاك صنعتي بویین زهرا با قطر دانه هاي مختلف.
باال سمت راست ، Φ=75-20 µm :پایین سمت راست ، Φ> 75 µm :باال سمت چپΦ>2 µm :
پایین سمت چپΦ=20-2 µm :

درمنحني  DTAبدست آمده از پودر خالص سازي شده (با ابعاد كوچكتر از  )µm 2چهار پیك گرماگیر به ترتیب در
دماهاي  700 ،550 ،130و  830درجه سانتي گراد ودو پیك گرمازا در دماهاي  920و 1000درجه سانتي گراد قابل
تشخیص است(شكل ) 4؛ كه به ترتیب مربوط به دهیدراسیون و تجزیه كانیهاي ایلیت ،مونتموریلونیت ،كائولینیت
وكلریت مي باشند .باتوجه به فاصلۀ دمایي فیمابین پیك تجزیه اي نهایي و پیك گرمازاي بالفصل بعد از آن
)( (a-valueدر شكل  )4كه مقداري درحدود  90 ºCاست ،میتوان نتیجه گرفت كه اوال كلریت موجود در نمونه از
نوع آهن دار است و ثانیا كاني هاي ایلیت و مونتموریلونیت به صورت مخلوط الیۀ بي نظم
) (irregular mixed layerیاهمان ایلیت  /مونتموریلونیت هستند[.]3
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شكل  :4منحني  DTAنمونۀ خالص سازي شده (با ابعاد كوچكتر از )2µmخاك صنعتي بویین زهرا

الكترون میكروگرافهاي تهیه شده توسط میكروسكوپ الكتروني ( SEMشكل  ،)5ورقه هایي از كاني هاي رسي به
شكل فلسي را نشان میدهد كه به دو صورت گلبرگي و نامنظم به شكل اجتماعاتي روي هم قرار گرفته اند.
میكروآنالیزهاي  EDXانجام شده بر روي این كاني هاي ورقه اي نشان داد كه اینها

كاني مخلوط الیۀ

ایلیت /مونتموریلونیت مي باشند .به منظور بررسي مینرال شیمي این كاني ها و تعیین فرمول ساختماني
) (Structural formulaeیا شكل استوكیومتري ) (stoichiometric formآنها از نتایج آنالیز كمي نقطه اي انجام
شده توسط طیف سنج ( WDXجدول  ) 1استفاده گردید .براي این كار ابتدا از روي نتایج حاصله معادل وزني
كاتیونهاي  Mg2+,Fe3+,Al3+,Si4+,K1+,Na1+,Ca2+محاسبه شده ،سپس ضریب هركاتیون درواحد ساختماني
 Nax1Kx2Cax3(Aly1Fey2Mgy3)(Siz1Alz2)O10(OH)2با تعیین ضریب نسبتي ) (proportionality factorمربوطه
مشخص شده و نهایتا چهار فرمول ساختماني بدست آمد(جدول .)2
در اینجا بایستي یادآور شد ك ه جهت بدست آوردن نتایج قابل اعتماد از میكروآنالیز كانیهاي رسي مخلوط الیۀ
ایلیت /ونتموریلونیت ،مطابق روشهاي پیشنهاد شده توسط  W.J.McHardy ،D.C.Bainو ]2[ E.E.Lachowski؛ از
نمونههاي خالص سازي شده اي با قطر ذرات < µm 2بصورت جهت یابي شده ،كه قبال بوسیله روش  XRDشناسایي
شده بودند ،استفاده گردید (روش .) single-particle analysis
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شكل  :5الكترون میكروگرافهاي نمونۀ خالص سازي شدۀ خاك صنعتي بویین زهرا .در این تصاویر اجتماعات گلبرگي شكل و
نامنظم از كاني مخلوط الیۀ ایلیت/مونتموریلونیت فلسي شكل قابل مشاهده مي باشد.

جدول  : 1نتایج آنالیز كمي نقطه اي انجام شده بر روي برخي كانیهاي ایلیت /مونتموریلونیت توسط طیف سنج
( WDXبر حسب درصد وزني )wt%
Sample %SiO2 %Al2O3 %Fe2O3 %MgO %CaO %Na2O %K2O
1
52.23
22.55
9.16
0.69
0.60
0.42
14.34
8.52

0.24

1.59

0.56

6.22

13.38

64.48

2

4.06

3.12

0.70

0.77

1.60

21.25

68.51

3

3.89

0.27

0.96

0.88

2.16

14.15

77.69

4

جدول  : 2فرمول ساختماني چهار نمونه از كانیهاي ایلیت /مونتموریلونیت موجود درخاك صنعتي بویین زهرا
بار بین الیه اي

بار الیه اي

شكل استوكیومتري

نمونه

1.3522

1.3523

Na0.05K1.21Ca0.04(Si3.46Al0.54)(Al1.22Fe0.46Mg0.07)O10(OH)2

1

0.9113

0.9116

Na0.03K0.67Ca0.11(Si4.30 )(Al0.98Mg0.05Fe0.29)O10(OH)2

2

0.7613

0.7613

Na0.36K0.31Ca0.04(Si4.10 )(Al1.50Mg0.07Fe0.07)O10(OH)2

3

0.4412

0.4414

Na0.03K0.29Ca0.06(Si4.55 )(Al0.98Mg0.08Fe0.10)O10(OH)2

4

نتایج حاصل از آنالیز شیمیایي به روش  XRFسه نمونه از خاك مورد مطالعه درجدول  3ارائه شده است .این نتایج
بیانگر پتاسیك بودن خاك صنعتي بویین زهرا است كه بدلیل حضور غالب كاني ایلیت در آن است.
جدول  :3نتایج آنالیز شیمیایي سه نمونه معرف ازخاك صنعتي بویین زهرا ( برحسب درصد وزني ) wt%
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نمونه
%SiO2

1

2

3

71.56 71.19 70.82

12.49 12.32 13.00 %Al2O3
2.13 2.05 2.35 %Fe2O3
%TiO2

0.28

-

-

%CaO

2.98

2.65

2.55

%MgO

0.21

0.71

0.66

%Na2O

0.94

1.12

1.09

%K2O

3.41

2.95

2.98

%LOI

6.70

6.92

6.40

از بین خواص فیزیكومكانیكي مختلف خاك  ،شش خاصیت اصلي استحكام خمشي خام ،خشك و پخت ،جذب آب،
انقباض خطي و رنگ بعد از پخت ،به روشهاي استاندارد مورد ارزیابي قرار گرفتند[]4؛ كه میانگین و انحراف معیار
مقادیر هر یك از خواص اندازه گیري شده درجدول  4نمایش داده شده است .همانطور كه در این جدول مشاهده مي
شود ،خواص فني خاك در سه رژیم پخت مختلف ،مطابق با شرایط پخت كارخانجات مصرف كننده ،مورد بررسي قرار
گرفته و با یكدیگر مقایسه شده اند.
جدول  :4خواص فیزیكومكانیكي بدنه هاي آزمایشي خاك صنعتي بویین زهرا در شرایط پخت مختلف
خواص فیزیكومكانیكي

شرایط پخت بطئي
در دماي1050ºC

شرایط پخت سریع
در دماي1090ºC

شرایط پخت سریع
در دماي1200ºC

استحكام خام)(kgf/cm2

میانگین=6.39
انحراف معیار=2.99

-

-

استحكام خشك)(kgf/cm2

میانگین=21.02
انحراف معیار=8.76

-

-

استحكام پخت)(kgf/cm2

میانگین=307.90
میانگین=194.95
میانگین=167.00
انحراف معیار= 22.63انحراف معیار= 49.57انحراف معیار=2.97

جذب آب ()%

میانگین=14.84
انحراف معیار=2.14

میانگین=15.67
انحراف معیار=2.74

میانگین=4.65
انحراف معیار=0.21

انقباض بعد از پخت()%

میانگین=1.28
انحراف معیار=0.54

میانگین=0.99
انحراف معیار=0.45

میانگین=4.65
انحراف معیار=0.92

رنگ بعد از پخت

كرم روشن

كرم آجري

قهوه اي سبزگون

نتيجه گيری
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1ـ تركیب كاني شناسي نمونۀ معرف خاك صنعتي بویین زهرا شامل دو دسته كانیهاي اصلي و فرعي بدین شرح
مي باشد :كانیهاي اصلي شام ل رس مخلوط الیۀ ایلیت /مونتموریلونیت ،كائولینیت ،كوارتز وكانیهاي فرعي شامل كلریت
آهن دار ،پتاسیم فلدسپات ،دولومیت و كلسیت.
 2ـ فرمول ساختماني متوسط كانیهاي رسي مخلوط الیۀ ایلیت /مونتموریلونیت موجود درخاك مورد مطالعه عبارت
است از :
(Na0.12K0.62Ca0.06)Si4.1(Al1.3Fe0.23Mg0.07)O10(OH)2

3ـ تركیب شیمیایي متوسط نمونۀ معرف خاك صنعتي بویین زهرا به قرار جدول  5است.
4ـ باتوجه به تركیب كاني شناسي و شیمیایي ،خاك صنعتي بویین زهرا را میتوان درگروه خاكهاي صنعتي ایلیتي
قرارداد.
5ـ عمده ناخالصي آهن این خاك كه سبب بروز رنگ بعد از پخت تیرۀ آن میشود ،بصورت آهن دو ظرفیتي در داخل
شبكۀ كاني هاي رسي ایلیت /مونتموریلونیت و كلریت قراردارد.
 6ـ خواص فیزیكومكانیكي اندازه گیري شده در بدنه هاي آزمایشي نشان میدهد كه خاك صنعتي بویین زهرا جهت
استفاده در ساخت بدنه هاي كاشي دیوار وكاشي كف ،حتي در شرایط پخت سریع (منوپروزا) ،به لحاظ ویژگي هاي
فني بسیار مطلوب میباشد .ولي بدلیل رنگ بعد از پخت تیره ،مصرف آن درتولید بدنه هاي سفید كاشي دیوار و نیز
بدنه هاي قرمز كاشي كف بصورت محدود امكان پذیر است.
جدول  :5تركیب شیمیایي متوسط نمونه معرف خاك صنعتي بویین زهرا
درصد وزني

اكسید
SiO2

71.19

Al2O3

12.60

Fe2O3

2.18

CaO

2.73

MgO

0.53

Na2O

1.05

K2O

3.11

L.O.I

6.66
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