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االصل الجیولوجي والخصائص الفزیوكیمائیة للطین البنتنیوتي للعصر 
  الثالثي في مصر وذلك لألغراض الصناعیة

  

  الملخص العربي

تهدف الرسالة إلى دراسة التركیب المعدني والخواص الفیزوكیمیائیة لطین 
البنتونیت للعصر الثالثي المتواجد في شمال الصحراء الغربیة بمصر وذلك لتوضیح 
األصل الجولوجي ومدى مالئمة هذه الصخور للتطبیقات الصناعیة وتحدید العوامل 
المؤثرة في هذه التطبیقات وقد تبین من دراسة التركیب المعدني بواسطة حیود األشعة 

تكون أساسا من معادن االسمكتیت والكاولنیت أن طین البنتونیت ی) XRD(السینیة 
) DFA(قدم التحلیل الوظیفي التمییزي .بینما االلیت والمعادن الغیر طینیة اقل وفرة 

للبیانات الكمیة للمعادن طریقة ناجحة للتعرف والتمیز بین العینات على مستویات 
ن طریق والمحجر وذلك ع، العمر الجیولوجي ، النطاق الجغرافي:مختلفة وهي 

  .تحدید الفروق ذات دالالت إحصائیة هامة بین المجموعات

خاصة الذي یحتوي (إعادة تكوین صورة لألصل الجیولوجي لطین البنتونیت 
هي مهمة صعبة ومعقدة لحد ما  ) على نسبة هامة لمعادن االسمكتیت والكاولینیت

مبتكرة لتبسیط  قدمت طریقة) predictor minerals(ولكن استخدام المعادن المؤشرة 
هذه العملیة فقد تم استخدام التغیرات في نسب المعادن المؤشرة لتحدید المساهمات 

فقد تكونت معادن طین . النسبیة للعوامل الجویة والصخور المكونة لمعادن الطین 
البنتونیت المصري كنواتج لعملیات التعریة من صخور قاعدیة أو حامضیة ونقلت 
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تجهة شماال حیث تمت عملیة الترسیب تحت ظروف مناخیة بواسطة مجاري نهریة م
  . مختلفة

 ٠,٣، جم  ٠,١٥(تم تطبیق عملیة العینة المتعددة باستخدام وزنین مختلفین 
لتوصیف خصائص التبادل االیوني ) Ag-Thiourea(بطریقة ثیویوریا الفضة ) جم
). السیلكون، تاسیومالبو ، الكاسیوم ،المغنسیوم، الصودیوم ، سعة التبادل الكاتیوني(

أسهمت هذه الطریقة في تحدید دقة القیاس والقدرة على تقییم مساهمات المعادن 
أمكن استخدام التباین في سعة التبادل . القابلة للذوبان الجزئي مثل معدن الكالسیت

الكاتیوني لتكملة تفسیرات التاریخ الجیولوجي أو كأداة استرشادیة للتطبیقات الصناعیة 
والبشكوفیت أثرت بوضوح على خواص التبادل ، الكالسیت ، معادن الهالیت  وجود. 

أنتجت تحالیل االرتباط معادالت تربط بین المتغیرات المعدنیة المستقلة . األیوني
وبین كل متغیر یعتمد على التبادل أالیوني ومن هذه المعادالت أمكن التنبؤ بتقدیر 

  .لفعليمحتویات التبادل أالیوني دون القیاس ا

مقاومة  -معامل االنتفاخ -مساحة السطح(التغیرات في الخواص الفیزیائیة 
ارتبطت ارتباطا وثیقا بالتركیب ) الخواص التمیعیة واللزوجة - االنضغاط القصوى

أدى التنشیط الصودیومي باستخدام . المعدني والسعة الكاتیونیة لطین البنتونیت
نتفاخ والخواص التمیعیة خاصة للصخور كربونات الصودیوم إلى تحسین معامل اال

الخالیة من معدن الهالیت كان لكمیة  معادن الطین ونسبة الماء تأثیرا ملحوظا في 
أظهرت الخواص الفیزیائیة لبعض العینات المصریة أن . مقاومة االنضغاط القصوى

ات لدیها إمكانیات جیدة لالستخدام كمادة الحمة لقوالب الرمل لصب الفلزات وتطبیق
  .سوائل الحفر حیث إنها كانت مطابقة للمعاییر الدولیة

 


