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خالصه

- ها انجام پروژهاین ویژگی. ها نام بردتوان از ظرفیت باربري پایین، ساختار متخلخل و نفوذ پذیري باالي آنهاي بادرفتی میهاي بارز ماسهاز ویژگی

هاي بهبود این خواص جهت انجام یکی از روش. سازدهاي تصفیه فاضالب را با مشکالت عدیده مواجه میخت الگونویژه ساهاي عمرانی به

هاي ها جهت تثبیت و ارتقاي ویژگیدر این تحقیق از پسماندهاي نفتی پاالیشگاه. باشدهاي عمرانی، استفاده از روش تثبیت و بهسازي میپروژه

هاي تثبیت شده، درصد بهینه پسماند نفتی براي رو ضمن بررسی خصوصیات تراکمی نمونهاز این. ستفاده شده استها اژئوتکنیکی این نوع خاك

هاي انجام شده نشان داد آزمایش.هاي بادرفتی ارزیابی شدتثبیت و بهسازي ماسه بادرفتی تعیین گردید و تاثیر پسماند نفتی بر روي نفوذپذیري ماسه

هاي نفوذ پذیري نمونه. باشددرصد می 7هاي تثبیت شده افزایش یافته و مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت ر نمونهکه وزن واحد خشک حداکث

  .   تثبیت شده نیز به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

محوريتکفشاري نفتی، مقاومت  تثبیت، ماسه بادرفتی، تراکم، پسماند: کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه  .1

  

ها گستردگی قابل توجهی در سـطح کشـور دارنـد کـه     این ماسه. شوندکه به وسیله فرسایش بادي تشکیل میشوندهایی اتالق میبه ماسه هاي بادي سهما

-چسبندگی این خاك. ]1[شودهایی از شمال و جنوب غرب کشور را شامل میهاي وسیعی از مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور و همچنین قسمتپهنه

هـا  است که این نـوع از ماسـه   ها، باعث شدهبندي نامناسب و نحوه تشکیل آندانه. باشندبندي تقریبا یکنواخت میعموما بسیار ناچیز بوده و داراي دانهها 

بنـابراین بـراي   . د باشدها نسبتا زیاهمچنین تخلخل باال باعث خواهد شد که نفوذپذیري آن. ها بسیار کم باشدساختار متخلخل داشته و ظرفیت باربري آن

هـا  افـزایش   هاي تصفیه فاضالب، باید خواص مقاومتی این نوع از خـاك هاي عمرانی، از قبیل راه و ساختمان و به خصوص ساخت الگوناجراي پروژه

هـا بـا   تثبیـت و بهسـازي آن   یابی به ایـن اهـداف،  هاي مرسوم در مهندسی ژئوتکنیک جهت دستیکی از روش. ها نیز کاهش یابدیافته و نفوذپذیري آن

  .باشداستفاده از مواد هیدروکربنی می

اي با استفاده از مواد هیدروکربنی  و مشتقات هاي ماسهخاك انواع مختلف اصالح خصوصیات ژئوتکنیکی تا کنون تحقیقات متعددي در زمینه

  .شودها اشاره میکه در ادامه به بخشی از آن استی انجام شدههاي تثبیت شده با مواد نفتاثرات زیست محیطی خاك، و همچنین بررسی نفت خام

                                               
، اصفهانآباددانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجفاستادیار 1

2
  ، اصفهانآباددانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف

3
  ینزلد، استرالیاکو، دانشگاه دکتراي عمراندانشجوي 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

که با افزایش مقدار قیر، میزان رطوبت بهینه براي به دست آوردن حداکثر ثبیت شده با مواد قیري نشان داد هاي ت در بررسی خاك ینتایج تحقیق

  ].2[یابد افزایش می) آب و قیر(شده  مقدار کل متناظر مایع اضافه در واقع در صورتی که. یابد چگالی کاهش می

افزایش درجه خلوص . باشددهنده اهمیت درجه خلوص ماسه میبا قیر، نشان تحقیقی دیگر در منطقه اوهایو آمریکا، در خصوص تثبیت ماسه

  ].3[شود خاك و قیر می شدن ماسه با امالح و مواد آلی باعث کاهش عمده چسبندگی بینتواند استحکام خاك را افزایش دهد و آغشته می

که اتصال قیر به مواد معدنی سیلیکاتی چهار برابر بیشتر از اتصال آن به مواد معدنی کربناتی  انجام شد نشان داد1983در سال  نتایج تحقیقی که

  ].4[باشد میم تثبیت با قیر در هنگاکربناتی در مقایسه با مواد معدنی  دهنده فعالیت سطحی بیشتر مواد معدنی سیلیکاتی است که این نشان

-خاك، میزان نمک خاك نیز در انجام واکنش مکانیکی مربوط به قیر و خاك مؤثر مـی  PHاست که عالوه بر  همچنین تحقیقات نشان داده

  ].5[کند که با افزایش نمک، نتایج حاصل از اصالح با قیر افت میبه طوري. باشد

و  1، افزایش در وزن واحد خشک ماکزیمم، ظرفیت بـاربري کالیفرنیـا  3٪در میزان قیر گر آن است کهننتایج تحقیقی دیگر بیا عالوه بر این،

تثبیـت   اسـت کـه اسـتفاده از   هـا نشـان داده  همچنـین بررسـی  .شـود  شود و با افزایش قیر از این مقادیر کاسته مـی  ایجاد می 2محوري مقاومت فشاري تک

  ].6[گرددآماده شده باشند، باعث افزایش مقاومت ماسه تثبیت شده می 1به  4و به نسبت که هر د) انسیم -آهک و قیر -قیر(هاي مرکب  کننده

. بوددر تثبیت با قیر، اگر در ماسه مقدار کمی مصالح ریزدانه موجود باشد، مقاومت خاك تثبیت شده بیشتر بوده و نتیجه عمل تثبیت بهتر خواهد

  ].5[شددرصد در ماسه،  منجر به نتیجه خوبی نخواهد 25ولی افزایش میزان ریزدانه به بیش از 

، امـا زاویـه   اي با پسماند  نفتی چسبندگی  افزایش  قابل توجهی یافتـه هاي ماسهنشان دادند که در تثبیت لوم 1994نیز در سال  ٤و محمد ٣یانگ

هاي تثبیت شده با پسماند نفتـی  ر نامطلوبی روي مقاومت نمونهی دیگر مشخص شد که رطوبت تاثیدر تحقیق]. 7[اصطکاك تغییرات چندانی نداشته است

  .]8[دارد

دهد و باعث کاهش آزادسازي عناصر شیمیایی  نشان دادند که افزودن قیر به ماسه پایداري خاك را افزایش می 1985و همکاران در سال  ٥سالم

  .]9[شود مثل مواد معدنی و فلزات سنگین می

هایی با اخـتالط مـواد آلـی و خـاك      هاي نفت خام از خاك بر روي رفتار واجذبی هیدروکربن 1989در سال  ٦مطالعات دیگري توسط یارون

هـاي مـورد بررسـی شـدیداً تحـت تـأثیر نـوع خـاك و هیـدروکربن           ها از سطح خـاك  رس صورت گرفته است که نشان داد رفتار واجذبی هیدروکربن

  .]10[باشد می

در نتیجه در حالت . باشدد قابلیت اغلب مواد مرکب موجود در پسماند نفتی براي حل شدن در آب پایین میده همچنین نتایج تحقیقی نشان می

نیـز نشـانگر عملکـرد مناسـب     هاي انجام شده توسط یانـگ و محمـد   نتایج بررسی ].11[جایی کمی در محیط اطراف دارند محلول در آب، پتانسیل جابه

  ].7[اشدبزیست محیطی پسماند نفتی در خاك می

اي از لحاظ ژئوتکنیکی و زیست هاي ماسهتوان نتیجه گرفت که مواد هیدروکربنی سنگین مانند قیر به عنوان تثبیت کننده خاكبه طور کلی می

اندهاي نفتـی،  ، سعی شده است که اثر پسـم باشدهاي آزمایشگاهی استوار میکه بر اساس بررسیدر این تحقیق . اندمحیطی عملکرد مناسبی را نشان داده

رو ضمن تعیین درصد بهینه از این. هاي بادرفتی مورد ارزیابی قرارگیردباشند، در بهبود خواص ژئوتکنیکی ماسهکه نوعی از مواد هیدروکربنی سنگین می

تغییـرات ایجـاد شـده در میـزان     هاي تثبیت شده و هاي بادرفتی ناحیه جندق اصفهان، خصوصیات تراکمی نمونهپسماند نفتی براي تثبیت و بهسازي ماسه

هاي مورد استفاده در تحقیق تشریح شده و سپس با ارائه نتایج حاصل از آزمایشات، بحث بر روي در ادامه، ابتدا مواد و روش. شودنفوذپذیري بررسی می

  .گیردگیري صورت میها و نتیجهآن

  

  

  

  

                                               
1 California Bearing Ratio(CBR)
2 Uniaxial Compression Strenght(UCS)
3 Yong
4 Mohammed
5 Salem
6 Yaron
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  هامواد و روش  .2

  

  نمونه ماسه      .1. 2

  

طور کلی این ناحیه داراي  به . استشده تهیهشرق اصفهان  ن و در شمالمنطقه جندق، در مرکز ایرا ینزدیکاز محلی در مورد بررسی  ه بادرفتینمونه ماس

رم سـال  هاي گاز این رو در فصل. باشدباال و میزان بارندگی و رطوبت کم میطور متوسط بهر ساالنه تبخیمیزانباشد که در آن  هواي گرم و خشک می

هـاي   ي ماسـه  گیـرد و بـا فرسـایش بـادي  گسـتره     هاي نمکی شکل می هاي سطحی، افزایش تبخیر و پائین آمدن سطح آب در منطقه، زمینبا کاهش آب

  .باشندها عموما داراي منشا سیلیسی میاین ماسه. یابدبادرفتی افزایش می

گیري اولیه که در و تشخیص صحرایی و نمونه با بررسی. شدر مربع در نظر گرفتهکیلومت 10گیري منطقه وسیعی به مساحت تقریبی براي نمونه 

الی  2/0هاي ها از عمقسپس نمونه. اي انتخاب شود که  معرف خاك ناحیه مورد بررسی باشدهاي ماسه به گونهگرفت، سعی شد که نمونهمنطقه صورت

هـاي بـادرفتی منطقـه خصوصـیات     داد کـه ماسـه   هـا نشـان  و مکانیکی انجام شده بر روي نمونههاي فیزیکی بررسی. متري از سطح زمین تهیه گردید 5/1

  .به عنوان نماینده خاك منطقه جهت بررسی اثر پسماند نفتی در تثبیت ماسه بادرفتی  انتخاب شد J1رو نمونه از این. مشابهی دارند

هـاي  تعیین خواص خاك طبق اسـتاندارد . استنشان داده شده 1در جدولآنو خصوصیات عمومی  1بندي ماسه بادرفتی در شکلدانهنمودار

ASTM به شرح زیر انجام شده است:  

خمیـري براسـاس    ؛ آزمایش تعیین حد روانی و حد خمیـري و شـاخص  ASTM D854آزمایش تعیین چگالی ویژه ماسه بر اساس استاندارد 

مطـابق اسـتاندارد   هـا  گیري درصد رطوبت خـاك  ؛ اندازهASTM D422استاندارد  اساس؛ آنالیز اندازه ذرات خاك بر ASTM D4318استاندارد 

D2216ASTM اي براساس استاندارد  هاي دانه گیري پارامترهاي نفوذپذیري خاك اندازه؛ASTM D2434؛  

  

  
  )J1نمونه نمونه (بادرفتیبندي ماسه نمودار دانه - 1شکل

  

  )J1ه نمون(ماسه بادرفتیمشخصات عمومی   - 1جدول 

PI
d max 

(kN/m3)  

  نفوذپذیري

)cm/sec(

GS  رد

شده از 

  40الک 

GS  رد شده

از الک 

100  

درصد 

رطوبت 

  )٪(طبیعی

- عمق نمونه

  )m(گیري

طبقه بندي 

  خاك
  نمونه

NP181/1 ×10-364/274/22  7/0  

  

SP  
  

J1  
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  نمونه پسماند نفتی      .2. 2

  

این ماده یک ترکیب کمپلکس است که اغلـب شـامل   . باشد انده در قسمت انتهایی و پایینی برج تقطیر نفت میطور کلی پسماند مواد نفتی، مواد باقیمبه 

هاي اشباع شده شـامل   گروه. ها هستند باشد و حاوي مقدار جزیی آسفالتین و رزین می) معطر(هاي آروماتیک  ترکیبات سنگین مواد اشباع و هیدروکربن

بـه   یهاي آروماتیک موجود در پسماند نفت اغلب هیدروکربن. باشند ها می چنین سیکلوپارافین و با زنجیرهاي طوالنی و هم) دار شاخه(هاي مرکب  پارافین

هاي جوش خورده آروماتیک با  ها نیز  از حلقه رزین. هاي جانشین آلکیل باشند اند و ممکن است حاوي گروه ها جوش خورده آروماتیک وسیله انواع پلی

اند که ممکن است  شدهاي متراکم شده  تشکیل هاي چند حلقه ها از مقادیر زیادي آروماتیک آسفالتین. اند هاي قطبی، تشکیل شده جانشینآلکیل و سایر 

دهـد کـه پسـماند مـواد نفتـی داراي نقطـه جـوش بـاال، لزجـت زیـاد، وزن           به طور کلی تحقیقات قبلی نشان می]. 12[فلزي باشند  -حاوي ترکیبات آلی

  ]. 7[و وزن مولکولی باال هستند 1ک به نزدی مخصوص

خصوصیات پسـماند  تعیینبراي . استاستفاده شدهمورد بررسی هاي منطقه در این تحقیق از پسماند نفتی پاالیشگاه اصفهان جهت تثبیت ماسه

  .استائه گردیدهار  2دید که نتایج آن در جدولگرهاي مختلف فیزیکی و شیمیایی  بر روي آن انجامنفتی، آزمایش

  

  شیمیایی پسماند نفتی ی ومشخصات فیزیک  - 2جدول 

مولکولی وزن

)g/mole(

  هیدروکربن

  )٪(آروماتیک

- هیدروکربن

هاي 

  )٪(اشباع

  آسفالتین

)٪(  

رزین

)٪(  

  نیکل

)ppm(  

وانادیوم

)ppm(  

نقطه 

  جوش

)c0(  

ي ور گران

c0100   رد

)cs(  

وزن واحد

900<4926101515  40  370<55  96/0  

  

  

  روش تحقیق      .3. 2

  

  تعیین خصوصیات تراکمی .      3.1. 2

  

و  براي بررسی خصوصیات تراکمی ماسه بادرفتی، نمونه ماسه با مقادیر مختلف آب جهت تعیین مقدار رطوبت بهینه و وزن واحد خشک حداکثر مخلوط

بادرفتی تثبیت شده با پسماند نفتی نیز ماسه با درصد هاي متفاوت از پسماند نفتی مخلوط  هاي ماسههاي تراکمی نمونهبراي تعیین ویژگی. متراکم گردید

خاك به این ترتیب بود کـه،  هاي  نحوه تراکم نمونه. ، انجام گردیدAASHTO-T99انجام آزمایش تراکم طبق روش تراکم استاندارد . و متراکم شد

کیلـوگرمی طـوري متـراکم     5/2ضربه چکش  25تقریبا مساوي ریخته شده و هرالیه با الیه   3اینچ، در  4متر معادل سانتی 10ها درون قالبی به قطر نمونه

  .شد که ارتفاع سه الیه تقریبا مساوي باشد

  

  تعیین مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت.      3.2. 2

  

بـا درصـدهاي مختلـف از پسـماند      خاك، نمونه ماسـه و تاثیر آن بر روي مقاومت فشاري  بادرفتیجهت تعیین مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت ماسه

هاي  نمونه. باشد می 9٪و  7٪،  5٪، 3٪ها  گرفته شده در این آزمایشمقدار پسماند نفتی در نظر .مخلوط گردید ASTM D4223نفتی، طبق استاندارد 

ها در درجـه حـرارت آزمایشـگاهی     این نمونه. شدمتراکم و ساخته) AASHTO-T99مطابق(انداردتثبیت شده با میزان انرژي مصرفی برابر با تراکم است

 .گرفـت صـورت  هـا بر روي نمونـه  محوريمقاومت فشاري تک آزمایشها،  ساعت از ساخت نمونه 24زمان  با گذشت مدت). oCoC22(اند  ساخته شده
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در این . باشدو در نتیجه تعیین مقدار بهینه آن براي فرایند تثبیت می شدهتثبیت هايتهیه نمونه در پسماند نفتی اثر مقدارتعیین  از انجام این آزمایشهدف 

  .انجام شد  ASTM D2166-87استاندارد  مطابق تحقیق آزمایش مقاومت فشاري تک محوري

  اي تثبیت شدههبررسی نفوذپذیري نمونه.      3.3. 2

  

هاي تثبیتی  بدین منظور نمونه. انجام گردید  ASTM D2434مطابق با روش استاندارد هاي تثبیتی ونهتعیین نفوذپذیري با بار افتان بر روي نمآزمایش  

  .ساخته شد و تحت آزمایش نفوذپذیري قرارگرفتپسماند نفتی 9%و  7%، 5%، 3%با 

  

  

  نتایج و بحث      .3

  

  تعیین خصوصیات تراکمی.     3.1

  

  .ارائه شده است 3و  2هاي در شکلاستاندارد هاي تراکم به روش آشتو  نتایج حاصل از آزمایش

  

  
  استاندارد براي ماسه بادرفتی نمودار تراکم-2شکل 

  

  
  نفتیبادرفتی مخلوط شده با درصدهاي مختلف پسماند براي ماسه  استاندارد نمودار تراکم -3شکل 
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دهد که وزن واحد خشک ماکزیمم ماسه بادرفتی مورد بررسی  ارائه شده، نشان می 2که در شکل  ،آزمایش تراکم بر روي ماسه بادرفتینتایج 

  .بوده است 8%باشد که در این حالت میزان درصد رطوبت بهینه برابر  میکیلو نیوتن بر متر مکعب 18برابر 

باشـد کـه برابـر     نفتی مـی  پسماند 7%به ازاي ) ماکزیمم وزن واحد خشک(میزان حداکثر تراکم که شود مشاهده می  3نمودار شکل  با توجه به

  . کیلو نیوتن بر متر مکعب خواهد بود 5/18

باشـد، وزن واحـد کمتـري      7%هـا کمتـر از میـزان پسـماند     ه نمونهنفتی اضافه شده ب که پسماند توان دید، هنگامیمی 3همچنین با مشاهده شکل 

هـاي پوشـیده شـده توسـط پسـماند نفتـی و افـزایش        توان گفت که دلیل کمتر شدن وزن واحد در این حالت، کاهش سطح دانهمی. خواهد آمددست  به

. دسـت خواهـد آمـد    ها کمتر بتواننـد در یکـدیگر فـرو رفتـه و در نتیجـه وزن واحـد کمتـري بـه         شود که دانه این امر سبب می .هاستاصطکاك بین دانه

با  6%مکعب و با افزایش آن به میزان تر مبر   کیلو نیوتن 9/17برابر  3%نفتی  ود وزن واحد خشک در میزان پسماندش که در نمودار مشاهده میگونه  همان

نیـز  مقـدار وزن واحـد خشـک     ،شـود  شود و اصطکاك کمتر شده و تخلخل نمونه کمتر می نفتی پوشیده می ها بیشتر از پسماند که سطح دانه توجه به این

  .کیلو نیوتن بر متر مکعب خواهد رسید 4/18افزایش یافته و به 

پـس از آن بـا   ولی . رسدبه حداکثر مقدار خود می7%نفتی برابر  در میزان پسماند به همین ترتیب وزن واحد خشک افزایش پیدا خواهد کرد تا

هـا   نفتـی فضـاهاي خـالی بـین دانـه      پسماند 7%گونه استنباط کرد که در  وان اینت این امر را می. افتد ، کاهش در وزن واحد اتفاق میافزایش میزان پسماند

-ژي تراکم بیشتر به سیال نفتی وارد میانر و شود اي با چگالی کمتر پر می فضاهاي خالی با ماده با افزایش میزان پسماند نفتی،کامالً پر شده و پس از آن 

مقدار فاصله نمودار با منحنـی میـزان هـواي صـفر افـزایش      % 10نفتی به بیش از  ا افزایش میزان پسماندگردد که ب مشاهده می چنین در این شکل  هم. شود

ها به دلیل اتصال چندین دانه به هم و تولید بافتی درشت تر و با فضاي خـالی بیشـتر    یابد، که این مورد نشان دهنده افزایش میزان فضاي خالی بین دانه می

  .باشد می

توان علـت آن   شود که می شود وزن واحد خشک بیشتري مشاهده می نفتی آغشته می رود هنگامی که خاك به پسماند می تظارگونه که ان همان

این کاهش اصطکاك موجب فرو رفتن و . نفتی دانست شدن به پسماند اك در زمان آغشته را ایجاد سطح لیز و در نتیجه کاهش اصطکاك بین ذرات خ

علت پر شدن توسط  ي نیز بها چنین تخلخل سطح دانه هم. شود یکدیگر و در نتیجه آن باعث افزایش وزن واحد خشک ماسه می ها در قفل شدن بیشتر دانه

  .شود یابد که باعث افزایش وزن واحد خشک می نفتی کاهش می پسماند

  

  

  تعیین مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت.     3.2

  

  .است ترسیم شدهپسماند نفتی هاي مختلفماسه بادرفتی تثبیت شده با درصد محوريفشاري تک نمودار مربوط به مقاومت4در شکل

  

  
  بادرفتیهاي تثبیت شده از ماسه نتایج آزمایش مقاومت فشاري تک محوري براي نمونه - 4شکل
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 7٪دست آمده به ازاء  مقاومت فشاري به رفت،انتظار می  3گونه از نتایج آزمایش تراکم استاندارد در شکل و همان  4شکلنتایجمقایسه با

و  3٪هاي تثبیت شده با نمونهباشد که در مقایسه  بامتر مربع میکیلوگرم بر سانتی16/1با  این مقدار برابر. رسد زیمم مقدار خود میپسماند نفتی به ماک

پسماند نفتی اثرات چندان مطلوبی بر  7٪شود که مقادیر بیش از  ین مشاهده میچن در این شکل هم. باشد نفتی به مقدار قابل توجهی باالتر میپسماند  ٪5

پسماند نفتی  7٪درصد کمتر از نمونه تثبیت شده با  16پسماند نفتی به میزان  9٪هاي تثبیتی با  مقاومت نمونه. تثبیت و باال بردن مقاومت فشاري ندارد

هاي چسبندگی و مقاومتی  پسماند نفتی براي افزایش قابل توجه ویژگی 7٪ بهینه بنابراین میزان. رسیداهدمربع خومتر کیلوگرم بر سانتی 97/0و به  باشد می

  .باشد هاي مورد آزمایش مناسب می خاك

  

  

  هاي تثبیت شدهبررسی نفوذپذیري نمونه.     3.3

  

راکم استاندارد متراکم شده بودند، تحت آزمایش نفوذپذیري با بار افتان از پسماند نفتی را که با روش ت 9%و  7%، 5%، 3%هاي تثبیت شده با استفاده نمونه

پسماند نفتی در جدول زیر جهت  0%ادرفتی نیز تحت عنوان نمونه با بماسه نمونه نفوذپذیري . نشان داده شده است  3قرار داده شد که نتایج در جدول 

  .استمقایسه بهتر دوباره ذکر شده

  

  هاي ماسه بادرفتی تثبیت شده با درصدهاي مختلف پسماند نفتی نهنفوذپذیري نمو  -3جدول

%0  %3  %5 %7 %9

K(cm/sec) 1/1 ×10-3 7/2 ×10-4 6/3 ×10-5 1/6 ×10-6 12/4 ×10-6

  

اي  گونـه  به. ها حاصل شده است باشد، با افزایش میزان پسمانده نفتی کاهش در نفوذپذیري این نمونه مشخص می 3جدول گونه که از این  همان

این درحالی است که نفوذپـذیري نمونـه تثبیـت     .برابر کاهش یافته است65رسد، میزان نفوذپذیري تقریباً می 9%به  3%نفتی از  میزان پسماندکه هنگامی 

پسماند نفتی براي تثبیت ماسه بادرفتی  با توجه به اینکه مقدار بهینه. برابر کاهش یافته است 270پسماند نفتی نسبت به نمونه ماسه بادرفتی تقریبا  9%شده با 

شود که نفوذپـذیري بـه میـزان قابـل     باشد، در صورت استفاده از این مقدار پسماند به منظور بهبود توام خواص مقاومتی و نفوذپذیري، مشاهده میمی %7

، پر شدن فضاهاي خالی و متخلخـل نمونـه   نفوذپذیري علت کاهشتوان گفت که می. یابدبرابر نسبت به ماسه بادرفتی تثبیت نشده کاهش می 180توجه 

  .باشندکه مانند دیگر مواد هیدروکربنی سنگین داراي خاصیت عایق در برابر آب می توسط پسماند نفتی است

  

  

  گیرينتیجه.4

  

جهت تعیین خواص . ی مورد بررسی قرار گرفتهاي بادرفتها جهت استفاده در تثبیت و بهسازي ماسهدراین تحقیق استفاده از پسماند نفتی پاالیشگاه

هاي تثبیت شده آزمایشات مختلفی انجام هاي تثبیت شده، تعیین مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت و تاثیر این ماده بر نفوذپذیري نمونهتراکمی نمونه

  .گرددشد که نتایج آن به شرح زیر خالصه می

  .یابددرفتی وزن واحد خشک حداکثر آن افزایش میبا افزودن پسماند نفتی به ماسه با -

  .باشدمی 7٪هاي بادرفتی و بهبود مقاومت آن، مقدار بهینه پسماند نفتی براي تثبیت ماسه -

 9٪و  7٪هاي تثبیت شده با به طوري که براي نمونه. یابدبا افزایش مقدار پسماند نفتی در نمونه، نفوذپذیري به میزان قابل توجهی کاهش می  -

  .یابدبرابر کاهش می 270و  180پسماند، نفوذپذیري به میزان 
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