
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 1

OHN10107600757 

های یخبندان و ذوب بر رفتار ژئوتکنيک تأثيرات سيكل

 سنگين هاي آلوده به فلزاتمحيطی خاكزیست

 

 

وحيدرضا اوحدي
1

ليدا كارگر اسدآبادي، 
2 

 دانشگاه بوعلي سينااستاد گروه عمران، دانشكده مهندسي  -1

 سينابوعلی دانشگاه پی و خاک مکانيك -عمران ارشد کارشناسی دانشجوی -2

vahidouhadi@yahoo.ca 

 ml.kargarasadabadi@gmail.com 

 
 خالصه

و مایع اهميت قابل  اي جامدهدر طراحي مراکز دفن زباله، توجه به آلودگي 

ای دارد. شيرابه )پساب( توليد شده از ضایعات، توسط آب حاصل از بارش توجه

هایي از جنس رس متراكم شده از انتقال پساب به پوششرود. به اعماق زمين مي 

های رسی كند. این رس متراكم شده معمواًل حاوی کانیسطوح زیرین جلوگيري مي

های صنعتی خصوصًا زباله های شهری و. پساب ناشی از زبالهموریلونيت استمونت

هستند. خاك رسي به علت سطح   Znو  Pbحاوي درصد زیادي از فلزات سنگين نظير

بر اثر جذب آالینده ، در نتيجه شودمخصوص زیاد با فلزات سنگين وارد واكنش مي

ها کاهش یافته و با ایجاد های رسی، نيروهای دافعه بين پولکتوسط پولک

هاي متناوب از طرفي وقوع سيكل .افزایش مي یابد خاك نفوذپذیريساختار درهم، 

در نهایت نفوذپذیري خاك را ه، ساختار خاك را تغيير دادو ذوب یخبندان 

مایعات حاوي فلزات سنگين ین افزایش نفوذپذیري باعث انتقال دهد. اافزایش مي

تأثير هاي زیرزميني مي شود. در این راستا هدف از این پژوهش مطالعه به آب

بنتونيت آلوده شده به محيطي بر رفتار ژئوتكنيك زیستیخبندان و ذوب هاي سيكل

في هاي مختلغلظت نمونه بنتونيت با. براي این منظور ابتدا فلزات سنگين است

قرار و ذوب هاي مختلف یخبندان و سپس تحت سيكلاز فلزات سرب و روي آلوده شد 

. حد رواني و تورم انجام شدك بعدي، تحكيم یهایي نظير آزمایشسپس  گرفت.

باعث كاهش جذب آب و كاهش و ذوب نتایج نشان مي دهد كه سيكل هاي یخبندان 

تعيين ضخامت در الزم است این موضوع تورم پذیري بنتونيت آلوده شده مي شود، 

 .مورد توجه قرار گيردرسی مراکز دفن زباله در مناطق سردسير

 
اليه دوگانه،  ، بنتونيت،و ذوب هاي يخبندانسيكلفلزات سنگين، کلمات کليدي: 

 .نفوذپذيري

 

 

  مقدمه .1
 

از خاك رسي براي پوشش زمين هاي دفن زباله و جلوگيري از انتقال شيرابه هاي 

فلزات سنگين بيشترین حاصل از زباله به آب هاي زیرزميني، استفاده مي شود. 

و صنعتي دارند. رفتار آن ها اهميت را در آلوگي هاي حاصل از زباله هاي شهري 

. [1] واجذبي و رسوب گذاري استجذب،  در خاك هاي رسي تحت تاثير فرایند هاي

تركيب رس حساس با خاك موجود در محل دفن زباله باعث آببندي شدن محل مي شود 

توسعه یافته است كه توانایي داراي الیه دوگانه كامال  ا مونت موریلونيتزیر

پتانسيل تغيير حجم افزایش مي دهد و باعث مي شود بيشترین  هيدراته شدن آن را

وقتي مونت موریلونيت با شيرابه كه حاوي فلزات سنگين است  .[2]را داشته باشد 

الیه دوگانه تغيير كرده و توانایي هيدراته شدن آن نيز ضخامت در تماس باشد، 

نسبت به های رسی پولکشده و درهم در واقع ذرات رس داراي ساختار  كاهش مي یابد.

                                                 
  استاد گروه عمران دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي سينا1
 دانشجوي كارشناسي ارشد عمران دانشگاه بوعلي سينا2
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کاهش پتانسيل سطحی رس سبب ایجاد ساختار گوشه به سطح و ، هم نزدیك تر مي شوند

 .[2] یابدکاهش میورم پذیري خاك گوشه به گوشه شده و در نتيجه ت
ميایي و فيزیكي خاك بسيار از طرفي اثرات دماي زیر صفر بر روي خصوصيات شي

باعث تغيير ساختار خاك شده كه و ذوب اعمال سيكل هاي یخبندان  .[3]ت مهم اس

ها است های بين پولکافزایش تنشاین تغيير ساختار ناشي از چيدمان مجدد ذرات و 

ها و اجزای موجود در خاك، نوع کانی .شودمیخاك در تحكيم که در واقع سبب ایجاد 

رفتار خاك در طي سيكل هاي درصد رطوبت خاك عامل هاي مهمي بر و نرخ یخ زدگي، 

در آب تسریع در انتقال باعث  و ذوب  خبندانیهستند. سيكل هاي و ذوب یخبندان 

وقوع سيكل  .[4] پخش مواد حل شده در خاك موثر استشده و بر باز توزیع و خاک 

شكل گيري شدن ذرات خاك،  نفوذپذیري خاك را به علت توده ايو ذوب هاي یخبندان 

انتقال شيرابه هاي  تسهيل دهد كه این امر باعث-افزایش ميو انقباض خاك ترك 

ب هاي زیر زميني را آلوده سمي و خطرناك به الیه هاي زیرین زمين شده و نهایتا آ

  . [5]مي سازد 

با توجه به اهميت زیست محيطي این موضوع و نيز وقوع آب و هواي سرد در 

 برو ذوب اكثر شهر هاي ایران، در این مقاله سعي شده اثرات سيكل هاي یخبندان 

حاوي فلزات سنگين سرب  بنتونيت تغيير رفتار ژئوتکنيکی و ژئوتکنيک زیست محيطی 

 .عه قرار گيردلمورد مطاو روي 
 

 

  ها آزمايش روش انجاممواد و  .2

 

در این تحقيق از بنتونيت تجاري با نام بنتونيت فالت ایران ارائه شده توسط 

بنتونيت فيزیكي و شيميایي شركت تجاري ایران باریت استفاده شده است. خصوصيات 

 است. ارائه شده ۱و  1اول مصرفي در جد

 

 [6] يگيرنتونيت و مرجع روش هاي اندازه مشخصات فيزيكي ب -1جدول 

References for method of measurement Quantity Physical properties 

ASTM, D422-63 76 Clay % 

ASTM, D422-63 23 Silt % 

ASTM, D422-63 1 Sand % 

ASTM, D4318 268.5 Liquid limit % 

ASTM, D4318 31.2 Plastic limit % 

ASTM, D4318 237.3 Plasticity index % 

ASTM, D3382 CH Classification 

ASTM, D854, Method A 2.79 Gs 

 

 [6] بنتونيت و مرجع روش هاي اندازه گيريژئوتکنيک زيست محيطی مشخصات  -2جدول 

References for method of 

measurement 

Quantity Geo-environmental engineering 

properties 

ASTM, D4972 9.8 pH (1:10 ;soil:water) 

Hesse, 1972 8 Carbonate content % 

Elthantaway & Arnold, 1973 480 Specific surface area, SSA (m
2
/g) 

متداولبراساس چهار كاتيون   CEC (cmol/ kg-soil) 

50.9 Na
+ 

12.2 Ca
2+ 

3.1 Mg
2+ 

2.1 K
+ 

68.3 Total 

 

سوسپانسيون هایي از  ،آزمایشبراي تهيه ي نمونه هاي مورد استفاده در 

ي ساخته شد كه محلول الكتروليت حاو 13به  1بنتونيت و الكتروليت با نسبت 

و  30/3 غلظت هاي با   "Zn(NO3)2.6H2O"نيترات روي آبدار یا و "Pb(NO3)2"نيترات سرب 

 1۱3هر روز به مدت فته به مدت یك هی سوسپانسيون است. نمونه هابودهموالر  1/3

نشين . بعد از تهكاماًل همگن شوندتا  داده شد تكان توسط لرزاننده افقيدقيقه 

نشيني، دوغاب حاصله درون قالب حاصل از تهالکتروليت شدن نمونه ها با جدا كردن 

ریخته شد و به آرامي تحت بار هاي كه از جنس پالستيك فشرده اند هاي بيش تحكيمي 
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روز  8 یال 6ي به مدت روند بارگذار كيلوگرم قرار گرفت. 13و 8، 4، ۱، 1، 0/3

ماي منفي آزمایشگاه با د رداخل فریزسپس نمونه ها از قالب خارج شده و ، بود

در این تحقيق نمونه ها تحت سيكل هاي  .داده شدقرار پانزده درجه سانتي گراد 

براساس و ذوب اعمال سيكل هاي یخبندان قرار گرفتند.  15، 11، 7 ،5، 0، 1، 3

هر سيكل شامل قرار گرفتن نمونه در دماي انجام شده است.  ASTM, D6035استاندارد 

ساعت هم در دماي  ۱2ساعت بوده سپس  ۱2منفي پانزده درجه سانتي گراد به مدت 

كل  ،0درجه سانتي گراد( قرار گرفته است. به عنوان مثال براي سيكل  ۱5محيط )

و به منظور بررسي اثر سيكل یخبندان  سپس. استشدهانجام  روز 6در  این فرایند

بر حد رواني خاك آلوده به فلز سنگين، آزمایش تعيين حدود اتربرگ طبق ذوب 

 انجام شد. بعد از اتمام سيكل ها بر روي نمونه ها  ASTM, D4318 استاندارد

، آلوده بر رفتار تورمي خاكو ذوب تاثير سيكل هاي یخبندان مطالعه ي برا

 موالر 1/3غلظت هاي حاوي -نمونهبر روي   ASTM, D4546آزمایش تورم طبق استاندارد 

است كه بعد بوده از فلزات سرب و روي انجام شده است. روش انجام آن بدین صورت 

با گرمخانه درون ها نمونه  ،10 و ،11، 7، 0، 0، 1، 3هاي  از اتمام اعمال سيكل

. هنگامي كه رطوبت نمونه به حد مطلوب ندداده شددرجه سانتي گراد قرار  63دماي 

عبور داده  13درصد( رسيد براي همگن شدن خاك، نمونه از الك شماره  ۱0حدود )

ي متر سانت 0سانتي متر و ارتفاع  0قطر  بهه درون حلقه تحكيم شد. خاك الك شد

در حجم قالب آزمایش تحكيم به صورت استاتيكي ریخته شد و با سمبه دستگاه 

و درون شده تخلخل قرار داده مسپس سرو ته نمونه كاغذ صافي و سنگ  .متراکم شد

ظرفي كه در كف آن ماسه ریخته شده است قرار داده شد. نمونه در حين انجام 

 است. بوده كامالً اشباع از آب مقطر ،آزمایش تورم

بر رفتار تراكم پذیري و ذوب همچنين براي بررسي اثر سيكل هاي یخبندان 

 ,ASTMآزمایش تحكيم طبق استاندارد بعد از اتمام هر سيکل مشخص، آلوده،  خاك

D2435  در این  انجام شد. به فلز سنگين بنتونيت آلوده شدههاي بر روي نمونه

 رینگ تحيكم از نمونه خاك عبور داده ،پس از اعمال سيكل هاي مورد نظرراستا، 

 آزمایش تحكيم قرار داده شد. ته نمونه را صاف كرده و در دستگاهو  ، سرشده

كيلو  833و ، 433، ۱33، 133، 03، ۱0، 1۱20هاي -بارگذاري روي نمونه ها تحت تنش

، مقدار بار مورد نظر به مدت در هر مرحله از بار گذاري است. شدهپاسكال اعمال 

 ساعت بر روي نمونه ثابت نگه داشته شد.     ۱4

 
 بحث و بررسي نتايج  .3

  بنتونيت آلوده شدهبر خصوصيت رواني و ذوب تاثير سيكل هاي يخبندان         3.1

 به فلز سنگين
 

حد رواني بيان مي شود. آن حد رواني با اندازه گيری  خصوصيت رواني بنتونيت 

روش مناسب در واقع یك و بندي خاك ریزدانه به كار مي رود،  براي توصيف و طبقه

تغييرات حد رواني بنتونيت  1 شكل .[7]ارزیابي خصوصيات مكانيكي خاك است  براي

 و ذوب موالر از فلزات سرب و روي را در اثر سيكل هاي مختلف یخبندان  30/3حاوي 

 .نشان مي دهد

 

 
هاي موالر از فلزات سرب و روي در سيكل 50/5تغييرات حد رواني بنتونيت حاوي  -1شكل 

 يخبندان و ذوب مختلف
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تاثير هاي یخبندان و ذوب سيكلمشخص است كه  1با مشاهده شكل               

در  روي دارد.موالر از فلزات سرب و یا  30/3حاوي  ي بر حد رواني خاكاقابل توجه

 باعث تغيير ساختار خاك مي شود. و ذوب واقع سيكل هاي یخبندان 

های بنتونيت حد روانی نمونهحاوي فلز روي از های بنتونيت نمونهحد رواني 

خاك اندركنش بهتري در بيانگر این است كه  . این موضوع وي فلز سرب بيشتر استاح

. همچنين تفاوت شعاع هيدراته یون هایي با جذب سرب نسبت به روي نشان مي دهد

فلزی جذب بيشتر آالینده  شود.واالنس مساوي باعث ایجاد تفاوت در حد رواني مي 

( Stern layerالیه استرن ) های سرب در سرب توسط بنتونيت سبب امکان حضور بيشتر یون

شود. هر دو فرایند فوق سبب کاهش بيشتر نيروهای دافعه در حضور آالینده فلز می

ت رس به صورت ر اثر جذب فلزات سنگين ساختار ذرابشود. از آنجا که سنگين سرب می

فلز سنگين سرب ر حضور آالینده د، کاهش بيشتر نيروهای دافعه [8]خواهد بود درهم 

های بنتونيت حاوی سرب در مقایسه با سبب حصول حد روانی کمتری برای نمونه

 است. ای بنتونيت حاوی روی شدههنمونه

 ۳/137درصد و آلوده به روي: 4/13۱سرب:)آلوده به  0در سيكل  حد رواني خاك

 80/۳8درصد و آلوده به روي:  8/78)آلوده به سرب:  0( در مقایسه با سيكل درصد

درصد و  ۳/11۳صفر )آلوده به سرب: افزایش یافته اما از حد رواني سيكل درصد( 

باعث كاهش و ذوب تجاوز نمي كند، در مجموع یخبندان درصد(  1/1۱4آلوده به روي: 

مشاهده مي شود كه تغييرات حد  1 همچنين از شكل. استحد رواني خاك آلوده شده 

 بيشتر از نمونه حاوي فلز روي است.رواني نمونه حاوي فلز سرب 

هاي بر روي نمونه و ذوب هاي مختلف یخبندان نيز اثر سيكل ۱شكل               

 دهد.ب و نيترات روي را نشان ميموالر از نيترات سر 1/3حاوي 

               

 
هاي موالر از فلزات سرب و روي در سيكل 1/5رواني بنتونيت حاوي  تغييرات حد -2شكل 

 يخبندان و ذوب مختلف

 
بر روي و ذوب اثرات سيكل هاي یخبندان  ،۱با توجه به شكل                

حد رواني خاك با موالر است.  35/3موالر نيز مشابه غلظت  1/3نمونه هایي با غلظت 

 رويموالر  1/3حاوي درصد و براي خاك  7/83برابر  15موالر سرب در سيكل  1/3

موالر سرب در سيكل  1/3ه به درصد است در حالي كه حد رواني خاك آلود 2/8۱برابر 

 ۱/110موالر روي در سيكل صفر  1/3درصد و حد رواني خاك آلوده به  ۳/136صفر 

 ونه هايباعث كاهش حد رواني نم هاي یخبندان و ذوبسيكلیعني  .استبودهدرصد 

در این غلظت این براي هر دو نوع فلز صادق است. موالر شده و  1/3حاوي  بنتونيت

نمونه داراي فلز سرب بيشتر  حد روانی هم حد رواني نمونه داراي فلز روي از

رفتار نمونه حاوي سرب و نمونه حاوي روي به هم شبيه تر  ،است. اما در این غلظت

 یك تر است.بوده و شيب دو نمودار به هم نزد

 

 

 بنتونيت آلوده شده تورمي بر خصوصياتهاي یخبندان و ذوب سيكلتاثير         3.2

 
رسی ست. متورم شدن پوشش هاي ا تورم آن ها ،یكي از ویژگي هاي خاك هاي رسي   

در واقع و زمين هاي دفن زباله باعث بسته شدن ترك هاي موجود در خاك شده، 
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اثرات سيكل هاي مختلف بر تورم ، 0شكل  است. بيانگر یك خاصيت خود ترميمي

 نشان مي دهد. را موالر از فلزات سرب و روي  1/3نمونه هاي بنتونيت داراي 

 

 
موالر از فلزات سرب و روي در  1/5حاوي نمونه هاي بنتونيت تورم نسبی تغييرات  -3شكل 

 يخبندان و ذوب سيكل هاي مختلف

 

 هاي یخبندان و ذوب سيكلمشخص مي شود كه  0با توجه به شكل                

مقدار تورم بنتونيت آلوده به فلز باعث كاهش تورم بنتونيت آلوده شده مي شود. 

وده به فلز روي است كه علت آن در جذب بهتر فلز لبنتونيت آنمونه سرب كمتر از 

پنجم افزایشي در تورم مشاهده مي شود هرچند در سيكل سرب توسط بنتونيت است. 

  .اما این رفتار موقتي بوده و در سيكل هفتم شاهد كاهش مجدد تورم هستيم

واقع در  .ير زیادي در مقدار تورم حاصل نشده استتغينهایتًا در سيكل یازدهم 

این حالت در نمودار  ،مي رسد نسبی به حالت پایداري خاك از سيكل هفتم به بعد

علت كاهش مقدار تورم و حد (. ۱و  1اهده شده است )شكل هاي اني هم مشهاي حد رو

، كاهش ضخامت الیه دوگانه و هاي یخبندان و ذوب سيكلك آلوده شده در طي رواني خا

  .[۳]باز توزیع كاتيون ها در این الیه است 

 

 

 شدهرفتار تحكيمي بنتونيت آلوده بر هاي یخبندان و ذوب سيكلتاثير         3.3

 به فلز سنگين

 

صوصيات تحكيمي بنتونيت بر خهاي یخبندان و ذوب سيكلبه منظور بررسي اثرات 

آزمایش تحكيم بر روي نمونه ها ،آلوده شده، پس از اعمال سيكل هاي مورد نظر

باعث تغيير و كاهش نسبت تخلخل هاي یخبندان و ذوب سيكلانجام شد. چون اعمال 

( استفاده شده e/e0مي شود در نمودار هاي آزمایش تحكيم از مقدار ) (e0اوليه )

 نتایج حاصل شده از آزمایش تحكيم را نشان مي دهند.  7تا  4شكل هاي  .[۳]است 
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موالر از نيترات سرب در سيكل هاي  50/5نمودار تحكيم بدون بعد بنتونيت داراي  -4شكل 

 يخبندان و ذوبمختلف 

 

 
در سيكل  روي آبدارموالر از نيترات  50/5نمودار تحكيم بدون بعد بنتونيت داراي  -0شكل 

 يخبندان و ذوبهاي مختلف 
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موالر از نيترات سرب در سيكل هاي  1/5تحكيم بدون بعد بنتونيت داراي نمودار  -6شكل 

 يخبندان و ذوب مختلف

 

 
در سيكل  موالر از نيترات روي آبدار 1/5تحكيم بدون بعد بنتونيت داراي نمودار  -7شكل 

 يخبندان و ذوب هاي مختلف

 

تاثير زیادي بر هاي یخبندان و ذوب سيكل، 7تا  2با توجه به شكل هاي 

موالر  1/3و  35/3در دوغلظت و یا روي مشخصات تحكيمي بنتونيت آلوده به سرب 

م بسيار به نمودار سيكل پنج ،. مشاهده مي شود كه براي هر دو غلظتاشته استند

نمودار سيكل صفر نزدیك است كه چنين رفتاري با توجه به نتایج آزمایش هاي حد 

رواني و تورم مورد انتظار بود. اما در سيكل یازدهم نمودار تحكيم تفاوت 

با وجود این كه مقادیر حد رواني و تورم آن از  .چنداني با سيكل صفر ندارد
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های سيکلبيانگر اثر ناچيز رفتار مشاهده شده این  سيكل صفر بسيار كمتر است.

 بر خصوصيات تحكيمي است. و ذوب یخبندان 

 

 

 گيرينتيجه .4

 

در هنگام یخ زدن به علت فشار منفي آب منفذي، یخ حاصله توسعه یافته و ساختار 

ای تودهبر اثر جذب فلزات سنگين ساختار ذرات رس به صورت . خاك را تغيير مي دهد

-. در اینیخ مي زندهای رسی پولکدر دماي زیر صفر، آب پيرامون  .شودتبدیل می
یابد. این موضوع سبب کاهش در اطراف پولک رسی افزایش می هاحالت غلظت کاتيون

ها به یکدیگر  و تشکيل شود که نزدیک شدن پولکنيروهای دافعه اطراف پولک رسی می

ای را در پی ت ایجاد ساختار تودهساختار گوشه به گوشه و گوشه به سطح و در نهای

به علت اندركنش بين نيروهاي سطح ذرات بعد از ذوب شدن آب منفذي،  امادارد. 

حد رواني براساس نتایج به دست آمده  همچنان حفظ مي شود.ای تودهساختار  ،رس

نمونه درصد و براي  7/83برابر  15موالر سرب در سيكل  1/3 نمونه بنتونيت با 

در حالي كه حد رواني خاك  ،درصد است 2/8۱موالر روي برابر  1/3اوي بنتونيت ح

 1/3درصد و حد رواني خاك آلوده به  ۳/136موالر سرب در سيكل صفر  1/3ه به آلود

نمونه مقدار تورم نسبي همچنين  .ستابودهدرصد  ۱/110موالر روي در سيكل صفر 

ذوب از مقدار تورم نمونه آلوده های یخبندان و ی سيکلمتماموالر سرب در 1/3 ویاح

است. با توجه به آنکه بر اساس نظریه الیه کمتر بودهموالر روی  1/3 شده به غلظت

دوگانه، در هر دو مورد آالینده فوق انتظار رفتار مشابهی وجود دارد، حدروانی 

توان را میسرب آلوده شده به فلز سنگين بنتونيت های تر و تورم کمتر در نمونهمک

ه خاصيت جذب انتخابی بيشتر سرب نسبت به روی برای نمونه بنتونيت مورد مطالعه ب

 نسبت داد. 

بر م پذیری )خودترميمی( رتوو کاهش در قابليت نگهداری آب و کاهش در این 

عملكرد خاك هاي رسي به عنوان پوششي براي زمين هاي دفن زباله تاثير گذاشته و 

قابليت آن ها را به عنوان مانعي براي جلوگيري از آلوده شدن آب هاي زیرزميني 

و تعيين كاهش مي دهد. الزم است این تغيير عملكرد در طراحي زمين هاي دفن زباله 

  مورد توجه قرار گيرد.ضخامت آن ها 
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