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 خالصه

توان از ظرفيت باربری پایين، ساختار های بادرفتی میهای بارز ماسهاز ویژگی

های ها انجام پروژهها نام برد. این ویژگیمتخلخل و نفوذ پذیری باالی آن

سازد. های تصفيه فاضالب را با مشکالت عدیده مواجه میویژه ساخت الگونی بهعمران

های عمرانی، استفاده از روش های بهبود این خواص جهت انجام پروژهیکی از روش

ها جهت باشد. در این تحقيق از پسماندهای نفتی پاالیشگاهتثبيت و بهسازی می

ها استفاده شده است. از نوع خاکهای ژئوتکنيکی این تثبيت و ارتقای ویژگی

های تثبيت شده، درصد بهينه پسماند رو ضمن بررسی خصوصيات تراکمی نمونهاین

نفتی برای تثبيت و بهسازی ماسه بادرفتی تعيين گردید و تاثير پسماند نفتی 

های انجام شده نشان های بادرفتی ارزیابی شد.آزمایشبر روی نفوذپذیری ماسه

های تثبيت شده افزایش یافته و مقدار حد خشک حداکثر نمونهداد که وزن وا

های تثبيت باشد. نفوذ پذیری نمونهدرصد می 7بهينه پسماند نفتی برای تثبيت 

 شده نيز به ميزان قابل توجهی بهبود یافته است.   

 
-تکفشاری نفتی، مقاومت  تثبیت، ماسه بادرفتی، تراکم، پسماندکلمات کلیدي: 

  ذپذیریمحوری، نفو
 

 

  مقدمه .1
 

-که به وسيله فرسایش باادی تشاکيل مای شوندهایی اتالق میبه ماسه هاي باديماسه

های وسيعی از ها گستردگی قابل توجهی در سطح کشور دارند که پهنهشوند. این ماسه

هایی از شمال و جنوب غارب کشاور را مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور و همچنين قسمت

بنادی ها عموما بسيار ناچيز بوده و دارای دانه. چسبندگی این خاک[1]شودشامل می

اسات  ها، باعث شدهبندی نامناسب و نحوه تشکيل آنباشند. دانهتقریبا یکنواخت می

هاا بسايار کا  ها ساختار متخلخل داشته و ظرفيت بااربری آنکه این نوع از ماسه

ها نسبتا زیااد باشاد. وذپذیری آنباشد. همچنين تخلخل باال باعث خواهد شد که نف

های عمرانی، از قبيل راه و ساختمان و به خصوص ساخت بنابراین برای اجرای پروژه

ها  افازایش یافتاه و های تصفيه فاضالب، باید خواص مقاومتی این نوع از خاکالگون

 های مرسوم در مهندسی ژئوتکنيک جهاتها نيز کاهش یابد. یکی از روشنفوذپذیری آن

ها با استفاده از ماواد هيادروکربنی یابی به این اهداف، تثبيت و بهسازی آندست

 باشد.می

 اناواع مختلا  اصالح خصوصيات ژئوتکنيکی تا کنون تحقيقات متعددی در زمينه

، و همچناين ای با استفاده از مواد هيدروکربنی  و مشتقات نفت خاامهای ماسهخاک

                                                 
 ، اصفهانآباددانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نج  استادیار 1

 ، اصفهانآباددانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نج  2

 لد، استرالياینزکو، دانشگاه دکترای عمراندانشجوی  3



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

کاه در  اساتی تثبيت شده با مواد نفتی انجام شدههااثرات زیست محيطی خاکبررسی 

   .شودها اشاره میادامه به بخشی از آن

کاه باا ثبيت شده با مواد قيري نشان داد هاي تدر بررسی خاك ینتایج تحقيق

افزایش مقدار قير، ميزان رطوبت بهينه براي به دست آوردن حداكثر چگاالي كااهش 

ار كل متناظر ماایع اضاافه شاده  آب و قيار  مقد در واقع یابد. در صورتي كهمي

 [.2یابد]افزایش مي

باا قيار،  تحقيقی دیگر در منطقه اوهایو آمریکا، در خصاوص تثبيات ماساه 

تواناد اساتحمام باشد. افزایش درجه خلوص ميدهنده اهميت درجه خلوص ماسه مینشان

ث كااهش عماده شدن ماسه با اماالح و ماواد آلاي باعاخاك را افزایش دهد و آغشته

 [.3شود ]چسبندگي بين خاك و قير می

كه اتصال قير باه ماواد  انجام شد نشان داد 1983در سال  نتایج تحقيقی که 

معدني سيليماتي چهار برابر بيشتر از اتصال آن به مواد معدني كربناتي است کاه 

د در مقایساه باا ماوا يدهنده فعاليت سطحي بيشتر مواد معدني سايليکاتاین نشان

 [.4باشد]ميدر هنگام تثبيت با قير كربناتي معدني 

خاك، ميزان نمك خااك نياز  PHاست که عالوه بر  همچنين تحقيقات نشان داده 

کاه باا باشاد. باه طاوریدر انجام واكنش ممانيمي مربوط به قير و خاك مؤثر مای

 [.5كند]افزایش نمك، نتایج حاصل از اصالح با قير افت مي

، 3در ميازان قيار   گر آن است کاهنتایج تحقيقی دیگر بيان ،عالوه بر این 

و مقاومات فشااري   1افزایش در وزن واحد خشک ماکزیم ، ظرفيت باربري کاليفرنيا

همچناين  .شاودشود و با افزایش قير از این مقادیر كاساته ميایجاد مي 2محوريتک

 -آهاك و قيار -كب  قيرهاي مرتثبيت كننده است که استفاده ازها نشان دادهبررسی

آماده شده باشند، باعث افزایش مقاومات ماساه  1به  4و به نسبت سيمان  كه هر د

 [.6]گرددتثبيت شده می

در تثبيت با قير، اگر در ماسه مقدار كمي مصاالح ریزداناه موجاود باشاد، 

مقاومت خاک تثبيت شده بيشتر بوده و نتيجه عمال تثبيات بهتار خواهادبود. ولاي 

درصاد در ماساه،  منجار باه نتيجاه خاوبي  25يزان ریزدانه به بيش از افزایش م

  [.5شد]نخواهد

ای باا های ماسهنشان دادند که در تثبيت لوم 1994نيز در سال  4و محمد 3یانگ

، اما زاویه اصطکاک تغييارات پسماند  نفتی چسبندگی  افزایش  قابل توجهی یافته

ر مشخص شد که رطوبت تاثير ناامطلوبی روی ی دیگ[. در تحقيق7چندانی نداشته است]

 .[8های تثبيت شده با پسماند نفتی دارد]مقاومت نمونه

نشان دادند که افزودن قير به ماسه پایاداري  1985و همماران در سال  5سال 

دهد و باعث كاهش آزادسازي عناصر شيميایي مثل ماواد معادني و خاك را افزایش مي

 .]9[شودفلزات سنگين مي

باار روي رفتااار واجااذبي  1989در سااال  6طالعااات دیگااري توساان یااارونم 

هایي با اختالط مواد آلي و خاك رس صورت گرفته است هاي نفت خام از خاكهيدروكربن

هاي مورد بررسي شادیدا  تحات ها از سطح خاککه نشان داد رفتار واجذبي هيدروکربن

 .[10باشد]تأثير نوع خاک و هيدروکربن مي

دهاد قابليات اغلاب ماواد مركاب موجاود در نتایج تحقيقی نشان ميهمچنين  

باشد. در نتيجه در حالت محلول در آب، پسماند نفتي برای حل شدن در آب پایين می

ام شاده هاای انجانتایج بررسی [.11جایي كمي در محين اطراف دارند]پتانسيل جابه

پساماند نفتای در خااک نيز نشانگر عملکرد مناسب زیست محيطی توسن یانگ و محمد 

 [.7باشد]می

توان نتيجه گرفت که مواد هيدروکربنی سنگين مانند قيار باه به طور کلی می

ای از لحاظ ژئاوتکنيکی و زیسات محيطای عملکارد های ماسهعنوان تثبيت کننده خاک

هاای آزمایشاگاهی کاه بار اسااس بررسایاند. در این تحقيق مناسبی را نشان داده

سعی شده اسات کاه اثار پساماندهای نفتای، کاه ناوعی از ماواد  ،باشداستوار می

هاای باادرفتی ماورد باشند، در بهبود خواص ژئوتکنيکی ماسههيدروکربنی سنگين می

رو ضمن تعيين درصد بهينه پسماند نفتی برای تثبيات و ارزیابی قرارگيرد. از این

                                                 
1 California Bearing Ratio(CBR) 
2 Uniaxial Compression Strenght(UCS)   
3 Yong 
4  Mohammed 
5 Salem  
6 Yaron 
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هاای تثبيات نمونه های بادرفتی ناحيه جندق اصفهان، خصوصيات تراکمیبهسازی ماسه

شود. در اداماه، ابتادا شده و تغييرات ایجاد شده در ميزان نفوذپذیری بررسی می

های مورد استفاده در تحقيق تشریح شده و سپس با ارائه نتاایج حاصال مواد و روش

 گيرد.گيری صورت میها و نتيجهاز آزمایشات، بحث بر روی آن

 

 

 

 

 
 

  هامواد و روش .2

 

 نمونه ماسه      . 1.  2

 

ن منطقه جندق، در مرکز ایرا ینزدیکاز محلی در مورد بررسي  نمونه ماسه بادرفتی

طور کلي این ناحيه داراي هاوای گارم و است. به شده تهيهشرق اصفهان  و در شمال

باال و ميزان بارنادگی و طور متوسن بهر ساالنه تبخي ميزانباشد که در آن  خشک مي

های ساطحی، افازایش های گرم سال با کاهش آباز این رو در فصل باشد.رطوبت ک  می

گيرد و باا فرساایش هاي نمکي شکل میتبخير و پائين آمدن سطح آب در منطقه، زمين

موماا دارای منشاا عها این ماسه یابد.هاي بادرفتي افزایش میي ماسهبادي  گستره

 باشند.سيليسی می

کيلومتر مرباع در نرار  10مساحت تقریبی  گيری منطقه وسيعی بهبرای نمونه 

گرفات، گيری اوليه که در منطقه صورتو تشخيص صحرایی و نمونه شد. با بررسیگرفته

ای انتخاب شود کاه  معارف خااک ناحياه ماورد های ماسه به گونهسعی شد که نمونه

متاری از ساطح زماين تهياه  5/1الای  2/0هاای ها از عمقبررسی باشد. سپس نمونه

داد کاه  هاا نشاانهای فيزیکی و مکانيکی انجام شده بر روی نموناهردید. بررسیگ

باه عناوان  1Jرو نموناه های بادرفتی منطقه خصوصيات مشابهی دارند. از ایانماسه

نماینده خاک منطقه جهت بررسی اثر پسماند نفتی در تثبيت ماسه بادرفتی  انتخاب 

 شد.

 1 در جادول آنو خصوصايات عماومی  1 کلبندی ماسه بادرفتی در شدانهنمودار

به شرح زیر انجام   ASTMهای تعيين خواص خاک طبق استاندارداست. نشان داده شده

 شده است:

؛ آزماایش ASTM D854آزمایش تعيين چگالي ویژه ماسه بار اسااس اساتاندارد 

 ز؛ آناليASTM D4318خميري براساس استاندارد تعيين حد رواني و حد خميري و شاخص

 هااگيري درصد رطوبت خاک؛ اندازهASTM D422استاندارد  اساساندازه ذرات خاک بر 

هاااي گيري پارامترهاااي نفوذپااذیري خاكاناادازه ؛ D2216 ASTM مطااابق اسااتاندارد

 ؛ASTM D2434اي براساس استاندارد دانه

 

 
 (1J)نمونه نمونه بادرفتیبندی ماسه نمودار دانه -1شکل

 

 (1J)نمونه ماسه بادرفتیعمومی مشخصات   -1جدول 
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 نمونه پسماند نفتی      .2.  2

 

د مواد نفتي، مواد باقيمانده در قسمت انتهایي و پایيني بار  طور کلي پسمانبه 

باشد. این ماده یك تركيب كمپلمس است كه اغلب شامل تركيبات سنگين تقطير نفت مي

باشاد و حااوي مقادار جزیاي هاي آروماتياك  معطار  ميمواد اشباع و هيادروكربن

دار  هاي مركب  شاخهينهاي اشباع شده شامل پارافها هستند. گروهآسفالتين و رزین

هاي بنباشاند. اغلاب هيادروكرها ميچنين سيملوپارافينو با زنجيرهاي طوالني و ه 

اند و ها جوش خوردهآروماتيكبه وسيله انواع پلي یآروماتيك موجود در پسماند نفت

هاي جاوش هاا نياز  از حلقاهيل باشاند. رزینهاي جانشين آلممممن است حاوي گروه

ها اند. آسافالتينهاي قطبي، تشميل شادهوماتيك با آلميل و سایر جانشينخورده آر

من شده اي متراك  شده  تشميلهاي چند حلقه از مقادیر زیادي آروماتيك اند كه مم

دهد [. به طور کلی تحقيقات قبلی نشان می12فلزي باشند ] -است حاوي تركيبات آلي

و  1ک به ، لزجت زیاد، وزن مخصوص نزدیکه پسماند مواد نفتی دارای نقطه جوش باال

 [. 7]وزن مولکولی باال هستند

های منطقاه در این تحقيق از پسماند نفتی پاالیشگاه اصفهان جهت تثبيت ماسه

هاای خصوصيات پساماند نفتای، آزماایش تعيين برای است. استفاده شدهمورد بررسی 

ارائه   2 نتایج آن در جدولدید که گرمختل  فيزیکی و شيميایی  بر روی آن انجام

 است.گردیده

 

 شیمیایی پسماند نفتی ی ومشخصات فیزیک  -2جدول 

-وزن

مولکولي 

(g/mole) 

 هیدروکربن

 

)آروماتیک

٪) 

هیدروکرب

های ن

 (٪)اشباع

آسفال

 تین

(٪) 

 رزین

(٪) 

 نیکل

(ppm) 

وانادی

 وم

(ppm) 

نقطه 

 جوش

(c0) 

ي ورگران

 c0   رد

100 (cs) 

وزن 

 واحد

900< 49 26 10 15 15 40 370< 55 96/0 

 

 

 روش تحقيق      .3.  2

 

 .      تعيين خصوصيات تراکمی 1 .3.  2

 

برای بررسی خصوصيات تراکمی ماسه بادرفتی، نمونه ماسه با مقادیر مختل  آب جهت 

تعيين مقدار رطوبت بهينه و وزن واحد خشک حداکثر مخلوط و متراک  گردید. بارای 

های ماسه بادرفتی تثبيت شده با پسماند نفتی نياز ی تراکمی نمونههاتعيين ویژگی

ماسه با درصد های متفاوت از پسماند نفتی مخلوط و متراک  شاد. انجاام آزماایش 

، انجااام گردیااد. نحااوه تااراک  AASHTO-T99تااراک  طبااق روش تااراک  اسااتاندارد 

متار ساانتی 10قطر ها درون قالبی به خاك به این ترتيب بود که، نمونههاي نمونه

 5/2ضربه چکاش  25تقریبا مساوی ریخته شده و هرالیه با الیه   3اینچ، در  4معادل 

  کيلوگرمی طوری متراک  شد که ارتفاع سه الیه تقریبا مساوی باشد.

 

 

 .      تعيين مقدار بهينه پسماند نفتی برای تثبيت2 .3.  2
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بر  بادرفتی جهت تعيين مقدار بهينه پسماند نفتی برای تثبيت ماسه و تااثير آن 

ختلا  از پساماند نفتاي، طباق با درصدهاي م خاک، نمونه ماسهروی مقاومت فشاري 

گرفتاه شاده در مقدار پسماند نفتاي در نرر مخلوط گردید. ASTM D4223استاندارد 

هاي تثبيت شده باا ميازان انارژي ونهباشد. نممي 9٪و  7٪،  5٪، 3٪ها این آزمایش

شاد. ایان متاراک  و سااخته  AASHTO-T99 مطابق مصرفي برابر با تراک  استاندارد

زماان   . با گذشت مادتCoCo22اند  ها در درجه حرارت آزمایشگاهي ساخته شدهنمونه

-تصور هابر روي نمونه محوریمقاومت فشاری تک یشآزماها، ساعت از ساخت نمونه 24

-تهيه نموناه در پسماند نفتی اثر مقدارتعيين  هدف از انجام این آزمایش گرفت.

در باشد. و در نتيجه تعيين مقدار بهينه آن برای فرایند تثبيت می شدهتثبيت های

  ASTM D2166-87اساتاندارد  مطاابق این تحقيق آزمایش مقاومات فشااري تاک محاوری

 .انجام شد

 های تثبيت شده.      بررسی نفوذپذیری نمونه3 .3.  2

 

مطابق با روش  هاي تثبيتیونهتعيين نفوذپذیري با بار افتان بر روي نمآزمایش  

 7، %5، %3هاي تثبيتي با %انجام گردید. بدین منرور نمونه  ASTM D2434استاندارد

 ایش نفوذپذیري قرارگرفت.ساخته شد و تحت آزمپسماند نفتی  9و %

 

 

 نتایج و بحث      .3

 

 .     تعيين خصوصيات تراکمی1 .3

 

  3و  2های در شکلاستاندارد هاي تراك  به روش آشتو نتایج حاصل از آزمایش

 ارائه شده است.

 

 
 استاندارد براي ماسه بادرفتی نمودار تراکم -2شکل 
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بادرفتی مخلوط شده با درصدهای مختلف پسماند سه براي ما استاندارد نمودار تراکم -3شکل 

 نفتي

 

ارائه شده، نشاان  2که در شکل  ،نتایج آزمایش تراک  بر روي ماسه بادرفتي

کيلو نيوتن  18برابر ی مورد بررسی دهد که وزن واحد خشك ماكزیم  ماسه بادرفتمي

باوده  8ر %طوبت بهيناه براباباشد كه در این حالت ميزان درصد رميبر متر مکعب 

  است.

ميزان حداكثر تراك   ماكزیم  که  شودمشاهده مي  3نمودار شمل  با توجه به

کيلو نياوتن بار  5/18باشد که برابر نفتي مي پسماند 7وزن واحد خشك  به ازاي %

 متر مکعب خواهد بود. 

ه نفتي اضافه شده ب كه پسماندتوان دید، هنگاميمی 3همچنين با مشاهده شکل 

-میدست خواهد آمد. هباشد، وزن واحد كمتري ب 7% ها كمتر از ميزان پسماندنمونه

هاای پوشايده توان گفت که دليل کمتر شدن وزن واحد در این حالت، کاهش سطح دانه

شاود كاه این امر سبب مي هاست.شده توسن پسماند نفتی و افزایش اصطکاک بين دانه

دسات تاري بهته و در نتيجه وزن واحاد كمها كمتر بتوانند در یمدیگر فرو رفدانه

يازان مود وزن واحاد خشاك در شاگونه كه در نماودار مشااهده ميخواهد آمد. همان

مکعب و با افزایش آن به ميزان تر مبر   کيلو نيوتن 9/17برابر  3نفتي % پسماند

شاود و نفتاي پوشايده مي ها بيشاتر از پساماندكه سطح داناهبا توجه به این  %6

مقدار وزن واحد خشك نياز افازایش  ،شودك كمتر شده و تخلخل نمونه كمتر مياصطما

 کيلو نيوتن بر متر مکعب خواهد رسيد. 4/18یافته و به 

 در ميزان پساماند به همين ترتيب وزن واحد خشك افزایش پيدا خواهد كرد تا

ن پاس از آن باا افازایش ميازا. ولي رسدبه حداکثر مقدار خود می 7نفتي برابر %

گونه اساتنباط توان اینافتد. این امر را مي، كاهش در وزن واحد اتفاق ميپسماند

با س از آن ها كامال  پر شده و پنفتي فضاهاي خالي بين دانه پسماند 7كرد كه در %

 و شاوداي با چگالي كمتر پر ميفضاهاي خالي با ماده افزایش ميزان پسماند نفتی،

مشااهده چناين در ایان شامل ه شاود. نفتي وارد مایژي تراک  بيشتر به سيال انر

% مقدار فاصله نمودار با 10نفتي به بيش از  گردد كه با افزایش ميزان پسماندمي

یابد، كه این مورد نشان دهنده افازایش ميازان منحني ميزان هواي صفر افزایش مي

فتي درشت تر   و توليد باهها به دليل اتصال چندین دانه به فضاي خالي بين دانه

 باشد.و با فضاي خالي بيشتر مي

شاود نفتاي آغشاته مي ندرود هنگامي كه خاك به پسمامي گونه كه انترارهمان

توان علت آن را ایجاد ساطح لياز و در شود كه ميوزن واحد خشك بيشتري مشاهده مي

 نفتاي دانسات. شدن به پسامانداك در زمان آغشته نتيجه كاهش اصطماك بين ذرات خ

ها در یمدیگر و در نتيجه این كاهش اصطماك موجب فرو رفتن و قفل شدن بيشتر دانه

علت ي نيز بهاچنين تخلخل سطح دانهشود. ه آن باعث افزایش وزن واحد خشك ماسه مي

 شود.ن واحد خشک ميیابد که باعث افزایش وزنفتي کاهش مي پر شدن توسن پسماند
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ماسه بادرفتي تثبيت شاده باا  محورینمودار مربوط به مقاومت فشاري تک 4 در شکل

 است. ترسي  شدهپسماند نفتی  های مختل درصد

 

 
 بادرفتیهای تثبیت شده از ماسه نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری برای نمونه -4شکل

 

گونه از نتایج آزمایش تراک  استاندارد در و همان  4 شکل نتایجمقایسه با

پسماند نفتي به  7ازاء   دست آمده به مقاومت فشاري به رفت،انترار می  3شکل 

مربع  مترکيلوگرم بر سانتی 16/1با  رسد. این مقدار برابرزیم  مقدار خود ميماك

نفتي به پسماند  5و   3هاي تثبيت شده با  نمونه باشد که در مقایسه  بامي

شود كه مقادیر چنين مشاهده ميباشد. در این شمل ه مقدار قابل توجهي باالتر مي

پسماند نفتي اثرات چندان مطلوبي بر تثبيت و باال بردن مقاومت فشاري  7بيش از  

درصد كمتر از  16پسماند نفتي به ميزان  9هاي تثبيتي با  ندارد. مقاومت نمونه

متر کيلوگرم بر سانتی 97/0و به  باشدسماند نفتي ميپ 7نمونه تثبيت شده با  

پسماند نفتي براي افزایش قابل توجه  7  بهينه رسيد. بنابراین ميزانمربع خواهد

 باشد.هاي مورد آزمایش مناسب ميهاي چسبندگي و مقاومتي خاكویژگي

 

 

 های تثبيت شده.     بررسی نفوذپذیری نمونه3 .3

 

از پسماند نفتی را که با روش  9و % 7، %5، %3با استفاده % های تثبيت شدهنمونه

تراک  استاندارد متراک  شده بودند، تحت آزمایش نفوذپذیری با بار افتان قرار 

ماسه نمونه نشان داده شده است. نفوذپذیری   3داده شد که نتایج در جدول 

هت مقایسه بهتر پسماند نفتی در جدول زیر ج 0ادرفتی نيز تحت عنوان نمونه با %ب

 است.دوباره ذکر شده

 
 با درصدهای مختلف پسماند نفتی هاي ماسه بادرفتی تثبیت شدهفوذپذیري نمونهن  -3جدول

 %0 %3 %5 %7 %9 

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

 

انده نفتاي باشد، با افزایش ميزان پسممشخص مي 3جدول گونه که از این همان

ميازان اي کاه هنگاامي گوناهها حاصل شده اسات. بهکاهش در نفوذپذیري این نمونه

برابر کاهش یافته  65رسد، ميزان نفوذپذیري تقریبا  مي 9به % 3نفتي از % پسماند

پسماند نفتای نسابت  9%این درحالی است که نفوذپذیری نمونه تثبيت شده با  است.

برابر کاهش یافته است. با توجه باه اینکاه  270با به نمونه ماسه بادرفتی تقری

باشاد، در صاورت مای 7%مقدار بهينه پسماند نفتی بارای تثبيات ماساه باادرفتی 

استفاده از این مقدار پسماند به منرور بهبود توام خواص مقاومتی و نفوذپذیری، 
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 برابار نسابت باه ماساه 180شود که نفوذپذیری به ميزان قابال توجاه مشاهده می

، پر شادن نفوذپذیری علت کاهشتوان گفت که یابد. میبادرفتی تثبيت نشده کاهش می

کاه مانناد دیگار ماواد  فضاهاي خالي و متخلخل نمونه توسن پساماند نفتاي اسات

  باشند.هيدروکربنی سنگين دارای خاصيت عایق در برابر آب می

 

 

 گيرینتيجه .4

 

ها جهت استفاده در تثبيت و االیشگاهدراین تحقيق استفاده از پسماند نفتی پ

-های بادرفتی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعيين خواص تراکمی نمونهبهسازی ماسه

های تثبيت شده، تعيين مقدار بهينه پسماند نفتی برای تثبيت و تاثير این ماده 

های تثبيت شده آزمایشات مختلفی انجام شد که نتایج آن به بر نفوذپذیری نمونه

 گردد.رح زیر خالصه میش

با افزودن پسماند نفتی به ماساه باادرفتی وزن واحاد خشاک حاداکثر آن   -

 .یابدافزایش می

های بادرفتی و بهبود مقاومت مقدار بهينه پسماند نفتی برای تثبيت ماسه  -

 باشد.می 7 آن، 

اند نفتی در نمونه، نفوذپاذیری باه ميازان قابال با افزایش مقدار پسم  -

 9 و  7 هاای تثبيات شاده باا یابد. به طوری که برای نمونههی کاهش میتوج

 یابد.برابر کاهش می 270و  180پسماند، نفوذپذیری به ميزان 
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