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چکيده
در اين پژوهش اثر حرارت و استفاده از دو نوع شوينده در پاکسازی يک خاک رسی آلوده شده به گازوئيل مورد بررسی
قرار گرفت .يک خاک رسی طبيعی به صورت مصنوعی با درصدهای گوناگون گازوئيل ( %5و  )%11آلوده گرديد .سپس
نمونه خاک آلوده شده در معرض حرارتهای  111 ،51و  151درجه سانتیگراد مورد پاکسازی قرارگرفت .عالوه بر آن
پاکسازی به وسيله شويندههای  Tween 80و  SDSهم صورت پذيرفت .آزمايشهای فيزيکی و مکانيکی شامل حدود
اتربرگ ،دانهبندی ،تراکم و مقاومت تک محوری روی نمونههايی از خاک طبيعی آلوده شده و خاک پاکسازی شده ،از دو
روش پيش گفته انجام گرديد .نتايج نشان داد که افزودن گازوئيل موجب تغييراتی در اندازه ذرات ،حدود اتربرگ ،تراکم و
مقاومت خاک می گردد که اين تغييرات تابعی از درصد گازوئيل است .عالوه بر اين نتايج نشان داد که هر دو روش
حرارتی و استفاده از شوينده در پاکسازی خاک به ويژه خاک حاوی  %5گازوئيل مؤثر میباشد ليکن عملکرد شويندهها در
پاکسازی خاک مؤثرتر است .با افزايش درصد آالينده از  %5به  %11عملکرد هر دو روش به ويژه مواد شوينده کاهش
میيابد.
واژههای کليدی :گازوئيل ،خاک رس ،پاکسازی ،روش حرارتی ،شستشو ،آلودگی

مقدمه

3

آلودگی يک ماده يا ترکيب شيميايی است که در بلندمدت يا
کوتاهمدت زندگی انسان و محيط زيست را به خطر میاندازد
) .(Estabragh et al. 2014رشد سريع صنايع و توسعه مناطق
شهری در کشورهای صنعتی و توسعه يافته موجب آلودگی خاک
و آب گرديده و در حال حاضر يکی از مسائل مهم زيست
محيطی برای بشر محسوب میگردد .آلودگی میتواند بوسيله
آاليندههای معدنی (فلزات سنگين و )..يا آاليندههای آلی
(هيدروکربنهای نفتی و مشتقات آنها) بوجود آيد .آاليندههای
هيدروکربنی نفتی معموالً به صورت ( DNAPLsمواد سنگينتر
از آب) و ( LNAPLsمواد سبکتر از آب) در محيط يافت می
شوند ) .(Estabragh et al. 2014میتوان گفت آلودگی خاک
بهصورت يک پتانسيل خطرناک در مقابل سالمتی زندگی انسان
و محيط اطراف مطرح است.
در بسياری از موارد مواد زائد بدون توجه خاصی به داخل
زهکشها ريخته میشوند و يا در محلهای نامناسب انبار
* نويسنده مسئولbabalar@ut.ac.ir :

میشوند که اين امر سبب آلوده شدن خاک طبيعی میگردد
) .(Kiem et al., 2003خاک محيطی پيچيده و در تقابل
هميشگی با عوامل محيطی مانند آب و هوا میباشد
) .(Schwarzenbach et al., 2003در نتيجه آلودگی خاک
میتواند منجر به آلودگی آبهای سطحی و زيرزمينی و نيز هوا
شود) .(Fent. 2003آلودگی خاک به مواد هيدروکربنی نفتی
ممکن است ناشی از نشت اين مواد از مخازن نفتی ساخته شده
زيرزمينی يا روزمينی باشد .به گونهای که ) EPA (1988اعالم
نمود در حدود  25درصد از مخازن نفتی در آمريکا ،مسئله نشت
وجود دارد .تخريب تصادفی خطوط انتقال مواد نفتی و پااليشگاه
ها و همچنين ورود فاضالب پااليشگاهها به محيط خاک نيز
موجب آلودگی خاک میشود .مواد آالينده وقتی وارد خاک
میشوند برحسب نوع دانهبندی خاک ،معموالً جذب ذرات خاک
میگردند و يا در فضای بين ذرات قرار میگيرند .بنابراين
واکنش خاک با مواد آالينده نه تنها وابسته به شرايط محيطی
است بلکه عواملی مانند دانهبندی ،تبادل يونی و نوع کاتيونهای
خاک نيز در اين رابطه تأثير گذارند ).(Fang.1997
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پاکسازی خاکهای آلوده به مواد هيدروکربنی نفتی
همواره مورد توجه محققين بوده و روشهايی در اين زمينه ارائه
گرديده است ) .(Chu and Kwan.2003پاکسازی خاک آلوده در
محل انجام میگيرد و يا اينکه خاک به محل ديگری منتقل و در
آنجا ايزوله (جداسازی) میگردد بهگونهای که بعداً مورد
پاکسازی قرار میگيرد و يا اينکه در آنجا دفن میشود .روشهای
متعددی برای پاکسازی خاک در حالت درجا و يا غير درجا
پيشنهاد شدهاست )(Eliss et al.1984; EPA.1985که شامل
روشهای بيولوژيکی ،فيزيکی و شيميايی میباشد .انتخاب روش
پاکسازی عالوه بر مسائل اقتصادی به عواملی مانند نوع خاک،
درجه اشباع ،وضعيت زمين شناسی (ابعاد گسترش آلودگی،
شرايط آب زيرزمينی ،شرايط آب و هوايی و نوع آلودگی) بستگی
دارد .بنابراين با توجه به شرايط موجود همواره میتوان بهترين
روش پاکسازی را انتخاب نمود .از ميان روشهای ذکر شده
کاربرد روش بيولوژيک احتياج به زمان طوالنی دارد و از طرفی
اجرای آن در آزمايشگاههای ژئوتکنيک به علت نياز به ادوات و
لوازم ويژه امکانپذير نمیباشد .استفاده از روش شيميايی موجب
وقوع تعدادی واکنشهای شيميايی برگشت ناپذير در خاک
میگردد که بهعنوان روش Solidification/Stabilization
میباشد .اين روش بيشتر جهت تثبيت آالينده و جلوگيری از
انتقال آن به اليههای زيرين و منابع آب زيرزمينی انجام
میپذيرد .روشهای فيزيکی موجود شامل شستشو ،اعمال
حرارت ،يا بخار ،استفاده از شويندهها و  ...می باشد.
گروهی از پژوهشگران معتقدند استفاده از روش حرارتی
موجب تغيير ماهيت خاک (حدود اتربرگ و  (...میشود .ليکن
) (Wang et al. 1990از پژوهشهای خود نتيجهگيری کردند که
اعمال حرارت تا  211درجه سانتیگراد در تغيير ماهيت خاک
تأثيری ندارد.
روش شستشو ) (Washing and Flushingنيز برای
پاکسازی خاکهای آلوده مورد استفاده قرار میگيرد .در اين
روش تزريق مواد شستشو دهنده از طريق ترانشههای سطحی،
زهکشهای افقی يا عمودی در داخل خاک آلوده صورت می
پذيرد که تحت عنوان شستشوی درجا هم ناميده میشود .در
اين روش آب يا مخلوط آب و ماده افزودنی جهت عمل شستشو
و حل ماده آالينده بکار میرود .راندمان پاکسازی خاک به
نفوذپذيری آن بستگی دارد بهگونهای که در نتيجه نفوذپذيری
بيشتر نتايج بهتری حاصل خواهد شد .محلول بودن ماده آالينده
در آب نيز يکی از عواملی است که در راندمان پاکسازی تأثير
زيادی دارد ) .(Mulligan et al.2001شويندهها )(Surfactants
دارای کاربرد زيادی در زمينه پاکسازی خاکهای آلوده به مواد

هيدروکربنی هستند () .Singh et al.2009شويندههای مورد
استفاده در پاکسازی خاک مشابه دترجنتها میباشند که
محصولی از هيدروکربنهای پارافينی موجود در نفت هستند .در
اين ترکيبات الکلهای يک عاملی شامل  12تا  21کربن را
بوسيله اسيد سولفوريک بصورت يک ترکيب سولفات اسيد در
میآورند که دارای قدرت انحالل زيادی میباشند .مولکول آنها
دارای يک بخش با بار مثبت و بخشی ديگر با بار منفی است.
شويندههای مورد استفاده در پاکسازی خاک اکثراً ترکيبات آلی
هستند که متشکل از دو بخش آبدوست و غير آبدوست
میباشند () Mehrasebi et al. 2013که بخش غير آبدوست به
هيدروکربن متصل شده و قسمت آبدوست در آب قرار میگيرد
و به معلق ماندن و حل شدن آلودگی در آب کمک میکند و
درنتيجه آلودگی بهصورت امولسيون در آمده و با آب خارج
میگردد .محلول شوينده را میتوان از خاک جدا نمود و يا
میتوان با روش تغيير شرايط شيميايی و ترکيب اين مواد با مواد
هيدروکربنی موجود در خاک و نهايتاً رسوب نمک حاصل در
محيط مورد نظر ،از آلودگی آب جلوگيری کرد .عوامل اصلی در
انتخاب شوينده جهت پاکسازی خاک آلوده را میتوان محلول
بودن در آب در دمای معمولی ،جذب کمتر به خاک ،مؤثر بودن
در غلظت کم (کمتر از  ،)%3سمی نبودن برای انسان و گياه و
حيوان و اقتصادی بودن را نام برد). (Mulligan et al.2001
پژوهشگرانی مانند ( )Singh et al.2009از سورفکتنت  SDSدر
پاکسازی خاک آلوده به روغن موتور استفاده کردند و گزارش
کردند اين ماده در پاکسازی خاک بسيار مؤثر بوده است .اخيراً
محققينی مانند () Seid Razavi et al.2011و (Golshan et al.
)2014اثر بيوسورفکتانتها (شوينده های زيستی) را در
پاکسازی خاک آلوده به نفت خام و گازوئيل مورد بررسی قرار
دادند و نتيجه گيری نمودند اين نوع شوينده ها در پاکسازی
خاک بسيار موثر هستند.
پاکسازی خاکهای آلوده به مواد آالينده يکی از مسائل
مهم زيست محيطی است که بر حيات جانوران و نباتات تأثير
میگذارد .در اين پژوهش يک خاک رسی به صورت مصنوعی به
مقادير  %5و  %11گازوئيل آلوده گرديد و سپس خاک آلوده
شده از روش حرارتی و استفاده از مواد شوينده مورد پاکسازی
قرار گرفت .مقايسه ميان ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی (حدود
اتربرگ ،دانهبندی خاک ،تراکم و مقاومت تکمحوری) خاک
پاکسازی شده و خاک طبيعی انجام گرفت تا مشخص شود کدام
يک از روشهای مورد استفاده قادر است خاک را به حالت اوليه
خود نزديک کند .همچنين ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی
(دانهبندی ،حدود اتربرگ ،تراکم و مقاومت) خاک آلوده به
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گازوئيل نيز مورد بررسی قرار گرفت تا علل تغيير در خواص
فيزيکی و مکانيکی آن مشخص گردد.
بررسی منابع موجود نشان میدهد که معموالً ارزيابی
درجه پاکسازی خاکهای آلوده شده به فلزات يا هيدروکربنهای
نفتی از روش ( GCکروماتوگرافی گازی) صورت میپذيرد .اين
در حالی است که مطالعه درباره ارزيابی پاکسازی از طريق
اندازهگيری عوامل فيزيکی و مکانيکی خاک پاکسازی شده بسيار
محدود میباشد .بنابراين هدف از اين تحقيق عبارت است از
بررسی درجه پاکسازی يک خاک آلوده شده به درصدهای
مختلف گازوئيل از طريق اندازهگيری پارامترهای فيزيکی و
مکانيکی (دانه بندی ،حدود اتربرگ ،تراکم و مقاومت) خاک.
اندازهگيری اين پارامترها برای خاک طبيعی و خاک پاکسازی
شده و مقايسه با يکديگر نشاندهنده ميزان پاکسازی خاک
خواهد بود.
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جدول  .3مشخصات فيزيکی خاک مورد استفاده

مشخصه

استاندارد

وزن مخصوص دانههای جامد
ماسه ()%
سيلت ()%
رس ()%

)(Gs

حد روانی ))%( (LL
حد خميری ))%( (PL
نشانه خميری ))%( (PI
طبقهبندی متحد )(USCS
درصد رطوبت بهينه ))%( (Wopt
وزن واحد حجم خشک حداکثر
()kN/m3( )γdmax

مواد و روشها

مقدار

ASTM-D-054

2/61
15/2
53/1
25/4

ASTM-D-4310

41/1
21/1
21/1

ASTM-D-2401

CL

11/3
11/5

جدول  -2مشخصات شيميايی خاک مورد استفاده

مواد مورد استفاده در اين پژوهش خاک ،گازوئيل ،آب و
سورفکتنتهای SDSو  Tween 80میباشند که ويژگیهای
آنها به شرح زير است.
الف) خاک

در اين پژوهش از يک خاک رسی که مطابق طبقهبندی
 Unifiedاز نوع ( CLرس با پالستيسيته پايين) میباشد
استفادهشده است .نتايج آزمايش تراکم خاک رس با پالستيسيته
پايين نشان داد اين خاک دارای حد روانی  41درصد ،حد
خميری  21درصد و شاخص خميری  21درصد میباشد .نتايج
آزمايش تراکم استاندارد اين خاک نشان داد که رطوبت بهينه و
وزن واحد حجم خشک بيشينه اين خاک به ترتيب برابر 11/3
درصد و  11/5 KN/m3میباشد .مشخصات فيزيکی و شيميايی
خاک مورد استفاده مطابق با استاندارد  ASTMتعيين گرديده و
به ترتيب در جدولهای  1و  2آورده شده است.
ب) گازوئيل

گازوئيل به عنوان ماده آالينده مورد استفاده قرار گرفته و مطابق
اطالعات ارائه شده توسط شرکت ملی نفت دارای ثابت
دیالکتريک  2در  11درجه فارنهايت و جرم واحد حجم Kg/m3
 021-061و نقطه جوش  305درجه سانتی گراد میباشد.
ج) شوينده

در اين کار پژوهشی از يک شوينده آنيونی با نام
) Dodecyl Sulfate (SDSو يک شوينده غير يونی با نام
 Tween 80در پاکسازی خاک استفاده شده است .مشخصات
شويندههای مورد نظر در جداول  3و  4آورده شده است.
Sodium

مشخصه

مقدار

pH
(dS/m) EC
(meq/Lit) K+
(meq/Lit) Ca2+
(meq/Lit) SO42(meq/Lit) Mg2+
(meq/Lit) Cl(meq/Lit) CO32
(meq/Lit) HCO3-

0/4
6/42
3/4
11/3
32/5
15/2
32/0
1/1
3/1

جدول  -1مشخصات SDS

مشخصه

مقدار
Sodium Dodecyl
Sulfate
NaC12H25SO4
200/5

واحد اندازهگيری

نام

-

فرمول شيميايی
وزن مولکولی
کالس شوينده
حد بحرانی تشکيل
مايسل

g
-

Anionic

mM

6-0

جدول  -7مشخصات Tween 80

مشخصه

واحد
اندازهگيری

نام
فرمول شيميايی
وزن مولکولی
کالس شوينده
حد بحرانی تشکيل مايسل

g
mM

مقدار
Tween 80
C64H124O26
1311
Nonionic
1/112
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تهيه نمونههای آزمايشگاهی

نمونههای مورد استفاده شامل خاک طبيعی ،خاک آلوده به
گازوئيل و خاک پاکسازی شده میباشند .در تهيه نمونههای
آلوده شده به گازوئيل درجه آلودگی به عنوان درصدی از وزن
آالينده به مخلوط خاک خشک شده در هوا اضافه گرديد .در
تهيه نمونهها آلودگی به ميزان  %5و  %11وزنی خاک در نظر
گرفته شده است .انتخاب درجه آلودگی  %5و  %11به اين دليل
میباشد که حداقل آلودگی به ميزان  %3مطابق طبقهبندی
ايالت نيوجرسی آمريکا ) (Pincus et al.1995بهعنوان ماده
زيانآور در محيط زيست در نظر گرفته شده است .با محاسبه
وزن آالينده (گازوئيل) ،آالينده مورد نظر به صورت اسپری روی
 6کيلوگرم خاک دارای رطوبت اوليه  %3که در يک سينی
مخصوص قرار گرفته بود پخش و هم زمان عمل اختالط صورت
پذيرفت .مخلوط حاصل به مدت يک هفته جهت انجام واکنش
های شيميايی بين خاک و آالينده در يک کيسه پالستيکی
نگهداری شد .سپس تراکم استاندارد بر روی نمونههای خاک
طبيعی آلودهشده به گازوئيل و پاکسازیشده انجام و وزن واحد
حجم خشک حداکثر و رطوبت بهينه برای آنها تعيين گرديد.
آمادهسازی نمونههای اصلی برای انجام آزمايش مقاومت فشاری،
از روش تراکم استاتيکی با توجه به رطوبت بهينه و وزن واحد
حجم خشک حداکثر حاصل از آزمايش تراکم استاندارد مربوط،
صورت پذيرفت .قالب مورد استفاده در آزمايش تراکم استاتيکی
دارای طول و قطر داخلی به ترتيب برابر  111و  51ميلیمتر
بوده و عمل تراکم با استفاده از يک دستگاه بارگذاری با سرعت
 1/5 mm/minانجام شد و بنابراين نمونههای حاصل دارای قطر
و ارتفاع  51و  111ميلیمتر میباشند.
آزمايشها

آزمايشهای انجام شده شامل آزمايشهای حدود اتربرگ ،دانه
بندی  ،تراکم و مقاومت فشاری برای نمونههای خاک طبيعی،
خاک آلوده شده به گازوئيل و خاک پاکسازی شده میباشند.
اين آزمايشها مطابق با استاندارد  ASTMصورت پذيرفت .در
آزمايش تکمحوری که برای تعيين مقاومت نمونهها مورد
استفاده قرار گرفت سرعت بارگذاری  1 mm/minدر نظر گرفته
شد .سپس تغييرات بار اعمال شده و تغيير طول ايجاد شده
بطور مرتب تا لحظه گسيختگی نمونه ثبت گرديد.
پاکسازی بوسيله شوينده

جهت پاکسازی نمونههای آلوده به گازوئيل به اندازه  %25وزن
آالينده از شوينده  Tween 80و  %51وزن آالينده از شوينده
(Singh et
 SDSمطابق روش توصيه شده توسط

) al.2009;Meegoda and Ratnaweera 1995استفاده شده
است .شوينده مورد نظر در آب حل شده و سپس رطوبت خاک
تا حد روانی افزايش يافت و مخلوط خاک و سورفکتنت حاصل
به مدت  2ساعت به طور مداوم همزده شد بهگونهای که اختالط
کامل ميان خاک و سورفکتنت صورت پذيرفت .پس از طی زمان
الزم برای ته نشينی خاک ،مايع تجمع يافته روی سطح خاک
بوسيله سيفون تخليه گرديد .عمل ته نشينی برای خاک چند
روز طول کشيد و سپس خاک در هوای آزاد خشک شد و
آزمايشهای مورد نظر روی آن انجام شد.
پاکسازی بوسيله حرارت

نمونههای خاک آلوده شده به گازوئيل در دماهای  111 ،51و
 151به مدت يک هفته در آون قرار داده شد و سپس نمونه
مورد نظر از اون خارج شد و در دمای آزمايشگاه قرار داده شد و
آزمايش های مورد نظر روی آن انجام گرفت.

نتايج
جداول شماره  5و  6نتايج حدود اتربرگ ) (LL, PL, PIرا برای
خاک طبيعی و خاک حاوی  5و  11درصد گازوئيل نشان می
دهد .عالوه بر اين در اين جداول نتايج حدود اتربرگ برای خاک
پاکسازی شده از گازوئيل با اعمال درجه حرارتهای  111 ،51و
 151و نيز استفاده از شويندههای  SDSو  Tween 80آورده شده
است .همانگونه که در اين جداول نشان داده شده است ،حد
روانی ) ،(LLحد خميری ) (PLو شاخص خميری ) (PIبرای
خاک طبيعی به ترتيب  21 ،41و  21درصد میباشد ،ليکن اين
مقادير برای خاک اختالط يافته با  %5گازوئيل معادل  22 ،51و
 20تغيير يافته و برای خاک حاوی  11%گازوئيل برابر  31 ،56و
 26درصد گرديده است .مقايسه نتايج مذکور با نتايج بدست
آمده برای خاک طبيعی نشان دهنده آن است که افزودن
گازوئيل موجب افزايش اين حدود گرديده است و اين افزايش
تابعی از افزايش درصد گازوئيل در خاک میباشد .نتايج نشان
میدهد حدود اتربرگ بهويژه حدروانی برای خاک پاکسازی شده
با اعمال درجه حرارت تغيير مینمايد .بهطوری که حدود اتربرگ
برای خاک پاکسازی شده که حاوی  %5گازوئيل است با اعمال
درجه حرارت  151 Cبرابر  LL=31%و  PL=25%و PI=6%
میباشد .و اين حدود در همين درجه حرارت برای خاک
پاکسازی شده از خاک اختالط يافته با  %11گازوئيل به ترتيب
معادل  21 ،31و  11درصد گرديد .اين تغييرات برای ساير
درجه حرارتهای اعمال شده نيز مشاهده گرديد .حدود اتربرگ
خاک پاکسازی شده با استفاده از شويندههای  SDSو Tween
 80نيز نسبت به خاک طبيعی کاهش میيابد (جدولهای  5و
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 .(6ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﺷﻮﯾﻨﺪه  SDSﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ

١٠٠

 5و  6درﺻﺪ رس ،ﺳﯿﻠﺖ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي
داﻧﻪﺑﻨﺪي ﯾﺎدﺷﺪه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ داراي  25/4درﺻﺪ رس  59/ 3درﺻﺪ

٨٠
۶٠
Natural soil
Soil+5% gasoline
T=50
T=100
SDS
Tween 80

١٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٠٫١٠٠

٠٫٠١٠

ﻗﻄﺮ

)(mm

٠
٠٫٠٠٠

٠٫٠٠١

ﺷﮑﻞ  – 1ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ  %5ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
و ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه
١٠٠
٨٠
۶٠
Natural soil

۴٠

Soil+10%
gasoline
T=50

٢٠

T=100

رد ﺷﺪه از اﻟﮏ )(%

اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺳﯿﻠﺖ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮده ﺧﺎك ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﺳﺖ.

٢٠

T=150

ﺳﯿﻠﺖ و  15/28درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاي
ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ  5و  10درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از  %21رس% ،
 62/ 37ﺳﯿﻠﺖ و  16/ 63 %ﻣﺎﺳﻪ و  6%رس  72%ﺳﯿﻠﺖ و 22%
ﻣﺎﺳﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ رس و

۴٠

رد ﺷﺪه از اﻟﮏ )(%

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺎك
اﺧﺘﻼط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ) 5و  10درﺻﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي
داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺮارت (T=50,
)100, 150و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎي  SDSو  Tween 80در
اﺷﮑﺎل ﺷﻤﺎره  1و  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪولﻫﺎي ﺷﻤﺎره
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T=150

١٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠

٠٫١٠٠

ﻗﻄﺮ

٠٫٠١٠

٠
٠٫٠٠٠

٠٫٠٠١

)(mm

ﺷﮑﻞ  – 2ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ %10
ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪه

ﺟﺪول -5ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ  % 5ﮔﺎزوﺋﯿﻞ

)εa (%

)qa (kPa

6/2
7/6
7/42
7/25
5/35
5/4
5/4

191
165
171
179
181/8
219/3
192

)ɣdmax(KN/m3) wopt (%
17/3
18
16/3
16/2
16/2
17/2
16/5

17/5
17
17/6
17/71
17/73
17/25
17/2

)PI (%

)PL (%

)LL (%

20
28
12
8
6
14
12

20
22
25
25
25
27
22

40
50
37
33
31
41
34

ﻣﺎﺳﻪ ) (%ﺳﯿﻠﺖ ) (%رس )(%
15/28
16/63
27/7
34
38/1
28
21

59/32
62/37
57/3
57/8
54/5
52
62

ﻣﻮاد
ﻃﺒﯿﻌﯽ CL

 25/4ﺧﺎك
 21ﺧﺎك  %5 +ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
13
T= 50 ͦ C
8/2
T= 100 ͦ C
7/4
T= 150 ͦ C
SDS
20
Tween 80
17

ﺟﺪول -6ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺣﺪود اﺗﺮﺑﺮگ ،ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ  %10ﮔﺎزوﺋﯿﻞ

)εa (%
6/35
6/2
6/1
5/8
6
5/8

)ɣdmax(KN/m3) wopt (%) qa (kPa
111/2
121
130
150
119/8
122/7

14
14/83
15
16/21
14/71
14/65

17/16
17/12
17/5
17/8
17/14
17/18

)PI (%

)PL (%

)LL (%

26
20
18
17
18
17

30
22
21
20
22
21

56
42
39
37
40
38

ﻣﻮاد
ﻣﺎﺳﻪ ) (%ﺳﯿﻠﺖ ) (%رس )(%
ﺧﺎك  %10 +ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
6
72
22
T= 50 ͦ C
3/1
64/1
32/8
2/7
63/3
34
T= 100 ͦ C
0
61
39
T= 150 ͦ C
SDS
4
60
36
Tween 80
0
67/99
32/01

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﺻﺪﻫﺎي رس ﺳﯿﻠﺖ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﺑﺮاي ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ

ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎي ﺷﻤﺎره  3و  4ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺮاﮐﻢ
را ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺎك اﺧﺘﻼط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  5و  10درﺻﺪ

رس ﺗﻮده ﺧﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺎك اﺧﺘﻼط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ
 5و  10درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ

ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺮارت در
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎي  SDSو

در آنﻫﺎ ﺳﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﺪه
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎي  SDSو  Tween 80ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻬﺴﺎزي

Tween 80ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺣﺎﻻت

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎك اﯾﺮان ،دورة  ،47ﺷﻤﺎرة  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎك در ﺟﺪاول  5و  6آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

در ﺟﺪاول  5و  6ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺸﯽ

در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاول ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و
وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 17/3 %
و  17/5 KN/m3ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺣﺎوي 5 %

ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ روي داده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎك
ﻃﺒﯿﻌﯽ  191 kPaدر ﮐﺮﻧﺶ  6/2 %ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار

ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  18%و  17 KN/m3ﮔﺮدﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎك
اﺧﺘﻼط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  10%ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻪ  14%و  17/16 KN/m3ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺣﺎوي  5و  10درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻪ  165 kPaو kPa

 111/2ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه از
ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺮارت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺮارت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﺎك

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﻣﯽﮔﺮدد و
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﭘﺎكﺳﺎزي ﺷﺪه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﮏ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن

ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ) 5و  10درﺻﺪ(
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﮏ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه از  5درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﻮﯾﻨﺪه  SDSﻣﻌﺎدل  17/25 KN/m3 17/2 %اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه از
 5و  10درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در دﻣﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  150 ͦ cﻣﻌﺎدل kPa
 181/8و  150 kPaﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﯾﻨﺪه  Tween 80ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﺑﻪ  16/5 %و  17/2 KN/m3ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮاﮐﻤﯽ

ﺑﺮاي ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه و از  5و  10درﺻﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
 Tween 80ﺑﺮاﺑﺮ  192 kPaو  122/7 kPaﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه از  10%ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل SDS

٢۵٠

در ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺧﺎك ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﻪ  14/ 65 %و وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﮏ ﺧﺎك ﺑﻪ 17/18 KN/m3
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ  14/ 7 %و وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﺸﮏ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻪ  17/4 KN/m3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Tween 80
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ﺷﮑﻞ  – 6ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺗﻨﺶ-ﮐﺮﻧﺶ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﺎك آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ
 %10ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ،ﺧﺎك ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮﯾﻨﺪه

ﺑﺤﺚ
ذرات رس در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ )ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﺗﺮ( ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ذرات ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ
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يونهای مثبت محکم به سطح ذرات رس میچسبند .معمو ًال
وجود کاتيونها در اطراف ذرات رس برای خنثی نمودن بار
منفی آنها ضروری میباشند .در هر حال مجموعهای از کاتيون
ها و آنيونها در اطراف ذره رس وجود دارند که با افزودن آب به
خاک ،آنها در اين محلول به صورت شناور در میآيند .معموالً
تراکم کاتيونها در اطراف ذره رس زيادتر است و با دور شدن از
ذره رس ميزان آن کاهش يافته و برعکس تعداد آنيونها افزايش
میيابد .اين سامانه که متشکل از ذرات باردار است تحت عنوان
اليه مضاعف  DDLنامگذاری شده است .به هر حال  DDLروی
سطح خارجی ذرات رس تشکيل میگردد و ضخامت آن به
عواملی مانند ضريب دیالکتريک ،درجه حرارت ،غلظت مايع
الکتروليت و غيره بستگی دارد .تغيير در ضخامت اين اليه
موجب تغييراتی در ساختمان خاک میگردد.
 Fangبرای بيان واکنش يک خاک نسبت به يک آالينده
آلی در سال  1997ضريبی را بنام شاخص حساسيت معرفی کرد
که مقدار آن بين  1-1تعيين گرديد .مقدار اين شاخص برای
خاکهای دانهای بين  1/11-1/1و برای خاکهای رسی بين
 1/6-1/3میباشد .هرچه مقدار اين شاخص بيشتر باشد نشان
دهنده واکنش بيشتر خاک نسبت به آالينده است .بنابراين در
خاکهای دانهای واکنش خاصی بين آالينده و ذرات خاک
صورت نمیپذيرد .آالينده در فضای بين ذرات قرار میگيرد و يا
به صورت پوششی سطوح ذرات را پوشش میدهد .با توجه به
مقدار اين شاخص نتيجهگيری میشود که در مورد خاکهای
چسبنده واکنشهايی بين ذرات خاک و ماده آالينده صورت می
پذيرد به گونهای که نتيجه اين واکنشها افزايش نيروی جاذبه و
کاهش ضخامت اليه مضاعف است .اين مقدار کاهش ضخامت
اليه مضاعف با ضريب ثابت دیالکتريک آالينده متناسب
میباشد .تغيير در ضخامت اليه مضاعف موجب تغيير در
ساختمان خاک میشود به گونهای که کاهش در ضخامت اليه
مضاعف موجب ايجاد ساختمان فلکوله در خاک میگردد .در اين
نوع ساختار ذرات خاک از طريق سطوح ،گوشه و لبهها به
يکديگر وصل میشوند .به عبارت ديگر ذرات به هم میچسبند و
ذرات درشتتر تشکيل میشود.
نتايج حدود اتربرگ برای خاک آلوده شده به  5و 11
درصد گازوئيل نشان داد که حد روانی آنها نسبت به خاک
طبيعی افزايش میيابد .اين نتايج با يافتههای پژوهشگران
ديگری مانند ) (Khosravi et al.2013مطابقت دارد .آنها نيز
دريافتند با افزودن گازوئيل به خاک تا مقدار  %12حد روانی
افزايش يافته و افزايش درصد گازوئيل بيش از  %12کاهش حد
روانی را به دنبال خواهد داشت .بنابراين اين نتايج با فرض ايجاد

ساختمان فلکوله (دانهای شدن) خاکريز دانه که به آن اشاره
شد مطابقت ندارد .میتوان گفت افزودن گازوئيل به خاک
موجب افزايش گرانروی مخلوط میگردد و اين افزايش موجب
میگردد مخلوط ياد شده نيروی مقاومی در برابر روان شدن از
خود نشان دهد که اين امر باعث افزايش حد روانی میگردد.
حدود اتربرگ برای خاک پاکسازی شده بوسيله حرارت،
نشان میدهد که  LLبه ويژه با افزايش درجه حرارت کاهش می
يابد و مقايسه اين حدود برای درصدهای آالينده  5و  11درصد
نشان میدهد که کاهش مقدار  LLبرای  %5گازوئيل در دماهای
گوناگون نسبت به  %11بيشتر است .اين مورد را میتوان چنين
توجيه کرد که در درجه حرارت ثابت مقدار مشخصی از گازوئيل
تبخير میگردد .لذا برای  %11گازوئيل مقدار باقيمانده آن در
خاک پاکسازی شده نسبت به  %5به بيشتر است .وجود درصدی
از گازوئيل (گازوئيل باقيمانده در خاک آلوده به  %11گازوئيل)
موجب میگردد که توده خاک دارای گرانروی بيشتری نسبت به
خاکی که مقدار اوليه گازوئيل آن  %5بوده گردد و در برابر روان
شدن از خود مقاومت بيشتری نشان دهد .همان گونه که در
جداول  5و  6مشاهده میگردد حد روانی خاک حاوی %11
گازوئيل بهسازی شده در اثر حرارت بيشتر از خاک بهسازی
شده با  %5گازوئيل است .در خاکهای بهسازی شده بوسيله
شوينده  SDSو  Tween 80مقدار حد روانی مشابه خاک طبيعی
است و ليکن آزمايش تراکم استاندارد نشان میدهد که خاک
آلوده شده به  %5گازوئيل دارای وزن واحد حجم خشک حداکثر
 11 KN/m3و رطوبت بهينه  %10میباشد؛ اما درخاک آلوده به
 %11گازوئيل مقادير وزن واحد حجم خشک حداکثر و رطوبت
بهينه به ترتيب به  11/16 KN/m3و  %14میگردد که کاهش در
مقادير پارامترهای تراکمی به ويژه رطوبت بهينه مشاهده
میشود .ميتوان گفت در حالت خاک آلوده به  %11گازوئيل
بخش زيادی از فضای بين ذرات نسبت به  %5گازوئيل از ماده
آالينده پر شده و اين امر موجب میگردد که در درصد رطوبت
کمتری نسبت به  %5گازوئيل خاک به نقطه بهينه برسد.
پارامترهای تراکمی (رطوبت بهينه ،وزن واحد حجم
خشک حداکثر) خاک پاکسازی شده بوسيله  SDSو Tween80
برای  %5گازوييل مشابه خاک طبيعی است ليکن برای  %11اين
مقادير به ويژه مقادير رطوبت بهينه اختالف قابل مالحظهای با
خاک طبيعی دارند بهگونهای که رطوبت بهينه خاک طبيعی
 %11/3است که برای  SDSو  Tween 80رطوبت بهينه به ترتيب
به  %14/11و  %14/65تغيير میيابد؛ که اين امر میتواند ناشی
از آن باشد که در اين حالت مقداری از گازوئيل در فضای بين
ذرات باقیمانده و عمل پاکسازی به طور کامل صورت نپذيرفته
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است بنابراين میتوان گفت مقدار ماده شوينده کافی نبوده و
میبايست مقدار آن بيش از  %51وزن آالينده باشد .منحنیهای
تنش کرنش در اشکال  5و  6نشان میدهد که افزودن گازوئيل
به خاک موجب کاهش مقاومت نهايی نسبت به خاک طبيعی
میگردد و اين کاهش همراه با افزايش درصد گازوئيل است .اين
نتايج با فرض اينکه افزودن گازوئيل موجب کاهش اليه مضاعف
و ايجاد ساختمان فلکوله بيشتر نسبت به خاک طبيعی میگردد
و می بايست مقاومت نسبت به آن افزايش يابد مغايرت دارد .اين
(Moore and
نتايج با يافتههای پژوهشگرانی مانند
) Mitchall.1974و ) (Sridharan and Rao.1979مطابقت ندارد
زيرا آنها گزارش نمودند که افزودن ماده آالينده به خاک موجب
افزايش مقاومت خاک میگردد ليکن نتايج بدست آمده با نتايج
ارائه شده توسط ) (Ratnaweera and Meegoda.2005سازگاری
دارد .دليل کاهش مقاومت با افزودن آالينده را میتوان اين گونه
بيان نمود که ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی خاکهای آلوده
ممکن است متأثر از پارامترهای ديگری غير از ضريب ثابت
دیالکتريک هم باشد .در اين باره میتوان گفت گازوئيل دارای
گرانروی بيشتری نسبت به آب است لذا سهولت جابهجايی ذرات
در اثر اعمال بار در آن بيشتر است و لذا مقاومت کاهش میيابد
و هرچه درصد گازوئيل بيشتر باشد عمل جابهجايی بيشتر و در
نتيجه کاهش مقاومت نيز بيشتر است .همان گونه از جداول  5و
 6و شکلهای  5و  6مشخص است مقاومت نهايی خاک طبيعی
 131 kPaاست ،ليکن افزودن  5و  11درصد گازوئيل موجب
تغيير مقاومت به  165 kPaو  111/2 kPaمیگردد که
نشاندهنده کاهش مقاومت با افزايش درصد گازوئيل است .اين
(Ratnaweera and
نتايج با يافته پژوهشگرانی مانند
) Meegoda.2005سازگاری دارد .مقاومت نهايی خاکهای
پاکسازی شده از  %5گازوئيل بوسيله حرارت نشان میدهد که
افزايش درجه حرارت موجب افزايش مقاومت میگردد به
گونهای که در  151درجه سانتیگراد مقاومت نهايی 101/0 KN
و نزديک به مقاومت نهايی خاک طبيعی است ليکن خاکهای

آلوده به  %11گازوئيل در يک درجه حرارت يکسان مقاومت
کمتری نسبت به  %5گازوئيل دارد .همان گونه که پيشتر بيان
شد علت اين امر آن است که در درجه حرارت ثابت مقدار
گازوئيل کمتری از خاک آلوده به  %5گازوئيل نسبت به %11
گازوئيل بين ذرات باقی میماند و اين امر باعث کاهش مقاومت
در درصدهای باالتر پاکسازی شده میگردد .مقاومت نهايی
خاکهای پاکسازی شده بوسيله  SDSو  Tween 80برای %5
آلودگی نشان میدهد مقدار مقاومت به ترتيب برابر  213و 132
 kPaاست که به ويژه نتايج  Tween 80مشابه خاک طبيعی است
ليکن در  %11گازوئيل مقادير  113/0و  kPa 122/1میباشد که
نشان دهنده آن است که مقدار شوينده کافی نمیباشد.

نتيجهگيریکلی
در اين مطالعه يک خاک رسی با پالستيسيته (خواص خميری)
پايين انتخاب و با  5و  11درصد گازوئيل مخلوط گرديد.
پاکسازی خاک بوسيله روش حرارتی و اعمال درجه حرارتهای
 111 ،51و  151و نيز استفاده از شويندههای  SDSو Tween
 80انجام گرفت .نتايج زير از اين مطالعه قابل برداشت میباشد.
افزودن گازوئيل به خاک موجب میگردد ذرات تشکيل
دهنده توده خاک به سمت دانهای شدن تغيير نمايند.
در اثر افزودن گازوئيل به خاک پارامترهای تراکمی به
ويژه رطوبت بهينه نيز کاهش میيابند و به همين صورت
مقاومت نهايی خاک آلوده شده به گازوئيل نيز کاهش میيابد.
افزايش اين تغييرات با افزايش درصد وزنی گازوئيل همراه است.
نتايج پاکسازی نشان میدهد که هم اعمال حرارت و هم
استفاده از شويندههای  SDSو  Tween 80در پاکسازی خاک
حاوی  %5گازوئيل مؤثر میباشد ليکن عملکرد دو شوينده
مذکور بهتر از اعمال حرارت هست.
نتايج پاکسازی خاک حاوی  %11گازوئيل ،پاکسازی
مطلوبی را نشان نمیدهد که اين امر میتواند ناشی از مقادير کم
شوينده و نيز اعمال حرارت کم باشد..
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