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بررسي اثر آاليندههاي آلی بر روي خصوصيات
تحكيمي خاكهاي ريزدانه
ايمان بيتالهپور* و علي رئيسي استبرق
گروه مهندسي آب ،دانشکده مهندسی و فنآوری ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/2/7 :

تاريخ پذيرش93/11/9 :

چكيده
خصوصيــات خاكهــاي رســي در تمــاس بــا آاليندههــاي آلــی كامــا دســتخوش تغييــر ميگــردد و پارامترهايــي ماننــد نــوع مــاده

آالينــده آلــي و تاريخچــه تنــش خــاك ،كامــا در تعييــن رفتــار آن تاثيرگــذار اســت .لــذا در ایــن پژوهــش بــه بررســی خصوصیــات
تحکیمپذیــری دو نــوع خــاک رســی بــا پالستیســیته بــاال و پاییــن پرداختــه شــده اســت .نمونههــای خــاک بــا اســتفاده از روش دوغابــي

و نمونــه دوغابــي فشــرده شــده تحــت یــک بــار از پیــش تعییــن شــده بــرای نشــان دادن اثــر تاریخچــه تنــش بــا آب و غلظتهــای
مختلــف ( 25 ،10و  )% 40از دو مــاده آلــی گلیســرول و اتانــول تهیــه گردیــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه شــاخص فشــردگی ()cc

در شــرايط اســاري بــا افزایــش غلظــت مــاده آالینــده افزایــش مییابــد .امــا در مــورد نمونــه بــا تاریخچــه تنــش ،کاهــش شــاخص
فشــردگی در نمونههــای خــاک وجــود دارد .فشــار پیــش تحکیمــی در مــورد خــاک بــا پالستیســیته پاییــن بــا افــزودن مــاده آالینــده

افزایــش پیــدا میکنــد ،امــا بــرای خاکهایــی بــا پالستیســیته بــاال هیــچ تغییــر قابــل توجهــی بهوجــود نمیآیــد .بــه عبــارت دیگــر
تغییــرات شــاخص فشــردگی وابســته بــه نــوع خــاک و مــواد شــیمیایی آالینــده میباشــد.
كلمات كليدي :شاخص فشردگی ،روش دوغابي ،خاک رسی ،گلیسرول و اتانول

متخلخــل کامــا پیچیــده اســت [ .]1هیدروکربنهــای

مقدمه

آلودگیهــا عمومــاً بهصــورت يــك ترکیــب شــیمیایی

هســتند کــه موجــب اثــرات کوتــاه مــدت و یــا بلنــد
مــدت بــر زندگــی انســان یــا محیــط زیســت میشــوند.
آالیندههــا در حالــت کلــی بــه دو گــروه آالیندههــای

آلــی و معدنــی تقســیم میشــوند .بســیاری از ترکیبــات
آلــی از قبیــل روغــن موتــور ،مــواد شــوینده ،رنــگ و ضــد

یــخ از نفــت خــام بهدســت میآینــد کــه عملکــرد

و رفتــار برخــی از ایــن آالیندههــا در محیطهــای
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي:

iman.beytolahpour@gmail.com

نفتــی عمومــا تحــت عنــوان  LNAPLبیــان میشــوند
کــه چگالــی کمتــری نســبت بــه آب دارنــد و اغلــب
بهعنــوان آلودگــی در الیههــای باالیــی محیطهــای

متخلخــل ماننــد آبخوانهــا قــرار میگیرنــد .امــا در
حالــت مقابــل  DNAPLهــا چگالــی باالتــری از آب دارنــد

و اغلــب آلودگــی بــه ســطوح پایینتــری از ســفرههای
آبــی میرســد ،بنابرایــن شناســایی اثــرات آنهــا بــر

محیــط زیســت ضــروری اســت .انتقــال مــواد آلــی یــا

هیدروکربنــی در خاکهــای اشــباع و غیــر اشــباع صــورت
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میگیــرد و عواملــی ماننــد نیروی ثقــل و مویینگــی در انتقال
ی کــه حجــم زیــادی از ایــن ماده
آن موثــر میباشــد .هنگامـ 

روی ســطح زمیــن قــرار میگیــرد ،حرکــت عمــودی آن
تحــت نیــروی ثقــل صــورت میپذیــرد (شــکل  .)1طــی

ایــن فرآینــد ،مــاده آالینــده ابتــدا نقــاط تمــاس ذرات خــاک

و ســپس فضــای کوچــک بیــن ذرات را اشــغال میکنــد و

در ادامــه ،حرکــت افقــی و عمــودی در داخــل خــاک تحــت

نیــروی ثقــل و مویینگــی صــورت میگيــرد[.]2

آلودگــی خــاك و آبهــاي زیرزمینــی بــه مــواد ارگانیــک و
ســمی یــک مشــکل شــایع محیــط زیســتی اســت .در ایــن
میــان ترکیبــات نفتــی یکــی از مهمتریــن آالیندههــای

محیــط زیســت محســوب میشــود .مهمتریــن نگرانــی

در مــورد محصــوالت نفتــی مربــوط بــه اثــرات مضــر آنهــا

بــر ســامتی و همچنیــن اکولــوژي خــاك طــی مراحــل
پاالیــش ،حمــل و نقــل و بهرهبــرداري میباشــد .بــا ایــن

وجــود مســاله آلودگــی خــاك در اثــر نشــت مــواد نفتــی
از لحــاظ ژئوتکنیکــی نیــز حائــز اهمیــت اســت .میگــودا و

راجــا پاكــش در ســال  1993اعــام کردنــد کــه بــه علــت
عملیــات کشــاورزی و صنعتــی ،آلودگــی بــه شــکلهای
مختلــف از جملــه مــواد آلــی ،آفــت کــش ،نفــت خــام،
محصــوالت پتروشــیمی و  ...وارد خــاک میشــوند

[ .]3الســند و اســماعيل در ســال 1997اعــام نمودنــد
مســاحت اراضــی آلــوده شــده در کویــت بــر اثــر نشــت

مــواد هیدروکربنــی (نفــت) بــه چندیــن کیلومتــر مربــع
میرســد [ .]4مطابــق بــا اعــام ( USEPA,1988ســازمان

حفاظــت محیــط زیســت ایالــت متحــده آمریــکا) تقریب ـاً

از  %25مخــازن نفتــی احــداث شــده در آمریــکا ،مــواد

نفتــی نشــت ميكنــد [ .]5تمامــی مــوارد ذکــر شــده
اهمیــت موضــوع بررســی آالیندههــای آلــی در محیــط
خاکــی را مشــخص میکنــد .از طرفــی بــر اثــر نشــت
مــواد آالینــده ،ســفرههای آب زیرزمینــی نیــز در
معــرض آلودگــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه در نهایــت

زندگــی افــراد جامعــه بــا مشــکالتی مواجــه میگــردد

[ .]3بهعنــوان نمونــه ســريدهاران و همــکاران ()1981
در مــورد افزایــش نشســت خــاک بــه دلیــل آلــوده شــدن
محیــط بــا مــواد آلــی گزارشــی ارائــه دادنــد کــه نتیجــه

آن ایجــاد خرابــی در ســاختمانهای صنعتــی اســت [.]6
مباحــث آلودگــی در خاکهــا توســط محققیــن مختلــف

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .خاکهــای ریزدانــه

نســبت بــه خــاک درشــت دانــه بیشــتر تحــت تاثیــر

آلودگــی قــرار میگیــرد .فانــگ در مطالعــات خــود
پارامتــری را تحــت عنــوان شــاخص حساســیت معرفــی

کــرد کــه ایــن شــاخص بــرای انــواع مختلــف خــاک در
محــدوده  1-0قــرار دارد .ایــن شــاخص بــرای شــن و
ماســه در محــدوده  0/1- 0/01و بــرای خــاک رس در

محــدوده  0/9-0/6تعریــف شــده اســت [ .]1هنگامیکــه

خــاک رس بــا مــواد شــیمیایی آلــوده میگــردد ،فعــل
و انفعــاالت فیزیکــی و شــیمیایی بیــن خــاک و مــواد
شــیمیایی رخ میدهــد کــه ســبب تغییــر در ســاختمان،

خــواص فیزیکــی و مکانیکــی خــاک میشــود [.]3
ســاختار خــاک رس بســتگی بــه نــوع کانیهــای
تشــکیلدهنده رس ،خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مایــع

حفــرهای بیــن ذرات خــاک ماننــد غلظــت الکترولیــت،

نــوع یــون ،آنیــون جــذب ،pH ،ثابــت دی الکتریــک و دمــا
دارد .میــزان فعــل و انفعــاالت فیزیــک و شــیمیایی در
خــاک را میتــوان توســط الیــه مضاعــف ( )DDLبیــان

کــرد .کاهــش در ضخامــت الیــه دوگانــه ،یــک ســاختار
فولوکولــه و افزایــش در ضخامــت ایــن الیــه ،یــک ســاختار
پراکنــده ایجــاد مینمایــد .محققــان مختلفــی درخصــوص
اعتبــار تئــوری الیــه دو گانــه مضاعــف در رابطــه بــا
تراکمپذیــری خــاک رس بــه تحقیــق پرداختنــد .ایــن

محققیــن بــا انجــام یکســری آزمایشــات بــا مایعــات
مختلــف شــیمیایی بــر روی کانیهــای مختلــف خــاک

رس ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رفتــار بنتونیــت ،بــا
تئــوری الیــه دوگانــه ســازگار اســت .امــا رفتــار دو خــاک

دیگــر ،تحــت تاثیــر نــوع مایــع حفــرهای بــوده و ســازگار

بــا تئــوری دوگانــه نمیباشــد .مــور و میچــل نشــان
دادنــد کــه نیــروی جاذبــه واندروالســی ،نقــش مهمــی در

رفتــار تراکمپذیــری خاکهــای آلــوده شــده از جملــه
نشســت ،مقاومــت برشــی ،نفوذپذیــری و پتانســیل متــورم
ایفــا میکنــد[.]7
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L

تراز آب زیرزمینی

حجم مخصوص (*)v

D

kaoline
10%glycerol
25%glycerol
40%glycerol

Y

1000

X

شکل  -1مکانیسم انتشار ماده آالینده در محیط متخلخل

بررســی منابــع موجــود نشــان میدهــد تعــداد قابــل
توجهــی از پژوهشهــای صــورت گرفتــه تنهــا بــه اثــر

شــیمیایی مــاده آلــی در هدایــت هیدرولیکــی خاکهــا

پرداختهانــد [ 2و  .]8بــا ایــن حــال ،تحقیقــات بســیار
محــدودی در خصــوص رفتــار تحکیمپذیــری خاکهــای

آلــوده [ ]12-9وجــود دارد .همچنیــن خصوصیــات
دیگــری نظیــر پارامترهــای مکانیکــی و شــیمیایی
خاکهــای آلــوده [ ]15-14مــورد بررســی قــرار گرفت ـه

اســت کــه نتیجــه کلــی تحقیقــات مذکــور ،کاهــش در
میــزان چســبندگی و افزایــش  pHبیــان شــده اســت.

اگرچــه پارامترهــای بیــان شــده در کنتــرل عملکــرد
سیســتمهای آالینــده زائــد مهــم هســتند ،امــا مکانیســم
تراکمپذیــری بــرای ارزیابــی تغییــر شــکل در ایــن

خاکهــا نیــز نقــش مهمــی دارد .بنابرایــن هــدف ایــن
تحقیــق ،بررســی اثــر مایــع حفــرهای و تاريخچــه تنــش

بــر رفتــار تحکیمپذیــری خاکهــای آلــوده میباشــد.
در ایــن پژوهــش مجموعـهای از آزمایشهــای تحکیــم بــر

روی نمونههــای دو نــوع خــاک رس بــا پالستیســیته بــاال

و پاییــن انجــام شــد .نمونههــای خــاک بــا اســتفاده از
روش دوغابــي بــا آب مقطــر و غلظتهــای مختلــف (،10
 25و  )% 40از دو مــاده آلــی (گلیســرول و اتانــول) آمــاده

گردیــد .آزمایــش تحکیــم بــر روی نمونــه دوغابــي و نمونه
دوغابــي فشــرده شــده تحــت یــک بــار از پیــش تعییــن
شــده انجــام گرفــت و در نهایــت نتایــج بــه منظور بررســی

اثــرات فیزیــک وشــیمیایی و مکانیکــی در تراکمپذیــری

خاکهــای آلــوده بــه مــواد آلــی مختلــف ،مــورد مقایســه
و بررســی قــرار گرفــت.

4
3/8
3/6
3/4
3/2
3
2/8

100

10

فشار موثر ()kPa

1

شکل  -2منحني تحكيم براي خاك كائولينيت و ماده گليسرول
(شرايط دوغابي)

* :حجم مخصوص نسبت حجم حفرههاي خالي به حجم كلي خاك است

روش آزمايش
مواد

خــاک ،آب مقطــر ،گلیســرول و اتانــول (بهعنــوان مایعــات
آلــی) از جملــه مــواد اولی ـهای هســتند کــه بــرای تهیــه

نمونههــای خــاک آلــوده مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
خــواص فیزیکــی و مکانیکــی خــاک ،گلیســرول و اتانــول

در ادامــه توضیــح داده میشــود.
خاک

دو نــوع خــاک در ایــن کار تحقیقاتــی بــه کار گرفتــه شــد

کــه عبارتنــد از کائولینیــت و یــک مخلــوط از کائولینیــت

و بنتونیــت (کائولینیــت  %70و بنتونیــت  .)%30ایــن دو
خــاک بهترتیــب بهعنــوان خاکهــای الــف و ب معرفــی
شــدهاند .خــواص فیزیکــی و شــیمیایی خاکهــا در

جــداول  1و  2ارائــه شــده اســت .خــاک ( )1و ( )2را
میتــوان بــا توجــه بــه سیســتم طبقهبنــدی یونیفایــد

بهعنــوان ( CLخــاک رس بــا پالستیســیته پاییــن) و

CH

(خــاک رس بــا پالستیســیته بــاال) طبقهبنــدی کــرد.
آزمایــش تراکــم در ایــن دو خــاک مطابــق بــا اســتاندارد

 ASTM D650-07انجــام گرفــت .رطوبــت بهینــه دو خــاک

الــف و ب بهترتیــب  %17و  %23بــا وزن واحــد حجــم
خشــک ماکزیمــم  17/0و  15/8 kN/m3تعییــن گردیــد.

گلیسرول و اتانول

گلیسرول و اتانول بهدلیل محلول بودن در آب بهعنوان مواد

شیمیایی آلی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت خالصهای
از خواص این دو مایع آلی در جدول  3آورده شده است.
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جدول  -1مشخصات فيزيكي و مكانيكي خاكها
خصوصيات خاك

خاك ()1

خاك ()2

وزن مخصوص ()Gs

2/72

2/75

حدود اتربرگ
حد رواني ()LL

)%( 47/0

81/0

حد خميري ()PL

)%( 20/0

28/0

)%( 12/0

16/0

CL

CH

رطوبت بهینه

مشخصات فشردگي
)%( 17/0

)%( 18/0

γmax

(17/0) kN/m3

(15/8 ) kN/m3

حد انقباض ()SL

طبقهبندي يونيفايد

درصد مواد
ماسه

)%( 23

)%( 20

سيلت

)%( 52

)%( 35

رس

)%( 25

)%( 45

جدول  -2مشخصات شيميايي خاكها

خاك ()2
43/1
36/4
0/11
29/0
3/7
7/2
0/03
8/3

خاك ()1
83/0
4/0
0/6
60/0
10/0
24/0
0/33
8/0

مشخصات شيميايي
()meq/lا SO
-2
4

()meq/lاHCO-13
()meq/lاCO-23
()meq/lا Cl-1
()meq/lاMg+2
()meq/lاCa+2
ا)K+1(meq/l
)pH (meq/l

جدول  -3مشخصات فيزيكي و شميايي مواد آلی در دماي 25 °C
ماده آلی
آب

گلیسرول

ثابت دی الکتریک

هدایت الکتریکی ()mhos/cm

چگالی جرمی ( )kg/m3ویسکوزیته مطلق ()cP

997/05
1258/02

0/894
1500

78/5
40/10

8/40 e-3
6/42 e-5

1058/00

1/75

71/45

8/40 e-3

 %10گلیسرول

1020/70

 %25گلیسرول

1/31

75/80

8/40 e-3

 %40گلیسرول

1097/10

4/31

67/10

8/40 e-3

اتانول
 %10اتانول
 %25اتانول

789
983/5
965/65

1/074
2/532
2/321

24/3
74/10
61/1

7/11 e-3
8/40 e-3
8/40 e-3

 %40اتانول

944/8

2/148

54/82

8/40 e-3
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مایعــات آلــی بــا آب مقطــر مخلــوط میشــود تــا

تعــدادی ظــرف اســتیل انتقــال داده شــد و بــا قــرار دادن

الکتریــک و غلظتهــای مختلــف کــه باالتریــن حــد

روی دوغابهــا ،شــرایط رســیدن بــه تعــادل شــیمیایی

محلولهایــی بــا طیــف وســیعی از ثابتهــای دی

غلظــت مایــع آالینــده را پوشــش میدهــد ،تولیــد شــود.
ثابــت دی الکتریــک گلیســرول (یــا اتانــول) مخلــوط شــده

بــا آب مطابــق بــا روش مــورد اســتفاده توســط محققینــی
ماننــد میگــودا بــهروش میانگینگیــری وزنــی ثابــت

دی الکتریــک بــرای مخلــوط آب مقطــر و مــاده آلــی
بهدســت آمــد کــه نتایــج آن در جــدول  3ارائــه شــده

اســت .کلریــد ســدیم بــه مــواد آلــی مخلــوط شــده بــا آب

مقطــر اضافــه گردیــد تــا هدایــت الکتریکــی مخلــوط در

 8.4 mmhos/cmثابــت بمانــد .ایــن عمــل بــه منظــور بــه

یــک پوشــش پلــی اتیلــن بــرای بیــش از یــک هفتــه بــر

بیــن خــاک و مایــع آلــی مهیــا گردیــد .در طــول ایــن
زمــان ،بــا نشســت ذرات خــاک ،یــک مایــع روشــن در

بــاالی خــاک رســوب شــده ،تشــکیل گردیــد .ایــن مایــع
از بــاالی خاکهــای رســوب یافتــه برداشــته شــد و ســپس

خــاک رســوب یافتــه در قالــب دســتگاه تحکیــم ریختــه

شــد .در طــول بارگــذاری ،نمونههــا توســط محلــول آلــی
کــه در آمادهســازی نمونههــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

اســت ،اشــباع میگردنــد.
روش ب

حداقــل رســاندن تغییــرات در ســاختار خــاک بــا توجــه

هــدف از آمادهســازی نمونههــا در ایــن روش بررســی

ميگــودا در ســال  2005انجــام گرفــت [.]16

خــاک آلــوده میباشــد .تعــدادی از قالبهــای فلــزی

آمادهسازی نمونه و روش آزمایش

بــا نمونــه دوغابــي پــر شــده و اختــاط دوبــاره تکــرار

بــه تغییــردر ترکیــب مایــع آلــی بــه پیشــنهاد راتنــاورا و

اثــر تاريخچــه تنــش در رفتــار تراکمپذیــری نمونههــای

بــا قطــر  150 mmو ارتفــاع ( 300 mmاســتوانه تراکــم)

نمونههــای مــورد نظــر بــرای آزمایــش ،بــا مخلــوط

گردیــد .بــه منظــور دســتیابی بــه یــک تعــادل یونــی

بــه توزیــع یکنواخــت از مایــع آلــی در سرتاســر نمونــه

پوشــیده شــده و بــرای بیــش از هفــت روز نگــه داشــته

کــردن مایعــات آلــی بــا خــاک خشــک بــرای رســیدن
و جلوگیــری از شــکلگیری بافــت شــبه پایــدار خــاک
انجــام گرفــت [ .]16ایــن روش آمادهســازی نمونــه در
مقایســه بــا روش لیچینــگ بــه زمــان کمتــری نیــاز دارد.

ایــن مخلــوط (خــاک و مایــع آلــی) بــا پوشــش نایلــون
شــد .خــاک در قالــب تحکیــم ،حیــن زهکشــی از بــاال و

پاییــن قالــب با اســتفاده از فشــار ســربار حداکثــر 80 kPa

تحکیــم داده شــد .بارگــذاری بهصــورت تدریجــی و

ميگــودا و همــکاران نشــان دادنــد کــه نمیتــوان از روش

پــس از حــدود  7روز بــه پایــان میرســد .پــس از آن

کــرد .لــذا نمونههــا بــه روش دوغابــي تهیــه گردیــد

توســط قالــب تحکیــم گرفتــه شــده و در ادامــه فرآينــدي

لیچینــگ بــرای بررســی اثــرات بلنــد مــدت اســتفاده

در روش دوغابــي محلــول مــورد نظــر بــه میــزان چهــار

برابــر حــد روانــی خــاک مــورد نظــر بــه خــاک اضافــه
شــده و دوغــاب حاصــل بــه مــدت  4ســاعت بــا ماشــین

هــمزن مخلــوط میگــردد .پــس از آن دو روش بــرای
آمادهســازی نمونههــا جهــت آزمایــش اصلــی اســتفاده

گردیــد کــه عبارتنــد از:
روش الف

ایــن روش آمادهســازی نمونــه تنهــا بــه منظــور بررســی
اثــر مایعــات آلــی در رفتــار تراکمپذیــری خــاک ،مــورد

اســتفاده قــرار میگیــرد .دوغــاب آمــاده شــده بــه

نمونههــای مــورد نظــر از قالــب اســتوانهای مذکــور
مشــابه روش الــف در دســتگاه تحکیــم انجــام میپذیــرد.

هماننــد روش الــف در طــول بارگــذاری ،نمونههــا توســط
محلــول آلــی کــه در آمادهســازی نمونههــا مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه ،اشــباع میگردنــد .بــه منظــور

جلوگیــری از تبخیــر ،نمونههــا طــی زمــان مخلــوط کردن
و عمـلآوری بــا پوشــش پلــی اتیلــن پوشــانده میشــوند.

نســبت تخلخــل واقعــی بــرای هــر آزمایــش بــا توجــه بــه
وزن واحــد هــر مایــع قابــل محاســبه اســت.
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نتایج و بحث

دیــده میشــود .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود در

نتایــج حاصــل از آزمایشهــای تحکیــم بــرای خاکهــای
( )1و ( )2بــا آب و درصدهــای مختلــف گلیســرول و اتانــول
( 25 ،10و  )%40بــرای روش دوغابــي بــدون تاریخچــه تنش

در شــکلهای  2تــا  5نشــان داده شــده اســت.

همانطــور کــه در ایــن شــکلها دیــده میشــود ،تغییــرات
حجــم ویــژه νا( )ν =1+ eنســبت بــه بــار اعمــال شــده (در

مقیــاس لگاریتمــی) تقریبــا یــک خــط راســت اســت و

حجــم ویــژه اولیــه نمونههــا بــا افزایــش بــار اعمــال شــده

کاهــش یافتــه اســت .همچنیــن بــرای فشــار اعمــال شــده

یکســان ،حجــم ویــژه بــا افزایــش غلظــت گلیســرول و اتانول

بــرای هــر دو خــاک کاهــش مییابــد .در شــكلهاي  2و 3

مشــاهده میشــود کــه در غلظــت  ٪10گلیســرول ،مقــدار
حجــم ویــژه در بــار  6 kPaبرابــر  3/75اســت و بــرای غلظــت

 ٪10اتانــول در همــان بــار ،برابــر  3/7میباشــد .مقایســه
نتایــج نشــان میدهــد کــه کاهــش حجــم ویــژه در خــاک
( )1بــرای مایعــات آلــی متفــاوت در یــک غلظــت مشــابه،
یکســان نیســت .ایــن رونــد تغییــرات حجــم ویــژه بــرای

خــاک ( )2بــا گلیســرول و اتانــول در شــکلهای  4و 5
حجم مخصوص ()v

10

100
1000
فشار موثر ()kPa
شکل  -3منحني تحكيم براي خاك كائولينيت و ماده اتانول
(شرايط دوغابي)

از شــکلهای  2تــا ( 5بــرای خــاک و مایعــات مختلــف)،

نشــان میدهــد کــه اثــر اتانــول در تراکــم نمونههــای

خــاک ،بیشــتر از گلیســرول اســت .مطابــق شــکلهای 2

تــا  ،5مقادیــر اولیــه حجــم ویــژه بــرای خــاک ( )1بیــش
از خــاک ( )2میباشــد .بهعنــوان مثــال در بــار ،6 kPa

حجــم ویــژه بــرای خــاک ( )1و ( )2بهترتیــب برابــر  3/75و

 5/18بهدســت آمــده اســت .ایــن اختــاف ناشــی از تفــاوت

در ماهیــت دو خــاک ( )1و ( )2نســبت بــه هــم میباشــد.

بررســی شــکلها مبیــن ایــن مطلــب اســت کــه بــا افزایــش
بــار اعمــال شــده ،حجــم ویــژه خــاک به طــور مــداوم کاهش
مییابــد و منحنــی حاصــل تقریبـاً یــک خــط راســت اســت

کــه همــان منحنــی نرمــال تحکیــم بــرای ایــن دو نــوع
خــاک میباشــد.

در شــکلهای  6تــا  9تاثیــر تاريخچــه تنــش در منحنیهای
تحکیــم خاکهــای ( )1و ( )2بــا درصدهــای مختلــف
مایعــات حفــرهای آلــی رســم شــده اســت.

Bentoniteاkaoline +
10%glycerol
25%glycerol
40%glycerol

6

5/5
5
4/5
4
3/5
10

5
4/5
4

3/5
1000

100

1

3

1000
100
فشار موثر ()kPa
شکل  -4منحني تحكيم براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت
و ماده گليسرول (شرايط دوغابي)
6
5/5
حجم مخصوص ()v

Bentoniteاkaoline +
10%glycerol
25%glycerol
40%glycerol

اتانــول برابــر  5/18و  4/78میباشــد .نتایــج بهدســت آمــده

حجم مخصوص ()v

kaoline
10%ethanol
25%ethanol
40%ethanol

4/1
3/9
3/7
3/5
3/3
3/1
2/9
2/7
2/5
1

اعمــال بــار  ،6 kPaحجــم ویــژه بهترتیــب بــرای گلیســرول و

10

فشار موثر ()kPa

1

3

شکل  -5منحني تحكيم براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت و ماده اتانول (شرايط دوغابي)

بررسي اثر آاليندههاي آلی ...

175

حجم مخصوص ()v

10000

10

100

فشار موثر ()kPa

10000

شکل  -6منحني تحكيم براي خاك كائولينيت و ماده گليسرول
(شرايط پيش بارگذاري)

حجم مخصوص ()v

10000

3/2
3
2/8
2/6
2/4
2/2
2
1/8
1

100

10

فشار موثر ()kPa

شکل  -8منحني تحكيم براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت
و ماده گليسرول (شرايط پيش بارگذاري)

ايــن شــكلها نشــان میدهــد کــه حجــم ویــژه خــاک
در مقابــل افزایــش فشــار ،کاهــش یافتــه اســت .بــرای هــر

دو نــوع خــاک ،موقعیــت قرارگیــری منحنــی تحکیــم

برگرفتــه از نــوع و درصــد مــاده آالینــده موجــود در
نمونــه میباشــد .در حیــن تحکیــم ،حجــم ویــژه خــاک
( )2بیشــتر از خــاک ( )1اســت کــه دلیــل آن وجــود

بنتونیــت در خــاک ( )2ميباشــد.

همانطــور کــه در شــكلها مشــخص اســت حجــم

ویــژه اولیــه نمونــه بــا ســیال حفــرهای آب بیشــتر از

نمونههــای تهیــه شــده بــا مایعــات آلــی اســت .دلیــل

ایــن پدیــده را میتــوان توســط نظریــه الیــه دو گانــه

گــوی ( )1910و چاپمــن ( )1913بیــان نمــود .کاهــش در
ضخامــت الیــه دوگانــه منجــر بــه فولوکولــه شــدن ذرات

خــاک میگــردد .ضخامــت ایــن الیــه متناســب بــا جــذر
ثابــت دی الکتریــک اســت [ .]6بنابرایــن بــرای مایعــات
آلــی بــا دی الکتریــک کمتــر از آب ،ضخامــت دو گانــه

مضاعــف پراکنــده در اطــراف ذرات رس کاهــش مییابــد و
منجــر بــه کاهــش فضــای بیــن ذرات میگــردد .بنابرایــن،

بــا افزایــش غلظــت مایــع آلــی ایــن الیــه منقبــض شــده

100

فشار موثر ()kPa

10

1/8
1/6
1/4
1/2
1
1

شکل  -7منحني تحكيم براي خاك كائولينيت و ماده اتانول
(شرايط پيش بارگذاري)
3/3
Bentoniteاkaoline +
10%ethanol
3/1
25%ethanol
2/9
40%ethanol
2/7
2/5
2/3
2/1
1/9
1/7
1/5
1
10
100
10000
فشار موثر ()kPa
شکل  -9منحني تحكيم براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت
و ماده اتانول (شرايط پيش بارگذاري)

حجم مخصوص ()v

Bentoniteاkaoline +
10%glycerol
25%glycerol
40%glycerol

kaoline
10%ethanol
25%ethanol
40%ethanol

حجم مخصوص ()v

kaoline
10%glycerol
25%glycerol
40%glycerol

2/2
2
1/8
1/6
1/4
1/2
1
1

2/2
2

و منجــر بــه کاهــش حجــم اولیــه ویــژه میشــود .تراکــم

خــاک رس را میتــوان بــا شــاخص تراکمپذیــری

()cc

(شــيب قســمت خطــي نمــودار تحكيــم بــه صــورت

نســبت تخلخــل بــر روي لگاريتــم فشــار متناظــر بــا آن)

بیــان کــرد .نشســت تحکیــم بــه شــاخص تراکمپذیــری

خــاک وابســته اســت .مقــدار ( )ccبــرای منحنــی تحکیــم

شــکلهای  2تــا  5در شــکلهای  10و  11نشــان داده شــده

اســت .از ایــن شــکلها نتیجــه میشــود کــه بــا افزایــش

غلظــت مایــع آلــی ،مقــدار ( )ccبــرای هــر دو خــاک افزایــش

یافتــه اســت .بــرای مایــع آلــی مشــابه ،تغییــرات ( )ccبــرای

خــاک ( )2بیشــتر از خــاک ( )1اســت .در غلظــت یکســان

از هــر دو مایــع آلــی ،اتانــول در تغییــر مقــدار ( )ccموثرتــر از

گلیســرول عمــل میکنــد .علــت ایــن تفــاوت ،همانگونــه
كــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت ،بیشــتر بــودن مقــدار

ذرات رس در خــاک ( )%45( )2نســبت بــه خــاک ()%25( )1

ميباشــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه واکنــش مایــع آلــی با
ذرات خــاک بــه درصــد ذرات ریزدانــه و ســطح مخصــوص
ذرات وابســته اســت .فانــگ ( )1997شــاخص حساســیت را

بــرای ذرات رس بیــن  0/9 -0/6بیــان کــرده اســت.
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0/14
0/13
0/12
0/11
0/1

شاخص تراکمپذیری ()cc

Glycerol
Ethanol

Ethanol
Glycerol

0/14
0/13
0/12
0/11
0/1

شاخص تراکمپذیری ()cc

0/15

0/15

شکل  -10تغييرات شاخص فشردگي با تغيير غلظت ماده آالينده
براي خاك كائولينيت ( شرايط دوغابي)

30
40
20
درصد ماده آلی ()%
شکل  -11تغييرات شاخص فشردگي با تغيير غلظت ماده آالينده
براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت (شرايط دوغابي)

بنابرایــن ،عمــل متقابــل واکنــش شــیمیایی بــرای خــاک

میدهــد .ایــن شــرایط بــه خاطــر عــدم گســتردگی بیــش

اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در خــاک ( )2احتمــال بیشــتری

گفــت کــه عوامــل مکانیکــی در ایــن مــورد نقــش تاثیــر

40

30

20

درصد ماده آلی ()%

10

0

( )2بــه دلیــل مقــدار رس باالتــر ،بیشــتر از خــاک ()1

بــرای اختــاط ذرات خــاک آالینــده وجــود دارد کــه ایــن

امــر بــه توزیــع انــدازه ذرات خــاک بســتگی دارد [.]17

همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش
شــاخص تراکمپذیــری ،اثــر اتانــول بیــش از گلیســرول
اســت .محققینــی ماننــد چــن و همــکاران در ســال 2000

بیــان نمودنــد کــه خــواص مکانیکــی خاکهــای رســی

و چســبنده بــه ســاختار آنهــا بســتگی دارد .ســاختار
خــاک رس بــه نــوع کانــی رس ،خــواص فیزیکــی ،خــواص

شــیمیایی مایــع حفــرهای (جــذب آنیــون ،pH ،دمــا،

غلظــت ،ثابــت دی الکتریــک و الکترولیــت) و عوامــل

مکانیکــی خــاک (چگالی ،ویســکوزیته و کشــش ســطحی)
بســتگی دارد .بــا توجــه بــه تئــوری الیــه مضاعــف دوگانه،
ضخامــت الیــه مضاعــف متناســب بــا جــذر ثابــت دی

الکتریــک اســت [ .]17بــا کاهــش ضخامــت الیــه دو گانه،
مقــدار شــاخص تراکمپذیــری نمونههــا کاهــش یافتــه و

خــاک ســختتر میگــردد .در جــدول  3کاهــش ثابــت

دی الکتریــک بــا افزایــش غلظــت مایــع آلــی (گلیســرول
و اتانــول) ارائــه شــده اســت .همانگونــه کــه مشــخص

اســت اختــاف بیــن مقادیــر آن زیــاد نمیباشــد .مقــدار
ثابــت دی الکتریــک بــرای آب برابــر  78و بــرای محلــول

 ٪40گلیســرول و  ٪40اتانــول بهترتیــب برابــر  62/8و
 56/5میباشــد .طبــق تئــوری الیــه دوگانــه ،شــاخص
تراکمپذیــری بایــد بــا افزایــش مــاده آالینــده کاهــش

یابــد ،امــا نتایــج ایــن تحقیــق عکــس ایــن حالت را نشــان

10

0

از حــد ثابــت دی الکتریــک اســت .بنابرایــن میتــوان

گذارتــری دارد .از آنجــا کــه تمــام نمونههــا توســط روش
دوغابــي آمــاده و اشــباع شــدهاند ،کشــش ســطحی مایــع
آلــی هیــچ اثــری بــر تشــکیل ســاختار خــاک نــدارد.

بنابرایــن ،عوامــل اصلــی موثــر بــر ســاختار خــاک ،چگالــی
و ویســکوزیته مایعــات حفــرهای میباشــد .ویســکوزیته

نقــش مهمــی در جابهجایــی و لغــزش ذرات نســبت
بــه یکدیگــر دارد .بهنحویکــه هــر تغییــری در آن،
ســبب تغیــرات اساســی در شــاخص تراکمپذیــری

میگــردد .مقادیــر پاییــن ویســکوزیته میتوانــد شــاخص

تراکمپذیــری را افزایــش دهــد .در حالیکــه مقادیــر

بــاال ممکــن اســت بــه جلوگیــری از افزایــش شــاخص
تراکمپذیــری منجــر شــود .در جــدول  3نشــان داده

شــده اســت کــه غلظتهــای متفــاوت از محلــول اتانــول،

ویســکوزیته باالتــری نســبت بــه گلیســرول دارد و ایــن
امــر میتوانــد در ایجــاد شــاخص تراکــم باالتــر اتانــول
تاثیــر مهمــی بگــذارد .در شــکلهای  10و  11نیــز

مشــاهده میشــود کــه اتانــول تراکمپذیــری باالتــری

در نمونههــای آلــوده شــده نســبت بــه گلیســرول دارد.
در جــدول  4مقادیــر ضریــب تراکمپذیــری خاکهــای
( )1و ( )2و همچنیــن ضرایــب دی الکتریــک آالیندههــای

متفــاوت ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه مشــخص
اســت ،مقــدار  Ccبــا افــزودن غلظــت مــاده آالینــده و

کاهــش ضریــب دی الکتریــک ،افزایــش مییابــد.
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جدول  -4شاخص فشردگی و ضریب دی الکتریک برای خاکهای مختلف
آالینده آلی

درصد

ثابت دی الکتریک

آب

100
10
25
40
10
25
40

78/5
75/8
71/45
67/1
74/1
61/1
54/82

گلیسرول

اتانول

نتایــج بیــان شــده کامــا مشــابه بــا نتایــج تحقیــق

میگــودا و راتنــاورا [ ]9میباشــد کــه بيــان ميكنــد
بــا افزایــش مــاده آالینــده ،مقــدار ضریــب تراکمپذیــری
افزایــش مییابــد.

در شــکلهای  12و  13تغییــرات شــاخص فشــردگي
( )Ccبــرای غلظتهــای مختلــف گلیســرول و اتانــول در
شــرایط فشــار پیــش تحکیمــی از قبــل اعمال شــده ،رســم

شــده اســت .مقادیــر ( )Ccبــا افزایــش غلظــت مایــع آلــی

کاهــش مییابــد کــه منجــر بــه ســختی بیشــتر خــاک
میگــردد .ایــن مــورد بــرای هــر دو نــوع خــاک ( )1و ()2

صــدق میکنــد .بــا مقایســه نتایــج حاصــل از خاکهــای
( )1و ( )2بــا گلیســرول بهعنــوان مایــع آلــی خــاک،

دیــده میشــود کــه کاهــش در شــاخص تراکمپذیــری
بــرای خــاک ( )2بیشــتر از خــاک ( )1اســت .مقایســه
اثــرات گلیســرول و اتانــول نشــان میدهــد کــه کاهــش
شــاخص تراکمپذیــری بــرای مــاده اتانــول قابــل توجــه
اســت .در حالــی کــه مقــدار ایــن کاهــش بــرای گلیســرول

ناچیــز ميباشــد .علــت اساســی ایــن رونــد ،نقــش مؤثــر

مکانیکــی بــر رفتــار خــاک آلــوده در ویســکوزیتههای
مختلــف دو مایــع آلــی میباشــد.

شاخص تراكمپذيري
خاک ()1
0/1
0/11
0/12
0/13
0/127
0/137
0/144

خاک ()2
0/1
0/13
0/146
0/154
0/185
0/2
0/214

نشســت باالتــر خــود را انجــام داده اســت .بــا ایــن حــال،
اگــر خــاک بیشــتر از حداکثــر بــار گذشــته خــود تحکیــم

گــردد ،نشســت خــاک در ایــن حالــت بیشــتر از ســابق
خواهــد بــود .زیــرا ســاختمان خــاک در بارهــای باالتــر،
تغییــرات بیشــتری را در خــود بــه نســبت بزرگتریــن
فشــار پیــش تحکیمــی میبینــد [ .]14مقــدار فشــارهای

پیــش تحکیمــی توســط روش تقاطــع دو منحنــی خطــی
و شــارما بــرآورد شــده اســت [ .]2در شــکل  14تغییــرات
فشــار پیــش تحکیمــی بــرای خــاک ( )1بــا غلظتهــای

مختلــف گلیســرول و اتانــول بهعنــوان مایعــات حفــرهای
رســم شــده اســت .مطابــق ایــن شــکل ،فشــار پیــش

تحکیمــی بــرای هــر دو ســیال حفــرهای بــا افزایــش

غلظــت ،افزایــش مییابــد .همچنيــن افزایــش فشــار
پیــش تحکیمــی اتانــول بیشــتر از گلیســرول اســت .ایــن

نتایــج نشــان میدهــد کــه هیــچ افزایــش قابــل توجهــی
در فشــار پیــش تحکیمــی بــرای خــاک ( )2وجــود نــدارد

و مقــدار آن تقریبــا برابــر فشــار پیــش تحکیمــی نمونههــا
بــا آب بهعنــوان مایــع آلــی ( )31 kPaاســت .فشــار پیــش
تحکیمــی ثابــت میتوانــد بــه دلیــل تفــاوت ماهیــت

خــاک ( )1و ( )2و پیوندهــای شــیمیایی باشــد کــه بیــن
ذرات خــاک ایجــاد میگــردد .ضــروری اســت کــه تاثیــر

اثــر تاریخچــه تنــش در ســاختمان خــاک محبــوس

مایعــات حفــرهای آلــی بــر روی خصوصیــات تحکیــم

موثــر گذشــته را در ســاختار خــود حفــظ میکنــد .بــه

ایــن امــر بــه افزایــش ایمنــی ســاخت ســاختمانها و

میگــردد و خــاک همــواره حافظ ـهای از حداکثــر تنــش

خــاک و شــاخص فشــردگی خــاک آلــوده بررســی شــود.

گون ـهای کــه اگــر خــاک تحــت بــاری کمتــر از حداکثــر

جادههــا در خاکهــای آلــوده کمــک شــایانی مینمایــد.

بــار گذشــته خــود قــرار گیــرد ،نشســت نهایــی آن کوچک
میباشــد ،زیــرا خــاک در گذشــته فشــاری باالتــر و
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0/13

Glycerol

شاخص تراکمپذیری ()cc

Glycerol
Ethanol

0/28

0/11

0/26
0/24

0/09
40

30

20

10

درصد ماده آلی ()%

0

0/07

0/22
10

70
60
50
40

40

20

درصد ماده آلی ()%

0

فشار بیش تحکیمی ()kPa

Glycerol
Ethanol

10

0

0/2

30
40
20
درصد ماده آلی ()%
شکل  -13تغييرات شاخص فشردگي با تغيير غلظت ماده آالينده
براي خاك كائولينيت بههمراه بنتونيت (شرايط پيش بارگذاري)

شکل  -12تغييرات شاخص فشردگي با تغيير غلظت ماده آالينده
براي خاك كائولينيت (شرايط پيش بارگذاري)

30

شاخص تراکمپذیری ()cc

Ethanol

0/3

30

شکل  -14تغييرات فشار پيش تحكيمي با تغيير غلظت ماده آالينده براي خاك كائولينيت

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش یکســری از آزمایشــات بــه منظــور

بررســی رفتــار تحکیمپذیــری خــاک رس آلــوده بــا

غلظتهــای مختلــف مایعــات آلــی گلیســرول و اتانــول
انجــام شــد .آزمایشــات بــر روی نمونههــای دوغابــي و

نمونههــا بــا تاريخچــه تنــش مشــخص انجــام گرفــت.

نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق را میتــوان بهصــورت
زیــر بیــان نمــود:

 شــاخص تراکمپذیــری ( )ccبــا افزایــش غلظــت مایعــاتآلــی در مــورد نمونههــای دوغابــي افزایــش مییابــد.
افزایــش در( )ccوابســته بــه نــوع کانــی خــاک و مایعــات

آلــی در مــورد نمونههــای دارای تاريخچــه تنــش کاهــش

مییابــد .ســیر تکاملــی  ccدر هــر دو مــورد وابســته بــه

نــوع خــاک ،مایعــات آلــی و غلظــت آنهــا اســت.

 تغییــرات فشــار پیــش تحکیمــی نمونههــای بــاتاريخچــه تنــش ،بســتگی بــه نــوع خــاک و مایــع آلــی

دارد .بــه ایــن صــورت کــه بــا افزایــش غلظــت مایــع
آلــی ،رونــد افزایشــی در فشــار پیــش تحکیمــی بهوجــود

میآیــد.

 هــر دو عامــل فیزیــک وشــیمیایی و مکانیکــی ،رفتــارتحکیمپذیــری خــاک آلــوده را تحــت تاثیــر قــرار

میدهــد.

آلــی آالینــده اســت .مقــدار ( )ccبــا افزایــش غلظــت مــواد
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