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  خالصه

تکنولوژي امروزه يکي از مسائل مهم در تمامي پروژه ها، بحث زيست محيطي اين پروژه هاست. موضوع مواد پسماند و زباله هاي شهري و صنعتي ناشي از 

دهد. رها شدن اين پسماندها در طبيعت، جدا از ص ميامروزه به يک معضل جدي تبديل شده است که ساالنه حجم قابل توجهي از تحقيقات را به خود اختصا

ا کنون در مسائل بهداشتي و آلودگي آبها و منابع زيرزميني مي تواند باعث تغيير خصوصيات مهندسي خاک ها و کاهش مقاومت آنها گردد که اين مسأله ت

هاي مستعمل وسايل نقليه بر روي تحقيق حاضر به بررسي اثر روغندر طراحي هاي ژئوتکنيک و مکانيک خاک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 

است. پژوهش به صورت آزمايشگاهي بوده و مواردي مثل درصد رطوبت بهينه، حدود خميري، وزن مخصوص، خصوصيات خاک رس پرداخته شده

دهد تأثير اين آالينده بر خصوصيات خاک، قابل نشان مي چسبندگي و زاويه اصطکاک داخلي مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته اند. نتايج به دست آمده

 آن در طراحي هاي ژئوتکنيکي وجود دارد.  توجه بهتوجه بوده و نياز به 

 

 ، روغن مستعمل، آالینده ها، آالینده هیدروکربنیخاک یمحیط زیست، خاک رس، خصوصیات مهندسکلمات کلیدی: 
 

 

 

  مقدمه .1
 

هاي صنعتي نيز ها و بخصوص آلودگيتکنولوژي و استفاده از صنعت در حجم بيشتري از زندگي انساني، سرعت افزايش آلودگيامروزه به سبب سرعت گرفتن 

ها اکنون به اي انديشيده نشود معضالت جدي و مهمي را براي زندگي بشر به وجود خواهد آورد. دامنه اين آلودگياست و چنانچه براي مقابله با آن چارهزياد شده

باشد. البته ها امري ثابت شده ميها و آلودگيها در حضور آاليندهتوان گفت که تغيير خواص ژئوتکنيکي خاکهاي عمراني نيز کشيده شده و براي مثال ميپروژه

 ]1 [شد.بابرخي خواص خاک طبيعي پيش از آلوده شدن مثل ميزان تراکم خاک نيز بر روي تغييرات خصوصيات ژئوتکنيکي آن اثرگذار مي

 طراحي در که آنجا از و باشندمتفاوتي مي شيميايي مواد حاوي صنعتي، کارخانجات از ناشي هاي پساب همچنين و شده توليد شهري زايد مواد           

 خصوصيات اين تغييرات تا است الزم شود،در نظر گرفته مي هاخاک خصوصيات مقاومتي جمله از طراحي جهت فرضياتي هامحل اين مجاور خاکي هايسازه

 که 4شودگزارش مي جهان سراسر در خام نفت نشت چندين ساله در شرايط کنوني همه ]2 [خاک بررسي شود. شيميايي به هر يک از اين مواد ورود به سبب

                                                 
 دانشجوي دکتري خاک و پي، دانشگاه صنعتي اميرکبير 1 

 يار دانشگاه صنعتي اميرکبيراستاد 2 
 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  3

 از انبارهاي زيرزميني مواد نفتي در اين کشور به نحوي داراي نشت و تراوش مي باشند %22  به گزارش انجمن حفاظت از محيط زيست امريکا، 4 
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را  هاسازه ديگر و هاپي باربري ظرفيت همچنين و شيبها پايداري خام، نفت به آلوده خاکهاي فيزيکي ساخته و تغيير خواص آلوده را خاک نهايت در اين نشتها

  ]3 [دهد.مي قرار تاثير تحت

هاي اخير تعداد مطالعات انجام شده در ها و پايدارسازي آنها کمک کند. در دههتواند به درک رفتار اين خاکمطالعه خواص مهندسي خاکهاي آلوده مي           

باشد و است. در برخي موارد ممکن است فرصت پاکسازي خاک آلوده وجود نداشتهيل به يک مسأله جدي جهاني شدهدهد که اين موضوع تبداين زمينه نشان مي

 [نها الزامي است.نياز به تثبيت خاک آلوده و استفاده از همان خاک باشد که در اينگونه موارد مشخص بودن دقيق پارامترهاي مهندسي خاک آلوده و تغييرات آ

4[ 

است ها نيز مطالعات زيادي صورت گرفتهها، هيدروکربنها هستند. در مورد اثر اين آاليندههمانطور که گفته شد يکي از بزرگترين و خطرناکترين آالينده             

نفت و بروز حوادث ناخواسته در سايتهاي استخراج و هاي انتقال است. احتماالً علت اين امر نشت مواد نفتي از لولهکه بيشتر آنها در مورد آلودگي با نفت خام بوده

. ليکن نبايد از اثر هيدروکربنهاي ديگر ]2 [و ]3 [بهره برداري نفت باشد. البته اينگونه موارد به علت حجم باالي مواد آالينده و تمرکز آنها اهميت زيادي دارند

ند، غافل شد. به همين سبب با توجه به ضرورت تحقيق و بررسي در اين زمينه، در پژوهش حاضر، شوها رها ميهاي ضايعاتي که به وفور در کنار جادهمانند روغن

 است.محور کار بررسي اثر روغنهاي مستعمل و ضايعاتي حاصل از کار وسايل نقليه و موارد مشابه قرار داده شده

 

 

  انجام شده مطالعات مروری بر .2

 

ها به بيش از بيست سال است. سابقه اين پژوهشبر خصوصيات مهندسي خاک تاکنون مطالعات قابل توجهي صورت گرفتههاي هيدروکربني در مورد اثر آلودگي

انجام  Olivieryو   Acarاي بر نفوذپذيري رس متراکم اشاره کرد که توسط توان به بررسي اثر نوع سيال حفرهرسد. از جمله تحقيقات اوليه ميمي

 است. هش مذکور از انواع هيدروکربنهاي مايع در خاک تا حدي اشباع به عنوان سيال حفره اي استفاده شدهدر پژو ]6 [است.گرديده

است. به عنوان نمونه در تحقيقاتي که توسط گرفته انجام مختلف محققين توسط کنون تا 1992 سال از خام، نفت به خاک انواع آلودگي تأثير بررسي            

Das & Shin است، زاويه شده که با افزايش مقدار آالينده هيدروکربني که نفت خام استخراج شده از دريا بودههاي دريايي انجام گرفته نشان دادهبر روي ماسه

يت باربري اي است که در نهايت سبب کاهش ظرفشود. مقدار اين کاهش زاويه اصطکاک به گونهاصطکاک داخلي ماسه کاهش يافته و کرنش حجمي زياد مي

پيشتر با انجام آزمايش سه محوري  Evgin & Das  استعالوه بر تحقيق فوق که بر اساس نتايج آزمايش برش مستقيم انجام شده ]1 [گردد.اين نوع ماسه ها مي

و نهايتاً به اين نتيجه رسيدند که با  ]7 [.هاي شل و هم در ماسه متراکم صادق استاند که موضوع فوق هم در ماسهو اعمال فشار محدود کننده به خاک نشان داده

 يابد.ها کاهش ميافزايش درصد رطوبت و افزايش درصد آالينده هيدروکربني، ظرفيت باربري خاک

انجام گرفته و در آن به بررسي  Habib-ur-rehman, et alاز ديگر مطالعاتي که قابل توجه است تمرکز بر اثر شيمي سيال بوده که توسط             

و نيز وضعيت تبادل يوني را در انواع خاک رس بررسي نمودند. بر اين اساس آنها به  ها نمودندهاي رسي در حضور آاليندهميکروسکوپي تغييرات پيوند در خاک

ما به دليل کاهش بار الکتريکي روغن نسبت به آب قابليت تبادل رود. ااين نتيجه رسيدند که وزن مخصوص خاک آلوده به دليل جايگزيني روغن با آب باالتر مي

  ]9 [و  ]8 [کند.يوني به شدت افت کرده و به همين نسبت قابليت تورم خاک کاهش پيدا مي

هاي ريزدانه را کاهش خاکتواند چسبندگي هاي صورت گرفته اين است که ميزان رسوبــــات غيرقابل حل، مييکي ديگر از نتايج حاصل از پژوهش            

آثار اين  CDيابد لذا در آزمايشهاي درازمدت مثل داده و تا حدودي زاويه اصطکاک داخلي را نيز دستخوش تغيير قرار دهد. اما در درازمدت اين تأثير کاهش مي

 تشکيل ترکيبات نيز و شوندمي ترکيب رس خاک شده و باوارد خاک  که شيميايي مواد همچنين بر محققين ثابت شده نوع ]3 [و ]2 [شود.مواد کمتر ديده مي

بسزائي  تأثير رفته بکار شيميايي مواد وزني درصد و باشد. زمانمي خاک مقاومتي خصوصيات تغييرات درک رفتار و در مهم مسايل از يکي رس خاک دهندة

 کاهش نتيجه در و رسوبات توليد احتمال شود يافت بيشتر رس خاک در آزادهاي کاتيون و آهن اکسيدهاي چه هر دارند. از طرفي به وجود آمده تغييرات در

است که اکثر  رس خاک با شيميايي مواد هايواکنش نتيجة رس خاک چسبندگي کاهش هر حال در ولي دارد وجود رس خاک اصطکاک زاوية کمتر

است مشخص شده که مقدار چسبندگي در اين خاک رس گجرات هند انجام شدهدر مطالعاتي هم که روي   ]11 [و ]2 [پژوهشگران عقيده به کاهش آن دارند.

يابد. در اين رود و ظرفيت باربري کاليفرنيا و وزن مخصوص دانه ها نيز کاهش ميخاک با اضافه شدن آلودگي پائين آمده و زاويه اصطکاک برشي باال مي
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ي از اين آلودگي را رفع نمود که اين کار تا کنون يک راه حل منحصر به فرد و جالب توجه به درصد خاک اره مشکالت ناش 2تا  2/2مطالعات با افزودن حدود 

 ]11 [ يد.آحساب مي

را با توجه به اينکه در اين نوع تحقيقات، آالينده خاک از جنس هيدروکربن است دماي محيط بر روي قابليت انتشار و نفوذ آن اثرگذار است زي            

تغيير آالينده با توجه به دما تغيير کرده و خصوصيات آن ثابت نخواهد ماند. بديهي است سرعت انتقال آالينده در محيط خاکي نيز ثابت نبوده و ويسکوزيته 

زايش ها و بافت و رطوبت خاصي در هر خاک سرعت و مقدار انتشار آلودگي را در هر دو جهت افقي و عمودي افخواهد کرد. از طرفي موئينگي در خاک

با توجه به اين شرايط ناپايدار و گسترده نياز به مطالعه براي تثبيت خاک هاي آلوده نيز وجود داشته که برخي از اين مطالعات انجام  ]13 [و  ]12 [و  ]8 [دهد.مي

و ترکيبي از اين سه ماده مورد آزمايش قرار ها استفاده از موادي مثل سيمان، آهک، خاکستر بادي باشند که در کل براي تثبيت اين خاکشده به اين شرح مي

هاي صنعتي و استفاده از مخلوط سيمان و ميکروسيليس براي تثبيت و جامدسازي لجن صنايع که حاوي آلودگي ]4[است. گرفته و نتايج خوبي نيز به دست آمده

 ]14 [دي و همکاران انجام گرفته است.آزمايشگاهي موفق توسط عبا –اند هم به صورت يک تجربه عملي درصد باالي کروم بوده

 

 

  بيان مسأله و ضرورت آن .3

 

براي کار  روغنهاي مصرف شده اتومبيل غالبًا شامل ناخالصيهاي جامدي چون گرد و خاک، شن و ماسه، ذرات فلزي، باقيمانده مواد سرب و کربن هستند که

اکسيژن ذرات فلزي موجود در روغن همچون يک کاتاليزور عمل نموده، موجب ايجاد مواد باشند. در شرايط حرارت باال و مجاورت با موتور زيان آور مي

 دهند.گردند که تا حدي گرانروي روغن را نيز افزايش ميآسفالتي و لجن مي

هاي سوخته به روغن  ورودکند. همچنين  نفر در سال است آلوده  21تواند يک ميليون گالن آب پاکيزه را که منبع تأمين آب يک گالن روغن سوخته مي             

يکي از مهمترين عوامل که ترکيبات اروماتيک . از طرفي تواند در فرآيند تصفيه فاضالب اختالل ايجاد کنددر سيستم تصفيه فاضالب مي PPm 111تا  21مقدار 

با از بين بردن نيز شدت تحت تأثير قرار داده و ه را بخاک باربري و توان از روغن به خاک وارد شده وخصوصيات  هاي پايدار خاک استآلودگي

تر استعداد باالتري از هاي با رطوبت پائيندر اين زمينه خاک ]16 [و ]12 [.منجر گرددهاي مفيد خاک به عدم بازسازي مجدد آن در کوتاه مدت ميکرواگانيسم

هاي توانند به سبب نيروي ثقلي به درون خاک غير اشباع نفوذ کرده و خود را به سفرهبودن ميهاي ضايعاتي به دليل سيال و روان روغن  ]16 [اند.خود نشان داده

است که ديده شده ]18 [دهند.ضمن اينکه اين مواد به صورت شناور نيز باقي مانده و با حرکت افقي شعاع آلودگي را افزايش مي ]17 [آب زيرزميني برسانند.

شود نفوذپذيري کمتر شده و لذا سرعت و آورند که همين موضوع سبب ميشوند خاک را به صورت کلوخه در ميک ميبرخي هيدروکربنها وقتي وارد خا

با توجه به موارد فوق شناسايي کامل اثرات اين آالينده و  ]19 [است.قدرت انتشار آلودگي کاهش يابد ليکن اين موضوع در آالينـــده مورد بحث ديده نشده

 براي کنترل و تثبيت و ممانعت از انتشار آن بسيار ضروري بوده و نياز به پژوهشهاي زيادي در اين بخش وجود دارد.سپس يافتن راهي 
 

 

  هاانجام آزمايش .4

 

آن روش کار به اين است که در تحقيق حاضر با توجه به نيازي که در اين زمينه حس شد و با توجه به تعداد کم پژوهشهاي انجام شده با اين آالينده، طراحي شده

شده انجام هاي آلودههاي خاک رسي مخلوط شده و در زمانهاي مختلف آزمايش روي نمونهآوري شده با نمونهاست که روغن ضايعاتي جمعصورت بوده

 است. گرفته

 باشد:مياست و مشخصات آن به شرح ذيل خاک رس براي آزمايش از منطقه شهر ري در جنوب تهران تهيه شده           

γd= 1.49 g/cm³ 

γw= 1.56 g/cm³ 

γd(max)
= 1.91 g/cm³ 

 

W= 4.7 % 
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wopt=14.3 % 

LL=37.3 

PL= 23.9 

 

است. آزمايشهاي انجام شده به خاک مورد آزمايش افزوده شده ،درصد وزني خاک 12و  11، 7، 2، 3، 1روغن سوخته از ماشينهاي سواري تهيه شده و به مقدار 

 اند.حدود اتربرگ، اندازه گيري درصد رطوبت بهينه، وزن مخصوص خشک حداکثر، برش مستقيم و نفوذپذيري بودهنيز شامل تعيين 

 

 

  هانتايج آزمايش .5

 

ين امر يابد که ادهند که چسبندگي خاک رس در ابتدا با افزودن درصدهاي پائين روغن به خاک افزايش ميآزمايشات انجام شده و نتايج حاصل از آنها نشان مي

 (1کند. )شکل دانه باشد که روغن در اين بين به دليل خصوصيات ذاتي خود، به صورت يک چسب عمل مي-روغن –تواند به سبب ايجاد نيروي بين فاز دانه مي

 

 
 تغييرات چسبندگي خاک مورد آزمايش در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاک -1شکل 

 

روغن، نيروي وزن آن به نيروي کشش سطحي و چسبندگي آن غلبه کرده و در نتيجه با حرکت در بين ذرات خاک، سبب کاهش  اما با باال رفتن درصد

با باال رفتن  شود. به نظر مي رسد حد نهايي چسبندگي خاک آلوده وابسته به مقدار چسبندگي روغن داشته و عددي نزديک به همان مشخصه باشد.چسبندگي مي

درصد، افزودن روغن فقط سبب کاهش  1442اک، اثر روغن بر چسبندگي خاک بيش از آنکه افزايشي باشد کاهشي بوده و در رطوبت باالي درصد رطوبت خ

 شود(.کاهش چسبندگي ديده مي %118روغن سوخته به خاک حدود  % 7شود که مقدار اين کاهش نيز قابل توجه است. )با افزودن فقط چسبندگي مي

شود. اين تر برشي ديگر خاک يعني زاويه اصطکاک داخلي خاک بايد گفت که اضافه شدن روغن به خاک به هر ميزان، سبب کاهش آن ميدر مورد پارام

 است.نشان داده شده 2موضوع در شکل 

آن مي تواند باعث صرف هزينه هاي باال يکي از پارامترهاي ديگر که بررسي آن الزم به نظر مي رسد، درصد رطوبت بهينه است که عدم شناخت صحيح             

روغن،  ا افزايشدر يک پروژه و همچنين عدم دستيابي کامل به مشخصات فني مورد نياز گردد. در تحقيق حاضر اين پارامتر به صورت منظم تغيير کرده است و ب

 است.قابل مشاهده 3است. اين موضوع در شکل کاهش يافته
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 اک داخلي در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاکتغييرات زاويه اصطک -2شکل 

 

 

 
 تغييرات درصد رطوبت بهينه در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاک -3شکل 

 

در جاورت هم قرار گيرند و در مشود ذرات خاک به خوبي روان شده و هاي مستعمل نقش روان کننده داشته و سبب مينظريه غالب اين است که روغن            

شود که با اضافه اين نظريه تائيد شده، ديده مي گيردهاي تراکم مورد بررسي قرار درصد رطوبت کمي به وزن مخصوص باالئي دست يابيم. وقتي نتايج منحني

ا ادامه دارد که درصد روغن آنقدر زياد نشود که البته روشن است که اين افزايش تا آنجرود. شدن روغن مستعمل، بيشينه وزن مخصوص خشک خاک باالتر مي

شود اين درصد در ديده مي 4امکان متراکم کردن از نمونه گرفته شود و يا اينکه مواد روغني اجازه نزديک شدن کامل ذرات را ندهند. همانطور که در شکل 

 باشد.مي %7هاي انجام شده در حدود آزمايش

دهد. طبق آزمايشهاي صورت گرفته ابتدا مقداري به حد رواني و هاي ضايعاتي، حدود اتربرگ را نيز دستخوش تغيير قرار ميروغنآلوده شدن خاک با             

شدن روغن باشد اما با باال رفتن ميزان روغن، خاک حالت روان به خود تواند ناشي از کلوخه شدن جزئي خاک به سبب اضافهشود که ميحد خميري افزوده مي

 يابد.فته و حد رواني و خميري کاهش ميگر
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 تغييرات حداکثر وزن مخصوص خشک در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاک -4شکل 

 

 

 
 تغييرات حدود اتربرگ  در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاک -2شکل 

 

يابند و پس از آن کاهش است، حدود اتربرگ افزايش مينرسيده %2مستعمل افزوده شده به حدود شود تا وقتي مقدار روغن مشاهده مي 2همانطور که در شکل 

 رود.اي ميتوان گفت که با زياد شدن مقدار روغن، رفتار خاک ريزدانه به سمت خاک هاي دانهمي يابند. به عبارتي مي

ت ظرفيت باربري خاک را برآورد نمود. با داشتن مقادير چسبندگي، زاويه اصطکاک و وزن توان تغييرااکنون با ترکيبي از نتايج به دست آمده مي            

سانتيمتري با استفاده از  61براي يک شالوده مربعي به اندازه يک متر و در عمق qu)  (مخصوص در خاک داراي درصدهاي مختلف روغن، ظرفيت باربري نهائي 

 است.ارائه شده 6مربوطه در شکل رابطه ترزاقي محاسبه شده و ننمودار 

کاهش  %111روغن سوخته به خاک، ظرفيت باربري بيش از  %11شود که روغن سوخته ظرفيت باربري خاک را کاهش داده و با اضافه شدن مالحظه مي            

 اين آلودگي از خاک راهکارهاي مناسب اتخاذ گردد. عيابد. لذا الزم است در مورد رفمي
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 تغييرات ظرفيت باربري نهائي  در برابر تغييرات درصد روغن مستعمل موجود در خاک -6شکل 

 

 

 گيرینتيجه .6
 

افزودن روغن به خاک، در صورتي که رطوبت خاک کمتر از رطوبت بهينه باشد در ابتدا چسبندگي را افزايش داده توان گفت که با توجه به نتايج آزمايشات مي

افزايش و کاهش چسبندگي خاک آلوده به روغن سوخته، به مقدار رطوبت خاک وابسته اين يابد. مقدار مقدار روغن، چسبندگي کاهش ميوليکن با بيشتر شدن 

 %2 رطوبت دارايدر خاک  به عبارتيشود. شود کم مي، درصدي که افزودن روغن تا آن ميزان، سبب افزايش چسبندگي خاک ميخاک با افزايش رطوبت است.

روغن مستعمل، روند کاهش  %1از  با افزودن کمتر %14رطوبت  دارايدر خاک رسيم ليکن روغن مستعمل به مرز کاهش چسبندگي مي %6حدود ودن با افز

وغن، با اضافه شدن آالينده مورد بحث کاهش مي يابد، نرخ اين کاهش در مقادير باالي راز طرفي درصد رطوبت بهينه خاک نيز  .شودچسبندگي خاک شروع مي

 شديدتر است.

 شود. افزودن روغن به هر ميزان، سبب کاهش زاويه اصطکاک داخلي ميتوان گفت که در بررسي اثر روغن مستعمل بر زاويه اصطکاک داخلي خاک، مي           

برد ولي اضافه وزن مخصوص خشک را باال ميبيشينه ، مقدار   %7 مستعمل در مقادير زيرافزودن روغن در مورد وزن مخصوص خاک بايد گفت که             

 شود. ميخاک وزن مخصوص خشک بيشينه کردن روغن بيش از اين مقدار سبب پائين آمدن 

مقدار حدود اتربرگ باال (، %2)در اين تحقيق دهد که در مقادير کم نشان مي مستعملحاوي مقادير روغن هاي خاک برحدود اتربرگ انجام آزمايش            

 کاهش مي يابند. رود ولي با افزايش مقدار آالينده، اين حدودمي

ظرفيت باربري خاک با افزوده شدن دهد باشد موضوع ظرفيت باربري است که تحقيقات نشان ميتر مياي که براي مهندسين عمران قابل استفادهنتيجه           

 کاهش يافته و اين کاهش قابل توجه است. ،روغن به خاک

رسد بايستي تحقيقات هاي ضايعاتي بر خاک و طبيعت، به نظر ميهاي هيدروکربني مثل روغنبا توجه به اثر مخرب آاليندهشود که در پايان خاطرنشان مي            

سيکلي صورت گيرد. مورد ديگري  هاي مختلف به خصوص بارگذاريهاي ديناميکي وهاي آلوده با اين مواد و رفتار آنها در بارگذاريزيادي بر روي تمام خاک

تواند بعضاً باعث تهديدات اين مورد ميها مهم و حياتي است. شود تغييرات نفوذپذيري در خاک است که در بسياري از پروژهکه نياز به کار در آن حس مي

رفته و روشهاي انجام گالزم شود در مورد رابطه اين مواد با موئينگي خاک، سرعت انتشار آنها و سرعت تخريب محيط بررسي و مطالعه توصيه ميجدي گردد لذا 

 .شودمقابله با آن شناخته شده و به کار بسته
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