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 خالصه
-این ویژگيها انجام پروژه. از ویژگيهای بارز ماسههای بادرفتي ميتوان از ظرفيت باربری پایين، ساختار متخلخل و نفوذ پذیری باالی آنها نام برد

یکي از روشهای بهبود این خواص جهت انجام . های عمراني بهویژه ساخت الگونهای تصفيه فاضالب را با مشکالت عدیده مواجه ميسازد

در این تحقيق از پسماندهای نفتي پاالیشگاهها جهت تثبيت و ارتقای ویژگيهای . پروژههای عمراني، استفاده از روش تثبيت و بهسازی ميباشد

از اینرو ضمن بررسي خصوصيات تراكمي نمونههای تثبيت شده، درصد بهينه پسماند نفتي برای . ژئوتکنيکي این نوع خاكها استفاده شده است

آزمایشهای انجام شده نشان داد .تثبيت و بهسازی ماسه بادرفتي تعيين گردید و تاثير پسماند نفتي بر روی نفوذپذیری ماسههای بادرفتي ارزیابي شد

نفوذ پذیری نمونههای .  درصد ميباشد7كه وزن واحد خشک حداكثر نمونههای تثبيت شده افزایش یافته و مقدار بهينه پسماند نفتي برای تثبيت 

 .   تثبيت شده نيز به ميزان قابل توجهي بهبود یافته است
 

 تثبیت، ماسه بادرفتی، تراکم، پسماند نفتی، مقاومت فشاری تکمحوری، نفوذپذیری : کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه. 1
 

این ماسهها گستردگي قابل توجهي در سطح كشور دارند كه . ماسه های بادی به ماسههایي اتالق ميشوند كه به وسيله فرسایش بادی تشکيل ميشوند

-چسبندگي این خاک. [1]پهنههای وسيعي از مركز، جنوب و جنوب شرق كشور و همچنين قسمتهایي از شمال و جنوب غرب كشور را شامل ميشود

دانهبندی نامناسب و نحوه تشکيل آنها، باعث شده است كه این نوع از ماسهها . ها عموما بسيار ناچيز بوده و دارای دانهبندی تقریبا یکنواخت ميباشند

بنابراین برای . همچنين تخلخل باال باعث خواهد شد كه نفوذپذیری آنها نسبتا زیاد باشد. ساختار متخلخل داشته و ظرفيت باربری آنها بسيار كم باشد

اجرای پروژههای عمراني، از قبيل راه و ساختمان و به خصوص ساخت الگونهای تصفيه فاضالب، باید خواص مقاومتي این نوع از خاكها  افزایش 

یکي از روشهای مرسوم در مهندسي ژئوتکنيک جهت دستيابي به این اهداف، تثبيت و بهسازی آنها با . یافته و نفوذپذیری آنها نيز كاهش یابد

 .استفاده از مواد هيدروكربني ميباشد

تا كنون تحقيقات متعددی در زمينه اصالح خصوصيات ژئوتکنيکي انواع مختلف خاكهای ماسهای با استفاده از مواد هيدروكربني  و مشتقات 

 .  نفت خام، و همچنين بررسي اثرات زیست محيطي خاكهای تثبيت شده با مواد نفتي انجام شدهاست كه در ادامه به بخشي از آنها اشاره ميشود
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نتایج تحقيقي در بررسي خاک های تثبيت شده با مواد قيری نشان داد كه با افزایش مقدار قير، ميزان رطوبت بهينه برای به دست آوردن حداكثر 

 [.2]افزایش مي یابد (آب و قير)در صورتي كه در واقع مقدار كل متناظر مایع اضافه شده . چگالي كاهش مي یابد

افزایش درجه خلوص .  تحقيقي دیگر در منطقه اوهایو آمریکا، در خصوص تثبيت ماسه با قير، نشاندهنده اهميت درجه خلوص ماسه ميباشد

 [.3]مي تواند استحکام خاک را افزایش دهد و آغشتهشدن ماسه با امالح و مواد آلي باعث كاهش عمده چسبندگي بين خاک و قير ميشود 

 انجام شد نشان داد كه اتصال قير به مواد معدني سيليکاتي چهار برابر بيشتر از اتصال آن به مواد معدني كربناتي 1983 نتایج تحقيقي كه در سال 

 [.4]است كه این نشان دهنده فعاليت سطحي بيشتر مواد معدني سيليکاتي در مقایسه با مواد معدني كربناتي در هنگام تثبيت با قير مي باشد

- خاک، ميزان نمک خاک نيز در انجام واكنش مکانيکي مربوط به قير و خاک مؤثر ميPH همچنين تحقيقات نشان داده است كه عالوه بر 

 [.5]به طوریکه با افزایش نمک، نتایج حاصل از اصالح با قير افت مي كند. باشد

 و  ، افزایش در وزن واحد خشک ماكزیمم، ظرفيت باربری كاليفرنيا3٪ عالوه بر این، نتایج تحقيقي دیگر بيانگر آن است كه در ميزان قير 

همچنين بررسيها نشان دادهاست كه استفاده از تثبيت .  ایجاد مي شود و با افزایش قير از این مقادیر كاسته مي شودمقاومت فشاری تک محوری

 [.6] آماده شده باشند، باعث افزایش مقاومت ماسه تثبيت شده ميگردد1 به 4كه هر دو به نسبت  (سيمان- آهک و قير- قير)كننده های مركب 

. در تثبيت با قير، اگر در ماسه مقدار كمي مصالح ریزدانه موجود باشد، مقاومت خاک تثبيت شده بيشتر بوده و نتيجه عمل تثبيت بهتر خواهدبود

 [. 5] درصد در ماسه،  منجر به نتيجه خوبي نخواهدشد25ولي افزایش ميزان ریزدانه به بيش از 

 نشان دادند كه در تثبيت لومهای ماسهای با پسماند  نفتي چسبندگي  افزایش  قابل توجهي یافته، اما زاویه 1994 نيز در سال  و محمدیانگ

در تحقيقي دیگر مشخص شد كه رطوبت تاثير نامطلوبي روی مقاومت نمونههای تثبيت شده با پسماند نفتي . [7]اصطکاک تغييرات چنداني نداشته است

 [.8]دارد

 نشان دادند كه افزودن قير به ماسه پایداری خاک را افزایش مي دهد و باعث كاهش آزادسازی عناصر شيميایي 1985 و همکاران در سال سالم

 .]9[مثل مواد معدني و فلزات سنگين مي شود

 بر روی رفتار واجذبي هيدروكربن های نفت خام از خاک هایي با اختالط مواد آلي و خاک 1989 در سال  مطالعات دیگری توسط یارون

رس صورت گرفته است كه نشان داد رفتار واجذبي هيدروكربن ها از سطح خاک های مورد بررسي شدیداً تحت تأثير نوع خاک و هيدروكربن 

 [.10]مي باشد

در نتيجه در حالت .  همچنين نتایج تحقيقي نشان مي دهد قابليت اغلب مواد مركب موجود در پسماند نفتي برای حل شدن در آب پایين ميباشد

نتایج بررسيهای انجام شده توسط یانگ و محمد نيز نشانگر عملکرد مناسب . [11]محلول در آب، پتانسيل جابه جایي كمي در محيط اطراف دارند

 [.7]زیست محيطي پسماند نفتي در خاک ميباشد

به طور كلي ميتوان نتيجه گرفت كه مواد هيدروكربني سنگين مانند قير به عنوان تثبيت كننده خاكهای ماسهای از لحاظ ژئوتکنيکي و زیست 

در این تحقيق كه بر اساس بررسيهای آزمایشگاهي استوار ميباشد، سعي شده است كه اثر پسماندهای نفتي، . محيطي عملکرد مناسبي را نشان دادهاند

از اینرو ضمن تعيين درصد بهينه . كه نوعي از مواد هيدروكربني سنگين ميباشند، در بهبود خواص ژئوتکنيکي ماسههای بادرفتي مورد ارزیابي قرارگيرد

پسماند نفتي برای تثبيت و بهسازی ماسههای بادرفتي ناحيه جندق اصفهان، خصوصيات تراكمي نمونههای تثبيت شده و تغييرات ایجاد شده در ميزان 

در ادامه، ابتدا مواد و روشهای مورد استفاده در تحقيق تشریح شده و سپس با ارائه نتایج حاصل از آزمایشات، بحث بر روی . نفوذپذیری بررسي ميشود

 .آنها و نتيجهگيری صورت ميگيرد
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 مواد و روشها . 2

 

       نمونه ماسه. 1 . 2
 

به  طور كلي این ناحيه دارای . نمونه ماسه بادرفتي مورد بررسي از محلي در نزدیکي منطقه جندق، در مركز ایران و در شمال شرق اصفهان تهيه شدهاست

از این رو در فصلهای گرم سال . باال و ميزان بارندگي و رطوبت كم ميباشدطور متوسط  بهر ساالنه تبخي ميزانهوای گرم و خشک مي  باشد كه در آن 

با كاهش آبهای سطحي، افزایش تبخير و پائين آمدن سطح آب در منطقه، زمين های نمکي شکل ميگيرد و با فرسایش بادی  گستره ی ماسه های 

 .این ماسهها عموما دارای منشا سيليسي ميباشند. بادرفتي افزایش مييابد

با بررسي و تشخيص صحرایي و نمونهگيری اوليه كه در .  كيلومتر مربع در نظر گرفتهشد10 برای نمونهگيری منطقه وسيعي به مساحت تقریبي 

 الي 2/0سپس نمونهها از عمقهای . منطقه صورتگرفت، سعي شد كه نمونههای ماسه به گونهای انتخاب شود كه  معرف خاک ناحيه مورد بررسي باشد

بررسيهای فيزیکي و مکانيکي انجام شده بر روی نمونهها نشان داد كه ماسههای بادرفتي منطقه خصوصيات .  متری از سطح زمين تهيه گردید5/1

 . به عنوان نماینده خاک منطقه جهت بررسي اثر پسماند نفتي در تثبيت ماسه بادرفتي  انتخاب شدJ1از اینرو نمونه . مشابهي دارند

تعيين خواص خاک طبق استانداردهای .  نشان داده شدهاست1 و خصوصيات عمومي آن در جدول 1نموداردانهبندی ماسه بادرفتي در شکل 

ASTMبه شرح زیر انجام شده است  : 

؛ آزمایش تعيين حد رواني و حد خميری و شاخص خميری براساس ASTM D854آزمایش تعيين چگالي ویژه ماسه بر اساس استاندارد 

؛ اندازه گيری درصد رطوبت خاک ها مطابق استاندارد ASTM D422؛ آناليز اندازه ذرات خاک بر اساس استاندارد ASTM D4318استاندارد 

D2216 ASTM  ؛ اندازه گيری پارامترهای نفوذپذیری خاک های دانه ای براساس استانداردASTM D2434؛ 
 

 
 (J1نمونه نمونه )نمودار دانهبندی ماسه بادرفتی- 1شکل

 

 (J1نمونه )مشخصات عمومی ماسه بادرفتی-  1جدول 

PI 
d max 

(kN/m3) 

 نفوذپذیری

(cm/sec) 

GS رد 

شده از 

 40الک 

GS رد شده 

از الک 

100 

درصد 

رطوبت 

 (٪)طبیعی

-عمق نمونه

 (m)گیری

طبقه بندی 

 خاک
 نمونه

NP 18 1/1 ×10-3 64/2 74/2 2 7/0 

 

SP 
 

J1 
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       نمونه پسماند نفتی.2 . 2
 

این ماده یک تركيب كمپلکس است كه اغلب شامل . به طور كلي پسماند مواد نفتي، مواد باقيمانده در قسمت انتهایي و پایيني برج تقطير نفت مي باشد

گروه های اشباع شده شامل . مي باشد و حاوی مقدار جزیي آسفالتين و رزین ها هستند (معطر)تركيبات سنگين مواد اشباع و هيدروكربن های آروماتيک 

اغلب هيدروكربن های آروماتيک موجود در پسماند نفتي به . و با زنجيرهای طوالني و هم چنين سيکلوپارافين ها مي باشند (شاخه دار)پارافين های مركب 

رزین ها نيز  از حلقه های جوش خورده آروماتيک با . وسيله انواع پلي آروماتيک ها جوش خورده اند و ممکن است حاوی گروه های جانشين آلکيل باشند

آسفالتين ها از مقادیر زیادی آروماتيک  های چند حلقه ای متراكم شده  تشکيل شده اند كه ممکن است . آلکيل و سایر جانشين های قطبي، تشکيل شده اند

به طور كلي تحقيقات قبلي نشان ميدهد كه پسماند مواد نفتي دارای نقطه جوش باال، لزجت زیاد، وزن . [12]فلزی باشند - حاوی تركيبات آلي

 [. 7] و وزن مولکولي باال هستند1مخصوص نزدیک به 

خصوصيات پسماند  برای تعيين.  در این تحقيق از پسماند نفتي پاالیشگاه اصفهان جهت تثبيت ماسههای منطقه مورد بررسي استفاده شدهاست

 .  ارائه گردیدهاست2نفتي، آزمایشهای مختلف فيزیکي و شيميایي  بر روی آن انجامگردید كه نتایج آن در جدول 
 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی پسماند نفتی-  2جدول 

وزنمولکولی 

(g/mole) 

  هیدروکربن

 ()آروماتیک

-هیدروکربن

های 

 (٪)اشباع

آسفالتین 

(٪) 

 رزین

(٪) 

نیکل 

(ppm) 

 وانادیوم

(ppm) 

نقطه 

جوش 

(c
0 )

ی وگران ر

c   رد
0 100 

(cs )

 وزن واحد

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

 

 

       روش تحقیق.3 . 2
 

 تعیین خصوصیات تراکمی .      1 .3 . 2
 

برای بررسي خصوصيات تراكمي ماسه بادرفتي، نمونه ماسه با مقادیر مختلف آب جهت تعيين مقدار رطوبت بهينه و وزن واحد خشک حداكثر مخلوط و 

برای تعيين ویژگيهای تراكمي نمونههای ماسه بادرفتي تثبيت شده با پسماند نفتي نيز ماسه با درصد های متفاوت از پسماند نفتي مخلوط . متراكم گردید

نحوه تراكم نمونه های خاک به این ترتيب بود كه، . ، انجام گردیدAASHTO-T99انجام آزمایش تراكم طبق روش تراكم استاندارد . و متراكم شد

 كيلوگرمي طوری متراكم 5/2 ضربه چکش 25  الیه تقریبا مساوی ریخته شده و هرالیه با 3 اینچ، در 4 سانتيمتر معادل 10نمونهها درون قالبي به قطر 

 . شد كه ارتفاع سه الیه تقریبا مساوی باشد

 
 

 تعیین مقدار بهینه پسماند نفتی برای تثبیت.      2 .3 . 2
 

جهت تعيين مقدار بهينه پسماند نفتي برای تثبيت ماسه بادرفتي و تاثير آن بر روی مقاومت فشاری خاک، نمونه ماسه  با درصدهای مختلف از پسماند 

نمونه های .  مي باشد9٪ و 7٪ ، 5٪، 3٪مقدار پسماند نفتي در نظرگرفته شده در این آزمایش ها .  مخلوط گردیدASTM D4223نفتي، طبق استاندارد 

این نمونه ها در درجه حرارت آزمایشگاهي . متراكم و ساختهشد (AASHTO-T99مطابق)تثبيت شده با ميزان انرژی مصرفي برابر با تراكم استاندارد 

.  ساعت از ساخت نمونه ها، آزمایش  مقاومت فشاری تکمحوری بر روی نمونهها صورتگرفت24با گذشت مدت زمان . (oCoC22)ساخته شده اند 
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در این . هدف از انجام این آزمایش تعيين اثر مقدار پسماند نفتي در تهيه نمونههای تثبيتشده و در نتيجه تعيين مقدار بهينه آن برای فرایند تثبيت ميباشد

 .  انجام شدASTM D2166-87تحقيق آزمایش مقاومت فشاری تک محوری مطابق استاندارد 

 بررسی نفوذپذیری نمونههای تثبیت شده.      3 .3 . 2
 

بدین منظور نمونه های تثبيتي .  انجام گردید ASTM D2434 آزمایش تعيين نفوذپذیری با بار افتان بر روی نمونه های تثبيتي مطابق با روش استاندارد

.  پسماند نفتي ساخته شد و تحت آزمایش نفوذپذیری قرارگرفت9% و 7%، 5%، 3%با 
 

 

       نتایج و بحث.3

 

 تعیین خصوصیات تراکمی.     1 .3
 

 .  ارائه شده است3 و 2نتایج حاصل از آزمایش های تراكم به روش آشتو استاندارد در شکلهای 
 

 
 نمودار تراکم استاندارد برای ماسه بادرفتی- 2شکل 

 

 
 نمودار تراکم استاندارد برای ماسه بادرفتی مخلوط شده با درصدهای مختلف پسماند نفتی- 3شکل 
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 ارائه شده، نشان مي دهد كه وزن واحد خشک ماكزیمم ماسه بادرفتي مورد بررسي 2نتایج آزمایش تراكم بر روی ماسه بادرفتي، كه در شکل 

 .  بوده است8% كيلو نيوتن بر متر مکعب مي باشد كه در این حالت ميزان درصد رطوبت بهينه برابر 18برابر 

 پسماند نفتي مي باشد كه برابر 7%به ازای  (ماكزیمم وزن واحد خشک)  مشاهده مي شود كه ميزان حداكثر تراكم 3با توجه به نمودار شکل 

 .  كيلو نيوتن بر متر مکعب خواهد بود5/18

  باشد، وزن واحد كمتری 7% ميتوان دید، هنگامي كه پسماند نفتي اضافه شده به نمونه ها كمتر از ميزان پسماند 3همچنين با مشاهده شکل 

ميتوان گفت كه دليل كمتر شدن وزن واحد در این حالت، كاهش سطح دانههای پوشيده شده توسط پسماند نفتي و افزایش . به دست خواهد آمد

. این امر سبب مي شود كه دانه ها كمتر بتوانند در یکدیگر فرو رفته و در نتيجه وزن واحد كمتری به دست خواهد آمد. اصطکاک بين دانههاست

  با 6% كيلو نيوتن  بر متر مکعب و با افزایش آن به ميزان 9/17 برابر 3%همان گونه كه در نمودار مشاهده مي شود وزن واحد خشک در ميزان پسماند نفتي 

توجه به این كه سطح دانه ها بيشتر از پسماند نفتي پوشيده مي شود و اصطکاک كمتر شده و تخلخل نمونه كمتر مي شود، مقدار وزن واحد خشک نيز 

 . كيلو نيوتن بر متر مکعب خواهد رسيد4/18افزایش یافته و به 

ولي پس از آن با .  به حداكثر مقدار خود ميرسد7%به همين ترتيب وزن واحد خشک افزایش پيدا خواهد كرد تا در ميزان پسماند نفتي برابر 

 پسماند نفتي فضاهای خالي بين دانه ها 7%این امر را مي توان این گونه استنباط كرد كه در . افزایش ميزان پسماند، كاهش در وزن واحد اتفاق مي افتد

-كامالً پر شده و پس از آن با افزایش ميزان پسماند نفتي، فضاهای خالي با ماده ای با چگالي كمتر پر مي شود و انرژی تراكم بيشتر به سيال نفتي وارد مي

مقدار فاصله نمودار با منحني ميزان هوای صفر افزایش % 10هم چنين در این شکل  مشاهده مي گردد كه با افزایش ميزان پسماند نفتي به بيش از . شود

مي یابد، كه این مورد نشان دهنده افزایش ميزان فضای خالي بين دانه ها به دليل اتصال چندین دانه به هم و توليد بافتي درشت تر و با فضای خالي بيشتر 

 .مي باشد

همان گونه كه انتظار مي رود هنگامي كه خاک به پسماند نفتي آغشته مي شود وزن واحد خشک بيشتری مشاهده مي شود كه مي توان علت آن 

این كاهش اصطکاک موجب فرو رفتن و . را ایجاد سطح ليز و در نتيجه كاهش اصطکاک بين ذرات خاک در زمان آغشته  شدن به پسماند نفتي دانست

هم چنين تخلخل سطح دانه ای نيز به علت پر شدن توسط . قفل شدن بيشتر دانه ها در یکدیگر و در نتيجه آن باعث افزایش وزن واحد خشک ماسه مي شود

 .پسماند نفتي كاهش مي یابد كه باعث افزایش وزن واحد خشک مي شود
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 . نمودار مربوط به مقاومت فشاری تکمحوری ماسه بادرفتي تثبيت شده با درصدهای مختلف پسماند نفتي ترسيم شده است4در شکل 
 

 
 نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری برای نمونههای تثبیت شده از ماسه بادرفتی- 4شکل
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 7٪  انتظار ميرفت، مقاومت فشاری به  دست آمده به ازاء 3  و همانگونه از نتایج آزمایش تراكم استاندارد در شکل 4بامقایسه نتایج شکل 

 و 3٪ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد كه در مقایسه  با نمونه های تثبيت شده با 16/1این مقدار برابر با . پسماند نفتي به ماكزیمم مقدار خود مي رسد

 پسماند نفتي اثرات چندان مطلوبي بر 7٪در این شکل هم چنين مشاهده مي شود كه مقادیر بيش از .  پسماند نفتي به مقدار قابل توجهي باالتر مي باشد٪5

 پسماند نفتي 7٪ درصد كمتر از نمونه تثبيت شده با 16 پسماند نفتي به ميزان 9٪مقاومت نمونه های تثبيتي با . تثبيت و باال بردن مقاومت فشاری ندارد

 پسماند نفتي برای افزایش قابل توجه ویژگي های چسبندگي و مقاومتي 7٪بنابراین ميزان بهينه .  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع خواهدرسيد97/0مي باشد و به 

. خاک های مورد آزمایش مناسب مي باشد
 

 

 بررسی نفوذپذیری نمونههای تثبیت شده.     3 .3
 

 از پسماند نفتي را كه با روش تراكم استاندارد متراكم شده بودند، تحت آزمایش نفوذپذیری با بار افتان 9% و 7%، 5%، 3%نمونههای تثبيت شده با استفاده 

 پسماند نفتي در جدول زیر جهت 0%نفوذپذیری نمونه ماسه بادرفتي نيز تحت عنوان نمونه با .   نشان داده شده است3قرار داده شد كه نتایج در جدول 

 .مقایسه بهتر دوباره ذكر شدهاست

 
 نفوذپذیری نمونه های ماسه بادرفتی تثبیت شده با درصدهای مختلف پسماند نفتی-  3جدول

 %0 %3 %5 %7 %9 

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

 
به گونه ای .  مشخص مي باشد، با افزایش ميزان پسمانده نفتي كاهش در نفوذپذیری این نمونه ها حاصل شده است3همان گونه كه از این جدول 

این درحالي است كه نفوذپذیری نمونه تثبيت .  برابر كاهش یافته است65 مي رسد، ميزان نفوذپذیری تقریباً 9% به 3%كه هنگامي ميزان پسماند نفتي از 

با توجه به اینکه مقدار بهينه پسماند نفتي برای تثبيت ماسه بادرفتي .  برابر كاهش یافته است270 پسماند نفتي نسبت به نمونه ماسه بادرفتي تقریبا 9%شده با 

 ميباشد، در صورت استفاده از این مقدار پسماند به منظور بهبود توام خواص مقاومتي و نفوذپذیری، مشاهده ميشود كه نفوذپذیری به ميزان قابل %7

ميتوان گفت كه علت كاهش نفوذپذیری، پر شدن فضاهای خالي و متخلخل نمونه .  برابر نسبت به ماسه بادرفتي تثبيت نشده كاهش مييابد180توجه 

 . توسط پسماند نفتي است كه مانند دیگر مواد هيدروكربني سنگين دارای خاصيت عایق در برابر آب ميباشند
 

 

 نتیجهگیری .4
 

جهت تعيين خواص . دراین تحقيق استفاده از پسماند نفتي پاالیشگاهها جهت استفاده در تثبيت و بهسازی ماسههای بادرفتي مورد بررسي قرار گرفت

تراكمي نمونههای تثبيت شده، تعيين مقدار بهينه پسماند نفتي برای تثبيت و تاثير این ماده بر نفوذپذیری نمونههای تثبيت شده آزمایشات مختلفي انجام 

 .شد كه نتایج آن به شرح زیر خالصه ميگردد

 . با افزودن پسماند نفتي به ماسه بادرفتي وزن واحد خشک حداكثر آن افزایش مييابد -

 . ميباشد7٪ مقدار بهينه پسماند نفتي برای تثبيت ماسههای بادرفتي و بهبود مقاومت آن،  -

 9٪ و 7٪به طوری كه برای نمونههای تثبيت شده با . با افزایش مقدار پسماند نفتي در نمونه، نفوذپذیری به ميزان قابل توجهي كاهش مييابد-  

 . برابر كاهش مييابد270 و 180پسماند، نفوذپذیری به ميزان 
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