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 -5هدف :
اندازهگیری  pHدر عصاره تهیه شده از نمونههای خاک توسط دستگااه  pHمگتر اتا ا کگتردد شیشتهای در
سوسپانسیون خاک اه نسبت حجمی  1اه  5از خاک اا یکی از موارد زیر :
آب مقطر )(pH in H2O
محلول کلرید پگاسیم  1موالر )(pH in KCl
محلول کلرید کلسیم  1/11موالر )(pH in CaCl2
 -2دامنه کاربرد :
این دسگورا عمل ارای کلیه نمونههای خاک هواخشک کارارد دارد.
توجه  :ار اساس دسگورا عملهای اسگاندارد مخگلف pH ،خاک در عصاره های مخگلفتی از ختاک
قاال اندازهگیری است .ارای مثال اسگانداردهای مخگلفی جهت تعیین  pHختاک در گتل اشتبا ،
عصاره اشبا  ،عصاره  1اه  5.5آب مقطر د  ...دجود دارد .انگخاب نو ردش اسیار اهمیت داشتگه
د ار اساس اندازهگیریهای قبلی د یا قضادت مهندسی صحیح انجام میگیرد .اعنوان مثتال پیشتنهاد
میشتود اترای خاک هتایی کته در معترج حجتم اتاالی آب قترار دارنتد از ردش حاضتر د اترای
خاکهایی که احا ت اشبا اا آب قرار دارند از ردش عصاره اشبا د یا گل اشبا اسگفاده شود.

 -1تجهیزات :
 : 1-3شیکر
 pH : 5-3مگر اا قاالیت تنظیم شیب د کنگرل دما
 : 3-3ا کگردد شیشهای د ا کگردد مرجع اا قاالیت تعیین  pHاز صفر تا 11
توجه  :خطر آ ودگی یا شکسگن ا کگردد در محیط خاک افزایش مییااد.

 : 1-3دماسنج یا ا کگردد دما اا دقت  1درجه سانگیاراد
توجه  :در ا کگرددهای جدید تعیین  pHمعموال پردب دما نیز تعبیه شده است.

 : 5-3ظرف نمونه اا حجم حداقل  51mlاز جنس شیشه اردسیلیکاتی یا پلیاتیلن اا درب کامال محکم
": 6-3قاشقک حجمی اا حجم معین حداقل 5ml
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 -4مواد مصرفی :
از یکی از محلو های  1-1تا  3-1ارای تعیین  pHدر نمونه خاک اسگفاده کنید :
 : 1-1آب مقطر اا هدایت ا کگریکی کمگر از  0.2 mS/mدر  55درجه سانگیاراد د  pHااالتر از 5.6
 : 5-1محلول پگاسیم کلراید یک موالر  41/5 :گرم از پگاسیم کلراید را در آب مقطر ( )1-1حل کترده اته
حجم یک یگر ارسانید.
 : 3-1محلول کلسیم کلراید  1/11موالر  1/14 :گترم کلستیم کلرایتد دد آاته را در آب مقطتر ( )1-1حتل
کرده اه حجم یک یگر ارسانید.
 : 1-1محلو های اافر کا یبراسیون  pHمگر  :اهگر است اا توجه اه دسگورا عمل سازنده از محلو هتای تجتاری
آماده اسگفاده نمایید.
 -1آماده سازی نمونه :
جهت این آزمایش خاک هواخشک یا خاکی که حداکثر در دمای  11درجه ستانگیاراد خشتک شتده ،از
ا ک  5mmعبور داده شده د از ذرات ریزتر از  5میلیمگر اسگفاده میشتود .اترای مثتال متیتتوان از ختاک
آماده شده اه ردش دسگورا عمل آمادهسازی نمونه اسگفاده نمود.
 -6تشریح انجام آزمون :
 : 1-6حجم مناسبی از خاک آماده شده را اا اسگفاده از قاشقک حجمی اردارید (حداقل  5میلی یگر).
 : 5-6نمونه را در ظرف نمونه ریخگه د  5اراار حجم آن از آب مقطر یتا محلو هتای  5-1یتا  3-1اته ظترف
اضافه کنید د درب ظرف را محکم کنید.
 : 3-6امدت  61 ± 11دقیقه ظرف را ردی شیکر تکان دهید .سپس حداقل یک د حداکثر سه ساعت آنترا
احال خود رها کنید.
 pH : 1-6مگر را ردشن کرده پس از  11دقیقه مطااق دسگورا عمل سازنده کا یبره کنید .پتس از هتر مرحلته
ا کگردد را اا آب مقطر شسگه د خشک کنید.
 : 5-6ظرف نمونه را در دمای  51±5درجه سانگیاراد خوب هم زده د ا کگردد را در سوسپانستیون هماتن
شده دارد کنید .پس از رسیده اه تعادل ،عدد را تا دد رقم اعشار یادداشت کنید.
توجه  : 1تعادل را میتوان موقعی در نظر گرفت که پس از گذشت  5ثانیه تغییر عتدد  pHکمگتر
از  1/15ااشد .معموال تعادل در کمگر از یک دقیقه ارقرار میشود .امتا ایتن زمتان اته عوامتل زیتر
اسگای دارد :
 -مقدار ( pHتعادل در مقادیر ااال دیرتر حاصل میشود)
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 کیفیت ا کگردد شیشهای ناشی از سازنده یا عمر ا کگردد محیط اندازهگیری (تعادل در محیط  KClیا  CaCl2زددتر از آب حاصل میشود) تفادت در  pHنمونههایی که پشت سر هم تست میشود هم زدن مکانیکی قبل از اندازهگیری یا حین آن ،اه رسیدن اه تعادل در زمتان کوتتاهگر کمتکمیکند.
توجه  : 5در خاکهای اا مواد آ ی زیاد مانند پیت د خاکهای آهکی (اتد یل امکتان جتذب کتران
دی اکسید) رسیدن اه تعادل مشکل میشود.

 -7تکرار پذیری :
تکرار پذیری که اصورت اخگالف قرائت دد نمونه که جداگانه آماده شدهاند تعریف میشود ،ااید شترائط
جددل زیر را ارضاء کند :
جددل  : 1تکرارپذیری قاال قبول در اندازهگیری pH
حدود pH
pH ≤ 7.00
7.00 < pH < 7.50
7.50 ≤ pH ≤8.00
pH > 8.00

تفاوت قابل قبول
0.15
0.20
0.30
0.40

 -8گزارش :
موارد زیر در گزارش ذکر شود :
 ارجا اه اسگاندارد این ا مللی -مشخصات کامل نمونه

 محیطی که ارای ساخت سوسپانسیون اکار رفگه استت  pHدر آب مقطتر یتا  pHدر  KClد یتا pHدر CaCl2
 نگیجه  pHاا یک رقم اعشار هر گونه مشکل د دضعیت خاص در رسیدن اه تعادل -9مراجع و مستندات مرتبط :
- ISO 10390 : 2005 (E), Soil quality - Determination of pH
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