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 -3هدف :
تعیین دانهبندی بخش ریزدانه خاک (ذرات کوچکتر از  2میلیمترر) برا اترتدادا از ابرزار یردرومتر و تعیرین
درصد ماته ،تیلت و رس در بخش ریزدانه
 -2دامنه کاربرد :
این دتتورالعمل برای طیف وتیعی از خاکهای معدنی ،شامل بخش معدنی خاکهای آلری کراربرد داشرته و
عموما برای ا داف زیستمحیطی تدوین گردیدا اتت .بنابراین کاربرد آن در مطالعرات ئوروتکنیکی بایرد
با قضاوت فنی خاص صورت گیرد .بدلیل آماداتازی با مواد شیمیایی و عملیرات مکرانیکی اجررا شردا برر
نمونه ،این اتتاندارد برای مواد آلری ،اجرزای گیا ران و جرانوران و ذرات بسریار ضرعیف و شرکنندا ،قابرل
اتتدادا نیست.
توجه  :این روش مراحل مختلف و طوالنی دارد .لذا برخی از آزمایشراا ها روشرهای ترادا شردا
مرتوم تعیین بافت خاک را بکار میبرند که در صورت تایید دتتااا نظارتی قابل اتتدادا اتت.

 -1اصطالحات و تعاریف :
 : 1-3ماته  :ذرات خاک با اندازا بین  3/363تا  2میلیمتر
 : 2-3تیلت  :ذرات خاک با اندازا بین  3/332تا  3/363میلیمتر
 : 3-3رس  :ذرات خاک با اندازا کوچکتر از  3/332میلیمتر
 -4تجهیزات :
 : 1-4یدرومتر  :از جنس شیشه ،عالوم و نشانها با جو ر ثابت ،مقطر دایرراای و متقرارن ،بردون زواورد در
بدنه ،شناوری با حداکثر انحراف  5درجه از راتتای قاوم.
یدرومتر ای موجود دارای دو نوع مقیاس  g/mlو  g/litاترت کره نروع او چارالی تریا و نروع دوم
مستقیما غلظرت مرادا اضرافه شردا بره آا را نشران مرید رد .نروع او از  3/995ترا  1/333برا دقرت g/ml
 3/3335و نوع دوم از صدر تا  63با دقت  1 g/lدرجه بندی شردا اترت .در صرورت اترتدادا از یردرومتر
نوع او الزم اتت از عدد قراوت شدا 1/333 ،کسر و تپس حاصل در  1333ضرا شود .بررای مثرا اگرر
عدد  1/3325قراوت شد ،عدد  +2/5ثبت میشود.
یدرومتر باید کالیبرا باشد به طوری که نروع او در دمرای  23درجره ترانتیاراد چارالی آا ،و نروع دوم
قراوت صدر را نشان د د .مچنین وزن آن ر ماا یکبار اندازاگیری و ثبت گردد.
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 : 2-4دو عدد تیلندر (اتتوانه مدرج) یک لیتری با قطر حدود  63و ارتدراع حردود  363میلیمترر دارای لبره
بدون چینخوردگی و درپوش شیشهای یا التتیکی
 : 3-4شیکر با ترعت  183حرکت در دقیقه (نوع ترر و تره کننردا برا تررعت  33دوران در دقیقره مناتربتر
اتت)
 : 4-4الک با اندازا توراخ  2و  3/363میلیمتر
 : 5-4ترازو با دقت  3/31گرم
 : 6-4آون با قابلیت ناهداری دمای  135درجه تانتیاراد
 : 7-4دتتااا اندازاگیری دایت الکتریکی با دقت 3/1 dS/m
 : 8-4بشر بلند  653میلیلیتر با درپوش
 : 9-4پیپت  25میلیلیتری
 : 13-4قیف بزرگ شیشهای با قابلیت ناهداری الک  3/363میلیمتری
 : 11-4ات پلیت یا چراغ الکلی
 : 12-4دماتنج با دقت  3/5درجه تانتیاراد
 : 13-4زمانتنج با دقت  1ثانیه
 : 14-4آاپاش کوچک (پیتت)
مچنین در این آزمایش به یک محیط با دمای ثابت بین  23تا  33درجه تانتیاراد نیاز اتت.
 -5مواد مصرفی :
 : 1-5آا  :در تمام مراحل این آزمون باید از آا درجه  2یعنی با دایت الکتریکی حرداکثر 3/1 dS/m
( )133µS/cmدر دمای اتاق اتتدادا نمود.
 : 2-5آا اکسیژنه %33
 : 3-5محلو پراکنداتازی  33 :گرم ازامتافسدات تدیم و  7گرم کربنات تدیم بیآا را در آا حرل
کردا به حجم یک لیتر برتانید .این محلو ناپایدار اتت و حداکثر بره مردت یرک مراا در محریط تاریرک
ناهداری شود.
 : 4-5عامل ضد کف  :می توان از اکتان  2ا یا از فرار ای مشابه اتتدادا نمود.
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 -6تشریح انجام آزمون
 : 1-6تهیه منحنی کالیبراتیون و اصالح قراوت یدرومتر
 : 1-1-6منحنی کالیبراتیون یدرومتر :
در این آزمایش باید از تیلندر ای  1لیتری کامال مشابه اتتدادا شدا و ر یردرومتر برا تریلندر ،کرالیبرا و
منحنی مربوطره رترم گرردد .بردین منظرور اقردامات زیرر را انجرام د یرد و در صرورت تعرویض یرا تعمیرر
یدرومتر یا تیلندر ،منحنی جدیدی رتم نمایید :
 -1تاریخ ،شمارا شناتایی و وزن یدرومتر را ثبت کنید.
 -2تیلندر را تا نشان  833 mlپر از آا کرردا و یردرومتر را در آن شرناور کنیرد .اخرتالف حجرم معراد
حجم یدرومتر اتت ) .(Vhآن را بر حسب میلیلیتر یادداشت کنید.
 -3فاصله بین دو خط نشان روی تیلندر مانند  133و  933میلیلیتر L( ،بر حسب میلیمتر) و حجرم برین آن
دو ( VLبر حسب میلیلیتر) را یادداشت کنید.
 -4ارتداع حباا یدرومتر  ، hفاصله باالی حباا تا پرایینترین عردد  dnو فاصرله ترایر اعرداد ترا پرایینترین
عدد  diرا با خطکش برحسب میلیمتر اندازاگیری کنید.
 -5مقادیر  Hiو  ziرا از روابط زیر برای ر خط نشان اصلی یردرومتر بدترت آوریرد و در جردولی درج
کنید.
رابطه ()1

Hi = di + dn

رابطه ()2

)zi = Hi + 0.5(h - VhL/VL

 - 6نمودار ( zعمق مؤثر) را بر حسب قراوت یدرومتر رتم نمودا و شمارا شناتایی یدرومتر و تراریخ را
در آن قید کنید .این نمودار صرفا برای مان یدرومتر و تیلندر معتبرر برودا و در صرورت ت ییرر یرا تعمیرر
تیلندر یا یدرومتر باید نمودار جدیدی رتم شود.
 : 2-1-6تعیین خطای قراوت ال : zm
بدلیل کدر بودن تیا داخل تیلندر ،در یردرومتر بجرای زیرر رال مرای دور میلره یردرومتر ،براالی آن
قراوت میشود .بنابر این الزم اتت مقدار خطای قراوت  zmبدترت آیرد .بردین منظرور تریلندر را ترا 833
میلیلیتر از آا پر کنید .چشم را زیر تطح آا قرار دادا آ سته باال آورید ترا بیضری ترطح آا بره شرکل
خط دیدا شود .محل تقاط تطح آا و میله یدرومتر را قراورت کنیرد .ترپس براالی رال را نیرز قراورت
کنید .تداضل این دو عدد برابر  zmاتت که قراوت واقعی از جم آن با قراوت باالی ال بدتت میآید.
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 : 2-6حدود  63گرم خاک ماتهای یا 23گرم خاک رتری ،کره مطرابق دترتورالعمل آمراداترازی نمونره،
واخشک شدا و از الک  2میلیمتر رد شدا را توزین نمایید (کال  53گرم خاک قابل پیشنهاد اتت .) m0
 : 3-6در نمونه جداگانهای از آن خاک ،درصد رطوبت و درصرد مرواد آلری خراک واخشرک را مطرابق
دتتورالعملهای مربوطه تعیین و تپس میزان رطوبت و مواد آلی در نمونه انتخاا شردا ) (m0تعیرین و وزن
خالص خاک خشک را بدتت آورید :
رابطه ()3

میزان مواد آلی  -میزان رطوبت ( -وزن نمونه اولیه) mt = m0

 : 4-6حذف مواد آلی :
خاک را در بشر  653میلیلیتری ریخته و حدود  33میلیلیتر آا و  33میلیلیتر آا اکسریژنه اضرافه کنیرد.
یک شیشه تاعتی روی ظرف را باذارید .واکنشهای شدیدی رخ مید د .در صورت لزوم مقردار بیشرتری
آا اکسیژنه اضافه کردا بمدت یک شب ر ا کنید .روز بعد بشر را روی ات پلیت قررار دادا ترا نزدیرک
دمای جوش گرم کنید تا حبابهای باقیماندا کامال خارج شوند .اگر نیاز به آا اکسیژنه بیشرتری باشرد ،الزم
اتت مخلوط خنک شود .پس از تهنشینی یا تانتریدوئ آا زال رویی و آثار مواد آلی را با تریدون کرردن
یا روش دیار خارج کنید .در صورت لزوم این عملیات را  2یا  3بار دیار تکرار کنید.
 : 5-6حذف نمکهای محلو :
نمکهای محلو بر پراکنداتازی تاثیر مندی دارند .اگر در ادامه نیاز به ت ییر ظرف اتت ،کلیه ذرات داخرل
و چسبیدا به بدنه بشر را کامال با یک جت کوچک آا شسته و به کمک یک قیف به ظرف دیارر منتقرل
کنید .به میزان کافی آا اضافه کنید تا نسبت حجمی آا به خاک بین  4به  1و  6بره  1شرود .ظررف را بره
شدت م زدا تپس به مدت یک تاعت روی شیکر با ترعت مناتب قرار د ید .تپس دایت الکتریکری
تیا زال شدا رویی را اندازاگیری کنیرد .اگرر بریش از ( 0.4 dS/mمعراد  )400 µS/cmباشرد آا
زال شدا رویی را تیدون کردا و مجددا آا اضافه نمودا عملیرات را تکررار کنیرد ترا ردایت الکتریکری
کمتر از حد فوق شود .حداکثر چهار بار این عملیات را تکرار کنید.
 : 6-6پراکندا تازی :
نمونه را به حجم  153تا  233میلیلیتر رتاندا و  25میلیلیتر از محلو پراکندا تازی به آن اضافه کنیرد .بره
مدت  18تاعت (در طو شب) نمونه را بر روی شیکر عادی با ترعت  183حرکرت در دقیقره و یرا شریکر
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تر و ته کنندا با ترعت  33دوران در دقیقه قرار د ید .در صرورت عردم وجرود شریکر مریتروان از مرزن
برقی اتتدادا نمود .در این صورت آن را بر روی حداقل ترعتی که موجرب اخرتالط مناترب نمونره اترت
تنظیم کنید .زیرا ترعت باال و یا تی ه ای تیز موجب خرد شدن ذرات میشود.
 : 7-6الک تر :
الک با اندازا  3/363میلیمتر را روی یک قیف بزرگ قررار دادا و انتهرای قیرف را در تریلندر یرک لیترری
وارد کنید .محتویات ظرف پس از پراکنداترازی روی قیرف ریختره و برا فشرار یرک جرت کوچرک آا
(مانند پیتت) آنرا کامال بشویید تا آا خروجی کامال شداف شود .ذرات مانردا روی الرک را برا حرداقل
آا به یک ظرف تبخیر منتقل کنید و در آون با دمای  135درجه تانتیاراد خشک کنیرد .بهترر اترت ایرن
ذرات را مجددا روی الک  3/363میلیمتر ریخته و ذرات عبروری را بره تریلندر منتقرل کنیرد .ذرات مانردا
روی الک را توزین ( )msandو درصد ذرات بین  3/363و  2میلیمتر را محاتبه کنید (درصد ماته).
 = msand / mt *100درصد ماته

رابطه ()4
 : 8-6ته نشینی و قراوت یدرومتر :

محتوی تیلندر را به حجم یک لیتر رتاندا و درپوش آن را باذارید .در یک تریلندر مشرابه دیارر مقردار
 25میلیلیتر محلو پراکندا تاز ریخته و با آا به حجم یک لیتر برتانید .ر دو تیلندر را به خروبی تکران
دادا و در محیط با دمای ثابت قرار د ید .حداقل یک تاعت (یا تا زمان رتیدن به دمای ثابت) صربر کنیرد.
برای تسری در این امر بهتر اتت از آا با دمای محیط اتتدادا نماییرد .تریلندر ا را برداشرته بخروبی تکران
د ید .تیلندر حاوی خاک باید با ترعت  33دوران (تر و تره شردن) در دقیقره بمردت  2دقیقره برا دترتااا
شیکر تکان دادا شود .اگر این کار با دتت انجرام مریشرود ،الزم اترت مره ذرات معلرق شردا و مخلروط
مانی ایجاد شود .تیلندر ا را بالفاصله در جای خود قررار دادا و زمرانترنج را روشرن کنیرد .بره آرامری
درپوشها را برداشته و یدرومتر را در مرکز تیلندر وارد و کمری پرایینتر از نقطره شرناوری ر را کنیرد .اگرر
کف وجود دارد آن را با چند قطرا عامل ضد کف از بین ببرید (در تریلندر شرا د نیرز اقردام مشرابه انجرام
د ید) .باالی ال

یدرومتر را پس از ثابت شدن آن قراوت کنید .یدرومتر را از تریلندر خرارج کرردا برا

آا بشویید و تپس به مین روش تیلندر دوم را قراوت کنید .قراوت یدرومتر در زمانهرای ،4 ،2 ،1 ،3/5
 8و  33دقیقه و  2و  8و  24تاعت انجام گیرد .الاقل  3نقطه برای قراوت الزم اترت .قراورت بایرد ترا زمرانی
ادامه یابد که میزان رس (ذرات زیر  3/332میلیمتر قابل تعیین باشد که در صورتی که مقدار مناتربی نمونره
انتخاا شدا باشد ،معموال در  24تاعت اولیه ،میزان رس قابل تعیین خوا د بود .یدرومتر را  15ثانیره قبرل
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از قراوت وارد تیلندر کردا از تالطم تیا جلوگیری کنید .دما را در  15دقیقره او یکبرار و ترپس بعرد از
ر قراوت اندازا بایرید .جدو زیر را پر کنید.

جدو  : 1فرم اطالعات آزمایش دانهبندی با یدرومتر
نسبت ذرات

قراوت اصالح

ریزتر از dp

شدا

P

'dm=d-d0

قطر ذرا
)dp (mm

عمق مؤثر

اصالح قراوت

قراوت

متناظر 'd

ال

باالی ال

)z (mm

d=d'+zm

'd

دما

زمان طی
شدا

تاریخ

)t(sec) T(oC

 -7محاسبات :
در جدو فوق  tزمان بر حسب ثانیره و ' dو ' d0قراورت براالی یردرومتر در تریلندر او و دوم اترت (بره
تبدیل الزم در قراوت یدرومتر برا مقیراس  g/mlکره در بخرش  1-4ذکرر شرد توجره کنیرد)  zm .اصرالح
قراوت ال اتت که در بخش  2-1-6بدتت آمد z .عمق مؤثر بودا و از نمودار رترم شردا در بخرش -6
 1-1و متناظر با قراوت اولیه ' dبدتت میآید.
نکته  :به نظر میرتد در صورتی که از محلو ضد کف اتتدادا نشود یا از اثر آن صرفنظر گرردد،
لزومی به تیلندر دوم و تعیین ' d0نبودا و اثر آن در  zmتعیین شدا ،ملحوظ اتت.

مقدار قطر ذرا  dpبر حسب میلیمتر که در زمان ) t (secاز عمق مؤثر ) z (mmعبور کردا اتت با توجره
به قانون اتتوکس و فرض چاالی  2/65 g/cm3و  1/33بررای ذرات خراک و آا و فررض شرتاا جاذبره
 9/81 m/s2و با تبدیل واحد ای الزم ،از رابطه زیر بدتت میآیرد کره در آن  عبرارت اترت از لزجرت
آا با واحد  g/mm.sاتت که به دما بستای داشته و از جدو  2بدتت میآید.
])dp (mm) = √ [1.1124 (.z/t

رابطه ()5
نسبت ذرات ریزتر از قطر  dpبه ترتیب زیر محاتبه میشود.
ابتدا قراوت اصالح شدا یدرومتر  dmرا بدتت آورید :
رابطه ()6

'dm (mm) = d' + zm - d0

()6
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که در آن  zmخطای قراوت ال و ' d0قراوت باالی ال در تیلندر دوم (حاوی محلو پراکنردا ترازی)
اتت .این مقدار با توجه به اینکه قراوت برحسب  g/litبودا و حجم بکار رفته یک لیتر اترت ،بیرانار جررم
ذرات برحسب گرم خوا د بود .بنابراین نسربت ذرات ریزترر از قطرر ( dpمتنراظر برا زمران  )tاز رابطره زیرر
بدتت میآید :
رابطه ()7

)P (%) = dm / mt (*100

در این رابطه  mtجرم خاک مصرف شدا در این آزمون ،پس از کسر رطوبرت و مرواد آلری اترت کره از
رابطه ( )3بدتت آمدا اتت.
جدو  : 2لزجت آا  در دما ای مختلف

) (g/mm.s
3/331332

)T (oC
23

3/333978

21

3/333955

22

3/333933

23

3/333911

24

3/333891

25

3/333871

26

3/333852

27

3/333833

28

3/333815

29

3/333798

33

نموداری از نسبت (درصرد) ذرات کروچکتر از  dpبرر حسرب  dpرترم کرردا و از آنجرا درصرد ریزترر از
 3/332میلیمتررر (ابعرراد رس) را بدتررت آوری رد ) . (%clayدرصررد ترریلت (ذرات ب رین  3/332تررا 3/363
میلیمتر) از رابطه زیر محاتبه میشود :
%silt = 100 - %sand - %clay

رابطه ()8

()7
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توجه  :درصد ای بدتت آمدا در این آزمرون ( )Pمربروط بره بخرش رد شردا از الرک  2میلیمترر
میباشد .در صورتی که دف ،انتقا آن به منحنی دانهبندی کل خاک باشد (دترتورالعمل تعیرین
دانه بندی خاک به روش الک) ،الزم اتت این نتایج در نسبت وزن ریزتر از  2میلیمتر به وزن کرل
نمونه ضرا شود.

 -8گزارش :
در گزارش مشخصات کلی نمونه و تاریخ آزمون قید گردد .در صورتی که بخشهایی از ایرن دترتورالعمل
اجرا نشدا اتت (حرذف مرواد آلری ،حرذف نمکهرا ،الرک ترر و  )...عنروان گرردد .نترایج بدترت آمردا از
یدرومتری و در صورت لزوم نمودار مربوطه اراوه گردد .نام اپراتور و نام و آدرس آزمایشااا قید شود.
 -9مراجع و مستندات مرتبط :
1- ISO 11277 : 1998(E) - Soil quality : Determination of particle size
distribution in mineral soil material, Method by sieving and sedimentation
- ANNEX B : Determination of particle size distribution in mineral soils
by a hydrometer method following destruction of organic matter
2-Western States Laboratory Plant, Soil and Water Analysis Manual, 2nd
Edition, 2003, PARTICLE SIZE ANALYSIS (Hydrometer Method) S14.10
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