
 

 

 روابط وزنی حجمی خاک گامبهگامتعیین 

 روابط وزنی حجمی خاک

 هایژگیواین  .رداختپشناخت خاک و تعیین مشخصات و پاسخ آن تحت بار  به توانمی خاک فیزیکی هایویژگیبا استفاده از 

 به دست آورد. نخوردهدستخاک  هاینمونهروی  آزمایشگاهی هایتحلیلبا انجام  توانمیرا 

 :شودزیر انجام  ASTMتحلیل آزمایشگاهی باید مطابق استانداردهای 

D-854 هاخاک: روش آزمایش وزن مخصوص 

ایج چنین . نتشوندمیدقیق انجام  مصالح و تجهیزاتو با  شدهکنترلآزمایشگاهی تحت شرایط  هایتحلیلباید یادآور شویم که 

 دانست.دقیق  توانمیرا تحلیلی 

 .وهواآبجامدات،  –خاک میدانی حاوی سه بخش مجزای مختلف از محتویات خواهد بود  نخوردهدست نمونهیک 

 مونهنترکیب این خواهد بود.  خاکخواصی که باید در تحلیل آزمایشگاهی تعیین شود، روابط وزنی حجمی  ترینمهمز یکی ا

 sو  a ،w هایاندیسوزن و  دهندهنشان Wحجم،  دهندهنشان Vدر نظر گرفت که در آن  1شکل  صورتبه توانمیخاک را 

 هوا، آب و جامدات هستند. دهندهنشانبه ترتیب 

 
 روابط وزنی حجمی خاک

 :شودمیشرح داده  گامبهگام صورتبهدر زیر وزن و حجم تعیین  تعیین کلیفرآیند 

 .1گام 

 .استانتیمتر مکعب س معموالًحجم  حجم کل آن را حساب کنید. واحد و تهیهکه باید آزمایش شود را  اینمونه

 .2گام 

کنید. توجه کنید که این وزن شامل وزن مواد جامد و وزن آب موجود در  یادداشتبه گرم نمونه را وزن کرده و وزن آن را 

 خاک است.



 

 

 .3گام 

 گرادسانتیدرجه  115تا  105اول باید نمونه را در اون و تحت دمای ثابت  برای این کار را باید تعیین کنیم. وزن مواد جامد

اگر در نمونه ذرات رس وجود داشته باشد، فرآیند . شدخشک خواهد کل آب آزاد درون نمونه  ببه این ترتیخشک کنیم. 

 مولکولی این ذرات را نیز حذف خواهد کرد. شدهجذبآب  ،خشک شدن

 تعیین کرد. توانمیرا اکنون  هاآنذرات جامد است که وزن حاوی  ماندمیکه بعد از فرآیند خشک شدن باقی  اینمونه

 .4گام 

 .آیدمینمونه به دست  اولیهوزن آبی که در نمونه وجود داشته است با کم کردن وزن مواد جامد از وزن 

sW-= W wW 

 .5گام 

محاسبه کرد. به خاطر داشته باشید که چگالی نسبت وزن به  توانمیدر گام چهار را  شدهنییتعحجم آب متناظر با وزن آب 

 گرم بر سانتیمتر مکعب است، بنابراین: 1حجم است و چگالی آب هم 

w= W wV 

 .6گام 

آبی که حجم با حجم معلوم و پر کردن محفظه با  ایمحفظهدر  (3گام  در) با جایگذاری مواد جامد توانمیحجم جامدات را 

 .دهدمیمواد جامد را نشان  حجمشده است تعیین کرد. تفاوت بین این دو  گیریاندازهآن با دقت 

فیزیکی مهم خاک محلی که از آن  هایویژگیبرای تعیین  توانمیرا  هاگیریاندازهبه دست آمده در این  هایحجمو  هاوزن

 برد. به کاربه دست آمده  نخوردهدست نمونه

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

http://civilblog.org/19/01/2018/determine-weight-volume-relationship-soil-step-step/ 
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