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تقدیر الرطوبة االیجروسكوبیةتقدیر الرطوبة االیجروسكوبیة
Hygroscopic MoistureHygroscopic Moisture

n الفكرة االساسیة  :principle
 )جم ٢٠ حدود فى( هوائى الجافة المطحونة التربة من كمية وزن١.

  درجة على كهربى فرن فى التجفيف ثم الوزن معلومة بوتقة فى
١٠٥ºساعات ٨ لمدة  م.

 ساعة لمدة بالفرن تجفف ثم توزن و لتبرد مجفف فى توضع بعدها٢.
 المفقودة الرطوبة بقسمة و ، الوزن ثبات حتى يكررذلك و توزن و

على نحصل ١٠٠ فى الضرب و تماما جافة التربة عينة وزن على
 بالمعادلة موضح هو كما االيجروسكوبية للرطوبة النسبةالمئوية  

-: االتية
                 تماما وزنهما  هوائى والعينة البوتقة وزن                                   

١٠٠  X ----------------------------= االيجروسكوبية للرطوبة %   
  فارغة البوتقة وزن - تماما البوتقة و العينة وزن                                 
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صور الرطوبة بالتربةصور الرطوبة بالتربة
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n التجهيزات  :EQUIPMENTS
مجفف-فرن كهربى ) رقمين عشريين(ميزان حساس بوتقة معدن 

n   خطوات العمل  :PROCEDURES
٠زن بوتقة فارغة جافة نظيفة 

٠جم تربة جافة هوائى ثم زنها بالضبط   ٢٠ضع بالبوتقة حوالى 
٠م  ١٠٥ºساعاة على درجة  ١٢ضع البوتقة فى الفرن لمدة  

اخرج البوتقة بعد الزمن المحدد و ضعها فى مجفف ثم زنها و ادخلهـا الفـرن لمـدة    
ساعتين

اخرج البوتقة و سجل وزنها و كرر السابق عدة مرات حتى ثبات الوزن
سجل وزن الرطوبة بطرح وزن البوتقة و العينة بعد التجفيف من وزنهما قبل التجفيف

سجل وزن العينة جافة تماما بطرح البوتقة فارغة مـن وزن البوتقـة و العينـة بعـد     
الجفيف
-:للرطوبة االيجروسكوبية من المعادلة االتية % احسب 

وزن الرطوبةااليجروسكوبية بالعينة                                
١٠٠  X ---------------------= للرطوبة االيجروسكوبية %  

وزن عينة التربة جافة تماما                                   
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n  النتائج  :RESULTS
جم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠= وزن البوتقة فارغة  -١
جم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠= العينة جافة هوائى + وزن البوتقة  -٢
جم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠= العينة بعد التجفيف + وزن البوتقة  -٣
جم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠=   ٣ - ٢= وزن الرطوبة االيجروسكوبية  -٤
جم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠=   ١  -  ٣=  وزن عينة التربة جافة تماما  -٥

    ٤ 
%٠٠٠٠٠=  ١٠٠  X  -------=  للرطوبةااليجروسكوبية  % 

                                      ٥



الدرسالدرسالعملىالعملىالرابع      



الدرسالدرسالعملىالعملىالرابعالرابع



الدرسالدرسالعملىالعملىالرابعالرابع

nPROBLEMS  AND QUESTIONS
  .المختلفة التربة بانواع نسبته قارن ثم االيجروسكوبى الماء عرف

 تعادل و للتحليل تؤخذ التى هوائى الجافة التربة عينة وزن احسب
.% ٨  االيجروسكوبى للماء % كانت اذا تماما جاف جم٢٠

 هوائى جافة التربة وزن كان اذا االيجروسكوبى للماء % احسب
.جم ٥٠ تماما الجاف الوزن و جم ٥٢.٥


