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 1. Wstęp 
Aparat membranowy stosuje się do wyznaczania charakterystyki krzywej pF w przedziale od 3.0 do 
4.2.  Jeśli określa się charakterystykę pF w niższych przedziałach to należy posłużyć się aparatem 
piaskowym 08.01 (pF 0 – pF 2.0) lub piaskowo-kaolinowy 08.02 (pF 2.0 - pF 2.7). Niniejsza 
instrukcja opisuje jak przygotować sprzęt do pomiarów, przeprowadzać pomiary wilgotności gleby 
oraz jak obliczać i interpretować charakterystykę retencji i krzywych pF. 

Rezultaty pomiarów wykonanych przy użyciu tego przyrządu są punktami na krzywych wysychania 
badanych próbek; związane ze zmniejszającym się ciśnieniem.  

Te wartości ciśnienia są zwykle standardowymi przyrostami wartości potencjału wodnego. 
Krzywa więdnięcia, z drugiej strony, jest określana jako krzywa wilgotności objętościowej w 
stosunku do wzrastających wartości ciśnienia. 
Ta krzywa nie jest identyczna z krzywą wysychania gdyż wilgotność objętościowa nie podlega 
natychmiastowym  zmianom ciśnienia ze względu na histerezę. 
Aparat membranowy pozwala na uzyskanie wyników dla wykreślenia krzywych pF. 
 

 

 2. Opis aparatu membranowego 
Aparat membranowy działa w oparciu o nakreślone poniżej zasady (patrz Ryc. 1: Kompletny aparat 
piaskowy z wyszczególnionymi elementami). 

Wysycone wodą próbki gleby (stan saturacji) umieszcza się na półprzepuszczalnej celofanowej 
membranie z mikroskopijnymi porami. Membrana ta pozwala na przenikanie wody z próbki ale 
powstrzymuje powietrze pod ciśnieniem oddziałujące na górną powierzchnię membrany. Osłona 
(15) jest uszczelniona od dołu. Miejsce jej styku z płytą podstawy staje się hermetyczne po 
dokręceniu śruby ślimakowej (13) za pomocą rączki (12). Nadciśnienie jest wytwarzane w 
ciśnieniowym ekstraktorze membranowym za pomocą kompresora (2). Siły przyciągające jakie są 
wywierane przez cząsteczki gleby na wodę glebową są mniejsze niż siły powstałe w wyniku 
zastosowania sprężonego powietrza. Dzięki temu woda może odpływać przez membranę. Po 
osiągnięciu stanu równowagi przy danym ciśnieniu (woda przestaje wypływać), próbki są 
wyjmowane z przyrządu, ważone, suszone i ponownie ważone.  
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1. Aparat membranowy 

2. Kompresor 

3. Filtr powietrza 

4. Przewód wysokiego ciśnienia / wąż 
wysokociśnieniowy 

5. Złącze/króciec przyłączeniowy 

6. Zawór redukcyjny na kompresorze 

7. Manometr 

8. Złącze/króciec przyłączeniowy 

9. Gumowy zawór zwrotny  

10. Rurka odprowadzająca wodę 

11. Trójnik z zaworem upustowym 

12. Rączka śruby dociskowej 

13. Śruba dociskowa 

15.    Korpus aparatu membranowego 

 

 

Ryc 1: Schemat ciśnieniowego aparatu membranowego z wyszczególnionymi częściami. 
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 3. Specyfikacja techniczna 
 Specyfikacja 

Aparat membranowy  

Pierścienie na próbki gleb 40 x 36 mm wysokość 10 mm 

Wymiary aparatu 45 x 24 x 53 cm (dł. x szer. x wys.) 

Waga 34 kg 

Zakres pracy pF 3.0 - 4.2  (1.0 - 15.5 bar) 

Kompresor  

Zakres pracy (kompresor) 0 - 20 bar 

Napięcie 230 V  

Częstotliwość 50 Hz  

Wymiary 52 x 26 x 53 cm (dł. x szer. x wys.) 

Waga 27 kg 

 

����    Sprawdź czy napięcie zasilania odpowiada wymaganiom kompresora.  

����    Przed odkręceniem pokrywy aparatu zredukuj ciśnienie.  
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 4. Przygotowanie do u żytkowania 

 4.1 Składanie ci śnieniowego aparatu membranowego 

Membranowy aparat ciśnieniowy 08.03 został przedstawiony na Ryc. 1. Poszczególne elementy zostały 
oznaczone numerami, do których odwołuje się poniższy tekst. 

����    Zanim przystąpisz do przygotowywania ciśnieniowego aparatu membranowego do 
użytkowania należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. 

 

 

4.1.1 Przymocuj aparat membranowy (1) do 
stabilnego i mocnego stołu używające do 
tego celu 4 śrub dostarczonych wraz z 
zestawem lub zamocuj aparat w inny 
stabilny sposób. (Fot.1) 

4.1.2 Umieść filtr powietrza obok aparatu 
membranowego. Filtr powinien się 
znajdować najbliżej urządzenia jak to tylko 
możliwe. Zamocuj filtr do stołu. 

4.1.3 Połącz kompresor (2) z filtrem powietrza 
(3) poprzez umocowanie węża 
wysokociśnieniowego (4) do 
szybkozłączki/ króćca przyłączeniowego 
(końcówka męska) (5) na zaworze 
redukcyjnym (6) kompresora (Fot. 2). 
Drugi koniec węża jest mocowany w ten 
sam sposób do szybkozłaczki/ króćca 
przyłączeniowego na filtrze powietrza. 

4.1.4 Połącz wężem wysokociśnieniowym filtr 
powietrza z króćcem na trójniku z zaworem 
upustowym (A) ekstraktora. Zaciśnij opaski 
zabezpieczające (Fot. 3) 

 

 

 

 

 
Fot. 1: Przykręć podstawę do stołu za pomocą 

śrub. 

Fot. 3: Filtr powietrza. 

 
Fot. 2: Szybkozłączka (króciec przyłączeniowy) 
do instalacji pneumatycznej (końcówka męska). 
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4.1.5 Trzeci wąż wysokociśnieniowy jest 
podłączany do manometru (7) oraz 
szybkozłączki/ króćca przyłączeniowego (8) 
na pokrywie aparatu. 

Woda jest odprowadzana z aparatu membranowego 
przez otwór w płycie korpusu. Otwór ten jest 
przykryty małą okrągłą płytką z krzyżowym 
nacięciem od dołu (Fot. 4). Woda wypływająca 
przez otwór będzie odprowadzana rurką do szklanej 
zlewki lub biurety (Fot. 5). 

 

4.1.6 Nasuń plastikową rurkę odpływową 
odprowadzającą wodę (10) na rurkę (9) 
znajdującą się u dołu korpusu aparatu. 

 

 

 

 

 

4.1.7 Upewnij się, że węże są mocno umocowane 
i niema żadnych nieszczelności (można 
łatwo sprawdzić smarując wszystkie złącza 
roztworem wody z mydłem). Pamiętaj, że 
robocze ciśnienie wzrośnie do 15.5 bar. 

 

 

 

 

 

 

����    Ciśnieniowy aparat membranowy jest odtąd przygotowany do pracy (Fot. 6). 

 

 
 

Fot. 4: Płytka z krzyżowym nacięciem. 

 
Fot. 5: Płyta podstawy - widok od tyłu. 

Fot. 6: Przyrząd gotowy do pracy. 
Sprawdź mocowanie rurek 
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 4.2 Przygotowanie membrany ci śnieniowej do u żytku. 

 

4.2.1 Wytnij dwa kawałki nylonowego materiału 
filtracyjnego na tyle duże aby zakryć O-
ring wewnątrz korpusu. Materiał jest 
wielokrotnego użytku. Można go stosować 
wielokrotnie po uprzednim umyciu.(Fot. 7) 

����    Materiał filtracyjny musi znajdowa ć się 
wewnątrz O-ringu. 

4.2.2 Wytnij dwa kawałki celofanowej foli  
(membrany) o 2 -3 cm większe od płyty 
podstawy. 

����    Ta membrana nie może być ponownie 
wykorzystana - jest jednorazowego 
użytku. 

4.2.3 Namocz celofan w wodzie przez okres od 1 
do 3 godzin (Fot. 8). 

4.2.4 Przemyj płytę podstawy 50% alkoholem 
(szczególnie miejsce styku pierścienia 
uszczelniającego O – ring z płytą 
podstawy) aby zapewnić szczelność 
połączenia (Rys. 9). 

4.2.5 Namocz materiał filtracyjny. 

4.2.6 Umieść kawałki materiału filtracyjnego 
(jeden na drugim) na płycie podstawy. 

4.2.7 Wygładź materiał starannie i dokładnie aby 
usunąć wszelkie ślady powietrza (nawet 
najdrobniejsze pęcherzyki). 

4.2.8 Wygładź razem oba celofanowe arkusze. 
Rozpocznij od jednej strony i 
równomiernie przesuwaj się do strony 
przeciwległej (Fot. 10). 

� Pozostawienie powietrza bądź 
zanieczyszczeń pomiędzy arkuszami może 
skutkować błędnymi odczytami. 

 

 

4.2.9 Umieść celofanową membranę na materiale 
filtracyjnym i usuń wszelkie pęcherzyki 
powietrza (Fot. 11) 

 

 

 

 

 

Fot. 7: Zmierz szerokość płytki. 

 
Fot. 8: Celofan namoczony i gotowy do 

użycia 

 
Fot. 9: Przemyj płytę podstawy alkoholem. 

 
Fot. 10: Wygładź 2 arkusze celofanu i usuń 

wszelkie pęcherzyki powietrza. 

 
 

Fot. 11: Brak pęcherzyków powietrza. 
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 4.3 Przygotowanie próbek. 

Do określania krzywych pF stosuje się zwykle próbki o nienaruszonej strukturze. Wynika to z faktu, że na 
retencję wodną gleby największy wpływ ma struktura gleby – wielkość ziaren minewralnych i ich wzajemne 
ułożenie oraz ilość cząstek spławialnych. Jednakże w przedziale pF 3.0 – 4.2 (odpowiednik ciśnienia o 
wartości 1.0 - 15.5 bar) woda jest przede wszystkim zatrzymywana w bardzo małych przestrzeniach 
międzycząsteczkowych więc proces zatrzymywania wody glebowej (roztworu glebowego) jest kształtowany 
w dominujący sposób przez teksturę gleby. W związku z powyższym próbki gleby o naruszonej strukturze 
mogą być dopuszczone do analiz z wykorzystaniem membrany ciśnieniowej pod warunkiem, że próbka nie  
jest ściśnięta bądź zdeformowana.  

 

 

4.3.1 Aby przeprowadzić test włóż 1 kg gleby do 
plastikowej torby. Przynajmniej jeden 
rdzeń o nienaruszonej strukturze  musi 
zostać pobrany (z jednej próby gleby 
pobranej w terenie), ponieważ należy 
określić gęstość objętościową badanej 
gleby w celu skalkulowania wilgotności 
objętościowej. 

4.3.2 Zwilż próbkę gleby (Fot. 12). W przypadku 
gleb piaszczystych należy postępować w 
następujący sposób. W szklanej zlewce 
umieszcza się ok. 100 g gleby. Następnie 
ostrożnie dodaje się wody do momentu gdy 
gleba będzie prawie w pełni nasycona. W 
przypadku bryłek glin lub iłów należy 
postępować ostrożnie aby nie uwięzić 
powietrza w agregatach. W związku z 
powyższym bryłki zostają delikatnie 
spłaszczone od dołu a następnie ułożone na 
kawałku materiału filtracyjnego i włożone 
do cienkiej warstwy wody. W ten sposób 
bryłki stopniowo nasycają się wodą 
podczas gdy powietrze ma możliwość 
ujścia. 

4.3.3 Pozostaw próbki gleb piaszczystych i 
ilastych na 3 dni, a próbki o innej teksturze 
na przynajmniej 7 dni w celu ich pełnego 
nasycenia (Fot. 13). 

4.3.4 Należy przygotować wystarczającą liczbę 
próbek z każdego rodzaju gleby tak aby 3 
do 6  „kopi” (zależnie od zmienności 
rodzaju gleby w terenie) było dostępnych 
dla każdego poziomu pomiaru pF. 

 

 

����    Każdej  próbki użyj tylko jednokrotnie do określenia jednej wartości pF (np. pF 3.4). 

 
 

Fot. 12: Namocz glebę. 

 
 

Fot. 13: Pozostaw próbki na 3 dni. 
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 5 Sposób okre ślania warto ści pF 

 

5.1 Ponumeruj pierścienie z próbkami gleby i 
ustaw je na MOKREJ  nylonowej 
membranie. Jeśli membrana nie jest 
wystarczająco mokra to postępuj zgodnie z 
rozdziałem 4.3 (Fot. 14). 

����    Należy unikać stosowania brył gleby o 
wysokości wyższej niż 1 cm. W 
przeciwnym razie czas niezbędny do 
osiągnięcia równowagi może się bardzo 
wydłużyć. 

5.2 Włóż w pełni nasyconą glebę bądź jej 
bryłki do pierścieni. Użyj do tego celu 
łyżeczki. Uważaj aby nie naruszyć 
struktury gleby (Fot. 15). 

5.3 Zanotuj numery pierścieni wraz z 
odniesieniem do próbek gleby. 

5.4 Umieść dodatkowy pierścień zawierający 
jednorodną/homogeniczną glebę bądź inny 
materiał o poznanej charakterystyce 
retencji korespondującej do tej jaką będzie 
mieć badana gleba. W ten sposób będzie 
można potwierdzić oznaczenie. Jeśli 
bowiem wilgotność próbki referencyjnej 
będzie się różniła o więcej niż 5% niż 
miałoby to wynikać na podstawie pomiaru 
testowego, to wówczas pomiar winien być 
powtórzony. 

5.5 Opuść pokrywę na płytę podstawy. 

����    Upewnij się, że żadne cząsteczki gleby 
nie dostały się pomiędzy membranę a 
pierścień uszczelniający. 

5.6 Uszczelnij aparat dokręcając silnie rączkę 
(12) śruby ślimakowej (13) zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara (Fot. 16) . 

 

 

 

 

 

 
 

Fot.14: Ponumerowane próbki gleby. 

 
 

Fot. 15: Łyżeczką napełnij pierścienie glebą. 

 

 
 
Fot. 16: Widok z góry. Obracaj rączkę zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara. 
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Fot. 17: Ustaw zawory 

 

5.7 Zamknij kurek upustowy B i otwórz zawór 
A (upewnij się, że kompresor wytworzył 
odpowiednie ciśnienie). (Fot. 17). 

5.8. Pokręcając śrubą regulacyjną C ustaw 
wymaganą wartość ciśnienia na 
manometrze (14) zaworu redukcyjnego (6). 
(Fot. 18). Ciśnienie o wysokości 1.0, 2.5 
oraz 15.5 bar jest potrzebne do uzyskania 
odpowiednio wartości pF 3.0, 3.4 i 4.2. 
Jeśli ciśnienie zaczyna być zbyt wysokie, 
odkręć śrubę regulacyjną C i powoli odkręć 
kurek odcinający B do momentu gdy 
wymagana wartość ciśnienia zostanie 
osiągnięta (nie zapomnij ponownie 
zamknąć kurka odcinającego B). 

5.9. Spadek ciśnienia w wyniku ewentualnej 
nieszczelności instalacji można stwierdzić 
porównując wymaganą wartość ciśnienia 
wskazaną na manometrze (7) aparatu 
membranowego ze wskazaniami 
manometru kompresora (przy czym 
1 kgf/cm² = 1 bar) (Rys. 19). 

5.10. Wartość zastosowanego ciśnienia powinna 
być sprawdzana (i wyregulowana) 1-2 razy 
na dobę. 

����    Jeśli warto ść ciśnienia wskazana na 
manometrze jest zbyt mała  należy 
natychmiast zamknąć kurek A (patrz 
Rozdział 8: Wykrywanie i usuwanie 
usterek). 

5.11. Pozostaw próbki do osiągnięcia 
równowagi. Osiągnięcie równowagi 
oznacza, że w przeciągu ostatnio 
minionych 24 godzin przez rurkę 
odpływową wydostało się nie więcej niż 
0.1 cm3 wody. Czas potrzebny do 
osiągnięcia równowagi zależy od typu i  
rodzaju gleby: 2-3 dni dla piasków 
gruboziarnistych, 9-10 dni dla ciężkich 
glin. Po upływie 10 dni badania powinno 
zostać zakończone (Fot. 20) . 

 

 

 

 

 

 

! 

 

 

 
 

Fot. 19: Manometr. 

 
 

Fot 20: Próbki w pierścieniach. 

 
 

Fot.18: Przekręć śrubę regulacyjną C. 
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5.12. Aby otworzyć ciśnieniowy aparat 
membranowy zamknij kurek odcinający C 
na kompresorze. Delikatnie otwórz kurek B 
pozwalając na powolny spadek ciśnienia w 
aparacie. Zamknij kurek B gdy ciśnienie 
osiągnie wartość 0.5 bar (Fot. 21). Wolno 
odkręć śrubę ślimakową i pozwól 
powietrzu pozostającemu pod ciśnieniem 
ujść z komory. Odkręć do końca śrubę i 
zdejmij obudowę. 

����    Śruba ślimakowa powinna być 
odkręcana powoli aby pozwolić 
powietrzu na „bezpieczne” wydostanie 
się  z komory ciśnieniowej. 

 

����    Zmniejsz  ciśnienie przed otwarciem 
obudowy upuszczając nadmiar 
powietrza zaworem B (upuszczanie 
powietrza należy wykonywać powoli. 

5.13 Zdejmij pierścienie na próbki z membrany i 
przełóż glebę do ponumerowanych 
pojemników na próbki do suszarki wraz z 
pokrywkami. Masa pudełek oraz pokrywek 
musi być dokładnie określona.  

5.14 Zważ pudełka wraz z zawartością na wadze  
z dokładnością do 0.01g i zanotuj wynik. 

5.15 Wysusz próbki w elektrycznej suszarce na 
próbki w temp. 105°C przez 24 godz. Jeśli 
to możliwe ostudź pudełka z próbkami do 
temperatury pokojowej w eksykatorze. 
Zaważ ponownie pudełka wraz z 
wieczkami i zanotuj wartość suchej masy 
(Fot. 22). 

5.16 Oblicz wilgotność wagową 
(grawimetryczną) gleby (W) dla 
odpowiednich wartości pF i zamień je 
na wartości wilgotności objętościowej 
(q) mnożąc przez wartość gęstości 
objętościowej gruntu suchego (rd)  
Ryc. 23 

 
 

 

 
Fot. 22: Suszenie próbki. 

 
Fot.23: Ważenie próbki. 

 
Fot. 21: Zakręć kurek C i wolno odkręć 

kurek B. 
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„masa wody w glebie” = masa (waga) mokrej próbki (wraz z pierścieniem, materiałem i gumką) 

 - (minus) masa (waga) suchej próbki (wraz z pierścieniem, materiałem i gumką) 
 
masa suchego gruntu = masa (waga) próbki wysuszonej w suszarce (z pierścieniem, materiałem i 
                                                                                                                                                                   gumką) 

 - (minus) masa (waga) suchego pierścienia, materiału i gumki 
 

 
 
W przypadku stosowania  w doświadczeniu prób gleby o naruszonej strukturze, którą umieszczamy 
w pierścieniach plastikowych o nieznanej objętości należy pobrać, z badanego miejsca,  dodatkową 
próbę gleby do pierścienia standaryzowanego (pierścień Kopeckiego- próba o nienaruszonej 
strukturze) dla obliczenia gęstości objętościowej suchej gleby. 
Gdy jednocześnie pobrane próby poddajemy doświadczeniu w aparatach piaskowym lub 
piaskowo/kaolinowym (określanie pF metodą podciśnieniową) to dla aparatu membranowego 
możemy zastosować wyniki gęstości objętościowej z tamtego doświadczenia.  
 
Jeśli zakłada się, że gęstość wody w glebie wynosi 1g/cm3 to objętościowa zawartość wody (cm3/cm3) jest 
określana jako: 
 
 
 
  

5.17 Nanieś obliczoną wilgotność 
objętościową gleby na osi X i stosowne 
wartości pF na dodatniej osi Y i 
wykreśl część krzywej pF. 

 
 
 
Aby wykreślić charakterystykę retencji wodnej gleby, należy nanieść obliczoną wilgotność objętościową 
gleby na osi X oraz potencjał wodny gleby na ujemnej osi Y. 
 
Przedstawiona poniżej Tabela 1 może posłużyć do obliczeń wilgotności wagowej (grawimetrycznej) i 
objętościowej gleby dla poszczególnych wartości pF. Należy zwrócić uwagę, że wartość pF 7 
(odpowiadająca sile ssącej -10 000 000 hPa  lub -10 000 bar) oznacza wilgotność 0. 

W=
masawodyw glebie∗100%

masa gleby

θ=W∗ρd=wilgotnośćwagowa∗ciężara właściwy/ gęstośćobjętościowa
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 6 Wzorcowa tabela umo żliwiaj ąca wprowadzanie danych 
podczas pomiarów (Tabela 1) 

 

 

N
u

m
e

r p
róbki 

N
u

m
e

r p
ie

rścien
ia 

pF 

cm kolumny 
wody 

 

(potencjał w 
hPa) 

Waga (g) V = objętość pierścienia = …… cm3 

„Mokra 
waga” 

(próbka, 
pierścień, 

gaza, 
gumka) 

A 

„Waga 
sucha” 

(próbka, 
pierścień, 

gaza, 
gumka) 

B 

Waga 
pierścienia, 

gazy i 
gumki 

 

C 

Waga 
wilgoci 

glebowej 

 

 

D = A – B 

Waga 
suchej 
próbki 
gleby 

 

E = B – C 

Wilgotność 
wagowa 

 

 

W = D / E 

Gęstość 
objętościowa 

 (g / cm3) 

 

ρd = E / V 

Wilgotność 
objętościowa 

 

 

θ = w * ρd 
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 7 Wykrywanie i usuwanie usterek 
Ciśnienie, które wskazuje manometr (7) powinno mieć taką samą wartość jak to na kompresorze. Jeśli 
wskazywane przez manometr ciśnienie jest za niskie to należy niezwłocznie zamknąć kurek odcinający A. 
Nieszczelność instalacji może być spowodowana przez: 

Przyczyna Rozwiązanie 

Dziura w membranie. Można to sprawdzić zanurzając rurkę 
odpływową pod wodę. Pojawienie się pęcherzyków powietrza 
będzie potwierdzeniem uszkodzenia.  

Dopasuj nową membranę 

Nieprawidłowe uszczelnienie (nieszczelność pomiędzy 
obudową a płytą podstawy). Miejsce ulatniania się powietrza 
można wykryć nakładając na uszczelkę roztwór mydła.  

Napraw uszkodzenie lub skonsultuj się z 
serwisem 

Przeciek na łączeniu przewodu wysokociśnieniowego i  
 
Ujście/wejście/końcówka/złącze przewodu/szybkozłaczka/ 
króciec przyłączeniowy 
 
Również w tym przypadku miejsce ulatniania się powietrza 
można wykryć poprzez zastosowanie roztworu mydła.  
 

 
 
Umocuj szczelniej króciec poprzez 
zaciśnięcie opaski na  wężu 

Przeciek na pierścieniu uszczelniającym Wymień pierścień na zapasowy, który 
znajduje się w zestawie. 

 

Próbki można ponownie użyć, jeśli nieszczelność zostanie zauważona w ciągu pierwszej godziny testu, gdy 
są one jeszcze mokre. W przeciwnym razie należy użyć nowych próbek.  

Doradza się zamknięcie korka odcinającego A w sytuacjach gdy sprzęt jest nie dozorowany (np. w trakcie 
weekendów). W ten sposób zapobiegnie się konsekwencją ewentualnej nieszczelności instalacji: wysuszeniu 
próbek, które byłoby wywołane ciągłym przepływem powietrza, oraz postępującym za tym opróżnieniem 
zbiornika powietrza. 
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 8 Konserwacja 
• Regularnie kontroluj węże wysokiego ciśnienia. 

• Regularnie sprawdzaj filtr powietrza i odwadniaj w przypadku zebrania się skroplin. 

• Regularnie czyść aparat membranowy i pierścienie uszczelniające. 

• Stosuj zalecenia producenta sprężarki odnośnie wymiany oleju. 
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 9 Informacje ogólne 
Przedstawione poniżej wykresy posłużą do zobrazowania cech fizycznych  gleby, które można 
wywnioskować na podstawie krzywych pF. Przykładowa gleba posiada 3 poziomy glebowe (każdy z nich 
posiada określoną krzywą pF). 

 

Tabela 2: Określanie cech gleby na podstawie krzywych pF. 

Cecha fizyczna Definicja i sposób określania 

Wilgotność Udział objętościowy przestworów gleby wypełnionych wodą przy 
danej sile ssącej. 
 
Np. przy sile ssącej (innymi słowy potencjale kapilarnym) gleby 
równej 1000 hPa (1 bar, pF 3.0), wilgotność objętościowa gleby dla 
poziomu glebowego A wynosi 20%. 

Pojemność polowa (FC) Wilgotności gleby przy pF 2.0 
 
Dla poziomu glebowego A pojemność polowa zostanie osiągnięta 
przy wilgotności 35%, dla poziomu glebowego C będzie to 
odpowiednio 24%  

Punkt trwałego więdnięcia (PWP) Wilgotności gleby przy pF 4.2 
 
Gleba z poziomu A ma w punkcie trwałego więdnięcia (PWP) 
wilgotność 8%, a z poziomu C 4%. 

Porowatość gleby Wszystkie przestwory w glebach piaszczystych będą wypełnione 
wodą przy pełnej saturacji (pF 0) a wolne od niej (pF 7) po 
wysuszeniu w suszarce laboratoryjnej. W związku z powyższym 
wartość procentowa objętości pomiędzy pF 0 a pF 7 jest równa 
porowatości w glebach piaszczystych. W glebach gliniastych 
porowatość (lub całkowita objętość przestworów) zależy od 
wilgotności gleby i związanej z nią podatności na pęcznienie i 
kurczenie. Wynika stąd, że porowatości w glebach gliniastych nie 
może określić na podstawie krzywej pF.  

Przykładową glebą jest piasek ilasty, który pozwala na oszacowanie 
porowatości na podstawie krzywej pF. 

Przy nasyceniu, poziom glebowy A osiąga wilgotność objętościową 
równą 50% a po wysuszeniu w suszarce wilgotność wynosi 0%. W 
związku z powyższym 50% objętości gleby stanowią przestwory 
wypełnione wodą oraz powietrzem. Stąd wynika, że porowatość 
gleby wynosi 50%. 
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Ułamek objętościowy fazy stałej 
gleby 

Suma ułamków objętościowych minus porowatość. 

Ponieważ porowatość poziomu glebowego A wynosi 50% (patrz 
wyżej), ułamek objętościowy przestworów glebowych ma wartość 
0.5. Stąd ułamek objętościowy fazy stałej gleby poziomu glebowego 
obliczamy jako 1-0.5=0.5 

Stopień napowietrzenia (aeracji) Ilość dostępnego powietrza: od porowatości należy odjąć wilgotność. 
Zależy od rodzaju upraw. Dla optymalnego wzrostu roślin trzeba 
zachować określoną proporcję w dostępie powietrza i wody. 

W przykładowej próbce (poziom glebowy A) przy potencjale 
wodnym równym 1000 hPa (pF 3), wilgotność wynosi 20%, 
porowatość równa jest 50% (przestwory zajmują 50% całkowitej 
przestrzeni) więc ilość dostępnego powietrza stanowi 30% 

Rozkład wielkości przestworów Kształt krzywej pF: Przestwory o podobnych rozmiarach wysychają 
przy tej samej sile ssącej (potencjale kapilarnym) gleby. Im rozkład 
wielkości przestworów jest bardziej jednorodny tym szybszy ubytek 
wilgoci powodowany niewielką zmianą siły ssącej (bardziej płaski 
kształt krzywej pF). Bardziej stromy przebieg krzywej pF oznacza, że 
przestwory glebowe opróżniają się z wody stopniowo co wskazuje na 
niejednorodny rozkład ich wielkości. Generalnie przyjmuje się, że 
niejednorodny rozkład wielkości przestworów jest korzystniejszy z 
punktu widzenia rolnictwa, gdyż gleba taka ma większą zdolność 
zatrzymywania wody.  

Analizowana tu przykładowa próbka gleby wykazuje obecność 
materii organicznej i aktywności biologicznej w poziomie glebowym 
A. Krzywa pF dla tego poziomu pochyla się stopniowo (w 
porównaniu do krzywej z poziomu C). Oznacza to, że przestwory w 
poziomie glebowym A oddają wodę sukcesywnie (etapami). Fakt ten 
sugeruje niejednorodny rozkład wielkości przestworów. Poziom C 
zawiera stosunkowo dużą ilość przestworów o podobnym rozmiarze. 
Wszystkie one wysychają w podobnych warunkach, po osiągnięciu 
siły ssącej o wartości ok. -100 hPa (pF 2) (krzywa ma w środkowej 
części dość płaski przebieg). Niewielki wzrost siły ssącej prowadzi do 
zmiany wilgotności gleby o ok.10%. 

Przewodność kapilarna Przewodność kapilarna zależy od ilości i rozmiaru przestworów 
glebowych wypełnionych wodą, biorących udział w strumieniu wody. 
Współczynnik ten zależy od potencjału wodnego gleby. 

Zmniejszenie potencjału wodnego (wzrost siły ssącej) wiąże się ze 
spadkiem wilgotności gleby. Ponieważ woda jest zmuszona  
przepływać przez wąskie przestwory gdzie występują duże opory (w 
wyniku tarcia), ruch kapilarny w konsekwencji zostaje zredukowany. 

Współczynnik przepuszczalności zależy od rozkładu i ilości 
makro-porów. 
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Wodochłonność Wodochłonność gleby przy konkretnym poziomie wód gruntowych 
pozostaje w związku z ilością powietrza w glebie. Wodochłonność 
wyraża się w milimetrach na decymetr gleby (1 mm wody na 10 cm 
º1 procentowej objętości).   

W naszym przypadku wodochłonność poziomu glebowego C przy 
ciśnieniu ssącym gleby 100 hPa (pF 2) obliczy się jako sumę 
wszystkich przestworów (40%) minus wilgotność (25%). W wyniku 
otrzymamy ilość powietrza (15%). Objętościowa zawartość powietrza 
(15%) oznacza, że wodochłonność wynosi 15 mm wody na 1 
decymetr poziomu glebowego C. 

 

Woda glebowa dostępna dla roślin Ilość wody zawierająca się pomiędzy pojemnością polową (FC) a 
punktem trwałego więdnięcia (PWP), wyrażona procentowo w 
stosunku do objętości. Wielkość tą powinno się stosować ostrożnie. 
Po pierwsze dlatego, że rośliny zaczynają więdnąć (co w 
konsekwencji powoduje straty w plonach) znacznie wcześniej niż 
zostanie osiągnięty punktem trwałego więdnięcia (PWP). Po drugie 
dlatego, że woda glebowa dostępna roślinom jest uzupełniana w 
wyniku podsiąku kapilarnego, opadów atmosferycznych oraz 
zabiegów nawadniających. 

Przykład: dorbnoziarnista gleba piaszczysta, bogata w cząstki ilaste, o 
głębokości korzenienia roślin ok. 40 cm 
• Poziom glebowy A ma miąższość 20 cm 
• Poziom glebowy B ma miąższość 30 cm 

Obliczanie ilości wody glebowej dostępnej dla roślin: 

Przy pojemności polowej, pF 2.0, wilgotność objętościowa gleby z 
poziomu A wynosi 35%. Przy punkcie trwałego więdnięcia (PWP), 
pF 4.2, wilgotność objętościowa dla poziomu A osiągnie wartość 8%. 
Ponieważ 1% objętościowy daje 1 mm wody na 10 cm gleby, ilość 
dostępnej wody glebowej dla poziomu A oblicza się jako iloczyn 
procenta objętościowego wody i miąższości strefy  dostępnej dla 
korzeni w danym poziomie glebowym: 

Poziom A: 35 – 8 = 27 % objętościowych wody * 20 cm miąższości 
gleby. Stąd 27 x 2 dm miąższości gleby = 54 mm 

Dla poziomu B obliczenia są podobne. Należy zwrócić uwagę, że 
głębokość korzenienia roślin wynosi 40 cm (w odniesieniu do całego 
profilu glebowego → Poziom A + Poziom B). Wynika stąd, że 
korzenie będą występować tylko w 20 górnych (stropowych) cm 
poziomu glebowego B. Przy pojemności polowej 27% wody będzie 
dostępnych, przy punkcie trwałego więdnięcia (PWP) tylko 6%. 

Poziom B: 27 – 6 = 21 % objętościowych wody *20 cm (grubość 
warstwy dostępnej dla korzeni). Stąd 21 * 2 = 42 mm wody. 

Sumarycznie: 54 + 42 = 96 mm wody glebowej jest dostępnych dla 
wzrostu roślin w tej konkretnej glebie. 
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 Załącznik 1  Zamiana (konwersja) jednostek 
 
100 hPa = 100 cm wysokości ciśnienia 
 = 100 cm słupa wody 
 = 0.1 bar  
 = 0.01 Pa  
 = 0.01 N/m²  
 = 1.45 PSI  
 = pF (10log100) = 2.0  
 
 

Wartość pF Siła ssąca (potencjał kapilarny) Ciśnienie [bar] 

2.7 -500 -0.5 

3.4 -2500 -2.5 

4.2 -15500 -15.5 

 Załącznik 2  Opis ró żnych zestawów pF 
Do wyznaczania charakterystyki retencji wody w glebie wymagany jest/są zestaw(-y) do określani krzywych 
pF. Wymagane są także waga z dokładnością 0.01g oraz wentylowana elektryczna suszarka na próbki 
(105°C). Eijkelkamp dostarcza następujące urządzenia: 

Uniwersalną suszarkę z możliwością regulacji temperatury w zakresie 30-220°C, 220 V – 50Hz. 

 

Aparat piaskowy do wyznaczania krzywych pF w przedziale pF 0 – pF 2.0). Zestaw standardowy na ok. 40 
próbek zawiera: 

• Stanowisko badawcze (aparat piaskowy) 
• Pojemnik z piaskiem syntetycznym o granulacji ± 73 mikrona, zawartość 12.5 kg 
• Filtr z włókna, 140 - 150 mikronów, 
• zestaw 65 uszczelki O-ring przeznaczonych do pierścieni Ø 50 mm 

 

Aparat piaskowo/kaolinowy do określania charakterystyki pF w zakresie 2.0 – 2.7. zestaw standardowy na 
ok. 40 próbek zawiera: 

• Skrzynka aparatu piaskowo/kaolinowego 
• Pompę do wytwarzania podciśnienia z automatycznym system kontroli siły ssania 
• Pojemnik z piaskiem syntetycznym o granulacji ± 73 mikronów, zawartość 12.5 kg 
• Filtr z włókna, 140 - 150 mikronów 
• Kaolin, pojemnik 2.5 kg 
• 65 uszczelek O-ring przeznaczonych do pierścieni Ø 50 mm 

 

Ciśnieniowy aparat membranowy do określania charakterystyki pF zakresie 3.0 - 4.2 (1.0 - 15.0 bara). 
Zestaw standardowy na ok. 15 próbek zawiera: 

• Ciśnieniowy membranowy aparat ekstrakcyjny 
• Membrana celofanowa  
• Pierścienie na próbki gruntu 
• Filtr z włókna, 140 - 150 mikronów 
• Kompresor 20 bar 
• Filtr powietrza z uchwytem i wężem przyłączeniowym 
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 Załącznik 3  Pobór próbek 
W celu określenia charakterystyki retencji wodnej bądź krzywej pF danej gleby, należy pobrać rdzenie o 
nienaruszonej strukturze. Wynika to z faktu, że na charakter retencji główny wpływ ma rozkład i wielkość 
przestworów oraz struktura gleby, szczególnie przy wysokim potencjale macierzystym gleby (sile ssącej 

W literaturze nie występuje żadna formalna/dokładna rekomendacja co do wielkości prób. Optymalny 
rozmiar pierścieni na rdzenie jest determinowany przez wielkość elementów strukturalnych gleby. Dla 
otrzymania reprezentatywnych danych, wielkość próbek powinna być duża mając na uwadze wielkość 
agregatów obecnych w glebie, spękań, kanałów powstałych w wyniku działalności roślin (korzenie) oraz 
zwierząt. Z praktycznego punktu widzenia, średnica próbek nie powinna być zbyt duża. Nie zmniejszy się 
wówczas liczba próbek, które można poddać jednoczesnej analizie. Wysokość próbki powinna być 
ograniczona do kilku centymetrów, aby mogła ona osiągnąć stan równowagi w racjonalnym okresie czasu. 

Według holenderskiej normy NEN 5787, do  badań pF metodą podciśnieniową (aparat piaskowy lub 
piaskowo /kaolinowy) używa się zazwyczaj próbek o objętości od 100 do 300 cm³. Nie zaleca się  prób o 
wysokości przekraczającej 5 cm ponieważ czas wymagany do osiągnięcia przez próbę stanu równowagi 
będzie długi a przy tym dokładność pomiarów wartości pF w okolicach pełnego nasycenia (saturacji) będzie 
niska. W wytycznych ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) dotyczących badań 
glebowych znajduje się rekomendacja do stosowania pierścieni na próbki o średnicy 5 cm i pojemności 100 
cm³. Inne źródła zalecają wysokość 2 bądź 3 cm. 

Eijkelkamp Agrisearch Equipment zaleca stosowanie pierścieni do poboru prób o objętości 100 cm³, z 
wewnętrzną średnicą 50 mm (Ø zewnętrzne 53 mm) i o wysokości 51 mm.  

Podczas wciskania pierścienia w glebę należy uważać aby nie zaburzyć jej naturalnego stanu (układu) oraz 
aby wypełnić całkowicie pierścień pobieranym materiałem. Najkorzystniejsze warunki do poboru prób 
panują wówczas, gdy gleba znajduje się w stanie zbliżonym do pojemności polowej. Dla ułatwienia 
wprowadzania pierścienia można posłużyć się próbnikiem pierścieniowym, szczególnie gdy pobrać należy 
materiał z warstwy podglebia. Po wprowadzeniu na odpowiednią głębokość, pierścienie należy ostrożnie 
wykopać (np. przy pomocy szpachelki dołączonej do zestawów z próbnikami pierścieniowymi produkcji 
firmy  Eijkelkamp) zachowując kilkucentymetrową warstwę gruntu poniżej pierścieni. Po wyciągnięciu 
pierścienia na powierzchnię należy zredukować naddatek gleby do kilku milimetrów. Próbkę należy 
ostrożnie ściąć używając piłki do metalu o drobnych ząbkach. Na tak „opracowany” pierścień nakładamy 
ochronne pokrywki, które zabezpieczają materiał próby i minimalizują straty wilgoci wywołane 
parowaniem. Wystający z pierścienia naddatek próby pełni funkcję ochronną podczas transportu i jest 
usuwany w laboratorium zanim przystąpi się do właściwej analizy. Transport pierścieni winien się odbywać 
w ochronnej walizeczce. 

Ponieważ struktura gleby oraz rozkład wielkości jej przestworów ma znaczący wpływ na wielkość retencji 
wody, analizie należy poddać wiele powielonych prób jeśli chce się otrzymać reprezentatywną wartość pF. 
Doradza się, aby zależnie od naturalnej zmienności badanego obszaru, przygotować 3 do 6 powielonych 
prób na daną jednostkę. 

W przypadku gdyby próby nie mogły zostać zbadane w krótkim terminie, należy je przechować w chłodni. 
Spowolni to aktywność biologiczną, która mogłaby doprowadzić do niereprezentatywnych zmian w 
strukturze gleby. 

 

����    Nie zamrażaj prób ponieważ będzie to miało wpływ na strukturę gleby. 


