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Tensjometr 2100F został specjalnie zaprojektowany do pracy w małych przestrzeniach, gdzie 
nie ma możliwości zainstalowania przyrządów o standardowych rozmiarach. Jest idealnym 
przyrządem do prac laboratoryjnych, umożliwia wykonanie pomiaru siły ssącej gleby na 
różnych poziomach w kolumnach glebowych, doniczkach, oraz tuż przy powierzchni gleby i 
w miejscach trudno dostępnych, gdzie wakuometr odczytowy musi być oddalony od miejsca 
instalacji końcówki tensjometru. 
 
Podstawowe elementy tensjometru 2100F to rurka z zamontowaną na końcu miniaturową 
końcówką ceramiczną, rurka wentylacyjna, plastikowy korpus oraz wakuometr. Końcówka 
ceramiczna po instalacji musi mieć dobry kontakt hydrauliczny z otaczającą ją glebą, dzięki 
czemu siła ssąca gleby jest przekazywana do wakuometru poprzez wypełnioną odgazowaną 
wodą rurkę oraz korpus tensjometru. Po uzyskaniu stanu równowagi pomiędzy siłą ssącą 
gleby a wnętrzem tensjometru wartość siły ssącej gleby można odczytać na wakuometrze.  
 
Elementy tensjometru 2100F 
 

 
Rys. 1 Części tensjometru 2100F 
 
Końcówka ceramiczna, połączona z korpusem tensjometru nylonową rurką, jest wykonana z 
1-barowego materiału ceramicznego. 
Plastikowy korpus wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego pozwalającego na pracę 
tensjometru przez lata nawet w trudnych warunkach pogodowych.  
Śruba montażowa służy do montażu korpusu tensjometru w pozycji pionowej. 
Nakrętka służy do uszczelniania tensjometru od góry i jest nakręcana na korpus (trzon). 
Wakuometr służy do pomiaru podciśnienia wewnątrz tensjometru w zakresie od 0 do 100 
cbar (1 bar). Dokładność wakuometru wynosi ±1,5% pełnej skali. Poniżej pokazano 
instrukcję jak należy wentylować wakuometr (Rys. 2). 
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PRZYGOTOWANIE TENSJOMETRU DO PRACY 
 
Regulacja wskaźnika wakuometru 
 
 

 
Rys. 2 Regulacja wakuometru 
 
Wakuometr jest fabrycznie zamknięty hermetycznie na poziomie morza. Na większych 
wysokościach wakuometr może wskazywać wartość większą niż zero po jego rozpakowaniu. 
Ma to związek z tym, że na większych wysokościach ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze.  
Pierwszym krokiem jest wciśnięcie trzpienia odpowietrzającego na wakuometrze, aby 
wypuścić zgromadzone wewnątrz powietrze. 
W czołowej części wakuometru znajduje się otwór na wprowadzenie małego, płaskiego 
śrubokręta. Jeśli wakuometr, po odpowietrzeniu, wskazuje nadal wartości powyżej zera 
należy użyć śrubokręta i przekręcić znajdującą się w otworze śrubkę zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby skorygować błąd. Jeśli wakuometr wskazuje zbyt niskie wartości, 
wtedy należy śrubkę regulacyjną pokręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Czynność należy powtarzać, aż wskazówka będzie wskazywała wartość zerową. 
Można delikatnie stuknąć wakuometr aby pomóc w ustawieniu wskaźnika. Należy pamiętać, 
aby tę czynność wykonać, gdy tensjometr nie jest napełniony wodą. Jeśli tensjometr jest 
napełniony wtedy końcówka ceramiczna musi być zwilżona aby wskazywać wartość zerową. 
 
Wkr ęcanie wakuometru w korpus (trzon) tensjometru 
 
Posmaruj „O” Ring smarem silikonowym. Następnie wkręć wakuometr w gwintowane 
gniazdo znajdujące się w górnej części trzonu tensjometru. Upewnij się, że gwint na 
wakuometrze spasował się dobrze z gwintem wewnątrz gniazda na trzonie. Dokręć 
wakuometr, aż podkładka zetknie się z korpusem tensjmetru i wyczuwalny będzie lekki opór 
a następnie odkręć go lekko, aby ustawiony był w pozycji wygodnej do dokonania odczytu. 
Nie wolno zbyt mocno dokręcać wakuometru – uszczelnienie zapewnia „O” Ring a nie 
mocno dociągnięty gwint! (patrz Rys. 3).   
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Rys. 3 Podłączanie wakuometru 
 
Wstępne napełnienie tensjometru 
 

 
Rys. 4 Napełnianie tensjometru 2100F 
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Ze względu na to, że tensjometr jest dostarczany suchy duża ilość powietrza znajduje się 
wewnątrz porowatej końcówki ceramicznej oraz na ściankach korpusu. Jeśli tensjometr 
zostanie prawidłowo napełniony i usunięte zostanie powietrze z jego wnętrza, wtedy po 
instalacji w glebie będzie on pracował z maksymalną czułością i nie będzie wymagał zbyt 
częstego serwisowania od samego początku. 
 
Do wstępnego napełnienia tensjometru należy użyć odgazowanej wody. Aby odgazować 
wodę należy ją gotować przez kilka minut a następnie pozwolić jej ostygnąć. Do napełniania 
tensjometru należy używać wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Jeśli do napełnienia 
czujnika użyjemy nieodgazowanej wody wtedy będzie on reagował wolniej na zmiany siły 
ssącej gleby (będzie mniej czuły). 
 
Pierwszym krokiem jest zanurzenie końcówki ceramicznej w wodzie i pozostawienie jej na 
godzinę lub dłużej, aby woda wypełniła pory.  
 
Do napełnienia tensjometru należy użyć dostarczonej w zestawie plastikowej buteleczki z 
aplikatorem. Po napełnieniu buteleczki odgazowaną wodą należy odkręcić nakrętkę 
zamykającą korpus tensjometru od góry i wprowadzić końcówkę aplikatora nakręconego na 
buteleczkę do wnętrza korpusu – jest tam specjalne gniazdo z „O” Ringiem. 
Ściskając buteleczkę należy napełnić tensjometr – woda będzie spływała po ściankach do 
wnętrza korpusu. Wodę należy wprowadzać powoli, tak aby spływając po ściankach 
napełniała tensjometr od dołu w górę i nie zamykała zbyt dużej ilości powietrza, które później 
trzeba usunąć stosując podciśnienie.  
 
Po napełnieniu całego korpusu należy odkręcić nakrętkę zamykającą króciec 
odpowietrzający, umieścić końcówkę aplikatora w otworze do napełniania na tyle pewnie, 
żeby uzyskać uszczelnienie na „O” Ringu znajdującym się wewnątrz  (patrz Rys. 5). Po 
ściśnięciu buteleczki woda będzie przepływała przez zewnętrzną nylonową rurkę do 
końcówki ceramicznej a następnie zacznie wypływać wewnętrzną rurką wentylacyjną z 
powrotem na zewnątrz – w ten sposób powietrze zostanie usunięte a system napełniony wodą. 
Wtłaczanie wody należy kontynuować aż do czasu, gdy z wewnętrznej rurki wentylacyjnej 
zacznie wypływać czysta woda bez widocznych pęcherzyków powietrza. Następnie należy 
zakręcić nakrętkę na króciec odpowietrzający. 
 
Aby odpowietrzyć tensjometr i wakuometr należy teraz zaaplikować podciśnienie używając 
do tego nakrętki serwisowej z króćcem nakręcanej na otwór do napełniania w górnej części 
korpusu tensjometru oraz pompki podciśnieniowej. Po nakręceniu nakrętki serwisowej z 
króćcem należy połączyć ją z pompką podciśnieniową za pomocą wężyka gumowego 
(silikonowego) nakładanego na króciec nakrętki serwisowej (patrz Rys. 5).  
Po wytworzeniu podciśnienia za pomocą pompki podciśnieniowej wartość na wakuometrze 
zacznie rosnąć a w korpusie tensjometru zaczną pojawiać się pęcherzyki powietrza uwalniane 
z wakuometru.  
Teraz delikatnie odłącz pompkę podciśnieniową, uważając aby wartość podciśnienia 
wskazywana na wakuometrze nie spadła zbyt szybko. Dodaj odgazowaną wodę do korpusu 
tensjometru, aby utrzymać jej poziom ponad gniazdem, do którego wkręcany jest wakuometr 
i powtórz opisaną powyżej czynność (wytwarzanie podciśnienia i uzupełnianie wody) 
kilkakrotnie. 
 
Teraz odkręć nakrętkę króćca odpowietrzającego, odpowietrz ponownie system wtłaczając 
wodę do rurki nylonowej i zakręć nakrętkę. Upewnij się, że korpus tensjometru jest w całości 
wypełniony wodą i nakręć zakrętkę zamykającą górną część tensjometru. 
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Rys. 5 Usuwanie powietrza z tensjometru za pomocą pompki podciśnieniowej 
 
Usuń nadmiar wilgoci znajdujący się na końcówce ceramicznej za pomocą miękkiej 
chusteczki lub czystej szmatki. Zamocuj korpus tensjometru w pozycji pionowej i pozwól, 
żeby wilgoć odparowywała z końcówki ceramicznej. Gdy woda będzie odparowywała z 
końcówki ceramicznej na wakuometrze powinno się obserwować wzrost podciśnienia, co 
spowoduje uwidocznienie się pęcherzyków powietrza uwięzionego wewnątrz korpusu 
tensjometru. Po 1 – 2 godzinach (lub dłużej, zależnie od lokalnych warunków odparowywania 
wody) wakuometr powinien wskazywać wartość ok. 60 kPa lub więcej a wewnątrz korpusu 
tensjometru i w rurce nylonowej pojawi się znaczna ilość pęcherzyków powietrza. Jest to 
powietrze, które znajdowało się na wewnętrznych ściankach tensjometru i zostało uwięzione 
w trakcie jego napełniania. Proces uwalniania uwięzionego powietrza nazywany jest 
odgazowywaniem i jest charakterystyczny dla systemów podciśnieniowych. Po usunięciu 
tego powietrza tensjometr powinien być w miarę dobrze odpowietrzony i reagować bardzo 
szybko na zmiany siły ssącej gleby. 
Aby usunąć zebrane na ściankach powietrze stuknij kilkakrotnie w plastikowy korpus 
tensjometru, aby uwolnić jak najwięcej pęcherzyków powietrza przylegających do ścianek 
tensjometru, a następnie odkręć nakrętkę w górnej części korpusu tensjometru. Teraz odkręć 
nakrętkę z króćca odpowietrzającego i wtłocz do korpusu tensjometru odgazowaną wodę, tak 
jak to było robione wcześniej. Po odkręceniu nakrętki na króćcu odpowietrzającym 
zaobserwujesz, że wewnętrzna rurka nylonowa trochę się rozprężyła i wystaje z króćca. Ma to 
związek z rozprężeniem rurki odpowietrzającej związane z absorbcją wody z systemu. 
Ten nadmiar rurki wystającej z króćca należy przyciąć, aby nie wystawała z króćca o więcej 
niż ok. 6 mm (patrz rys. 6). Do przycięcia nadmiaru rurki można użyć ostrego noża (np. do 
tapet). Po wykonaniu tej czynności należy ponownie nakręcić nakrętkę na króciec 
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odpowietrzający, dodać odgazowanej wody do korpusu tensjometru, aby był pełny i zakręcić 
nakrętkę zamykającą korpus od góry.  
 
Teraz tensjometr 2100F jest prawidłowo napełniony i gotowy do instalacji w glebie. Jeśli z 
jakiegokolwiek powodu instalacja ma się odbyć w późniejszym terminie ceramiczną 
końcówkę tensjometru należy bezwzględnie zabezpieczyć, tak aby cały czas znajdowała się w 
wodzie – niewykonanie tej czynności i pozostawienie końcówki ceramicznej w powietrzu 
spowoduje jej przesuszenie i dostanie się powietrza do wnętrza co będzie skutkowało 
koniecznością przeprowadzenia ponownie procedury napełniania tensjometru! 
Dodatkowo długotrwałe pozostawienie końcówki ceramicznej w powietrzu może powodować 
osadzaniu się osadu ewaporacyjnego na materiale ceramicznym co redukuje czułość 
tensjometru i zmniejsza dokładność pomiarów. 
 

 
Rys. 6 Przycinanie nadmiaru nylonowej rurki wentylacyjnej 
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INSTALACJA TENSJOMETRU 2100F 
 
 

 
 
Rys. 7  Zamontowane tensjometry 2100F w badaniach terenowych oraz laboratoryjnych 

badaniach kolumnowych 
 
W dolnej części korpus tensjometru jest gwintowany (gwint 1/2" – 20) i znajduje się tam 
śruba o długości 19 mm, która pozwala na pionowe zamontowanie tensjometru na płycie 
podstawy (uchwycie). Tensjometr w miarę możliwości powinien być ustawiany pionowo, co 
ułatwia jego późniejsze serwisowanie. Zawsze należy zapewnić wygodny dostęp do króćca 
odpowietrzającego (patrz Rys. 8). 
Przy instalacji i obsłudze tnesjometru należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić i trwale nie 
zgiąć rurki nylonowej łączącej końcówkę ceramiczną z korpusem tensjometru. Zgięcie może 
osłabić rurkę, szczególnie jeśli jest podciśnienie, a dodatkowo może ograniczać przepływ 
wody.  
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Końcówkę ceramiczną należy zainstalować w miejscu, gdzie chcemy kontrolować siłę ssącą 
gleby, pamiętając aby po instalacji miała ona dobry kontakt hydrauliczny z glebą. Do 
wykonania wstępnego otworu przed instalacją końcówki, w glebie można wykonać otwór 
pilotowy za pomocą cienkościennej rurki o średnicy ok. 6 mm.  
 
Po zainstalowaniu tensjometru należy go raz jeszcze odpowietrzyć oraz uzupełnić dodając 
wodę przez otwór znajdujący się w górnej części korpusu (po odkręceniu nakrętki). Po 
uzupełnieniu wody w tensjometrze należy upewnić się, że wszystkie nakrętki są dobrze 
dokręcone, aby system był szczelny. 
 
Jeśli zainstalowana końcówka tensjometru oraz wakuometr nie znajdują się na tym samym 
poziomie wtedy wakuometr należy wyregulować aby zniwelować ciśnienie wytwarzane przez 
kolumnę wody w tensjometrze. Ciśnienie wytwarzane przez słup wody to ok. 1 centybar 
(kPa) na każde 10 cm, +/- zależnie od tego, czy wakuometr jest poniżej czy powyżej 
zainstalowanej końcówki ceramicznej. Przy regulacji końcówka powinna być wilgotna, co 
powoduje że tensjometr powinien wskazywać wartość zerową. 
 
Po instalacji tensjometry potrzebują około 24 godzin na uzyskanie stanu równowagi 
hydraulicznej w stosunku do gleby, w której są zainstalowane i dopiero wtedy można 
odczytać prawidłowe wartości pomiarowe na wakuometrze. Efektywny zakres pomiarowy 
prawidłowo napełnionego tensjometru to 0 – 85 centybar (kPa). Jeśli gleba będzie przez 
dłuższy czas przesuszona i poza zakresem pomiarowym tensjometru, do końcówki 
ceramicznej dostanie się powietrze i wtedy wartość na wakuometrze gwałtownie spadnie do 
zera. Jeśli taka sytuacja nastąpi konieczne będzie usunięcie powietrza z tensjometru aby mógł 
on ponownie zacząć pracować prawidłowo. 
 
 
STEROWANIE NAWADNIANIEM A ODCZYTY NA TENSJOMETRZE 
 
ZERO: 

Jeśli wakuometr wskazuje wartość zerową, to oznacza, że gleba 
jest w stanie całkowitego nasycenia, niezależnie od jej rodzaju. 
Wartość zerowa występuje zazwyczaj po silnym deszczu lub 
nawadnianiu. Jeśli taki stan jest utrzymywany przez dłuższy 
czas może to być groźne dla roślin ze względu na ograniczenie 
dostępu tlenu dla korzeni. Utrzymywanie się wartości zerowych 
oznacza słaby drenaż wody, co należy skontrolować. 
 
 
 

0 – 10 CENTYBR: 
Wartości od 0 do 10 centybar oznaczają nadmiar wody, który 
może niekorzystnie wpływać na wzrost roślin. Woda 
utrzymywana w glebie w tym zakresie infiltruje w głąb w 
ciągu kilku dni. Jeśli takie wartości utrzymują się przez 
dłuższy czas należy to skorygować aby zapewnić prawidłowy 
wzrost roślin. 
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10 – 20 CENTYBAR: 
Wartości w zakresie 10 – 20 cbar oznaczają, że w glebie jest 
dostatecznie dużo wody i powietrza dla prawidłowego wzrostu 
roślin niezależnie od typu gleby. Ten zakres jest zazwyczaj 
zwany ‘pojemnością wodną’ gleby, co oznacza że gleba nie 
może utrzymać już więcej wilgoci dostępnej dla roślin. Nadmiar 
wody infiltruje w ciągu dnia lub dwóch. W praktyce oznacza to, 
że gdy tensjometr osiągnie wartość 10 – 20 cbar, wtedy należy 
zaprzestać nawadniania, ponieważ nadmiar wody powoduje, że 
jest ona tracona bez wpływu na wzrost roślin. 
 

 
20 – 40 CENTYBAR 

Dostępność wody i natlenienie są dobra dla wzrostu roślin. 
GLINY CIĘŻKIE: nawadnianie nie jest wymagane. 
GLEBY O ŚREDNIM UZIARNIENIU: nawadnianie nie jest 
wymagane. 
GLEBY PIASZCZYSTE: dla piasków gruboziarnistych 
nawadnianie należy zacząć przy wartościach 20 – 30 cbar a dla 
piasków drobniejszych przy 30 – 40 cbar. 
 
 
 

 
40 – 60 CENTYRBAR 

Dostępność wody i natlenienie są dobra dla wzrostu roślin przy 
glebach o dużej zawartości frakcji drobnych. 
GLINY CIĘŻKIE: nawadnianie nie jest wymagane. 
GLEBY O ŚREDNIM UZIARNIENIU: w tym zakresie należy 
zacząć nawadnianie – im drobniejsza struktura gleby tym 
wyższe powinny być wartości w momencie rozpoczęcia 
nawadniania. 
GLEBY PIASZCZYSTE: zbyt sucho  - wysoka temperatura i 
wiatr mogą szybko przesuszyć glebę i uszkodzić plony. 
 

 
60 – 80 CENTYBAR 

Dostęp wody dla roślin znacząco utrudniony, poza ciężkimi 
glebami gliniastymi. 
GLINY CIĘŻKIE: należy rozpocząć nawadnianie przy 
wartościach 70 – 80 cbar. 
GLEBY O ŚREDNIM UZIARNIENIU: zbyt sucho  - wysoka 
temperatura i wiatr mogą szybko przesuszyć glebę i uszkodzić 
plony. 
GLEBY PIASZCZYSTE: zbyt sucho  - uszkodzenie plonów jest 
raczej nieuniknione, nawet jeśli natychmiast zostanie rozpoczęte 
nawadnianie. 
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KONSERWACJA TENSJOMETRU 2100F 
 
Usuwanie powietrza z zainstalowanego tensjometru 
 
Za każdym razem, gdy wartość siły ssącej gleby spada, np. przy nawadnianiu, do wnętrza 
tensjometru dostaje się niewielka ilość nieodgazowanej wody z gleby. Po jakimś czasie to 
powietrze z tensjometru należy usunąć aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Niewielka 
ilość powietrza co prawda nie wpływa na dokładność tensjometru ale wydłuża jego czas 
reakcji na zmiany zachodzące w glebie. 
 
Aby usunąć zgromadzone w tensjometrze powietrze najpierw odkręć nakrętkę w górnej 
części korpusu i uzupełnij wodę za pomocą buteleczki z aplikatorem. Następnie odkręć 
nakrętkę króćca odpowietrzającego, wprowadź pewną ilość odgazowanej wody za pomocą 
buteleczki z aplikatowem aby odpowietrzyć system i zakręć szczelnie króciec 
odpowietrzający. Na koniec uzupełnij raz jeszcze wodę w korpusie tensjometru i zakręć 
szczelnie nakrętkę. Zakręcając nakrętki zawsze upewnij się, że uszczelki są czyste i nie ma na 
nich żadnych zanieczyszczeń. 
 
 
Skracanie rurki lub wymiana rurki z ko ńcówką ceramiczną 
 
Aby wymienić końcówkę ceramiczną lub skrócić rurkę należy wykonać następujące 
czynności: 
 
Odkręć całkowicie nakrętkę z króćca odpowietrzającego, co da dostęp do „O” Ringu 
uszczelniającego rurkę odpowietrzającą. Teraz naciśnij pierścień szybkozłącza i w tym 
samym czasie pociągnij za rurkę nylonową (patrz Rys. 8). 
 
Po wyjęciu zewnętrznej nylonowej rurki z szybkozłącza można również wyjąć wewnętrzną 
rurkę odpowietrzającą. Po jej wyjęciu można również wyjąć „O” Ring. Uważaj aby nie 
zgubić tego małego „O” Ringu i wewnętrznego elementu dociskowego.  
 
Aby skrócić zewnętrzną rurkę nylonową najpierw wyjmij wewnętrzną rurkę odpowietrzającą 
po prostu za nią pociągając, obetnij rurkę nylonową na żądaną długość za pomocą ostrego 
noża, aby końcówka była równa i nie była zagięta, włóż ponownie rurkę odpowietrzającą do 
środka rurki nylonowej tak, aby koniec rurki odpowietrzającej sięgnął dna końcówki 
ceramicznej. Teraz rurkę odpowietrzającą przeprowadź przez szybkozłącze i wprowadź do 
króćca odpowietrzającego a następnie nylonową rurkę zewnętrzną zamocuj w szybkozłączu. 
 
Rurkę odpowietrzającą wystającą z króćca odpowietrzającego można teraz przyciąć, jak to 
pokazano na Rys. 6. UWAGA: przed przycięciem upewnij się, że rurka odpowietrzająca cały 
czas dotyka dna końcówki ceramicznej. Po przycięciu rurki odpowietrzającej załóż „O” Ring 
wciskając go tak głęboko jak to możliwe, a następnie przeprowadź rurkę odpowietrzającą 
przez element dociskowy i skręć króciec odpowietrzający, żeby go uszczelnić. Do 
zmontowania i uszczelnienia króćca nie jest wymagany żaden klucz, elementy należy 
dokręcać palcami.  
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Rys. 8 Wymiana końcówki ceramicznej i rurki 
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EFEKT ZMIANY WYSOKO ŚCI NA PRACĘ TENSJOMETRU 
 
Wpływ zmian wysokości na odczyty na tensjometrze: zakres odczytu jest mniejszy o ok. 
3,5 centybara na każde 300 metrów wzrostu wysokości. 
 

Rys. 9 
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CZĘŚCI ZAMIENNE 
 

 
Rys. 10 Części zamienne 
 
L.p. Nr katalogowy części  Opis 
1. Z2079 Nakrętka otworu serwisowego 
2. 2100F-100 Korpus tensjometru 
3. Z2100F-002 Króciec odpowietrzający 
4. Z2100-200CR Końcówka ceramiczna z rurką 
5. MYT009L10 Rurka odpowietrzająca (3 m) 
6. Z2710-001 Nakrętka serwisowa z nyplem 
7. M802X010PKG05 O-Ring 
8. 2060FG3 Wakuometr 
9. Z2100F-001 Wewnętrzny element dociskowy 
10. M802X102PKG05 O-Ring 
11. Q2820SCH12 Śrubka zamykająca 1/2-20x3/4 
 
 
Inne przydatne elementy 

2005G2 Pompka podciśnieniowa 
MFJ012PK Smar silikonowy 

 
 
 

 


