
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, 71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax:  91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 

 

1

PRÓBNIKI DO POBORU PRÓB  ROZTWORU GLEBOWEGO  
firmy SDEC Francja 

 
Instrukcja instalowania 

sierpień 2017 

 
Próbniki roztworu glebowego (lizymetry) firmy SDEC składają się z porowatego sączka ukształtowanego w 
postaci rurki szczelnie zamkniętej z jednej strony, zaś z drugiej posiadającej zainstalowany giętki wężyk 
polietylenowy ciśnieniowy o długości ok. 2 m metry (w razie potrzeby wężyk można przedłużyć). Wężyk 
podłączony jest do butli ze szczelnym korkiem. Korek posiada dwa szybko złącza.  Do jednego zostanie 
podłączony wężyk od próbnika, do drugiego – pompa podciśnieniowa. Po wytworzeniu podciśnienia w butli, 
wężyk ten zostaje zaciśnięty zaciskiem dla utrzymania całego systemu  w stanie podciśnienia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Schemat działania lizymetru SDEC oraz sączek SPS22031GT 

 
 

Po zainstalowaniu sączka w glebie i wytworzeniu w butli podciśnienia ok. 0,4 -  0,8 bar po jakimś czasie do 
wnętrza układu zaczyna przedostawać się roztwór glebowy gdyż siła ssąca wewnątrz sączka jest większa niż 
aktualna siła ssąca gleby. Roztwór będzie się zbierał w butli do chwili uzyskania równowagi między siłą ssącą 
gleby wokół sączka, a siłą ssącą panującą wewnątrz szczelnego systemu próbnika. 
Co pewien czas należy opróżnić zawartość butli i ponownie wytworzyć pompką podciśnienie, a następnie 
pozostawić cały system dla pobrania kolejnej porcji roztworu glebowego. Ilość roztworu glebowego zbierana do 
butli zależy przede wszystkim od  stanu nasycenia gleby wodą, zdolności retencyjnej gleby oraz  od szczelności 
systemu. 
Próbnik model SPS22031GT z końcówką ceramiczną śr. 31 mm, dł. 81 mm , stałym korkiem i wężykiem 
odprowadzającym dł. 1,5 m przeznaczony jest do instalowania na stałe. Całkowita długość próbnika wynosi  
15 cm. 
Próbniki roztworu glebowego firmy SDEC mogą być instalowane na różnych głębokościach. Jednakże 
najwygodniej jest instalować te próbniki w zakresie głębokości od ok. 10 cm do ok. 60 cm poniżej poziomu 
terenu z uwagi na dostępność instalacji ręką.  
 
Głębokie instalowanie próbników 
Dla wgłębnego instalowania (głębiej niż 60 cm) firma GEOMOR-TECHNIK wyposaża próbniki w odpowiednie 
przedłużki wykonane z rury PCV–U (firmy NIBCO – USA) o średnicy ½". Materiał ten stosowany w 
instalacjach wody pitnej nie wprowadza do środowiska żadnych zanieczyszczeń i może być bez żadnych obaw 
stosowany w szczegółowych badaniach geochemicznych. 
Przedłużki próbników posiadają łączniki umożliwiające łatwe przyłączenie próbnika oraz wzajemne połączenie 
1 m odcinków. 
Połączenie próbnika z przedłużką pokazuje Ryc. 2.  
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Ryc. 2.  Gwintowane złącze przedłużek próbnika 
                                

                                                                             
W trakcie transportu i wstępnych prac przygotowawczych sączki próbników powinny być zabezpieczone folią 
(Ryc.3) aby nie uległy zabrudzeniu a zwłaszcza zanieczyszczeniu tłuszczem (także przez dotykanie gołymi 
rękoma).  

 
 

 
 

Ryc. 3. Zabezpieczenie powierzchni sączka folią 

 
Dla przeprowadzenia poprawnej instalacji będzie potrzebne następujące wyposażenie, które można zgromadzić 
we własnym zakresie bądź zamówić w firmie GEOMOR-TECHNIK: 
1.   Naczynie do przygotowania papki instalacyjne – do wypełnienia otworu 
2.  Naczynie do przygotowania papki instalacyjnej – na otulinę próbnika 
3. Szpachelka aluminiowa do rozkruszania osadzonej w pojemniku papki i jej rozmieszania 
4. Drewniana łyżka do mieszania papki 
5. Rurka do nawilżania otworu 
6. Tuleja aluminiowa do rozwiercania otworu na próbnik 
7. Tuleja stalowa do wykonywania otworu na próbnik 
8. Rynienka do wprowadzania papki do otworu 
9.  Lejek do wlewania papki na żłobek 
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10. Woda destylowana, odgazowana ok. 15  - 20 l 
11. Kawałek grubej folii plastikowej (ok. 1 m x 1m) do deponowania gleby wydobytej z odkrywki 
12. Szpadel 
13.  Wąska łopatka ogrodnicza 
14. Wiaderko 5 L – do mycia narzędzi   
15. Taśma samoprzylepna (pakunkowa)  1 rolka. 
16. Ostry nóż (np. do tapet) 
17.  Nożyczki 
18. Sekator ogrodniczy do przecinania korzeni 
19.  Strzykawki  z wężykiem silikonowym  Ø 5 x 2 mm i deseczką rozporową do wykonywania  chwilowego  
 podciśnienia w próbnikach 
20. Ręczny zraszacz do kwiatów napełniony wodą – służy do wygodnego obmywania narzędzi 
 
Prace przygotowawcze 
Należy wybrać stanowisko, na którym zostanie zainstalowany próbnik. Miejsce instalacji należy oczyścić z 
darni, krzewów itp. Zanim rozpoczniemy kopanie odkrywki należy próbniki nasączyć wodą jeśli nie wykonano 
tego wcześniej.  
Jeżeli dysponujemy plastikowymi butelkami po wodzie pitnej (poj. 1,5 l) należy nożem lub nożyczkami odciąć 
górną część wraz z szyjką zostawiając dolną część. Do tak uzyskanych pojemników lub do dużych słoików (poj. 
1 l) nalewamy wody destylowanej, odgazowanej. Z wytypowanego do instalacji próbnika zdejmujemy folię 
ochronną chroniącą sączek. Sączek zanurzamy w naczyniu tak aby 
był całkowicie pod wodą. Woda powinna sięgać ok. 2 cm powyżej 
górnej jego krawędzi. Teraz należy  plastikową rurkę próbnika 
podłączyć do szklanej butli  do poboru prób lub do strzykawki 
plastikowej.  
Do rurki wylotowej butli podłączamy pompkę podciśnieniową i po 
otwarciu zacisku na złączce silikonowej odpompowujemy powietrze  
z wnętrza butli. Powinniśmy wytworzyć podciśnienie ok. 0,5 – 0,7 
bar. Następnie zacisk na złączce silikonowej należy zacisnąć i 
pozostawić próbnik na pewien czas aż zauważymy, że z rurki 
wewnątrz butli  będzie kapała woda. Zanim jednak uzyskamy stan 
gotowości próbnika możemy wykonać otwór  do instalacji próbnika. 
Jeśli używamy strzykawek wówczas łączymy wężyk próbnika z 
wężykiem silikonowym strzykawki. Następnie przesuwamy                                          
tłoczek tak aby między jego poprzeczkę a strzykawkę można było              Ryc. 4. Butla na roztwór glebowy 
włożyć deseczkę rozporową. 

 

 
 

 
 

 
 

Ryc. 5. Strzykawka z deseczką rozporową 
 
 
 
                                                             Ryc. 6. Nasączanie próbników 
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Przygotowanie odkrywki i otworów do instalacji próbników 
 
Próbniki roztworu glebowego najwygodniej jest instalować w ścianie odkrywki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonując odkrywkę składamy glebę na płacie folii lub na rozłożonej plandece aby po zainstalowaniu próbnika 
można było wykop wypełnić tym samym materiałem. 
Wykonując odkrywkę  pamiętać należy aby miała odpowiednie wymiary do planowanej instalacji – chodzi o to 
aby można było swobodnie operować  narzędziami do instalacji. Należy unikać stąpania po powierzchni terenu 
po stronie instalowanego próbnika – łatwo jest spowodować uszkodzenie odwierconego otworu lub nawet 
uszkodzenia próbnika zwłaszcza jeśli instalujemy próbnik tuż pod powierzchnią terenu. 
Dla uzyskania odpowiedniej średnicy otworu użyjemy tulei zębatej aluminiowej, której średnica zewnętrzna 
wynosi 45 mm. W glebach trudno urabialnych wykonujemy wpierw otwór tuleją stalową (średnica 40 mm) a 
następnie poszerzamy otwór tuleją aluminiową. 

Otwór powinien być nachylony ok. 25 – 30° w stosunku do poziomu.  
 
 

 
 
                                                 
                                                   Ryc. 7. Wiercenie otworów 
 
Kiedy jest już gotowy otwór o odpowiedniej głębokości (ok. 16 – 18 cm) możemy przygotować papkę 
instalacyjną.  
Najlepsze wyniki uzyskuje się z użyciem papki wykonaj z mączki krzemionkowej gdyż tworzy ona jednorodne 
środowisko (otulinę) dla sączka. Jednak praca z mączką krzemionkową wymaga kilku istotnych uwarunkowań: 
1. Bezpośredni kontakt wrażliwych części ciała (twarz, oczy, usta) z pylącą mączką może być 
niebezpieczny dla zdrowia operatora. Pracować należy mając na rękach cienkie gumowe rękawiczki 
(używane przez służbę zdrowia), na ustach maskę ochronną ograniczającą dostęp pyłu krzemionkowego 
do płuc oraz okulary ochronne. 
2. Wykonywanie papki krzemionkowej o konsystencji gęstej śmietany wymaga dość długiego mieszania. Papka 
kiedy jest już jednolitą masą dość szybko osiada na dnie naczynia (wytrąca się z wody) – zatem wymaga niemal 
stałego nadzoru i bardzo częstego mieszania dla zachowania  wymaganej gęstości. Dobrze jest jeśli czynność 
przygotowania papki wykonują dwie osoby w dwóch naczyniach. W jednym naczyniu będzie przygotowywana 
papka o  gęstości gęstej śmietany a w drugim naczyniu papka, nieco rzadsza, do wykonania otuliny na próbniku. 
3. Po każdej instalacji kolejnego próbnika narzędzia należy opłukać czystą wodą – najlepiej sprawdza się ręczny 
zraszacz do kwiatów, którego dysza ustawiona jest na średnie zraszanie. Każde naciśnięcie dźwigienki atomizera 
wyzwala cieniutkie strumienie wody o ciśnieniu wystarczającym do zmycia z narzędzi mączki krzemionkowej.  
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Mączkę krzemionkową można spłukiwać bezpośrednio na glebę gdyż krzemionka jest naturalnym składnikiem 
gleby. 
Próbniki można także instalować w papce wykonanej z rodzimej gleby pod warunkiem odsiania na sicie 
grubszych frakcji. Proces przygotowania papki z gleby rodzimej jest podobny do przygotowania papki z mączki 
krzemionkowej. 
Wadą stosowania papki z gleby rodzimej jest szybsza kolmatacja sączka (czopowanie por w sączku) ze względu 
na występowanie w glebie frakcji pylastych i cząstek organicznych. 
 
Gdy przygotowaliśmy  wystarczającą ilość papki (ok. 0,5 L w każdym naczyniu) możemy przystąpić do 
nałożenia otuliny na próbnik, który ma być instalowany.  
Podłączamy strzykawkę do wężyka próbnika (jak opisano wyżej przy opisie nasączania próbników wodą) i 
wytwarzamy w próbniku podciśnienie. Możemy także użyć butli i pompy podciśnieniowej. 
Próbnik umieszczamy w naczyniu z papką o mniejszej gęstości. Dobrze jest próbnik podwiesić aby nie opierał 
się o dno naczynia co pozwoli na dokładne oblepienie sączka papką. Proces odkładania się papki na powierzchni 
sączka trwa przeważnie kilka minut. 
W tym czasie jedna osoba stale miesza papkę w drugim naczyniu przygotowując ją do wlania do otworu 
natomiast druga osoba nasącza otwór wodą. Służy do tego rurka z poprzecznymi nacięciami i zamkniętym 
zakończeniem. Rurkę umieszczamy w otworze i korzystając z lejka i giętkiej rury dostarczamy do otworu 
niewielką ilość wody, która będzie się sączyła przez poprzeczne nacięcia. W chwili kiedy woda zacznie wylewać 
się z otworu proces nasączania można zakończyć. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Ryc. 8. Nasączanie  otworów 

 
Teraz należy sprawdzić czy sączek próbnika został odpowiednio otulony papką. Ostrożnie wyciągamy próbnik z 
papki i sprawdzamy czy  przywarła do niego odpowiednia warstwa papki krzemionkowej. Wystarczy warstwa 
ok. 4 – 5 mm. Należy pamiętać aby próbnik był cały czas w podciśnieniu. Szczególnie często należy sprawdzać 
podciśnienie jeśli próbnik podłączony jest do strzykawki gdyż stosunkowo niewielka jej wewnętrzna pojemność 
może się dość szybko napełnić wodą co sprawi, że podciśnienie wewnątrz próbnika spadnie niemal do zera. 
Należy wówczas odłączyć strzykawkę wycisnąć zawartą w niej wodę, ponownie podłączyć do wężyka próbnika 
i wytworzyć podciśnienie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 9. Sączek w stanie podciśnienia utrzymuje otulinę z "papki" 
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Instalowanie próbnika 
Jeśli ocena grubości otuliny wypadła pozytywnie próbnik może być zainstalowany.  
Do otworu wsuwamy rynienkę, przy pomocy której wlejemy papkę instalacyjną do otworu. Dla ułatwienia 
zadania można się posłużyć wcześniej użytym lejkiem do nasączania wodą. 
Ostrożnie wlewamy gęstą papkę do otworu w takiej ilości, że zaczyna wylewać się na zewnątrz. Teraz szybko 

usuwamy rynienkę i natychmiast wciskamy w otwór próbnik na pełną 
głębokość. Czynność instalacji trzeba wykonać bardzo sprawnie gdyż papka 
natychmiast gęstnieje na skutek odsączenia wody przez otaczającą glebę 
(dobre, wcześniejsze, nawodnienie otworu proces odsączania może 
wydatnie spowolnić). Próbnik po wciśnięciu do otworu nie może być już 
ruszany, poprawiany itp. gdyż mogą powstać szczeliny w strukturze 
tężejącej papki co będzie skutkowało poważnymi wadami w pracy 
próbnika. 
Pozostawiamy próbnik nie zasypując odkrywki na okres około 15 - 20 min., 
tj. do czasu, gdy nadmiar wody z zawiesiny instalacyjnej zostanie 
wchłonięty przez grunt. 
Teraz zasypujemy odkrywkę glebą układając ją równomiernie i lekko 
ubijając aby uzyskać zbliżoną do otoczenia gęstość. Chodzi o to aby zbyt 
luźno ułożona gleba nie powodowała nadmiernego drenażu obszaru w 
sąsiedztwie próbnika. 
W chwili kiedy uzyskamy już poziom zainstalowania próbnika przerywamy 
wypełnianie odkrywki aby założyć ochronny peszel na wężyk 
odprowadzający roztwór glebowy. Osłona z peszla ma na celu ochronienie 
wężyka przed przegryzieniem przez gryzonie (nornice, myszy). 

Ryc. 10. Zainstalowany próbnik         
 
Jednakże wcześniej powinniśmy przygotować (wykopać) otwór 
na studzienkę mieszczącą butlę do zbierania roztworu 
glebowego.   
Przygotowujemy także rowek łączący odkrywkę ze studzienką. 
W rowku zostanie ułożony wężyk wraz z nasuniętym na niego 
peszlem. 

 
                            Ryc. 11. Peszel i studzienka ochronna 
 
UWAGA: Długość peszla  określamy po zainstalowaniu studzienki mierząc 
dokładnie odległość od próbnika do studzienki z takim wyliczeniem aby peszel 
wszedł do studzienki i wystawał wewnątrz ok. 2 cm. Obcinamy taki odmierzony 
odcinek peszla i dopiero wówczas nasuwamy na wężyk. Docinanie peszla na 
wymiar kiedy wewnątrz jest wężyk grozi bardzo łatwym jego uszkodzeniem 
zwłaszcza kiedy używamy do cięcia peszla ostrego noża. 
 
Przed wsunięciem wężyka do peszla odłączamy strzykawkę (lub butlę). 
Kiedy został ułożony wężyk w peszlu i wprowadzony do studzienki (na tym etapie  
oryginalna długość wężyka powinna pozostać  dla późniejszego ucięcia jego nadmiaru)  można  
kontynuować zasypywanie odkrywki, rowka i otworu wokół studzienki. Należy pamiętać aby studzienkę 
przykryć wcześniej korkiem żeby w trakcie zasypywania nie dostała się  gleba  do jej wnętrza. 
 
Po zasypaniu wykopów i wyrównaniu terenu podłączamy butlę na roztwór glebowy. Wężyk doprowadzający 
roztwór do studzienki powinien być takiej długości aby po jego podłączeniu do butli można było butlę 
swobodnie wyjąć ze studzienki i na powrót do niej włożyć bez obawy o załamanie się wężyka jeśli byłby za 
krótki. Ze względu na to, że próbniki wyposażone są w wężyki o długości ok. 1,5  - 2,0 m studzienka powinna 
być ulokowana w odległości ok. 1 m od zainstalowanego próbnika. 
 
Butla wyposażona jest w szybko złącza (patrz Ryc. 4.). Wężyk idący od próbnika wkładamy do złącza i 
wciskamy do oporu. Aby wężyk wyjąć ze złącza należy pocisnąć osiowo na niebieski pierścień w kierunku do 
złącza i jednocześnie pociągnąć za wężyk.  
Pompę podłączamy poprzez wężyk silikonowy na drugim króćcu.  Korek dokręcamy dość mocno ale z 
wyczuciem aby nie uszkodzić uszczelki.  
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Butlę umieszczamy w studzience i wytwarzamy w systemie podciśnienie o wartości ok. - 0,6  -  0,7 bar. 
Zaciskamy zawór na wężyku silikonowym, odłączamy pompę a studzienkę zakrywamy korkiem. 
 
Całość dobrze jest zamaskować przysypując glebą, trawą lub czymś co ukryje naszą instalację przed 
niepowołanymi osobami. Pamiętajmy aby dokładnie domierzyć miejsce gdzie zainstalowano studzienkę aby 
później można było odnaleźć ten punkt. Do domiarów należy wybrać możliwie trwałe punkty np. drzewo. pień, 
duży kamień. 

 
Zostawiamy system w stanie podciśnienia na kilka dni dla uzyskania równowagi hydraulicznej wokół 
zainstalowanego próbnika. Po ok. 3 – 5 dniach kontrolujemy działanie próbnika. W butli powinna znajdować się 
pobrana woda glebowa, a sam próbnik, gdy po tym czasie przyjdziemy go kontrolować powinien wykazywać 
pewien stan podciśnienia. Możemy to sprawdzić podłączając pompę podciśnieniową do rurki nie zwalniając 
wcześniej zacisku. Gdy pompka jest już podłączona - zwalniamy zacisk – manometr na pompie powinien 
pokazać pewien stan podciśnienia. Zebrany roztwór glebowy należy wylać gdyż nie jest on jeszcze 
reprezentatywną próbką wody glebowej. Dopiero podczas następnej wizyty, za kilka dni,  można uznać, że 
próbka w butli będzie  próbką charakteryzującą warunki panujące w strefie zainstalowania  próbnika. 
 
Zawartość butli wylewamy po odkręceniu nakrętki korka. Należy pamiętać aby przed odkręceniem nakrętki 
otworzyć zawór zaciskowy na wężyku silikonowym aby wyrównać ciśnienie w butli z ciśnieniem zewnętrznym. 
 
UWAGA: roztwór glebowy (woda glebowa) może być pozyskiwany przez próbniki podciśnieniowe jedynie 
wówczas gdy w profilu glebowym występuje woda "grawitacyjna" – woda, która po opadach lub 
roztopach śniegu przemieszcza się grawitacyjnie w strukturze glebowej. 
 
Okres zimowy: próbniki z sączkami ceramicznymi zainstalowane opisaną wyżej metodą mogą pozostawać 
na zimę w terenie bez konieczności demontażu. Należy jednak pamiętać aby przed wystąpieniem mrozów 
każdy z próbników opróżnić z wody glebowej i pozostawić system pod wpływem ciśnienia 
atmosferycznego (zawór zaciskowy otwarty). 
 
W przypadku wystąpienia problemów z instalacją lub użytkowaniem systemu firma Geomor-Technik Sp. 
z o.o prosi o kontakt telefoniczny:  602 579 577 lub mailowy: geomor@geomor.com.pl  
 


