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Znaki uŜyte w tej instrukcji 
 

���� Jeśli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej), oznacza to, Ŝe będzie podana waŜna 
wskazówka. 

 

! Jeśli tekst poprzedzony tym znakiem (jak widać po lewej), oznacza to, Ŝe będzie podane waŜne 
ostrzeŜenie odnośnie niebezpieczeństwa dla uŜytkownika lub uszkodzenia przyrządu. 

 

Wprowadzenie   
 
Przepuszczalnościomierz laboratoryjny jest przyrządem do pomiaru przepuszczalności nasyconych próbek 
gleby. Urządzenie występuje w kilku typach, dla 5 do 50 próbek. UŜycie pompy wodnej pozwala na 
zastosowanie systemu zamkniętego, który zapewnia stałą jakość i temperaturę wody, i dodatkowo pozwala na 
oszczędność wody.  
 
Przepuszczalność odnosi się do pojemności wodnej gleby. Wskaźnikiem przepuszczalności (współczynnik K) 
jest pomiar przepuszczalności i jest oznaczany z jednej strony geometrycznie, z rozkładu por, i z drugiej strony 
biorąc pod uwagę istotne cechy roztworu glebowego (lepkość i gęstość). Przy glebie nasyconej odnosi się do 
przepuszczalności w stanie nasycenia.  
Ściśnięcie, rozpręŜenie gleby i absorpcja minerałów gleby oddziaływuje na przepuszczalność. Gleby 
niejednorodne mogą mieć inną przepuszczalność w kierunku pionowym niŜ w poziomym. Nazywa się to 
anisotropowością. 
 
Przepuszczalność gleby w stanie nasycenia określa się przy badaniach hydrogeologicznych, często 
poprzedzających planowanie i wykonanie projektów hydraulicznych i rolniczych (jak np.: drenaŜ i 
nawadnianie). RównieŜ w ochronie i zarządzaniu środowiskiem waŜne jest poznanie panujących warunków 
hydrologicznych.  
Przepuszczalnościomierz laboratoryjny jest stosowany do określania poziomej i pionowej przepuszczalności 
oddzielnych warstw gleby. Jest to alternatywa dla metod badawczych określania przepuszczalności gleb 
nasyconych w terenie, takich jak metoda badania w wywierconym otworze, metoda z uŜyciem infiltrometru 
dwupierścieniowego lub test pompowania. 
 

1. Opis 
 

Przepuszczalnościomierz laboratoryjny działa na 
zasadzie opisanej poniŜej (patrz rysunek na drugiej 
stronie): poprzez wytworzenia róŜnicy ciśnienia wody 
po obu końcach próbki gleby i pomiar końcowego 
przepływu wody moŜna określić przepuszczalność. W 
systemie zamkniętym woda jest pompowana ze 
zbiornika (1), przy uŜyciu pompy cyrkulacyjnej (2), do 
regulatora poziomu wody (4) przez filtr (3). Regulator 
jest połączony z plastikowym zbiorniczkiem z 
próbkami (5) i posiada rurkę do odprowadzania 
nadmiaru wody do zbiornika. Zbiornik zasobnikowy 
podczas pomiaru jest przykryty pokrywą, aby 
zredukować efekt wyparowania.  
W systemie otwartym woda przepływa bezpośrednio ze 
źródła zasilania do regulatora. W obu przypadkach 
regulator poziomu i zbiornik z próbkami są częścią 
jednego zespołu, regulator utrzymuje poziom wody w 
zbiorniku z próbkami (woda w regulatorze jest na tym 
samym poziomie co w zbiorniku). 
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Całkowicie nasycone próbki w pierścieniach 
(6) są lokowane w uchwycie na pierścienie, 
a następnie są na nie nakładane sita. 
Plastikowy syfon (7) pozwala na 
przesączanie wody z próbki do miarki (8). 
Miarki są róŜnej długości co pozwala na 
łatwe operowanie kurkiem. Misa zbiorcza 
(9) przechwytuje wodę z miarki i podaje ją 
dalej do zbiornika zasobnikowego. W 
systemie otwartym woda jest podawana z 
misy zbiorczej na zewnątrz. 
Działanie syfonu polega na tym, Ŝe tworzy 
on róŜnicę poziomów wewnątrz i na 
zewnątrz uchwytu na pierścienie. Ta róŜnica 
wywołuje ciągły przepływ wody przez 
próbkę. Jednopunktowy mostek pomiarowy 
jest uŜywany do pomiaru poziomu wody 
(patrz rysunek na poprzedniej stronie). 
Poprzez zebranie przesączonej wody w 
miarce, w stałym okresie czasu, 
współczynnik przepuszczalności 
(współczynnik K) w próbce moŜe być 
ustalony, poprzez zastosowanie 
odpowiedniego wzoru.  
 
Przepuszczalnościomierz jest dostępny w 
kilku modelach o róŜnych wymiarach. 
Rozmiar zaleŜy od liczby próbek gleby, 
których przepuszczalność ma być 
jednocześnie mierzona. Modele mogą 
mieścić 5, 10 lub 25 próbek. 
Standardowy przepuszczalnościomierz jest 
przystosowany do pierścieni o średnicy 53 i 
60 mm. Dostępny jest równieŜ model do 
pierścieni o średnicy 84 mm.  
 

2. Specyfikacje techniczne 
 
Modele przepuszczalnościomierzy 
System otwarty Pierścienie ∅ 53 i 60 mm 5, 10 lub 25 próbek 
System otwarty Pierścienie ∅ 84 mm 5, 10 lub 25 próbek 
System zamknięty Pierścienie ∅ 53 i 60 mm 5, 10 lub 25 próbek 
System zamknięty Pierścienie ∅ 84 mm 5, 10 lub 25 próbek 

 
 
Pompa 
Typ Eheim 1048  
Zasilanie 230 V, 50 Hz 
Moc 10 W 
Wydajność 10 litrów na minutę 
IP 67 Do 1 metra (odpowiednia do ciągłej pracy pod wodą na maksymalnej 

wysokości 1 metra) 
Maksymalna wys. podnoszenia  1,5 metra. Zaleca się stosowanie max. wysokości podnoszenia do 1,0 metra 
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3. Instrukcje bezpieczeństwa 

!  Ustaw odpowiednie napięcie zasilania dla pompy. 

!  Nie umieszczaj pompy na głębokości większej niŜ 1 metr poniŜej poziomu wody (patrz specyfikacje 
techniczne 2.1)   

!  Zachowaj ostroŜność podczas obsługi kurka. Gdy zastosujesz zbyt duŜą siłę miarka moŜe ulec 
uszkodzeniu. 

 
4. Przygotowanie do pracy 
 
4.1 Instalacja 
 
Przygotuj przepuszczalnościomierz do pracy w następujący sposób:  
1. Ustaw przepuszczalnościomierz w poziomie. Jeśli to konieczne, umieść go na podwyŜszeniu.  
 
2. Napełnij zbiornik zasobnikowy wodą. 
 
System otwarty jest gotowy do pracy. Przy systemie zamkniętym: 
3. Podłącz pompę. 
 
4. Usuń powietrze z rur. Zainstaluj rurę wypełnioną wodą pomiędzy pompą i filtrem. 
 

4.2 Wybór roztworu (cieczy) 
 
System zamknięty umoŜliwia pomiar z uŜyciem roztworów innych niŜ bieŜąca woda. Zaleca się stosowanie 
roztworu identycznego z oryginalnym roztworem glebowym. UŜycie próbek gleby pobranych ze środowiska 
słonego, wymaga słonego roztworu do ochrony przed wymianą kationów, aby nie zmienić układu cząsteczek 
gleby. Przepuszczalność próbek gleby będzie się zmniejszała wraz ze spadkiem koncentracji elektrolitu. 
Wysoka koncentracja jonów Na+ moŜe powodować dyspersje cząsteczek gliny, co powoduje zatykanie kapilar i 
spadek przepuszczalności.  
 
W Ŝadnym wypadku nie zaleca się stosowania wody odmineralizowanej lub destylowanej. 
 

5. UŜytkowanie przepuszczalnościomierza 
 
5.1 Próbki i pobór próbek 
 
Przy określaniu przepuszczalności przepuszczalnościomierzem laboratoryjnym uŜywane są  próbki gleby o 
nienaruszonej strukturze pobrane w pierścieniach ze stali nierdzewnej (pierścienie do aparatu pF).  
 
Do przepuszczalnościomierza odpowiednie są następujące pierścienie: 

� Pierścienie ∅ 53 x 50 mm, pojemność 100 cc 
� Pierścienie ∅ 60 x 56 mm, pojemność 100 cc 
� Pierścienie ∅ 84 x 80 mm, pojemność 250 cc 
� Cylindry ∅ 38 x 40 mm, pojemność 200 cc 

 
Próbki mogą być pobierane z powierzchni gleby, z wywierconych otworów i z dołów profilowych - odkrywek 
(róŜne zestawy próbników są dostępne w firmie Eijkelkamp Agrisearch Equipment). 
 
Pobór próbek do pierścieni powinien być przeprowadzany ostroŜnie. Upewnij się, Ŝe w pierścieniu znajduje się 
odpowiednia ilość nienaruszonej gleby, i Ŝe próbka nie lepi się do krawędzi tnącej. Próbki o zmienionej 
strukturze nie nadają się do pomiaru.  
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Otrzymanie reprezentatywnych wyników wymaga odpowiedniej liczby próbek. W jednorodnych osadach 
piaskowych wystarczające są trzy próbki. JednakŜe w przypadku gleb gliniastych struktura gleby moŜe ulec 
rozpręŜeniu lub skurczeniu, powstaną szpary, co prowadzi do lokalnych zmian przepuszczalności gleby. W 
takim przypadku, w glebach gliniastych, naleŜy pobrać 20 – 30 próbek. 
 
RównieŜ waŜny jest poziom wilgotności podczas pobierania próbek. Wysoki poziom wilgotności moŜe 
powodować zatykanie por w próbce i powstawanie szpar. Podczas schnięcia próbka gleby moŜe stać się twarda 
i krucha. 
 

5.2 Nasycanie próbek 
 
Po pobraniu próbki muszą zostać poddane saturacji. MoŜna zastosować następujące metody, w zaleŜności od 
dostępności materiału do badań i wymagań: 
� W zbiorniku wodnym 
� W osuszaczu (podciśnieniowy, z odgazowywaniem wody) 
� W zbiorniku przepuszczalnościomierza 
 
Zbiornik wodny 
Umieść mały kawałek hydrofilowej gazy i sitko na dolnej części próbki. Umieść próbkę w zbiorniku wodnym 
do nasycenia. Poziom wody powinien pozostawać około 1 cm poniŜej dna próbki.  
 

���� Poziom wody nigdy nie powinien być powyŜej krawędzi próbki; moŜe to powodować naruszenie 
struktury próbki. 

 
Czas saturacji zaleŜy od typu gleby. Próbki piaszczyste będą nasycone po 1 dniu, natomiast nieprzepuszczalna 
glina będzie potrzebowała na to kilku tygodni. Metoda ta nie daje pełnej saturacji ze względu na powietrze 
zamknięte w porach. 
 
Osuszacz 
UŜycie osuszacza jest szybką metodą saturacji. Nasycanie ma miejsce przy podciśnieniu, otrzymuje się pełną 
saturację (nie ma powietrza zamkniętego w porach). 
Odgazuj wodę w osuszaczu. Umieść próbki z gazą hydrofilową, wytwórz podciśnienie w osuszaczu na około 15 
minut aby nasycić je odgazowaną wodą. Próbki będą w pełni nasycone po 12 godzinach. 
 
Zbiornik przepuszczalnościomierza 
Saturacja próbki moŜe mieć równieŜ miejsca w zbiorniku przepuszczalnościomierza. Najpierw umieść próbki w 
uchwytach na pierścienie (patrz punkt 5.4). Następnie umieść uchwyty na pierścienie w 
przepuszczalnościomierzu (punkt 5.4) aby je stopniowo nasycić, uŜywając regulatora poziomu wody. Okres 
saturacji zaleŜy od typu gleby i waha się od 1 do 3 dni. 
 

���� Zamknięte w porach powietrze zmniejsza przepuszczalność, upewnij się, Ŝe próbki są nasycane 
stopniowo. 
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5.3 Umieszczenie pierścieni z próbkami w uchwytach pierścieni 
 
1. Oczyść zewnętrzną część pierścieni. 
2. Zamocuj gazę hydrofilową z syntetycznym O-ringiem do 
podwójnego sita (pokrywki). Zamocuj sito (3) do nieostrej 
strony pierścienia (patrz rysunek). 
3. Umieść pierścień (2) z krawędzią tnącą naprzeciw 
(wymiennego) O-ringu (1) w uchwycie (patrz rysunek). 
Spowoduje to, Ŝe woda, podczas pomiaru, będzie 
przepływała przez próbkę, tak jak to by było w sytuacji 
naturalnej, przy przepływie wody ku dołowi. 
4. Zamknij mostek (5) 
i zaciśnij nylonową 
blokadę (4) do sita tak, 
Ŝe pierścień będzie 
dociskał pewnie O-ring. 
Podwójne sito 
(pokrywka) pomaga 
zabezpieczyć próbkę 
przed deformacją 
podczas ściskania sita, i 
zapewnia wolny 
przepływ wody przez 
próbkę. 

 
N.B. Próbki w cylindrach nie są umieszczane w uchwytach na pierścienie; 
Są one umieszczane bezpośrednio w przepuszczalnościomierzu. 
 

5.4 Określanie przepuszczalności 
 
MoŜemy rozróŜnić dwie metody określania przepuszczalności próbek gleby: 
� Pomiar przy stałym poziomie wody 
� Pomiar przy zmiennym poziomie wody 
 
Próbki poddawane badaniom mogą być podzielone na trzy grupy: 
a. Próbki o duŜej przepuszczalności: poziom wody w uchwycie na próbki jest równy poziomowi wody w 

zbiorniku w ciągu godziny. W tym przypadku moŜna uŜywać pierwszej metody. 
b.  Próbki umiarkowanie przepuszczalne: moŜe minąć kilka godzin zanim poziomy się wyrównają. W 

większości przypadków próbki są badane przy uŜyciu pierwszej metody. 
c. Próbki słabo przepuszczalne: jeśli tylko po jednym dniu woda pojawi się powyŜej próbki, uŜyj pierwszej 

metody. Jeśli po trzech dniach nie będzie wody ponad próbką, wtedy dla wszystkich praktycznych celów 
przyjmuje się, Ŝe przepuszczalność jest równa zero.  

 
1.  Przygotuj przepuszczalnościomierz do uŜycia: napełnij zbiornik wodą i uruchom pompę. Jeśli to konieczne, 

delikatnie przechyl mostek pomiarowy, tak aby nie przeszkadzał umieścić uchwytów pierścieni. 
 

!  Pompa powinna przez cały czas być zanurzona. Praca na sucho grozi powaŜnym uszkodzeniem. 
Trzymaj zbiornik zasobnikowy napełniony wodą. 

 
2. Umieść uchwyt z (prawie) nasyconymi próbkami na wyciągalnej, nylonowej platformie w zbiorniku. 

Zamocuj gazę hydrofilową i pierścień filtruj ący do dolnej części cylindrycznej próbki i umieść je 
bezpośrednio na dnie zbiornika.   
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3. UŜyj regulatora poziomu do ustawienia poziomu wody. Po umieszczeniu próbek, naleŜy pozwolić aby 
niewielka ilość wody przeniknęła przez próbki w ciągu kilku godzin, dla uzyskania wymaganego poziomu. 
Chroni to próbki przed wyciśnięciem z uchwytów przez zbyt duŜe ciśnienie wody. 

 

���� RóŜnica poziomu wody wytworzona wewnątrz i na zewnątrz uchwytu pierścieni lub cylindra na 
próbki, równa jest róŜnicy ciśnienia wody po obu stronach próbki i zapewnia przepływ wody w górę, 
przez próbkę. 

 
4.  Wybór metody określania przepuszczalności. UŜyj schematu pokazanego poniŜej i patrz paragrafy 5.4.1 i 

5.4.2. 
 
  Przepuszczalność w stanie nasycenia [m/d] przy 20oC 

 

 
  Przepuszczalność w stanie nasycenia [cm/d] przy 20oC 

 
 
Metody te pomagają określić przepuszczalność poziomą i pionową, zaleŜnie od sposobu pobrania badanych 
próbek. 
 

5.4.1 Metoda stałego poziomu wody 
 
Ta metoda jest uŜywana prawie przy wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb słabo przepuszczalnych, takich jak 
glina i torf. 
 
1.  Upewnij się, Ŝe poziom wody w uchwytach na pierścienie lub cylindrach na próbki  i w zbiorniku jest równy. 

Następnie umieść syfon wypełniony wodą. Aby wypełnić syfon wodą: zanurz syfon pod wodą i powoli 
przechyl go kilka razy aby upewnić się, Ŝe całe powietrze zostało wyparte. Umieść syfon jedną „nogą” w 
uchwycie na pierścienie lub cylindrze na próbki, zaś drugą „nogą” w ponumerowanej syntetycznej rurce. 

 
Woda będąca powyŜej próbki w uchwycie na pierścienie zacznie spadać do poziomu w syfonie. Odpływająca 
woda będzie przepływać do rurki i, gdy rurka będzie napełniona, będzie przeciekała do otworu w miarce (tylko 
wtedy, gdy otwór odlotowy jest poniŜej poziomu wody w zbiorniku). Otwór odlotowy w miarce jest regulowany. 
 
2.  Wyreguluj poziom wody w zbiorniku do wymaganej wysokości poprzez przesunięcie regulatora poziomu w 

górę i w dół. Podczas pomiaru powinna być utrzymywana stała róŜnica poziomu wody wewnątrz i na 
zewnątrz uchwytu na pierścienie lub cylindra na próbki. Będzie ona róŜna, zaleŜnie od przepuszczalności 
gleby, pomiędzy 2 mm dla gleb bardzo przepuszczalnych do 20 mm dla gleb słabo przepuszczalnych. 

 

���� Zaleca się określanie przepuszczalności przy najmniejszej moŜliwej ró Ŝnicy poziomów. 
 
 
 
 

 104 103 102 101 10-0 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

 Klasa Wysoka Średnia Niska Bardzo niska Praktycznie 
nieprzepuszczalna 

 
Materiał 
 
 

                                                           Drobny piasek                     Less                      Niejednorodna glina 
                                                                                                                                                    Ił 
                                                                                                                                                    Rozdrobniona glina 
      świr                             Piasek                                                            Piaszczysta glina 
                                                                                                                                           Muł 
                                                                                                       Mieszanka piasku, mułu i gliny 

 
Metoda 

 
 

     
                                               Stały poziom wody 
 
                                                                                                                               Zmienny poziom wody 
 
 

 106 105 104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 
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3.  Mierz objętość wody przepływającej przez próbkę w jednostce czasu. Zamknij kurek na mierniku i odczytaj 
początkowy poziom wody (w ml). Odczytaj poziom wody w mierniku ponownie po pewnym czasie. 
Przepływ jest stały, gdy w jednostce czasu stała objętość wody przepływa przez próbkę. OpróŜnij miarkę 
poprzez otwarcie kurka i spuszczenie wody do odpływu. 

 

!  Zachowaj ostroŜność podczas obsługi kurka. Gdy zastosujesz zbyt duŜą siłę, moŜesz uszkodzić miarkę.  
 
4. Przesuń mostek pomiarowy nad wymagane miejsce przy 

uŜyciu obydwu rąk. Na mostku pomiarowym umieszczony 
jest miernik poziomu wody z sygnałem świetlnym. Obróć 
gałkę pomiarową, aby trzpień pomiarowy poruszał się w 
dół. W momencie, gdy trzpień pomiarowy dotknie wody, 
światełko będzie błyskać i moŜna będzie odczytać poziom 
wody (dokładność 0,5 mm). Podobnie moŜna odczytać 
poziom wody zarówno w zbiorniku jak i w uchwycie na 
pierścienie lub w cylindrze na próbki. Zmierzona róŜnica 
poziomów wody jest uŜywana, dla kaŜdej próbki, do 
obliczenia współczynnika przepuszczalności w stanie 
nasycenia (patrz rozdział 6). 

 

5.4.2 Metoda zmiennego poziomu wody 
 
Metoda ta jest uŜywana do pomiaru małej przepuszczalności, 
np.: próbek gliny lub torfu.  
 
Podstawową róŜnicą w stosunku do metody opisanej w punkcie 
5.4.1 jest to, Ŝe tutaj pomiar zmian poziomu wody (∂h) jest 
dokonywany w pewnych odstępach czasu (∂t), a nie jest 
mierzona objętość odpływającej wody.  
 
1. Upewnij się, Ŝe poziom wody w uchwycie na pierścienie i w 

pojemniku jest równy. MoŜe to zabrać (równieŜ pełne 
nasycenie próbki) kilka dni a nawet tygodni. 

 
2. ObniŜ poziom wody w uchwycie na pierścienie lub w cylindrze na próbki do poziomu tuŜ nad próbkę. UŜyj 

do tego celu syfonu lub pipety.  
 
3. Zmierz poziom wody w uchwycie na pierścienie lub w cylindrze pomiarowym przy pomocy mostka 

pomiarowego (patrz poprzedni punkt, krok 4). Będzie to początkowy poziom wody. Przykryj pojemnik 
pokrywką, aby zapobiec odparowaniu. Zmierz poziom wody ponownie po pewnym okresie czasu (poziom 
końcowy). RównieŜ zmierz poziom wody w pojemniku. Zmiana róŜnicy poziomów wody jest uŜywana do 
obliczeń w punkcie 6.2. 

 
W przypadku, gdy woda w pojemniku jest w bezpośrednim kontakcie z powietrzem powinno się uwzględnić 
pewien stopień odparowania (patrz punkt 6, Przetwarzanie wyników). 
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6. Przetwarzanie wyników 
 
6.1 Określanie przepuszczalności przy uŜyciu metody stałego poziomu 

wody 
 
Gdy zastosowano metodę stałego poziomu wody do określania przepuszczalności, do obliczenia współczynnika K 
stosuje się prawo Darcy (patrz załącznik na temat wzorów). 
 
Prawo Darcy wyraŜone jest wzorem: 
 
 Q = K*i*A 
 
Gdzie: 
Q = stopień przepływu lub „przepływ objętościowy: objętość wody przepływająca przez próbkę w jednostce 

czasu (cm3/d) 
K = współczynnik przepuszczalności lub ‘współczynnik K’ (cm/d) 
i  =  gradient wzrostu przepuszczalności, lub h/l (-) 
h =  róŜnica poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu na pierścienie lub cylindra na próbki (cm) 
L = długość próbki gleby (cm) 
A = powierzchnia przekroju poprzecznego próbki (cm2) 
 
Podczas pomiaru (punkt 5.4.1) są określane następujące parametry: 
L i A : stałe, zaleŜne od uŜytych pierścieni na próbki 
Q : iloraz pojemności zmierzonej w miarce (1 ml = 1 cm3) i czasu pomiaru 
h : obliczony na podstawie poziomów wody zmierzonych miernikiem poziomu wody 
 

���� Oblicz współczynnik K następująco: K = Q*L / h*A 

���� Podczas podstawiania do wzorów upewnij się, Ŝe wszystkie jednostki podstawianych parametrów są 
zgodne. zalecane jest wyraŜanie współczynnika K w (cm/d) lub w (m/d).  

 

6.2 Określanie przepuszczalności przy uŜyciu metody zmiennego poziomu 
wody. 

 
Gdy zastosowano metodę zmiennego poziomu wody do określania przepuszczalności, do obliczenia 
współczynnika K stosuje się prawo Darcy (patrz załącznik na temat wzorów). JednakŜe, jako Ŝe stopień 
przepływu i wzrost przepuszczalności zmieniają się w czasie, stosuje się zmodyfikowaną wersję prawa Darcy. 
 
dQ = -dh / dt = K*a*h / L*A 
 
Gdzie: 
Q = stopień przepływu lub „przepływ objętościowy: objętość wody przepływająca przez próbkę w jednostce 

czasu (cm3/d) 
K = współczynnik przepuszczalności lub ‘współczynnik K’ (cm/d) 
A = powierzchnia przekroju poprzecznego próbki (cm2) 
h =  róŜnica poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu na pierścienie lub cylindra na próbki (cm) 
L = długość próbki gleby (cm) 
a =  powierzchnia przekroju poprzecznego próbki (cm2)  
 Dla cylindrów na próbki stosuje się A=a 
 
Podczas pomiaru (punkt 5.4.1) są określane następujące parametry: 
L i A i a : stałe, zaleŜne od uŜytych pierścieni na próbki 
Q : iloraz pojemności zmierzonej w miarce (1 ml = 1 cm3) i czasu pomiaru 
t2 - t1 : okres czasu pomiędzy początkiem i końcem pomiaru 
h1 i h2 : róŜnica poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu na pierścienie, odpowiednio przy t1 

(początek) i t2 (koniec) 
x : współczynnik odparowani (wartość z literatury): 0,0864 cm/d lub 0,0000864 m/d 
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Jako Ŝe pomiar tą metodą moŜe zająć kilka dni i 
powierzchnia wody jest w bezpośrednim kontakcie z 
atmosferą, w perspektywie słabej przepuszczalności próbki, 
nie powinno się ignorować parowania wody w uchwytach 
na pierścienie (pomimo stosowania pokrywy). W przypadku 
bardzo słabej przepuszczalności zmiany poziomów wody 
mogą być całkowicie przypisane parowaniu. Aby obliczenia 
skorygować o odparowanie, korekta jest dokonywana przy 
uŜyciu średniej wartości dla róŜnicy poziomu wody (patrz 
załącznik). 
 

���� Oblicz współczynnik K następująco: 
 K = a*L*ln(h 1/h2) / A*(t 2-t1) + x*a*L / A*      h 1+h2   
 

���� Podczas podstawiania do wzorów upewnij się, Ŝe 
wszystkie   jednostki podstawianych parametrów są zgodne. 
zalecane  

 jest wyraŜanie współczynnika K w (cm/d) lub w 
(m/d).  

 

6.3 Poprawka na zmiany temperatury 
 
Jak zaznaczono wcześniej, we wprowadzeniu, 
przepuszczalność gleby zaleŜy równieŜ od lepkości roztworu 
glebowego. Lepkość zaleŜy od temperatury (patrz tabela). 
Temperatura wody w laboratorium waha się od 18 do 22oC,  
natomiast średnia temperatura wód gruntowych wynosi 10oC. 
W zimę temperatura moŜe spaść do 5oC. Dlatego, w pewnych 
zastosowaniach, przepuszczalność musi być skorygowana o 
zmiany lepkości roztworu glebowego (zazwyczaj wody). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoryguj współczynnik K o zmiany lepkości, uŜywając następującego wzoru (Wit 1963): 
 
k10 = kT*h10 / hT 
 
Gdzie: 
k10   =  skorygowany współczynnik K przy 10oC (w normalnych warunkach) (cm/d) 
kT    = współczynnik K w temperaturze odniesienia  (cm/d) 
h10 = lepkość dynamiczna wody przy 10oC  (Pa.s) 
hT = lepkość dynamiczna wody przy temperaturze T oC (Pa.s) 
 

7.  Wnioski 
 
� Pomimo dokładności przepuszczalnościomierza laboratoryjnego, zmierzone wartości przepuszczalności w 

stanie nasycenia zawsze będą odbiegać od rzeczywistych wartości terenowych, co jest spowodowane 
niedokładnością opróbowania i zmiennością przestrzenną w terenie. 

 
� Rezultaty pomiarów odzwierciedlają przepuszczalność gleby w miejscu jej pobrania. Dla prawidłowego 

opisania terenu musi być pobrana większa liczba próbek. 
 
� uŜyte metody są oparte na prawie Darcy. JednakŜe prawo Darcy jest oparte na glebach jednorodnych i 

jednokierunkowym przepływie. W rzeczywistości gleba zawsze jest niejednorodna, i posiada otwory i makro-
pory. Zatem stwierdzenie, Ŝe próbka odpowiada dokładnie załoŜeniom prawa Darcy nie jest prawidłowe. 

 
 

Temperatura (oC) Lepkość wody (10-3

Pa.s) 
5 
10 
15 
18 
20 
22 
25 
30 

1,52 
1,31 
1,14 
1,05 
1,01 
0,96 
0,89 
0,81 
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� Rozmiar próbek jest zbyt mały aby zawierały otwory i makro-pory. Zmierzona przepuszczalność gleb 
gliniastych będzie często mniejsza niŜ wartość rzeczywista występująca w terenie. Udział makro-por w 
transporcie wody znacznie przekracza udział małych por.  

 
� Przepuszczalnościomierz niej jest odpowiedni do gleb o duŜej przepuszczalności, co jest spowodowane 

niemoŜnością utrzymania poziomu wody powyŜej próbki. Prędkość osuszania przewyŜsza prędkość zasilania.  
 
� Gdy uŜywa się systemu otwartego, w którym bieŜąca woda jest dodawana do systemu pomiarowego, 

rozpuszczone gazy mogą akumulować się w porach, czego nie moŜna uniknąć. JednakŜe otrzymana 
niedokładność (odczytywany jest nieznacznie niŜszy poziom przepuszczalności), zawiera się w granicach 
niedokładności spowodowanych między innymi opróbowaniem. Zaleca się stosować odgazowaną wodę.   

 

8. Zastosowanie 
 
Przepuszczalnościomierz laboratoryjny jest odpowiedni do pomiarów przepuszczalności w stanie nasycenia 
nienaruszonych próbek gleby w pierścieniach i cylindrach. Współczynnik przepuszczalności lub współczynnik K 
moŜe być określony dla prawie kaŜdego typu gleby, z wyjątkiem gleb o wysokiej przepuszczalności lub gleb 
podatnych na rozpręŜanie i kurczenie. ZaleŜnie od metody pobierania prób określana jest przepuszczalność 
pionowa lub pozioma. 
 
Pomiar przepuszczalności w stanie nasycenia przy uŜyciu przepuszczalnościomierza laboratoryjnego ma 
zastosowanie przy określaniu prędkości przepływu wody gruntowej przy : 
� gromadzeniu wody pitnej 
� nawadnianiu i drenaŜu 
� inŜynierii cywilnej i hydraulicznej, jak konstrukcja i wzmacnianie tam i grobli 
� inŜynierii rolniczej 
� badaniach środowiska, jak transport w wodzie gruntowej szkodliwych roztworów, nawozów i odpadów 

radioaktywnych  
� badaniach ekologicznych i ochronie środowiska 
� rolnictwie i ogrodnictwie 
 

9. Rozwiązywanie problemów 
 
� Światełko miernika poziomu wody nie błyska, podczas kontaktu z wodą. MoŜe to mieć dwojakie przyczyny: 

� Bateria jest wyładowana. Wymień ją (patrz punkt 10, Konserwacja). 
� Obieg prądu został przerwany. Sprawdź obieg prądu. Biegnie on od baterii poprzez mostek pomiarowy do 

rurki ze stali nierdzewnej. Części te połączone są małymi śrubami. Rurka, poprzez drut w jednym rogu, 
daje kontakt z powierzchnią wody. Śruba moŜe być źle wykonana, przez co kontakt jest przerwany, lub 
zabrudzenie rurki moŜe utrudniać kontakt pomiędzy mostkiem i rurką. 

 
� W systemie zamkniętym cyrkuluje niedostateczna ilość wody. MoŜliwymi przyczynami są: 

� Pompa pracuje na sucho. Napełnij zbiornik zasobnikowy wodą. 
� Rurki regulatora poziomu lub pojemnika ściekowego nie prowadzą wody z powrotem do zbiornika 

zasobnikowego powodując utratę wody. Przeprowadź rurki otworami do zbiornika zasobnikowego. 
�  W rurkach pomiędzy regulatorem poziomu i filtrem znajduje się powietrze. Unieś regulator poziomu aby 

usunąć powietrze. 
 
� Woda nie zasila miarki. MoŜliwymi powodami są: 

� Syfon zawiera powietrze. Zanurz syfon i delikatnie go przechyl. Powtarzaj czynność, aŜ wszystkie 
powietrze zostanie usunięte. Trzymając syfon po środku usuń go prosto z wody. Umieść go jedną „nogą” 
w uchwycie na pierścienie lub cylindrze na próbki a drugą w numerowanej rurce syntetycznej. 

�  Syntetyczna rurka nie jest w pełni napełniona wodą. Napełnij ją wodą lub poczekaj, aŜ będzie 
odpowiednio duŜa pojemność wody, aby przejść przez próbkę i napełnić rurkę. 

� Tuba pod rurką zawiera powietrze. Poruszaj ją aby wyprzeć powietrze. 
� Dolot na górze miarki jest powyŜej poziomu wody w zbiorniku. Opuść go poniŜej poziom wody. 
� Próbka gleby nie jest nasycona. Poddaj ją saturacji przed określeniem przepuszczalności lub poczekaj, aŜ 

próbka się nasyci. 
 



GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, 
tel/fax: +48 91 482 60 87; e-mail: geomor@geomor.com.pl    Internet: www.geomor.com.pl 

12 

� Kurek na mierniku jest nieruchomy. Usuń niebieską pokrywkę za kurkiem i wyciągnij kurek ostroŜnie z 
miarki. NałóŜ na niego wazelinę. 

 

���� Upewnij się, Ŝe nie zatkałeś wylotu z kurka. 
 
� Miarka jest uszkodzona. Zamów nową miarkę (prawidłowy rozmiar!). 
 
� Próbka jest wypłukiwana z pierścienia. ZałóŜ tuleję filtracyjną na dno próbki (pomiędzy sitem a 

pierścieniem). Upewnij się, Ŝe poziom wody w pojemniku rośnie stopniowo (kilka godzin) po umieszczeniu 
próbki. 

 

10. Konserwacja 
 
� Wymiana baterii. usuń pokrywę i włóŜ nową baterię 9 V. ZałóŜ z powrotem pokrywę. 
 
� Czyść przyrząd po uŜyciu. Nie stosuj zbyt ciepłej wody do czyszczenia syfonów, bo będą się prostować.  
 
� Czyść zbiornik zasobnikowy i filtr aby zapobiec ich porastaniu. 
 
� Jeśli do pomiaru uŜywany jest słony roztwór, czyść dobrze wszystkie części aby zapobiec osiadaniu 

kryształków soli. 
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Załącznik       Wzory 
 
Po dodatkowe informacje na temat prawa Darcy, przepuszczalności w stanie nasycenia, metod przeliczeń i 
uŜytkowania przepuszczalnościomierza patrz: Klute & Dirksen 1986, Koorevaar et al. 1983, Wit 1963. 
 
 
Pomiar przepuszczalności przy uŜyciu metody stałego poziomu wody 
 
Q = stopień przepływu lub „przepływ objętościowy: objętość wody przepływająca przez próbkę w jednostce 

czasu (cm3/d) 
q = strumień lub „gęstość przepływu”: objętość wody na jednostkę czasu i na jednostkę powierzchni, 

przepływającej przez próbkę, lub Q/A (cm/d) 
K = współczynnik przepuszczalności lub ‘współczynnik K’ (cm/d) 
i  =  gradient wzrostu przepuszczalności, lub h/l (-) 
H =  przyrost przepuszczalności (cm) 
z =  głębokość kolumny gleby, przez którą przepływa woda (cm) 
h =  róŜnica poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu na pierścienie lub cylindra na próbki (cm) 
L = długość próbki gleby (cm) 
A = powierzchnia przekroju poprzecznego próbki (cm2) 
 
Prawo Darcy dla przepływu jednowymiarowego, pionowego odczytuje się następująco: 
Znak minus (-) oznacza ubytek energii w kierunku przepływu wody. 
Przepuszczalność (K) jest stała w glebach jednorodnych, nasyconych wodą (jak nasycona próbka gleby). 
 
q = K*i = K* ∂H/∂z 
 
Przepływ (q) jest proporcjonalny do gradientu przyrostu przepuszczalności (i). Gdy określa się przepuszczalność 
w stanie nasycenia uŜywając przepuszczalnościomierza, występuje stacjonarny, jednowymiarowy przepływ przez 
próbkę, który jest wywołany przez gradient przyrostu przepuszczalności. Do tego celu stosuje się następującą 
wersję prawa Darcy: 
Gradient przyrostu przepuszczalności (dH) zaleŜy od róŜnicy poziomów wody wewnątrz i na zewnątrz uchwytu 
na pierścienie.  
 
q = Q/A = K*dH/z 
 
UŜywając przepuszczalnościomierza do obliczenia przepuszczalności w stanie nasycenia próbki o przekroju 
poprzecznym ą i długości L stosujemy: 
 
Q = K*A*h/L 
 
Z czego moŜna obliczyć, Ŝe K wynosi: 
 
K = Q*L/h*A 
 
 
Określanie przepuszczalności przy uŜyciu metody zmiennego poziomu wody 
 
Gdy określamy przepuszczalność przy uŜyciu metody zmiennego poziomu wody, stopień przepływu i gradient 
przyrostu zmieniają się w czasie. Stosuje się następującą wersję prawa Darcy: 
 
dQ = -dh/dt = K*a*h/L*A 
 
a = powierzchnia przekroju poprzecznego uchwytu na pierścienie      (cm2) 
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W czasie 1 zmierzony poziom wody = h1. 
W czasie 2 zmierzony poziom wody = h2. 
Całkowanie wzoru daje: 
 
ln(h1/h2) = k*A(t2 – t1)/L*a 
 
Z czego moŜna wyliczyć przepuszczalność w stanie nasycenia: 
 
K = a*L*ln(h1/h2)/A*(t 2 – t1) 
 
 
Poprawka na odparowanie 
 
Wartość współczynnika K z uwzględnieniem odparowania w uchwycie pierścieni lub cylindrze na próbki jest 
liczony w oparciu o metodę określania przepuszczalności ze zmiennym poziomem wody. Dodawany jest 
współczynnik poprawki na odparowanie. 
 
Odparowanie w uchwytach na pierścienie wynosi około 0,00006 cm/min. Jest to odchyłka drugorzędna (Wit 
1963). Współczynnik odparowania jest oznaczony x i równa się 0,000864 m/d lub 0,0864 cm/d (co jest równe 
0,00006 cm/min lub 0,0036 cm/h). 
 
Współczynnik K z uwzględnieniem odparowania liczymy z następującej formuły: 
 
K = x*a*L/hgen*A 
 
gdzie x*a jest objętością wody odparowującą z uchwytu na pierścienie lub z cylindra na próbki, wyraŜoną w 
(cm/d). 
 
Średnia róŜnica poziomu wody pomiędzy t1 i t2 wynosi: 
 
hgem =    h1*h2 
   
co dodane do wzoru na określenie przepuszczalności w metodzie zmiennego poziomu wody daje: 
 
K = a*L*ln(h1/h2) / A*(t 2 – t1) + x*a*L/A*     h1 + h2 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


