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WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY 

W wielu spotykanych publikacjach ma temat oznaczenia potencjału 
kapilarnego (pF), podawane jest najczęściej tylko w jakich pierścieniach 

przeprowadzono oznaczenia (1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7), wysokich czy niskich. 

Niskie są to grubościenne pierścienie 1 lub 2 cm wysokie o średnicy 

wewnętrznej 3 do 4 cm (w pierścieniach o większej średnicy trudno. 

byłoby utrzymać pobraną glebę w stanie nienaruszonym). Wysokie zaś 

to zwykłe naczynko 100 cm3, a nawet 250 cm, służące również do ozna- 

czeń innych właściwości fizycznych. 

Pierścienie płytkie 1 lub 2 cm wysokie mają tę zaletę, że szybciej 

(w większości wypadków już po jednej dobie) zachodzi pełne wyparcie 

z próbki glebowej wody zwiążanej z mniejszymi siłami niż zastosowane 

nadciśnienie (wyrównanie między potencjałem kapilarnym a nadciśnie- 

niém). Ujemną ich stroną są utrudnienia w czasie pobierania oraz zbyt
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mała i nie ścisła objętość, aby wyznaczyć z niej ciężar abjętośćiową: gleby 
potrzebny przy wyliczaniu wilgotności w procentach objętościowych. 

Pierścienie wysokie o pojemności 100 cem3 pozwalają wprawdzie na 
stosunkowo wygodne, jak i dokładne objętościowo pobranie próby w sta- 
nie nienaruszonym, ale ich ujemną stroną jest wolniejsze, a również 
wydaje się, że mniej dokładne wypieranie wody w czasie oznaczania. 

POBIERANIE PRÓB GLEBOWYCH 

W STANIE NIENARUSZONYM W PIERŚCIENIE NISKIE 

W Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin SGGW zastosowano i wy- 
próbowano 3 następujące modyfikacje pobierania próbek glebowych 
w stanie nienaruszonym do pierścieni niskich dla oznaczenia siły ssącej 
(pF) przy zmniejszającej się wilgotności. 

1. Próbkę glebową w stanie nienaruszonym pobiera się pionowo przy 
odpowiedniej wilgotności gleby do cylinderka metalowego objętości 
50 cm? przy pomocy wbijaka (rys. 1). Następnie po przewiezieniu do labo- 
ratorium i podsuszeniu na powietrzu, gleba kurcząc się pozwala łatwo 
w stanie uformowanego walca wypchnąć się z cylinderka. Wypychając 
glebę nakładamy na nią pierścienie 1 cm wysokości (grubościenne) o tej 
samej średnicy wewnętrznej co cylinderek. Po nasadzeniu pierścieni glebę 

lekko zwilżamy (przy pęcznieniu następuje dobre wypełnienie pierścieni) 

i stalowym drutem napiętym na łuku rozcinamy glebę, oddzielając po- 

szczególne pierścienie wypełnione glebą od siebie. 

2. Pobieranie próbki glebowej w stanie nienaruszonym odbywa się 

bezpośrednio w pierścienie równo nałożone na siebie i utrzymywane 

w tej pozycji przez szpilki stalowe umieszczone w bocznych ściankach 

pierścieni (rys. 2). 

Dla łatwiejszego wchodzenia pierścieni do gleby dolny pierścień jest 

zaostrzony, a cały komplet składający się z 5 pierścieni wbijamy przy 

pomocy wbijaka. W tym stanie przewozimy pobraną próbę do labora- 

torium, a tam po wyjęciu szpilek ze ścianek pierścieni rozcinamy w ten 

sam sposób jak podano w punkcie 1. 

3. Ta modyfikacja różni się od poprzedniej tym, że równe nałożenie 

pierścieni na siebie utrzymują nie tylko szpilki w ściankach, a metalowa 

obudowa w formie walca odpowiednio pogrubiona i zaostrzona na dole 

jak pokazuje rysunek 3. 

Postępowanie po pobraniu próbki w pierścienie i wyjęciu ich z obu- 

dowy analogicznie jak w modyfikacji drugiej. Ten ostatni sposób przy 

zastosowaniu na obudowie dwóch wystających bolców a na wbijaku 

nacięć — uchwytów pozwala na wyciąganie całej próbki po pobraniu
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Rys. 1. Prosty zestaw pierścieni do pobie- 

rania prób glebowych w stanie nienaru- 

szonym dla oznaczania niskich wartości pF 

Abb. 1. Zusammenstellung der Gerate fiir 

die Entnahme der Bodenproben im unge- 

stórten Zustande fiir die Bestimmung 

niedriger pF-Werte 

Рис. 1. Простой состав колец для взятия 

почвенных образцов в ненарушенном состо- 

янии для определения низких величин рЕ 

a) pierścień grubościenny o obj. 10 cm? 

dickwandiger Ring von einem Volumen 

10 cm 

толстостенное кольцо о объемом 10 смз 

b) pierścień metalowy tej samej średnicy 

wewnętrznej co a) i objętości 50 cm3 

Metallzilinder mit dem selben Innen- 

durchmesser wie a) und einem Volumen 

von 50 cm3 

металлическое кольцо с таким же вну- 

тренним диаметром, как а) и объемом 

50 смз 

c) whijak 

Einschlager 

вбивающая ручка 

  

  

    
Rys. 2. Laczony zestaw pierścieni do po- 
bierania prób glebowych w stanie niena- 
ruszonym dla oznaczania niskich wartości 

pF 

Abb. 2. Verbindung einiger Ringe zur Ent- 

nahme von Bodenproben in ungestórten 

Zustande fiir die Bestimmung niedriger 

pF-Werte © 

Рис. 2. Соединенный состав колец для взя- 

тия почвенных образцов в ненарушенном 

состоянии для определения низких вели- 

чин рЕ 

a) pierścienie grubościenne objętości 10 cm3 

luźno złączone stalowymi szpilkami 

dickwandige Ringe von einem Vol. 10 

cm? lose Verbunden mit Stahlstiften 

толстостенные кольца с объемом 10 смз, 

свобюдно соединенные стальными булав- 

ками 

b) pierścień grubościenny stalowy zaostrzo- 

ny, obj. 10 cm3 

dickwandiger Stahlring der unten an- 

gescharft ist von einem Vol. 10 em? 

толстостенные стальное заточенное коль- 

цо с объемом 10 смз 

c) szpilki stalowe do łączenia pierścieni 

Stahlstifte zur Verbindung der Ringe 

стальные булавки для соединения колец 

d) wbijak dostosowany wymiarami do 

pierścieni 

Einschliger mit angepassten Durch- 

messer wie die Ringe 

вбивающая ручка размерами приспособ- 

ленная к кольцам
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Rys. 3. Obudowany zestaw pierścieni do pobie- 

rania prób glebowych w stanie nienaruszonym 

dla oznaczania niskich wartości pF 

Abb. 3. Verbindung der einzelnen Ringe fiir die 

Entnahme von Bodenproben im ungestórten Zu- 

stande fiir die Bestimmung niedriger pF-Werte 

mit Hilfe eines Stahlzylinders 

Рис. 3. Укрепленный общим кольцом состав колец 

для взятия почвенных образцов в ненарушенном 

состоянии для определения низких величин рЕ 

a) pierścień grubościenny obj. 10 cm? 

dickwaindiger Ring von einem Volumen 10 cm? 

толстостенное кольцо с объемом 10 смз 

b) zestaw pierścieni w stalowej i zaostrzonej 

obudowie | 
die Ringe in einem angescharften Stahlzylinder 

состав колец в стальном и заостренном укре- 

плении 

c) wbijak przystosowany do pobierania próbek 

| z głębszych warstw 

Einschlager fiir die Entnahme von Bodenproben 

aus tieferen Schichten 

вбивающая ручка, приспособленная к взятию 

образцов из более глубоких горизонтов почвен- 

| | ного профиля 
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z gleby nawet z pewnej głębokości. W tym jednak celu wbijak musi być 

odpowiednio dłuższy. W tak pobranych do pierścieni próbkach glebo- 

wych w stąnie nienaruszonym wykonujemy oznaczenia sił zatrzymania 

wody (pF). 

OZNACZENIA NISKICH WARTOŚCI pF (DO pF 3) 

W POBRANYCH PRÓBKACH GLEBOWYCH W STANIE 

NIENARUSZONYM 

Po uzyskaniu, jak opisano wyżej, próbek glebowych w stanie nienaru- 

szonym w pierścieniach 1 cm wysokości przystępujemy do oznaczeń 

niskich wartości pF na płycie ceramicznej. W tym celu pod każdą próbkę 

do krawędzi pierścienia doklejamy krążek gęstej siatki nylonowej. Ko- 

rzyść z takiego postępowania jest podwójna, a mianowicie: 

1) doklejona siatka nie utrudnia kontaktu gleby z płytką ceramiczną, 

a chroni ją przed zabrudzeniem i zatykaniem por przez najdrobniejsze 

cząstki ilaste pochodzące z próbki glebowej; 

2) zwiększa dokładność oznaczeń, chroniąc jednocześnie przed nad- 

mierną ilością pobierania prób. 

Podklejając bowiem siatkę nylonową, na jednych i tych samych prób- 

kach wykonujemy oznaczenia wszystkich niskich wartości pF (od 0,001 

do 1 atm). Zwiększenie zaś dokładności polega między innymi na tym, 

że eliminuje się przy tej metodzie zmienność wynikającą z używania 

każdorazowo innej próbki glebowej do oznaczania coraz wyższej war- 

tości pF. 

Technika postępowania przy oznaczaniu jest następująca. Po dokle- 

jeniu siatek nylonowych pod pierścienie winidurowe lub aluminiowe za- 

wierające próbki glebowe w stanie nienaruszonym stawiamy je na pod- 

siąk na bibule (końcami zanurzonej w wodzie) na przeciąg jednej doby 

(dla dokładnego nasycenia wodą). Tą wilgotność przyjmujemy jako 

pF = 0. Następnie po nasyceniu wodą i zważeniu, próbki ustawiamy na 

płycie ceramicznej w pojemniku do niskich ciśnień i dając nadciśnienie 

równe 10 cm słupa wody wypieramy z nich wodę w ciągu następnej doby 

(pF = 1). Po wyjęciu ponownie ważymy i dla uzupełnienia wody usta- 

wiamy próbki tym razem na przeciąg '/+ do godziny na wilgotnej bibule, 

a następnie znów wstawiamy do pojemnika na jedną dobę, dając nad- 

ciśnienie równe 30 cm słupa wody. W ten sposób postępując na tychże 

samych próbkach oznaczamy wszystkie niskie wartości pF. Po osiągnięciu 

najwyższej wartości ciśnienia i zważeniu próbki wyjmujemy glebę z -pier- 

ścieni dla oznaczenia w niej % wagowego wody zwykłą metodą suszar- 

kową. Oznaczamy również tarę pustego pierścienia z podklejoną siatką
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nylonową dla wyliczenia wilgotności przy zastosowaniu poszczególnych 
wartości nadciśnienia wypierającego wodę. 

Należy nadmienić, że przy glebach bardzo ciężkich (ciężkie gliny i ity) 
wypieranie z nich wody trwa nieco dłużej i dlatego też zaleca się trzy- 
manie próbek pod ciśnieniem do 2 dób. 

Jeżeli w ten sposób otrzymane wyniki wyrażające wilgotność w pro- 
centach wagowych chcemy przeliczyć na procenty objętościowe to mu- 
simy je przemnożyć przez ciężar objętościowy danej gleby. Oczywiście 
oznaczeń nie należy prowadzić przy mniejszej liczbie równoległych prób 

(powtórzeń) jak 4 do 6. Te z równoległych, które znacznie odbiegają war- 

tością od pozostałych (np. nastąpiło niezupełne wyparcie wody wskutek 

złego kontaktu z płytą ceramiczną) należy odrzucić. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Lehrstuhl fiir Allgemeinen Acker- und Pflanzenbau der Landwirtschaftli- 
chen Hochschule in Warszawa werden 3 Modifikationen zur Bodenprobenentnahme 
im ungestértem Zustande in 1 cm hohe Ringe zu Bestimmung niedriger pF-Werte 
angewendet und verglichen. Die erste Modifikation beruht sich auf Entnehmen 

der Bodenproben in Zylindern mit einen selben Durchmesser wie die Ringe, die 

zweite und dritte auf verschiedenartiger Verbindung 5—6 Ringe zur gleichzeitigen 
Probenentnahme. Ein Verfahren zur Bestimmung niedriger pF-Werte von 0 bis 3 

an derselben Probe, durch unterkleben unter die Ringe diinner Nylonnetze auch 

beschrieben.
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PE3IOME 

На кафедре Общего земледения Главной сельскохозяйственной школы в Варшаве 

применялись и испытывались три модификации взятия почвенных образцов в ненару- 

шенном состоянии в кольца вышиной 1 см для определения низких величин рЕ. 

Первая заключается во взятии образца в цилиндр с диаметром, равняющимся диа- 

метру кольца, вторая и третья в разном соединении колец и взятии образцов одно- 

временно в целый состав, состоящий из 5—6 колец. Описан также способ оперделения 

низких величин рЕ с 0 до 3 на одних и тех же образцах; это было возможно, благо- 

даря подклейки под кольца тонких найлоновых сеток. 

STRESZCZENIE 

W Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin SGGW zastosowano i wypróbowano 

trzy modyfikacje pobierania prób gleoowych w stanie nienaruszonym w pierścienie 

1 cm wysokie do oznaczania niskich wartości pF. 

Pierwsza polega na pobieraniu w cylinderek o tej samej średnicy co średnica 

pierścieni, druga i trzecia na różnym łączeniu pierścieni i pobieraniu próbek rów- 

nocześnie w cały zestaw składający się z 5—6 pierścieni. Opisano również sposób 

oznaczania niskich wartości pF od 0 do 3 na jednych i tych samych próbkach co 

umożliwia podklejenie pod pierścienie cienkich nylonowych siatek.


