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Możliwość mierzenia wilgotności gleby w oparciu o zjawisko spowal-. 

niania neutronów została zasygnalizowana przez amerykańskich autorów, 

Belchera, Cykendalla i Sacka w roku 1950 (2). W ciągu kil- 

kunastu lat, które upłynęły od tego czasu, nagromadziło się wiele prze- 

ważnie zagranicznych pozycji literatury, opisujących to zagadnienie za- 

równo od strony teoretycznej jak i doświadczalnej. W Polsce metoda 

neutronowa stosowana jest od szeregu lat w badaniach geofizycznych,. 
natomiast dopiero od niedawna prowadzone są w kilku ośrodkach nau- 

kowych prace nad wykorzystaniem jej w badaniach gleboznawczych 

i uprawowych. Celem przeprowadzonych prac w Zakładzie Uprawy Roli 

i Roślin IUNG było określenie przydatności metody neutronowej w do- 
świadczeniach polowych z uwzględnieniem jej dokładności i zasięgu po-. 

miarowego w warunkach gleby piaskowej i gliniastej. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ METODY 

Zasadę pomiaru wilgotności gleby metodą neutronową można przedsta-. 

wić w największym skrócie następująco: w glebie bądź na jej powierzchni 

umieszcza się źródło neutronów prędkich, a w jego pobliżu — detektor: 

neutronów termicznych. Emitowane ze źródła neutrony są spowalniane: 

przez jądra atomowe ośrodka, przy czym najbardziej skutecznym mode-
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ratorem jest wodór, zawarty w glebie głównie w cząsteczkach wody. Pa- 
dający na detektor strumień neutronów termicznych jęst tym większy, 
im wydajniejszy jest proces spowalniania, czyli im większa wilgotność 
gleby (7, 9, 12). Już ten krótki opis upoważnia do stwierdzenia, że wska- 
zania metody neutronowej będą zależały również od obecności wodoru 
w stałej fazie gleby oraz od tych składników, które wyróżniają się du- 
żym przekrojem czynnym na pochłanianie spowolnionych neutronów. 

Związki nieorganiczne zawierające wodór występyją przede wszystkim 
w glebach ilastych i gliniastych. Są to minerały grupy montmorylonitów, 
kaolinit oraz łyszczyki, a zwłaszcza łyszczyki uwodnione. Ilość wodoru 
należącego do stałej fazy gleby może być znaczna. Np. w glebach ilastych 
może ona przewyższać nawet zawartość tego składnika w cząsteczkach 
HO przy wilgotności gleby wynoszącej 10% (1). Przeprowadzone badania 
nie wykazały jednakże wpływu wodoru stałej fazy tych gleb na wyniki 
pomiarów wilgotności metodą neutronową. Punkty pomiarowe uzyskane 
w doświadczeniach z iłem, gliną i piaskiem układały się na jednej krzywej 
kalibracyjnej (1, 7, 13). Wyjaśnienie tego niezrozumiałego początkowo 
zjawiska podane zostało przez Holmsa i Jenkinsona oraz Je- 
mieljanowa. Mianowicie w glebach wyróżniających się dużą zawar- 
tością minerałów ilastych występują jednocześnie (ze względu na silnie 
rozbudowany kompleks sorpcyjny) znaczne ilości nuklidów, będących 
anomalnie silnymi pochłaniaczami spowolnionych neutronów. Dzięki temu 
wzrost gęstości neutronów termicznych wskutek zwiększonej zawartości 
wodoru ogólnego jest rekompensowany silniejszym ich ubytkiem, spowo- 
dowanym wzmożonym procesem absorpcji (5). Drugim czynnikiem jest 
specyfika rozpraszania neutronów na jądrach wodoru wbudowanego 
w sieć krystaliczną minerałów ilastych oraz zawartego w drobinach che- 
micznie związanej wody. Można stwierdzić ogólnie, że taki wodór jest 
znacznie słabszym moderatorem neutronów, aniżeli wodór wchodzący 
w skład swobodnej wody (7). . 

Znaleziona została również odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ obec- 
ności próchnicy w glebach na wskazania metody neutronowej. Prace 
eksperymentalne Gardnera i Kirkhama, przeprowadzone na pię- 
ciu różnych glebach o szerokim zakresie zawartości próchnicy wykazały, 
że obecność substancji organicznej nie wpływa praktycznie na wyniki 
pomiarów wilgotności omawianą metodą (4, 13). 

W skład chemiczny gleby wchodzą pewne pierwiastki o wyjątkowo du- 
żym przekroju czynnym na wychwyt spowolnionych neutronów. Są to 
przede wszystkim bor, chlor i mangan. Wiele uwagi poświęcono zwłaszcza 
borowi i chlorowi. Na podstawie szeregu prac eksperymentalnych okazało 
się, że większe ilości wymienionych nuklidów wpływają na wskazania 
przyrządu pomiarowego w takim stopniu, że powodują konieczność wyko-
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nywania oddzielnych kalibracji sond neutronowych (5, 9). Istnieje wszakże 
możliwość zmniejszenia lub nawet uniknięcia błędu związanego z wystę- 
powaniem omawianych składników. Bieskin proponuje mianowicie 
stosowanie w takich warunkach liczników, w których wykorzystuje się 
reakcję typu (n, Y). Przyrząd pomiarowy rejestruje wówczas towarzy- 

szące_pochłanianiu neutronów promieniowanie gamma, co stanowi rekom- 
pensatę zmniejszonej gęstości neutronów termicznych (3). 

Wpływ zmian ciężaru objętościowego na dokładność metody neutrono- 
wej badany był w. zależności od rodzaju gleby, jej wilgotności i gęstości. 
Według Olgaarda wzrostowi ciężaru objętościowego o 0,1 g/cm? od- 
powiada błąd wynoszący około 1%/0 wilgotności objętościowej. Wymie- 
niony autor stwierdził również, że w zakresie gęstości od 1,0 do 1,8 g/cm? 
cząstkowa pochodna częstości zliczeń względem gęstości jest wielkością 
stałą, co oznacza zależność wprost proporcjonalną między omawianym 
błędem a ciężarem objętościowym gleby. Badania przeprowadzone na 
pięciu różnych glebach wykazały poza tym, że rodzaj gleby ma jedynie 
minimalny wpływ na błąd pomiarowy, stąd dla większości spotykanych 
gleb jego wielkość pozostaje praktycznie taka sama (10). 

ZASIĘG SFERY POMIAROWEJ 

Istotne znaczenie w stosowaniu metody neutronowej posiada znajomość 
rozmiarów i kształtu przestrzennego strefy, w której odbywa się proces 
spowalniania neutronów. Użytkownik metody musi wiedzieć, do jakiej 
warstwy gleby odnosi się wykonany pomiar wilgotności i jaka jest mi- 
nimalna odległość punktu zapisu sondy od powierzchni gleby dla uzyska- 
nia właściwego wyniku, wolnego od zniekształceń spowodowanych ewen- 
tualną „ucieczką” neutronów w powietrze. Znajomość strefy spowalniania 
konieczna jest również dla prawidłowego wykonywania kalibracji w wa- 
runkach polowych bądź laboratoryjnych. 

Opinie różnych autorów, dotyczące omawianej strefy, nie są jednolite. 
Van Bavel i inni wprowadza pojęcie tzw. „strefy oddziaływania” 
(sphere of influence), którą określa jako kulę wokół źródła neutronowego, 
zawierającą praktycznie wszystkie termiczne neutrony. Przy zanurzeniu 
źródła w wodzie promień tej kuli wynosi około 15 cm. Dla innych ośrod- 
ków przyjmuje on kulę o takim promieniu, by obejmowała tę samą masę 
wody. Stąd wyprowadza w prosty sposób wzór na promień sfery oddzia- 
lywania, 

R= 15y100/w 

gdzie w oznacza wilgotność ośrodka w procentach objętościowych (1). 

3 — Zeszyty problemowe PNR
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Olgaard kwestionuje podaną przez van Bavela metodę obliczania za- 

sięgu pomiarowego, wysuwając jako najważniejszy zarzut to, że nie 

uwzględnia ona obecności w glebie stałej fazy, która nie pozostaje bez 
wpływu na spowalnianie neutronów. Dla dokładniejszego scharakteryzo- 
wania objętości czynnej ośrodka spowalniającego wprowadza Olgaard 

pojęcie „sfery znaczenia” (sphere of importance), podając przybliżony 

wzór na jej promień: 

— 100 

- 14+ 0,1 w 

Wzór ten zdaniem autora pozwala obliczyć promień z dokładnością 

+ 2 cm w zakresie wilgotności gleby (w) od 0 do 35% (10). 
Doświadczalne oznaczenia wielkości przenikanej przez neutrony obję- 

tości ośrodka przeprowadził Lorch stwierdzając, że objętość ta zależy 

nie tylko od wilgotności lecz również od rodzaju i ciężaru objętościowego 
gleby. Dla obliczania przybliżonych wartości R oddzielnych dla piasku 
i gliny oraz odpowiadających przeciętnej gęstości tych gleb, proponuje 
Lorch następujące zależności: 

R piasek 50е 1 ms R glina — 45 e170 w 

gdzie w oznacza liczbowo zawartos¢ wody w g/cm’. Wymieniony autor 
podkreśla również dodatkowe czynniki, mogące wpływać na związaną 
z pomiarem objętość ośrodka. Zalicza do nich usytuowanie źródła wzglę- 
dem detektora oraz natężenie źródła neutronowego (8). 

PRACE WŁASNE 

Doświadczenia wykonywano przy pomocy produkowanej w Polsce 

aparatury, składającej się z sondy odwiertowej WO-64, sondy powierzch- 

niowej WP-64 i przelicznika PT-2 (11). Źródłem neutronów był preparat 

Pu-Be, emitujący 5-105 neutronów na sekundę o średniej energii około 

4 MeV, co zabezpieczało statystykę pomiarów poniżej 1%/0 przy czasie ich 

trwania od dwóch do trzech minut w zależności od wilgotności ośrodka. 

Korzystanie z wilgotnościomierza musi być poprzedzone odpowiednią 

kalibracją przyrządu, polegającą na znalezieniu funkcjonalnej zależności 

pomiędzy wilgotnością gleby a rejestrowaną przez przelicznik częstością 

zliczeń. Realizacja tej prostej w zasadzie czynności jest kłopotliwa i pra- 

cochłonna, bowiem jak już wspomniano, promień sfery spowalniania neu- 

tronów w glebie jest znaczny, co pociąga za sobą konieczność operowania 

dużymi masami gleby. Poza tym omawiana zależność jest funkcją krzy- 

woliniową więc dokładne wykonanie wykresu wymaga odpowiedniego
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zagęszczenia punktów kalibracyjnych, czyli wykonania znacznej ilości 

pomiarów. 

W naszym Zakładzie przeprowadzono skalowanie sondy neutronowej 

w warunkach laboratoryjnych i polowych. Do skalowania laboratoryjnego 
używano metalowego pojemnika cylindrycznego o wysokości 100 cm 

i promieniu podstawy 50 cm. Wymiary pojemnika zabezpieczały więc 

tzw. „nieskończoność” ośrodka nawet dla niewielkich wilgotności gleby, 
wymagały jednak dla jednorazowego napełnienia około 1200 kg ziemi. 

Wilgotność gleby oznaczano metodą suszarkową, pobierając każdorazowo 

kilkadziesiąt próbek z całej masy gleby. 
Kalibrację polową wilgotnościomierza przeprowadzono na kilku glebach 

piaszczystych i gliniastych. Kontrolne oznaczanie wilgotności i ciężaru 
objętościowego wykonywano w próbkach glebowych o naturalnej struk- 

turze, pobieranych cylinderkami o pojemności 100 cm3. Przebieg krzywej 

kalibracji nie pokrywa się w pełni ze skalowaniem fabrycznym (rys. 1). 

Wynika to prawdopodobnie stąd, że do skalowania fabrycznego używano 
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Abb. 1. Die Eichkurve der Neutronensonde WO-64 °
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żwirku filtracyjnego zmieszanego z ałunem lub wodą, przy czym ciężar 

objętościowy materiału wzorcowego wahał się w szerokich granicach 

od 1,2 do 1,9 g/cm*. Własne pomiary kalibracyjne prowadzą do następu- 

jących wniosków: 

1. Znaleziona krzywa kalibracji prawie dokładnie pokrywa się z parabolą 

o równaniu: I/I, = — 0,000452 w? r 0,0351 w + 0,202 (I, oznacza czę- 

stość zliczeń pomiarowych, I, — częstość zliczen standardov:ych, 

a w — wilgotność gleby w procentach objętościowych). Ten fakt jest 

o tyle kofzystny, że może w znacznym stopniu ułatwić cechowanie 
_ sond podobnego typu. | 

2. Punkty kalibracyjne uzyskane w laboratorium wykazują mniejsze roz- 

proszenie względem krzywej kalibracji, aniżeli punkty ze skalowania 

przeprowadzonego w warunkach polowych. Standardowe odchylenie 

w pierwszym przypadku wynosi 0,51°/o, a w drugim — 0,89°/o wilgot- 
ności objętościowej. 

3. Krzywoliniowość wykresu kalibracyjnego sprawia, że dokładność wska- 
zań przyrządu pomiarowego nie jest jednakowa w całym przedziale 

wilgotności. Odchylenie standardowe wynosi 0,597/0 dla zakresu od 0 

do 15%/0 oraz 0,92%/0 dla zakresu 15—30°/o. Pomiary wilgotności wiek- 

szych od 30/6 są mniej wartościowe, gdyż silniejsze nachylenie krzy- 

wej ku osi wilgotności powoduje, że odczyt obciążony jest znaczniej- 

szym błędem. 

Powyższe wyniki dotyczą gleby piaszczystej i gliniastej (glina lekka 

i średnia) oraz częściowo murszu, który był materiałem kalibracyjnym 

tylko w warunkach laboratoryjnych. 

Promień sfery pomiarowej wilgotnościomierza oznaczano w warunkach 

polowych w glebie piaszczystej i gliniastej. Pomiary wykonywane były 

w płaszczyźnie poziomej, co zabezpieczało większą dokładność wyników 

ze względu na mniejszą zmienność wilgotności gleby w poziomie w po- 

równaniu z kierunkiem pionowym. Z pomiarów tych wynika, że najmniej- 

sza głębokość umieszczenia sondy odwiertowej przy wilgotności gleby 

w przedziale 5—30"%/0 powinna wynosić w przybliżeniu od 40 do 25 cm. 
Otrzymane wyniki prowadzą do wniosku, że w wymienionym przedziale 

wilgotności przebieg badanej funkcji dla sondy WO-64 ze źródłem Pu-Be 

jest najbardziej zbliżony do zależności podanej przez van Bavela. 

Sonda odwiertowa nie może być zatem stosowana w pomiarach wilgot- 

ności wierzchniej warstwy gleby. Do tego celu może być natomiast wy- 
korzystywana sonda powierzchniowa WP-64, działająca w geometrii 2 m. 

Według instrukcji producenta pomiary można wykonywać w zakresie 

od 0 do 50°/o wilgotności objętościowej z dokładnością od 0,5 do 1,5°/o H,O, 

zaś zasięg pomiarowy przyrządu wynosi 15 do 25 cm w zależności od 

wilgotności ośrodka (6). Wilgotnościomierz powierzchniowy, podobnie jak
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odwiertowy, dostosowany jest do współpracy z przelicznikiem PT-2. 
Główną zaletą przyrządu jest to, że pomiar wykonuje sie przez przyto- 

żenie sondy do powierzchni gleby, a więc bez naruszenia jej struktury. 

Powierzchnia gleby musi być jednakże wyrównana, by sonda całą swą 
podstawą stykała się z ziemią, co zabezpiecza lepszą powtarzalność i do- 

kładność wyników. | 
W Zakładzie Uprawy Roli i Roślin IUNG stosuje się neutronową me- 

todę pomiarów wilgotności na razie w dwóch wieloletnich doświadcze- 

niach polowych. W pierwszym z nich chodzi o zbadanie możliwości 
uproszczenia uprawy w ogniwie łubin-żyto. Z siedmiu obiektów tego doś- 

wiadczenia wytypowano cztery, w których przewidywano możliwość 

wystąpienia różnic w gospodarce wodnej w wyniku stosowania zróżnico- 

wanych zabiegów uprawowych. Doświadczenie zakończy się w roku 1968. 

Dwuletnie obserwacje wskazują już na bardzo wyraźny wpływ orki 

Tabela | 1 

Porównanie wyników otrzymanych metodą neutronową i suszarkową 

Vergleich der Messergebnise von Neutronen- und Gewichtsmethode 
  

  

  

      

  

  

Wilgotność gleby % 

Bodenfeuchtigkeit 

Nr rury osłonne SĘ 

Nr des EIGhtroh:= aa Metoda Metoda ое 

gestanges neutronowa suszarkowa 

Neutronen- Gewichts- 

methode methode 

1 1 10,2 9,2 + 1,0 
2 9,9 9,6 + 0,3 
3 10,7 8,5 + 2,2 

2 1 9,5 9,9 — 0,4 
2 9,5 8,8 + 0,7 

3 10,2 9,4 + 0,8 
3 1 8,4 8,2 + 0,2 

2 7,3 7,5 — 0,2 
3 7,6 8,2 — 0,6 

4 1 11,2 10,0 + 1,2 

2 9,5 9,4 + 0,1 

3 11,2 10,0 + 1,2 

5 . 1 14,8 8,4 
2 12,2 | 6,7 

3 13,6 10,1 

6 1 8,8 9,4 — 0,6 

2 7,4 7,5 — 01 
3 8,8 9,9 — 1,1 

7 1 9,6 9,5 + 0,1 
2 9,4 9,6 — 0,2 
3 9,1 10,7 —1,6 

Średnia — durchschnitlich + 0,T
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przedsiewnej pod żyto na wilgotność głębszych warstw gleby w okresie 
wegetacji. Drugie doświadczenie ma na celu zbadanie możliwości uprosz- 
czenia uprawy w płodozmianie poprzez stosowanie gramoksonu. Neutro- 
nową metodę mierzenia dynamiki wilgotności stosuje się tutaj na obiek- 
tach z orką i bez orki w celu uchwycenia różnic w gospodarce wodnej. 

W 1967 roku przeprowadzono w Zakładzie doświadczalne deszczowanie 
ziemniaków na glebie piaszczystej o małej pojemności polowej wyncszą- 
cej około 12% wilgotności objętościowej. Zgodnie z założeniem każdora- 
zowe deszczowanie przeprowadzano wówczas, gdy wilgotność gleby obni- 
żyła sie do 40 lub 60% pojemności polowej, przy czym obserwacje wil- 
gotności wykonywano za pomocą sondy neutronowej WO-64. Dla spraw- 
dzenia wyników prowadzono równolegle pomiary metodą suszarkową 
(tab. 1). Porównanie wyników wykazało dobrą zgodność obu metod z wy- 
jątkiem serii pomiarów w jednej rurze, gdzie oznaczenia metodą neutro- 
nową były znacznie wyższe od kontrolnych. Przy wyjmowaniu rur po 
zakończeniu zraszań okazało się, że przyczyną anomalnych różnie było 
nierównomierne rozmieszczenie obornika, który w dużej ilości znajdował 
się w bezpośrednim sąsiedztwie rury osłonnej. Trzeba podkreślić, że 
przedstawione porównanie wyników daje tylko orientacyjny pogląd na 
dokładność metody neutronowej. Próbki do suszarkowego oznaczania za- 
wartości wody musiały być bowiem pobierane z punktów leżących na 
zewnątrz sfer spowalniania neutronów, stąd wykazane różnice zawierają 
również błąd wynikający z polowej zmienności wilgotności glebowej. 

WNIOSKI 

—
 . Neutronowa metoda mierzenia wilgotności gleby jest metodą polową, 

wyróżniającą się krótkim czasem pomiaru i dobrą dokładnością zwłasz- 
cza w zakresie małych i średnich wilgotności gleby. 

2. Pomiary wykonuje się bez naruszenia struktury gleby, dzięki czemu 
można je przeprowadzać w tych samych punktach dowolną ilość razy. 

3. Wyniki pomiarów pozwalają łatwo obliczyć zapasy wilgoci glebowej 
w milimetrach słupka wody, ponieważ krzywa kalibracji jest sporzą- 
dzona na podstawie wilgotności w procentach objętościowych. 

4. Dzięki temu, że przy tej metodzie pojedynczy pomiar dotyczy dużej 
masy gleby, uzyskuje się dokładniejszy wynik, aniżeli w przypadku 
cząstkowego oznaczania zawartości wody w małych próbkach glebo- 
wych. 

59. Neutronowa sonda odwiertowa WO-64 i powierzchniowa WP-64 do- 
stosowane są do współpracy z sondami GO i GP, służącymi do mie- 
rzenia ciężaru objętościowego gleby, dzięki czemu można jednocześnie
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oznaczać najważniejsze parametry gleby, tj. wilgotność, ciężar obję- 

tościowy i porowatość. 
6. Przeszkodę w szerszym stosowaniu metody neutronowej stanowi przede 

wszystkim wysoki koszt aparatury pomiarowej, niska jakość krajo- 

wych przeliczników PT-2 oraz konieczność ścisłego przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa pracy przy posługiwaniu się źródłami pro- 

mieniotwórczymi. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die durchgefiihrten Labor- und Felduntersuchungen hatten den Zweck die An- 

wendugsméglichkeiten der Neutronenmethode zur Bestimmung der Bodenfeuchtig- 

keit in Feldversuchen zu priifen. Die in Polen erzeugte Neutronensonde WO-64 gibt 

zufriedende Genauigkeit der Messergebnisse im Feuchtebereich von 0 bis 30°/o. Der 

maximale Standardfehler in diesem Bereich tiberschreitet nicht 1°/o vom Wasser-
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gehalt. Der Radius der Verlangsamungssphire der Neutronen im Boden mit Wasser- 
gehalt von 5 bis 30% betragt annahernd von 40 bis 25 cm. Die Feuchtigkeit der 
oberen Bodenschichte kann mit einer Flichensonde gemessen werden. 

Die Neutronenmethode kann die Untersuchungen iiber Dynamik von Bodenfeuch- 
tigkeit wesentlich erleichtern, da die Messungen rasch und ohne Zerstórung von 
Bodenstruktur erfolgen. Die Verbreitung der Methode erschweren hohe Apparatur- 
kosten und die notwendige Beobachtung der Vorsichtsmassregeln, die zum Schutz 
vor Neutronenstrahlung erforderlich sind. 

PE3IOME 

Проводились лабораторные и полевые исследования для определения при- 
годности нейтронного метода измерения влажности почвы в полевых опытах. 
Производимый в Польше влагомер УО-64 даёт удовлетворительную точность 
измерений в пределе влажности от 0 до 30%. Максимальная стандартная ошибка 
в этом пределе не превьштает 1% влажности. Радиус сферы замедления нейтро- 
нов в почве с влажностью 5—30% составляет в приближении от 40 до 25 см. 
Влажность верхнего слоя почвы можно определять поверхностным влагомером 
WP-64. 

Нейтронный метод может облегчить в значительной мере исследования дина- 
мики влаги почвы, потому что измерения проводятся быстро и без нарушения 
структуры почвы. Препятствием в распространении метода является высокая 
стоимость аппаратуры, а также необходимость точного соблюдения принципов 
защиты от нейтронного излучения. 

STRESZCZENIE 

Przeprowadzono badania laboratoryjne i polowe w celu określenia przydatności 

neutronowej metody mierzenia wilgotności gleby w doświadczeniach polowych. Pro- 

dukowany w Polsce wilgotnościomierz WO-64 daje zadowalającą dokładność pomia- 

rów w zakresie wilgotności od 0 do 30%/0. Maksymalny błąd standardowy w tym za- 

kresie nie przekracza 1% wilgotności. Promień sfery spowalniania neutronów w gle- 

bie o wilgotności od 5 90 30% wynosi w przybliżeniu od 40 do 25 cm. Wilgotność 

wierzchniej warstwy gleby można oznaczać za pomocą sondy powierzchniowej 

WP-64. 

Metoda neutronowa może ułatwić w poważnym stopniu badania dynamiki wil- 

gotności glebowej, ponieważ pomiary są szybkie i nie naruszają struktury gleby. 

Przeszkodą w upowszechnianiu metody jest wysoki koszt aparatury oraz konieczność 

ścisłego przestrzegania zasad ochrony przed promieniowaniem neutronowym.


