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Abstract: In the paper the results o f the laboratory investigation's on K, coefficient o f filtration 
denotations on the background o f some physical properties o f genetic horizons o f four luvisol 
profiles were presented. These luvisols were formed from the boulder-clay o f the North Polish 
glaciation ground moraine. The results were compared with the source data on deposits o f  the 
similar genesis and texture. It was ascertained that in the examined soils a great amount o f  
sands in epipedons as well as in sandy veins o f parent rocks caused percolation o f rain waters 
far inside a soil profile, or even out o f its range. The determined dimensions o f Ks fluctuated 
between 0.17 mm • s_1 for clays and 43.10 mm ■ s"1 for sands, and depended mostly on granula
tion, total porosity and drainage porosity. Drainage porosity was proved to be a parameter 
which may be used for direct assessment o f Ks through estimation o f „pedotransfer function” 
-  PTF formulas and models.
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K ey w ords: saturated hydraulic conductivity, porosity, luvisols.

WSTĘP
Filtracja wody glebowej wyrażana jest najczęściej w postaci współczynnika filtracji 

Ks. Jego wielkość ma istotne znaczenie w kształtowaniu funkcjonalnych oraz użytko
wych właściwości gleb i terenu. Znajomość tego parametru pomaga ocenić „odpływ 
wiosenny”, jest przydatna przy projektowaniu nawodnień, pozwala prognozować 
odwodnienie gleb i gruntów powstające podczas wykopów liniowych lub w strefach
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oddziaływania odkrywek kopalnianych [Rząsa i in. 1999; Kaczmarek 200lb]. W 
praktyce inżynierskiej znajomość K. jest wykorzystywana w budownictwie ziemnym 
i w modelowaniu transportu zanieczyszczeń w środowisku glebowym [Rembeza 1998]. 
W pracy analizowano wielkości współczynnika filtracji w glebach płowych, wytworzo
nych z glin morenowych zlodowacenia północnopolskiego, na tle ich właściwości 
fizycznych. Uzyskane wyniki porównano z danymi źródłowymi dla gleb i utworów 
podobnych typologicznie oraz o podobnym rodzaju i gatunku. Określono siłę związku 
współczynnika filtracji z wybranymi właściwościami gleb oraz oceniono ich przydatność 
do wykorzystania w modelach „pedotransfer function” pośrednio szacujących Ks.

OBIEKT I METODYKA BADAŃ
Badania terenowe przeprowadzono na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświad

czalnego Złotniki (powiat poznański, gmina Suchy Las). Obiekt badań położony jest w 
obrębie moreny dennej (wistulian, stadial poznański) i do głębokości kilkunastu metrów 
jest zbudowany z glin lekkich, rzadziej średnich [Krygowski 1998]. Cechą charakte
rystyczną tych utworów jest rozgałęziony, w większości żyłowy system spiaszczeń, 
przebiegających pionowo i ukośnie podobnie do rozgałęzień systemu korzeniowego 
formacji leśnej. Spiaszczenia te zanikają stopniowo na zmiennej głębokości 2,5-4,0 m 
[Stankowski, Krzyszkowski 1991 ] .Transekt, na którym rozmieszczono 4 profile glebowe, 
zlokalizowano na stoku terenu o deniwelacji w przedziale od 5 do 7 m. Właściwości 
fizyczne i wodne gleb płowych w transekcie położonym ok. 40 m dalej omówiono w 
pracy Kaczmarka i wspłaut. [2007[.

Odkrywki glebowe wykonano do głębokości 1,5 m, a w celu rozpoznania budowy 
geologicznej pogłębiono wierceniami do 3 m. Z poziomów genetycznych gleb pobrano 
próbki o strukturze naruszonej i nienaruszonej, w których oznaczono metodami 
powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie [Mocek, Drzymała 2003] następujące 
właściwości: skład granulometryczny -  metodą areometryczną, wilgotność -  metodą 
suszarko wo-wagową, gęstość stałej fazy gleby-m etodą piknometryczną, gęstość gleby 
-  w pierścieniach o V=100 cm3, porowatość całkowitą wyliczono na podstawie oznaczo
nych wartości gęstości stałej fazy i gęstości gleby, zawartość węgla organicznego -  
metodą Tiurina, połową pojemność wodną -  metodą komór ciśnieniowych Richardsa 
[Kłute 1986] na 1-barowych płytach ceramicznych, współczynniki filtracji -  metodą 
stałego spadku ciśnienia [Mute, Dirksen 1986]. Sumę makro- i mezoporów glebowych, 
stanowiących tzw. porowatość drenażową, określono jako różnicę pomiędzy porowatoś
cią całkowitą a porowatością przy wilgotności odpowiadającej polowej pojemności 
wodnej, oznaczonej przy potencjale 10 kPa (pF=2,0). Siłę związku badanych właściwości 
określono przy użyciu pakietu Microsoft Excel.

WYNIKI I DYSKUSJA
Badane gleby zaklasyfikowano do podtypu gleb płowych typowych [PTG 1989]. 

Do głębokości 3 m nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. Skład 
granulometryczny oraz zawartość węgla organicznego w poszczególnych poziomach 
genetycznych przedstawiono w tabeli 1. Uziamienie badanych gleb można uznać za
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charakterystyczne dla większości płowych gleb uprawnych Wielkopolski, położonych 
w obrębieNiżu Środkowopolskiego [Kaczmarek200la; Rząsa i in. 1999]. Piaszczyste 
poziomy wierzchnie (Ap, Ect) zawierały 3-5% frakcji koloidalnej, natomiast poziomy 
wmycia (Bt) i skały macierzystej (C ) -  odpowiednio 17-19% tej frakcji [PKN 1998]. 
Ilość węgla organicznego była niska! wynosiła od 4,98 do 7,65 g • kg-1 w piaszczystych 
poziomach wierzchnich oraz od 0,67 do 1,21 g • kg-1 w endopedonach gliniastych. We 
wszystkich profilach zaobserwowano wyraźne wymycie związków próchnicznych z 
poziomów Ap do poziomów B( (tab.l). W obiegowych opiniach zawartość próchnicy 
bywa uważana za jeden z czynników wpływających na obniżenie wartości współczyn
nika filtracji. Rezultaty wcześniejszych badań [Kaczmarek 2001b; Rząsa i in. 1999] 
nie w pełni potwierdzały te opinie.

Właściwością gleb, dla której gruntoznawcy i gleboznawcy najczęściej podają 
przedziały wielkości współczynnika filtracji, jest ich uziamienie [Krogulec 1994].W 
badanych glebach współczynnik determinacji R2 pomiędzy Ks i zawartością koloidów 
wynosił 0,758 i nie zmienił tej wartości również po poszerzeniu argumentu o frakcję 
pyłu. Bardziej wiarygodną jest jednak charakterystyka uwzględniająca porowatość 
drenażową (odciekalność), a co najmniej porowatość całkowitą. W określonych

TABELA 1. Skład granulometryczny oraz zawartość węgla organicznego w poszczególnych poziomach 
genetycznych badanych gleb
TABLE 1. Texture and the amount of organic carbon in individual genetic horizons of investigated soils

Numer
profilu
Profile
number

Poziom 
genctycz 
Genetic 

1 horizon

i
1

Głębokość
Depth
[m]

i

Zawartość 
С org. 
Organic 
carbon 

i  content 
[ g ' k g 1]

Procentowa zawartość frakcji 
o średnicy [mm]
Percentage content of fraction 
according to diameter [mm]

Podgrupa 
granulomctr. 
Texture 
(PKN 1998)

i
i2,0-0,05 0,05-0,002 <0,002

1 Ap 0,20 6,40 84 11 5 Pg
; Eet 0,40 0,68 87 10 3 ps

Bt 0,60 1,13 68 13 19 gp
Cg 1,40 0,66 70 13 17 gp

2 Ap 0,25 7,65 83 12 5 pg
Ect 0,50 0,94 82 13 5 pg
Bt 0,70 1,21 70 11 19 gp1
Cg 1,40 0,66 71 12 17 gp

3 Ap 0,25 5,64 84 12 4 ps
Eet 0,40 0,93 85 11 4 ps
Bt 0,70 1,11 72 10 18 gp
Cg 1,40 0,67 70 13 17 gp

4 Ap 0,25 4,98 92 5 3 P
Eet 0,50 3,90 94 3 3 P
Bt 0,70 1,05 64 18 18 gl
Cg 1,40 0,93 59 23 18 gl



Współczynnik filtracji w glebach płowych 81

przypadkach może nią być również zawartość węgla organicznego. W obrębie badanego 
zbioru próbek współczynnik determinacj i R2 pomiędzy К a zawartością Corg był wysoki 
i wynosił 0,794.

Uzyskane wielkości współczynnika Ks mieściły się w dość szerokich przedziałach i 
wynosiły od 3,60 do 43,10 |im • s_1 dla piasków oraz od 0,17 do 3,84 |im • s_1 dla glin. 
Najwyższe wartości К (32,71 i 38,91 ц т  • s_1) stwierdzono dla piasków słabo gliniastych, 
głównie w poziomach Ap,jednakże wartość maksymalną (43,10 ц т  • s_,)uzyskano w 
poziomie Eet profilu nr 4 o podobnym uziamieniu, lecz przy mniej szej zawartości koloidów 
i frakcji pyłu. W pozostałych poziomach Eet współczynnik Ks był zmienny i wynosił od 
3,60 (prof, nr 3) do 14,01 (im • s_1 (prof, nr 2). W utworach gliniastych na większych 
głębokościach współczynnik K. malał i nie przekraczał 4 |nm • s_1, osiągając często 
wartości poniżej jedności (tab. 2 ).

Analizując uzyskane rezultaty badań zauważono silny związek pomiędzy porowatoś
cią całkowitą, w szczególności porowatością drenażową, a współczynnikiem filtracji. 
Obliczone współczynniki determinacji R2 wynosiły odpowiednio: 0 ,837-w przypadku 
porowatości całkowitej dla wszystkich próbek oraz 0,694 dla utworów piaszczystych i 
zaledwie 0,220 dla utworów gliniastych. Korzystniejsze wartości R2 uzyskano w 
przypadku porowatości drenażowej ; 0,878 dla zbioru wszyskich próbek oraz 0,725 dla

TABELA 2. Współczynniki filtracji oraz wybrane właściwości fizyczne w poziomach genetycznych 
badanych gleb
TABLE 2. The coefficients o f filtration and some physical properties in genetic horizons 
of investigated soils

Nr
pro
filu
Pro
fil
No.

Poziom
genet.
Genetic
horizon

Głębo
kość
Depth
[m]

Wilg.
przy pF=2 
Moisture 
at F=2 
[m3 • m"3]

Gęstość 
fazy stałej 
Spccific 
density 
[Mg • m"3]

Gęst. 
gleby 
Bulk 
density 
[Mg • m"3]

Porowa
tość
całkowita
Total
porosity
[mJ*m~3]

Porowatość 
efektywna 
Drainage 
porosity 
[nr*- m“3]

Współ, 
filtracji j 
Saturated. ! 
hydr. con. 
[/лт ' S - ~ l ]

1 Ap 0,20 0,1702 2,64 1,70 0,3561 0,1859 21,21
Eet 0,40 0,1561 2,65 1,77 0,332 0,1760 6,92
Bt 0,60 0,2318 2,66 1,79 0,3271 0,0953 2,11
Cg 1,40 0,2363 2,66 1,80 0,3233 0,0870 0,86

2 Ap 0,25 0,1692 2,64 1,51 0,4280 0,2588 25,41
Eet 0,50 0,1169 2,65 1,63 0,3849 0,2680 14,01
Bt 0,70 0,2159 2,65 1,80 0,3208 0,1049 3,84
Cg 1,40 0,2354 2,,66 1,77 0,3346 0,0992 2,89

3 Ap 0,25 0,1943 2,64 1,59 0,3977 0,2034 32,71
Eet 0,40 0,1886 2,65 1,83 0,3094 0,1280 3,60
Bt 0,70 0,2504 2,66 1,84 0,3083 0,0579 1,53
Cg 1,40 0,2741 2,66 1,86 0,3008 0,0267 0,17

4 Ap 0,25 0,1156 2,64 1,57 0,4053 0,2897 38,91
Eet 0,50 0,0969 2,65 1,65 0,3774 0,2805 43,10
Bt 0,70 0,2466 2,66 1,82 0,3158 0,0692 1 0,18
Cg 1,40 0,2698 2,66 1,82 0,3158 0,0460 : 0.17
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piasków i 0,709 dla glin. Porowatość drenażowa, zwana również efektywną, jest często 
stosowana w celu estymacji wzorów i modeli PTF (pedotransferfunction), służących 
między innymi do pośredniego oszacowania wielkości Ks. Próby sformułowania takich 
zależności, opartych na empirycznych wartościach porowatości efektywnej, były czynio
ne wielokrotnie [Ahuja i in. 1984; Minasny, McBratney 2000; Comegna i in. 2000; 
Kaźmierowski i in. 2006].

WNIOSKI

1. W glebach wytworzonych z glin dennomorenowych zlodowacenia północnopol- 
skiego znaczne różnice w wartościach współczynnika filtracji wystąpiły głównie w 
silnie spiaszczonych epipedonach. Żyłowe spłaszczenia skał macierzystych różni
cowały również ten parametr, lecz w znacznie mniejszym stopniu.

2. Wielkości oznaczonego laboratoryjnie współczynnika filtracji były zależne od takich 
właściwości, jak: uziamienie, porowatość całkowita i drenażowa (odciekalność), 
natomiast zawartość węgla organicznego odrywała jedynie rolę modyfikującą.

3. Porowatość drenażowa okazała się dobrym parametrem przy estymacji funkcji PTF 
szacującej pośrednio przewidywane wielkości Ks, szczególnie dla wzorów testują
cych duże zbiory, o zróżnicowanych właściwościach.
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