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( 5 7 ) Hydrowskaz  melioracyjny, zawierający przewód ssący
do wypompowywania wody z otworu studzienki pomiarowej 
wykonywanej w badanym terenie, zakończony zaworem 1 koszem 
filtracyjnym, znamienny tym, ze na dolnym odcinku centralnego 
przewodu ssącego (1) ma zabudowaną wielokomorową głowicę (G) 
współpracującą z sygnalizacyjnym zespołem pływakowym, którego 
pływaki (17) zawieszone są pośrodku każdej komory głowicy gro-
dzącej (G), zaś na górnym odcinku przewodu ssącego (1) osadzony 
jest obrotowo i przesuwnie wziernik kątowy (W), do obserwacji 
ścian otworu studziennego w przestrzeni nad głowicą (G), sprzężo- 
ny z przestawnym wieszakiem pływakowym (P), natomiast głowi-
ca gromadząca (G) ma promieniste przegrody (5) w dolnej 
części uformowane w lemiesze (6), do wbijania w dno otworu 
studziennego, zaś boczne krawędzie przegród (5) na obrzeżach 
mają półksiężycowe uchwyty (7), w których umieszczone są elasty-
czne przewody uszczelniające (8) przyłączone do zwieńczającego 
górne naroża przegród (5) kolistego kolektora (9), do którego z kolei 
od góry przyłączona jest w płaszczyźnie jednej z  przegród (5) 
boczna rurka zasilająca (10) zakończona zaworem zwrotnym (11), 
stanowiąca przewód tłoczny pompy (13), korzystnie pneumatycz-
nej, ponadto hydrowskaz ma przestawnie zamocowany na central-
nym przewodzie ssącym (1) i bocznej rurze zasilającej (10) uchwyt 
kotwiący (14), połączony ze stelażem (16) do mocowania pomp (4) 
i (13) oraz układ sygnalizacji zespołu pływakowego
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Hydrowskaz melioracyjny

Z a s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e

Hydrowskaz melioracyjny, zawierający przewód ssący do wypompowywania wody z 
otworu studzienki pomiarowej wykonywanej w badanym terenie, zakończony zaworem i 
koszem filtracyjnym, znamienny tym, że na dolnym odcinku centralnego przewodu ssącego 
(1) ma zabudowaną wielokomorową głowicę (G) współpracującą z sygnalizacyjnym zespołem 
pływakowym, którego pływaki (17) zawieszone są pośrodku każdej komory głowicy grodzącej 
(G), zaś na górnym odcinku przewodu ssącego (1) osadzony jest obrotowo i przesuwnie wziernik 
kątowy (W), do obserwacji ścian otworu studziennego w przestrzeni nad głowicą (G), sprzężony 
z przestawnym wieszakiem pływakowym (P), natomiast głowica gromadząca (G) ma promie-
niste przegrody (5) w dolnej części uformowane w lemiesze (6), do wbijania w dno otworu 
studziennego, zaś boczne krawędzie przegród (5) na obrzeżach mają półksiężycowe uchwyty 
(7), w których umieszczone są elastyczne przewody uszczelniające (8) przyłączone do zwień-
czającego górne naroża przegród (5) kolistego kolektora (9), do którego z kolei od góry 
przyłączona jest w płaszczyźnie jednej z przegród (5) boczna rurka zasilająca (10) zakończona 
zaworem zwrotnym (11), stanowiąca przewód tłoczny pompy (13), korzystnie pneumatycznej, 
ponadto hydrowskaz ma przestawnie zamocowany na centralnym przewodzie ssącym (1) i 
bocznej rurze zasilającej (10) uchwyt kotwiący (14), połączony ze stelażem (16) do mocowania 
pomp (4) i (13) oraz układ sygnalizacji zespołu pływakowego.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest hydrowskaz melioracyjny do określania kierunku i poziomu 
napływu wody gruntowej na powierzchniach objętych badaniami przedmelioracyjnymi. Pozwa-
la on wykonywać pomiary bezpośrednio w profilu glebowym poprzez umieszczenie go w 
studzienkach wierconych podczas terenowych badań gleboznawczych.

Znane jest z polskiego zgłoszenia patentowego P-294078 urządzenie do oznaczania w 
warunkach polowych współczynników filtracji gleb, które umieszcza się również w wierconych 
studzienkach pomiarowych. Urządzenie to posiada przewód ssący z zaworem kulkowym u 
dołu i pompę u góry, służącą do wypompowywania wody ze studzienki pomiarowej celem 
kontrolowanego obniżania poziomu wody w trakcie pomiarów.

Układ i parametry systemów drenarskich określa się na podstawie dotychczas obowiązu-
jących wytycznych, a mianowicie "Wytycznych drenowania użytków rolnych", Ministerstwo 
Rolnictwa 1967 r. oraz "Wytyczne do drenowania gruntów ornych", Ministerstwo Rolnictwa 
1978 r. W wymienionych wyżej wytycznych, kierunek jak również poziom, z którego napływa 
woda gruntowa nie jest uwzględniany. Z literatury przedmiotu wynika, że na znacznych 
powierzchniach użytków zielonych wykonane melioracje zgodnie z w/w wytycznymi nie 
zlikwidowały nadmiernego uwilgotnienia gleb. W badaniach prowadzonych w południowo - 
wschodniej części kraju stwierdzono, że przyczyny nie uregulowania stosunków wodnych w 
obrębie badanych obiektów są złożone. Najczęściej jednak jest to równoległy układ rowów i 
sączków drenarskich do kierunku napływu wody gruntowej oraz ułożenie sączków drenarskich 
poniżej poziomu napływu wody gruntowej. Stwierdzono także, ze na glebach ciężkich prosto-
padły układ sączków drenarskich do kierunku napływu wody gruntowej oraz zasypywanie ich 
glebą z poziomu próchnicznego, powyżej poziomu napływu wody w okresie wczesno wiosen-
nym, warunkuje długotrwałe i sprawne działanie drenowania oraz pozwala na oszczędność 
nakładów inwestycyjnych.

Hydrowskaz melioracyjny posiada przewód ssący do wypompowywania wody z 
otworów studzienek pomiarowych wykonywanych na badanym obszarze, zakończony za-
worem z koszem filtracyjnym.



Istota rozwiązania polega na tym, że na dolnym odcinku centralnego przewodu ssącego 
jest zabudowana wielokomorowa głowica grodząca współpracująca z sygnalizacyjnym zespo-
łem pływakowym, którego pływaki zawieszone są pośrodku każdej komory głowicy grodzącej. 
Na górnym odcinku przewodu ssącego osadzony jest obrotowo i przesuwnie wziernik kątowy 
do obserwacji ścian otworu studziennego w przestrzeni nad głowicą grodzącą, sprzężony z 
przestawnym wieszakiem pływakowym. Głowica grodząca ma promieniste przegrody w dolnej 
części uformowane w lemiesze do wbijania w dno otworu studziennego. Boczne krawędzie 
przegród na obrzeżach mają półksiężycowe uchwyty, w których umieszczone są elastyczne 
przewody uszczelniające. Przewody te przyłączone są do zwieńczającego górne naroża przegród 
kolistego kolektora, którego średnica zewnętrzna jest nieco mniejsza od średnicy świdra glebo-
wego, którym wykonywane są studzienki. Do kolektora od góry przyłączona jest w płaszczyźnie 
jednej z przegród, boczna rurka zasilająca zakończona zaworem zwrotnym, stanowiąca przewód 
tłoczny pompy korzystnie pneumatycznej. Ponadto hydrowskaz ma przestawnie zamocowany 
na centralnym przewodzie ssącym i bocznej rurce zasilającej uchwyt kotwiący, służący do 
określania głębokości jego osadzenia w studzience pomiarowej, połączony ze stelażem do 
mocowania pomp i układ sygnalizacji zespołu pływakowego.

Zaletą hydrowskazu według wynalazku jest to, że pozwala ona na właściwe rozeznanie 
potrzeb melioracyjnych badanego obszaru, poprzez wyznaczenie kierunku napływu wody 
gruntowej, co umożliwia prawidłowe zaprojektowanie układu sączków drenarskich i rowów, 
oszczędniejsze nakłady inwestycyjne, a także zwiększa prawdopodobieństwo pożądanej popra-
wy stosunków wodno-powietrznych meliorowanego gruntu. Natomiast poprzez określanie 
poziomu napływu wody gruntowej, zwłaszcza na glebach ciężkich, określa się miąższość 
materiału filtracyjnego lub zasypywania poszczególnych sączków drenarskich glebą poziomu 
próchniczego, co warunkuje długotrwałe i sprawne działanie całego systemu drenarskiego.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiony jest na rysunku, na którym 
fig. 1 przedstawia schemat aksonometryczny hydrowskazu, fig. 2 - przekrój poprzeczny głowicy 
grodzącej, fig. 3 - szczegół ramienia wieszaka pływakowego, a fig. 4 - szczegół z przekrojem 
dolnej części wziernika kątowego.

Hydrowskaz ma centralny przewód ssący 1 zakończony u dołu zaworem z koszem 
filtrującym 2 a od góry połączony giętkim przewodem 3 z pompą wodną 4, korzystnie o napędzie 
ręcznym, służącą do wypompowywania wody z otworu studzienki pomiarowej wykonywanej 
w badanym terenie. Na dolnym odcinku przewodu ssącego 1 zabudowana jest głowica grodząca 
G, którą tworzą promieniste przegrody 5 dzielące przestrzeń otworu studziennego wyznaczoną 
przez głowicę na odrębne komory pomiarowe. Przegrody 5 w dolnej części uformowane są w 
lemiesze 6 do wbijania w dno otworu studzienki, zaś boczne zewnętrzne krawędzie przegród 5 
mają obrzeza ukształtowane w półksiężycowe uchwyty 7, w których umieszczone są elastyczne 
przewody uszczelniające 8 przyłączone do kolistego kolektora 9, zwieńczającego górne naroża 
przegród 5, przy czym średnica zewnętrzna kolektora 9 jest nieco mniejsza od średnicy świdra 
glebowego, którym wiercone są studzienki pomiarowe. Kolektor 9 w płaszczyźnie jednej z 
przegród ma wyprowadzoną do góry sztywną boczną rurkę zasilającą 10 stanowiącą przewód 
tłoczący czynnik uszczelniający, zakończoną zaworem zwrotnym 11 i połączoną przewodem 12 
z pompą 13, korzystnie pneumatyczną o napędzie ręcznym. Na centralnym przewodzie ssącym 
1 i bocznej rurce zasilającej 10 zamocowany jest przestawnie uchwyt kotwiący 14 służący do 
określania głębokości osadzenia hydrowskazu w studzience pomiarowej oraz unieruchomienie 
go za pomocą kotew 15 wbijanych w grunt. Uchwyt ten połączony jest trwale ze stelażem 16, 
do którego zamocowane są pompy wodna 4 i pneumatyczna 13. Głowica G współpracuje z 
sygnalizacyjnym zespołem pływakowym, złożonym z pionowo przestawnego wieloramiennego 
wieszaka pływakowego P, którego pływaki 17 zawieszone są pośrodku każdej komory głowicy 
grodzącej G oraz elektrycznego układu sygnalizacyjnego instalowanego na wieszaku P oraz 
stelażu 16. Wieszak P posiada uchwyt prowadzący 18, osadzony suwliwie na przewodzie ssącym 
1 i rurce zasilającej 10, z tuleją prowadzącą 19 na przewodzie ssącym 1, wyposażoną w kołnierz 
oporowy 20, służący do unoszenia wieszaka P. Ramiona wieszaka P tworzą listwy dolne 21 
zaopatrzone w pływaki 17 osadzone na magnetycznych zerdziach 23 przesuwnych w prowadnicy 
24 oraz listwy górne 22 zaopatrzone w kontaktronowe zestyki 25 elektrycznego układu sygna--
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lizacyjnego. Układ sygnalizacyjny zawiera diody elektroluminescencyjne 26 osadzone na płytce 
wskaźnikowej 27 z oznaczoną rozetą, kierunkową i źródło energii, które stanowią baterie 
umieszczone w pojemniku 28 umocowanym na stelażu 16, na którym to pojemniku 28 zamon-
towana jest płytka wskaźnikowa 27. Ponadto na górnym odcinku przewodu ssącego 1 osadzony 
jest obrotowo i przesuwnie wziernik kątowy W do obserwacji ścian otworu studziennego w 
przestrzeni nad głowicą grodzącą G, składający się z tubusa 29 i obejmy górnej 30 oraz dolnej 
31. Obejma górna 30 obrotowo zamocowana jest na przewodzie ssącym 1, na pierścieniu 
zawiasowym 32, zaś tubus 29 jest w niej osadzony przestawnie z możliwością ustalenia 
zaciskiem 33 dowolnego położenia tubusa 29 i odczytu jego położenia na podziałce 34 nanie-
sionej na zewnątrz tubusa 29. Obejma dolna 31 trwale jest połączona z tubusem 29, osadzona 
jest suwliwie na tulei prowadzącej 19, wieszaka P, sprzęgając ruch pionowo przesuwny wieszaka 
P poprzez jej współpracę z kołnierzem oporowym 20. Turbus 29 wziernika W, wykonany 
korzystnie z rury PCV, w dolnym odcinku ma wykonane okienko 35 na poziomie którego 
wewnątrz tubusa zamontowane jest uchylne lusterko 36 osadzone na dźwigni 37 sprzężonej z 
cięgłem 38 przesuwnie osadzonym w zacisku 39 umieszczonym w górnej części tubusa 29, 
którym ustala się kąt pochylenia lusterka 36. Poza tym w dolnym odcinku tubusa 29, w dolnej 
części okienka 35, zamontowana jest żarówka 40, która zasilana jest z baterii umieszczonych w 
pojemniku 41 przymocowanym do górnej części tubusa 29.

Pomiar z wykorzystaniem hydrowskazu wymaga uprzedniego uniesienia i zablokowania 
wziernika W w górnym położeniu, po czym wciska się głowicę grodzącą G w dno studzienki 
pomiarowej i zamocowuje uchwyt kotwiący 14 na powierzchni gruntu Następnie dokonuje się 
wypompowania wody pompą 4, po czym uszczelnia się głowicę grodzącą 9 w otworze studzienki 
za pomocą pompy pneumatycznej 13 i opuszcza się za pomocą wziernika W, wieszak P z 
pływakami 17 i włącza się układ sygnalizacyjny określający kierunek napływu wody gruntowej. 
Na koniec dokonuje się obserwacji ścian otworu studziennego wziernikiem W celem określenia 
poziomu napływu wody gruntowej.
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