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Piezometry z korkiem (uszczelnione) stosowane są do pomiaru ciśnienia wody w 
średnio i słabo przepuszczalnych gruntach. Składają się z filtra połączonego z rurą 
pojedynczą lub podwójną. 

Standardowe piezometry stosowane są do monitorowania poziomu zwierciadła wody w 
gruntach o dobrej i bardzo dobrej przepuszczalności.  

ZASTOSOWANIE 
•  

•  

•  

Kontrola poziomu wody 
WŁAŚCIWOŚCI 
• 
 
 
• 
 
 

Dostępne są różne rodzaje filtrów dla 
rurek pojedyńczych i podwójnych. 
Możliwość zautomatyzowania                                                          
pomiarów przez zastosowanie 
piezometrów (czujników) 
 

Możliwość zainstalowania czujników 
piezometrycznych z końcówką 
stożkową do filtrów piezometrycznych 

Szeroki zakres dostępnych akcesoriów 
 

Pomiary hydrologiczne 

Konstrukcja i kontrola 
stabilności nasypów kolejowych 
i drogowych, zapory ziemne i 
fundamenty. 

Pomiary stabilności zboczy 

Testy przepuszczalności dla 
drenaży i odwodnień 

•  

•  
  

•  
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P100 

PIEZOMETRY 
USZCZELNIANE  
(Z KORKIEM) 

Piezometry uszczelniane (z korkiem) stosowane są do pomiaru ciśnienia wody na określonej 
głębokości w gruntach o średniej i słabej przepuszczalności. 
Standardowo to wykonania korka stosuje się bentonit. Korek znajduje się bezpośrednio nad, a czasem 
nawet pod filtrem. 
Filtr połączony jest z powierzchnią terenu za pomocą pojedynczej lub podwójnej rurki. Podwójna 
rurka pozwala na wlot i wylot wody, w celu czyszczenia filtra (płukanie wewnętrzne ). Ciśnienie 
porowe może być mierzone ręcznie jako wysokość kolumny wody (za pomocą wskaźnika poziomu 
zwierciadła wody) lub w sposób automatyczny przy użyciu przetwornika ciśnienia zamontowanego w 
rurze o średnicy minimum 1 ½”. 
Specjalny przenośny przetwornik ciśnienia z końcówką stożkową, został zaprojektowany do pracy 
razem z filtrem P101. 

Wentylowana 
zaślepka 

protective 
and vented cap 

poziom piezometryczny 
(ciśnienie porowe) 

łącznik 

poziom piezometryczny 
(ciśnienie porowe) 

łącznik 

zaczyn cement - bentonit zaczyn cement - bentonit 

pojedyncza rurka 1 ½” podwójna rurka ½” 

korek bentonitowy korek bentonitowy 

piasek piasek 

filtr Casagrande dla rurek 
pojedyńczych model P101 

filtr Casagrande dla rurek 
podwójnych 
model P112 
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P100 

PIEZOMTERY 
STANDARDOWE 

Piezometry standardowe stosowane są do pomiaru i monitorowania poziomu zwierciadła wód w 
gruntach przepuszczalnych. Do tego celu używany jest filtr w postaci nacinanej rury PVC z zewnętrzną 
skarpeta z geowłókniny lub filtr Casagrande. Filtr i rury montowane są, aby pozwolić napływ wody z 
całej długości otworu. Napływ wody z całej długości możliwy jest przez zasypanie rury gruboziarnistym 
piaskiem lub żwirem.  
Ciśnienie porowe może być mierzone ręcznie jako wysokość kolumny wody (za pomocą wskaźnika 
poziomu zwierciadła wody) lub w sposób automatyczny przy użyciu wentylowanego ciśnienia poziomu 
wody – stosowanie tego modelu pozwala na automatyczne równoważenie zmian ciśnienia 
barometrycznego (w przeciwieństwie do piezometrów z wibrująca struną).  
Piezometry standardowe z filtrem Casagrande dla rurek podwójnych (1 ½” + ½”)pozwalają na 
stosowanie dwóch metod: pomiar ręczny wskaźnikiem poziomu zwierciadła wody w mniejszej rurce i 
automatyczny pomiar przetwornikiem ciśnienia w większej rurce. 

Wentylowana zaślepka Wentylowana 
zaślepka  

Poziom wód gruntowych Poziom wód gruntowych 

łącznik 
łącznik 

podwójna rurka 
(½”+ 1 ½”) 

pojedyncza rurka 

Obsypka z piasku / 
żwiru 

obsypka z piasku / 
żwiru 

filtr w postaci ponacinanej 
rury ze 
skarpetą (z geowłókniny) 

filtr Casagrande 
Model P112A 

Dolna zaślepka z PVC  
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P100 

RURY PVC 

KOD 
PRODUKTU 

0TCH0005000 
0TCH0010000 
0TCH0015000 
0TCH0020000 
0TCH0030000 

Nominalna Śr. 
Zew. 

½” / PN 12.5 
1”/ PN 12.5 
1 ½” / PN 12.5 
2”/ PN 12.5 
3”/ PN 12.5 

Śr. zew. /Śr. wew. Śr. zew. łącznika / 
Gwint 

26 mm / Gas 
40 mm / Gas 
55 mm / Gas 
65 mm / Gas 
95 mm / Gas 

Materiał Długość 

21.1 mm / 15.9 mm 
33.3 mm / 26.7 mm 
48.0 mm / 40.0 mm 
60.0 mm / 51.6 mm 
89.0 mm / 79.0 mm 

PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 

3m 
3m 
3m 
3m 
3m 

RURY NACINANE 
PVC 

KOD 
PRODUKTU 

0TFH0310000 
0TFH0315000 
0TFH0320000 
0TFH0330000 

Nominalna Śr. 
Zew. 

1” / PN 12.5 
1 ½” / PN 12.5 
2” / PN 12.5 
3” / PN 12.5 

Śr. zew. /Śr. wew. Śr. zew. łącznika / 
Gwint 

40 mm / Gas 
55 mm / Gas 
81 mm / Gas 
94 mm / Gas 

Materiał / długość 

PVC / 3 m 
PVC / 3 m 
PVC / 3 m 
PVC / 3 m 

Nacięcie / 
odległość 

0.5 mm / 4.5 mm 
0.5 mm / 4.5 mm 
0.5 mm / 4.5 mm 
0.5 mm / 4.5 mm 

33.3 mm / 26.7 mm 
48.0 mm / 40.0 mm 
60.0 mm / 52 mm 
89.0 mm / 80 mm 

FILTRY 
CASAGRANDE 

KOD 
PRODUKTU 

0P101002000 
0P112002000 
0P112A02000 

Model Śr. filtra. / 
Porowatość 

60 mm / 40 μ 
60 mm / 40 μ 
60 mm / 40 μ 

Materiał Długość /  
Śr. zew. 

275 mm / 61.5 mm 
270 mm / 61.5 mm 
285 mm / 80.0 mm 

Połączenie dla rurek 

1 x 1 ½” 
2 x ½” 
1 x 1 ½” / 1 x ½” 

P101 
P112 
P112A 

polietylen 
polietylen 
polietylen 

P101 P112 P112A 
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P100 

AKCESORIA  
I CZĘŚCI ZAPASOWE 

GŁOWICA 
0P100CH1000 

Wyposażony przez tabliczkę znamionową 
oraz punkt dla pomiarów geodezyjnych. 
Zaślepka zabezpiecza górny koniec 
kolumny piezometrycznej. 

GRANULAT BENTONITOWY 
1000BE20025K 

Dostarczany w workach 25 kg. 
Stosowany do wykonania  
korka bentonitowego. 

DOLNA ZAŚLEPKA Z PVC 
0TPVC000000 

Dolna zaślepka dla rur 
standardowych z filtrem w 
postaci ponacinanej rury. 
Dostępne dla rur ½”,1”, 1 ½”, 
2” i 3”. 

FILTR Z GEOWŁÓKNINY 
1000TNT000 
Specjalna „skarpeta” z 
geowłókniny zamontowana 
wokół ponacinanej rury PVC – 
zabezpiecza przed dostawaniem 
się piasku lub innych małych 
fragmentów. 

GŁOWICA DO ZAM. PRZETWORNIKA 
0P200CH1000 

Wyposażony przez tabliczkę znamionową, 
punkt dla pomiarów geodezyjnych oraz 
system mocowania dla podwieszenia 
przetwornika ciśnienia. 

ŁĄCZNIK DLA RUR PVC 
0TJFF000000 

Łącznik z gwintem GAS dla rur 
PVC, Dostępny w rozmiarach:  
½”, 1”, 1 ½”, 2” i 3”. 

WSK. POZIOMU ZW. WODY 
0C112000000 

Stosowany jest do wykonywania 
ręcznych pomiarów poziomu 
zwierciadła wód gruntowych w 
rurach piezometrycznych . 
Dostępny jest również model z 
czujnikiem temperatury. 

WENTYLOWANY 
PRZETOWRNIK CIŚNIENIA 
0P252R00000 
Wentylowany przetwornik 
ciśnienia do wykonywania 
automatycznych pomiarów 
poziomu wody w rurach 
piezometrach standardowych i z 
korkiem. 

All the information in this document is the property of Sisgeo S.r.l. and should not be used without permission from Sisgeo S.r.l. 
We reserve the right to change our product without prior notice. 

Via F. Serpero 4/F1 
20060 Masate (Mi) italy 
Phone +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011 
info@sisgeo.com 

SISGEO S.r.l. Wsparcie techniczne 
 
SISGEO oferuje swoim klientom wsparcie techniczne on-line , aby 
zwiększyć efektywność systemu oraz szkolenie z zakresu poprawnego 
użytkowania instrumentu. Adres mailowy: assistance@sisgeo.com 
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