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 Двойният инфилтрометър е прости-
чък инструмент, който се използва за 
определяне на водната инфилтрация 
(водопропускливостта) в почвата (из-
мерванията се правят съгласно стан-
дартния изпитателен метод по ASTM 
D3385-03 и DIN 19682). Стандартният 
комплект се състои от три чифта въ-
трешни и външни цилиндри, позволя-
ващи синхронно измерване. С това се 
пести време и се добиват надеждни 
осреднени стойности, използвани в 
следващите изчисления. 
 Цилиндрите на уреда се вмъкват 
частично в почвата и се напълват с 
вода, след което се измерва скорост-

та на инфилтриране на водата. Двата 
цилиндъра служат за ограничаване на 
страничното разнасяне на водата след 
инфилтрацията й. 
 Инфилтрацията е процес на попива-
не на водата в земната повърхност. Ин-
тензивността на този процес се нарича 
инфилтрационна скорост. Инфилтра-
ционната скорост се изразява в обем 
вода на единица земната повърхност 
за единица време [L/T, например mm/
min]. Инфилтрационната способност 
на почвата показва максималната ин-
филтрационна скорост в даден мо-
мент. При определени обстоятелства 
може да се наложи да се определи ин-

филтрационната способност на почва-
та, например в инфилтрационни учас-
тъци или инфилтрационни басейни. 
 Двойният инфилтрометър е подхо-
дящ за почти всички видове почви с 
изключение на затлачени почви, ка-
менисти почви или почви по стръм-
ни склонове и намира приложение в 
напоителни и отводнителни проекти, 
подпочвени и инфилтрационни басей-
ни, в оптимизирането на наличните 
водни ресурси за растителността и за 
определяне на последствията от земе-
делското обработване на земята.

Двоен 
инфилтрометър

 Чифтовете инфилтрационни цилиндри от неръждаема стомана са с диаметри 
и височина съгласно споменатия по-горе стандартен изпитателен метод. Инфил-
трометърът е лесен за употреба, монтира се бързо и лесно и може да се ползва 
самостоятелно.

Описание

Стандартният комплект двоен  
инфилтрометър се състои от:

- три чифта вътрешни;
- три чифта външни цилиндъра;
- задвижваща платка;
- ударопоглъщащ чук;
- измервателни мостове;
- измервателни пръти с поплавъци;

 Синоптична прогноза за обилни ва-
лежи е кошмар за вас? Съществува 
сериозна опасност да се наводните? 
Не чакайте! Потърсете ни и се възполз-
вайте от специалното предложение на 
PipeLife България – комплект с Двоен 

инфилтрометър. Уред, използван от 
нас за извършване на едно от основ-
ните изпитвания за оразмеряване на 
дренажни блокчета, тип Stormbox, а 
именно определянето на скорост на 
инфилтрация към почвата. Инфилтро-

метърът се характеризира с иновати-
вен модулен дизайн, благодарение на 
който се постига бързото му и лесно 
конфигуриране.



Забележка: Възможно е несъответствие на изображенията на продуктите с действителните.

Определянето на скорост на инфилтрация към почвата e съобразена с 
най-новите изисквания съгласно:

DWA A-138 - Планиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за филтриране на атмосферни води, и
DWA A-117- Оразмеряване на съоръжения за задържане на атмосферни води.

Едно решение, много приложения.

 Външният цилиндър кара водата от вътрешния цилиндър да се инфилтрира 
почти вертикално. Така може да се определят редица хидроложки характеристи-
ки на почвата (и за отделните й слоеве, в случаи на разнородни пластове почва):

 ● Инфилтрационна способност;
 ● Почти-наситената хидравлична проводимост;
 ● Крива на инфилтрацията;
 ● Обща инфилтрация за определен период от време;

Pipelife гарантира за това!

За контакти:
georgi.dimitrov@pipelife.com; 
nikolay.kouyumdzhiev@pipelife.com 
Пайплайф България ЕООД
ул. „Индустриална“ № 3 п.к. 65, 2140 Ботевград
тел.:+359 723 99 413, факс:+359 723 99 553,
еmail:office.bg@pipelife.com

Двойният инфилтрометър се използва, наред с всичко останало, и при опреде-
лянето на инфилтрационната способност на наводнени почви за:

 ● Повърхностно напояване и отводнителни проекти;
 ● Инфилтрационни или водопречиствателни басейни;
 ● Просмуквания от водни пътища, канали, басейни или блата за отпадни води;
 ● Излужване на почвата при депа за отпадъци;
 ● Изследвания на последиците от земеделска дейност;
 ● Изследвания на последиците от отводнителни дейности;
 ● Изследвания на слабо пропускливи слоеве на спортни игрища;

 С използване на Двойния инфилтрометър си осигурявате получаването на он-
лайн резултати на място с използваното от нас устройство. Това е необходимо 
условие за всяко конкретно приложение, като параметрите се определят след 
извършване на реални измервания и анализи. Това води до оптимизиране на 
финансовите параметри на съоръженията, а именно клиентът ще има реална 
представа за габаритите на инфилтрационния резервоар или реална представа 
за характеристиката на почвата, което би спестило редица ненужни разходи:

- преосигуряване на системата – повече блокчета, повече пари
- хидрогеложки доклад с данни за инфилтрационната скорост
- правилен разчет на нужните количества за напояване – иначе повече вода, 

повече пари, по-малко вода, загуби и отново пари.

 Предоставяме на нашите клиенти и възможност за консултации по време на 
целия процес в т.ч на избора, доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация 
на конкретните дренажни призми от Stormbox.

 Използването на двойния инфилтрометър е в точността и защитата, на която 
можете да се доверите! 


