
TESTUL DE PERCOLATIE 

 
1. Cum se identifică o locaţie aptă pentru percolare (infiltraţie) ?  

Alegerea locaţiei condiţionează în egală măsură buna funcţionare a întregului sistem. Acesta trebuie să fie 

implantat pe un sol care să dispună de o capacitate de infiltraţie suficientă (solurile argiloase şi impermeabile 
sunt interzise) dar şi de o bună capacitate de filtrare a apelor infiltrate (sub-solurile fisurate sunt de asemenea 

interzise), precum şi de un amplasament unde apa se va dispersa şi nu se va concentra către un punct jos 

(zonă umedă).  
 Figurile 1 şi 2 ilustrează principiile alegerii unui punct de infiltraţie.  

 
Legendă  

1. Punct de intrare al apelor uzate menajere pre-epurate ;  

2. Punct de percolare favorabil ;  
3. Punct de percolare defavorabil ;  

4. Risc de acumulare a apelor infiltrate şi ridicare a nivelului pânzei freatice la suprafaţă ; 
5. Curbe de nivel.  

 
Figura 1 :  Utilizarea curbelor de nivel pentru alegerea punctului de percolare 

 

 
 Legendă  

1. Punct de percolare ;  
2. Nivelul pânzei freatice înaintea infiltrării ;  

3. Zonă de sol nesaturat utilizată pentru percolare ;  

4. Nivelul pânzei freatice după infiltrare ;  
5. Nivelul pânzei freatice peste nivelul topografic ;  

6. Sensul de scurgere al pânzei freatice.  
 

Figura 2 : Exemplu nefast de ridicare a pânzei freatice 

 
2. Măsurarea vitezei de infiltraţie 

Conductivitatea hidraulică, numită şi permeabilitate, caracterizează viteza cu care apa circulă în sol indiferent 
de sensul de scurgere (orizontal sau vertical), şi depinde de condiţiile la care solul este supus. Pe de altă 



parte viteza de infiltraţie defineşte viteza cu care apa părăseşte suprafaţa liberă a solului pentru a ajunge la 

pânza freatică.   
  

Metoda de măsurare a vitezei de infiltraţie, recunoscută ca cea mai adecvată pentru dimensionarea sistemelor 
de percolare, este metoda de măsurare in situ cu sarcină variabilă. Aceasta se va realiza în conformitate cu un 

protocol experimental definit astfel, ca valorile vitezei de infiltraţie furnizate să fie cât mai apropiate de 

condiţiile reale de funcţionare. Etapele următoare descriu procedura unui test standard :  
 

 

1. Săpaţi o gaură de ∅15 cm la adâncimea propusă pentru fundul gropii (sau a tranşeii în general 0,8 

m). Gaura trebuie să fie cilindrică pe o înălţime de cel puţin 30 cm, în zona de absorpţie prevăzută a 

solului ;  
2. Zgâriaţi pereţii şi fundul gropii astfel încât solul să-şi recapete textura naturală ;  

3. Curăţaţi groapa de tot pământul excedentar ;  

4. Aşterneţi pe fundul gropii un strat de 5 cm de prundiş fin (∅ de 1,2 la 1,8 cm) ;  

5. Umpleţi groapa cu apă curată pe o înălţime de minim 30 cm deasupra stratului de prundiş ;  
6. Lăsaţi solul să se pre-satureze timp de cel puţin 4 h, de preferinţă pe timpul nopţii. Apa trebuie să fie 

curată, fără produse organice şi fără conţinut de sodiu ;  
7. Efectuaţi măsurătorile :  

a. Apa rămâne în gaură după perioada de pre-saturaţie. 

 Se reajustează profunzimea apei la 15 cm. Se măsoară scăderea nivelului apei la fiecare 30 
de minute. Continuaţi testul până când ultima citire este identică cu cea precedentă ;   

b. Nu mai există apă în gaură după perioada de pre-saturaţie. 
Se adaugă 15 cm de apă în gaură. Se măsoară apoi scăderea nivelului apei la fiecare 30 de 

minute, şi se ajustează nivelul de apă la 15 cm adaugănd treptat apa lipsă. Continuaţi 

testarea până când ultima citire este identică cu cea precedentă ;  
c. Cei 15 cm de apă au dispărut înainte de scurgerea intervalului de 30 de minute. 

În acest caz intervalul de timp dintre măsurători se va reduce la 10 minute.    
2. Calcule: 

 Coeficientul de percolare (minute/cm)=Timpul (în minute)/scăderea nivelului apei (cm) ; 

3. Cel puţin două teste de percolare vor trebui realizate, câte unul la fiecare extremitate a 
amplasamentului sistemului de infiltraţie şi la adâncimea de instalare a acestuia. Ele se vor realiza în 

condiţii meteorologice normale, fără ploaie sau îngheţ.  
 

Transformarea vitezei de infiltraţie în viteza de aplicare a efluentului este dată (cu titlu aproximativ) în 
TABELUL 1.  

  

TABELUL 1 :  Corelarea între textura materialului solului şi viteza sa de infiltraţie.  
Textura 

materialului 
solului 

Coeficient de 

percolare 

(minute/cm)
1

 

Viteza de 

infiltraţie 

(m/s)
1

 

Viteza de aplicare 

a efluentului 

(litri/m².zi)
2

 

Suprafaţa 

necesară pentru 

5 LE (m²)
4

 

Prundiş, nisip 

grosier 
< 0,4 > 4.10

-4

 Neindicat Neindicat 

Nisip mediu 0,4 la 1,6 4.10
-4

 la 1.10
-4

 50 15 

Nisip fin 1,6 la 2,1 1.10
-4

 la 8.10
-5

 42 18 

Nisip aluvionar 2,4 la 5,6 7.10
-5

 la 3.10
-5

 32 24 

Aluvionar nisipos 5,6 la 16,7 3.10
-5

 la 1.10
-5

 25 30 

Aluvionar argilos 16,7 la 23,8 1.10
-5

 la 7.10
-6

 19 40 

Argilă nisipoasă
3

 18,5 la 23,8 9.10
-6

 la 7.10
-6

 12,5 60 

Argilă aluvionară 23,8 la 47,2 7.10
-6

 la 4.10
-6

 8,5 88 

Argilă, marnă > 47,2 < 4.10
-6

 Neindicat Neindicat 

 

(1) Valori estimative ;    
(2) Vitezele de aplicaţie sunt valabile numai pentru efluenţi de origine menajeră. Un coeficient de siguranţă de 

1,5 sau chiar mai mare, se va folosi atunci când efluentul are caracteristici sensibil diferite ; 

(3) Soluri fără argilă gonflantă ; 
(4) Calculele sunt făcute având la bază un consum de 150 litri/LE şi zi.  



  
 

Legendă  
1. Apă curată utilizată pentru test (nivel variabil) ;  

2. Prundiş de protecţie ;  

3. Flotor ;  
4. Sistem de măsură al nivelului cu flotor.  

  

 

Figura 3 : Schema sistemului de 

măsură a nivelului variabil 
 

 

Figura 4 : Prezentare a unei măsurători a vitezei de 

infiltraţie prin metoda nivelului variabil 
(Foto : Epuvaleau asbl) 

 

 


