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RĘCZNY ZESTAW WIERTNICZY TYPU 01.11 

Pobieranie prób w glebach lub strukturach jednorodnych moŜe być dość łatwo przeprowadzone 
jednym rodzajem próbnika (świdra). 
Gdy jednak wyjeŜdŜamy w teren dla przeprowadzenia rozpoznania geologicznego musimy się 
liczyć z napotkaniem zróŜnicowanych struktur. 
Właśnie dlatego firma Eijkelkamp Agrisearch Equipment przygotowała podstawowy zestaw 
świdrów i próbników oznaczony w katalogu numerem 01.11.SO. 
Zestaw jest tak pomyślany, aby poszczególne jego elementy mogły być uŜywane zamiennie i 
tworzyły system modułowy. 
Podstawowa wersja tego zestawu posiada szybkozłącza typu bagnetowego. 
Zestaw ten moŜe być równieŜ dostarczony w wersji ze złączami gwintowanymi (gwint stoŜkowy). 
Rozłączanie tego typu złączy wymaga uŜycia dwóch kluczy, co znacznie wydłuŜa proces poboru 
prób. 
 
Standardowy zestaw 01.11.SO zawiera dziewięć róŜnych próbników (świdrów)i umoŜliwia pobór 
prób z głębokości do 5 metrów. 
Jeśli praca odbywać się będzie w lekkich gruntach, moŜna dokonywać odwiertów nawet do 7 
metrów, stosując dodatkowo 2 Ŝerdzie (naleŜy je zamówić osobno). 
Zestaw moŜna stosować do odwiertów we wszystkich rodzajach gruntów niejednorodnych, 
zasadniczo do poboru prób ponad zwierciadłem wód podziemnych.  
MoŜna jednak dokonywać równieŜ odwiertów poniŜej zwierciadła wody, jeŜeli będą występowały 
w tej strefie grunty spoiste (kohezywne). 
MoŜna konfigurować zestawy zgodnie z wymaganiami zamawiającego, pomijając niektóre 
elementy z zestawu standardowego i dodając inne. 
 
Wstęp 
 
Ręczne świdry geologiczne mogą być uŜywane we wszystkich rodzajach gruntów niejednorodnych, 
zarówno w strefie aeracji jak i saturacji. 
Głębokość dokonywanych odwiertów zaleŜy od róŜnych czynników, takich między innymi, jak 
głębokość wód podziemnych, typ gruntu i jego skład mechaniczny.  
Średnia głębokość wierceń sięga 8 – 10 metrów, ale przy sprzyjających warunkach geologicznych 
oraz odpowiednim i umiejętnym stosowaniu świdrów i osprzętu dodatkowego moŜna osiągnąć 
głębokość do 15 metrów.  
 
Prosimy zwrócić uwagę, Ŝe w zestawach standardowych występują róŜne rodzaje świdrów, 
stosownie do rodzaju gruntu, w którym będziemy dokonywali odwiert. 
Ręczny sprzęt wiertniczy został tak zaprojektowany, aby jego bezpośrednią obsługę mogła 
wykonać jedna osoba. Jest więc lekki, ale odporny i trwały. 
 
Wszystkie elementy świdra są tak pomyślane i obliczone, aby osoba o przeciętnych warunkach 
fizycznych mogła wykonywać odwierty bez zastosowania nadmiernej siły.  
Dlatego pod Ŝadnym pozorem nie wolno zakładać przedłuŜaczy na rączki świdra, ani 
stosować dodatkowego obciąŜenia pionowego na kolumnę świdra. 
 
 
Opis poszczególnych narzędzi. 
 
1.  Świder Edelmana 
Świder Edelmana, niekiedy zwany „holendrem” lub świdrem oczkowym (takŜe „szapą”) jest 
najczęściej uŜywanym narzędziem urabialnym w wiertnictwie małośrednicowym.  
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UŜywa się go przy pobieraniu prób gleby do badań granulometrycznych, rozpoznania 
geologicznego i kartowania. 
Świder Edelmana występuje w naszych zestawach zasadniczo w czterech typach (Rys. 1): 
a – do glin i iłów; 
b – kombi (uniwersalny); 
c – do piasków; 
d – do piasków gruboziarnistych oraz Ŝwirów i suchych piasków; 
 
 

 
 a b c d 
Rys. 1 
 
Poszczególne typy świdrów Edelmana róŜnią się szerokością krawędzi tnących. 
Im grunt jest bardziej zwięzły i kohezywny – uŜywamy świdrów o węŜszych krawędziach tnących. 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pośród wymienionych czterech typów świdrów, tylko świder d) pozwala 
na pobranie bardzo suchych piasków. TakŜe tylko ten świder pozwala na odpowiednie pogłębienie 
otworu w przypadku nawiercenia zwierciadła wody, co pozwoli na zmierzenie rzędnej lustra wody 
zaraz po nawierceniu, a przed załoŜeniem rur osłonowych. 
Pomiar rzędnej nawierconego zwierciadła wody, a następnie ustabilizowanego zwierciadła wody, 
jest istotnym wskaźnikiem dla prac kartograficznych i hydrogeologicznych. 
 
UŜytkowanie 
Świder po zmontowaniu (połączeniu części dolnej z uchwytem bezpośrednio lub przez kolejno 
dołączone Ŝerdzie) naleŜy ustawić moŜliwie pionowo i lekko naciskając na uchwyt wykonać ok. 1,5 
do 2 obrotów. Następnie, całkowicie zwalniając nacisk, naleŜy wykonać jeszcze ok. 05 obrotu i 
kontynuując lekki obrót wyciągnąć świder. 
Prawidłowe napełnienie oczka gruntem kohezywnym pokazano na Rys. 2. NaleŜy zwrócić uwagę 
na niecałkowite napełnienie próbnika. W górnej części świdra powinno pozostać ok. 1 – 1,5 cm 
pustej przestrzeni. 
Takie napełnienie próbnika ułatwia jego opróŜnienie, a takŜe zapobiega zatykaniu się otworu 
wiertniczego. 
W przypadku utworów miękkoplastycznych „przepełnienie” świdra w trakcie pobierania próby 
spowoduje wyciśnięcie materiału po obu jego stronach i zaczopowanie otworu, co w ogromnym 
stopniu utrudni wyciągnięcie świdra na powierzchnię. 
Po prawidłowym napełnieniu świdra (Rys. 2), opróŜnienie zawartości nie nastręcza Ŝadnych 
trudności. NaleŜy próbkę lekko przesunąć ręką lub sztywnym noŜem (wąską szpachelką) w 
kierunku górnego łuku i próbka zostanie samoistnie uwolniona z próbnika. 
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Wydobycie próbki ze zbyt napełnionego próbnika będzie trudne i 
męczące ze względu na jej bardzo ciasne „upakowanie’ w oczku 
próbnika.  
Przy pobieraniu prób piasku metoda jest odwrotna. Świder powinien 
być dość mocno wkręcony i napełniony, aby mało kohezywny grunt 
został sztucznie wciśnięty między krawędzie tnące oczka, co będzie 
zapobiegało jego wysypywaniu się przy wyciąganiu próbnika na 
powierzchnię.  
NaleŜy pamiętać, aby przy opróŜnianiu świdra nie uderzać nim o 
ziemię ani o inne twarde przedmioty (drewniane belki, cegły, itp.). 
 
2. Świder rurowy 
Świder ten jest rurą, która posiada dwie tnące krawędzie u dołu. Są 
one nieco szersze niŜ średnica samego próbnika, co zmniejsza tarcie 
na pobocznicy i ułatwia penetrację świdra w gruncie (Rys. 3).  
Świder rurowy uŜywany jest głównie przy odwiercaniu twardych i 
suchych gruntów. Nie powinno się go stosować w gruntach 
miękkoplastycznych kohezywnych, gdyŜ bardzo trudno jest go 
oczyścić. Dostęp do środka moŜliwy jest tylko od dołu, a wydobycie 
iłów lub gruntów o podobnym charakterze jest bardzo pracochłonne i 
bez dokładnego mycia nie przynosi odpowiednich rezultatów. 
NaleŜy więc pamiętać, aby w gruntach kohezywnych, do glin i iłów, 
stosować świdry oczkowe. 
 

3. Świder do gruntów kamienistych 
Świdry do gruntów kamienistych muszą spełniać szczególne 
wymagania. W odróŜnieniu od świdrów oczkowych, które są lekkie 
i zbudowane tak, aby zmniejszyć tarcie do minimum, świder do 
gruntów kamienistych jest cięŜki i bardzo mocny. Opór tarcia jest tu 
sprawą mniej istotną. Świder ten posiada w dolnej części dwa zęby 
tnąco – chwytające, których obrys zewnętrzny jest większy niŜ 
średnica samego świdra, co ułatwia penetrację w gruncie (Rys. 4). 
 
UŜytkowanie 
Świder ten jest uŜywany w gruntach twardych z licznymi drobnymi 
kamieniami. Świder wkręca się w grunt z niewielkim naciskiem, 
obracając go w prawo. 
Konstrukcja świdra umoŜliwia uchwycenie kamieni pomiędzy 

„zęby” i wydobycie ich z otworu wiertniczego. Świder umoŜliwia równieŜ 
odwiercenie luźnych gruntów. Ten typ świdra pozwala zwiercać Ŝwiry grube 
i piaski kamieniste. Świder daje moŜliwość przewiercenia drobno – 
kamienistych struktur przy wierceniu z uŜyciem rur osłonowych, a takŜe 
wówczas, gdy szlamówka zaczyna się blokować. 
 
 
4. Świder spiralny 
Świder spiralny ma postać skręconego w spiralę płaskownika. Długość jego 
części roboczej wynosi ok. 25 cm co pozwala pracować efektywnie zarówno 
w gruntach luźniejszych, jak i kohezywnych. Wyglądem świder przypomina 
wiertło do drewna (Rys. 5). 
 

 
Rys. 2 

 
Rys. 3 

 
Rys. 4 

 
Rys. 5 
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UŜytkowanie 
Praca świdrem polega na jego wkręceniu w grunt poprzez obrót w prawo z lekkim naciskiem, a 
następnie wykonanie jeszcze półobrotu bez nacisku osiowego.  
Ten półobrót bez nacisku pozwala na oderwanie zwierconego materiału od struktury i znacznie 
ułatwia wyciągnięcie świdra z otworu.  
W zasadzie w odwiertach, w gruntach róŜnorodnych sypkich, świder ten uŜywany jest rzadko. 
Najczęściej stosuje się go tam, gdzie występują pokruszone cegły, ŜuŜel, itp. materiały. 
Świder spiralny moŜe być takŜe stosowany jako jedna z elektrod przy pomiarach związanych z 
badaniami oporności elektrycznej gruntów. 
 
 
5. Próbnik podciśnieniowo - tłokowy 

Ten typ próbnika odbiega całkowicie wyglądem i 
zastosowaniem od poprzednio opisanych. 
Poprzednio opisane świdry stosuje się do wiercenia zarówno 
nad jak i pod zwierciadłem wód podziemnych.  
Próbnik podciśnieniowo – tłokowy moŜe być uŜywany 
wyłącznie pod zwierciadłem wód podziemnych, w gruntach 
o umiarkowanej kohezywności. Zaletą tego próbnika, w 
odróŜnieniu od poprzednich, jest moŜliwość pobierania prób 
o nienaruszonej strukturze geologicznej (tzw. NNS). 
Długość pobranej próby zaleŜy od długości samej rury 
próbnika i moŜe wynosić: 
- w wyposaŜeniu standardowym: 0,75 m; 
- w specjalnych zestawach: 0,5 m; 1,0 m; 2,0 m; 

Próbnik składa się z cienkościennej rury, ze stali 
nierdzewnej, otwartej u dołu. Wewnątrz rury zainstalowany 
jest tłok gumowy, przykręcony do Ŝerdzi wewnętrznej 
przechodzącej przez cały próbnik i zakończonej u góry 
uchem do linki (Rys. 6). Próbnik ustawiony na dnie otworu 
(w którym znajduje się woda gruntowa), lub na dnie 
zbiornika wodnego, naleŜy lekko wciskać w grunt i w tym 
samym momencie pociągać za linkę umocowaną do ucha 
Ŝerdzi. 
Podciąganie tłoka i równoczesne wciskanie próbnika 
powoduje powstawanie podciśnienia pod tłokiem, co ułatwia 
zagłębianie się próbnika.  
Gdy próbnik zostanie wciśnięty do końca, wówczas naleŜy 
uchwycić silnie linkę wraz z Ŝerdziami próbnika, tak aby 
linka nie obsunęła się i wyciągnąć próbnik na powierzchnię. 
Operację wyciągania próbnika z otworu naleŜy 
przeprowadzić szybko i sprawnie, aby uniknąć wycieku 
próbki z próbnika.  
NaleŜy pamiętać o rozłączeniu poszczególnych segmentów 
kolumny Ŝerdzi, gdyŜ przy głębszych otworach zbyt długa 
kolumna moŜe ulec zgięciu i zniszczeniu. 
Po wyjęciu próbnika i ułoŜeniu go w pozycji horyzontalnej 
naleŜy wycisnąć próbkę z próbnika. W tym celu chwytamy 
silnie Ŝerdź tłoka, a drugą ręką ciągniemy za próbnik, 

przesuwając go wzdłuŜ Ŝerdzi tłoka, aŜ cała próbka zostanie ułoŜona na ziemi. 
Dla ułatwienia opisu próby lub dla łatwiejszego zapakowania, próba moŜe zostać wyciśnięta na 

 
1 – złącze bagnetowe; 
2 – ucho do liny; 
3 – prowadnica Ŝerdzi z otworami 

odpowietrzającymi; 
4 – rura próbnika; 
5 – Ŝerdź tłoka; 
6 – tłok próbnika; 
 
Rys. 6 
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„Ŝłobek” wykonany z przeciętej wzdłuŜ rury PCV o odpowiedniej długości i o średnicy ok. 45 – 50 
mm. 
NaleŜy pamiętać, aby przy pobieraniu prób nie wywierać zbyt duŜego nacisku na próbnik, gdyŜ 
mogłoby to spowodować skomprymowanie (ściśnięcie) próbki i zablokowanie jej w rurze, co 
znacznie utrudni jej wyciśnięcie. 
TakŜe pobieranie prób gruntu o duŜej kohezywności moŜe sprawiać problemy, ze względu na 
znaczne właściwości przylegania tych materiałów do gładkich ścianek próbnika.  
 
UŜytkowanie 
Próbnik podciśnieniowo – tłokowy stosuje się do niezbyt kohezywnych gruntów znajdujących się 
poniŜej zwierciadła wód (np. piaski, drobne Ŝwiry, muły i namuły, bardzo miękkoplastyczne iły, 
itp.). 
Próbnik daje doskonałe rezultaty przy opróbowaniu osadów zbiorników wodnych (stawy, kanały, 
jeziora), ale takŜe w rzekach i strumieniach o dnie piaszczystym.  
Średnica uzyskanej próby wynosi około 4 cm. Przy wierceniach w rurach osłonowych próbnikiem 
tym powinno się wykonywać opróbowanie „wyprzedzające”, zanim wykona się wiercenie 
szamówką. Marsz szlamówką naleŜy wykonać do rzędnej wcześniej osiągniętej próbnikiem. 
 
 
6.  Uchwyty i Ŝerdzie 
 
Typy złączy redukcyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie świdry i próbniki składane z elementów są wykonane w dwóch wersjach złączy: ze 
złączami bagnetowymi z tuleją łączącą i ze złączami skręcanymi z gwintem stoŜkowym.  
Standardowe złącze bagnetowe jest zalecane przy większości zestawów. Pozwala na łatwe i szybkie 
połączenie elementów bez konieczności uŜywania kluczy. Rozłączanie i łączenie elementów moŜna 
więc wykonać dwoma rękami.  
Przy rozkręcaniu złączy gwintowanych jest potrzebna druga osoba lub uchwyt zaciskowy typu 
„push / pull”. 
Złącza bagnetowe mają jednak pewne niedogodności: 
- tuleja łącząca źle zabezpieczona, po rozłączeniu, łatwo moŜe się ześlizgnąć z Ŝerdzi i zagubić;  
- złącze po złoŜeniu jest bardziej „wiotkie” niŜ złącze skręcane. Odczuwa się to zwłaszcza przy 

dłuŜszej kolumnie Ŝerdzi oraz przy wywieraniu nacisku na trzon wiertniczy; 
- Wytrzymałość złączy bagnetowych jest nieco mniejsza niŜ złączy gwintowanych; 

 
Rys. 7 
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Złączy gwintowanych uŜywa się we wszystkich zestawach z próbnikami wbijanymi młotem lub 
„babą” oraz w tych zestawach, w których wciskany próbnik wymaga moŜliwie silnego nacisku 
osiowego. Złącza bagnetowe powodują wyboczenie kolumny Ŝerdzi i zmniejszenie efektywności 
nacisku. Do zamiennego uŜytkowania zestawów bagnetowych z gwintowanymi słuŜą złącza 
redukcyjne (Rys. 7). 
 
 
7. Próbnik Ŝłobkowy 
Próbnik Ŝłobkowy wykonany jest z przeciętej wzdłuŜ rury o długości 50 cm. Krawędzie czołowe i 
boczne są zaostrzone (Rys. 8). 

Próbnik zostaje wciśnięty jednym marszem na pełną moŜliwą głębokość i obrócony o 
360o. Ruchem półobrotowym jest wyciągnięty na powierzchnię. Uzyskana próba 
posiada nienaruszoną strukturę geologiczną. Opróbowanie próbnikiem Ŝłobkowym 
powinno poprzedzać kaŜde wiercenie świdrami, którymi zwiercamy grunt, do rzędnej 
osiągniętej wcześniej dzięki próbnikowi Ŝłobkowemu.  
 
 
8. Szpachelka łukowa 
Narzędzie to wykonano z twardej stali o odpowiednio wyprofilowanym brzeszczocie. 
Pozwala bardzo wygodnie oczyścić próbę w próbniku Ŝłobkowym, oczyścić świdry, itp. 
 
 
9. Uchwyt „push / pull” 
Uchwyt składany “push / pull” jest narzędziem ułatwiającym uchwycenie Ŝerdzi na 
dowolnej ergonomicznej wysokości, stosownie do wywieranego na próbnik nacisku lub 
przy wyciąganiu kolumny świdrów. 
Uchwyt ten pozwala na wygodne wciśnięcie próbnika Ŝłobkowego lub wyciągnięcie 
zaciśniętych świdrów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 8 
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RĘCZNY ZESTAW WIERTNICZY TYPU 01.12 

 
 
Przeznaczenie 
Ręczny zestaw wiertniczy typu 01.12 jest przeznaczony do wierceń w gruntach niejednorodnych, 
zarówno w strefie aeracji (ponad zwierciadłem wód podziemnych) jak i w strefie saturacji (poniŜej 
zwierciadła wód podziemnych). W wersji podstawowej zestaw ten pozwala wykonywać odwierty 
na głębokość 7 m. Poprzez dołoŜenie dodatkowych Ŝerdzi i rur osłonowych moŜna osiągnąć 
głębokość do 15 m. 
Prace wiertnicze (do 7 m) moŜe wykonywać nawet jedna osoba, choć szybszy postęp prac 
gwarantuje zespół dwuosobowy.  
Przy pomocy zestawu moŜna pobierać próby gruntu, moŜna takŜe dokonywać odwiertu dla 
zainstalowania studni obserwacyjnej (piezometru kontrolnego) o zewnętrznej średnicy 50 mm. 
 
Wiercenie w strefie aeracji 
Z zestawu wybieramy odpowiedni świder Edelmana, stosownie do rodzaju gruntu, w którym 
będziemy wiercili, oraz uchwyt i składamy te elementy razem tworząc pierwszy człon zestawu 
wiertniczego (patrz opis – „Ręczny sprzęt wiertniczy” oraz Zestaw wiertniczy typu 01.11). 
NaleŜy pamiętać, aby tuleja łącząca złącza bagnetowego została prawidłowo załoŜona i 
zabezpieczona przed rozłączeniem.  
MoŜna rozpocząć wiercenie świdrami o średnicy 10 cm, lub dla ułatwienia sobie pracy świdrami 7 
cm. 
W wybranym miejscu rozpoczynamy odwiert, stawiając świder pionowo na gruncie (Rys. 1) i 

wykonując ok. 1,5 do 2 pełne obroty w prawo, wywierając 
jednoczesny nacisk osiowy na trzon wiertniczy. Następnie zwalniamy 
nacisk na rączki uchwytu i wykonujemy jeszcze ok. 0,5 obrotu, aby 
„zerwać” strukturę gruntu. Wciągamy świder – pobrana próba 
powinna zapełniać wnętrze świdra nie dotykając do sklepienia oczka. 
Świder powinien napełnić się do około ¾ lub maksymalnie 4/5 swojej 
objętości wierconym materiałem. Próba zostaje wysypana lub 
wyciśnięta ręką z próbnika, co wykonujemy w pewnej odległości od 
naszego otworu. Pamiętajmy, aby układać pobrane próby w określonej 
konieczności, zawsze stropem próbki w tym samym kierunku. To 
pozwoli nam na prawidłową analizę profilu geologicznego. 
Usytuowanie odkładanych prób w pewnej odległości od otworu 
zabezpieczy nasze próby przed ich zniszczeniem podczas dalszych 
prac wiertniczych. 

KaŜdy kolejny marsz świdra kontrolujemy, aby odbywał się pionowo dla otrzymania 
prawidłowego, prostopadłego do powierzchni gruntu, otworu wiertniczego.  
W miarę zmian struktury geologicznej naleŜy zmieniać (dostosowywać) odpowiednie końcówki 
wiertnicze. NaleŜy takŜe pamiętać, aby wykonywać prace na odpowiedniej, ergonomicznej 
wysokości, aby nie naraŜać się na przesilenie kręgosłupa.  
W miarę postępu wiercenia dokładamy Ŝerdzie dla przedłuŜenia trzonu wiertniczego. Po 
osiągnięciu około trzech metrów trzeba mieć na uwadze, Ŝe wyciągany z otworu zestaw jest dość 
długi i wymaga rozłączenia. Wykonujemy tą czynność utrzymując zestaw pionowo jedną ręką, 
drugą rozłączamy złączkę bagnetową i odkładamy górną część trzonu na bok. Dla bezpieczeństwa 
naszego, osób będących w pobliŜu, a takŜe dla bezpieczeństwa zestawu, powinno się rozdzielać 
trzon na odcinki nie dłuŜsze niŜ 3 metry. 
JeŜeli zaczniemy zbliŜać się do zwierciadła wód podziemnych, odwiercony materiał będzie coraz 
bardziej wilgotny, następnie mokry, aŜ wreszcie zacznie spływać po powierzchni świdra. Oznacza 
to, Ŝe osiągnięty został poziom zwierciadła wody podziemnej. Powinniśmy pomierzyć jego 

 
Rys. 1 
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wysokość przyrządem z taśmą i zapisać tę wartość. MoŜe to mieć znaczenie dla dalszej analizy 
geologicznej czy hydrogeologicznej.  

JeŜeli nie zamierzamy kontynuować wiercenia poniŜej zwierciadła 
wód, moŜemy uzyskać jeszcze jedną próbę gruntu poniŜej 
zwierciadła wody, stosując próbnik podciśnieniowo – tłokowy.  
Próbnik naleŜy przygotować, zaczepiając za ucho jego Ŝerdzi linkę 
z karabinkiem, a następnie połączyć złącze próbnika z Ŝerdziami. 
Trzeba sprawdzić czy tłok próbnika jest w jego dolnym połoŜeniu. 
Następnie naleŜy opuścić próbnik do otworu poluzowując takŜe 
linkę i w miarę potrzeb dołączając dodatkowe Ŝerdzie. Gdy dolna 
część próbnika oprze się o dno otworu (na dnie musi być woda), 
naleŜy naciągnąć (z wyczuciem) linkę, a drugą ręką silnie naciskać 
na Ŝerdzie. MoŜemy lekko napinać linkę i trochę zwalniać napięcie 
(cyklicznie) cały czas naciskając na Ŝerdzie, aŜ przestaniemy 
zauwaŜać zagłębianie się próbnika. Teraz, trzymając linkę silnie 
przyciśniętą do Ŝerdzi, wyciągamy próbnik (pamiętając o 
odłączaniu segmentów Ŝerdzi, aby trzon się nie wygiął).  
Kładziemy próbnik, odłączamy wszystkie Ŝerdzie, chwytamy za 
Ŝerdź próbnika (z uchem) jedną ręką, a drugą ciągniemy próbnik 
ku sobie. W ten sposób pobrana próba zostanie wyciśnięta z 
próbnika – podobnie jak kiełbasa (Rys. 2). 
Próbę powinno się wycisnąć na arkusz folii lub do 
przygotowanego Ŝłobka (1/2 rury o średnicy około 45 – 50 mm, 
długości około 80 cm). 
Próbnikiem podciśnieniowo – tłokowym pobierać moŜna tylko 
nawodnione struktury gruntu o charakterze miękko plastycznym 
lub struktury piaszczyste. 
 
Wiercenie w strefie saturacji 
Dalszy postęp wiercenia w strefie poniŜej nawierconego 
zwierciadła wody moŜe się odbywać w rurach osłonowych, jeŜeli 

mamy do odwiercenia struktury piaszczyste. Jeśli jednak wiercony otwór jest wykonywany w iłach, 
glinach lub podobnych utworach miękkoplastycznych, wtedy kontynuujemy wiercenie świdrami 
Edelmena. 
Decyzję o uŜyciu rur osłonowych podejmujemy, gdy stwierdzimy, Ŝe ze świdrów Edelmana (takŜe 
ze świdra do piasków gruboziarnistych) spływa materiał i nie udaje się go wydobyć na 
powierzchnię. W takiej sytuacji przygotowujemy zestaw rur osłonowych do zainstalowania w 
otworze. Znając głębokość juŜ dokonanego odwiertu skręcamy dwie lub trzy rury. JeŜeli wcześniej 
wierciliśmy świdrami o średnicy 7 cm, teraz musimy otwór poszerzyć stosując jeden ze świdrów o 
średnicy 10 cm. Nadmiar materiału powstałego w trakcie rozwiercania, który osunął się na dno 
otworu usuwamy stosując świder rurowy. Następnie na dolną rurę nakręcamy but i opuszczamy 
zestaw rur do otworu. Na górną rurę zakładamy stalową obejmę zaciskając zamek tak, aby rura była 
mocno zamocowana. W miarę potrzeby, jeśli otwór został nawiercony głębiej niŜ 2 – 3 m, 
dokładamy kolejne rury, aby but tnący oparł się o dno otworu, a górna rura wystawała nie więcej 
niŜ 1 m powyŜej powierzchni gruntu. Na górny gwint zakładamy głowicę osłonową, aby chronić go 
podczas prac szlamówką (Rys. 3). 
Gdy trzon rur jest juŜ w otworze, wlewamy do rur wodę tak, aby jej poziom był zdecydowanie 
wyŜszy niŜ poziom naturalny nawierconego zwierciadła. Parcie słupa wody znajdującego się w 
rurach powstrzyma napływ materiału spod buta tnącego (Rys. 4). 
Teraz do otworu wkładamy szlamówkę zamocowaną do Ŝerdzi połączonych z uchwytem. Gdy 
szlamówka dotknie dna otworu, rozpoczynamy rytmiczne, energiczne jej podnoszenie i 
opuszczanie. 

 
 

 
Rys. 2 
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Zawór zwrotny w dnie szlamówki będzie powodował, Ŝe na skutek 
opuszczania i podnoszenia szlamówkę będzie napełniała zawiesina 
materiału i wody. Rury osłonowe będą się zagłębiały w miarę, jak 
materiał będzie dostawał się do szlamówki. Co pewien czas (po 
kilku / kilkunastu energicznych pompowaniach) szlamówkę szybko 
wyciągamy z rury i wylewamy jej zawartość w pewnej odległości 
od stanowiska pracy, aby nie zabrudzić bezpośredniego otoczenia 
otworu (Rys. 5). 
W trakcie pracy szlamówką trzeba pamiętać o uzupełniania wody w 
otworze. Aby szlamówka prawidłowo napełniała się materiałem 
powinno się tak nią operować, aby złączka Ŝerdzi przy głowicy 
osłonowej znajdowała się przez cały czas na wysokości krawędzi 
głowicy. 
Niekiedy rury zagłębiają się bardzo powoli lub wręcz nie zagłębiają 
się wcale. NaleŜy wówczas wywrzeć nacisk na stalową obejmę 
(zawsze znajdującą się w górnej części rury) pokręcając nią 
jednocześnie, a wraz z nią takŜe rurami. Pamiętać trzeba, aby obrót 
kolumną rur odbywał się zawsze w kierunku zgodnym z typem 

gwintu jaki jest w naszych rurach: w rurach z gwintem prawoskrętnym 
(zestaw 01.12.SO) – w prawo; w rurach z gwintem lewoskrętnym (zestaw 
01.12.SA) – w lewo. Pomyłka moŜe nas kosztować utratę rur, które mogą się 
rozkręcić.  
Dla polepszenia warunków pracy i jej przyspieszenia moŜna uŜyć 
metalowych platform. Pierwszą platformę zakładamy na powierzchni gruntu 
tak, aby rura przechodziła przez jej kołnierz.  
Ta platforma będzie spełniała dwojaką rolę. Będzie prowadnicą dla rur i 
„kołnierzem” chroniącym przed napływem do otworu wody rozlewanej 
podczas pracy szlamówką. Napływ wody z powierzchni gruntu pomiędzy 
rurę a ścianki otworu moŜe spowodować, Ŝe ta przestrzeń wypełni się 
rozmytym materiałem i kolumna rur zostanie „usztywniona”, co utrudni 
zarówno jej zagłębianie się, jak i późniejsze wyciągnięcie z otworu. 
Drugą platformę umieszczamy na silnie zaciśniętej stalowej obejmie 
umieszczonej około 50 cm ponad powierzchnią terenu. Stajemy na niej i 
pracując szlamówką w sposób wyŜej opisany jednocześnie wywieramy 
naszym ciałem nacisk na kolumnę rur, znacznie przyspieszając jej 
zagłębianie się (Rys. 6). 
W miarę postępu w wierceniu (szlamowaniu) dokręcamy kolejne rury i 
dokręcamy kolejne Ŝerdzie, aŜ osiągniemy zaplanowaną rzędną odwiertu.  
JeŜeli celem naszego wiercenia było jedynie osiągnięcie zaplanowanej 
głębokości i pobranie prób w trakcie wiercenia, moŜemy teraz wyciągnąć 
kolumnę rur, podnosząc ją maksymalnie o dwa metry (dwie rury) 
pamiętając, aby zawsze pozostawiać jedną stalową obejmę dobrze zaciśniętą 
na rurze, jako zabezpieczenie przed wpadnięciem rur do otworu. 
Rozkręcanie rur odbywa się przy pomocy obu obejm zaciśniętych na 
sąsiednich rurach i uŜyciu ich jako kluczy. Czasami trzeba wywrzeć 
znaczący nacisk na uchwyt obejm, aby rury rozkręcić (Rys. 7). 

Po wydobyciu rur z otworu naleŜy otwór zaczopować bentonitem, aby zabezpieczyć nawierconą 
warstwę wodonośną przed zanieczyszczeniem.  
W wykonanym odwiercie, przed wydobyciem rur, moŜna zainstalować studnię obserwacyjną, tzw. 
piezometr.  
Po zakończeniu prac wiertniczych sprzęt naleŜy dokładnie umyć czystą wodą, wysuszyć i 
zakonserwować. 

 
Rys. 3 

 
Rys. 4 
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Ogólne zalecenia przy wykonywaniu wierceń z uŜyciem rur 
osłonowych i szlamówki 

 
1. Wiercąc otwór w strefie aeracji staramy się, aby oś otworu była moŜliwie pionowa – to ułatwi 

nam dalsze prace wiertnicze, a takŜe instalacyjne, gdy będziemy chcieli załoŜyć np. piezometr. 
2. Podczas wiercenia świdrami lub pracy szlamówką narzędzie urabiające powinno nieco 

wyprzedzać krawędź dolną (tnącą) buta, lecz nie więcej niŜ około 5 – 8 cm. 
3. Zawsze utrzymujemy wysoki poziom wody roboczej w rurze osłonowej – wyŜszy niŜ 

nawiercone zwierciadło wody. To ograniczy tworzenie się tzw. „korka” w dolnej części rur 
osłonowych. Korek tworzy się na skutek napływu urabianego materiału do rury, co jest 
spowodowane róŜnicą ciśnień słupa wody w warstwie wodonośnej i w rurze osłonowej.  

4. Podczas uzupełniania wody roboczej w rurach osłonowych uwaŜamy, aby nie rozlewać jej 
wokół wierconego otworu, gdyŜ spływająca na zewnątrz rur woda rozpłukuje materiał na 
powierzchni, który dostając się między kolumnę rur a grunt moŜe spowodować ich 
zablokowanie i znaczne utrudnienie dalszych prac.  

5. Gwinty rur osłonowych naleŜy utrzymywać w czystości. Przed połączeniem kolejnych 
odcinków myjemy je czystą wodą, spłukując piasek z powierzchni części gwintowanych. 
Nigdy nie stosujemy smaru na gwinty rur. Tłuszcz wraz z piaskiem tworzy pastę utrudniającą 
rozkręcanie rur, a nawet trwałe ich uszkodzenie.  

6. Podczas pracy szlamówką w utworach Ŝwirowych i piaskach gruboziarnistych nie wykonujemy 
obrotu kolumną rur, co zmniejszy niebezpieczeństwo zablokowania szlamówki w rurach 
osłonowych. 

7. Podczas wyciągania rur z otworu zawsze wykonujemy powolny ruch obrotowy całą kolumną w 
prawo (dla zestawu 01.12.SO) lub w lewo (dla zestawu 01.12.SA). 

 

 
Rys. 5 

 
Rys. 6 

 
Rys. 7 
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8. Rozkręcanie rur wykonujemy odcinkami co 1 – 2 metrów, mocując stalową obejmę na dolnej 
rurze tak, aby moŜna było go przytrzymać stopą na gruncie. Na górnej rurze zaciskamy uchwyt 
na wygodnej (ergonomicznej)  wysokości, tak aby było moŜna wywrzeć najbardziej efektywny 
nacisk na rączki, pozwalający rozkręcić rury.  

9. Po zakończeniu prac pamiętamy o zaczopowaniu otworu, aby nie dopuścić do spływu 
zanieczyszczeń powierzchniowych do warstwy wodonośnej. Wykonujemy to granulatem 
bentonitowym, laskami bentonitu lub w ostateczności rodzimym materiałem wydobytym z 
otworu podczas wiercenia. 


