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Znaki stosowane w tej instrukcji 
 
���� JeŜeli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej stronie), oznacza to, Ŝe podana zostanie 

waŜna wskazówka. 
! JeŜeli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej stronie), oznacza to, Ŝe podane zostanie 

waŜne ostrzeŜenie co do niebezpieczeństwa dla uŜytkownika lub moŜliwości uszkodzenia sprzętu. 
 

1. Opis 
 
Standardowy zestaw próbnika torfowego składa 
się między innymi z próbnika torfowego i części 
dolnej świdra Edelmana, części górnej z 
rozłącznym uchwytem, Ŝerdzi, uchwytu 
push/pull, Ŝerdzi penetracyjnej i innych 
akcesorii. Wszystkie części mają połączenia 
gwintowe. Cały zestaw jest przechowywany w 
aluminiowej skrzyni.     
 
1.1 Próbnik torfowy 
 
Część dolna próbnika torfowego ze stali 
nierdzewnej posiada korpus próbnika składający 
się z półokrągłej sekcji na próbki lub „Ŝłobka” 
(1) z masywnym stoŜkiem (2) w swojej dolnej 
części. śłobek posiada krawędź tnącą i jest 
zamykany przez łopatkę lub inaczej „płetwę” (3) 
zamocowaną do korpusu próbnika. Szerokość 
górnego i dolnego końca łopatki jest taka sama 
jak szerokość próbnika, lecz łopatka jest szersza 
w swej środkowej części. Wystająca, 
zaokrąglona część posiada krawędź tnącą.  
 
Masywny stoŜek słuŜy do wyciskania gleby na 
bok podczas wciskania próbnika. W tym stadium 
łopatka próbnika uszczelnia próbnik. Gdy 
próbnik zostaje obrócony o pół obrotu (180 o) w 
celu napełnienia, opór powoduje, Ŝe łopatka 
pozostaje w miejscu. Gdy próbnik jest 
wyciągany, druga strona łopatki uszczelnia 
próbnik.  
 
Część robocza próbnika torfowego ma długość 
50 cm. Średnica próbnika ma 50 mm. 
 
Część górna mierzy 60 cm i ma rozłączalny, 
syntetyczny uchwyt. śerdzie przedłuŜające 
mierzą 1 m. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Próbnik torfowy, widok boczny (prawy) i część 
poprzeczna (lewy). 
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1.2 Świder Edelmana, typ kombi 
 
Korpus świdra Edelmana (patrz rysunek) ma kształt stoŜkowy i składa się z dwóch 
płyt (1) połączonych w stoŜku (2). Górne części płyt są zespawane w klamrę (3), 
która jest połączona z trzonem świdra (4). Płyty są sklepione i po wejściu gleby 
próbka jest wycinana i prosto wprowadzana do środka świdra. Sklepienie płyt nie 
tylko sprzyja wycinaniu próbki, ale równieŜ zapewnia pewne trzymanie próbki i 
pozwala na spokojne opróŜnianie świdra.    
 
Średnica świdra Edelmana, typ kombi (mierzona po przekątnej pomiędzy płytami 
w najszerszej części korpusu świdra) wynosi 10 cm, płyty mają szerokość 50 mm. 
Zapewnia to dobre trzymanie umiarkowanie spoistych gleb, podczas gdy gleby 
spoiste mogą być łatwo wyciągnięte. 
 
1.3 Oprzyrządowanie  
 

Uchwyt push / pull. 
Uchwyt push / pull ma dwie części, które moŜna zamocować 
dookoła Ŝerdzi.  
Konstrukcja uchwytu pozwala na pewne trzymanie Ŝerdzi po 
jednorazowym ściśnięciu dwóch części uchwytu. 
 

śerdź penetracyjna. 
śerdź penetracyjna z włókna szklanego 
mierzy 105 cm i jest wyposaŜona w 
stoŜek o średnicy 19 mm. śerdź jest 
dobrze izolowana; zapewnia to 
bezpieczne sprawdzanie podłoŜa w celu 
wykrycia kabli, przewodów i rur we 
wszystkich typach gleb.  
 

2. Instrukcja bezpieczeństwa 
 
! Zanim rozpoczniesz wiercenie sprawdź podłoŜe na obecność kabli, przewodów i rur (zasięgnij 

informacji w magistracie lub w innych stosownych organizacjach). UŜywaj Ŝerdzi penetracyjnej dla 
bezpiecznego sprawdzenia miejsca wiercenia. Jeśli to konieczne, wybierz inne miejsce. 

! Podczas wiercenia, trzymaj świder za jego uchwyt syntetyczny. Jest on całkowicie izolowany, co 
zapewnia bezpieczeństwo po zetknięciu z kablem elektrycznym. 

! Przy pracy z próbnikiem torfowym nie uŜywaj siły. UŜycie siły moŜe spowodować skręcenie łopatki, 
która moŜe się zgiąć lub złamać. 

! Zestaw wiertniczy o dł. powyŜej 4 m powinien być trzymany w częściach. Zapobiegnie to uszkodzeniu 
Ŝerdzi i zredukuje ryzyko uderzenia końcówką świdra osoby trzeciej. 

! Bądź ostroŜny podczas burzy z piorunami. Uderzenie błyskawic często ma miejsce w otwartym terenie, 
w szczególności podczas trzymania metalowego świdra. 
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3. UŜytkowanie próbnika torfowego i świdra Edelmana 
 
3.1 Próbnik torfowy 
 
!  Zanim rozpoczniesz wiercenie sprawdź podłoŜe na obecność 

kabli, przewodów i rur (zasięgnij informacji w magistracie lub 
w innych stosownych organizacjach). UŜywaj Ŝerdzi 
penetracyjnej dla bezpiecznego sprawdzenia miejsca 
wiercenia. Jeśli to konieczne, wybierz inne miejsce. 

 
1. Przykręć syntetyczną rączkę do górnej części. 
 
2. Połącz dolną część Ŝerdzi z górną częścią próbnika. Jeśli to konieczne    

uŜyj klucza 20x22 do dociągnięcia połączenia. 
 
3. Obróć łopatkę próbnika aby całkowicie uszczelniała próbnik. 

Wystająca część łopatki powinna pokrywać płaską, nie tnącą krawędź 
próbnika. 

 
4. Wciskaj próbnik pionowo w glebę lub w wodę, bez przekręcania go, na 

wybraną głębokość. Łopatka uszczelnia próbnik, chroniąc to przed 
napełnieniem. Masywny stoŜek wyciska glebę na boki. Krawędź tnąca 
wcina się w glebę. 

 
 
!  Podczas wiercenia, trzymaj świder za jego uchwyt syntetyczny. Jest on całkowicie izolowany, co 

zapewnia bezpieczeństwo po zetknięciu z kablem elektrycznym. 
 
 
5. Na wybranej głębokości przekręć próbnik o pół obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przyrząd wykona 

półokrąg, wokół zawiasów łopatki. Opór spowoduje, Ŝe łopatka będzie nieruchoma, natomiast próbnik przetnie 
się przez glebę i po zakończeniu półobrotu będzie całkowicie wypełniony materiałem próbki (patrz rysunek 
poniŜej). Łopatka trzyma próbkę w środku próbnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wyciągaj próbnik pionowo; trzymaj swoje plecy prosto i zegnij kolana dla ochrony przed zranieniem. Łopatka 

całkowicie uszczelnia próbnik, tak więc próbka nie będzie się mieszała z górnymi warstwami gleby. Jeśli to 
konieczne uŜyj uchwytu push / pull aby zapewnić pewny chwyt w dogodnej pozycji. 

 
����  W bardzo wodnistej glebie lub otwartej wodzie wyciągaj próbkę łagodnie ją obracając dla pewności, Ŝe 

łopatka pozostaje w swojej pozycji. Dodatkowo w otwartej wodzie prąd moŜe spowodować otwarcie 
próbnika. Obróć próbnik aby zapewnić dociskanie łopatki przez prąd wody. 
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7. Po wyciągnięciu połóŜ próbnik płasko na ziemi z łopatką na górze. 
Obrócenie łopatki o pół obrotu w pozycji poziomej oczyści próbnik, 
pozostawiając prawie nie naruszoną próbkę na łopatce. 

 
! Zestaw wiertniczy o dł. powyŜej 4 m powinien być trzymany w 

częściach. Zapobiegnie to uszkodzeniu Ŝerdzi i zredukuje ryzyko 
uderzenia końcówką świdra osoby trzeciej. Ma to zastosowanie 
przy wciskaniu i wyciąganiu próbnika. 

! Bądź ostroŜny podczas burzy z piorunami. Uderzenie błyskawic 
często ma miejsce w otwartym terenie, w szczególności podczas 
trzymania metalowego świdra. 

 
Pewne uwagi: 
 
� MoŜliwe jest wiercenie na wybraną głębokość aby pobrać próbkę (próbka z wybranej głębokości). zazwyczaj 

wstępne wiercenie na wybraną głębokość nie jest konieczne.  
 
� Aby określić głębokość próbowania (szczególnie w otwartej wodzie) zalecane jest zastosowanie znaków 

skalujących na Ŝerdziach przedłuŜających (elastyczna taśma lub tulejka). 
 
� Gruboziarniste, włókniste i kamieniste gleby mogą powodować złe uszczelnienie próbnika przez łopatkę. 

MoŜe to skutkować utratą próbki. 
 
�  Opór podczas wciskania  masywnego stoŜka i łopatki moŜe utrudniać próbowanie w twardych glebach. Opór 

moŜe spowodować skręcenie korpusu próbnika, lub wygięcie łopatki. W tym przypadku zaleca się wstępne 
nawiercenie przy uŜyciu świdra Edelmana (patrz punkt 3.3). 

 
3.2 Świder Edelmana, typ kombi 
 
1. Trzymaj świder za rączkę i oprzyj go o glebie w pozycji pionowej (patrz rysunek). 
 
2. Przy 2 ¼ obrotu, świder powinien zagłębić się na 10 cm. Korpus świdra będzie wypełniony prawie  

nienaruszonym materiałem. ZaleŜnie od typu gleby mogą być konieczne dodatkowe obroty. 
 
���� Zawsze obracaj świder zgodnie z ruchem wskazuwek zegara. 
 
3. Zetnij próbkę obracając świder o jeden pełny obrót 

(360o), bez wciskania, i wyciągnij świder lekko go 
obracając. 

 
4. Aby uwolnić spoisty materiał trzymaj świder 

przekrzywiony na powierzchni (patrz rysunek), obróć 
go o 180o wciskając go w ziemię. Próbka powinna się 
odłączyć samoczynnie i moŜe być wyciągnięta ręcznie 
lub poprzez lekkie opukanie świdra. Umiarkowanie 
spoisty materiał odłączy się natychmiast samoczynnie. 
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5. Po wstępnym nawierceniu moŜna rozpocząć próbowanie za 
pomocą próbnika torfowego (patrz rysunek i punkt 3.1). 

 
Uwaga: 
 
� Nie przepełniaj korpusu świdra. Zbyteczny materiał będzie 

oblepiał nawiercony otwór, co będzie utrudniało wyciąganie 
następnych próbek. Podczas wiercenia pod powierzchnią wód 
gruntowych przepełniony świder będzie działał jak zatyczka, co 
utrudnia wyciąganie próbki i skutkuje utratą materiału próbki. 

 
� Utrata materiału próbki. Wyciągaj świder z próbką lekko go 

obracając, nie podnoś go bezpośrednio. 
 

4.  Zastosowanie 
 
Próbnik torfowy jest odpowiedni do uŜycia w glebach wodnistych, 
glebach kohezywnych tj. glebach bagnistych, torfowych i 
zanurzonych („osady denne”). MoŜe on być równieŜ stosowany do 
próbowania proszków i granulatów – jak materiały trzymane w 
duŜych workach, cięŜarówkach i bębnach. Zestaw standardowy 
pozwala na próbowanie do głębokości do 10 m.  
 
Próbnik torfowy moŜe być stosowany do próbowania na wybranej 
głębokości bez wstępnego nawiercania. W przypadku gleb twardych 
(jak glina), próbowanie próbnikiem torfowym powinno zostać 
poprzedzone wstępnym nawierceniem świdrem Edelmana typu 
kombi.     
 
Próbnik torfowy ma zastosowanie przy pobieraniu prób o lekko 
naruszonej strukturze przy: 
 
� Badaniach środowiska. 
� Badaniach gleb torfowych (struktura, profile glebowe). 
� Badaniach roślinności wodnej. 
� Badaniach paleontologicznych i badaniach pyłów. 
� Próbowanie proszków i granulatów. 
� PodłoŜa filtracyjne i z piaskiem i aktywnym węglem. 
 

5. Rozwiązywanie problemów 
 
� Odczuwany jest znaczny opór podczas wciskania próbnika w twarde warstwy gleb (takich jak glina, piasek 

lub Ŝwir) lub w gleby gruboziarniste, włókniste i kamieniste. Jeśli warstwy te są warstwami wierzchnimi 
moŜna uŜyć świdra Edelmana do przewiercenia wstępnego. 

 
� Nastąpiła utrata próbki podczas wyciągania próbnika spowodowana złym uszczelnieniem próbnika przez 

łopatkę. Spowodowane to moŜe być dostaniem się gleby o strukturze gruboziarnistej, włóknistej lub Ŝwiru 
pomiędzy łopatkę a próbnik. W takiej sytuacji nie jest moŜliwe próbowanie.      
Bardzo wodniste gleby lub otwarta woda moŜe być równieŜ powodem utraty próbki. Unoś próbnik łagodnie 
obracając go, aby zapewnić uszczelnienie próbnika przez łopatkę. W dodatku, w wodach otwartych prąd 
wody moŜe powodować otwarcie próbnika. Obracaj próbnik, aby prąd wody dociskał łopatkę do próbnika. 

 
� Próbowanie moŜe być nieskuteczne, jeŜeli łopatka nie ma dostatecznego oporu. Próbnik torfowy jest 

nieodpowiedni do próbowania w wodnistych glebach nie zapewniających dostatecznego oporu do 
wyciągnięcia próbki. W takim przypadku zalecane jest uŜycie Multipróbnika (dostępny równieŜ w firmie 
Eijkelkamp Agrisearch Equipment). 
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 6. Konserwacja 
 
� Zalecane jest trzymanie sprzętu w dobrych warunkach poprzez płukanie go w trakcie uŜytkowania. Czyść 

połączenia z gwintem stoŜkowym uŜywając stalowej szczotki.  
 
� Czyść świdry po uŜyciu wodą kranową, po czym dobrze je susz. ZłóŜ sprzęt w torbie transportowej po jego 

wysuszeniu  
 
� Korpus świdrów Edelmana nie wymaga ostrzenia. W normalnych warunkach utlenianie nie jest szkodliwe dla 

świdra i zniknie po jego uŜyciu. Aby uniknąć nadmiernego utleniania podczas przechowywania świdrów 
Edelmana, naleŜy zastosować wazelinę.  

 
 
    
  
 
  
     
 

 
  

        
                                                        


