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PRÓBNIK OSADU DENNEGO  TYPU EKMANN 
f-my KC – Denmark 

nr kat. 12.000 
 

Próbnik osadów dennych typu Ekmann jest próbnikiem typu "skrzynkowego".  Jest 
wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej (AISI 316).  Służy do poboru prób 
powierzchniowych z dna zbiorników wodnych, rzek  oraz zbiorników osadnikowych. 
Powinien być stosowany dla osadów o charakterze miękko plastycznym lub do 
osadów piaszczystych. Nie powinno się stosować próbnika do poboru osadów z 
grubym żwirem lub kamieniami ze względu na możliwość uszkodzenia szczęk. 
W osadach miękko plastycznych można uzyskiwać dobre próby o charakterze NNS. 
Powierzchnia poboru próby wynosi 225 cm². Waga przyrządu 5.6 kg. Pojemność 
próbnika wynosi 5 l, jednak należy pamiętać, że szczęki mogą uniemożliwić pobranie 
próby o takiej objętości gdy oprą się o bardziej skonsolidowany osad. 
Ze względu na konstrukcję próbnika – sprężynowo zamykane szczęki, należy 
posługiwać się tym urządzeniem bardzo ostrożnie aby nie ulec skaleczeniu lub 
poważniejszemu wypadkowi. W dalszej części zostaną opisane zasady 
bezpiecznej pracy z próbnikiem. 
 
OPIS DZIAŁANIA. 
Regulacja mechanizmu zwalniającego. 
Przed rozpoczęciem pomiarów 
należy przeprowadzić regulację 
mechanizmu zwalniaka (jeśli 
zwalniak działa nieprawidłowo). 
W tym celu należy kluczem 
imbusowym (hexagonalnym) 
poluzować śrubę blokującą 
blokadę zbijaka.  Następnie 
przesunąć blokadę tak aby  bolece 
zaczepowe linek szczęk  chowały 
się całkowicie w płycie oporowej i 
dokręcić śrubę imbusową. 
Linkę nośną próbnika (najlepsza 
jest pleciona lina nylonowa o 
średnicy max.  6 mm) przewlec 
przez  rurkę będącą jednocześnie 
prowadnicą zbijaka. Zawiązać 
podwójny węzeł lub tzw. ósemkę 
aby koniec linki bardzo solidnie był 
zabezpieczony przed 
wyciągnięciem z mechanizmu 
zwalniającego. 
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Kontrolę prawidłowości pracy zwalniaka  można przeprowadzić w następujący 
sposób: 
Do próby będą potrzebne dwie osoby. Próbnik ustawić na podłodze w pozycji 
pionowej. Jeden koniec linki nośnej mocujemy w próbniku przewlekając go przez 
tuleję zwalniaka i robiąc węzeł u dołu (patrz rys) natomiast drugi koniec należy 
przewlec przez otwór  w    posłańcu.   
 

  
 
Przesunąć posłańca po lince na odległość ok. 1 m od próbnika i utrzymując posłańca 
jedną ręką, drugą lekko naprężyć linkę.  
 

 
Druga osoba  posługując się sznurkiem (jest przy narzędziach do naprężania linek 
szczęk) uchwyconym tak, aby tworzył oko zakłada je na jeden z  bolców  
zaczepowych lekko go napinając. Teraz  należy zwolnić posłańca, który opadając po 
naprężonej lince nośnej uderzy w zbijak powodując jego ruch po prowadnicy. Bolce  
zaczepowe zbijaka przesuną się ku dołowi, a oko sznurka  zostanie  uwolnione z 
bolca.  
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Jeżeli regulacja była poprawna i dwie, trzy próby działania wypadną pomyślnie 
należy imbusową śrubę blokady zbijaka dokręcić mocniej aby nie zluzowała się po 
wielokrotnym  uderzaniu posłańca o zbijak w czasie pobierania prób.  
Gdyby jednak wstępna próba działania mechanizmu wypadła nie zadawalająco (zbyt 
łatwe uwolnienie oka sznurka lub uderzenie posłańca nie odblokowałoby zaczepu 
aby oko zostało uwolnione) wówczas regulację trzeba ponowić przesuwając blokadę 
zbijaka w górę lub w dół aż mechanizm będzie działał poprawnie. Należy pamiętać 
o końcowym dokręceniu śruby blokującej. 
UWAGA: nigdy nie dokonywać próby zwalniaka z założonymi linkami szczęk i 
napiętymi sprężynami bez całkowitego zanurzenia próbnika Ekmann'a  w 
wodzie.  
Próba wykonana bez zanurzenia, może spowodować uszkodzenie zaczepów 
linek, ich zerwanie lub być przyczyną wypadku (zamykające się sprężynowo 
szczęki mogą skaleczyć lub nawet obciąć palec). 
Konstrukcja systemu napinania i zwalniania linek w próbniku Ekmann'a jest 
przystosowana do pracy w środowisku o większej gęstości niż powietrze 
(naturalny opór  wody sprawia, że system działa poprawnie w wodzie a nie w 
powietrzu). 
 
PRZYGOTOWANIE PRÓBNIKA DO PRACY. 
Instalowanie linki nośnej. 
Operowanie próbnikiem Ekmann'a 
odbywa się  przy pomocy linki nośnej i 
posłańca, który, po opuszczeniu 
próbnika na dno, zostaje puszczony 
swobodnie po lince i uderzając w 
mechanizm wyzwalający,  powoduje 
uwolnienie linek naprężających i 
zamknięcie próbnika . 
Do obsługi próbnika można użyć linki 
nylonowej plecionej o średnicy max. 6 mm lub 
linki stalowej nierdzewnej  (względnie  
cynkowanej  powlekanej  otuliną  z  PCV)  

średnicy  2 lub 3 mm.  
Linkę nośną próbnika należy  
przewlec przez posłańca a następnie 
przez rurkę będącą jednocześnie 
prowadnicą mechanizmu 
zwalniającego.  
Jeśli używamy linki nylonowej,  po przewleczeniu wykonujemy podwójny 
węzeł lub tzw. ósemkę aby koniec linki bardzo solidnie był zabezpieczony 
przed wyciągnięciem z mechanizmu zwalniającego. 
Stosując linkę stalową zakładamy, po jej przewleczeniu przez mechanizm 
zwalniający, zacisk. Sposób założenia zacisku  pokazano na fotografiach. 
 



 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, 71-220 SZCZECIN, 
Tel/fax: 91 482 60 87    E-Mail: geomor@geomor.com.pl      Internet: www.geomor.com.pl 

NIP 955-16-51-778     REGON: 810988668      Konto bankowe:  58124039721111000042522889 
Sąd Rejonowy w Szczecinie,   XIII Wydział Gospodarczy KSR nr: 0000034330,    Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN 5

Bardzo jest ważne aby zacisk został prawidłowo i pewnie zamontowany gdyż 
nieprawidłowe mocowanie grozi utratą próbnika. 
Wkręt zaciskający należy dokręcić mocno lecz 
należy bacznie uważać aby nie zerwać gwintu. 
Zacisk powinien  być zamontowany tuż nad 
końcówką linki (patrz strzałka).  
Końcówka linki stalowej została zabezpieczona 
specjalną tulejką, która tworzy naturalne zgrubienie na 
lince blokując zacisk przed obsunięciem  się. 
Przed  przystąpieniem do poboru prób należy 
sprawdzić.  

1. Działanie mechanizmu zwalniającego i stan 
linek napinających szczęki 

2. Linkę nośną (czy nie jest przetarta, zbutwiała 
lub skorodowana) i jej mocowanie 

3. Swobodę obrotu szczęk i pokryw rewizyjnych 
4. Śruby mocujące próbnik 

 
Próbnik wyposażony jest w narzędzia ułatwiające naprężenie linek napinających. 
Linki napinające można naprężać dwoma sposobami:  

1. Naprężanie sprężyn  z użyciem 
"zaczepu" 

2. Naprężanie linek rękoma 
 
Naprężanie linek szczęk z użyciem 
"zaczepu" do sprężyn 

Postawić próbnik na równym podłożu 
np. deska na dnie łodzi). Sprężyny 
szczęk pozostają w pozycji swobodnej 
– rozprężone. 
Pomiędzy listwę mechanizmu 
zwalniającego a pałąk nośny wsunąć 
blokadę mechanizmu wyzwalającego, 
która uniemożliwi przypadkowe 
otwarcie się zwalniaka.  
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Jeden koniec sprężyny (od strony 
próbnika) ułożyć w występie oporowym 
następnie  jedną rękę położyć na 
pokrywach rewizyjnych i mocno 
przycisnąć próbnik do podłoża. Trzymając 
drugą ręką zaczep sprężyny założyć go 
na jej zewnętrzne ramię. 
 

 
 
Ruchem obrotowym (patrz strzałka na 
ryc. poniżej) napiąć sprężynę i zaczepić 
jej koniec w występie oporowym drugiej 
szczęki. 
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Zdjąć "zaczep"  i wykonać powyższe czynności dla napięcia sprężyny po drugiej 
stronie próbnika. Próbnik jest przygotowany do opuszczenia do wody.  
 
 
 
Naprężanie linek rękoma 

Założyć  sprężyny tak aby szczęki  znajdowały się 
w pozycji "zamknięte". 
Pomiędzy listwę mechanizmu zwalniającego a 
pałąk nośny wsunąć blokadę mechanizmu 
wyzwalającego. Próbnik ustawić pionowo na 
twardym podłożu i silnie uchwycić jedną ręką za 
pałąk nośny. Drugą ręką uchwycić za zaczep linki i 
powoli ciągnąć napinając sprężynę aż będzie 
można założyć oczko zaczepu na bolec zwalniaka. 
To samo wykonać z linką napinającą drugą 
szczękę. 
Należy postępować ostrożnie aby  podczas 
napinania sprężyny nie wypuścić z ręki 
zaczepu linki, gdyż rozprężająca się sprężyna 
może spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
okaleczenie obsługującego. 
Gdy szczęki próbnika są już rozwarte a zaczepy 
linek naprężających zamocowane na bolcach 
zwalniaka można ostrożnie przenieść przyrząd do 
miejsca, w którym zostanie użyty.  
 
 
 
 

 
 
Próbnik przygotowany do pobierania 
próby 
 
 
 
POBIERANIE PRÓBY 
Wyjąć klocek rozporowy 
odblokowując zwalniak. Podnieść 
ostrożnie próbnik i wolno luzując 
linkę nośną opuścić przyrząd na dno. 
Należy pamiętać aby w tym czasie 
posłaniec był unieruchomiony w 
taki sposób aby linka swobodnie 
mogła się przez niego przesuwać. 
Posłaniec może być podwiązany 
dodatkową cienką linką aby się nie "wysmyknął" zanim próbnik nie osiądzie na dnie 
badanego zbiornika. 
Linkę lekko  poluzować i pozwolić aby próbnik własnym ciężarem zagłębił się w dnie. 
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Następnie linkę lekko napiąć lecz z takim wyczuciem aby nie unieść próbnika. 
Następnie przesunąć posłańca po lince i zwolnić go aby swobodnie opadł na lekko 
naprężonej lince. Uderzenia posłańca w zbijak daje się odczuć  charakterystycznym 
szarpnięciem linki nośnej.  Natychmiast po zwolnieniu mechanizmu rozpoczynamy 
wyciąganie próbnika.  W początkowej fazie napinamy linę nośną i stopniowo 
zwiększając naprężenie liny aż poczujemy, że próbnik oderwał się od dna, wówczas 
możemy już swobodnie wyciągnąć przyrząd z wody. Pamiętać należy aby podnosząc 
go nie uderzyć obudową w przeszkody jakie mogą być podczas wydobywania 
przyrządu (dno łodzi, wystające elementy  pomostu czy wreszcie jakieś inne 
elementy konstrukcyjne czy odpady pozostawione w  miejscu, w którym prowadzimy 
badania). 
Po wydobyciu próbnika ustawiamy go pionowo, możliwie na równej powierzchni (na 
ziemi, pomoście, pokładzie) i korzystając z klap rewizyjnych w górnej części próbnika  
pobieramy próbkę do pojemnika (woreczka foliowego, słoika lub tp.) wyjmując 
materiał łyżką lub ręką (używaj zawsze rękawic ochronnych bo pobierany materiał 
może być toksyczny lub zawierać np. potłuczone szkło). 
Jeżeli pobieraliśmy próbę z dna o miękkoplastycznym charakterze możemy pokusić 
się o opróżnienie próbnika w taki sposób aby zachować strukturę próbki. 
Powinniśmy się wcześniej wyposażyć w stosownej wielkości kuwetę. Próbnik, po 
wydobyciu z wody, stawiamy pionowo w kuwecie.  
Pomiędzy listwę mechanizmu zwalniającego a pałąk nośny wsuwamy klocek 
rozporowy, który uniemożliwi przypadkowe otwarcie się zwalniaka Ostrożnie 
otwieramy obie szczęki w sposób opisany w punkcie "Naprężanie linek rękoma".  
Po rozchyleniu szczęk ostrożnie unosimy  próbnik o kilka cm i korzystając z 
otwartych klap rewizyjnych popychamy próbkę w dół bacząc jednak aby nie uległa 
zniekształceniom. Czynności te wymagają pewnej wprawy i daleko idącej 
ostrożności. 
Można wyposażyć się w specjalne korytko (kuwetę), o tych samych wymiarach co 
zewnętrzny przekrój  poprzeczny próbnika co uchroni próbę przed "rozpłynięciem 
się". 
Można także pobrać próbki pilotowe. 
Po wydobyciu próbnika na powierzchnię stawiamy go pionowo i otwieramy klapy 
rewizyjne. Korzystając z przezroczystej rurki z plexi lub akrylu wciskamy ją pionowo 
przez całą pobraną próbę. Gdy rurka oprze się o dno próbnika górny koniec rurki 
zaciskamy szczelnie kciukiem (jak w pipecie), rurkę obracamy osiowo i wyciągamy. 
W taki sposób otrzymujemy "mini" rdzeń nadający się do opisu makroskopowego 
warstw. Następnie postępujemy z próbą w wyżej opisany sposób tzn. wydobywamy 
materiał przez klapy rewizyjne lub przez otwarcie szczęk.  
 
Dla kolejnego poboru próby próbnik należy umyć miękką szczotką i przepłukać 
czystą wodą.  
 
 

 
PRZECHOWYWANIE. 
Po zakończeniu pomiarów  próbnik należy umyć szczotką, opłukać czystą wodą i 
wysuszyć. Także linkę należy wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć. Sprawdzić 
próbnik czy nie wykazuje uszkodzeń, czy krawędzie robocze szczęk nie są pogięte. 
Wszelkie uszkodzenia naprawić a w razie konieczności przesłać próbnik do serwisu 
(Geomor-Technik Sp. z o.o. w Szczecinie). 
Jeśli przyrząd jest sprawny można go magazynować.  Należy poluzować sprężyny 
aby nie stracił swej sprężystości. W tym celu ramię sprężyny należy wysunąć z 
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wycięcia oporowego na szczęce, lekko unieść a następnie pozwolić na jej całkowite 
swobodne rozprężenie się. 
W miejsca obrotu lub posuwu elementów (zawiasy szczęk, zawiasy klap rewizyjnych, 
elementy ruchome zbijaka) należy naoliwić olejem  silikonowym (w sklepach z 
artykułami technicznymi – olej silikonowy w spray'u). 
Zabezpieczyć posłańca przed zgubieniem (można go przywiązać do linki nośnej. 
Pamiętajmy aby linka nośna była dobrze wysuszona gdyż wilgotna może ulec 
procesom starzenia (butwienia), co może stać się przyczyną zerwania się próbnika i 
jego utraty. 


