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CZERPACZ RUROWY SYSTEMU KAJAKA 

firmy    KC Denmark 

 
Instrukcja u żytkowania 

 
                                                                    Opis próbnika 
  

Czerpacz rurowy osadów dennych firmy KC 
Denmark (Dania) systemu Kajak przeznaczony jest 
do poboru prób o nienaruszonej strukturze w 
miękkich osadach dennych,  na różnych 
głębokościach. Przyrząd umożliwia pobieranie prób 
osadów i wody z przydennej strefy kontaktowej. 
Operowanie próbnikiem odbywa się zwykle z 
jednostki pływającej wyposażonej w odpowiedni 
żurawik z windą i linę nośną (stalową lub z 
tworzywa sztucznego). 
Czerpacz może być wyposażony w rury (tuby) 
akrylowe długości 50 lub 100 cm mocowane 
szybkozłączem w głowicy próbnika  ze stali 
nierdzewnej. Głowica połączona jest z 
mechanizmem zaworu zamykającego górny otwór 
rury z chwilą wyciągania próbnika z dna, co 
zabezpiecza próbkę przed jej wypadnięciem z tuby. 
W dolnej części rura wyposażona jest w krawędź 
tnącą lub nakręcany but tnący (wycinak). W trakcie 
opuszczania próbnika do dna jego rura jest 
całkowicie otwarta co pozwala na pełny, prawie nie 
zaburzony, przepływ wody przez próbnik oraz 
pobieranie próbki osadu i warstwy kontaktowej bez 
jej zaburzania. 
Próbnik Kajak jest obciążany balastem 
segmentowym.  Balast składa się z sześciu 
ołowianych krążków, które mogą być zdejmowane 
w zależności od potrzebnej siły nacisku jaka jest 
konieczna aby próbnik wcisnąć w osad denny. 
Balast standardowy (6 krążków) może być 
zwiększony o kolejne sześć krążków. Operacja ta 
wymaga także wymiany śrub mocujących na 
dłuższe. 
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Gumowy zawór stożkowy, przed opuszczeniem próbnika, zostaje podniesiony  w górne 
położenie i zablokowany ramionami mechanizmu sterowania zaworem otwierając 
całkowicie otwór wylotowy rury. Dzięki temu, w trakcie opuszczania próbnika, następuje 
pełny, nie zaburzony przepływ wody przez rurę. 

Zwolnienie linki nośnej (gdy 
próbnik oprze się o twarde dno) 
spowoduje opadnięcie zaworu i 
zamknięcie górnego wylotu rury 
co umożliwia wyciągniecie 
próbnika bez utraty pobranej do 
rury próby. Szczelnie zamknięty 
gumowy zawór stożkowy, w 
trakcie wyciągania  próbnika z 
osadu, sprawia, że pomiędzy 
dolną częścią zaworu a 
pobranym osadem (lub wodą z 
osadem) wytwarza się strefa 
podciśnienia skutecznie 
utrzymującego próbkę w rurze. 
 

 
 
Użytkowanie 
 
Przygotowanie próbnika 
 
Przed przystąpieniem do poboru należy próbnik 
przygotować do pracy.  Zakładamy linę nośną łącząc 
jej ucho z mechanizmem sterowania zaworem. 
Najwygodniej jest użyć do połączenia odpowiedniej 
szakli. Następnie dokonujemy wyboru odpowiedniej 
rury (50 lub 100 cm) i mocujemy ją w głowicy  

próbnika. Przedtem należy opłukać 
wnętrze jarzma aby usunąć 
zanieczyszczenia i piasek. Należy 
sprawdzić stan obu "O" ringów. 

Uszkodzone należy wymienić na nowe. Następnie należy zwilżyć "O" ringi wodą i 
wsunąć rurę (tubę) próbnika aż do oporu. Zakręcić śrubę zaciskową. 
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Z dużą starannością należy wykonywać czynność łączenia i rozłączania tych 
elementów. 
Na dolną część rury nakręcamy but tnący (wycinak) jeżeli posiadamy rury gwintowane. 
Rury bez gwintu, posiadają z jednej strony krawędź tnącą wytoczoną w samej tubie. 
Przed opuszczeniem próbnika do wody należy otworzyć zawór stożkowy i zablokować 
go. W tym celu opieramy próbnik butem tnącym o pomost lub pokład łódki.  
Chwytamy ręką za mechanizm zamykania zaworu jak pokazano na poniższej rycinie 
unosząc zawór wraz z żerdzią ku górze.  Niekiedy  gumowy stożek zaworu  będzie 
silnie wciśnięty w gniazdo głowicy i z pewnym trudem będzie go można unieść ku górze. 
Trzymając jedną ręką zawór, drugą pociągamy za linę nośną powodując, że ramiona 
mechanizmu blokującego zablokują żerdź zaworu opierając się na rowku trzonka. 
Poniższa rycina (z prawej) pokazuje zawór zablokowany w górnym położeniu, w stanie  
"do poboru". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAWÓR PODNOSZONY DO GÓRY                             ZAWÓR ZABLOKOWANY W  
                                                                                            POZYCJI "D O POBORU" 
 
Pobór prób osadów dennych  
 
Przed przystąpieniem do poboru próby powinniśmy 
dokonać pomiaru głębokości dna w miejscu 
planowanych badań. Najprościej jest użyć w tym celu 
taśmy pomiarowej z włókna szklanego z 
zamocowanym ciężarkiem z płaską podstawą (aby nie 
zagłębiał się zbytnio w mule – patrz rycina obok).  
 Na większych głębokościach zapewne trzeba się 
będzie posłużyć echosondą. 
 
Następnie wykonujemy czynności opisane wyżej dla zablokowania zaworu i nie luzując 
napięcia liny nośnej  ostrożnie zanurzamy próbnik  w  wodzie w miejscu zaplanowanego 
poboru próby. 
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Opuszczamy próbnik wolno luzując linę. Nigdy  nie rzucamy próbnika swobodnie gdyż 
może ulec poważnemu uszkodzeniu. Próbniki tego typu (bez płetw kierunkowych) nie 
nadają się do poboru prób metodą "swobodnego spadu" gdyż obracają się w trakcie 
przemieszczania się w toni wodnej. 
Jeżeli lina nośna, którą posiadamy jest cechowana lub na naszej jednostce pływającej 
posiadamy licznik wydanej liny wówczas dobrze jest kontrolować przebieg opuszczania 
próbnika aby pierwszą fazę wykonać nieco szybciej natomiast zwolnić prędkość 
opuszczania ok. 1 m nad pomierzonym dnem. 
Ostatnią fazę opuszczania należy przeprowadzać bardzo powoli aby próbnik nie 
zniszczył stratyfikacji warstwy kontaktowej (woda/osad), która bardzo często jest 
właśnie przedmiotem badań. W warstwie tej kumulują się  zanieczyszczenia  ale także 
występują liczne formy  życia przydennego. 
W pewnej chwili lina nośna straci swoje napięcie i zwiodczeje można rozpocząć 
wyciąganie próbnika. 
Początkowa faza wyciągania próbnika może być trudna. Jeżeli nie zauważamy ruchu 
liny  w górę od pierwszej chwili, mimo to w dalszym ciągu kontynuujemy wyciąganie 
zwiększając  jedynie siłę wyciągania. Po pewnej chwili próbnik "ruszy". W trakcie 
wyciągania na powierzchnię należy pamiętać o niebezpieczeństwie uderzenia 
próbnikiem w dno jednostki.  
Ostrożnie wyciągamy próbnik trzymając zestaw pionowo do chwili kiedy będziemy mogli 
sięgnąć ręką i założyć gumowy korek od dołu. Korek zabezpieczy nam próbę przed 
wypadnięciem gdy próbnik zostanie całkowicie wydobyty z wody. Korek zakładamy 
gdy dolna cz ęść próbnika jest jeszcze w wodzie . Jeżeli pracujemy z pomostu 
(mostu) lub jednostki pływającej o wysokich burtach, należy użyć wiaderka na lince, 
które opuszczamy do wody, napełniamy je wodą i opuszczamy tak aby umieścić próbnik 
dolną częścią w wiadrze bez unoszenia próbnika ponad lustro wody. Opieramy koniec 
rury o dno wiaderka i wyciągamy je razem z próbnikiem. Teraz znacznie wygodniej 
będzie nam wsunąć korek gumowy w dolną część próbnika. Próbnik powinien być przez 
cały czas utrzymywany w pozycji pionowej.  
Unosimy gumowy zawór stożkowy i odkręcamy śrubę zaciskową kilka obrotów i 
wysuwamy rurę z głowicy. Możemy teraz przystąpić do wyciskania (porcjowania) próby. 
 
Wyciskanie i porcjowanie pobranej próby 
 
Do wyciskania i porcjowania pobranej próby służy specjalny zestaw  z tłokiem i tacką na 
próbki.  
Urządzenie składa się z żerdzi z tłokiem i uszczelniaczem, ruchomego stopera 
dystansowego, tacki z  kołnierzem na rurę, szpachelki do zgarniania próbki oraz 
podstawy do zamocowania żerdzi. 
Aby przygotować urządzenie do pracy należy dolną część żerdzi wsunąć w uchwyt 
podstawy. Sprawdzić czy tłok jest dobrze skręcony ewentualnie lekko go dokręcić. 
Stoper przesunąć ku górze tak aby pierwszy marsz wyciskania  odpowiadał miąższości 
wydzielonej subpróby i dokręcić wkręt skrzydełkowy aby stoper się nie przesunął. 
Teraz należy odłączyć rurę próbnika od głowicy. Trzymając próbnik pionowo lekko 
unieść gumowy zawór stożkowy aby zniwelować podciśnienie jakie się wytworzyło pod 
nim, a następnie wysunąć rurę z głowicy. Głowicę odłożyć na bok aby nie 
przeszkadzała i nie była narażona na potrącenie lub nadepnięcie. Trzymając rurę 
próbnika pionowo  nałożyć tackę kołnierzem na górną część rury i lekko dokręcić śrubę 
motylkową z takim wyczuciem aby nie uszkodzić akrylowej powierzchni . Teraz trzeba 
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rurę próbnika przenieść nad  statyw urządzenia do wyciskania. Ostrożnie lecz szybko 
wyjąć gumowy korek i sprawnie nasunąć rurę na tłok.  
Można teraz przystąpić do wyciskania i porcjowania pobranej próby. Nasuwając rurę 
próbnika na tłok powodujemy wyciskanie próby górą, do tacki. Gdy dolna  część rury 
oprze się na stoperze należy wyciśniętą do tacki próbkę zgarnąć szpachelką do 
plastikowego woreczka ze szczelnym zamknięciem. Próbkę opisać. Przesunąć stoper 
niżej, zablokować go wkrętem motylkowym i można kontynuować kolejny marsz 
wyciskania/porcjowania próby. 
Po zakończeniu porcjowania wszystkie elementy próbnika i urządzenia do wyciskania 
należy starannie umyć czystą wodą i można przystąpić do następnej procedury poboru 
próby. 

 
        TACA NA PRÓBY            BUT TN ĄCY (WYCINAK)  
         
      

 
 
KOREK  DO CZOPOWANIA RURY   
 
                                                                                              ZESTAW DO WYCISKANIA  
                                                                                               I PORCJOWANIA PRÓB 
 
Transport i przechowywanie 
 
Próbnik Kajak powinien być transportowany po usunięciu rury z głowicy. Rurę należy 
transportować w tekturowej tubie lub w rękawie z folii bąbelkowej.  But tnący można 
pozostawić na rurze dla ochrony gwintu. 
Po zakończeniu pomiarów i dokładnym umyciu próbnika w czystej wodzie należy unieść 
zawór stożkowy (jak opisano wcześniej) i podwiązać jego listwę prowadzącą do listwy 
górnej. "Odkorkowanie" zaworu ma na celu ograniczenie jego zużycia (wciśnięty w 
gniazdo zaworu ulega powolnemu odkształceniu się). Przy dłuższym magazynowaniu 
powierzchnię gumowego zaworu stożkowego należy lekko posypać talkiem i przetrzeć 
miękką ściereczką dla zakonserwowania. Także uszczelki "O" ring w głowicy oraz  w 
tłoku urządzenia do porcjowania należy potraktować podobnie konserwując je talkiem.  


