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ZESTAW DO POBIERANIA PRÓBEK GLEBY (NNS), DO  PIER ŚCIENI 
O ŚREDNICY 53 x 50 mm ZE WSZYSTKICH RODZAJÓW GRUNTÓW  

nr kat.   07.53.SC 

 
Wstęp 
Badanie gleby jest bardzo waŜnym aspektem w planowaniu jak i w wykonywaniu projektów rolniczych a takŜe 
w innych badaniach gruntoznawczych. 
 
Podstawą badań gleby jest przestudiowanie: 

� Profilu glebowego. 
� Właściwości fizycznych gleby. 

 
Właściwości fizyczne gleby są w większości przypadków  badane w laboratorium. 
Takie badania laboratoryjne  zazwyczaj wymagają uzyskania próbek gleby o nienaruszonej strukturze. Aby 
sprostać tym potrzebom próbki gleby są pobierane do pierścieni o znanej objętości i wymiarach. 
 
Zestawy do poboru prób gleby o nr katalogowym  07 53 SC mogą być uŜywane do poboru próbek w prawie 
wszystkich typach gleb. Próbki mogą być pobierane na powierzchni, w wywierconych otworach lub w 
profilowanych dołach, zarówno ponad jak i pod poziomem wody. Uchwyt do mocowania pierścieni w tym 
zestawie jest przystosowany do głowicy posiadającej połączenie gwintowane do Ŝerdzi tak, Ŝe moŜe on być 
wbity w glebę za pomocą specjalnego młota z systemem kumulowanego uderzenia.  
 
Zestaw składa się między innymi z: rurowego uchwytu na pierścienie, uchwytu z głowicą do pobijania, świdrów 
Edelmana i rurowego, Ŝerdzi przedłuŜających, głowicy z cylindrem prowadzącym, skrzynki aluminiowej z 
pierścieniami oraz  dodatkowych elementów wyposaŜenia. 
 
Występują trzy typu zestawów oznaczonych indeksem S.C. gdyŜ  moŜna uŜywać  trzy róŜne wielkości pierścieni 
na próbki:  o średnicy 53, 60 i 84 mm. Najczęściej stosowana (standardowa) jest średnica 53 mm. 
Pierścienie do próbek są wykonane z  rury ze stali nierdzewnej bez szwu co gwarantuje doskonałą gładkość 
wewnątrz jak i na zewnątrz pierścienia. Dolna część pierścieni ma krawędź tnącą. Wymiary, a zatem i 
pojemność pierścieni są dokładnie znane (pierścienie mają kalibrowane parametry) co czyni je bardzo 
odpowiednimi do badań laboratoryjnych.  
Za pomocą pierścieni pobierane są próbki gleby a nienaruszonej strukturze.   
W związku z tym stosuje się je do róŜnego rodzaju badań nad gruntem, np.: 

� Badań zawartości wilgoci przy róŜnym napręŜeniu wodnym, z czego 
moŜna wyznaczyć krzywą pF. 

� Badań przenikalności wodnej. 
� Badań przenikalności powietrznej. 
� Badań wagi przez objętość. 
� Badań gęstości.  
� Badań stosunku gleby - wody - powietrza w objętości terenu. 
� Badań rozkładu por. 
� Badań dyfuzji tlenu. 

 
Pierścienie do pobierania próbek gleby powinny być transportowane w specjalnych aluminiowych skrzynkach, 
wytrzymałych i odpornych na wilgoć i ciepło. 
 
 
Specyfikacja i opis zestawu 
Standardowy zestaw 07 53 S.C. składa się z następujących elementów: 
 
L.p.  Nr kat. Wyszczególnienie                                                                                            Ilość       
1 01.10.11.C  Uchwyt, krótki 10 cm, z głowicą do pobijania, gwint stoŜkowy 1 
2 01.02.02.07.C Świder Edelmana, część dolna, typ kombi o śr. 7 cm, gwint stoŜk.   1 
3 01.04.00.07.C Świder rurowy,  część dolna, śr. 7 cm, gwint stoŜkowy   1 
4 07.03.02.53.C Próbnik pierścieniowy – głowica wraz z końcówką tnącą, śr. 53 mm,  1 
  złącze gwintowane    
5 07.03.02.53  Zapasowa końcówka tnąca  próbnika pierścieniowego   1 
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L.p.  Nr kat. Wyszczególnienie                                                                                             Ilość  
6 07.05.01.53  Głowica do pierścieni średnicy 53 x 50 mm, do poboru prób   1 
  powierzchniowych  
7 07.05.02.53  Prowadnica cylindryczna do poboru prób powierzchniowych   1 
8 04.05.05 Młot stalowy z głowicami z tworzywa sztucznego z systemem   1
  kumulowanego uderzenia, cięŜar 2 kg  
9 01.10.13.C śerdź dł. 50  cm, złącze gwintowane stoŜkowe     3      
10 07.01.53.NN Aluminiowa kaseta zawierająca 24 pierścienie śr. 53x50 mm   1 

  wys. 51 mm, poj. 100 cm3, max. odchylenie wymiaru mniejsze niŜ 0,5 %, 
  pierścienie numerowane od 1 do 24, w komplecie 48 plastikowe  
  pokrywki śr. 53 mm 
11 04.05.01.20 Szpachelka, szer. 2 cm   1 
12 99.50.22 Klucz płaski 20 x 22 mm                                                                   
13 07.00.01 Szczotka cylindryczna śr. 65 mm   1 
14 01.11.04      Dziennik do badań terenowych   1 
15 07.00.00 Torba na sprzęt terenowy śr 20 cm, dł. 77 cm   1
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestaw 07 53 SC 

 
Opis elementów 
Próbnik pier ścieniowy – głowica wraz z końcówką tnącą (4) 
 
Głowica próbnika stanowi główny element konstrukcyjny urządzenia. W górnej części znajduje się gwintowany 
stoŜkowo króciec do połączenia z uchwytem lub Ŝerdzią. Wewnątrz głowicy nawiercono zespół kanałów 
odpowietrzających (odwadniających), który jest zamknięty od zewnątrz elastycznym pierścieniem gumowym 
stanowiącym wentyl. 
Pierścień, ze stali nierdzewnej na próbkę, zostaje umieszczony wewnątrz rurowej 
końcówki tnącej (4 lub 5), która mocowana jest do głowicy za pomocą szybko 
złącza  bagnetowego. Dzięki szczelnej konstrukcji jedyny dostęp do pierścienia 
znajduje się od strony elementu tnącego –  tzn. od strony pobieranej próby. 
Taki typ głowicy pozwala na pobranie bardzo reprezentatywnej próby: 

� Próbka ma nadmiar po obydwu stronach (moŜe być precyzyjnie trymowana 
do pierścienia). 

� Nie ma ryzyka utraty próbki. 
� Pierścień jest chroniony wewnątrz buta tnącego, nie ma ryzyka jego  zagubienia lub uszkodzenia. 
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Głowica do wbijania pierścienia (z prowadnicą) do poboru prób powierzchniowych (6 i 7) 
Głowica do pobijania z prowadnicą jest uŜywana do napełniania pierścienia w twardych warstwach gleb 
zarówno na powierzchni, jak i w odkrywkach. Pierścień próbnika jest 
zaciskany w głowicy (6) za pomocą "O" ringu. Prowadnica (7) zapewnia, 
Ŝe próbka jest pobierana naprawdę prostopadle do powierzchni gruntu.  

 
 
 

Pobieranie prób 
Pobór prób powierzchniowych 
Aby pobrać próbę na powierzchni gruntu moŜna uŜyć:  
1. Próbnika z rurową końcówką tnącą  
2. Głowicy z prowadnicą 
 
Próbnik z rurową końcówką tnącą 
Sprawdź czy  wnętrze rurowej końcówki tnącej  (4  lub 5) jest czyste, pozbawione ziarenek piasku. Dobrze jest 
przed włoŜeniem pierścienia wytrzeć miękką szmatką końcówkę tnącą od wewnątrz. Teraz włóŜ pierścień do 
środka zaostrzoną częścią ku dołowi. Połącz końcówkę tnącą z głowicą tak aby bolce na głowicy weszły w 
wycięcia złącza bagnetowego na górnej części rury i przekręć w prawo. Dokręć jedną 
Ŝerdź (9) i połącz ją z głowicą do pobijania (1). Gwintowane elementy dokręcaj kluczami 
jakie zostały dostarczone w zestawie. Próbnik jest gotowy do pobierania próby. 
Oczyść miejsce poboru z trawy (darni), liści i innych zanieczyszczeń, postaw próbnik 
pionowo na powierzchni gruntu i trzymając jedną ręką za rączkę uchwytu uderzaj 
młotkiem w jego głowicę. Jednocześnie kontroluj zagłębianie się próbnika aby nie został 
wbity głębiej niŜ wynosi wewnętrzna długość rurowej końcówki tnącej.  
Dobrze jest zmierzyć tą długość i zanotować w notatniku polowym aby mieć ją "pod 
ręką" przy dalszych pracach zwłaszcza wykonywanych  w podwiercanych otworach. Dla 
jakości pobieranej próbki ma znaczenie czy  nie została ona sprasowana 
(skomprymowana) podczas wbijania próbnika. Jest to bardzo istotne gdy będziemy 
próbkę badali pod kątem przepuszczalności wodnej. 
Gdy próbnik został wprowadzony w grunt na odpowiednią  głębokość, aby nie utracić 
próbki przy wyciąganiu, obróćmy cały próbnik osiowo  zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara o ok. 180º aby zerwać strukturę gleby w obrębie noŜa tnącego co ułatwi 
wydobycie próby w całości.  Starajmy się zawsze wyciągać próbnik pionowo bez  
pochylania go na bok. 
Próbki powierzchniowe pobierane do głębokości ok. 15 – 20 cm moŜna wydobyć wykopując ostroŜnie próbnik 
przy pomocy szpachelki lub małego szpadla. Wówczas jego obrót osiowy nie jest potrzebny. 
Po wyjęciu próbnika odłącz rurową końcówkę tnącą od głowicy przekręcając ją w lewo aby czopy szybko złącza 
wyszły z nacięć blokujących. Naciskając kciukiem na próbkę od 
strony krawędzi tnącej wypchnij próbę wraz z pierścieniem z 
wnętrza rurowej końcówki tnącej. Przy uŜyciu noŜa z ostrymi 
ząbkami (taki jak do pomidorów) lub małej piłki ramowej, wyrównaj 
powierzchnie czołowe próbki aby była równo z krawędziami 
pierścienia. Następnie załóŜ plastikowe pokrywki na pierścień, 
oznacz strop i spąg próbki i włóŜ, tak zabezpieczoną próbę, do 
pudełka transportowego. Pamiętaj aby w notatniku polowym zapisać 
rzędną poboru próby oraz numer pierścienia. 
Opisany sposób pobierania  prób do pierścieni będzie obowiązywał 
zarówno przy poborze prób powierzchniowych jak równieŜ w 
odkrywkach czy w tzw. podwiertach. 
 
Głowica z prowadnicą 
Miejsce planowanego poboru oczyść z trawy (darni), liści i innych zanieczyszczeń. Postaw prowadnicę (7) na 

powierzchni gruntu i wciśnij jej ostre nóŜki tak aby prowadnica przylegała do gleby. 
Do głowicy (6) załóŜ pierścień ostrą krawędzią ku dołowi. Pierścień powinien być 
mocno wciśnięty w głowicę. Przy wciskaniu pierścienia będziesz wyczuwał wyraźny 
opór jaki stworzy "O" – ring uszczelniający. Pierścień trzeba wcisnąć aŜ górna jego 
krawędź oprze się o stropową część głowicy. 
Wsuń głowicę do prowadnicy i oprzyj pierścień o powierzchnię gleby.  Jeśli grunt jest 
miękki pierścień moŜna wcisnąć bez uŜycia młotka. W przypadku gleb twardych 
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nieodzowne będzie wbicie próbnika młotkiem (8). 
Kontroluj zagłębianie się próbnika aby nie został wbity zbyt głęboko. Teraz ostroŜnie unieś prowadnicę 
"zdejmując ją " z próbnika. Próbnik wykop szpadlem lub szpachelką. OstroŜnie wyjmij pierścień z głowicy i 
wyrównaj jego powierzchnie czołowe, zabezpiecz pokrywkami i zapakuj - jak opisano wyŜej.  
 
Pobór prób w podwierconych otworach.  
Zasada poboru prób w podwiertach nie róŜni się od wyŜej opisanego pobierania 
próbnikiem z rurowa końcówką tnącą. 
Dla wykonania podwiertu w zestawie znajdują się dwa rodzaje świdrów: świder kombi 
typu Edelmana o średnicy 7 cm oraz świder rurowy o średnicy 7 cm. 
W pierwszej kolejności wykonujemy wiercenie świdrem kombi do rzędnej ok. 5 cm 
płytszej niŜ planowana rzędna poboru próby. Następnie lekko pogłębiamy dno otworu 
świdrem rurowym, który pozostawi dno otworu w kształcie cylindra. Do tak 
przygotowanego otworu wprowadzamy gotowy do pobierania próbnik i opieramy go 
na dnie otworu. Dalsze czynności opisano wyŜej.  
Pamiętajmy aby po kaŜdym pobraniu próbki  dokładnie oczyścić rurową końcówkę 
tnącą zanim włoŜymy pierścień do jej wnętrza. JeŜeli pobieraliśmy próby w gruntach 
spoistych (gliny, iły miękkoplastyczne) końcówkę trzeba dokładnie umyć i wytrzeć do 
sucha zanim włoŜymy do jej wnętrza kolejny pierścień do pobierania próbek. TakŜe co 
jakiś czas trzeba dokładnie umyć głowicę i przeczyścić kanaliki odpowietrzające. 

 
UWAGA: po pobraniu prób ka Ŝdy wykonany otwór bezwzględnie 
naleŜy zaczopować (zasypać). Powinno się zastosować granulowany bentonit jeśli otwory 
naruszyły zwierciadło wód podziemnych. Jeśli otwory nie dochodzą do lustra wody 
moŜna je zasypać stosując glebę z sąsiedztwa wykonanego otworu. 
Pamiętajmy, Ŝe kaŜdy nie zabezpieczony otwór stanowi zagroŜenie dla środowiska 
ułatwiaj ąc przedostawanie się zanieczyszczeń powierzchniowych do głębszych warstw 
gleby. Pozostawione otwory są takŜe pułapką dla małych zwierząt a mogą stanowić 
takŜe niebezpieczeństwo takŜe dla bydła (w otworze bardzo łatwo złamać kończynę). 
 
 
Przechowywanie 
Po zakończonych badaniach terenowych sprzęt naleŜy umyć w czystej bieŜącej wodzie, wytrzeć i wysuszyć. Po 
wyschnięciu sprawdzić czy nie zostały uszkodzone krawędzie tnące rurowej końcówki tnącej.  Jeśli krawędź 
została wygięta lub wyszczerbiona naleŜy ją lekko wyrównać bardzo drobnym pilnikiem. 
NaleŜy sprawdzić stan gumowej opaski stanowiącej wentyl odpowietrzający oraz stan "O" – ringu. 
Jeśli sprzęt nie będzie uŜywany przez dłuŜszy czas naleŜy go zakonserwować uŜywając lekkiej oliwy typu WD-
40 (w spray'u).  
Przed wyjazdem  w teren na kolejne badania zakonserwowany oliwą sprzęt naleŜy starannie wytrzeć miękką 
szmatką zwilŜoną w benzynie ekstrakcyjnej. Usunięcie warstwy konserwującej z głowic i elementów 
współpracujących z pierścieniami uniemoŜliwi przyklejanie się ziarenek piasku, które mogłyby utrudnić 
prawidłową pracę próbnika. 
  


