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

ważna wskazówka. 

! Jeżeli tekst poprzedzony jest tym znakiem (jak widać po lewej stronie), oznacza to, że podane zostanie 
ważne ostrzeżenie co do niebezpieczeństwa dla użytkownika lub możliwości uszkodzenia sprzętu. 

 

Wprowadzenie 
 
Korzeniowy próbnik składany jest częścią zestawu umożliwiającego pobieranie prób ukorzenienia do głębokości 
2 m. Zestaw składa się z następujących elementów: świder Edelmana, świder rurowy, uchwyt z głowicą do 
pobijania, uchwyt normalny rozkręcany, żerdź przedłużająca dł. 1 m, młot z obuchami plastikowymi z systemem 
kumulowanej energii uderzenia, szpachelka, klucze, skrzynka transportowa, próbnik korzeniowy z zapasową 
koronką tnącą, zestaw konserwacyjny oraz notes terenowy. 
Próbnik pozwala na pobranie niemal nienaruszonej, jednolitej próby gleby o długości do 15 cm. Ze względu na 
swoją solidną budowę, próbnik może być stosowany niemal we wszystkich rodzajach gleb. Reprezentatywna 
próba gleby pobrana ze strefy korzeniowej roślin pozwala na dokonanie dokładnych badań systemu 
korzeniowego, zawartości związków chemicznych występujących w bryle korzeniowej, wilgotności, struktury 
gleby itp. 
  

1. Opis 
 
Próbnik korzeniowy w wersji podstawowej pozwala na pobranie prób do głębokości 
ok. 1 m. 
Dla głębszych badań można go przedłużyć o jedną żerdź, co pozwala na pobranie 
prób nawet do 2 m. 
W glebach miękkich wystarcza próbnik wcisnąć, 
natomiast w glebach twardych będzie trzeba użyć młota. Dokładny opis użytkowania 
zostanie opisany w dalszych częściach niniejszej instrukcji   
 
1.1 Próbnik korzeniowy 
 
Korpus próbnika korzeniowego składa się ze stalowego cylindra (2), który w dolnej 
swej części mieści wymienną, zębatą koronkę tnącą (1). Koronka wykonana jest z 
hartowanej stali a nacięte, ostre zęby umożliwiają przecięcie nawet dość grubych 
korzeni. Górna część cylindra jest zamknięta lecz  posiada otwór odpowietrzający 
(3) pozwalający na wydostanie się powietrza w trakcie wciskania próbnika w glebę. 
Konstrukcja cylindra jest wystarczająco mocna aby można było pobierać próby 
nawet w twardych glebach. Średnica cylindra wynosi 8 cm a jego długość 
operacyjna pozwala na pobranie próbki o miąższości 15 cm co odpowiada 
pojemności ok. 750 cm³. Stała objętość i powierzchnia poboru są ogromnie istotne 
przy ocenie gęstości ukorzenienia w różnych rodzajach gleb. 
 
Do cylindra (patrz ryc. na następnej stronie) przymocowana jest obudowa przekładni 
wyciskającej próbkę (4). Przekładnia posiada punk smarowania (5) dla ułatwienia 
wprowadzania smaru do wnętrza przekładni. Wyjmowana korba (6) jest wkładana 
do gniazda przekładni gdy chcemy wycisnąć pobraną próbę. 
Zespół wyciskający składa się z tłoczyska (8) oraz trzonu zębatego (9) i przekładni zębatej (10). 
W odległości ok. 5 cm powyżej przekładni znajduje się otwór, do którego wsuwa się bolec (11) blokujący 
wewnętrzną żerdź w trakcie wbijania próbnika, co zapobiega zniszczeniu mechanizmu wyciskającego. Bolec 
powinien być wyjęty gdy będziemy chcieli wycisnąć próbę. Jest on, na czas wyciskania, wsunięty w otwór (12), 
który znajduje się mniej więcej w ¾ wysokości próbnika. Bolec blokujący został wyposażony w sprężystą 
obejmę, którą zakłada się na trzon próbnika po wsunięciu bolca w otwór. 
Krótki uchwyt z głowicą do pobijania (7) nakręca się na górne złącze próbnika. Próbnik można wciskać jedynie 
siłą rąk lub wbijać przy pomocy młota z plastikowymi obuchami z systemem kumulowanej energii uderzenia. 
Wewnątrz głowicy młota znajdują się ołowiane kulki, które przy uderzeniu "dobijają" młot, gdy głowica 
zatrzyma się.  
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! Nigdy nie należy używać młota z uszkodzonymi obuchami plastikowymi ani młota stalowego. 
   
 

 
 
 
 
1.2 Świder Edelmana, typ kombi i świder rurowy 
 
Świder Edelmana 
Korpus świdra Edelmana (patrz rysunek) ma kształt stożkowy i składa się z dwóch 
płyt (1) połączonych w stożku (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 również zapewnia pewne trzymanie próbki i 
pozwala na spokojne opróżnianie 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. 

 
 
Świder rurowy 
Świder ten jest rurą (6), która posiada dwie tnące krawędzie u dołu (5). Są one 
nieco szersze niż średnica samego próbnika, co zmniejsza tarcie na pobocznicy 
i ułatwia penetrację świdra w gruncie. Płaskownik uformowany w łuk (7) 
umożliwia połączenie z żerdzią  zakończoną łącznikiem gwintowanym.  
Świder rurowy w tym zestawie posiada średnicę 10 cm. 
 
Do obsługi świdra Edelmana jak i świdra rurowego służy uchwyt normalny z 
wykręcaną przetyczką. 
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1.3 Żerdź penetracyjna. 
 
Żerdź penetracyjna z włókna szklanego 
mierzy 105 cm i jest wyposażona w 
stożek o średnicy 19 mm. Żerdź jest 
dobrze izolowana; zapewnia to 
bezpieczne sprawdzanie podłoża w celu 
wykrycia kabli, przewodów i rur we 
wszystkich typach gleb.  
 

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

informacji w magistracie lub w innych stosownych organizacjach). Używaj żerdzi 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. 

! Podczas pracy próbnikiem pamiętaj aby zawsze używać bolca zabezpieczającego a podczas wbijania 
pilnuj by korba wyciskarki była wyj ęta z gniazda. 

! Próbnik można wciskać jedynie siłą rąk lub wbija ć przy pomocy młota z plastikowymi obuchami z 
systemem kumulowanej energii uderzenia. Nigdy nie należy używać młota z uszkodzonymi obuchami 
plastikowymi lub młota stalowego.  

! Po wykonaniu otworu i pobraniu próbki pamiętaj aby zawsze zaczopować otwór glebą lub bentonitem.  
 Pozostawione nie zasypane otwory są pułapką dla małych zwierząt, są bardzo niebezpieczne także dla 

zwierząt większych, które mogą złamać kończynę. Także wody opadowe (często zanieczyszczone będą 
się dostawały bezpośrednio do głębszych warstw gleby skażając je. 

 
 

3. Użytkowanie próbnika korzeniowego, świdra Edelmana oraz świdra 
rurowego 

 
3.1 Próbnik korzeniowy 
 
!  Zanim rozpoczniesz wiercenie sprawdź podłoże na obecność kabli, 

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

 
1. Przykręć uchwyt do próbnika i lekko dociągnij kluczem 22 mm. 
2. Jeżeli próba korzeniowa będzie wymagała podwiertu, wykorzystaj świder 
  Edelmana a następnie dno otworu lekko oczyść świdrem rurowym 
3. Przed rozpoczęciem zagłębiania próbnika załóż bolec zabezpieczający 

wsuwając go do otworu znajdującego się ok. 5 cm ponad przekładnią 
wyciskarki. Zabezpiecz bolec zamykając sprężystą obejmę zatrzaskując 
ją na korpusie mechanizmy wyciskającego. Wyjmij korbę. 

 
! Zabezpieczenie trzonu zębatego i tłoczyska przed przesuwaniem się 

w trakcie operacji zagłębiania się próbnika (zwłaszcza wówczas gdy 
będziemy używali młota) zabezpieczy urządzenie przed poważnymi 
uszkodzeniami. 

 
4. Ustaw próbnik pionowo na miejscu poboru próby i rozpocznij 

wciskanie lub wbijanie przyrządu  
5. Wciskaj próbnik pionowo w glebę lekko go przekręcając w prawo. Kontroluj głębokość zagłębiania się, która 

nie powinna przekroczyć ok. 15 cm. W glebach twardych konieczne będzie użycie młota z plastikowymi 
obuchami. Na powyższym rysunku pokazano sposób trzymania młota podczas wbijania próbnika. 

 



 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o. , ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,  
tel/fax: +48 91 482 60 87       e-mail: geomor@geomor.com.pl       Internet: www.geomor.com.pl 

 

5

6. Po wprowadzeniu próbnika na pełną głębokość (ok. 15 cm) obróć próbnik wokół jego osi pionowej i ostrożnie 
rozpocznij wyciąganie przyrządu. Podczas wyciągania próbnika obracaj go w prawo.  

 Pamiętaj aby w trakcie wyciągania przyjąć odpowiednią pozycję ciała. Lekko ugnij 
kolana, silnie uchwyć za ramiona uchwytu i wyciągaj próbnik bez pochylania ciała 
prostując nogi. Taki sposób wyciągania uchroni cię przed uszkodzeniem kręgosłupa. 

7. Po wyciągnięciu próbnika obróć go "do góry nogami" i postaw pionowo na ziemi tak 
aby głowica uchwytu do pobijania znalazła się w otworze, z którego pobrana została 
próba. Wyjmij bolec zabezpieczający i umieść go w  otworze poniżej głowicy lub po 
prostu schowaj do kieszeni. Załóż korbę i wolno nią obracając wyciśnij próbę z 
komory.  

8. Po wyciśnięciu próby można ją zapakować do pudełka bądź rozkroić czy rozłamać i 
dokonać opisu makroskopowego na miejscu. 

9. Po zakończeniu opróbowania każdego z otworów zarówno próbnik korzeniowy jak i 
użyte świdry należy umyć bądź usunąć z nich resztki gleby wycierając ręcznikami 
papierowymi. Ta "higiena" ma istotne znaczenie jeśli dokonuje się badań pod kątem 
zanieczyszczeń lub badań palinologicznych. 

 
! Po wykonaniu otworu i pobraniu próbki pamiętaj aby zawsze zaczopować 

otwór glebą lub bentonitem.  
 Pozostawione nie zasypane otwory są pułapką dla małych zwierząt, są bardzo 

niebezpieczne także dla zwierząt większych, które mogą złamać kończynę. Także wody opadowe 
(często zanieczyszczone będą się dostawały bezpośrednio do głębszych warstw gleby skażając je. 

 
UWAGI: 
 
� Dla pobierania prób ukorzenienia na większych głębokościach  

będzie konieczne wykonanie tzw. "podwiertu"  czyli 
wywiercenie otworu na głębokość, z której pobierzemy 
kolejną próbę. 
Podwiert wykonuje się świdrem Edelmana i czyści go się 
następnie świdrem rurowym. 

 
� Kształt otworu po użyciu świdra Edelmana pokazuje Ryc. A. 

Po użyciu świdra rurowego dolna część otworu jest prawie 
płaska Ryc. B. Wprowadzony do tak przygotowanego otworu 
próbnik korzeniowy umożliwi pobranie prawidłowej próby 
Ryc.C 

 
� Zaleca się aby po użyciu próbnika korzeniowego a przed następnym pobraniem próby otwór ponownie 

oczyścić gdyż jest możliwe, że na jego ściankach i na dnie pozostaną resztki gleby z poziomu już 
opróbowanego. 

 
 
3.2 Świder Edelmana, typ kombi i świder rurowy 
 
Świder Edelmana 
1. Trzymaj świder za rączkę i oprzyj go o glebę w pozycji pionowej 

(patrz rysunek). 
2. Obracaj świdrem w prawo lekko naciskając na rączki uchwytu. Przy 

2 ¼ obrotu, świder powinien zagłębić się na 10 cm. Korpus świdra 
będzie wypełniony glebą o strukturze naruszonej lecz w niewielkim 
stopniu. Zależnie od typu gleby mogą być konieczne dodatkowe 
obroty świdra dla jego całkowitego napełnienia. 

 
���� Zawsze obracaj świder zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
3. Zetnij próbkę obracając świder o jeden pełny obrót (360o), bez 

naciskania na rączki i wyciągnij świder lekko go obracając. 
4. Aby uwolnić spoisty materiał trzymaj świder lekko pochylony 
   w stosunku do powierzchni gruntu (patrz rysunek), obróć go o 180o 
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naciskając osiowo zgodnie z kierunkiem pochylenia. Próbka powinna się odłączyć samoczynnie i może być 
wyciągnięta ręcznie lub poprzez lekkie opukanie świdra. Umiarkowanie spoisty materiał odłączy się 
natychmiast samoczynnie. 

 
! Kiedy wiercisz w glebach spoistych i miękko plastycznych nie napełniaj świdra całkowicie gdyż 

wiercony materiał może wydostać się poza klamrę świdra i spowodować zaczopowanie otworu co 
bardzo utrudni wydobycie go na powierzchnię. 

 
! Używając świdra Edelmana lub świdra rurowego nie stosuj nadmiernej siły gdy napotkasz wyraźny 

opór podczas wiercenia. Będziesz musiał zapewne zmienić miejsce wiercenia. Nigdy nie stosuj wbijania 
świdrów – to niewątpliwie doprowadzi  do ich zniszczenia.  

 
Świder rurowy  
1. Świder rurowy stosuje się zwykle po użyciu świdra Edelmana. Włóż świder do otworu i obracaj uchwytem 
  w prawo lekko naciskając na rączki. Świder zacznie się zagłębiać zbierając glebę krawędziami roboczymi. 
 Uzyskany materiał jest zawsze silnie wymieszany i nie powinien być traktowany jako reprezentatywna 
  próba.  
2. Po wykonaniu kilku obrotów wyciągnij świder z otworu. Jeśli wierciłeś w glebie piaszczysto spoistej do 

próbkę można wydostać z próbnika lekko postukując w jego część rurową. Gdy jednak gleba jest spoista, 
użyj do usunięcia próbki szpachelki będącej w zestawie. 

 
Utrzymanie i konserwacja świdrów  
Po zakończeniu wierceń w danym dniu sprzęt należy umyć czystą wodą, najlepiej wodą bieżącą i wysuszyć.  
Jeśli w następnych dniach nie będą przewidywane dalsze wiercenia, świdry (po wyschnięciu) należy lekko 
nasmarować wazeliną techniczną lub nałożyć cienką warstwę smaru konserwującego w aerozolu WD 40. 
 
 

4.  Zastosowanie 
 
Próbnik korzeniowy może być używany do pobierania prób gleby niemal we wszystkich rodzajach gruntów z 
wyjątkiem gleb silnie kamienistych. Standardowa wersja próbnika 05.02 pozwala na pobieranie prób do 
głębokości 2 m. Uzyskane próby mają prawie nienaruszoną strukturę i mogą być porównywane ze sobą z uwagi 
na niemal te same gabaryty i objętość. 
Składany próbnik korzeniowy ma zastosowanie w: 
 
� Badaniach środowiska glebowego 
� Badaniach struktur korzeniowych na różnych poziomach glebowych 
� Badaniach podatności gleb do ukorzeniania się roślin 
� Badaniach bryły korzeniowej w miejscach o utrudnionym dostępie (np. w miastach pod chodnikami –

zdjęcie jednej płyty chodnikowej umożliwi pobranie próby). 
� Badaniach  pryzm kompostowych przy uzupełniających podwiertach świdrami. 
 
 

5. Rozwiązywanie problemów 
 
� Grube i nadgniłe korzenie w luźnych glebach mogą spowodować uwięźnięcie próbnika. Należy wybrać 

miejsce inne (obok). 
� Koronka tnąca głowicy została poważnie uszkodzona po uderzeniu w kamień lub inną bardzo twardą 

przeszkodę. Zwykle, w takim przypadku, napraw się nie opłaca i należy koronkę wymienić na nową, 
zapasową. Dla wymiany koronki należy uszkodzoną odłączyć od korpusu komory próbnika przekręcając ją 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (gdy patrzymy na próbnik od strony koronki). 
Koronka jest zamocowana w korpusie poprzez złącze z dwoma bolcami. Należy użyć rękawic i szczypiec 
monterskich aby bezpiecznie usunąć starą koronkę. Po wymontowaniu starej koronki jej gniazdo w 
korpusie komory próbnika należy oczyścić z resztek gleby i nalotu oksydacyjnego. Najlepiej użyć do tego 
celu cienkiego, płaskiego wkrętaka i szczotki drucianej. Przed zainstalowaniem nowej koronki gniazdo 
należy lekko nasmarować wazeliną techniczną a następnie zainstalować nową koronkę. 

� Otwór podwiertu, który nie ma cylindrycznego kształtu lecz stożkowy może spowodować zakleszczenie się 
próbnika. Użyj ponownie świdra Edelmana i świdra rurowego dla poszerzenia otworu. 
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� Po wyjęciu próbnika z otworu i wyciśnięciu próby stwierdzono, że nie uzyskano pełnej miąższości próbki. 
Najprawdopodobniej dno otworu nie zostało dokładnie wyrównane świdrem rurowym. Próbę należy 
pobrać ponownie  starając się prawidłowo oczyścić i przygotować otwór.  

� Wyciskarka nie działa prawidłowo. Przesuwanie tłoczyska sprawia problem. Należy próbnik dokładnie 
umyć, wysuszyć i nasmarować mechanizm przekładni wyciskarki. Użyj smarownicy  smarując mechanizm 
poprzez smarowniczkę (5) – patrz Ryc. na str. 2 

� Przed każdym powrotem z pomiarów sprawdź dokładnie czy wszystkie elementy zestawu zostały zabrane z 
miejsca badań.  To pozwoli na sprawne przeprowadzenie kolejnych badań i uchroni cię przed zbędnymi 
wydatkami na zakup zagubionych części  zestawu. 
 

 
 
 

 6. Konserwacja 
 
� Zalecane jest utrzymywanie sprzętu w dobrych warunkach poprzez  mycie po zakończonych pomiarach, 

wysuszenie i nasmarowanie wazeliną techniczną lub smarem konserwującym w aerozolu WD 40. Czyść 
Łączniki z gwintami stożkowymi okresowo czyść szczotką drucianą..  

� Korpus świdrów Edelmana nie wymaga ostrzenia. W normalnych warunkach utlenianie nie jest szkodliwe dla 
świdra i zniknie po jego użyciu.  

� Po wysuszeniu i zakonserwowaniu, sprzęt przechowuj w skrzynce transportowej 
 
 
 

 
 
    
  
 
  
     
 

 
  

        
                                                        


