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 SONDA DYNAMICZNA  LEKKA DPL (SL) 
f-my Nordmeyer GEOTOOL (Niemcy) 

 
Metoda 
Badanie sondą dynamiczną (wbijaną) z końcówką stoŜkową polega na określeniu oporu 
powstającego w trakcie penetracji sondy w gruncie podczas wbijania stoŜka za 
pośrednictwem Ŝerdzi,  przy pomocy młota o określonej masie. Na podstawie sondowania 
sondą dynamiczną moŜna określić stopień zagęszczenia gruntów niespoistych. 

Dla sondy lekkiej masa młota wynosi 10 kg. Swobodny spad młota 500 mm. Znormalizowana 
jest takŜe średnica Ŝerdzi (Ø 22 mm) oraz powierzchnia stoŜka (10 cm²) i jego kąt 
wierzchołkowy (90º). Liczba uderzeń młota dla zagłębienia sondy o 10 cm jest uznanym 
parametrem geotechnicznym. 

Szczegółowy opis metody pomiarowej oraz podstawowa interpretacja wyników sondowania 
jest opisana w Polskiej Normie PN-B-04452 (Geotechnika – Badania polowe). 

Sonda dynamiczna lekka firmy GEOTOOL jest zgodna z wymaganiami 
normy: DIN 4094 

MoŜe być takŜe stosowana zgodnie z normą PN-B-04452. 
 
Opis sondy 
Sonda DPL Nordmeyer Geotool składa się z kowadła (podbabnika), Ŝerdzi 
prowadzącej z uchwytem oraz z młota z dwoma uchwytami. W dolnej 
części kowadła znajduje się gwintowany łącznik M16, za pośrednictwem 
którego łączy się sondę z trzonem Ŝerdzi. Od góry w kowadło wkładana  
jest prowadnica młota, której dolna część jest zakończona stoŜkowo.  
Prowadnica posiada u góry uchwyt ułatwiający utrzymanie sondy w 
pozycji pionowej w początkowej fazie wbijania. śerdź prowadnicy jest 

chromowana dla 
zmniejszenia tarcia młota. 
NaleŜy zwracać baczną 
uwagę aby powierzchnia 
ślizgowa prowadnicy była 
zawsze w dobrym stanie. 

Na prowadnicy znajduje się 
młot (obciąŜnik) 
wyposaŜony w wewnętrzną 
tuleję ślizgową wykonaną z 
tworzywa sztucznego oraz w 
dwa uchwyty do 

podnoszenia młota. 

śerdzie sondaŜowe o średnicy 22 mm i długości 1000 mm posiadają 
gwintowane łączniki M16. KaŜda Ŝerdź jest obwodowo nacięta co 10 cm 
dla ułatwienia kontroli wpędu sondy. Posiada takŜe wyfrezowane płaski 
do klucza 19 mm dla skręcania i rozkręcania kolumny Ŝerdzi. 
W  zestawie  standardowym  sondy  znajduje się  stoŜek  stały  o  
powierzchni   10 cm² -  1 szt.  

Na Ŝyczenie sonda moŜe być wyposaŜona w inne stoŜki: o powierzchni   

5 cm² lub w stoŜki gubione (5 i 10 cm²). 
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Przygotowanie sondy do pracy 
Aby przygotować sondę do pracy naleŜy na Ŝerdź prowadnicy nasunąć obciąŜnik pobijakiem 
skierowanym w dół. Następnie stoŜkową część Ŝerdzi włoŜyć w gniazdo podbabnika 
(kowadła). Wkręcić łącznik Ŝerdzi sondującej w podbabnik. 

Dla wykonania sondowania (pierwszym marszem) 
naleŜy na łącznik kowadła nakręcić Ŝerdź i połączyć 

Ŝerdź z wybranym stoŜkiem (norma PN-
B-04452 zaleca stosowanie stoŜka o 
powierzchni 10 cm²) następnie elementy 
dociągnąć kluczami aby nie było luzów 
na łączeniach. 

Sonda jest gotowa do uŜycia. 

 

 
 
 
 

 

NaleŜy takŜe przygotować wyciągarkę Ŝerdzi. Podstawę wyciągarki połączyć z ruchomą 
podporą wsuwając sworzeń i zabezpieczając końce zawleczkami "R". Dźwignię wyciągarki 
zamocować przy pomocy krótkiego sworznia, który takŜe wymaga zabezpieczenia 
zawleczkami "R". Poszczególne fazy montaŜu pokazują fotografie poniŜej. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Sondowania 
Ustaw sondę pionowo na punkcie pomiarowym. Unieś młot na pełną wysokość na jaką 
pozwala prowadnica i pozwól aby swobodnie opadł na podbabnik. Wykonuj wbijanie licząc 
ilość swobodnych spadów na kaŜde 10 cm wpędu Ŝerdzi (kontroluj zagłębianie się sondy na 
nacięciach obwodowych na Ŝerdzi). Częstotliwość wbijania powinna wynosić 15 – 30 
uderzeń/min. Zwracaj uwagę aby podnosząc młot do górnej pozycji nie uderzać w 
ogranicznik ruchu znajdujący się tuŜ pod gumowym uchwytem prowadnicy. Uderzenia 
skierowane przeciwnie niŜ kierunek wpędu sondy będą wpływały na powstawanie błędów 
pomiarowych. 

Po wbiciu kaŜdego kolejnego metra Ŝerdzi norma PN-B-04452 zaleca wykonanie osiowe 
obrócenie trzonu Ŝerdzi o 1,5 obrotu dla zmniejszenia powierzchniowego tarcia na Ŝerdziach. 
Obrotu powinno  się  dokonywać   przy   pomocy   klucza   dynamometrycznego   o   nośności  

> 200Nm z podziałką ≤ 5 Nm (klucz dynamometryczny moŜe być dostarczony na Ŝyczenie). 

Wszystkie wyniki muszą być na bieŜąco wprowadzane do karty wyników badania. TakŜe 
kaŜda przerwa w sondowaniu, jeŜeli jest dłuŜsza niŜ 5 min musi być odnotowana w karcie. 
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Sondowanie zostaje uznane za zakończone jeśli uzyskamy wymaganą głębokość. Zwykle 5 – 
6 m. Norma PN-B-04452 przewiduje jako maksymalną głębokość sondowania sondą lekką 
DPL głębokość  8 m. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe sondę, po wbiciu, trzeba będzie wyciągnąć. Dlatego dobrze jest zamówić 
dodatkową Ŝerdź (w zestawie jest 6 Ŝerdzi) aby po odkręceniu sondy moŜna było ją dokręcić i 
załoŜyć wyciągarkę. 

 

Dla prawidłowej interpretacji wyników sondowania 
dynamicznego powinno się wykonać przynajmniej jedno 
wiercenie rozpoznawcze dla określenia litologii 
kontrolowanego obszaru. 

 

Jeśli sondowanie dynamiczne będzie wykonywane na 
terenie występowania nasypów antropogenicznych naleŜy 
wpierw wykonać podwiert dla uzyskania dostępu do gruntu 

rodzimego i dopiero wówczas wykonywać sondowanie. W takich przypadkach wykonanie 
zarurowania rurami osłonowymi w obrębie nasypu uchroni proces sondowania przed 
osypywaniem się ścianek podwiertu co mogło by utrudnić prawidłowy przebieg  badania. 

 

Konserwacja i utrzymanie 
Sonda dynamiczna lekka Geotool nie wymaga szczególnego serwisowania. Po kaŜdym 
badaniu naleŜy sprawdzić wszystkie elementy urządzenia. KaŜdą Ŝerdź naleŜy sprawdzić czy 
nie uległa uszkodzeniu, wygięciu, czy łączniki Ŝerdzi (gwinty) są w dobrym stanie. StoŜki nie 
powinny wykazywać oznak uszkodzenia. NaleŜy skontrolować czy powierzchnia stoŜka jest 
gładka i czy wierzchołek nie uległ ukruszeniu lub spłaszczeniu. Okresowo naleŜy mierzyć 
średnicę stoŜka. Dla stoŜka 10 cm² nominalna średnica powinna wynosić 35,7±0,3 mm. Jeśli 
stoŜek będzie miał 34 mm naleŜy wymienić go na nowy. Zarówno Ŝerdzie jak i stoŜki przed 
zmagazynowaniem (po powrocie z prac terenowych) naleŜy umyć w czystej wodzie, wytrzeć 
do sucha i nasmarować lekko oliwą lub pokryć smarem konserwującym WD 40. 

Baczniejszą uwagę naleŜy zwrócić na sondę, szczególnie na prowadnicę młota i jego tuleję 
ślizgową. Prowadnica powinna być utrzymywana w czystości. Po kaŜdym powrocie z terenu 
naleŜy jej chromowane powierzchnie przetrzeć szmatką, usunąć wszelkie zabrudzenia i lekko 
nasmarować oliwą maszynową. 

Po zakonserwowaniu sprzęt powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu 
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KARTA WYNIKÓW BADA Ń SONDĄ DPL 

 
 
 1. Nazwa obiektu ..................................................................................... 
 2. Data sondowania ................................................................................. 
 3. StoŜek .................................................................................................. 
 4. Nazwisko i imię wykonującego .......................................................... 
 5. Data wiercenia ..................................................................................... 
 

Nr sondowania Nr wiercenia 
 
Głęb. w m 

Liczba  
uderzeń 

Moment 
obrot.  
*Nm 

 
Głęb. w m 

Liczba  
uderzeń 

Moment 
obrot. 
*Nm 

0,0  -  0,10  4,00  -  4,10  * 
0,20  4,20  
0,30  4,30  
0,40  4,40  
0,50  4,50  
0,60  4,60  
0,70  4,70  
0,80  4,80  
0,90  4,90  
1,00  

 

5,00  

 

1,00  -  1,10  * 5,00  -  5,10  * 
1,20  5,20  
1,30  5,30  
1,40  5,40  
1,50  5,50  

itd. ... do 
3,00 

 

 

itd. ... do 6,00  

 

 
                                                    
                              Podpis nadzorującego badania  ................................ 

Specyfikacja sondy lekkiej DPL Nordmeyer GEOTOOL w wersji standardowej  
nr kat.: 610001 

 
      Opis                                                                        Ilość 

1.    Lekka sonda dynamiczna ręczna z prowadnicą,  podbabnikiem i młotem   1 kpl   
 Masa młota - 10 kg. Wysokość spadu młota - 500 mm  
 Masa kowadła (podbabnika) i prowadnicy – 5,40 kg  
2. Zestaw Ŝerdzi drąŜonych o średnicy 22 mm,    6 szt  
 długość 1000 mm z łącznikami M 16 x 50   
3. StoŜek sondaŜowy o pow. 10 cm² , kąt 90º     1 szt   
4. Skrzynka transportowa drewniana     1 szt 
5. Płyta wyciągarki z podporą, dźwignią i sworzniami   1 kpl 
6. Zacisk szczękowy do Ŝerdzi   1 szt 
7. Zapasowy łącznik Ŝerdzi   5 szt 
8. Klucz imbusowy 8 mm do łączników Ŝerdzi   1 szt 
9.  Klucz płaski 19 mm do Ŝerdzi   2 szt 
10. Szczotka druciana   1 szt 
11. Instrukcja obsługi PL  1 szt 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


