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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

PRÓBNIKI śŁOBKOWE  
 
 
Próbniki Ŝłobkowe do pobierania prób gleby o nienaruszonej strukturze posiadają szereg zalet w 
porównaniu do innego rodzaju próbników glebowych. Cechuje je: 
 
� niewielka wraŜliwość korpusu próbnika na siły skręcające, działające wzdłuŜ osi próbnika; 
� dobre „upakowanie” próbki w próbniku dzięki szczególnemu ukształtowaniu części tnącej; 
� cylindryczny kształt pobranej próbki i moŜliwość pobrania materiału korzeniowego lub roślinnego 

dokładnie w miejscu jego występowania. 
 
Wady tego typu próbników są następujące: 
 
� duŜy opór spowodowany tarciem w trakcie wciskania próbnika w glebę; 
� kształt próbnika (półotwarta rura) jest niekiedy powodem utraty próby, jeśli próbka pobierana jest w 

bezpośrednim kontakcie z grubymi korzeniami, kamieniami lub tego rodzaju niewidoczną 
przeszkodą. 

 
 
 

UśYTKOWANIE PRÓBNIKÓW śŁOBKOWYCH 
 
Dla zmniejszenia oporów pracy naleŜy utrzymywać próbniki w dobrym stanie. 
Krawędzie robocze powinny być odpowiednio ostre, powierzchnie boczne wolne od 
zanieczyszczeń i rdzy.  
Po skręceniu próbnika z głowicą ustawiamy zestaw pionowo na powierzchni gleby i 
wciskamy całą część roboczą próbnika w grunt. Jeśli gleba jest twarda i próbnik nie 
daje się wcisnąć, naleŜy wbić go młotkiem. Do tego celu uŜywam tylko  specjalnego 
młotka z zestawu. UŜycie zwykłego młotka stalowego spowoduje uszkodzenie 
głowicy. 
Po zagłębieniu próbnika na pełną głębokość roboczą wykonujemy jeden lub dwa 
obroty wzdłuŜ osi, w prawo i wyciągamy próbnik na powierzchnię. Do 
wyciągnięcia próbnika moŜna uŜyć uchwytu push/pull, szczególnie w przypadku 
gleb twardych i długich próbników. 

Po pobraniu profilu dokonujemy jego opisu makroskopowego i, jeśli zachodzi 
taka potrzeba, pobieramy próbki z próbnika do dalszych analiz laboratoryjnych. 
Pobór prób z większych głębokości wykonuje się dokręcając dodatkowe Ŝerdzie 
wydłuŜające. Konieczne jest równieŜ wykonanie podwiertu – do tego celu słuŜą 
świdry: Edelmana i rurowy. 
Po zakończeniu opróbowania próbniki naleŜy dokładnie oczyścić, umyć wodą i 
po dokładnym osuszeniu, nasmarować bezkwasowym smarem ochronnym.  
Krawędzie tnące próbników naleŜy okresowo kontrolować i w miarę potrzeby 
ostroŜnie podostrzyć. 
 
Firma Eijkelkamp produkuje róŜne typy próbników Ŝłobkowych oraz róŜnego 
rodzaju specjalistyczne próbniki do gleb i gruntów niejednorodnych. 
  


