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SONDA DYNAMICZNA  ŚREDNIA DPM I CI ĘŻKA DPH 
z napędem pneumatycznym, typ PR 35 
f-my WILL GEOTECHNIK (Niemcy) 

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

Dla sondy średniej masa młota wynosi 30 kg. Swobodny spad młota 500 mm. 
Znormalizowana jest także średnica żerdzi (Ø 32 mm) oraz powierzchnia stożka (10 cm²) i 
jego kąt wierzchołkowy (90º). Sonda ciężka posiada masę obciążnika 50 kg oraz stosowany 
jest stożek sondażowy o powierzchni 15 cm2.  

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) oraz PN-EN 
ISO 22476-2 (Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 2: 
Sondowanie dynamiczne). 

Pneumatyczna sonda dynamiczna PR 35 jest 
zgodna z wymaganiami normy: DIN 4094 

Może być także stosowana zgodnie z normą PN-
B-04452 i normą PN-EN ISO 22476-2. 
 
Opis sondy 
Sonda PR 35 składa się z kowadła (podbabnika) z 
łącznikiem do żerdzi i z głowicy pneumatycznej. 
W dolnej części kowadła znajduje się gwintowany 
łącznik M20, za pośrednictwem którego łączy się 
sondę z trzonem żerdzi. Kowadło w górnej części 
tworzy prowadnicę młota. Prowadnica jest 
chromowana dla zmniejszenia tarcia sondy. 
Należy zwracać baczną uwagę aby powierzchnia 
ślizgowa prowadnicy była zawsze w dobrym 
stanie. 

 Na prowadnicy założona jest głowica 
pneumatyczna będąca jednocześnie obciążnikiem 
o masie 30 kg.  

Aby wykorzystywać sondę PR 35 jako sondę 
ciężką (DPH) należy zainstalować na sondzie 
DPM obciążnik dodatkowy o masie 20 kg, który 
jest mocowany czterema śrubami do korpusu 
sondy DPM. 
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Żerdzie sondażowe o średnicy 32 mm i długości 1000 mm posiadają gwintowane łączniki 
M20. Każda żerdź jest obwodowo nacięta co 10 cm 
dla ułatwienia kontroli wpędu sondy. Posiada także 
wyfrezowane płaski do klucza 27 mm dla skręcania 
i rozkręcania kolumny żerdzi. 

Na życzenie sonda może być wyposażona w stożki 
gubione. 

Ze względu na masę własną sondę wyposażono w 
podnośnik linowy na kołach. 

Podnośnik umożliwia podniesienie sondy DPM 
/DPH na wysokość umożliwiającą osadzenie jej na 
żerdzi. Po osadzeniu na żerdzi podnośnik zostaje 
przetoczony na odpowiednią odległość 
zapewniającą bezpieczną pracę sondą bez obawy 
uszkodzenia podnośnika. 

Napęd sondy stanowi kompresor spalinowy z 
silnikiem Honda GX 160 i bezolejową sprężarką GAST. Kompresor zabudowany jest w 
stelażu rurowym. Masa kompresora wynosi  38 kg. 

 

Przygotowanie sondy DPM do pracy 
Ze względu na znaczną masę urządzeń zaleca się 
daleko idącą ostrożność w operowaniu nimi w 
terenie.  
Sondę DPM umieścić na podnośniku. 
 
  
Najbezpieczniej jest wykonać to następująco: 
 
 
 
 
 

1. Przenieś sondę przy pomocy nosidła do miejsca 
wykonywania testu. 

 
2. Przekołuj podnośnik i przenieś wspornik do sondy 

 
 
 
 

3. Odłącz nosidło wyciągając bolec zabezpieczający 
łącznik żerdzi i wyjmij łącznik. 
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4. Ustaw wspornik do sondy tak aby trzpień skierowany 

był w kierunku sondy. Unieś sondę chwytając za 
podbabnik i wsuń trzpień wspornika  w gniazdo 
podbabnika. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Chwyć sondę od strony głowicy i postaw sondę 
pionowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Przekołuj podnośnik tak aby jarzmo podnośnika można 
było wsunąć na trzpień wspornika sondy i nasunąć je 
na podbabnik. Następnie przy pomocy wciągarki 
linowej unieś nieco sondę i zdejmij ją z trzpienia 
wspornika. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Usuń wspornik sondy.   
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Załóż uchwyt do podtrzymywania sondy na 
podbabnik i zamocuj go dokręcając  śrubę 
motylkową. 
 
Dla wykonania sondowania (pierwszym marszem) 
należy łącznik do żerdzi  nakręcić na  żerdź i 
połączyć żerdź z wybranym stożkiem (norma PN-
B-04452 do sondowań DPM zaleca się stosowanie 
stożka o powierzchni 10 cm²) następnie elementy dociągnąć kluczami aby nie było luzów na 
łączeniach. 
Tak przygotowaną pierwszą żerdź wbić ręcznie kilka cm w grunt w miejscu planowanego 
sondowania. 
Podnieś sondę wciągarką linową na 
wysokość umożliwiającą nałożenie sondy na 
łącznik żerdzi i przekołuj podnośnik w taki 
sposób aby można było opuszczając sondę, 
na wciągarce linowej,  połączyć podbabnik 
z łącznikiem żerdzi. Należy nieco poruszać 
sondą na boki aby łącznik wszedł do 
pobanika na pełną głębokość. Wąż 
zasilający od kompresora należy podłączyć 
do sondy. 
Zawór główny na kompresorze powinien 
być w pozycji zamkniętej (dźwignia 
skierowana poziomo). Zawór upustowy na wężu powinien być w pozycji otwartej (dźwignia 
ustawiona w osi węża) 
Agregat należy uruchomić na minimalnych obrotach.  Należy pamiętać, że przy zimnym 
silniku trzeba ustawić dźwignię ssania w pozycję start. Kiedy silnik zostanie uruchomiony i 
lekko podgrzany, dźwignię  ssania  należy przestawić w pozycję praca ciągła. Dokładny opis 
obsługi silnika Honda GX 160 znajduje się w odrębnej instrukcji obsługi. Należy się 
zapoznać z instrukcją obsługi silnika zanim rozpocznie się prace. 
Przed uruchomieniem sondy należy odłączyć podnośnik.   Jeden z operatorów musi sondę 
utrzymywać w pionie trzymając za uchwyt do podtrzymywania sondy podczas gdy drugi z 
operatorów opuszcza jarzmo podnośnika. Należy poluzować linę wciągarki na tyle aby 
jarzmo podnośnika opadło (niekiedy trzeba jarzmem nieco poruszać na boki i obciągnąć je w 
dół gdyby się zacięło na podbabniku). Po opuszczeniu  jarzma należy zabezpieczyć 
połączenie łącznika do żerdzi z podbabnikiem bolcem a bolec zabezpieczyć zawleczką typu R 
przed wypadnięciem. 
 Podnośnik należy odkołować na bezpieczną odległość. UWAGA: pierwszy operator cały 
czas utrzymuje sondę w pionowej pozycji. 
Gdy podnośnik jest odsunięty na bok drugi operator otwiera zawór główny w sprężarce 
ustawiając dźwignię w pozycji pionowej i wolno zwiększa obroty silnika. Zawór upustowy na 
wężu należy zamknąć (dźwignia skierowana poprzecznie do osi węża). Sonda powinna  się 
podnieść i wykona pierwsze uderzenia. Pierwszy operator cały czas kontroluje pionowość 
wpędu sondy. Gdy żerdź zostanie zagłębiona na ok. połowę swej długości pierwszy operator 
może zaprzestać podtrzymywania sondy. Częstotliwość uderzeń sondy reguluje się poprzez 
zwiększanie lub zmniejszanie obrotów silnika 
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Należy kontrolować głębokość zagłębienia się żerdzi (niezależnie od liczenia udarów na 
każde 10 cm wpędu)  by zatrzymać sondę w chwili kiedy nad 
powierzchnią gruntu wystaje ok. 15 cm (płaskie frezowanie do klucza 
powinno być widoczne w całości ponad powierzchnią terenu.  
Po zatrzymaniu sondy zaworem upustowym na wężu zasilającym należy 
zmniejszyć obroty silnika do minimalnych lub silnik wyłączyć. Zawór 
główny sprężarki ustawić w pozycję zamknięte (dźwignia ustawiona 
poziomo). Teraz można podkołować podnośnik, wprowadzić go tak aby 
można było jarzmo podnośnika wsunąć na podbabnik.  Należy rozłączyć  
podbabnik od łącznika żerdzi wyjmując bolec zabezpieczający i 
podnosząc jarzmo podnośnika wsunąć je tak aby oparło się na uchwycie. 
Obracając wciągarką linową należy unieść sondę tak wysoko żeby 
rozłączyć ją z łącznikiem. Podnośnik odkołować na bok na tyle by można było dokręcić nową 
żerdź do już zagłębionej. 
Należy pamiętać aby po odkołowaniu sondy na podnośniku jej koła podklinować 
zabezpieczając podnośnik przed niekontrolowanym przetoczeniem się.  
Pamiętaj, że przetaczanie podnośnika z sondą musi się odbywać gdy sonda jest 
opuszczona w dolne położenie. Sonda w górnym położeniu stwarza zagrożenie gdyż 
może się przewrócić wraz z podnośnikiem. 
 
Sondowanie 
Wykonuj wbijanie licząc ilość swobodnych spadów na każde 10 cm wpędu żerdzi (kontroluj 
zagłębianie się sondy na nacięciach obwodowych na żerdzi). Częstotliwość udarów sondy 
powinna wynosić ok. 25 – 35 uderzeń/min.  

Po wbiciu każdego kolejnego metra żerdzi norma PN-B-04452 zaleca wykonanie 1,5 
osiowego obrotu trzonu żerdzi dla zmniejszenia powierzchniowego tarcia. Obrotu powinno  
się  dokonywać   przy   pomocy   klucza   dynamometrycznego   o   nośności  > 200Nm z 
podziałką ≤ 5 Nm. Można dokonać obrotu żerdziami stosując klucz 27 dostarczony w 
zestawie do rozkręcania żerdzi. 

Przy wykonywaniu obrotu trzonu (tzw. „ścinania”) należy zwrócić uwagę na stopień oporu w 
początkowej fazie obrotu i dokonać odpowiedniej notatki w dzienniku sondowania określając 
opór ścinania jako: łatwy, średni lub trudny do ścięcia. Taka informacja pozwoli na 
dokładniejszą interpretację wyników sondowania na poszczególnych metrach. 
  
Wszystkie wyniki muszą być na bieżąco wprowadzane do karty wyników badania. Także 
każda przerwa w sondowaniu, jeżeli jest dłuższa niż 5 min. musi być odnotowana w karcie. 

Sondowanie zostaje uznane za zakończone jeśli uzyskamy wymaganą głębokość projektową 
lub postęp wpędu żerdzi jest zerowy.  Należy pamiętać, że sondę, po wbiciu, trzeba będzie 
wyciągnąć. Dlatego dobrze jest mieć dodatkową żerdź  aby po zdjęciu sondy można było ją 
dokręcić i założyć 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 należy 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. 
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Sonda PR 35 jako sonda ciężka  (DPH) 
Zestaw do sondowań dynamicznych PR 35 dostarczany jest wraz z dodatkowym 
obciążnikiem o masie 20 kg dla uzyskania normowej masy sondy wynoszącej 50 kg. 

Dodatkowy obciążnik nakładany jest na sondę DPM i mocowany czterema śrubami do 
korpusu sondy. 

Obciążnik, po jednej stronie, ma głębsze fazowanie wewnętrznego otworu niż po drugiej 
stronie. Zawsze nakładamy obciążnik wi ększym fazowaniem do dołu aby obciążnik 
przylegał całą powierzchnią do korpusu sondy.  Gdyby obciążnik został nałożony odwrotnie 
(mniejszą fazą w dół) oparłby się na spawie łączącym korpus sondy z tuleją tłoka i nie można 
byłoby dokładnie dokręcić obciążnika do korpusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obciążnik mocowany jest do korpusu sondy czterema 
śrubami M12 z łbem na klucz „limbus” czyli sztorcowy 
klucz sześciokątny. Śruby  dokręcamy na krzyż – czyli 
nie kolejno po obwodzie ale tak jak koła w 
samochodzie. 

 

Obciążnik w znaczny sposób zmienia statykę sondy 
zarówno kiedy sonda jest na podnośniku jak i w 
trakcie sondowania.  
Praca sondą PR 35 w wersji DPH (sonda ciężka) wymaga znacznej uwagi i ostrożności. Jest 
bardzo istotne aby trzon żerdzi, w początkowej fazie sondowania, został wprowadzony w 
grunt pionowo, gdyż cała sonda utrzymywana jest w osi sondowania właśnie na żerdziach. 

Trzeba pamiętać także, że manewrowanie podnośnikiem z sondą DPH jest znacznie 
trudniejsze – nacisk kół na grunt większy a co za tym idzie możliwość tworzenia się kolein o 
różnych nierównościach. Można w takiej sytuacji podkładać szerokie deski pod koła tworząc 
dość stabilny „trakt” dojazdowy dla podnośnika. 

Należy przyjąć zasadę, że w trakcie pracy sondy musi być ona pod stałą kontrolą i nie są 
dopuszczalne żadne manipulacje przy elementach ruchomych sondy. Obsługa powinna 
znajdować się w bezpiecznej odległości a zawór upustowy wyłączający sondę powinien być 
stale w zasięgu rąk obsługującego. 

Procedura sondowania (dokładanie kolejnych żerdzi) jest taka samy jak wcześniej opisana 
przy sondowaniu DPM (sondą średnią). 

Po zakończeniu sondowania DPH obciążnik musi być odkręcony i zdjęty. Te czynności 
wykonuje się zawsze w dolnym położeniu sondy. 
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Bezpieczne zasady użytkowania sondy DPM/DPH 
Podczas pracy głowicy pneumatycznej należy przebywać w pewnej odległości od 
pracującej sondy (min. 1 m). Obsługa powinna używać nauszników ochronnych i 
odpowiednich rękawic roboczych oraz kasków. Ważne jest aby operatorzy sondy 
stosowali, w trakcie sondowania, okulary ochronne oraz posiadali obuwie przeznaczone 
do ciężkich prac w terenie – z metalowymi noskami. 
 
Konserwacja i utrzymanie 

Sonda pneumatyczna powinna być 
regularnie (codziennie) smarowana 
kiedy jest używana. W zestawie 
dostarczony jest 1 L specjalnego oleju 
do urządzeń pneumatycznych wraz z 
aplikatorem (plastikowa butelka z 
metalową końcówką).  Przed 

rozpoczęciem prac w danym dniu należy podać niewielką 
ilość oleju  do otworu wlotowego powietrza. Także co jakiś 
czas należy nałożyć pewną ilość sprayu WD 40 na żerdź 
podbabnika  po której przemieszcza się sonda. 

 

Po każdym badaniu (sondowaniu) należy sprawdzić wszystkie elementy urządzenia. Każdą 
żerdź należy sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu, wygięciu, czy łączniki żerdzi (gwinty) są 
w dobrym stanie. Stożki nie powinny wykazywać oznak uszkodzenia. Należy skontrolować 
czy powierzchnia stożka jest gładka i czy wierzchołek nie uległ ukruszeniu lub spłaszczeniu. 
Okresowo należy mierzyć średnicę stożka. Dla stożka 10 cm² nominalna średnica powinna 
wynosić 35,7±0,3 mm. Jeśli stożek będzie miał 34 mm należy wymienić go na nowy. 
Zarówno żerdzie jak i stożki przed zmagazynowaniem (po powrocie z prac terenowych) 
należy umyć w czystej wodzie, wytrzeć do sucha i nasmarować lekko oliwą lub pokryć 
smarem konserwującym WD 40. 

Baczną uwagę należy zwrócić na głowicę pneumatyczną, szczególnie na prowadnicę młota. 
Ten element powinien być smarowany sprayem teflonowym lub WD 40. Prowadnica musi 
być utrzymywana w czystości gdyż od tego zależy szczelność uszczelek w komorze głowicy 
pneumatycznej. Po każdym powrocie z terenu należy jej chromowane powierzchnie przetrzeć 
szmatką, usunąć wszelkie zabrudzenia i lekko nasmarować sprayem. 

Po zakonserwowaniu sprzęt powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu. 

Głowica pneumatyczna powinna być 
przenoszona poziomo a prowadnica młota 
powinna być zabezpieczona specjalnym 
uchwytem do noszenia.  ► 
 

Przy wszelkich manipulacjach głowicą należy pamiętać, że nie zabezpieczona prowadnica 
wraz z kowadłem (podbabnikiem) może się wysunąć i spowodować wypadek. 

Niniejsza instrukcja powinna znajdować się wraz ze sprzętem sondażowym zawsze 
dostępna dla operatora sondy. 
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Okresowy serwis sondy PR 35 
Sonda PR 35, jeśli jest utrzymywana zgodnie z wyżej 
wymienionymi zasadami, nie wymaga okresowego 
serwisu. 
W ramach dostawy producent dostarcza zestaw 
podstawowych części zamiennych oraz narzędzia do 
ich wymiany.  
W przypadku wadliwej pracy sondy mimo, że 
kompresor podaje odpowiednią ilość powietrza można 
dokonać, we własnym zakresie, wymianę zużytych 
elementów. 

Należy sondę umieścić w podnośniku – jak wyżej opisano 
lub użyć do tego celu wspornika sondy  aby stała pionowo. 
W głowicy sondy znajduje się aluminiowa pokrywa zaworu 
kontrolnego. Jest ona zabezpieczona pierścieniem Seegera.  
Stosując specjalne szczypce dostarczone przez producenta 
należy wyjąć pierścień i zdjąć aluminiową pokrywę.  
 
Wewnątrz pokrywy znajduje się sprężynowy zawór 

upustowy. Należy wyjąć pierścień Seegera oraz 
poszczególne elementy zaworu. Sprawdzić stan sprężyny – 
czy nie jest pęknięta. Należy pamiętać, że jest to sprężyna o 
7,5 zwojach. Podobna sprężyna jest w drugim zaworze 
zamontowanym na żerdzi podbabnika ale o innej liczbie 
zwojów. 
Należy także sprawdzić stan O ringu uszczelniającego 
aluminiową pokrywę – ewentualnie wymienić na nową. 
Wszystkie elementy pokrywy należy zmontować zwracając 
uwagę na płytkę z otworami aby zamontować ją gniazdem 
na sprężynę do wewnątrz – sprężyna musi być osadzona w 
gnieździe. 
Zawór sprężynowy na żerdzi podbabnika demontuje się 
zdejmując O ring i wyjmując płytkę zaworu. Pod płytką 
znajduje się sprężyna o 6,5 zwojach. Należy ją wyjąć i 
sprawdzi stan. Wewnątrz płytki zaworu znajduje się O ring – 
jego stan także należy skontrolować. Ewentualnie wymienić 
na nowy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Po wyjęciu sprężyny należy wyjąć pierścień prowadzący i skontrolować jego stan oraz stan O 
ringu. 
 



 

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

10

Wszystkie elementy przed ponownym montażem należy umyć w benzynie ekstrakcyjnej, 
dokładnie wytrzeć i lekko nasmarować bądź olejem do pneumatyki bądź WD 40. 
Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy dokładnie składać elementy w takim 
położeniu jak je demontowano. Pomocne mogą być fotografie z niniejszej instrukcji.  
Poniżej znajduje się szkic elementów sondy z podaniem numerów katalogowych. 
 
Wykaz części zamiennych: 
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Kompresor do napędu sondy pneumatycznej DPM/DPH 
Napęd sondy stanowi kompresor spalinowy z silnikiem Honda GX 160 i bezolejową 
sprężarką GAST. Kompresor zabudowany jest w stelażu rurowym. Masa kompresora wynosi  
38 kg. 

 

 
Opis użytkowania silnika Honda GX 160 znajduje się 
w odrębnej instrukcji dołączonej do dostawy. 
Należy przestrzegać podanych terminów wymiany 
oleju zwłaszcza w pierwszym okresie użytkowania 
silnika. 
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Kompresor firmy Will Geotechnik jest wyposażony w 
sprężarkę GAST. Sprężarka jest bezobsługowa i 
bezolejowa. Elementem tłoczącym powietrze jest 
rotor z węglowymi uszczelniaczami płytkowymi.   
Wewnętrzne elementy sprężarki są wrażliwe na 
wilgoć gdyż powierzchnie komory sprężającej 
powietrze wykonane są z żeliwa. Korozja gładkich 
powierzchni komory będzie skutkowała nadmiernym 
zużyciem elementów tłoczących powietrze – płytek 
węglowych. Dlatego gdy prace prowadzone są w 
deszczowe dni filtr powietrza musi być przykryty aby 
woda nie dostała się na powierzchnię filtruj ącą. 
Prosty, plastikowy kapturek z rury PP jaki dołączono 

do kompresora będzie chronił filtr. Okresowo należy czyścić filtr z pyłu i brudu. Można go 
zdemontować odkręcając nakrętkę na pokrywce. Filtr należy odkurzyć szczoteczką a 
następnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Dokładnie wypłukać a następnie 
wysuszyć – najlepiej suszarką do włosów. Ponownie zamontować. Nie wolno stosować 
żadnych rozpuszczalników ani benzyny. Należy bardzo uważnie napełniać zbiornik 
paliwa silnika kompresora aby nie rozlać paliwa. 
Co ok. 100 motogodzin należy sprawdzać naprężenie paska klinowego. Gdy silnik nie pracuje 
należy nacisnąć na pasek klinowy pośrodku odległości między kołami pasowymi i sprawdzić 
strzałkę ugięcia. Ugięcie nie powinno być większe niż 1 cm. Jeśli będzie większe pasek trzeba 
naprężyć. W tym celu poluzuj śruby mocujące sprężarkę do podstawy i pokręcając śrubą 
regulacji paska klinowego naprężyć pasek do wymaganej strzałki ugięcia. Ponownie dokręcić 
śruby podstawy. 
Zawór główny powietrza jest zaworem trójdrożnym. Nie wymaga konserwacji. Ma dwa 
położenia: dźwignia w poziomie – przepływ powietrza zamknięty w kierunku do węża ale 
otwarty na swobodny odpływ powietrza na zewnątrz. Dźwignia w pozycji pionowej – zawór 
otwarty - przepływ powietrza otwarty w kierunku do węża. Kompresor należy przechowywać 
w suchym pomieszczeniu i okresowo (np. raz w miesiącu) powinien być uruchomiony na ok. 
10 -15 min. 
 
 
 
 
 
UWAGA: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonuje firma:  
GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul. Modra 30, 71-220 Szczecin, tel. 91 482 00 90,  
faks/tel. 91 482 60 87, e-mail: geomor@geomor.com.pl 
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KARTA WYNIKÓW BADA Ń SONDĄ DPM 

 
 
 1. Nazwa obiektu ..................................................................................... 
 2. Data sondowania ................................................................................. 
 3. Stożek .................................................................................................. 
 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  ................................ 

Przykładowa karta sondowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


