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Katalog pomp płuczkowych i agregatów płuczkowych  
do wiertnic pionowych płuczkowych MARPOL  

 
Katalog nr 540/PPWP/2018  Grodzisk Mazowiecki, 2018-05-10 
 

Katalog jest ważny do końca 2018 roku 
 

 
Oferta firmy MARPOL na ww. urządzenia obejmuje następujące 
rodzaje pomp: 
 

 pompy wirowe krętne (głównie odśrodkowe) 
 
Dobierając pompę odśrodkową uwzglęnimy: 
 
- prędkość obrotową pompy odśrodkowej, 
 
- wartość „total head” mającą związek z ciśnieniem (max. zakładam TH do 
  100 m), czego nie należy mylić z głębokością wiercenia, 
 
- średnie opory w otworze wiertniczym, 
 
- średnie opory w urządzeniu wiertniczym i przewodzie wiertniczym,  
 
- przepływ płuczki w l/min, 
 
- średnią gęstość płuczki (tu klania się sprawa oczyszczania i CIĄGŁEJ 
  kontroli gęstości płuczki w trakcie wiercenia), 
 
- średnicę wirnika. 
 
Mając te dane można obliczyć również prędkość przepływu płuczki obciążonej 
w otworze. 

 
Zasada działania pomp płuczkowych odśrodkowych: 
 

  

 

Producent i dostawca: 
 
 Wiertnice horyzontalne sterowane 
 

 Wiertnice płuczkowo-obrotowe: 

 Studnie głębinowe 

 Pompy ciepła 
 

 Wiertnice pionowe ślimakowe: 
 

 Geologia 

 Geotechnika 

 Sondowanie SPT 
 

 Wiertnice hydrauliczne poziome 
 

 Systemy płuczkowe 
 

 Systemy oczyszczania płuczek 
 

 Pompy tłokowe wysokociśnieniowe 
 

 Silniki płuczkowe do wiertnic HDD 
 

 Świdry i narzędzia wiertnicze 
 

 Rozwiertaki do wiertnic HDD 
 

 Rozwiertaki do skał do HDD 
 

 Młotki pneumatyczne dolne 
 

 Koronki wiertnicze do młotków 
 
 Agregaty iniekcyjne 

 

 Agregaty hydrauliczne 
 

 Bentonity i polimery do wierceń 
 

 Zgrzewarki doczołowe 
 

 Zgrzewarki elektroporowe 
 

 Kraking wiertniczy pneumatyczny 
 

 Kraking hydrauliczny żerdziowy 
 

 Kraking hydrauliczny linowy 
 
 
Diler maszyn, żerdzi, narzędzi  z USA: 
 

 www.trictools.com bursting systems 
 

 www.sense-inc.ru HDD guidance  
 

 www.brewisengineering.co.uk  
 

 www.barbco.com Barbco Europe  
 

 www.akkerman.com Europe, Russia 
 

 www.melfredborzall.com HDD tools 
 

 www.unihdd.com  HDD drill 
 

http://www.trictools.com/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.barbco.com/
http://www.akkerman.com/
http://www.melfredborzall.com/
http://www.unihdd.com/
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Przykłady pomp płuczkowych odśrodkowych na małogabarytowych urządzeniach 
wiertniczych MARPOL: 
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 pompy wyporowe posuwisto-zwrotne: 

 
A. nurnikowe 

 
Pompy nurnikowe produkowane są w kilku wielkościach pod względem wydajności i ciśnienia. 
Charakteryzują się zwartą i nowoczesną konstrukcją. Występują w zestawach podwójnych, a nurniki 
pracują naprzemiennie, zapewniając ciągłość i równomierność tłoczonego strumienia. Elementem 
napędowym pompy jest cylinder hydrauliczny zabudowany w nurniku. Dla zapewnienia dużej 
żywotności pompy, wykonano nurniki z powłoką ceramiczną. Dodatkowym atutem pomp nurnikowych jest 
system smarowania nurnika oraz uszczelnień. Dzięki pionowemu usytuowaniu zajmują one bardzo mało 
miejsca na wiertnicy, a poza tym odciążają nurnik i uszczelnienia od sił tarcia pochodzących od 
ciężaru własnego nurnika. Zastosowane zawory kulowe tłoczne oraz ssące wyróżniają się prostą 
konstrukcją oraz niewrażliwością na zapiaszczenie płuczki.  
 
Maksymalna granulacja zanieczyszczeń wynosi do 5 mm. 
 
Zawartość domieszek mechanicznych (piasku, twardych cząstek wywierconej skały) nie może 
przekroczyć objętościowo 1%. 
 
Ciśnienie maksymalne 30 ÷ 50 bar. 
Wydajność maksymalna 200 ÷ 600 l/min. 
 
Wymagana wydajność zasilacza hydraulicznego 40 ÷ 150 l/min 
 
Waga urządzeń 250 ÷1200 kg. 
 
Pompy nurnikowe dostępne są w zestawach podwójnych lub poczwórnych. Oferta zostanie 
przedstawiona po konsultacji z klientem. 
 
 
 

B. tłokowe (napęd elektryczny, hydrauliczny, mieszany) 
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Pompa tłokowa bentonitowa na wiertnicy samochodowej MARPOL-360HTS 

 
 

  
 
 

 
 
Odwierty pod pompy ciepła metodą płuczkową w Polsce (najczęściej o głębokości 120 ÷ 150 m) 
wiertnicą MARPOL-360HTS na samochodzie FORD. 
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MARPOL posiada ponad 20-letnie doświadczenie w montażu pomp bentonitowych tłokowych, 
które mogą być być  
 

    Pompa hydrauliczna z silnikiem diesel 
  

    Pompa tłokowa z silnikiem hydraulicznym 
 

Pompa tłokowa z silnikiem diesel 30 kM 

        Pompa tłokowa z silnikiem elektrycznym.  
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 pompy wyporowe obrotowe śrubowe (pompy bentonitowe śrubowa) 
 
 

 
 

Pompy śrubowe oferowane przez firmę Marpol są przeznaczone wyłącznie do tłoczenia 
czystej płuczki bez obecności ścieralnych zwiercin. Oznacza to, że można wiercić 
wyłącznie czystą płuczką albo posiadać na placu budowy urządzenia do oczyszczania 
płuczek wiertniczych. 

Zabudowa pompy realizowana jest na platformie wiertnicy, na wolnostojącej ramie lub na 
wózku. 

Pompa śrubowa na wózku 

   Pompa śrubowa na wózku 
 

    Pompa śrubowa na wolnostojącej ramie 
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Urządzenia do oczyszczania płuczek wiertniczych firmy MARPOL 
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Na zdjęciu widoczna jest wiertnica pionowa, pompa odśrodkowa 6-barowa, kuweta i system oczyszczania płuczek 

Baza techniczna MARPOL – lato 2017 (szkolenie dla klienta z Francji – klient na zdjęciu) 
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OFERTA SZKOLEŃ I DZIERŻAWY SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA 
 
Szkolenie i pokaz technologii oczyszczania płuczek wiertniczych: 
 

 Omówienie technologii wierceń płuczkowo-obrotowych na prawy obieg. 
 Omówienie technik oczyszczania. 

 Pomiar parametrów płuczek. 
 Pokaz pracy urządzenia SOP. 

 Opłata pobierana jest z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem płatna przelewen na podstawie f-ry VAT. 

 
Dzierżawa systemu SOP-420S: 
 

 Minimalny okres dzierżawy wynosi jeden tydzień (7 dni kalendarzowych) w cenie netto. 
 Za początek okresu dzierżawy uznaje się godzinę przekazania sprzętu po załadunku na bazie 

Marpol. 
 Za koniec okresu dzierżawy uznaje się godzinę przybycia sprzętu na bazę Marpol 

 Wydanie sprzętu i przyjęcie jest możliwe tylko w dni powszednie wolne od świąt w godzinach 
9:00-15:00. 

 Każdy pojedyńczy dzień dzierżawy (ponad okres jednego tygodnia, ale mniej, niż 7 dni) jest 
liczony w cenie netto PLN za każdy dzień. 

 Szczegółowe warunki wdzierżawy są ujęte w umowie dzierżawy. 

 Zabezpieczeniem umowy dzierżawy jest weksel in blanco, deklaracja wekslowa oraz gwarancja 
bankowa. 

 Za dzierżawę pobierana jest opłata z góry w wysokości 2 tygodni. 

 Przed przekazaniem sprzętu pobierana jest kaucja w wysokości netto PLN na potrzeby związane z 
przedłużeniem okresu dzierżawy, zniszczenia lub uszkodzenia elementóo maszyny, zużycia lub 
uszkodzenia sit wibracyjnych. 

 Do ww. cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%. 
 W razie przedłużeia okresu dzierżawy pobierana jest zapłata z góry  

z wyprzedzieniem minimum 1-dniowym (płatne przelewem błyskawicznym na konto firmy Marpol). 

 
 
Szkolenie i udział we wdrożeniu technologii u klienta na budowie: 
 

 Max. czas pracy 8 h dziennie rozpoczynając 1-go dnia nie później, niż o 9-tej rano. 

 Cena netto PLN za każdy dzień pobytu serwisu Marpol na budowie klienta. 
 Koszty dojazdu serwisu w celu szkolenia u klienta na budowie netto PLN 2.50 za każdy 

przejechany kilometr na trasie Marpol – miejsce budowy. Odległość jest szacowana na podstawie 
wskazań systemu GPS przed wyjazdem serwisu w trasę. 

 Opłata za szkolenie pobierana jest z góry minimum dwa dni przed wyjazdem serwisu na podstawie 
f-ry sprzedaży VAT. 
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Typowe elementy składowe systemu wiertniczego (urządzenia małogabarytowe) 
 

Na system wiertniczy (SW) składa pewna grupa głównych elementów wyposażenia niezbędnych 
do wykonywania wierceń metodą płuczkową na prawy obieg płuczki oraz szersza grupa 
urządzeń, systemów i akcesoriów dodatkowych oraz opcji, które zwiększają możliwości 
techniczne technologii wiertniczej, tzn. takie, które zwiększają wydajność, bezpie- 
czeństwo i komfort robót wiertniczych. 
 

Główne elementy wyposażenia systemu wiertniczego: 
 

 Urządzenie wiertnicze (UW). UW, które składa się z masztu wiertniczego, ramy 
montażowej, silnika hydraulicznego obrotu, silnika hydraulicznego posuwu góra / dół, 
łańcucha pociągowego, panelu sterującego hydrauliką z jednym manometrem wskazującym 
wartość ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym, głowicy płuczkowej zintegrowanej  
z głowicą obrotową, prowadnicy przewodu wiertniczego. W zależności od modelu UW 
wyżej wymienione elementy mogą być różne pod względem konstrukcji, wytrzymałości 
mechanicznej, wielkości, mocy i parametrów technicznych. O wyborze konkretnego 
modelu urządzenia wiertniczego UW decyduje samodzielnie kupujący po konsultacji ze 
sprzedającym. 
 
 

 Zasilacz hydrauliczny (ZH), zwany również „agregatem hydraulicznym”. ZH to urządzenie, 
które jest źródłem mocy hydraulicznej dla UW. Typowy ZS składa się m.in.  
z silnika spalinowego benzynowego lub diesel, pompy hydraulicznej, zbiornika płynu 
hydraulicznego i innych elementów układu hydraulicznego, w tym węży hydra- 
ulicznych. ZH to osobne urządzenie, które może, ale nie musi być połączone na stałe 
z UW za pomocą dwóch węży hydraulicznych. W przypadku wersji rozłącznej, ZH należy 
każdorazowo połączyć z UW za pomocą węży hydraulicznych zakończonych szybkozłączami 
bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy UW. Zasilacze hydrauliczne różnią się pod 
względem wielkości i mocy. O wyborze konkretnego modelu zasilacza hydraulicznego ZH 
decyduje samodzielnie kupujący po konsultacji ze sprzedającym. 
 

 Przewód wiertniczy (PW) i narzędzia wiercące (NW). Pod pojęciem przewodu wiertniczego 
i narzędzi wiercących należy rozumieć te elementy wyposażenia, które są zapuszczane 
do otworu wiertniczego. Przewód wiertniczy PW składa się z zespołu rur wiertniczych  
o różnej długości jednostkowej oraz konstrukcji pod względem masy, grubości ścianki 
i rodzaju gwintów na końcach rury wiertniczej. Przy doborze przewodu wiertniczego 
uwzględnia się między innymi to, czy będzie on służył jedynie do wiercenia metodą 
płuczkowo-obrotową czy też będzie pełnił od razu bądź w przyszłości rolę przewodu 
uniwersalnego z przeznaczeniem również do wierceń w skałach metodą młotka 
pneumatycznego. Narzędzia wiercące NW służą do zwiercania formacji geologicznej. 
Zapuszczane są one do otworu wiertniczego na przewodzie wiertniczym. Narzędzia 
wiercące, ze względu na przeznaczenie można podzielić na świdry (przeznaczone do 
zwiercania formacji geologicznej dna otworu wiertniczego), koronki rdzeniowe 
(zwiercające tylko powierzchnię pierścieniową dna otworu) oraz świdry specjalnego 
przeznaczenia, używane przy pracach pomocniczych, np. ratunkowych, dla odchylenia 
średnicy otworu wiertniczego lub dla rozszerzenia średnicy otworu pilotującego. Ze 
względu na konstrukcję i sposób zwiercania formacji geologicznej świdry oferowane 
przez firmę MARPOL dzielimy na świdry skrzydełkowe, świdry gryzowe i świdry 
diamentowe. Uwzględniając stosunkowe niewielkie dostępne maksymalne siły nacisku 
występujące na urządzeniach wiertniczych naszej produkcji (zazwyczaj od 10 kN do 60 
kN) największe zastosowanie mają świdry skrzydełkowe, które są przeznaczone do 
wierceń w gruntach lekkich. Z tego powodu, może za wyjątkiem urządzeń wiertniczych 
klasy 60 kN, metodą zalecaną przez firmę MARPOL do wierceń w gruntach innych, niż 
lekkie pod względem twardości jest metoda wierceń za pomocą młotków pneumatycznych. 
O wyborze rodzaju i wielkości przewodu wiertniczego PW i narzędzi wiercących NW 
decyduje samodzielnie kupujący po konsultacji ze sprzedającym.  
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 Agregat do tłoczenia płuczki wiertniczej (Agregat Płuczkowy AP). Agregaty płuczkowe 
oferowane przez firmę MARPOL mają postać albo agregatów wyposażonych w pompy 
odśrodkowe niskociśnieniowe albo w pompy tłokowe wysokociśnieniowe. Każdy agregat 
płuczkowy składa się z pompy i silnika spalinowego benzynowego bądź diesel. AP jest 
to, zatem odrębny elementy wyposażenia, który posiada najczęściej masę około 50-100 
kg i który może, ale nie musi być połączony na trwale z UW (urządzeniem 
wiertniczym). W przypadku wersji rozłącznej AP jest urządzeniem przenośnym i należy 
je każdorazowo połączyć z UW za pomocą zespołu węży (przewodów, którymi płynie 
płuczka wiertnicza) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy urządzeniem wiertniczym 
UW. O wyborze konkretnego modelu agregatu płuczkowego AP decyduje samodzielnie 
kupujący po konsultacji ze sprzedającym. 

 
Przykład wyposażenia dla lekkiej wiertnicy małogabarytowej  

w wersji wolnostojącej: 
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Urządzenia wiertnicze wiertnic małogabarytowych płuczkowych MARPOL: 
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Przykłady urządzeń małogabarytowych klasy 10-20 kN na przyczepach stalowych: 
 
Urządzenia wiertnicze są oferowane w różnym standardzie i wykonaniu m.in. pod 
względem kontrukcji masztu nośnego. Poniżej przedstawiamy różnicę między masztem 
ciężkim a lekkim: 
 

 
 
Po lewej (na przyczepie) maszt lekki o profilu 3” x 6”. Po prawej (w wersji 
wolnostojącej maszt ciężki o profilu 6” x 6”. Z konstrukcją masztu związana jest 
jego wytrzymałość na siły wzdłużne działające na maszt podczas wiercenia. Każdy 
maszt ulega podczas pracy pewnemu ugięciu, ale w zależności od sił 
zainstalowanych na urządzeniu te ugięcia mogą być większe lub mniejsze i dlatego 
kontrukcja masztu musi to uwzględnić. Urządzenia wiertnicze wyposażone w maszty 
lekkie posiadają max. siłę wyrywania do 20 kN. Urządzenia wiertnicze wyposażone w 
maszty ciężke (dla wiertnic małogabarytowych) posiadają max. siłę wyrywania 30 
kN. 
 

  
To samo w innym ujęciu. 
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Urządzenia wiertnicze w klasie 10-20 kN z masztami wiertniczymi „heavy duty”: 
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Urządzenia wiertnicze w klasie 30 kN na rury wiertnicze 2-metrowe uniwersalne: 
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Urządzenia wiertnicze w klasie 60 kN na rury wiertnicze 3-metrowe uniwersalne: 
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Grupa urządzeń, systemów i akcesoriów dodatkowych oraz opcji 

 
W sekcji A wymieniliśmy i omówiliśmy pokrótce główne elementy wyposażenia systemu 
wiertniczego, tzn. urządzenie wiertnicze UW, zasilacz hydrauliczny ZH, elementy 
przewodu wiertnicze i narzędzia wiercące oraz agregat płuczkowy AP. 
 
Każdy z wymienionych tu elementów występuje w różnych wariantach o dostępne są 
liczne opcje dodatkowe, które zwiększają walory użytkowe urządzenia. Np. maszty 
wiertnicze są dostępne w wersji lekkiej lub ciężkiej, łańcuchy ciagnące występują w 
wersji lekkiej lub o zwiększkonej wytrzymałości na zrywanie, zasilacze hydrauliczne 
mają różną moc i wydajność w zależności od modelu i rodzaju silnika spalinowego, 
agregaty płuczkowe występują w wersji pomp odśrodkowych niskociśnieniowych bądź pomp 
tłokowych wysokociśnieniowych. 
 
Do innych ważnych elementów dodatkowych technologii należy zaliczyć mieszalniki 
płuczek, pompy hydrauliczne do transferu błota bentonitowego, mini systemy 
asenizacyjne, urządzenia do wymuszonej mechanicznej separacji zwiercin oraz systemy 
wierceń w skałach zwartych metodą młotka pneumatycznego: 
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Przykłady urządzeń wiertniczych wyposażonych w młotki  
do wierceń w gruntach spoistych 
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Systemy wierceń w skałach ciężkich metodą pneumatyczną 
(wersje standardowe i wersje PD absorbujące drgania) 
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Technologia wiercenia metodą pneumatyczną w rurze osłonowej w systemie MADEX 
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SZAMBIARKI DO BŁOTA I MIESZALNIKI DO PŁUCZKI 
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SZKOLENIA, SERWIS TECHNICZNY, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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Zgrzewarki doczołowe MARPOL do zgrzewania rur PE 

 
 

 ODSM-400H 
 

 ODSM-250H 
 

 ODSM-160H 
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Wszystkie zgrzewarki doczołowe firmy MARPOL są standardowo przystosowane do 
współpracy z rejestratorem zgrzewów: 

 

 
 
 

 
 

Do każdej wiertnicy oferujemy w promocyjnej cenie zgrzewarki doczołowe naszej produkcji  dostępne w kilku 
wielkościach do 160 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm. Wszystkie zgrzewarki firmy MARPOL 
są przystosowane do współpracy z rejestratorem zgrzewów – wystarczy podpiąć nasz rejestatror, który można 
wypożyczyć. Wyniki można zapisywać na kluczu USB lub wydrukować za pomocą drukarki będącej na wyposażeniu 
rejestratora zgrzewów. Każda zgrzewarka ma na wyposażeniu tabele zgrzewów opracowane przez naszą firmę. 
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Kompleksowwa obsługa technologiczna wykonawców odwiertów pod pompy ciepła 
 

Odwierty pod pompy ciepła to mogą stanowić wydzieloną czynność, która jest ważnym, 
ale de facto nie jedynym elementem technologii budowy dolnego źródła ciepła. 

 

Poniżej przedstawiamy pakiet urządzeń, który mogą być wykorzystane w wykonawstwie 
pojmowanym szerzej:  

 

a) Urządzenie wiertnicze na przyczepie stalowej, 
b) Młot pneumatyczny (lub system MADEX) do wierceń w podłoży skalistym, 
c) System oczyszczania błota bentonitowego serii SOP, 
d) Pompa hydrauliczna do transferu błota bentonitowego będąca częścią systemu SOP, 
e) System pomiaru współczynnika geotermalnego dla potrzeb projektowania źródła, 
f) Mieszalnik i zasobnik czystej płuczki wiertniczej, 
g) Pompa wysokociśnienionwa z mieszalnikiem i agregatem hydraulicznym do iniekcji, 
h) Zestaw pompy hydraulicznej do transferu błota z agregatem hydraulicznym. 

 

 
 

Ponadto na wyposażeniu ww. zestawu można również posiadać system wielofunkcyjny, 
który pełnij funkcję mieszalnika płuczki wiertniczej, zbiornika na czystą wodę oraz 
minisystemu asenizacyjnego do odbioru i lokalnego transportu błota bentonitowego: 
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Pompy o napędzie hydraulicznym do transferu błota na placu 

budowy i agregaty hydrauliczne 
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Kuwety do błota wiertniczego do wiertnic serii LM na przyczepach 
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Instrumenty do kontroli i pomiaru płuczek wiertniczych  
 

 Zestaw IKPPW-S        walizka mała (szara) z kompletem urządzeń 

 Zestaw IKPPW-LUX       w ofercie występuje kilka wersji) 

 Lejek z kubkiem        pomiar lepkości 

 Lejek z kubkiem i stoperem     pomiar lepkości  

 Waga polowa na podstawce    pomiar ciężaru właściwego (gęstości) 

 Lejek z kubkiem i wagą polową    pomiar lepkości i ciężaru właściwego (gęstości) 

 Lejek z kubkiem, stoperem i wagą polową pomiar lepkości i ciężaru właściwego (gęstości) 

 Zestaw SCK         pomiar procentowej zawartości piasku 

 Instrukcja obsługi       opracowanie autorskie firmy Marpol 

 

     
                    Zestawy pomiarowe IPKPW-LUX (duża walizka) i IPKPW-S (małe walizki)               Waga polowa na podstawce 
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MARPOL – Twój partner w technologiach wiertniczych o 25-letnim doświadczeniu 

 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa i administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Części zamienne, wynajem wybranych urządzenia  
 


