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System lokalizacji F2 firmy DCI z USA (opcja): 
 

 
 

System płuczkowy przepływowo-wtryskowy MARPOL SPPW-5000RG (opcja): 
 

 
 

System przepływowo-wtryskowy o pojemności 5000 l (na tym zdjęciu 3-obwodowy z układem filtra siatkowego) 
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Zdjęcie poniżej – wiertnica MARPOL-D40x65TM z systemem płuczkowym MARPOL SPPW-5000RG 

 

 
 

Kolejne zdjęcia poniżej – zintegrowany system oczyszczania-recyklingu-mieszania płuczek SOP-800 
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Zdjęcie powyżej  -zintegrowany system mieszania i oczyszczania płuczek SOP-800 z agregatem prądotwórczym o mocy 50 kVA 
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Przykład pakietu, na który składa się urządzenie wiertnicze (na zdjęciach poniżej widoczne jest urządzenie MARPOL-D40x65TM)  

i zintegrowany system  oczyszczania-recyklingu-mieszania płuczek SOP-800 
 

 
 

 

mailto:marpol@marpol.com.pl
http://www.marpol.com.pl/


MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
WARSAW POLAND,  marpol@marpol.com.pl EU VAT Number PL5711364644 www.marpol.com.pl  

Tel. +48 506 160 094; +48 22 798 34 90 

5 

Poniżej urządzenie wiertnicze MARPOL-D35x50TM z tradycyjnym systemem płuczkowym o pojemności 3000 l (tu 3-obwodowym) 
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Agregaty hydrauliczne (do małej wiertnicy poziomej i do zasilania pomp szlamowych do transferu błota bentonitowego) 
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Żerdzie wiertnicze kute z jednego kawałka do wiertnic horyzontalnych sterowanych i narzędzia wiertnicze do tych wiertnic 
(głowice wiertnicze, rozwiertaki, krętliki, adaptery, itd.) 
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Pneumatyczny system przewiertów w skałach do wiertnic horyzontalnych sterowanych poskich wiertnic MARPOL 
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Hydrauliczny system przewiertów w skałach do wiertnic horyzontalnych sterowanych poskich wiertnic MARPOL. System 
hydrauliczny jest oparty na technologii silników płuczkowych (silników wgłębnych produkcji firmy MARPOL – od 1996 roku). 
Mniejsze systemy skalne tej kategorii współpracują bezpośrednio z wiertnicami MARPOL (w klasie 15- i 18-ton siły ciągu). 
Większe systemy skalne są opcjonalnie wyposażone w pompy bentonitowe o większej wydajności np. 600 l/min albo 1000 
l/min (pompy są wyposażone we własny niezależny system zasilania). 
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Pompy bentonitowe o dużej wydajności (pompy zewnętrzne dodatkowe) 
 

 Q = 300 l/min (ta pompa wymaga agregatu prądotwórczego) 

Q = 600 l/m (na wyposażeniu znajduje się silnik diesel 100 KM) 

 

 Q = 1000 l/m (na wyposażeniu znajduje się silnik diesel 180 KM) 
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 SE (tylko nadajniki procentowe)  
 

 F2 (nadajniki promilowe) 
 

 F5 (nadajniki promilowe i kablowe) 
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Kablowo-radiowy system lokalizacji w technologii przewiertów sterowanych (opcja) 
Systemy kablowe do wiertnic sterowanych to specjalizacja firmy MARPOL od 1996 roku 

 

Zadaniem systemu lokalizacji jest pomiar podstawowych parametrów wiercenia, w tym dwóch najważniejszych, do 
jakich zaliczamy nachylenie głowicy wiertniczej w stosunku do płaszczyzny poziomej i położenie kątowe. Znajomość 

tych dwóch parametrów jest niezbędna dla zachowania kontroli kierunku wiercenia.  
 
W tradycyjnym radiowym systemie lokalizacji, jaki najczęściej występuje na wiertnicach sterowanych klasy 10-15 ton pomiar ww. parametrów polega 
na lokalizacji głowicy wiertniczej za pomocą urządzenia odbiorczego ustawiając odbiornik bezpośrednio nad głowicą a następnie odczycie wartości 
parametrów jednocześnie na odbiorniku i na monitorze systemu lokalizacji. Transmisja sygnału z głowicy wiertniczej do odbiornika i z odbiornika do 
monitora znajdującego się przy urządzeniu wiertniczym następuje drogą radiową. Nadajnik radiowego systemu lokalizacji jest umieszczony wewnętrz 
głowicy wiertniczej i wymaga zasilania za pomocą baterii. 
 
Inną odmianą systemu lokalizacji jest kablowo-radiowy system lokalizacji. W tym systemie nadajnik jest połączony z monitorem za pośrednictwem 
kabla elektrycznego biegnącego wewnątrz przewodu wiertniczego. Zarówno zasilanie nadajnika, jak i transmisja sygnału następują za pośrednictwem 
tegoż kabla. Kablowo-radiowy system lokalizacji (KRSL) posiada następujące zalety w stosunku do radiowego systemu lokalizacji: 
 

• KRSL umożliwa wykonanie przewiertu sterowanego pod przeszkodą bez konieczności wchodzenia na trasę przewiertu. 
Jest wiele sytuacji, gdzie ta cecha ma bardzo duże znaczenie, np. przy przewiercie pod zabudowaniami (brak możliwości 

wejścia z instrumentem pomiarowym), tunelem lub podziemnym przejściem dla pieszych, stawem lub rzeką (nie trzeba 
stosować łodzi z linami stalowymi), ruchliwą ulicą (eliminujemy niebezpieczeństwo wypadku drogowego i mamy 
możliwość wykonywania przewiertu w ciągu dnia przy dużym ruchu ulicznym), wysokim nasypem (ograniczona 
widoczność lub brak zasięgu w płaszczyźnie pionowej), pod terenem prywatnym przy braku zgody ze strony właściciela 
terenu. W każdym z wymienionym przykładów kablowo-radiowy system lokalizacji ma bardzo dużą przewagę nad 
tradycyjnym systemem radiowym – ułatwia a niejednokrotnie jest jedynym, który umożliwia wykonanie zadania 
wiertniczego. System kablowo-radiowy jest jedyną metodą pomiaru, która gwarantuje bezpieczeństwo pracy przy 
przewiertach pod ulicami i drogami o dużym ruchu ulicznym ponieważ odczyt parametrów, które opisują pozycję głowicy 
wiertniczej, nie wymaga wchodzenia na ulicę.  

 

• KRSL umożliwia wykonanie przewiertu w warunkach dużych zakłóceń radiowych. Zakłócenia radiowe, czyli zjawisko 
interferencji fal elektromagnetycznych (nakładanie się fal elektromagnetycznych pochodzących od źródeł zewnętrznych 
na fale elektromagnetyczne, na jakich pracują radiowe systemy lokalizacji) to poważna przeszkoda w realizacji 
przewiertów sterowanych w warunkach miejskich i pod torami kolejowymi i tramwajowymi. Źródłem zakłóceń radiowych 
są podziemne kable elektryczne, kablowe instalacje sterujące pracą świateł drogowych i urządzeń kolejowych i różnego 
rodzaju zewnętrzne linie energetyczne. Na każdym przewiercie należy liczyć się z tym, że nastąpi zanik sygnału albo 
wystąpią przekłamania w wartości mierzonych parametrów, które uniemożliwią lub znacząco utrudnią wykonanie 
przewiertu. Błędy pomiarowe związane z zakłóceniami radiowymi mają również wpływ na dokładność przewiertu i mogą 
być przyczyną uszkodzenia instalacji podziemnych, jakie znajdują się w pobliżu planowanej trasy przewiertu. W kablowo-
radiowym systemie lokalizacji sygnał jest transmitowany po kablu i zewnętrzne pola grawitacyjne nie mają wpływu na 
pracę nadajnika kablowego.  

 

• KRSL umożliwia wykonywanie przewiertów na dużych głębokościach. Niektóre przewierty, np. pod rzekami, jeziorami, 
wysokimi nasypami bądź tunelami drogowymi i kolejowymi, wymagają zejścia przewiertem na duże głębokości rzędu 20-
40 m. Takie przewierty są poza zasięgiem nadajników radiowych, które mają zazwyczaj zasięg 10-15 m. Kablowy 
nadajnik kablowo-radiowego systemu lokalizacji jest zasilany po kablu, posiada większą moc i pozwala na odczytywanie 
głębokości za pomocą odbiornika zewnętrznego do głębokości 40 m. 

 

• KRSL umożliwia wykonywanie przewiertów bez ograniczeń czasowych. Niektóre przewierty pilotażowe wymagają 
długiego czasu, niejednokrotnie kilka dnia. Taką sytuację możemy mieć w przypadku bardzo długich przewiertów, 
skomplikowanej geologii, występowania awarii i przestojów itp. Zasilanie nadajnika kablowego za pomocą kabla 
przełożonego przez przewód wiertniczy uwalnia system od sytuacji typowej dla nadajników radiowych, w której nadajnik 

przestanie funkcjonować ze względu na wyczerpanie się baterii zasilającej.  Ta cecha systemu lokalizacji nabiera 
szczególnie dużego znaczenia przy budowie kanalizacji grawitacyjnej (wykonanie pilota pod kanalizację grawitacyjną 
może trwać kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset godzin). Zasilanie nadajnika po kablu pozwala na spokojną pracę bez 
negatywnego wpływu na dokładność pilota. 

 

Jakie korzyści daje system kablowy? Są one wielorakie: możliwość przekraczania dróg i autostrad o dużym natężeniu 
ruchu ulicznego / drogowego bez konieczności wchodzenia na drogę przez operatora systemu lokalizacji, możliwość 

realizacji zadań wiertniczych w terenie miejskim o bardzo dużym zagęszczeniu mediami w warunkach silnej interferencji 
radiowej (zakłóceń od innych mediów elektrycznych), możliwość elektrycznego zasilania nadajnika systemu lokalizacji 

bezpośrednio z akumulatorów urządzenia wiertniczego bez ponoszenia ryzyka, że bateria nadajnika ulegnie 

rozładowaniu, możliwość realizacji zadania wiertniczego w bardzo długim czasie, możliwość wykonywania przewiertów 
pod tunelami, budynkami i na bardzo dużych głębokościach, które znajdują się poza zasięgiem radiowych systemów 

lokalizacji.  
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Głowice wiertnicze do gruntów spoistych / zwartych (PAZUR KRZYSZTOFA) 
(OPCJA zalecana do przewiertów w terenach podgórskich i górskich) 

 

 
 

 
 

Pazur Krzysztofa z obudową sondy – ta głowica zalecana jest do gruntów spoistych 
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Produkcja narzędzi wiertniczych do wiertnic sterowanych HDD 
( zintegrowany system żerdzi startowej do głowic wiertniczych i rozwiertaków 

opcja do wiertnic MARPOL serii D35x50 i D40x60 / D40x65 
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Przykłady rozwiertaków tnących (te pokazane na zdjęciu zalecane również do budowy kanalizacji albo płytko pod drogami) 
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Narzędzia serii LUX do wiertnic sterowanych HDD 
 

 
 

 
 

NARZĘDZIA WIERTNICZE SĄ RÓWNIE WAŻNE JAK URZĄDZENIA WIERTNICZE A MOŻE CZASEM WAŻNIEJSZE.  
PROCES WIERCENIA ODBYWA SIĘ POD ZIEMIĄ A NIE NA POWIERZCHNI ZIEMI. 
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Projektowanie i produkcja rozwiertaków do gruntów lekkicj i do gruntów skalistych 
 

 

  
 

   
 

Rozwiertaki baryłkowe i tnące: 
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Magazyn narzędzi wiertniczych i głowic ciągnących w firmie MARPOL 
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Wiertnica horyzontalna sterowana UNIVERSAL 30x40 klasy 13.5 tony siły ciągu 
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Nowoczesne zestawy do przewiertów sterowanych ze stacją odzysku i recyklingu płuczek 
 

 
 

Wykup wiertnic używanych od klienta przy zakupie nowych wiertnic firmy MARPOL 
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Prezentacja i przekazanie maszyn i urządzeń   
 

Maszyny nowe i używane producentów amerykańskich 
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Zgrzewarki automatyczne z rejestratorem do zgrzewania doczołowego rur PE/HDPE, jako 
dodatkowe wyposażenie do wiertnic horyzontalnych sterowanych 

(wysokie upusty dla klientów kupująych razem z wiertnicą) 
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Zgrzewarka ODS-315H posiada na wyposażeniu pierścienie od 63 mm do 315 mm 
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MARPOL – profesjonalny producent wiertnic sterowanych i technologii HDD o 20-letnim 
doświadczeniu. Najlepsze szkolenia na rynku wiertniczym. Profesjonalny serwis. 

 

Ogólnopolski serwis techniczny 

Sprawna obsługa adminstracyjna i handlowa 

Szkolenia i konsultacje 

Magazyn części zamiennych i osprzętu do wiertnic 
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