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Horizontal directional drilling equipment from MARPOL 

 

 

 
 

MARPOL-D35x50TM  
(na stronach 1÷8 przykład wyposażenia zestawu) 

 
 

Firma MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 
została założona w 1996 roku. Od samego początku naszą 
specjalnością jest projektowanie i produkcja maszyn  
i urządzeń do przewiertów sterowanych (tzw. wiertnic 
sterowanych HDD) oraz wiertnic pionowych do wykonywania 
odwiertów pod pompy ciepła i studnie głębinowe.  
 

W skład zestawu wiertniczego wchodzą następujące elementy: 
urządzenie do horyzontalnych przewiertów sterowanych o sile 
ciągu około 150 kN, żerdzie wiertnicze kute z jednego 
kawałka stali z gwintem FSM-1 i max. dopuszczalnym promieniu 
gięcia około 33 m, 40 szt. x 3 m – razem 120 m (w koszu na 
wiertnicy zmieści się maksymalnie 50 sztuk żerdzi), zestaw 
narzędzi wiertniczych (finalna specyfikacja pozostaje do 
uzgodnienia), system płuczkowy przepływowy 1-obwodowy 
zabudowany na ramie stalowej ze stołem (całkowita objętość 
2 000 l) oraz kompletny system lokalizacji SE z nadajnikiem 
promilowym. Rodzaj i wielkość systemu płuczkowego i systemu 
lokalizacji pozostaje do uzgodnienia (jest kilkanaście 
różnych możliwości). 
 

W opcji dostępne są również inne systemy lokalizacji, np. F2 
z nadajnikiem promilowym oraz inne systemy płuczkowe, 
różnego typu systemy separacji zwiercin, głowice do gruntów 
spoistych, dedykowane systemy przewiertów w skałach  
o dowolnej twardości, pompy bentonitowe tłokowe 
wysokociśnieniowe o dużej wydajności, przystawki do budowy 
kanalizacji grawitacyjnej, lokalizatory kabli i rur, 
georadary i inne wyposażenie specjalistyczne dostosowane do 
różnych zdań wiertniczych i zastosowań. 
 

Kabiny do wiertnic są dostępne w opcji i są budowane na 
zamówienie.  
 

Prezentowany katalog zawiera bardzo dużo zdjęć, których 
celem jest pokazanie, jak bogata i różnorodna jest oferta 
produkcyjna naszej firmy. Zdecydowana większość 
prezentowanych urządzeń to nasze produkty i niech ten fakt 
świadczy o naszym wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu 
i produkcji maszyn. 
 

Z poważaniem, 
 
Waldemar Wiejak 
 

w.wiejak@marpol.com.pl  
 

Tel. +48 506 160 094 
 

Manufacturer: 
 

• Horizontal directional drills 
 

• Mud-rotary vertical drills: 

• Water wells 

• Heating pumps 
 

• Auger vertical drills: 
 

• Geoloogy 

• Geotechnics 

• SPT 
 

• Auger horizontal drills 
 

• Bentonite mixing systems 
 

• Mud cleaning systems 
 

• High pressure piston pumps 
 

• Mud motors for HDD applications 
 

• Mud motors for vertical drilling 
 

• Mud motors for gas and oil drilling 
 

• Drilling tools 
 

• HDD conventional reamers 
 

• HDD rock reamers 
 

• Pneumatic hammers for drilling 
 

• Rock hammer bits 
 

• Grouting pumps 
 

• Hydraulic power units 
 

• Pomps for general applications 
 

• Mud transfer pumps 
 

• Bentonites and polymers 
 

• Butt fusion machines 
 

• Electrofusion machines 
 

• HDD dynamic bursting 
 

• Rod static bursting 
 

• Wire static bursting 
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Wyposażenie zestawu wiertniczego MARPOL-D35x50TM: 
 

• urządzenie wiertnicze MARPOL-D35x50TM na podwoziu na gąsienicach gumowych, 

• silnik spalinowy diesel o mocy około 125 KM w wersji E, 

• pompa bentonitowa o maksymalnej wydajności około 200 l/min, 

• maksymalna siła ciągu około 150 kN, 

• maksymalny moment obrotowy około 4 500 Nm, 

• wymiary zewnętrzne jednostki wiertniczej około {L X S X H} = {6,00 X 2,00 X 2,15 m}, 

• masa wiertnicy z pełnym koszem żerdzi na pokładzie około 8 500 kg (masa z żerdziami na pokładzie), 

• stół wiertniczy regulowany w zakresie około 10˚÷25˚,  

• dwie niezależne podpory hydrauliczne tylne, 

• automatyczny podajnik żerdzi,  

• automatyczny 2-punktowy hydrauliczny system kotwienia wiertnicy do gruntu, 

• dodatkowy 2-punktowy system kotwienia na szpile stalowe, 

• system płuczkowy przepływowy SPP-2000RG 1-obwodowy z pompą mieszającą o napędzie spalinowym, 

zbiornikiem prostopadlościennym o pojemności około 2 000 l (na wyposażeniu znajduje się silnik benzynowy 
Honda o mocy około 5 KM); system płuczkowy jest zabudowany na ramie stalowej i posiada na wyposażeniu 

stół (zgodnie ze zdjęciem załączonym do oferty), 1 kpl. 

• wąż przyłączeniowy do połączenia systemu płuczkowego z wiertnicą, 1 szt. 

• żerdzie wiertnicze kute z 1-go kawałka z gwintem FSM-1, ø 60 mm x 3 m; razem 40 szt. x 3 m, 

• głowica wiertnicza standardowa montowana bezpośrednio na żerdź wiertniczą, 1 szt. 

• płyta sterująca standardowa do ww. głowicy wiertniczej, 1 szt. 

• rozwiertak tnąco-baryłkowy standardowy o średnicy zewn. około 8”  / 200 mm, 1 szt. 

• rozwiertak tnący-baryłkowy standardowy o średnicy zewn. około 12” / 300 mm, 1 szt. 

• żerdź startowa z tuleją do łączenia rozwiertaków z żerdziami wiertniczymi, 1 kpl. 

• łącznik do wciągania żerdzi wiertniczych za krętlikiem, 1 szt. 

• łącznik do wyciągania żerdzi wiertniczych z drugiej strony przewiertu, 1 szt.  

• krętlik 20-tonowy, 1 szt. 

• radiowy system lokalizacji SE firmy DCI-USA z walizką, 1 kpl., 

• nadajnik do systemu lokalizacji SE, 1 szt. 

• klucze hakowe, 2 szt.  

• smar do gwintów, 1 wiaderko, 

• standardowy manualny system odcięcia bentonitu podczas operacji wymiany żerdzi, 1 szt. 

• lejek z kubkiem do pomiaru lepkości płuczek wiertniczych, 1 kpl. 

• instrukcja obsługi, 1 szt. 

• gwarancja 12 miesięcy (na warunkach zgodnych z kartą gwarancyjną wystawioną przez Marpol),  

• szkolenie 2-etapowe w odstępie miesiąca lub do uzgodnienia z Kupującym (3 dni plus 2 dni) w cenie wiertnicy;  
w przypadku szkolenia na budowie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody budowlane ponosi 

Kupujący, 

• głowice ciągnące do rur nie są wliczone w cenę (cennik będzie przesłany w odrębnej korespondencji). 
 

Nasza najlepsza cena netto LOCO Nadarzyn  
 
Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 
 
Oferta cenowa ważna jest 15 dni od daty przedstawienia oferty Kupującemu. 
 
Po okresie ważności oferty albo sprzedaży wiertnicy, która jest dostępna obecnie z magazynu cena wiertnicy może ulec zmianie. Zadatek 20% 
brutto przy rezerwacji wiertnicy, płatny na podstawie f-ry proforma. Wpłata zadatku w wysokości 30% brutto gwarantuje klienowi cenę przez 
okres 30 dni.  
 
Ostateczna cena pozostaje do negocjacji. Za dopłatą można przejść na wiertnicę MARPOL-D40x60 albo MARPOL-D40x65.  
 
Przykładowe możliwe zmiany konfiguracji zestawu wiertniczego: przejście z systemu lokalizacji F2 na F5, przejście z systemu płuczkowego 1 x 
5000 l na 2 x 3000 l lub 2 x 5000 l, dołączenie większej liczby rozwiertaków np. o średnicy 400 mm, 500 mm lub 600 mm, dołączenie większej 
liczby żerdzi – np. 240 m lub  300 m, dołączenie Pazura Krzysztofa do wiercenia w gruntach spoistych itp., przejście na systemy płuczkowe 
przepływowo-wtryskowe 2-obwodowe lub 3-obwodowe. 
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Wyposażenie standardowe urządzenia wiertniczego MARPOL-D35x50TM: 
 

• Automatyczny podajnik żerdzi wiertniczych. 
• Automatyczny system skręcania i rozkręcania żerdzi wiertniczych. 
• Łamany stół wiertniczy (stół dostosowuje się do nierówności terenu). 
• Czteropunktowy system kotwienia urządzenia wiertniczego do podłożna miękkiego: 

o dwupunktowy automatyczny hydrauliczny system kotwienia, 
o dwa dodatkowe otwory na dwie szpile stalowe (wykorzystywane np. przy instalacji rur stalowych o dużej masie). 

• Manualny system zamknięcia przepływu płuczki wykorzystywanyw trakcie czynności wymiany żerdzi. 
• Dwie niezależne wysuwane hydraulicznie podpory tylne wykorzystywane do ustawienia kąta nachylenia stołu. 
•  Oświetlenie elektryczne w trzech punktach. 
• Miernik ciśnienia płuczki wiertniczej umieszczony na pompie bentonitowej tłokowej wysokociśnieniowej. 
• Wyjście boczne do podłączenia węża doprowadzającego płuczkę wiertniczą z zewnętrznego systemu płuczkowego. 
• Ochwyt na parasol przy fotelu operatora urządzenia wiertniczego. 
• Oświetlenie awaryjne migające czerwone przenośne na magnesie. 

 
Aktualnie  jest możliwość zamówienia wiertnicy z następującymi opcjami (ceny netto w PLN zachowują ważność tylko przy zakupie z wiertnicą): 
 
OPCJE – GRUPA I : 
 

• Dodatkowe oświetlenie na kotwach do kotwienia wiertnicy (dwa dodatkowe reflektory)  
• System przeciwzamarzający ze zbiornikiem stalowym 25 l na płyn borygo     
• Miernik ciśnienia płuczki wiertniczej umieszczony na panelu kontrolnym      
• Zawór przyłączeniowy płuczki wiertniczej umieszczony z tyłu wiertnicy      
• Wyjście na myjkę do mycia wiertnicy              
 
OPCJE – GRUPA II : 
 
• Zdalne elektryczne odcięcie przepływu płuczki (przy zachowaniu syst. manualnego)   
• System centralnego smarowania półautomatyczny (20 punktów smarnych)     
• System centralnego smarowania automatyczny (20 punktów smarnych)      
 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTĘPNE W OPCJI: 
 
• Głowica do guntów spoistych Pazur Krzysztofa            
• Żerdź startowa do Pazura Krzysztofa z gwintem FSM-1          
• Tuleja 6-kątna długa do Pazura Krzysztofa ze śubą blokującą        
 

• Przejście na system płuczkowy przepływowy SPP-3000RG (dopłata)       
• Przejście na system płuczkowy przepływowy SPP-5000RG (dopłata)       

 

• Przejście na system płuczkowy przepływowo-wtryskowy 2-obwodowy (dopłata)    
• Przejście na system płuczkowy przepływowo-wtryskowy 3-obwodowy (dopłata)    
 

• Rozwiertak baryłkowy-tnący 400 mm              
• Rozwiertak baryłkowy-tnący 500 mm              
• Rozwiertak baryłkowy-tnący 600 mm              
 

• Żerdź wiernicza 3-metrowa (kuta z jednego kawałka, promień gięcia 33 mm)    
 

• Przejście z systemu lokalizacji SE na system lokalizacji F2-DCI        
 
• System silnika płuczkowego do przewiertów w skałach klasy M-76 
• System silnika płuczkowego do przewiertów w skałach klasy M-100  
• Dodatkowa pompa bentonitowa o wydajnosci 300 l/min  
• Dodatkowa pompa bentonitowa o wydajnosci 600 l/min       
• Przystawka teleoptyczna z pilotem 2-ściennym do 60 m do budowy kanalizacji  
• Wiertnica pionowa do budowy kanalizacji metodą ARROW    
• Głowica BURST-300 z osprzętem do krakingu wiertniczego 
• Zintegrowany kontenerowy system recyklingu (oczyszczania) i mieszania płuczek  
• Przejście na system lokalizacji F5 firmy DCI 
• Dodatkowy zawór powietrza umożliwiający podpięcie do wiertnicy sprężarki powietrza (do systemy skalnego pneumatycznego i do głowic 
   krakingowych serii BURST firmy MARPOL.  
 
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA: 
 

• Gwarancja 24-miesięczba lub 2 000 mth części i praca (zawiera 1-szy rok)     
• Gwarancja 36-miesięczba lub 3 000 mth części i praca (zawiera 1-szy rok)     
• Gwarancja 24-miesięczna lub 2 000 mth tylko części (zawiera 1-szy rok)      
• Gwarancja 36-miesięczna lub 3 000 mth tylko części (zawiera 1-szy rok)      
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Opcje i usługi dodatkowe: W opcji wiertnica może być przygotowana do przewiertów w skale metodą pneumatyczną i do 
instalacji na jej pokładzie w przyszłości kablowo-radiowego systemu lokalizacji CAB-HDD (w tym systemie informacja o 
położeniu głowicy wiertniczej jest przesyłana bezpośrednio do monitora po kablu). W opcji dostępny jest system pomiaru 
aktualnej siły ciągu, który znajduje zastosowanie podczas wykorzystania maszyny wiertniczej do wymiany rurociągów metodą 
reliningu (metoda rura w rurę) oraz w przypadku, gdy projekt wiertniczych wymaga kontroli aktualnej siły ciągu w celu 
ograniczenia maksymalnej siły działającej na wciąganą rurę polietylenową. Za dodatkową dopłatą dostępne głowice wiertnicze 
do gruntów spoistych, głowice ciągnące oraz zintegrowane systemy płuczkowe z mieszalnikiem i własnym systemem 
oczyszczania płuczki wiertniczej. W opcji dostępne są systemy płuczkowe ze zbiornikami prostopadłościennymi o różnej 
konfiguracji, np. 1 x 2000 l, 1 x 3000 l, 1 x 5000 l, 2 x 2000 l, 2 x 3000 l albo 2 x 5 000 l oraz inne systemy narzędzi 
wiertniczych (np. z żerdzią startową na głowicy wiertniczej). 
 
Warunki sprzedaży: Ceny netto LOCO sprzedający (do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%), zgodnie z Incoterms 
2000, cena obejmuje 5-dniowe szkolenie w zakresie obsługi (w dwóch etapach – 2 dni plus 3 dni albo 3 dni plus dwa dni).  
W przypadku szkolenia zagranicznego szkolenie częściowo płatne. Ostateczna wartość zadatku i termin dostaw pozostają do 
uzgodnienia. 
 
Gwarancja ograniczona 12-miesięczna lub 1000 mth w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Warunkiem utrzymania 
gwarancji jest terminowe zlecanie sprzedawcy przeglądów okresowych zgodnie z kartą gwarancyjną. Warunkiem utrzymania 
gwarancji na pompę bentonitową jest korzystanie w okresie gwarancji z bentonitów wiertniczych dostarczanych przez firmę 
Marpol (ceny mamy konkurencyjne na tle polskiego rynku) lub innych, zalecanych przez firmę MARPOL.  Warunki sprzedaży są 
zgodne z Ogólnymi Warunkami Dostaw w firmie MARPOL (przyjęcie oferty przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją 
tych warunków przez Kupującego). Ogólne Warunki Dostaw obowiązujące w firmie MARPOL stanowią załącznik do umowy 
kupna-sprzedaży. Zgodnie z treścią art. 558 Kodeksu Cywilnego firma MARPOL zawiera tylko takie umowy-kupna sprzedaży,  
w których strony odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyłączają.  Warunki gwarancji ogranicznej udzielonej 
przez firmę MARPOL stanowią załącznik do umowy kupna-sprzedaży. Usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone są 
standardowo w siedzibie firmy MARPOL a usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone w siedzibie Kupującego są możliwe pod 
warunkiem wezwania serwisu firmy MARPOL przez Kupującego w formie pisemnej po uzgodnieniu warunków finansowych, czyli 
uwzględnieniu kosztów dodatkowych takich, jak koszty dojazdu serwisu do miejsca postoju wiertnicy, kosztów delegacji  
i robocizny. Usługa gwarancyjna lub serwisowa może być świadczona u klienta albo w miejscu postoju wiertnicy, jeśli charakter 
czynności serwisowych na to pozwala i / lub jeśli są odpowiednie warunki techniczne do wykonania usługi poza warsztatami 
firmy MARPOL. 
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Zestaw wiertniczy MARPOL-D35x50TM 
 

(oferowany zestaw wiertniczy składa się z czterech głównych elementów przedstawionych na poniższych zdjęciach) 
 

1. Urządzenie wiertnicze D35x50TM z żerdziami wiertniczymi kutymi z 1-go kawałka (120 m) 
 
 

 
 

 
 

Urządzenie wiertnicze MARPOL-D35x50TM z silnikiem diesel o mocy 125 KM. W opcji dostępne jest również urządzenie MARPOL-
D40x60TM lub MARPOL-D40x65TM o sile ciągu F = 18 ton siły i wartości momentu obrotowego około Q = 6 000 Nm. 
  
Na wyżej pokazanych zdjęciach pokazano wiertnicę z systemem przeciwzamarzającym, który jest dostępny w opcji. Ponadto, na tych 

zdjęciach pokazano kosz z kompletem 50 szt. żerdzi na pokładzie a oferta podstawowa zawiera w cenie 40 szt. żerdzi. 
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Urządzenie wiertnicze MARPOL z systemem przeciwzamarzającym na pokładzie i rurą wydechową skierowaną w dół maszyny (opcje) 
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2. Komplet narzędzi wiertniczych (rozwiertaki, krętlik, głowica wiertnicza, żerdź strartowa, łączniki): 
 

 
 

 
 

Przykładowe narzędzia wiertnicze HDD (wyposażenie będzie zgodne z ofertą). Wyposażenie pokazane na 
tych zdjęciach powyżej różni się nieco w stosunku do listy wyposażenia w ofercie. 
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3. System lokalizacji SE firmy DCI z USA (na wyposażeniu z wiertnicą będzie jeden nadajnik): 
 

 
 

4. System płuczkowy przepływowo-wtryskowy MARPOL SPPW-2000RG (na wyposażeniu będzie 1 szt): 
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Wiertnice poziome do przewiertów prostoliniowych pod drogami i torami kolejowymi 
 

 
 
 

ML-12, zakres pracy 150÷300 mm 
 

ML-20 (zakres pracy 150÷500 mm) i ML-24 (zakres pracy 200÷600) 
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System kontroli i sterowania spadkiem na rurze stalowej (SKSS) 
 
Dla średnic 8-16” dla wiertnicy ML-12 jest dostępny mechaniczny system kontroli i sterowania spadkiem na 
rurze stalowej. System, zwany w firmie Marpol w skrócie SKSS umożliwia ciągła kontrolę wartości spadku na 
rurze w jej przedniej części, czyli na przodku. System składa się z wagi wodnej (wodowskazu), głowicy 
wiertniczej przegubowej przyspawanej z przodu do pierwszej rury i zespołu drążków stalowych i węża z 
wodą. Po wypełnieniu węża wodą aktualna wartość rzędnej na rurze stalowej jest kontrolowana na 
wodowskazie.  
 

Przypuśćmy, że planowany spadek to 1%, czyli 10 cm na 10-tym metrze, 15 cm na 15 metrze, 20 cm na 20-
tym metrze itd. Wtedy, w miarę jak rura stalowa będzie się zagłębiać pod drogą wodowskaz powinien 
wskazywać zmianę rzędnej stosownie do zmiany rzędnej na rurze. Możliwość obserwacji, co dzieje się z rurą 
np. 20 m od miejsca startu możemy nazwać „kontrolą rzędnej”. W przypadku, gdy wodowskaz zaczyna 
pokazywać trochę inną wartość rzędnej, w stosunku do wartości obliczonej, to będzie to sygnał do tego, aby 
podjąć działania naprawcze, które pozwolą na korektę tej wartości. Korzystając z układu drążków stalowych i 
śruby należy wtedy zmienić pozycję głowicy wiertniczej przegubowej, pochylając ją nieco w dół albo w górę. 
Kontynuując przewiert, przy odrobinie szczęścia (jeśli warunki gruntu nam na to pozwolą) można skorygować 
położenie rury stalowej tak, aby aktualny spadek był możliwie blisko wartości zakładanej dla przewiertu. Po 
skorygowaniu spadku głowica przegubowa jest ustawiana znowu wzdłuż osi rury, 
 

Co nam daje kontrola spadku i możliwość sterowania? Po pierwsze, mamy pewien wpływ na dokładność 
przewiertu i tym samym statystycznie rzecz ujmując, w skali np. roku będzie mniej nieudanych przewiertów. 
Po drugie, zwiększymy bezpieczeństwo przewiertów minimalizując ryzyko uszkodzenia innych instalacji 
podziemnych, jeśli projekt zakłada przejście w bliskim sąsiedztwie tych instalacji. Po trzecie, jeśli już 
naprawdę idzie źle, to bardzo szybko można przerwać robotę i starać się wyjąć rurę;  w przypadku braku 
kontroli spadku o tym, że było już źle np. na 5-tym metrze dowiemy się dopiero, kiedy skończymy przewiert! 
A to już będzie musztarda po obiedzie. Po czwarte, po wdrożeniu tej technologii średnio rzecz ujmując 
będzie więcej przewiertów wykonanych rurą stalową, która pełni rolę rury osłonowej, np. tylko o jedną 
dymensję większą w stosunku dośrednicy rury przewodowej (tzw. rury produktowej); innymi słowy można 
wykonać bardziej skutecznie przewiert rurami o mniejszej średnicy, ponieważ mając kontrolę spadku można 
przyjąć, że średni błąd układki rury stalowej będzie mniejszy, niżby był bez jakiejkolwiek kontroli spadku.  
W efekcie, skorzystamy potrójnie – niższy koszt rury stalowej (bo mniejsza średnica), mniej spawania na 
budowie (ilość spawania rośnie z kwadratem średnicy), większa wydajność wiercenia (przewiert rurą o 
mniejszej średnicy jest szybszy).  Po piąte, być może nasz zleceniodawca usunie nas z budowy ze względu 
na źle wykonaną robotę o jeden raz rzadziej w skali roku! System SKSS jest szczególnie polecany dla 
wiertnicy ML-20 dla średnic 300, 400 i 500 mm. 
 
 

    
 
           Waga wodna (wodowskaz) na tle ML-20                      Przykład głowicy przegubowej Ø400 mm dla ML20 
 

 

Wiertnice hydrauliczne ML-12 (max. dla rur 12”), ML-20 (max. dla rur 20”) i ML-24 (max. dla rur 24”) 

Wiertnica ML-12 jest urządzeniem przenośnym. Wiertnice ML-20 i ML-24 są do większych średnic na większe odległości) 

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


MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
WARSAW POLAND,  EU VAT Number PL5711364644 

marpol@marpol.com.pl International Sales +48 506 160 094; Office Warsaw Branch +48 22 798 34 90 www.marpol.com.pl  

11 

 
 

Wiertnice ML-20 i ML-24 mają własny napęd. Wiertnica ML-12 wymaga użycia zewn. agregatu hydraulicznego. 
 
 

 
 

Wiertnica pozioma ML-12 z agregatem hydraulicznym AH-20 o mocy 20 KM. Wydajność max. Q = 30 l/min. 
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Wiertnica pozioma ML-12 (dostępna od ręki) z agregatem hydraulicznym AH-20 o mocy 20 KM. 
 

 

 
 

Wiertnica pozioma ML-20 posiada już wbudowany agregat hydrauliczny (dostępna od ręki).  

Do tej wiertnicy nie jest już wymagany jakikolwiek agregat hydrauliczny. 
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Wiertnica pozioma ML-24 na budowie (na wiertnica aktualnie jest tylko na zamówienie): 
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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 
 

 
 

Zdjęcie poniżej – wiertnica MARPOL-D35x50TM klasy 15 ton siły ciągu 
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Zdjęcie poniżej – system płuczkowy ze zbiornikiem o poj. 2000 l (tu 2-obwodowy) 
 

 
 

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 
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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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1. Wiertnice pionowe geologiczne i do badań geotechnicznych oraz do mikropalowania, budowy piezometrów i studni 
depresyjnych (odwodnieniowych); dostępny osprzęt do wiercenia na płuczkę pod pompy ciepła i studnie głębinowe. Możłiwość 
zabudowy na przyczepach, samochodach terenowych i samochodach typu PICK-UP. 
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2. Największa w Polsce flota maszyn krakingowych do bezwykopowe wymiany sieci wod-kan-gaz (również ze stali). Urządzenia do 
krakingu są dostępne w klasie od 30 ton do 125 ton siły ciągu. Rodzaje ofereowanych technologii: kraking statyczny, kraking 
pneumatyczny wiertniczy (polskie wiertnice sterowane firmy MARPOL są przystosowane do pracy w trybie krakingu 
wiertniczego), kraking linowy z małych komór OD 1000 mm). 

 

 urządzenia w klasie do 50 ton siły ciągu 
 

 urządzenia w klasie do 125 ton siły ciągu 
 

 wciągarki linowe w klasie do 30 ton siły ciągu 
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3. Technologia krakingu wiertniczego. Wszystkie wiertnice sterowane firmy Marpol są przystosowane bezwykopowej wymiany 
sieci w tej technologii; jedyne, która umożliwa wymianę sieci wod-kan-gaz (tylko materiały kruche) metodą zdalną bez kopania 
komór. Firma Marpol jako pierwsza w Polsce wdrożyła tę technologię w 2006 roku. 
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4. Krety do przecisków pod drogami do przyłączy wodociągowych i gazowych. Dostępne są krety w klasie 63, 76, 100 mm. 
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5. Używany młot pneumatyczny ETC-300 do wbijania rur stalowych pod drogami (masa urządzenia 700 kg). Na wyposażeniu 
nowy osprzęt do wbijania rur stalowych w zakresie średnic od 200 mm do 500 mm oraz nowy osprzęt do wydmuchu (usuwania 
urobku z rury metodą wydmuchu). 
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6. 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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7. Pneumatyczny system przewiertów w skałach do wiertnic horyzontalnych sterowanych poskich wiertnic MARPOL 
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8. 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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9. Pompy bentonitowe o dużej wydajności 
 

 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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