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Mud Motors and Rock Tools for HDD Applications 

General Overview 
 

1. Zestaw silnika wgłębnego płuczkowego ROCK-95 (nr kat. 
      RMS-95-150) 
 

 Adapter do żerdzi wiertniczej 50x100 3-1/2” FS1 
(oznaczenie gwintu 800FS1), 1 szt. 

 

 Obudowa nadajnika systemu lokalizacji o średnicy 
4.25”, 1 szt. 

 

 Silnik wgłębny płuczkowy ROCK-95: 
 

o średnica na caliźnie około 3-3/4”,  
o długość (bez obudowy na nadajnik) około 4.75 m, 
o masa (bez obudowy nadajnika i adaptera) około 215 kg, 
o możliwy zakres pracy 70 ÷ 150 gpm (wydajność pompy 

płuczkowej liczona w galonach na minutę), 
o max. dopuszczalny spadek ciśnienia 500 psi (35 bar), 
o zalecany przepływ płuczki 110 ÷ 120 gpm,  
o max. moment obrotowy około 1 900 Nm, 
o prędkość obrotowa 70-175 obr/min, 
o średnica świdra 3-gryzowego, który można założyć od 5-

1/4” do 6-1/4” (140 mm). 
o Kraj pochodzenia USA. 
o Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się  

w wyniku normalnego użytkowania oraz problemów 
związanych z korozją lub stosowaniem niewłaściwych 
płuczek wiertniczych (np. zapiaszczonych). 

 

 Świder 3-gryzowy 5-1/2” (140 mm) do gruntów średnich, 
1 szt. W ofercie mamy wiele innych; proszę o telefon ! 

 

 Obudowa nadajnika umożliwia przepływ odpowiedniej 
ilości płuczki. 

 

 Świdry gryzowe występują w kilku innych standardach  
i różnią się budową pod względem średnicy, materiału  
i rodzaju łożysk. 

 

 W opcji oferujemy świdry PDC, które charakteryzują się 
większą wydajnością wiercenia w gruntach o średniej 
twardości (margle, wapnie, piaskowce). 

 

 Przegląd przez autoryzowany serwis firmy Marpol co 100 
mth. Brak serwisu skutkuje utratą gwarancji. 

 

 W ofercie mamy również silniki płuczkowe o mniejszej 
wydajności (np. modele 76 mm i 90 mm) w niższej cenie. 

 

 W przypadku tego silnika płuczkowego obudowa nadajnika 
znajduje się w tylnej części między silnikiem  
a żerdzią wiertniczą wiertnicy D50x100. 

 
 

 
Do ww. ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
Zadatek przy zamówieniu wynosi 30% brutto. 
Oferta ważna łącznie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w firmie 
MARPOL: http://www.marpol.com.pl/warunkisprzedazy.html 

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 
 

 Silniki płuczkowe do pomp ciepła  
 

 Silnik płuczkowe do gazu i nafty 
 

 Świdry i narzędzia wiertnicze 
 

 Rozwiertaki do wiertnic HDD 
 

 Rozwiertaki do skał do HDD 
 

 Młotki pneumatyczne dolne 
 

 Koronki wiertnicze do młotków 
 

 Agregaty iniekcyjne 
 

 Agregaty hydrauliczne 
 

 Pompy ogólnego przeznaczenia 
 

 Pompy szlamowe 
 

 Bentonity i polimery do wierceń 
 

 Zgrzewarki doczołowe 
 

 Zgrzewarki elektroporowe 
 

 Kraking wiertniczy pneumatyczny 
 

 Kraking hydrauliczny żerdziowy 
 

 Kraking hydrauliczny linowy 
 
 

Importer wiertnic, żerdzi, osprzętu HDD: 
 

 www.akkerman.com  

 www.barbco.com 

 www.brewisengineering.co.uk  

 www.digital-control.com 

 www.melfredborzall.com 

 www.sense-inc.ru 

 www.unihdd.com 
 

 

http://www.marpol.com.pl/warunkisprzedazy.html
http://www.barbco.com/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.unihdd.com/
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Na poniższym zdjęciu prezentujemy podobny zestaw dla maszyny ROCK-76 (średnica na 
caliźnie wynosi 3” czyli 76 mm). W tym przypadku maszyna (silnik wgłębny płuczkowy) ma 
długość około 3.75 m. Czop silnika (PIN) wchodzi do obudowy nadajnika a mufa silnika 
łączy się ze świdrem 3-gryzowym, który posiada czop API. 
 
Pozostałe elementy widoczne na zdjęciu: 
 

 Obudowa nadajnika o zwiększonym przepływie płuczki o średnicy na caliźnie około 
3.5”. Jak widać na tym zdjęciu, średnica tej obudowy jest około ½” większa od 
średnicy maszyny. 
 

 Adapter (w kolorze srebrnym), który służy do połączenia obduowy nadajnika z 
konretną żerdzią wiertniczym (w tym przypadku z żerdzią wiertnicy Vermeer D36x50 
FS2). 
 

 Świder 3-gryzowy 3-7/8” API. 
 

 
 
Silniki płuczkowe serii ROCK HD są zaprojektowane do przewiertych HDD wiertnicami 
wyposażonymi w pompy płuczkowe znajdujące się na pokładzie wiertnic, które posiadają 
ograniczoną wydajność, zwykle za małą dla potrzeb zasilania silników płuczkowych 
tradycyjnych. Z tego powodu silniki tej serii charakteryzują się stosunkowo dużymi 
wartościami momentu obrotowego przy niewielkich przepływach płuczki. Poddając analizie 
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zależność między przepływem płuczki mierzoonym w gal/min a wartością momentu obrotowego 
można rozpoznać, czy mamy do czynienia z silnikiem płuczkowym konwencjonalnym, który 
znajduje zastosowanie głównie w branży wiertniczej gazowo-naftowej, czy raczej  
z narzędziem projektowanym dla potrzeb użycia na wiertnicach sterowanych HDD z takimi 
pompami płuczkowymi, jakie są na pokładzie tej wiertnicy. Silniki płuczkowe tradycyjne 
mimo tego, że są dostosowane do wierceń HDD wymagają znacznie większych przepływów, co 
wymaga użycia wyodrębniownych pomp płuczkowych o dużej wydajności. 
 
Po złożeniu całości silnik płuczkowy ROCK-76 gotowy do pracy wygląda tak, jak na 
poniższym zdjęciu. 
 

 
 
O wydajności silnika płuczkowego decyduje jego aktualna wartość momentu obrotowego; 
ogólnie im ta wartość jest większa, tym większa wydajność. 
 
Silnik dobrze współpracuje z systemem separacji zwiercin, pod warunkiem, że technologia 
jest prawidłowo wdrożona i nie dojdzie do zapiaszczenia maszyny. 
 
W ofercie posiadamy kilkanaście modeli silników o różnej konstrukcji. Można sobie 
wyobrazić mniejsze silniki, np. klasy ROCK-76 mm (np. taki, jak na powyższym zdjęciu), 
ale mając na względzie wielkość wiertnicy D50x100, wielkość pompy bentonitowej i rodzaj 
żerdzi wiertniczych wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest taki dobór silnika, aby 
jego średnica była bliska średnicy żerdzi. 
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Wiercąc silnikiem płuczkowym nie należy stosować zbyt dużych sił pchania, ponieważ 
spowoduje to zatrzymanie pracy urządzenia. 
 
W maszynach klasy ROCK łącznik krzywy posiada ugięcie 2 stopnie, co jest wartością 
bezpieczną, która umożliwia skuteczne sterowanie zgodnie z wyznaczonym profilem. 
Promień gięcia urządzenia jest jednak kilkukrotnie większy od promienia gięcia żerdzi 
wiertniczych; na ogół w tej klasie urządzeń należy przyjmować około 120 m. 
 
Budowa wewnętrzna silników płuczkowych HDD serii ROCK: 
 

 
 
Power section ma długość kilku metrów i wewnętrz znajduje się element, który się obraca w wyniku 
przepływu płuczki. Z prawej strony urządzenia (patrząc na zdjęcie) jest montowana obudowa 
nadajnika systemu lokalizacji. Następnie idzie adapter, który łączy się z żerdzią wiertniczą.  
W przypadku silników płuczkowych nie oferujemy łącza na żerdź startową, jakkolwiek dla 
mniejszych maszyn na indywidualne zlecenie zrealizowaliśmy kilka takich dostaw. 
 
 
Charakterystyka pracy urządzenia o podobnych parametrach, jak silnik ROCK-95: 
 

 
 
Np. przy spadku ciśnienia 500 psi i aktualnej wydajności roboczej dla pompy bentonitowej 140 gpm 
wartość momentu obrotowego będzie osiągała wartość około 1400 ft-lbs, czyli około 1900 Nm. Są to 
dane przybliżone, ponieważ aktualne dane mogą się nieco różnić od tych teoretycznych wyliczeń. 
Przyjmując bardziej realną aktualną wydajność pompy np. 100 gpm otrzymujemy dla podobnego spadku 
ciśnienia niższą wartość momentu obrotowego około 900 ft-lbs czyli około 1200 Nm. Aktualna 
wartość momentu obroczego wyznacza faktyczne możliwości zwiercania skał i wydajność wiercenia. 
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Oferta na silnik płuczkowy serii HDD-HM z obudową nadajnika z przodu maszyny 
 

2. Zestaw silnika wgłębnego płuczkowego HM-145 (nr kat. HDD-HM-145) 
 

 Adapter do żerdzi wiertniczej 50x100 3-1/2” FS1 (oznaczenie gwintu 800FS1), 1 
szt. 

 

 Silnik wgłębny płuczkowy HDD-HM-145: 
 

o średnica na caliźnie około 5-3/4”,  
o długość od świdra wiertniczego do łącznika krzywego około 2.45 m, 
o długość całkowita silnika płuczkowego z obudową w przedniej części około 6.70 m, 
o ugięcie na łączniku krzywym 1.5 stopnia, 
o masa z wbudowaną obudową nadajnika i adapterem około 460 kg, 
o możliwy zakres pracy 80 ÷ 160 gpm (wydajność pompy płuczkowej liczona w galonach na 

minutę), 
o max. dopuszczalny spadek ciśnienia 600 psi (40 bar), 
o zalecany przepływ płuczki 120 ÷ 130 gpm,  
o max. moment obrotowy około 2 350 Nm, 
o prędkość obrotowa 80-170 obr/min, 
o średnica świdra 3-gryzowego, który można założyć od 6-3/4” do 7-7/8”. 
o Kraj pochodzenia USA. 
o Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w wyniku normalnego użytkowania 

oraz problemów związanych z korozją lub stosowaniem niewłaściwych płuczek 
wiertniczych (np. zapiaszczonych). 

 

 Oferta nie obejmuje na tę chwilę jakiegokolwiek świdra wiertniczego. Świdry 
gryzowe lub PDC występują w kilku innych standardach i różnią się budową pod 
względem średnicy, materiału i rodzaju łożysk (dla świdrów gryzowych, ponieważ w 
świdrach PDC nie występują łożyska). 

 

 Częścią maszyny jest obudowa nadajnika dla nadajników systemów lokalizacji typu 
walk-over firm DCI / Subiste Ditch-Witch / SENSE, która jest zamontowana w 
przedniej części maszyny, która umożliwia przepływ odpowiedniej ilości płuczki. 
Ta szczególna cecha pozytywnie wyróżnia ten silnik płuczkowy na tle innych 
urządzeń, ponieważ punkt pomiaru znajduje się bardzo blisko przekładni i świdra 
wiertniczego. 

 

 W opcji oferujemy świdry PDC, które charakteryzują się większą wydajnością 
wiercenia w gruntach o średniej twardości (margle, wapnie, piaskowce). 

 

 Przegląd przez autoryzowany serwis firmy Marpol co 100 mth. Brak serwisu skutkuje 
utratą gwarancji. 

 

 W ofercie mamy również silniki płuczkowe o mniejszej wydajności (np. modele 76 mm 
i 90 mm) w niższej cenie. 

 

 W przypadku tego silnika płuczkowego obudowa nadajnika znajduje się w tylnej 
części między silnikiem a żerdzią wiertniczą wiertnicy D50x100. 

 
 

 
  Do ww. ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 
  Zadatek przy zamówieniu wynosi 30% brutto. 

   
  Oferta ważna łącznie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w firmie MARPOL: 
  http://www.marpol.com.pl/warunkisprzedazy.html 
 
 
  W przypadku silników płuczkowych tej serii nie oferujemy aktualnie mniejszych modeli. 

http://www.marpol.com.pl/warunkisprzedazy.html
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Opis techniczny silników płuczkowych serii HM 
 

 

 
 

 
 
Sekcja napędowa jest przedstawiona w kolorze białym. Obudowa nadajnika znajduje się po 
prawej stronie, czyli w przedniej części urządzenia w niedużej odległości około 2 m od 
świdra wiertniczego. Całość dla tego modelu silnika ma długość około 6.7 m. Oferta 
cenowa nie obejmuje na tę chwilę świdra wiertniczego. Zalecana minimalna średnica 
świdra dla tego silnika to około 6-3/4”. Zdjęcie wykonano w firmie Marpol  
w październiku 2017. Aktualnie testowana jest maszyna tego typu 4-calowa. Być może 
będzie w ofercie handlowej w 2018 roku. System jest opatentowany w USA i Europie. 
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Oferta usługi sterowania przewiertem horyzontalnym przy pomocy systemu lokalizacji 
tensorowej SENSE SNS-100 

 
ZAKRES USŁUGI oferowanej przez firmę MARPOL Techologie Bezwykopowe: 
 
Po uzgodnieniu i potwierdzeniu przyjęcia warunków oferty, dostarczony zostanie  
w uzgodnionym terminie i na określone miejsce w kraju lub na terytorium Unii 
Europejskiej, pełny zestaw zamówionych urządzeń i oprzyrządowania do sterowania 
przewiertem. Mobilizacja sprzętu podstawowego i operatora trwa zwykle do 48 godzin na 
terenie Polski i do 72 godzin na terenie UE. 
 
W skład zestawu podstawowego wchodzą między innymi:  
 
• sonda magnetyczna SNS-100 firmy SENSE, 
• interface  
• komputer  
• drukarka  
• sprzęt geodezyjny i pomiarowy  
• samochód osobowy, dostawczy, terenowy z mobilnym stanowiskiem operatora systemu 
sterowania i ewentualnie z przyczepą ciężką lub ciężarowy ze skrzynią długości 7,5 m 
(możliwość przewozu elementów zestawu wiertniczego do 9,5 m), w zależności od ustaleń.  
 
Dodatkowo w uzgodnieniu z Klientem możemy dostarczyć:  
• zestaw żerdzi niemagnetycznych (opcja)  
• pilot niemagnetyczny i łączniki (opcja)  
• świder trójgryzowy (opcja)  
• zasilacz spalinowy do pomiarów systemem SNS-100 (opcja)  
• przyczepa do transportu zasilacza i zestawu niemagnetycznego (opcja)  
• łódź motorowa do komunikacji i ustawiania pętli SNS-100 na wodzie (opcja)  
• przyczepka do transportu łodzi motorowej (opcja)  
• silnik płuczkowy (wgłębny) wraz ze świdrem trójgryzowym (opcja)  
 
Razem ze sprzętem przybywa dwóch operatorów do wykonania wszelkich czynności związanych 
z prowadzeniem operacji sterowania. W przypadku wykonywania przewiertu w trybie ciągłym 
(24 h/ dobę), wraz ze sprzętem przyjeżdża 3 operatorów. W czasie przygotowań, pomiarów 
i sterowania Klient zapewni pomoc 1-2 pracowników i dostępnego sprzętu w zależności od 
bieżących potrzeb. 
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http://www.marpol.com.pl/produkty_systemy-lokalizacji-hdd-sns100.html  
 

http://www.marpol.com.pl/produkty_systemy-lokalizacji-hdd-sns100.html
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Optional printer is available for producing surveys and hard copy records of 
directional information during steering tool run. Please order in advance if you need a 
printer from us. 
 
Software provides steering tool operating programs, as well as routines for system 
configuration and startup, data recording, survey calculation and printout, Driller´s 
Console and Interface Unit tests, probe diagnostics and Tensor Roll Test calibration 
check. 
 
Demanding Applications: 
 

 Re-entry, trenchless construction 

 Drain Hole, Borehole Surveying 

 Microtunneling, Rivercrossing 

 

Rugged, reliable and accurate 

 Field proven thousands of times 

 Tool shock monitoring 

 Easy to set up and operate 

 Continuous error checking continuos display 

 Automatic and manual selection of toolface modes and offset 

 Large, high visibility, continuos display 

 Survey quality accuracy 

 Steers in any orientation 

 Reliable data transmission 
 

Technical specifications: 
 

 Maximum lateral displacement error ± 0.1 degreed 

 Survay resolution 0.1 degree 

 Working frequency 800 ms 

 Power 220 V / 50 Hz 

 Probe working temperature from -20oC to 50oC. 
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OTHER SERVICES & RENTAL FROM MARPOL TRENCHLESS TECHNOLOGY 

 

 

Our services: 

 Well planning 
 Directional and horizontal drilling services and supervision 
 HDD & Mining service and supervision 
 Melfred Borzall Drill Motors 
 Steering Tool service 
 Survey services 
 Stabilizers 
 Hole Openers  
 Bits, etc. 

Our rental services:  

 Steering Tool SENSE SNS-100 
 Downhole motors in various sizes and types 
 Non-magnetic drill collars in various sizes 
 Stabilizers in many sizes 
 Crossover sub etc. 
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Pneumatyczne udarowe sterowane systemy przewiertów sterowanych HDD 
 
Od ponad 15-tu lat firma MARPOL posiada w swej ofercie techniczno-handlowej urządzenia 
do wykonywania przewiertów sterowanych HDD metodą udarową pneumatyczną. 
 
Urządzenia serii HDD-ROCK to nic innego, tylko młotki DTH, które są przystosowane do 
wierceń w skałach metodą przewiertu sterowanego.  
 
Urządzenia HDD-ROCK składają się z pięciu elementów: 
 
- adapter żerdź wiertnicza – obudowa nadajnika (np. do wiertnicy D50x100), 
 
- obudowa nadajnika systemu lokalizacji typu walk-over (np. system lokalizacji firmy 
  SENSE, DCI lub Subsite), 
 
- łącznik krzywy, 
 
- młot pneumatyczny, 
 
- koronka wiernicza. 
 

 
 

Firma MARPOL posiada w tej dziedzinie największe doświadczenie w kraju i jesteśmy 
również liczącym się dostawcą w skali międzynarodowej. Udało nam się wdrożyć tę 
technnologię z sukcesem w wielu krajach europejskich oraz Turcji i Rosji. Na następnych 
stronach prezentujemy kilka zdjęć z dostawy dla klienta na Litwie dla maszyny D50x100. 
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Maszyny HDD-ROCK występują w czterech wielkościach, odpowiednio 2”, 3”, 4” i 5”. 
Dostępne są koronki wiertnicze o średnicach od 3.5” do 6.75” w zależności od wielkości 
maszyny. 
 

 
 
Typowy zestaw obejmuje następujące elementy: 
 

 młotek 2”, 3”, 4” lub 5”, 

 standardowa koronka wiertnicza (patrz zdjęcie powyżej), 

 jednostka kontrolna zdalnie sterowana (zawiera olejarkę), 

 komplet węży,  

 komplet adapterów. 
 
Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że w celu wdrożenia tej technologii  
u klienta, który nie posiada w tym przedmiocie praktycznego doświadczenie niezbędne 
jest praktycznie szkolenie na budowie. Brak doświadczenia może prowadzić do utraty 
narzędzia już na pierwszej budowie. W ofercie firmy Marpol znajdują się takie 
szkolenia. Oferowane przez nas maszyny są na rynku od 15 lat i obecnie to nr 1 w USA  
i na świecie. Szczegóły oferty przedstawimy na życzenie klienta. Nasze maszyny wykonały 
wiele najtrudniejszych zadań wiertniczych w Szwajcarii, Francji, Włoszech, Polsce. 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

15 

 
ROZWIERCENIE OTWORU PO WYKONANIU PILOTA HDD W SKALE 

 
Do rozwiercenia otworu HDD na wymaganą średnicę wykorzystuje się różnego rodzaju 
rozwiertaki do skał. Dodatkowo mogą być potrzebne centralizatory. Proces dochodzenia do 
odpowiedniej średnicy może być realizowany za pomocą kombinacji róznych narzędzi  
w kilku etapach w zależności od posiadanego sprzętu wiertniczego, warunków 
geologicznych i wielkości zadania wiertniczego. 
 
Firma MARPOL posiada w swojej ofercie produkty wiodących producentów amerykańskich, 
którzy w swej dziedzienie są niekwestionowanymi liderami rynku amerykańskiego HDD. 
 
W zależności od rodzaju technologii narzędzia rozwiercające występują w różnych 
średnicach. Narzędzie, które jest dostępne już od średnicy 6” to standardowy rozwiertak 
do skał typu HO-STD (na zdjęciu poniżej rozwiertak do skał o średnicy właśnie 6”): 
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Narzędzia w tej kategorii o większej średnicy bez i z centralizatorem 

 

 
 

 
 
 

Wyżej pokazane narzędzia rozwiercające mogą być zastosowane do wiercenia w skałach o 
dowolnej twardości, ale wydajność będzie malała wraz ze wzrostem twardości skał. 
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W pewnych warunkach geologicznych (na ogół skały o średniej twardości) większą 
wydajnością rozwiercania charakteryzują się narzędzia typu HO-CRS, których sprzedajemy 
kilkadziesiąt sztuk rocznie w całej Europie i Rosji: 
 

 
 

 
Waldemar Wiejak z firmy Marpol zajęty wyceną narzędzia, październik 2017 
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W skałach ekstremalnie twardych przydatne są rozwiertaki do skał o specjalnej 
wzmocnionej konstrukcji łożysk wewnętrznych. To nasz ulubiony rodzaj rozwiertaków, 
który chętnie wybierany jest przez największe firmy wiertnicze w Europiei na Bliskim 
Wschodzie. Ze względu na kontrukcję tych narzędzia ograniczeniem jest średnica, 
ponieważ najmniejsza średnica to 18-20”. W naszej nomenklaturze rozwiertaki do skał 
tego typu występują pod nazwą HO-EXTREM 
 
W czerwcu w 2017 roku sprzedaliśmy do wieloletniego klienta firmy MARPOL w Arabii 
Saudyjskiej rozwiertak HO-EXTREM-42 (42”): 
 

 
 
Dla klientów firmy MARPOL gwarantujemy ciągłe dostawy osprzętu potrzebnego do 
regeneracji narzędzi rozwiercających: 
 

 
 

Pokaż mi swoje pole naftowe a sprzedam Ci taki rozwiertak…  
 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

19 

Największą wydajnością rozwiercania w skałach o ekstremalnej twardości, w tym  
w granitach i bazaltach charakteruzują się rozwiertaki do skał udarowe (pneumatyczne. 
Te nowoczesne narzędzia wiertnicze dostępne są na rynku wiertniczym od zaledwie kilku 
lat a nasze narzędzia, które znajdują się w aktualnej sprzedaży występują na rynku 
dopiero od 2-3 lat.  
 
Rozwiertaki HO-DTH-ROCK, bo tak je nazywamy występują w kilku wielkościach, poczynając 
do 12”. 
 
Oto zdjęcia, które wykonaliśmy na budowie u naszego klienta w Finlandii w maju w 2017 
roku: 
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Po zakończeniu tego projektu nasz klient natychmiast zainwestował zarobione pieniądze  
i zamówił w firmie MARPOL wiertnicę hydrauliczną poziomą firmy Barbco. Maszyna jest  
w drodze do Finlandii i na początku grudnia zostanie natychmiast skierowana na budowę  
w Helsinkach. 
 
Uroczyste przekazanie maszyny miało miejsce w siedzibie producenta w firmie Barbco w 
dniu 10 X 2017 roku. Na zdjęciu poniżej klienci i Waldemar Wiejak z firmy Marpol: 
 

 
 
Zwykle wiertnice Barbco są w kolorze zielonym, ale czego się nie robi dla klienta.  
W tym przypadku przygotowaliśmy wiertnicę w narodowych kolorach Finlandii, czyli białe 
napisy na niebieskim tle. Wiertnica umożliwia przewierty rurami stalowymi max. do 48”. 

 
W siedzibie firmy Barbco zaprezentowaliśmy również wiertnice HDD, które są drugim pod 
względem ważności produktem firmy Barbco: 
 

 Wiertnica HDD firmy Barbco klasy 50T 
 
W imieniu Barbco Europe zapraszam do zapoznania się z ofertę tego producenta i współpracy: 
http://www.barbco.com/europe/. Firma Marpol jest przedstawicielem firmy Barbco w Europie a warto 
wiedzieć, że w USA firma Barbco to obecnie niekwestionowany lider w zakresie wiertnic 
hydraulicznych poziomych. W ofercie posiadamy również urządzenia, które są kombinacją kilku 
technik wiertniczych jednocześnie (HDD, GBM i ABM). Na dalszych stronach prezentujemy narzędzia 
firmy Melfred Borzall z USA, której jesteśmy dilerem od 1996 roku. 

http://www.barbco.com/europe/
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Prezentacja zdjęciowa narzędzi HDD firmy Melfred Borzall USA 
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Wg producenta „nic tak nie wierci, jak Borzall” !  
 

CHWALIPIĘTA ! https://www.youtube.com/watch?v=dwLVi6v9elE  

https://www.youtube.com/watch?v=dwLVi6v9elE
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SZKOLENIA, SERWIS TECHNICZNY, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 

25 LAT DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU TECHNOLOGII PRZEWIERTÓW 
STEROWANYCH U KLIENTA ORAZ W SERWISIE MASZYN WIERTNICZYCH 
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MARPOL – Twój partner w technologiach bezwykopowych o 25-letnim doświadczeniu 

 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa i administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Części zamienne dostępne w kraju od producenta 
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INNE NARZĘDZIA MELFREDA BORZALLA 
Moduł wiertniczy „Szybki Bill” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRgiImux_I  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRgiImux_I
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PAZUR KRZYSZTOFA DO WIERCEŃ W GRUNTACH SPOISTYCH (OPCJA) 
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GŁOWICE WIERTNICZE Z BEZPOŚREDNIM MONTAŻEM I ROZWIERTAKI 

UNIWERSALNE TNĄCO-BARYŁKOWE Z ZĘBAMI SHARK (OPCJA) 

(PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA) 
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Przykłady rozwiertaków uniweralnych tnąco-baryłkowych z zębami standardowymi lub zębami 
typu „shark” (po prawej stronie; dostępne w opcji). Produkty firmy MARPOL. 

 

          standard i shark 
 

 shark 
 

 shark 
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NOWOCZESNE GŁOWICE CIĄGNĄCE DO RUR HDPE (ZACZEPY DO RUR) 

(głowice ciągnące występują w kilku standardach i rozmiarach i nie są ujęte w cenie zestawu 
wiertniczego a są przedmiotem odrębnej oferty po konsultacji z klientem) 
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Głowice ciągnące dostępne są w wersji sandardowej, superszczelnej 
stalowej i superszczelnej dogrzewanej 

 

 
 

 
 
 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

35 

 
 

 
 

Powyżej prezentujemy głowicę superszczelną stalową dla rur o średnicy 110 mm 
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Głowice ciągnące superszczelne stalowe wkręcane do rur PE 
(głowice chronione są patentem producenta)  

 

  
 

Testy szczelności głowic ciągnących superszczelnych stalowych 
 

Głowice nie przepuszczają zarówno wody, jak i powietrza i dlatego mogą być wyposażone również do 
prób szczelności (po uzupełnieniu o głowicy z zaworem powietrznym). Firma Marpol posiada  
w magazynie kompletne zestawy, z którymi można się zapoznać w siedzibie firmy. 
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Narzędzia firmy MELFRED BORZALL 

ROZWIERTAKI GRAWITACYJNE (zalecane przy budowie kanalizacji) 
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Integracja głowic wiertniczych do gruntów spoistych z rozwiertakiem typu D-PLATE 
 

 
 

 
 

Additional reaming components are available that convert a drilling head into reamers 
with no need for disassembling of the drill head. These components are seen on the 

above picture. 
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MELFRED BORZALL 

Drill head for compact soil conditions – different 
configurations are available optionally 
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MELFRED BORZALL 
W opcji dostępne są różne bardziej zaawnasowane narzędzia wiertnicze 
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SYSTEMY SKALNE I POMPY BENTONITOWE O DUŻEJ WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 300 L/min 
 

Każda wiertnica sterowana MARPOL może być wyposażona w system skalny prezentowany na poniższych zdjęciach 
oparty na technologii silnika płuczkowego. Po uzupełnieniu o pompę bentonitową o odpowiednio dużej 
wydajności (pompy również naszej produkcji) użytkownik otrzymuje możliwość wiercenia w skałach. Sposób 
pracy urządzenia zaprezentowano na filmie na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MN6skB1L4uI . 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MN6skB1L4uI
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA I RECYKLINGU PŁUCZEK WIERTNICZYCH 
 

 

 
 
 
 

Firma MARPOL posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów oczyszczania  
i recyklingu płuczek wiertniczych. Jakkolwiek urządzenia są produkowane głównie na eksport, to również  
w kraju pracuje już kilka zestawów skonfigurowanych na bazie wiertnic MARPOL. Klient firmy MARPOL ma 
możliwość wynajmu systemu i wdrażania tej technologii z pomocą inżynierów firmy MARPOL z możliwością 
wykupienia urządzenia. 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

46 

TRANSFER BŁOTA BENTONITOWEGO Z PLACU BUDOWY LUB DO SYSTEMU OCZYSZCZANIA PŁUCZEK SOP 
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SZAMBIARKI DO TRANSPORTU BŁOTA BENTONITOWEGO 

 

 
 

 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

48 

 

PRZYSTAWKI HYDRAULICZNE DO PRZEWIERTÓW POD DROGAMI 
 

 
 

 



MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

MARPOL Technologie Bezwykopowe i Maszyny Budowlane – rok założenia 1996 
05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul. Grodziska 7,  marpol@marpol.com.pl NIP 571-136-46-44 www.marpol.com.pl  

Tel. +48227399230, +48227983490; Kom. +48506160094 

49 

PRZYSTAWKI HYDRAULICZNE TELEOPTYCZNE DO BUDOWY KANALIZACJI 
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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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Wiertnice serii MARPOL-D40x70TM i MARPOL-D40x70ETM 
(to urządzenie wiertnicze nie jest przedmiotem tej oferty, ale na życzenie klienta 
przygotujemy taką ofertę i prześlemy na maila; urządzenie znajduje się aktualnie  

w produkcji i jest dostępne w krótkim terminie) 
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Wiertnica horyzontalna sterowana 
MARPOL-D35x50TM 

 

 
 
Wiertnica MARPOL-D35x50TM to uniwersalne urządzenie 
wiertnicze do wykonywania szerokiej klasy zadań wiertniczych 
dla potrzeb telekomunikacji, energetyki, gazownictwa oraz 
wodociągów i kanalizacji. Uwzględniając potrzeby naszych 
klientów zaprojektowaliśmy wiertnicę klasy 150kN wyposażoną 
w pompę bentonitową o wydajności 200 l/min oraz pompę 
hydrauliczną 3-sekcyjną, która umożliwia uzyskanie w tym 
samym czasie max. wartości siły ciągu i momentu obrotowego. 
 
Wiertnica MARPOL-D35x50TM wyposażona jest w kosz na 50 sztuk 
żerdzi o długości jednostkowej 3.05 m (10 ft) wykonanych  
w technologii kucia z jednego kawałka stali (one-piece 
forged pipe) o promieniu gięcia 31 m ze standardowym gwintem 
amerykańskim FST-I, FST-II lub Ditch-Witch DW.  
 
Wiertnica posiada dwie niezależne podpory hydrauliczne 
tylne, automatyczny podajnik żerdzi, pięć reflektorów 
oświetlających miejsce pracy oraz hydrauliczny 2-punktowy 
system kotwienia z możliwością wykorzystania dwóch 
dodatkowych punktów. 
 
Wyposażenie dostępne w opcji: klimatyzowana i ogrzewana 
kabina, automatyczny system smarowania punktów smarnych, 
kablowy system nawigacji, zawór pneumatyczny do wiercenia  
w skałach metodą młotka sterowanego, współpraca z silnikiem 
płuczkowym i systemem oczyszczania płuczek, pompy tłokowe 
bentonitowe o dużej wydajności, systemy przeciwzamarzające. 
 

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 
 

 Silniki płuczkowe do pomp ciepła  
 

 Silnik płuczkowe do gazu i nafty 
 

 Świdry i narzędzia wiertnicze 
 

 Rozwiertaki do wiertnic HDD 
 

 Rozwiertaki do skał do HDD 
 

 Młotki pneumatyczne dolne 
 

 Koronki wiertnicze do młotków 
 

 Agregaty iniekcyjne 
 

 Agregaty hydrauliczne 
 

 Pompy ogólnego przeznaczenia 
 

 Pompy szlamowe 
 

 Bentonity i polimery do wierceń 
 

 Zgrzewarki doczołowe 
 

 Zgrzewarki elektroporowe 
 

 Kraking wiertniczy pneumatyczny 
 

 Kraking hydrauliczny żerdziowy 
 

 Kraking hydrauliczny linowy 
 

Importer wiertnic, żerdzi, osprzętu HDD: 
 

 www.akkerman.com  

 www.barbco.com 

 www.brewisengineering.co.uk  

 www.digital-control.com 

 www.hunting-intl.com 

 www.melfredborzall.com 

 www.sense-inc.ru 

 www.unihdd.com 

  
 

http://www.barbco.com/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.unihdd.com/
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http://www.barbco.com/europe/ USA 
 

 
 

 
 

http://www.barbco.com/europe/ HDD Drills & Auger Boring Machines (Europe) 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 
Tel. +48227399230, +48227983490 

Cell +48506160094 
www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  

 
MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel BARBCO Inc. w Europie 

http://www.barbco.com/europe/
http://www.barbco.com/europe/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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http://www.akkerman.com/ USA 
 
 

 
 
 

http://www.akkerman.com/ USA 
 

 Guided Boring Machines (wiertnice teloptyczne do budowy kanalizacji) 
 

 Microtunneling (maszyny mikrotunelowe na płuczkę) 
 

 Pipe Jacking & Tunneling (maszyny do budowy tuneli TBM od 1000 mm do 2500 mm) 
 

 Earth Pressure Balance System (maszyny do budowy tuneli do 4000 mm) 

 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 
Tel. +48227399230, +48227983490 

Cell +48506160094 
www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  

 
 

MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel AKKERMAN Inc. 
w Europie, Turcji i Rosji 

 

http://www.akkerman.com/
http://www.akkerman.com/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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http://www.sense-inc.ru ROSJA  

 
HDD GUIDANCE SYSTEMS from RUSSIA 

 

 
 

 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Dygasinskiego 1 

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
POLAND 

 

Tel. +48227399230, +48227983490 
Cell +48506160094 

www.marpol.com.pl       marpol@marpol.com.pl  
 

MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel SENSE Inc. w Europie 
MASTER EUROPEAN DISTRIBUTOR – już ponad 80 urządzeń w Polsce i ponad 500 w Europie 

http://www.sense-inc.ru/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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Zgrzewarki doczołowe firmy MARPOL 
 

 ODSM-400H 
 

 ODSM-250H 
 

 ODSM-160H 
 

Wszystkie zgrzewarki doczołowe firmy MARPOL są standardowo przystosowane do 
współpracy z rejestratorem zgrzewów: 
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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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25 LAT DOŚWIADCZENIA WE WDRAŻANIU TECHNOLOGII PRZEWIERTÓW 
STEROWANYCH U KLIENTA ORAZ W SERWISIE MASZYN WIERTNICZYCH 
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MARPOL – Twój partner w technologiach bezwykopowych o 25-letnim doświadczeniu 

 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa i administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Części zamienne 
 


