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Technologia produkcji i dostawcy żerdzi wiertniczych HDD 
 

Technology and Suppliers of HDD Drill Pipe 
 

Oferowane przez firmę Marpol Technologie Bezwykopowe® żerdzie 
wiertnicze do horyzontalnych wiertnic sterowanych przeznaczone są 
zarówno do wierceń obrotowych na płuczkę metodami konwencjonalnymi 
lub z wykorzystaniem silników wgłębnych (płuczkowych),  jak również 
wierceń udarowych metodą sterowanych młotków pneumatycznych HDD. 
 

Głównym zadaniem żerdzi wiertniczej HDD jest przeniesienie napędu  
z silnika wiertnicy sterowanej na narzędzie wiertnicze 
(bezpośrednio lub pośrednio) oraz doprowadzenie płuczki wiertniczej 
do otworu wiertniczego. Ponadto żerdzie służą do wywierania nacisku 
na narzędzie wiertnicze w czasie wiercenia otworu. 
 

Żerdź wiertnicza poddana jest zazwyczaj bardzo dużym siłom  
o charakterze skręcająco-rozciągającym, ulega również zużywaniu się 
w wyniku tarcia o grunt i przepływu płuczki wewnątrz żerdzi.  
 

Uwzględniając warunki pracy można powiedzieć, że trwałość tego 
elementu przewodu wiertniczego zależy od wielu czynników, w tym 
między innymi od takich, jak: 
 
• wytrzymałość zmęczeniowa materiału 
• wytrzymałość materiału na ścieranie 
• technologia wykonania żerdzi  
 
Trwałość żerdzi wiertniczych zależy również od sposobu pracy, czyli 
tak czynników, jak: 
 
• jakość materiałów płuczkowych 
• rodzaj użytych polimerów 
• jakość wody 
• stopień zanieczyszczenia wody 
• jakość smarowania narzędzi wiertniczych 
• ilość płuczki wiertniczej użytej do wykonania roboty wiertniczej 
• profil trasy przewiertu 
• częstotliwość nadmiernego przeginania żerdzi 
• moment obrotowy 
• siła ciągu lub pchania 
• inne czynniki o charakterze przypadkowym 
 
Mając na względzie tak dużą liczbę czynników (niektóre, jak widać 
mają charakter całkowicie przypadkowy), które faktycznie wpływają 
na trwałość żerdzi, nie ma sposobu, aby poddać jednoznacznej ocenie 
jakość żerdzi kierując się tylko tzw. opiniami użytkowników. 
 
Ocenie można poddać tylko to, co jest mierzalne, co poddaje się 
konkretnemu badaniu technicznemu. Dla przykładu ocenie technicznej 
można poddać taki parametr, jak wytrzymałość zmęczeniową. 
Wytrzymałość zmęczeniowa, czyli tzw. granica zmęczenia lub 
wytrzymałość trwała na zmęczenie to najwyższy poziom cyklicznego 
naprężenia, który nie powoduje zniszczenia próbek poddanych badaniu 
do umownej, granicznej liczby cykli. Na wykresie zmęczeniowym 
granica zmęczenia uwidacznia się w postaci części poziomej. Jedynie 
materiały żelazne oraz czysty węgiel wykazują efekt granicy 
zmęczenia. Jednak w przypadku tych materiałów efekt ten może zostać 
zniwelowany przez działanie środowiska korozyjnego lub zmiennej 
amplitudy. Inne materiały nie wykazują efektu wytrzymałości 
trwałej. 

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.barbco.com/
http://www.brewisengineering.co.uk/
http://www.sense-inc.ru/
http://www.unihdd.com/
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W polskich normach granicę zmęczenia oznacza się literą Z. 
 
Zależnie od rodzaju obciążenia dla którego wyznaczono wartość dodaje się odpowiednie indeksy: 
 
• r – rozciąganie; 
• c – ściskanie; 
• g – zginanie;  
• s – skręcanie; 
 
Zależnie od rodzaju cyklu dla którego wyznaczono wartość dodaje się odpowiednie indeksy: 
 
• o – cykl wahadłowy; 
• j – cykl odzerowy, jednostronny; 
 
W Polsce granicę zmęczenia podaje się jako amplitudę naprężenia przy 1e7 cykli. W wielu normach 
europejskich można się spotkać z granicą zmęczenia podawaną w postaci zakresu naprężenia przy 
2e6 cykli. 
 
Przykładowe instytucje naukowo-techniczne zajmujące się zagadnieniem wytrzymałości zmęczeniowej: 
 
- Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (Politechnika Opolska) 
- Fraunhofer LBF Darmstadt. 
 

 
 
Profesjonalne wiertnice sterowane HDD w zestawie z wydajnymi i sprawdzonymi na wielu budowach  
w Polsce i Europie systemami oczyszczania i recyklingu płuczek wiertniczych.  
 
Chcesz wiercić cały dzień na jednym zbiorniku płuczki i skutecznie wyeliminować problem odbioru 
i utylizacji błota bentonitowego na budowie?  
 

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły ! 
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Technologie wykonania żerdzi wiertniczych dla potrzeb HDD 
 

Użytkownik wiertnicy sterowanej powinien, naszym zdaniem, brać pod uwagę tylko żerdzie kute i 
takie, które są wykonane w technologii albo zgrzewania tarciowego albo technologii „jednego 
kawałka”. Np. wiele żerdzi wiertniczych dostępnych na rynku to zwykłe żerdzie nie poddane 
jakiejkolwiek obróbce plastycznej z mufą i czopem połączonymi z rurą za pomocą zwykłego 
spawania. Takie żerdzie nie powinny być wybierane do wierceń HDD, ale są często stosowane do 
wierceń pionowych.  
 

Kupujący żerdź chciałby znać prawdopodobnie odpowiedź, która żerdź jest lepsza – kuta i 
zgrzewana tarciowo czy kuta i wykonana z jednego kawałka stali? Poniżej przedstawiono dwie 
podstawowe metody wykonania żerdzi wiertniczych HDD: 
 

 
 

Górny schemat przedstawia proces produkcji żerdzi z jednego kawałka stali. W tym przypadku żerdź 
(oczywiście zawsze kuta) składa się z jednego kawałka rury, która w procesie obróbki plastycznej 
jest m.in. spęczniana na końcach i w tych grubszych miejscach następuje wytoczenie gwintów. 
 

Dolny schemat przedstawia proces produkcji żerdzi (oczywiście zawsze kutej), która składa się de 
facto z trzech odrębnych elementów – rury oraz dogrzewanych tarciowo zworników (mufy i czopa). 
Warto zwrócić uwagę, że jest wiele metod łączenia zworników z calizną żerdzi, ale dla zastosowań 
HDD zalecaną metodą i faktycznie jedyną, jaka powinna być ewentualnie dopuszczona pozostaje 
metoda zgrzewania tarciowego (ang. Inertia Welded). 
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Manufacturing Process. Proces produkcji żerdzi.   
 
A 1-Piece forged drill pipe is made up solely from one piece of material. This pipe has the same 
chemical makeup for the threaded connections and the mid-body tube with no weld zone between 
them. The raw material, or green tube, is saw cut to an exact calculated length to ensure proper 
finished length tolerances. The ends of the green tube are then heated to produce a workable 
material for the forging or upsetting process. The upsetting process forms the steel to create 
the desired outside diameter, inside diameter and tong length required for the pin and box 
connection. The next step is to heat-treat the entire tube to a specified grade or hardness. 
After the tube has been heat treated and straightened, the upset ends are precision machined and 
threaded. Final inspection is the last and most important step. 

An inertia welded drill pipe is similar to the integral drill pipe in that the green tube is saw 
cut to length; upsets are forged on each end to form a thicker wall dimension, which creates a 
larger weld surface. With more cross-sectional area, there is more strength to that weld area. 
The main difference with the inertia welded drill pipe is that it is made from three separate 
pieces — the mid-body tube and two threaded connections or tool joints. The tool joints are 
commonly made up from alloy bar stock. After the bar stock has been saw cut to length, drilled 
and machined, they are heat treated to a specified hardness. After heat-treat, the tool joints 
go through a final machining, threading and inspection process. The next step is the inertia 
welding process. This process is a solid state welding technique that actually forges metal 
together without causing a melt to occur. Because there is no melt product produced during the 
inertia weld, there is no recast metal or grain enlargement after the weld is completed. 

The mid body tube is held stationary by hydraulic clamps and the threaded tool joint is clamped 
in a collet chuck on a rotatable spindle. Also attached to the spindle is a flywheel of a pre-
calculated weight. The weld cycle consists of the spindle being accelerated to a pre-determined 
speed, which is controlled electronically to shut off the drive system when the set speed is 
reached. This allows the mass of the rotating tool joint and spindle to be free and spinning by 
kinetic energy alone. At the precise time, the machine forces the tool joint and tube together 
causing friction at the weld interface. The pressure is maintained until all of the energy in 
the rotating spindle has been consumed in the weld, which in turn stops the rotation. This 
metal-to-metal fusion creates 100 percent weld penetration. The weld zone is then machined, 
heat-treated and inspected to ensure proper strength and hardness. 

Dostawcy żerdzi wiertniczych HDD. Suppliers of HDD Drill Pipe. 
 
Dostawcy żerdzi wykonanych w technologii One-Piece Forged twierdzą, że ta technologia ma tę 
podstawową zaletę, że ze względu na to, że została wyeliminowana czynność dogrzewania zworników, 
to żerdź jest wyjątkowo trwała; nie ma zworników, więc nie ma co się urwać. Żerdzie tego typu 
charakteryzują się również doskonałymi własnościami sprężystymi i możliwie małymi dopuszczalnymi 
minimalnymi promieniami gięcia.  
 
Dostawcy, którzy oferują żerdzie wykonane w technologii zgrzewania tarciowego (Inertia Welded) 
twierdzą, że dzięki zastosowaniu na zworniki wysokiej jakości stali uzyskuje się zwiększenie 
wytrzymałości połączenia poszczególnych żerdzi wiertniczych i w związku z tym wydłużenie czasu 
ich eksploatacji. 
 
W Stanach Zjednoczonych działa kilkudziesięciu dostawców żerdzi wiertniczych do wiertnic 
sterowanych HDD. Większość z nich posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie i obecnie 
praktycznie każda żerdź wiertnicza, jaką można kupić w USA spełnia najbardziej wyśrubowane normy 
i wymagania pod względem jakości, jaki stawia przed nimi branża HDD. Bez obaw można zatem 
wyposażyć swoją wiertnicę w dowolną żerdź, jaką można pozyskać z rynku amerykańskiego.  
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Poniżej przedstawiamy listę kilku najbardziej znanych dostawców żerdzi wiertniczych HDD w USA:  
 

 BARBCO® USA www.barbco.com. Firma BARBCO z siedzibą w Stanach Zjednoczownych to znany  
i ceniony producent wiertnic sterowanych HDD w klasie od 10kN do 500 kN oraz wiertnic 
hydraulicznych poziomych. Mniejsze wiertnice w klasie od 10kN do 100kN są oferowane  
z żerdziami wykonanymi w technologii One-Piece Forged lub Inertia Welded a wiertnice HDD  
o sile ciągu powyżej 100kN są oferowane z żerdziami wykonanymi w technologii Intertia Welded. 
BARBCO posiada 20 lat doświadczenia w produkcji wiertnic i żerdzi wiertniczych HDD. Przykłady 
wiertnic sterowanych BARBCO: 
 

BARBCO BD40HP-HDD, max. siła ciągu 180kN 
 
 

 BARBCO BD80HP-HDD, max. siła ciągu 360kN 
 

BARBCO BD120HP-HDD, max. siła ciągu 540kN 
 

 

BARBCO BD250HP-HDD, max. siła ciągu 115kN 

 BARBCO BD380HP-HDD, max. siła ciągu 170kN 

http://www.barbco.com/
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Firma MARPOL posiada w magazynie próbki żerdzi do wielu wiertnic sterowanych Barbco, Vermeer, 
Marpol, Ditch-Witch, Case, American-Auger, Prime Drilling, Toro, Case, Astec Underground, Terra, 
Traco-Technik i innych producentów. 
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 MELFRED BORZALL® USA www.melfredborzall.com. Firma Melfred Borzall to czołowy dostawca 
narzędzi i żerdzi wiertniczych HDD o ponad 50-letnim doświadczeniu. Narzędzia i żerdzie 
wiertnicze dostarczane przez tę firmę cieszą się bardzo dobrą opinię na całym świecie. Firma 
MARPOL posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów firmy Melfred Borzall, 
dziesiątki wiertnic sprzedanych przez firmę MARPOL zostało wyposażonych w produkty tej firmy 
(również na polskim rynku). 
 

Proces produkcji żerdzi wiertniczych i karty katalogowe firmy Melfred Borzall: 

 

http://www.melfredborzall.com/
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Firma Melfred Borzall oferuje nie tylko żerdzie wiertnicze, ale kompletny system obejmujący 
każdy rodzaj nowoczesnych narzędzi wiertniczych HDD do każdej wiertnicy sterowanej HDD na rynku. 
Żerdzie i narzędzie wiertnicze wzajemnie pasują do siebie i są kompatybilne z wiertnicami 
Vermeer, Ditch-Witch, Barbco, American-Auger, Marpol, Terra, Tracto-Technik, Prime Horizontal, 
Astec-Underground, Case i Toro. 
 
Firma Melfred Borzal posiada ponad 40 lat doświadczenia w produkcji narzędzi i żerdzi 
wiertniczych HDD i jest znanym i szanowanym dostawcą nie tylko w USA, ale na całym świecie. 
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 UNIVERSAL HDD® USA www.unihdd.com. Firma UNIVERSAL to czołowy producent wiertnic sterowanych 
HDD na rynku amerykańskim. Wiertnice HDD produkowane przez tego producenta dostępne są w klasie 
od 55kN do 200kN. Żerdzie wiertnicze dla wiertnic w klasie do 100kN wykonane są w technologii 
One-Piece Forged a większe wiertnice są zazwyczaj wyposażone w żerdzie zgrzewane tarciowo. Firma 
MARPOL posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji wiertnic i żerdzi dostarczanych przez 
tego producenta. 
 

 
 

 

http://www.unihdd.com/
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Wszystkie wiertnice sterowane amerykańskiej firmy UNIVERSAL HDD z Chicago, Illinois firma Marpol 
dostarcza z oryginalnymi żerdziami wiertniczymi firmy UNIVERSAL. 
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Żerdzie wiertnicze i wiertnice HDD oferowane przez firmę Universal cieszą się bardzo dobrą 
opinią w USA a w Europie są szczególnie znane i popularne w Rosji i krajach byłego Związku 
Radzieckiego, jak również w Polsce. 
 
 RADIUS HDD DIRECT® USA. to jeden z bardziej znanych dostawców żerdzi wiertniczych HDD na rynku 
amerykańskim. Żerdzie dostarczane przez firmę RADIUS są kompatybilne z gwintami żerdzi, jakie 
występują na wszystkich wiertnicach Vermeer, Barbco, Universal, Ditch-Witch i Marpol. 

 

         
Ditch-Witch Compatible Pipe   Standard HDD Drill Pipe    Vermeer Compatible Pipe 

 

 HUNTING® USA to amerykańskim dostawca żerdzi wiertniczych HDD, który funkcjonuje na rynku 
wiertnic HDD od około 10 lat. Firma posiada w swej ofercie żerdzie z gwintami kompatybilnymi  
z gwintami występującymi na wiertnicach Vermeer i Ditch-Witch. W ofercie firmy Hunting® można 
również znaleźć łączniki i adaptery, które pozwalają na łączenie żerdzi i narzędzi HDD o różnych 
gwintach. Firma MARPOL posiada w magazynie próbki wszystkich oryginalnych żerdzi firmy Hunting. 
Aktualnie w magazynie znajdują się żerdzie m.in. do wiertnic D16x20 i D240x40 Vermeer. 
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STRAIGHTLINE HDD® USA. StraightLine® HDD drill pipe, czyli żerdzie firmy StraightLine® oferowane 
są do wszystkich wiertnic sterowanych Vermeer i Ditch-Witch. Firma StraightLine posiada w swej 
ofercie zarówno żerdzie wykonane w technologii zgrzewania tarciowego, jak i wykonane z jednego 
kawałka stali, czyli w technologii „one-piece forged pipe”. 

 

 
 

Żerdzie wiertnicze StraightLine® HDD dostarczane przez firmę StraightLine dostępne są dla 
większości wiertnic, jakie występują na rynku HDD  

(zdjęcie powyżej – wiertnica SL-2020 firmy StraightLine). 
 

StraightLine® drill pipe is backed by the industry's only pro-rated warranty! StraightLine® HDD 
drill pipe is produced with the same quality and Ready-To-Work standards that go into every tool 
and rig we offer. Our pipe is engineered to be the longest-lasting, toughest pipe on the market. 
Our manufacturing efficiencies and inventory depth allow this pipe to be offered at industry-
leading prices. StraightLine HDD pipe is available in the most popular Vermeer sizes and now, 
Ditch Witch-compatible sizes. 
 
Żerdzie wiertnicze firmy StraightLine® występują są na rynku amerykańskim od ponad 20 lat i 
znane są z bardzo wysokiej jakości i żywotności. Żerdź wiertnicza StraightLine® jest 
zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych i jest kompatybilna z 
wiertnicami sterowanymi Vermeer, Ditch-Witch i Marpol. 
 
Na polskim rynku firma MARPOL dostarczyła kilkanaście wiertnic StraightLine® SL-2020 (pierwsze 
wiertnice dostarczyliśmy w 2007 roku), m.in. do firmy PKP Energetyka. Wszystkie wiertnice 
zostały dostarczone z oryginalnymi żerdziami firmy StraightLine® co pozwoliło na zebranie 
dobrych doświadczeń z pracy tymi żerdziami.  
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NORRIS International Services® USA www.norrisintl.com jest dostawcą żerdzi dla znanego 
producenta wiertnic sterowanych firmy Vermeer. Praktycznie wszystkie wiertnice Vermeera są 
wyposażone standardowo w żerdzie dostarczane przez firmę NORRIS. 

Firestick® 

Norris International Services is the exclusive manufacturing company for the Vermeer® HDD 
Firestick drill stem. Vermeer manufacturing is the largest OEM of road boring equipment. 

Firestick drill stem from Vermeer is designed for high torque horizontal directional drilling. 
Vermeer specific raw material standards ensure consistent wear and bending performance. Features 
include a one-piece, forged rod constructed of Vermeer specified high carbon alloy steel that is 
heat treated for uniform strength and consistent material hardness. Firestick threads are 
precision machined with 100% quality assurance to ensure proper triple engagement of the 
connection shoulder, pin and tapered thread. In addition, its coarse design delivers a faster 
makeup connection, smoother breakout, longer life and is standard on all Vermeer Navigator 
horizontal directional drills.  

Jak wynika zatem z wyżej przytoczonej informacji (zawartej na stronie internetowej firmy Norris) 
wkład tego dostawcy w powstawanie żerdzi polega na wykonaniu gwintów znanych na rynku pod nazwą 
Firestick (po wcześniejszym wyprostowaniu rur stalowych, które są już po obróbce cieplnej  
i kuciu dostarczonych firmie Norris przez innego dostawcę): 
 

 
Straightening (proces prostowania rur w firmie Norris) 

 
Upon receiving drill stems from the upsetting company, all stems are straightened using a punch 
unit instead of a cross roll unit.  This puts the least amount of stress into the joints. 

 
A CHARLES MACHINE WORKS COMPANY® Inc. USA to czołowy producent wiertnic marki Ditch-Witch®). 
Żerdzie wiertnicze dostarczane przez firmę Ditch-Witch cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno  
w USA, jak na rynku europejskim. Katalog żerdzi oferowanych przez firmę Ditch-Witch jest 
opublikowany pod adresem:  

 
https://www.ditchwitch.com/parts-service/digging-systems/drill-pipe  

 
Żerdzie dostarczane przez firmę Ditch-Witch są najczęściej zgrzewane tarciowo, ale obecnie firma 
dostarcza również żerdzie kute z jednego kawałka stali, które zaczęła oferować w ramach 
współpracy z innymi dostawcami żerdzi. Te wysokiej jakości żerdzie wiertnicze znane są na rynku 
od prawie 30 lat i według zgodnej opinii użytkowników jeszcze nikogo nie zawiodły. 
 
Firma MARPOL dostarcza żerdzie kompatybilne z wszystkimi wiertnicami Ditch-Witch, również z tymi 
modelami wiertnic, których produkcja została zakończona kilkanaście a nawet 20 lat temu, np. do 
wiertnic JT2720 lub JT4020, na których występują żerdzie skręcane na klucze. 

http://www.norrisintl.com/
https://www.ditchwitch.com/parts-service/digging-systems/drill-pipe
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E&M SUPPLY GROUP® USA. Firma Drill Pipe Supply specjalizuje się głównie w dostawach żerdzi  
w branży gazowej i naftowej. Od kilku lat firma posiada w ofercie również żerdzie do wiertnic 
sterowanych HDD. Wysoka jakość wykonania żerdzi i duży magazyn to atuty tego dostawcy. 
 
Firma MARPOL, która specjalizuje się w dostawach i obsłudze posprzedażnej wielkogabarytowych 
wiertnic sterowanych HDD o siłach ciągu powyżej 1000 kN często korzysta z żerdzi tego dostawcy. 
 
 
SUPERIOR DRILLPIPE MANUFACTURING® USA to znany dostawca żerdzi wiertniczych HDD działający na 
rynku amerykańskim od 2007 roku. Firma specjalizuje się w dostawach żerdzi wiertniczych HDD o 
średnicach od 2-7/8” do 7-5/8” w standardach wykonania E, X, G, S oraz SS w długościach Range 2 
i Range 3. 
 

 
 
Kopia tekstu w języku angielskim ze strony internetowej dostawcy: “Superior Drillpipe 
manufactures a full line of drill pipe in nominal sizes from 2 7/8" to 7 5/8" in E, X, G and S 
grades and with a wide range of API and non-standard wall thicknesses. Sour service grades are 
also available by special request. 
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The raw material supplied to Superior Drill Pipe is manufactured by reputable tube and tool 
joint suppliers at industry recognized facilities. All of these products are thoroughly 
inspected upon receipt to verify that they meet Superior Drillpipe specifications. Specially 
selected steels with stringent cleanliness requirements provide enhanced fracture toughness that 
translates into greater safety margins for the end user”. 
 
Z opisu zamieszczonego na stronie internetowej tego dostawcy wynika, że rury do produkcji żerdzi 
i łączniki są dostarczane przez doświadczonych dostawców o wieloletnim doświadczeniu z dzięki 
temu finalny produkt oferowany przez Superior Drillpipe spełnia wysokie wymagania branży 
wiertniczej HDD. 
 
Kopia tekstu w języku angielskim ze strony internetowej firmy Superior Drill Pipe: “DESIGN The 
life of the drill string is maximized by designing pipe that is resistant to fatigue. Fatigue 
stress is primarily concentrated in areas where there is a sudden change in geometry. In drill 
pipe this is the upset area adjacent to the tool joint weld. It consists of a transition from 
the thin cross-sectional area of the drill pipe body to the thick cross-sectional area of the 
tool joint. The longer and smoother the manufacturer can make the upset transition area the 
better it is for resisting stress concentrations. This is done by making the transition zone 
between the body of the pipe and the tool joint as smooth and gradual as possible. Using the 
company's special upsetter, Superior Drillpipe is able to manufacture an extended internal upset 
with a shallow run-out angle that blends seamlessly into the pipe body's internal diameter. This 
greatly improves the pipe's performance and helps to ensure it will not fail in this stress 
prone region. To reduce fatigue even further, Superior Drillpipe also grinds both the internal 
and external diameters of the assembled pipe adjacent to the weld line”. 
 
 
COLLI DRILL® Włochy www.collidrill.it. Firma Colli Drill to znana na rynku włoska firma 
zajmująca się profesjonalnie dostawą żerdzi wiertniczych HDD od 1988 roku. W ofercie tego 
dostawcy znajdują się żerdzie wykonane w technologii zgrzewania tarciowego (Inertia Welded). 
Katalog żerdzi wiertniczych HDD – praktycznie do każdej wiertnicy sterowanej, jaka znajduje się 
na europejskim rynku – można pobrać ze strony producenta – 
http://www.collidrill.it/home/#catalogo/page1. 
 
Proces produkcji żerdzi wykonanych w technologii kucia z końcówkami zgrzewanymi tarciowo (Colli 
Drill Włochy): 
 

    
 

   
 
Żerdzie wiertnicze Colli Drill znane są z wysokiej jakości, są bardzo popularne na polskim rynku 
i są dostępne do każdej wiertnicy sterowanej HDD a zwłaszcza do wiertnic Vermeer i Ditch-Witch. 

http://www.collidrill.it/
http://www.collidrill.it/home/#catalogo/page1
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Związek między technologią wykonania żerdzi wiertniczej  
a promieniem gięcia i wartością momentu obrotowego na wiertnicy 

 

Dziś, w roku 2018 nie ma absolutnie jakichkolwiek podstaw technicznych, aby przesądzać  
o wyższości jednej technologii wykonania żerdzi nad drugą. 
 

Należy bowiem na to zagadnienie spojrzeć historycznie. Początki technologii przewiertów 
sterowanych datują się na lata 60-te ubiegłego wieku, kiedy to jednostka badawczo-rozwojowa AT&T 
Bell Laboratories w USA opracowała pierwszą wiertnicę udarową napędzaną sprężonym powietrzem. 
Technologię przewiertu sterowanego zastosowała po raz pierwszy w 1971 roku firma Titan 
Construction. Firma ta wybudowała pod rzeką Pajero w Kaliforni gazociąg stalowy dla firmy 
Pacific Gas and Electric Company. Wbudowany przewód miał średnicę 100 mm i długość 182 m. Była 
to wówczas jeszcze technologia niesterowalna. Instytuty Electric Power Research Institute i Gas 
Research Instutute udoskonaliły tę technologię wdrażając płuczkę wiertniczą, świdry 
hydromonitorowane, system kontroli oraz udar w systemach sterowanych. 
  
To prawie 50-letnie doświadczenie w stosowaniu technologii przewiertów sterowanych HDD pozwoliło 
na wypracowanie pewnych standardów w produkcji żerdzi do wiertnic sterowanych i nie ma 
najmniejszego sensu dyskusja o tym, które żerdzie są lepsze. Ma niewątpliwie sens dyskusja  
o tym, które żerdzie są właściwsze, jeśli uda nam się to powiązać z długością i średnicą 
przewiertów, rodzajem wciąganej rury i klasą wiertnicy sterowanej.  
 

Dla przykładu wiertnica Ditch-Witch JT-30 wyposażona jest w żerdzie Power Pipe (zgrzewane 
tarciowo), które charakteryzują się minimalnym dopuszczalnym promieniem gięcia o wartości 47 m  
a wiertnica Vermeer D24x40 wyposażona jest w żerdzie Firstick I (wykonane w technologii  
z jednego kawałka) które charakteryzują się minimalnym dopuszczalnym promieniem gięcia  
o wartości 33 m. Obie wiertnicą mają zbliżoną wartość max. momentu obrotowego, ale ponieważ są 
wyposażone w różne żerdzie, które zostały wykonane w dwóch różnych technologiach, to ich 
własności sprężyste muszą być inne. Operator wiertnicy JT30 powinien zawsze pamiętać, że ma 
zupełnie inne żerdzie, niż operator wiertnicy D24x40 i uwzględnić to przy projektowaniu 
trajektorii przewiertu na etapie pilota. 
 

Załóżmy, że wykonujemy przewiert w płaszczyźnie poziomej na łuku 90 stopni i będziemy wyginać 
żerdzie maksymalnie, ale bezpiecznie, aby ich nie przeginać, czyli tak, aby nie przekroczyć 
podanych wyżej wartości promienia gięcia. Obliczmy minimalną bezpieczną długość przewiertu po 
tym łuku 90 stopni: Lmin (dla JT30) = 0.25 x 2 x 3.1415 x 47 m = 73.83 m Lmin (dla D24x40) = 
0.25 x 2 x 3.1415 x 33 m = 51.83 m Różnica w długości po łuku = 22 m (zakładamy w tym przypadku, 
że brak jest odcinków prostolinijnych a przewiert przebiega w całości po łuku). Wniosek: 
bezpiecznie wykonany przewiert po łuku 90 stopni wykonany wiertnicą JT30 będzie o 22 m dłuższy, 
czyli de facto będzie aż o 42 % dłuższy od przewiertu wykonanego wiertnicą D24x40. W warunkach 
polowych często obydwa przewierty będą niestety miały podobną długość co oznacza tylko tyle, że 
operator wiertnicy JT30 wielokrotnie musiał przekraczać dopuszczalne promienia gięcia żerdzi 
wiertniczych czym przyczynia się to szybszego zużycia się żerdzi na wiertnicy Ditch-Witch. 
 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż firma Ditch-Witch posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie  
i będąc odpowiedzialnym producentem wie, że uwzględniając max. wartości momentu obrotowego na 
wiertnicy JT30 (Q¬max =5420 Nm) oraz zastosowaną technologię wykonania żerdzi wiertniczych 
(żerdź Power Pipe ma masę 39 kg, OD na zworniku wynosi 76 mm, OD na caliźnie wynosi 60 mm) musi 
podać właśnie taką wartość promienia gięcia żerdzi, jaką podaje, czyli 47 m. Gdyby technologia 
na to pozwalała, to podano by np. 33 m. 
 

Dla wiertnicy D24x40 otrzymujemy:  
 

Qmax = 5690 Nm 
Żerdź z jednego kawałka (żerdź Firestick I) 
Rmin = 33 m 
Lmin = 51.83 m 
OD na zworniku 2.625” / 67 mm 
OD na caliźnie 2.375” / 60 mm 
Masa żerdzi 36 kg 
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Dla wiertnicy JT30 otrzymujemy: 
 
Qmax = 5420 Nm 
Żerdź ze zwornikami dogrzewanymi tarciowo (żerdź Power Pipe) 
Rmin = 47 m 
Lmin = 73.83 
OD na zworniku 2.625” / 76 mm 
OD na caliźnie 2.375” / 60 mm 
Masa żerdzi 39 kg 
 
Widzimy zatem, że żerdź Power Pipe (Ditch-Witch) ze względu na to, że jest wykonana  
w technologii „Inertia Welded”, czyli posiada dogrzewane tarciowo zworniki, ma większą średnicę 
na zworniku (o 10 mm) i ze względów bezpieczeństwa przyjęto, że max. wartość dopuszczalnego 
promienia gięcia wynosi dla tej żerdzi 47 m. Ponieważ żerdź Power Pipe (Ditch-Witch) jest 
grubsza na zwornikach w stosunku do żerdzi Firestick I (Vermeer), to w efekcie przy tej samej 
długości jest 3 kg cięższa od żerdzi Firestick I. 
 
 
 

Sprzedaż żerdzi wiertniczych HDD z magazynów MARPOL 
 
Firma MARPOL posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dostawach żerdzie wiertniczych HDD 
praktycznie do każdej wiertnicy sterowanej w kraju i Europie. Ze względu na bardzo duże 
zróżnicowanie wiertnic, jakie znajdują się obecnie na rynku nie ma możliwości, abyśmy mogli w 
naszych magazynach posiadać każdy rodzaj żerdzi od ręki. To zastrzeżenie nie dotyczy jednak 
najbardziej popularnych modeli wiertnic. 
 
Aktualnie do następujących modeli wiertnic posiadamy żerdzie w magazynie: 
 
- Vermeer D7x11, D9x13 Firestick I, gwint #200, długość 6 ft 
 
- Vermeer D16x20, D18x20, D20x22 Firestick I, gwint #250, długość 10 ft 
 
- Vermeer D20x22, D24x26, D18x22, D23x30 Firestick I, gwint #400, długość 10 ft 
 
- Vermeer D36x50 Firestick I, gwint #650, długość 10 ft 
 
- Vermeer D24x40 Firestick I, gwint #600, długość 10 ft 
 
- Ditch-Witch JT2020 Mach 1, gwint DW, długość 10 ft 
 
- Ditch-Witch JT2720 Mach 1, JT3020 Mach 1, JT30 Mach 1, gwint DW, długość 10 ft 
 
- Ditch-Witch JT2720 (żerdzie skręcane na klucze), gwint DW, długość 10 ft 
 
- Universal 12x15-L Firestick I, gwint #250, długość 10 ft 
 
- UNIVERSAL 30x40 Firestick I, gwint #600, długość 10 ft 
 
- MARPOL D35x50, D40x65, D40x70, gwint FSM, długość 10 ft 
 
- MARPOL D35x50, D40x65, D40x70 Firestick I, gwint #600, długość 10 ft 
 
Na życzenie klienta dostraczamy żerdzie amerykańskie do każdej wiertnicy sterowanej, jaka 
pracuje w Polsce, Rosji i całej Europie. Nawet jeśli w magazynie nie ma żerdzi, której akurat 
klient potrzebuje to jest możliwość sprawdzenia gwintu, przymiarki oferowanej żerdzi do swoich 
żerdzi i wiertnicy co eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy zamówieniu. 
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Próbki żerdzi wiertniczych 
 
Próbki oferowanych żerdzi wiertniczych znajdują się w siedzibie firmy MARPOL i jest możliwość 
zapoznania się z żerdzią przez klienta przed złożeniem zamówienia. Ponadto, można przysłać do 
firmy MARPOL próbkę gwintu (np. końcówkę żerdzi albo narzędzie, adapter itp.) celem sprawdzenia 
gwintu. Wówczas klient otrzymuje raport z pomiaru i dokumentację zdjęciową. 
 

 
 
 

Narzędzia wiertnicze HDD 
 
Do każdej sprzedanej żerdzie wiertniczej HDD oferujemy naszym klientom wszelkiego rodzaju 
narzędzia wiertnicze: 
 
a) żerdzie startowe i napędowe do wszystkich wiertnic Vermeer, Barbco, Marpol, Universal, Toro, 
UCT, StraightLine, Prime Drilling, AT Boretec, Case, Bormore, American Auger, Tracto-Technik, 
Terra, Astec Underground i innych 
 
b) łączniki elastyczne i żerdzie napędowe do wszystkich wiertnic Ditch-Witch, 
 
Do każdej wiertnicy sterowanej HDD na rynku europejskim: 
 
c) głowice wiertnicze (obudowy nadajników) standardowe 
 
d) głowice wiertnicze (obudowy nadajników) do gruntów spoistych z wymiennymi koronkami 
wiertniczymi i wymiennymi zębami 
 
e) rozwiertaki (baryłkowe, tnące, z wydzielonym krętlikiem, z krętlikiem wbudowanym w 
rozwiertak) 
 
f) poszerzacze 
 
g) płyty sterujące 
 
h) krętliki 2-stronne i 1-stronne 
 
i) głowice ciągnące do rur PE (stadardowe, superszczelne stalowe i superszczelne dogrzewane). 
 
Do wszystkich żerdzi i maszyn wiertniczych firm Vermeer, Ditch-Witch, Terra, Case, American 
Auger, Marpol, Astec Underground, Universal, Tracto-Technik, Contractors, UCT, Toro, Bor-Mor, 
StraightLine i innych oferujemy kompletny zestaw adapterów i łączników. 
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Przykład narzędzi wiertniczych firmy Melfred Borzal 
 
Żerdź napędowa z adapterem: 
 

 
 
 
Płyta sterująca z zębami: 
 

 
 
Głowica wiertnicza do wiertnic Vermeer D24x40 i D36x50: 
 

 
 
Adapter przedni głowicy wiertniczej: 
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Tuleja 6-kątna długa z napawanymi guzami (do maszyn Ditch-Witch będą to tuleje 8-kątne): 
 

 
 
 
Żerdź startowa do żerdzi wiertniczy do D24x40 / D36x50 (w ofercie mamy osprzęt również do Ditch-
Witch): 
 

 
 
 
Barbco is a registered trademark of Barbco Inc. East Canton, OH, USA 
 
Case is a registered trademark of CNH America LLC, Racine, WI, USA 
 
Radius HDD Direct is a registered trademark of Radius HDD Direct, Weatherford, TX USA 
 
Astec is a registered trademark of Astec Underground, Loudon, TN, USA 
 
Toro is a registered trademark of The Toro Company, Bloomington, MN, USA 
 
American Augers is a registered trademark of Charles Machine Works, West Salem, OH, USA 
 
Ditch Witch is a registered trademark of Charles Machine Works, Perry, OK, USA 
 
Universal HDD is a registered trademark of Universal Horizontal Directional Drilling, Lake 
Zurich, IL USA 
 
Hunting is a registered trademark of Hunting Energy Services, Houston, TX USA 
 
Vermeer is a registered trademark of Vermeer Corporation, Pella, Iowa USA 
 
Melfred Borzall is a registered tradmark of Melfred Borzall, Inc., Santa Maria, CA USA 
 
Colli Drill is a registered tradmark of Colli Drill S.p.a., Roma, Italy 
 
Superior Drillpipe is a registered tradmark of Superior Drillpipe Manufacturing, Houston, TX USA 
 
E&M Supply Group is a registered tradmark of E&M Supply Group, Breax Bridge, LA USA 
 
Firestick is a registered tradmark of Vermeer Corporation, Pella, Iowa USA 
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Tabela żerdzi wiertniczych do wiertnic sterowanych HDD 
 

Vermeer, Universal, StraighLine, Barbco, American Auger, Marpol Compatible Drill Rod 

Machine Pipe OD 
Pipe  
Length 

Tool Joint 
OD  

Torque 

D6X6 FST-1-200 1.660" 6' 1.875" 
 
900    ft-lb 

D7X11 FST-1-200 1.660" 6' 1.875" 
 
1500  ft-lb 

D9x13 FST-1-200 1.660" 10' 1.875" 
 
1500  ft-lb 

D10X14 FST-1-200 1.660" 10' 1.875" 
 
1500  ft-lb 

D10X15 FST-1-200 1.660" 10' 1.875" 
 
1500  ft-lb 

     
 

D16X20 FST-1-250 1.900" 10' 2.125" 
 
2000  ft-lb 

D18X22 FST-1-250 1.900" 10' 2.125" 
 
2000  ft-lb 

U12x15L FST-1-250 1.900" 10' 2.125" 
 
2000  ft-lb 

     
 

D24A- FST-1-400 2.063" 10' 2.250" 
 
2600  ft-lb 

D24X26 FST-1-400 2.063" 10' 2.250" 
 
2600  ft-lb 

D20X22 FST-1-400 2.063" 10' 2.250" 
 
2600  ft-lb 

D23X30 FST-1-400 2.063" 10' 2.250" 
 
2600  ft-lb 

     
 

D23X30 FST-1-600 2.375" 10' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

D24X40 FST-1-600 2.375" 10' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

M35x50  FST-1-600 2.375" 10' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

M40x65  FST-1-600 2.375" 10' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

M40X70 FST-1-600 2.375" 10' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

D40X40 FST-1-600 2.375" 15' 2.625" 
 
4000  ft-lb 

     
 

D36X50 FST-1-650 2.375" 10' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

D45x55 FST-1-650 2.375" 10' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

M40x65 FST-1-650 2.375" 10' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

M40x70 FST-1-650 2.375" 10' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

     
 

D36X50 FST-1-700 2.625" 10' 2.750" 
 
6000  ft-lb 

D45X50 FST-1-700 2.625" 10' 2.750" 
 
6000  ft-lb 

D36X50 FST-1-700 2.625" 15' 2.750" 
 
6000  ft-lb 

D45X50 FST-1-700 2.625" 15' 2.750" 
 
6000  ft-lb 

 
D33x44, D36X50, DD4045 FST-2-602 

2.375" 10' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

D33x44, D36X50 FST-2-602 2.375" 15' 2.750" 
 
5000  ft-lb 

D33x44, D36x50 FST-2-602 2.625F" 15' 2.800” 
 
5000 ft-lb 

     
 

D50X100, D55x100, D60x90, D75x100, 
D80x100 FST-1-800 

3.500" 15' 3.625"  10000  ft-lb 
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Machine Pipe OD 
Pipe  
Length (s-s) 

Tool Joint 
OD  

JT520 1.125" 4'11" 1.750" 
 

JT820/JT920/JT921S 1.660" 6'6 3/4" 2.000" 
 

JT920L/JT921 1.660" 9'10" 2.000" 
 

JT1220/JT1220M1 1.900" 9'10" 2.375" 
 

JT1720(V)/JT1720M1 2.063" 9'10" 2.500" 
 

JT2020/JT2020M1 2.063" 9'10" 2.625" 
 

JT2720/JT2720V 2.375" 9'10" 2.750" 
 

JT2720M1/JT3020M1 2.375" 9'10" 3.000" 
 

JT4020 2.875" 14'9 3/16" 3.250" 
 

JT4020M1 2.875" 14'9 3/16" 3.500" 
 

JT7020M1/JT8020M1 3.500" 14'9 3/16" 4.000" 
 

API HDD Rod Flush OD 

API HDD Rod Flush OD:  

2 7/8"OD(.362 wall) X IU 2 3/8 PAC DS PXB 

3 1/2"OD(.368 wall) X 15' X EU 2 7/8IF PXB, 4 1/8"OD 

3 1/2"OD(.368 wall) X 20' X EU 2 7/8IF PXB, 4 1/8"OD 

3 1/2"OD(.368 wall) X 15' X EU 2 7/8IF DS, 4 1/8"OD 

3 1/2"OD(.368 wall) X 20' X EU 2 7/8IF DS, 4 1/8"OD 

4"OD(.330 wall) X 15' X IU 3 1/2IF PXB, 4 3/4"OD 

4"OD(.330 wall) X 20' X IU 3 1/2IF PXB, 4 3/4"OD 

4"OD(.330 wall) X 15' X IU 3 1/2IF DS PXB, 4 3/4"OD 

4"OD(.330 wall) X 20' X IU 3 1/2IF DS PXB, 4 3/4"OD 

 

 Wiertnica sterowana UNIVERSAL 12x15-L 

 
D80x120, D100x120, D100x140 FST-1-
1000 

3.500" 15' 4.125" 
 
15000  ft-lb 

 
D80x120, D100x120, D100x140 FST-1-
1000 

3.500" 20' 4.125" 
 
15000  ft-lb 

     
 

Ditch-Witch Jet Trac® Compatible Drill Rod 
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American Augers & Maxi Rig Compatible Drill Rod 

 

TT Technologies / Tracto-Technik Compatible Drill Rod 

 
 
 

 Wiertnica sterowana MARPOL D35x50 



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 

24 

 
 
 
 
 



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 

25 
 



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 

26  



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 

27  



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 

28 
 



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 

29 

 

http://www.barbco.com/europe/ USA 
 

 
 
 

 
 

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

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Stara Wies, Grodziska 7 

05-830 Nadarzyn 
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 
Stara Wies, Grodziska 7 

05-830 Nadarzyn 
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. Systemy lokalizcji HDD z Rosji. 
 

 
 

 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Stara Wies, Grodziska 7 

05-830 Nadarzyn 
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 60 urządzeń w Polsce i ponad 300 w Europie 

http://www.sense-inc.ru/
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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http://www.unihdd/hdd USA 
 
 

 
 
 

http://www.unihdd/hdd HDD Drills & Vertical Boring Machines (Europe) 
 

MARPOL Trenchless Technology and Construction Equipment 
Stara Wies, Grodziska 7 

05-830 Nadarzyn 
POLAND 

 
Tel. +48227399230, +48227983490 

 
Cell +48506160094 

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

 
MARPOL – autoryzowany wyłączny przedstawiciel UNIVERSAL HDD  

( Unia Europejska ) 
 
 

http://www.unihdd/hdd
http://www.unihdd/hdd
http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
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Nowa seria zgrzewarek doczołowych firm MARPOL (od 160 to 1200 mm) 
 

(wszystkie maszyny wyposażone są elektronikę, która umożliwia współpracę z rejestratorem zgrzewów) 
 

 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 samodzielnie przez firmę MARPOL. 
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SZKOLENIA, SERWIS TECHNICZNY, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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MARPOL – Twój partner w technologiach bezwykopowych o 25-letnim doświadczeniu 
 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa i administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Części zamienne 
 


