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Wiertnice płuczkowe na prawy obieg płuczki 
znajdujące się aktualnie w produkcji  

lub w magazynie 
 

 
 

Firma MARPOL Technologie Bezwykopowe i maszyny Budowlane 
została założona w 1996 roku. Od samego początku naszą 
specjalnością jest projektowanie i produkcja urządzeń 
wiertniczych do wykonywania pionowych odwiertów 
małośrednicowych pod pompy ciepła i studnie głębinowe metodą 
płuczkową na prawy obieg płuczki oraz maszyn i urządzeń do 
horyzontalnych przewiertów sterowanych (tzw. wiertnic 
sterowanych HDD).  
 
Na kolejnych stronach tego dokumentu prezentujemy wiertnice 
płuczkowe małogabarytowe pionowe, które są obecnie  
w produkcji i będą dostępne w krótkim terminie oraz 
wiertnice, które są w magazynie i są dostępnie praktycznie 
od ręki. 
 
Dzięki współpracy z firmami leasingowymi jest możliwość 
uzgodnienia warunków finansowania w krótkim okresie czasu – 
zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. 
 
Zapraszam do zapoznania się z filmami na YouTube – link ze 
strony www.marpol.com.pl. 
 
Z poważaniem, 
 
 
Zespół pracowników MARPOL 
 

 
marpol@marpol.com.pl  
 
tel. +48227399230 
 
tel. +48227983490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent: 
 
 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 
 

 
Diler maszyn i żerdzi z USA: 
 

 http://www.akkerman.com/  
 

 http://www.unihdd.com/  
 

 http://www.hunting-intl.com/trenchless 
 

 http://www.digitrak.com  

 

 Vertical Drill Pipes 
 

 Advanced HDD Tools 
 

 Thermal Conductivity Test 
 

 Electrical Power Units 

http://www.marpol.com.pl/
mailto:marpol@marpol.com.pl
http://www.akkerman.com/
http://www.unihdd.com/
http://www.hunting-intl.com/trenchless
http://www.digitrak.com/
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1. Wiertnice na prawy obieg płuczki z masztem standardowym typu lekkiego, w wersji 
wolnostojącej do ewentualnej zabudowy na przyczepach albo samochodach klienta. 

 

 
 

Kompletacja zestawu wiertniczego polega na dobraniu dostępnych opcji, zasilacza 
hydraulicznego, pompy bentonitowej, elementów przewodu wiertniczego, wyposażenia 
dodatkowego, instrumentów do pomiaru parametrów fizycznych płuczek wiertniczych, 
materiałów płuczkowych, sposobu ewentualnej zabudowy na aucie albo przyczepie 
klienta. Wersja stojąca może mieć na wyposażeniu tzw. zestaw do kotwienia 
wiertnicy do gruntu (zestaw manualny albo tzw. wkrętak hydrauliczny). 
 

2. Wiertnice na prawy obieg płuczki z masztem standardowym typu lekkiego, w wersji 
na lekkiej przyczepie STALOWEJ naszej produkcji. 

 

 
 

Kompletacja zestawu wiertniczego polega na dobraniu dostępnych opcji, zasilacza 
hydraulicznego, pompy bentonitowej, elementów przewodu wiertniczego, wyposażenia 
dodatkowego, instrumentów do pomiaru parametrów fizycznych płuczek wiertniczych, 
materiałów płuczkowych. Dostępna jest między innymi dodatkowa rama montażowa 
(element konstrukcyjny przykręcany na śruby do dolnje części masztu 
wiertniczego), która pozwala na zdjęcie wiertnicy z przyczepy i ustawienie jej w 
pozycji wolnostojącej na gruncie. Przyczepa posiada dwie podpory regulowane 
mechanicznie oraz dwa kosze na rury płuczkowe o długości jednostkowej 1.5 m. 
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3. Wiertnice na prawy obieg płuczki z masztem standardowym typu lekkiego, w wersji 
na ciężkiej przyczepie STALOWEJ naszej produkcji. 

 

 

 
 

Kompletacja zestawu wiertniczego polega na dobraniu dostępnych opcji, zasilacza 
hydraulicznego, pompy bentonitowej, elementów przewodu wiertniczego, wyposażenia 
dodatkowego, instrumentów do pomiaru parametrów fizycznych płuczek wiertniczych, 
materiałów płuczkowych. Dostępna jest między innymi dodatkowa rama montażowa 
(element konstrukcyjny przykręcany na śruby do dolnje części masztu 
wiertniczego), która pozwala na zdjęcie wiertnicy z przyczepy i ustawienie jej w 
pozycji wolnostojącej na gruncie. Przyczepa posiada dwie podpory regulowane 
mechanicznie. Dodatkowo, przyczepa jest wyposażona w aluminiową skrzynię na 
narzędzia i koło zapasowe oraz dwa kosze na rury płuczkowe o długości 
jednostkowej 1.5 m. 
 
W przypadku dalszej rozbudowy tej wiertnicy o elementy młotka pneumatycznego do 
wiercenia w skałach przyczepa zostanie uzupełniona od dwie dodatkowe podporu  
i doposażona o rury płuczkowe 2-funkcyjnej i / lub obciążniki a w opcjo  
o wyciągarkę linową. 
 
Zarówno przyczepa prezentowana w punkcie 2, jak i punkcie 3 posiada instalację 
elektryczną i hamulec najazdowy. 
 
W opcji dostępne są kuwety stalowe wolnostojące albo mocowane przegubowo do 
przyczepy na czas przejazdu z jednego stanowiska na drugie oraz tzw. „fajki”, 
którymi błoto bentonitowe przelewa się do kuwety. 

 



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 

4 

 
 

 
 



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 

5 

 
 

 



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 

6 

4. Wiertnice na prawy obieg płuczki z masztem typu ciężkiego, w wersji na super 
ciężkiej przyczepie STALOWEJ naszej produkcji. Maszt do rur 2-metrowych. 

 

 
 

Kompletacja zestawu wiertniczego polega na dobraniu dostępnych opcji, zasilacza 
hydraulicznego, pompy bentonitowej, elementów przewodu wiertniczego, wyposażenia 
dodatkowego, instrumentów do pomiaru parametrów fizycznych płuczek wiertniczych, 
materiałów płuczkowych. Dostępna jest między innymi dodatkowa rama montażowa 
(element konstrukcyjny przykręcany na śruby do dolnje części masztu 
wiertniczego), która pozwala na zdjęcie wiertnicy z przyczepy i ustawienie jej w 
pozycji wolnostojącej na gruncie. Przyczepa typu super ciężkiego posiada CZTERY 
podpory regulowane mechanicznie i jest postawiona na kołach 16-calowych. 
Przyczepa jest wyposażona w aluminiową skrzynię na narzędzia i koło zapasowe oraz 
kosz na rury płuczkowe o długości jednostkowej 2 m. 
 
Wiertnica jest wyposażona w automat do hydraulicznego skręcania i rozkręcania rur 
płuczkowych. 
 
Wiertnica jest przystosowana do dalszej rozbudowy o system pneumatyczny do 
wiercenia w skałach metodą młotka standardowego i w systemie MADEX. 
 
Przyczepa posiada instalację elektryczną i hamulec najazdowy. 
 
W opcji dostępne są kuwety stalowe wolnostojące albo mocowane przegubowo do 
przyczepy na czas przejazdu z jednego stanowiska na drugie oraz tzw. „fajki”, 
którymi błoto bentonitowe przelewa się do kuwety. 
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Wersja do wiercenia w skałach metodą młotka pneumatycznego 
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5. Wiertnice na prawy obieg płuczki z masztem typu super ciężkiego, w wersji na 
super ciężkiej przyczepie STALOWEJ naszej produkcji. Maszt do rur 3-metrowych. 

 

 
 
Kompletacja zestawu wiertniczego polega na dobraniu dostępnych opcji, zasilacza 
hydraulicznego, pompy bentonitowej, elementów przewodu wiertniczego, wyposażenia 
dodatkowego, instrumentów do pomiaru parametrów fizycznych płuczek wiertniczych, 
materiałów płuczkowych. Dostępna jest między innymi dodatkowa rama montażowa 
(element konstrukcyjny przykręcany na śruby do dolnje części masztu 
wiertniczego), która pozwala na zdjęcie wiertnicy z przyczepy i ustawienie jej w 
pozycji wolnostojącej na gruncie. Przyczepa typu super ciężkiego posiada CZTERY 
podpory regulowane mechanicznie i jest postawiona na kołach 16-calowych. 
Przyczepa jest wyposażona w aluminiową skrzynię na narzędzia i koło zapasowe oraz 
kosz na rury płuczkowe o długości jednostkowej 3 m. 
 
Wiertnica jest wyposażona w automat do hydraulicznego skręcania i rozkręcania rur 
płuczkowych. 
 
Wiertnica jest przystosowana do dalszej rozbudowy o system pneumatyczny do 
wiercenia w skałach metodą młotka standardowego i w systemie MADEX. 
 
Przyczepa posiada instalację elektryczną i hamulec najazdowy. 
 
W opcji dostępne są kuwety stalowe wolnostojące albo mocowane przegubowo do 
przyczepy na czas przejazdu z jednego stanowiska na drugie oraz tzw. „fajki”, 
którymi błoto bentonitowe przelewa się do kuwety. 
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6. Systemy do oczyszczania i recyklingu płuczek wiertniczych 
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Systemy oczyszczania i recyklingu naszej produkcji są wykonane w całości ze stali 
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System oczyszczania płuczek jako nowoczesny element technologii wiercenia metodą 
płuczkową na prawy obieg płuczki. Efekt – nie ma potrzeby kopania dołów-odsadników, 

większa wydajność wiercenia, małe zużycie płuczki wiertniczej, wody, bentonitu, 
polimerów i czysto na budowie 
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7. Systemy do wiercenia w skale metodą pneumatyczną 
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8. Kompleksowwa obsługa technologiczna wykonawców odwiertów pod pompy ciepła 

 

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

 

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

 

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

 

 
 

Ponadto na wyposażeniu ww. zzestawu można również posiadać system wielofunkcyjny, 
który pełnij funkcję mieszalnika płuczki wiertniczej, zbiornika na czystą wodę oraz 
minisystemu asenizacyjnego do odbioru i lokalnego transportu błota bentonitowego: 
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Metoda wiercenia występująca na urządzeniach wiertniczych MARPOL 

 
Metoda wiercenia występująca na urządzeniach wiertniczych naszej produkcji występuje 
w literaturze przedmiotu pod nazwą „Wiercenia Obrotowego Maszynowego 
Małośrednicowego Pełnootworowego z Płuczką Wiertniczą z Głowicą Napędową”, w skrócie 
WOMMPPWGN. Należy mieć zatem świadomość tego, że spośród dziesiątek znanych metod 
wiercenia na wiertnicach MARPOL występuje właśnie ta metoda wiercenia – metoda, 
którą tu w skrócie nazywamy WOMMPPWGN.  

 
Wiercenie obrotowe polega na skrawaniu, ścieraniu lub kruszeniu formacji 
geologicznej obracającym się świdrem (w literaturze przedmiotu mówi się o skale, 
ponieważ z punktu widzenia terminologii geologicznej każda formacja geologiczna jest 
skałą, niezależnie od rodzaju gruntu, jego twardości itp.; np. piasek, żwir, glina 
również jest skałą; a zatem skalą jest wszystko to, co należy zwiercić a to, co jest 
do zwiercenia można nazwać formacją geologiczną). Przewód wiertniczy (jego głównym 
elementem są rury wiertnicze) wprawiany jest w ruch obrotowy mechanicznie za pomocą 
głowicy napędowej, która posiada na wyposażeniu silnik hydrauliczny obrotu.  
 
Wiercenie płuczkowe polega na tym, że zwierciny, czyli zwiercane w procesie 
wiercenia drobiny formacji geologicznej, z dna otworu wiertniczego są wynoszone na 
powierzchnię ziemi za pomocą płuczki wiertniczej (ogólnie płynu wiertniczego 
składającego się z wody, bentonitu, polimerów i innych składników w zależności od 
potrzeb).  
 
Wiercenie obrotowe płuczkowe polega zatem na tym, że świder znajduje się w stałej 
styczności z dnem otworu wiertniczego. Dzięki krążącej płuczce wiertniczej zwierciny 
przy wierceniu obrotowym są usuwane bez przerwy z dna i spodu otworu wiertniczego na 
powierzchnię. Płuczka wiertnicza w czasie krążenia wywiera też ciśnienie na ściany 
otworu wiertniczego i wzmacnia je przez osadzający się z niej osad iłowy. Przy 
wierceniu meotdą obrotową płuczkową nie ma zatem konieczności ciągłego rurowania 
otworu, jak to ma miejsce np. w metodzie udarowej (tzw. metoda „szarpaka”). 
 
Technologia wiercenia. Przez technologię wiercenia metodą obrotową płuczkową należy 
rozumieć między innymi dobór narzędzia wiercącego oraz parametrów wiercenia. Do 
parametrów wiercenia należą: nacisk, prędkość obrotowa i ilość tłoczonej płuczki. Te 
parametry wiercenia są zmienne i o ich aktualnej wartości decyduje wiertacz  
(w ramach możliwych do uzyskania parametrów wiercenia, które wynikają z wielkości  
i rodzaju urządzenia wiertniczego UW oraz rodzaju agregatu płuczkowego AP).  
 
Dobór narzędzia wiercącego zależy od kategorii przewiercanych skał (przez skały 
rozumiemy tu KAŻDY RODZAJ FORMACJI GEOLOGICZNEJ), stopnia poznania budowy 
geologicznej obszaru, na którym prowadzone są wiercenia oraz możliwych do uzyskania 
parametrów wiercenia. Dobór narzędzia wiercącego może również zależeć od 
umiejętności, wiedzy i doświadczenia wiertacza prowadzącego wiercenie. Jednym  
z podstawowych czynników mających wpływ na pracę narzędzia wiertniczego oraz na 
uzyskane wyniki jest nacisk wywierany na narzędzie wiercące. Pod wpływem nacisku 
zęby, twarde spieki czy diamenty wgłębiają się w skałę na dnie otworu wiertniczego 
(w skałę, czyli w formację geologiczną, jaką napotykamy a napotkać można wszystko, 
czyli ogólnie to wszystko, co znajduje się w gruncie, czyli np. w piasek, żwir, 
glinę, kamień, piaskowiec, łupki, kredę, margke itd. itp.). Wielkość zagłębienia 
ostrzy narzędzia zależy od wielkości nacisku oraz od wytrzymałości skały (aktualnej 
formacji geologicznej). O prędkości wiercenia nie decyduje jednak wielkość nacisku 
całkowitego, gdyż rozkłada się on na wszystkie ostrza czy zęby narzędzia wiercącego.  
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Zwiercanie skały zależy przede wszystkim od nacisku jednostkowego, tj. nacisku 
wywieranego na jednostkę powierzchni ostrza koronki (świdra). Zagłębienie ostrza 
koronki (świdra) w skałę i jej zwiercanie następuje dopiero wtedy, gdy nacisk 
jednostkowy jest większy od wytrzymałości skały, czyli gdy   
 

P0 ≥ ks ·F [N] 
  
 gdzie: 
  
 P0 – nacisk na jeden ząb koronki zębatej, w N, 
 Ks – wytrzymałość skały na ściskanie, w Pa, 
 F – rzut poziomy powierzchni styku jednego zęba koronki ze skałą, F = a × b, w cm2, 
 a – grubość zęba koronki, w cm, 
 b – szerokość zęba koronki, w cm. 
 
 W związku z tym nacisk całkowity P, jaki trzeba wywrzeć na koronkę, aby mogła ona 
 zwiercać skałę, można obliczyć z wzoru: 
 

P ≥ ks·z·F [N] 
  
 gdzie: 

 
z – liczba zębów w koronce. 
 
Aby utrzymać stały nacisk jednostkowy, należy w miarę tępienia się ostrzy koronki 
(śwdra)  zwiększać stopniowo nacisk całkowity. Nacisk na narzędzie wiertnicze 
reguluje się przez odpowiednie popuszczanie przewodu wiertniczego, które powinno być 
płynne. Zwiększenie nacisku powoduje zwiększenie postępu wiercenia, a zatem 
zwiększenie ilości powstających zwiercin. Dlatego też dla ich usunięcia  
i umożliwienia pracy narzędzia na czystym dnie otworu należy równocześnie zwiększyć 
ilość płuczki tłoczonej do otworu. Nacisk na świder zależy od ilości (ciężaru) 
obciążników i w pewnym zakresie od siły nacisku wywieranej na urządzeniu wiertniczym 
przez hydraulikę tego urządzenia za pośrednictwem przenoszonej na narzędzie za 
pośrednictwem przewodu wiertniczego.  
 
Obciążnki to dodatkowe elementy przewodu wiertniczego, które zwiększają masę 
całkowitą przewodu wiertniczego i które pozwalają stosowanie odpowiednich nacisków 
na narzędzie wiercące. Obciążki są wyposażeniem dodatkowym, które może, ale nie musi 
być na wyposażeniu zestawu do wierceń. Trzeba jednakże pamiętać, że możliwości 
zwiększenia nacisku poprzez tylko wywarcie docisku za pomocą dostępnej na urządzeniu 
wiertniczym siły docisku pchodzącej od hydraulik urządzenia wiertniczego są 
ograniczone – głównie ze względu na lekką konstrukcję urządzenia wiertniczego 
(typowa masa urządzenia wiertniczego MARPOL do 150-500 kg) oraz niebezpieczeństwo 
wyboczenia, uszkodzenia, pogięcia trwale albo złamania przewodu wiertniczego.  
A zatem należy dążyć do tego, aby nacisk był realizowany głównie poprzez zwiększenie 
masy całkowitej przewodu wiertniczego, między innymi przez zastosowanie obciążników 
i/lub ciężkich rur wiertniczych. Całkowita masa przewodu wiertniczego w końcowej 
fazie wiercenia powinna być oczywiście odpowiednio mniejsza od maksymalnej siły 
wyrywania dostępnej na urządzeniu wiertniczym, aby bezpiecznie wyjąć przewód  
z otworu wiertniczego. 
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Średnie wartości nacisku jednostkowego p dla pięciu podstawowych kategorii skał 
podano poniżej: 

 
   
  Kategoria gruntu     Nacisk jednostkowy p [kN/cm] 
  
  Bardzo miękkie      1,75–5,65 
  Miękkie         5,65–7,00 
  Średnio twarde      7,00–8,70 
  Twarde         7,75–14,3 
  Bardzo twarde powyżej  12,6 
 

 
Prędkość obrotowa. Badania technologii wiercenia wykazały, że postęp wiercenia 
rośnie  wraz ze wzrostem prędkości obrotowej. Wzrost ten jednak zachodzi tylko do 
pewnej granicznej wartości prędkości obrotowej, powyżej której postęp spada. Należy 
bowiem równocześnie zwiększyć i pozostałe parametry wiercenia, zwłaszcza ilość 
płuczki tłoczonej do otworu, aby stworzyć warunki do usunięcia z dna otworu 
zwiększonej  ilości zwierciny. Pamiętać jednak należy, że przy zbyt wysokiej 
prędkości obrotowej   narzędzia wiertniczego następuje znacznie szybsze jego 
zużycie, zwłaszcza na jego obrzeżu, gdzie prędkość obwodowa jest najwyższa. 
 
 
Prędkość obwodową narzędzia wiertniczego można obliczyć z wzoru: 
 

 
v = ( p × D × n ) / 60 [m/s] 

 
gdzie: 

  
   D – zewnętrzna średnica narzędzia wiercącego, mm, 
   n – prędkość obrotowa, w obr./min. 
 
 

Postęp wiercenia zależy w dużym stopniu od intensywności i skuteczności płukania dna 
otworu. Tłoczenie do otworu większej ilości płuczki powoduje, że wypływa ona  
z narzędzia wiercącego z większą prędkością i lepiej oczyszcza dno otworu ze 
zwiercin. Większa ilość tłoczonej do otworu płuczki powoduje w rezultacie 
zwiększenie postępu wiercenia, zwłaszcza w skałach miękkich, gdzie tworzą się 
zwierciny o większych wymiarach, do których wyniesienia konieczna jest większa 
prędkość przepływu płuczki. Intensywność płukania otworu może mieć ujemny wpływ przy 
wierceniu rdzeniowym, gdyż płuczka działa wymywająco na uzyskiwany rdzeń. 
 
Wiercenie przebiega normalnie, gdy prędkość przepływu płuczki w przestrzeni 
pierścieniowej wynosi 0,9–1,3 m/s przy przewiercaniu iłów, iłołupków i piasków oraz 
0,7–1,0 m/s przy wierceniu w skałach zwięzłych. Natomiast przy przewiercaniu skał 
sypkich prędkość ta powinna być większa i może wynosić 1,3–1,5 m/s. 
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SZKOLENIA, SERWIS TECHNICZNY, SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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MARPOL – Twój partner w technologiach wiertniczych o 25-letnim doświadczeniu 
 

 Ogólnopolski serwis techniczny 
 

 Obsługa handlowa a administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Cześci zamienne dostępne od ręki 

 


