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Nadarzyn, 2017-01-01              Nr oferty 240A/XXX/2017 
 

Założenia projektowe do wiertnic wielkogabarytowych 
 

Wyposażenie: urządzenie wiertnicze hydrauliczne na 
przyczepie stalowej lub gąsienicach lub na platformie 
samochodowej. Moc około 100 KM, max siła wyrywania i docisku 
około 100 kN, max. wartość momentu obrotowego głowicy 
obrotowej około 11 000 Nm, masa wiertnicy około 10 ton. 
Opcje pozostają do omówienie (pompa bentonitowa, rury 
wiertnicze, system oczyszczania i recyklingu błota 
bentonitowego, robot do podawania rur płuczkowych, zdalne 
sterowanie z panelu w pewnym oddaleniu od wiertnicy, kabina 
itp.). Dostępne systemy wiercenia – metoda płuczkowa 
obrotowa na prawy obieg, młotek dolny, silnik płuczkowy. 
 

 
 

 

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 
 

 Vertical Drill Pipes 
 

 Advanced HDD Tools 
 

 Thermal Conductivity Test 
 

 Electrical Power Units 
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Wersja LUX 2x mocniejsza i cięższa (to już są spore pieniądze): 
 

 
 

Masa wiertnicy około 20 ton. 
Max. siła wyrywania / docisku około 200 kN. 
 
Opcje: na płuczkowo-obrotowa na prawy obieg, podwójna głowica obrotowa (wiercenie  
w rurze osłonowej w warunkach zmiennych – lekkie skały osadowe / kamienie / skały), 
młotek dolny, zewnętrzna pompa tłokowa lub nurnikowa, zewnętrzna pompa odśrodkowa, 
młotek dolny, silnik płuczkowy, system oczyszczania i recyklingu, iniekcja, automat do 
podawania rur wiertniczych, opcja zimowa z rozruchem w sam raz na Skandynawię albo 
Syberię czego nie życzymy. Zastosowanie – geotermia, wiercenia inzynierskie, wiercenia 
geologiczne i eksploracyjne do dużych głębokości, studnie głębinowe każdy zakres  
w Polsce. 
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Wersja na podwoziu kołowym samojezdnym (przemieszcza się podobnie do koparek kołowych 
CAT albo VOLVO): 
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Opcjonalne wyposażenie 
 
Młotek dolny do wiercenia w skałach: 
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SYSTEMY OCZYSZCZANIA BŁOTA KONTENEROWE (przykłady) 
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Silnik płuczkowy do wierceń na duże głębokości (obraca się się tylko świder gryzowy) 
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MARPOL HPP-130D-1000 Pump System (pompy tłokowe lub nurnikowe o dużej wydajności) 
 

This self contained high pressure system is a cheaper and more simple version of the 
previous one. It is built on the open steel skid as showed below: 
 

 
 

HPP-130D-1000 under construction at Marpol Trenchless Technology Warsaw Poland 
 
Optionally it can be partially or fully enclosed with sound attenuated engine area and 
air intake & discharge. The standard version does not include any sound protection. The 
color of the engine cover can be made according to the customer’s order. 
 
HPP-130D-1000 pump system is specially developed for HDD drilling rigs in the range 40-
60 tons of pulling force. The pump capacity is up to 1000 l/min. The pump unit consists 
of the two modules that are connected each other into one system. 
 
As a standard driver we use 130 kW USA REC Cummins engine mechanically controlled. The 
pump in HPP-170D-100 is a 6” stroke triplex piston pump with 5” liners. The capacity 
under a pressure 60 bar is maximum 1000 l/min and under a pressure 120 bar is minimum 
150 l/min (six different working ranges are available). 
 

Unit size: a complete system is mounted the steel skid with the following approximate 
dimensions 3650 x 1800 x 1550 mm and the total approximate weight is 4000 kg. 
 
The extreme duty, extremely reliable, easy to operate and maintain, compact structure, 
high output pressure, simple design and lower price are the main advantages of this 
unit. 
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Option for HPP-130D-1000 (silniki John Deer produkowane we Francji w opcji) 

 

John Deere diesel 4045HFC93 electronically controlled engine, 116 kW / 156 KM @ 
2200 rev/min or 2400 rev/min. The engine is made by John Deere factory in France. 

 John Deere diesel 4045HFC93 engine 2016 model 
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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 a administracyjna 
 

 Szkolenia 
 

 Cześci zamienne dostępne w kraju od producenta 


