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 Ha a szöveg ilyen jelet követ, az azt jelenti, hogy fontos instrukció következik. 

 

  ! Ha a szöveg ilyen jelet követ, az azt jelenti, hogy fontos figyelmeztetés következik, 

 amely a felhasználóra vagy az eszközre vonatkozó veszélyre hívja fel a figyelmet. 
 
Szöveg A  dőlt betűs szöveg a műszer kijelzőjén jelenik meg. 
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1. Bevezetés 
A talajok vizsgálata nagyon fontos a mezőgazdasági, kultúrmérnöki és közműépítési projektek tervezése és 
végrehajtása esetén. A talajvizsgálatok alapját 
-a talaj-profil leírás és 
-a talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata képezi. 
A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata részletekbe menően laboratóriumban történik. Ezek a laboratóriumi 
vizsgálatuk gyakran bolygatatlan talajmintát igényelnek, lehetőleg azonos méretekkel. A talaj-minta gyűrűk 
segítségével bolygatatlan, ismert térfogatú és átmérőjű minták vételezésére van lehetőség. 
Az Eijkelkamp cég különböző mintavevő készleteket fejlesztett ki a különféle talajoknak, és különböző felhasználási 
céloknak megfelelően. 

2. Jellemzés 
Ez a leírás 5 különböző talaj-minta gyűrű készletre vonatkozik. A készletek a használt gyűrűtartó kialakításában, a 
gyűrűk méretében, a mintavevő fej csatlakozási módjában, és a mintavétel módjában különböznek egymástól. 

2.1 Talaj-minta gyűrűk (patronok) 
 
A talaj-minta gyűrűk nemesacél csőből készített, kívül-belül símára munkált 
csődarabok.A gyűrűk alsó része 15 fokos vágóélet képez. A gyűrűk megmunkálása a 
méreteket, térfogatot és súlyt illetően nagyon szígorú tűrésekkel történik. Ez teszi a 
gyűrűket alkalmassá a laboratóriumi használatra. A mintavétel során a gyűrűt a 
talajba nyomjuk/ütjük, úgy, hogy annak teljes térfogata bolygatatlan talajjal töltődjön 
ki. 

 

 

2.2 Talaj-minta gyűrűk (patronok) nyitott gyűrűtartóval (07.53.SA) 
 
Az SA végződésű cikkszámú készlet alapvetően puha talajok mintavételezésére alkalmas, 
2,0 méter mélységig, talajvíz szint fölött. A gyűrű a mintavevő fejbe gyorsan és egyszerűen 
behelyezhető és könnyen eltávolítható onnan. 
A 07.53.SA készlet 53 mm átmérőjű gyűrűket tartalmaz. A minták vételezése történhet a 
talaj felszínéről, vagy fúrt lyuk aljáról, vagy árok oldalából. 
 
 
A nyitott gyűrűtartó (ld. az ábrát jobbra) egy hosszában kettévágott hengerből áll. Ennek 
egyik fele  a (6) mitavevő rúdhoz van hegesztve. A henger másik fele a (4) emelőkarhoz van 
rögzítve a (3) forgástengelyen keresztül. Az (1) mintavevő gyűrűt kb. 1 cm mélyen kell a két 
félhenger közé helyezni. A minta-gyűrű megfogása úgy történik, hogy az (5) hüvelyt a 
mintavevő rúdon lefelé, a (4) emelőkar alá szorítjuk. 
 
 
A felső rész csatlakoztatása a (7) bajonett csatlakozóval történik a hajtókarhoz, vagy ha 
szükséges, a hosszabbító rudakhoz (8). Mikor a mintavevő összeszerelése megtörtént, a 
mintavétel úgy történik, hogy az egész szerszámot a talajba nyomjuk. Amennyiben 
szükséges, az Edelman és a Riverside (öntéstalaj) fúrókat használhatjuk előfúrat készítésére. 
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2.3 Talaj-minta gyűrűk (patronok) zárt gyűrűtartóval (07.53.SC, 07.53.SE 
07.60.SC, 07.80.SC) 
Azokkal a készletekkel, melyek cikkszáma SC-vel és SE-vel végződik, gyakorlatilag minden fajta talaj mintázása 
lehetséges 2,0 m-ig.  A minták vételezése történhet a talaj felszínéről, vagy fúrt lyuk aljáról, vagy árok oldalából, 
talajvízszint fölött, és alatt egyaránt. 
 
Miután az (1) minta-gyűrűt behelyeztük a (10) gyűrűtartó papucsba, a 
gyűrűtartó papucsot csatlakoztatjuk a gyűrűtartó felső részéhez (14). A zárt 
gyűrűtartót a helyén a (11) visszatartó gyűrű  és (12) stift tartja. A mintavétel 
során a (13) levegőztető szelep biztosítja azt, hogy a levegő eltávozik 
túlnyomás esetén, ill. azt, hogy mikor a mintavevőt kiemeljük a talajból, és így 
vákuum keletkezik a mintavevőben, akkor a minta bennemaradjon a 
mintavevőben, mert a szelep zár. 
 
A mintavevő felső része edzett kúpos csavarmenet csatlakozóban végződik. 
Ehhez csatlakoztathatunk ütő-fejes hajtókart (19), vagy hosszabbító rudat (18). 
Összeszerelés után a mintavétel a mintavevő fej talajba ütésével történik. 
Amennyiben szükséges, az Edelman (21) és a Riverside (öntéstalaj) (22) 
fúrókat használhatjuk előfúrat készítésére. 
 
A (16) ütőfej és a (20) vezető henger arra használható, hogy a felszínről, ill. 
árok oldaláról vegyünk mintát. A gyűrűtartó papucsot az ütőfejhez a (17) 
visszatartó gyűrűvel csatlakoztatjuk. A (20) fix vízszintes és függőleges 
helyzetét a talajon a vezető henger alján lévő három rögzítő csúcs talajba 
szúrásával biztosítjuk. 
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2.4 Fúrók 
 
Minden talajfúró készlet tartalmaz egy Edelman (21)  és egy Riverside (22) fúrófejet. A 07.53.SA nyitott nyitott 
gyűrűtartós készlet bajonett csatlakozósra van kialakítva, a többi készlet edzett kúpos menetes csatlakozóval 
csatlakozik a hosszabbító szárakhoz ill. hajtókarhoz. 

2.4.1 Edelman fúró 
 
Az Edelman fúró teste edzett acél, és két vágóélet tartalmaz (38), amely vágóélek a fúró 
csúcsában (39) egyesülnek. A lamellák felső része egy íven (37) keresztül csatlakozik a 
fúró rúdhoz. A két vágóél a fúrócsúcsnál egymáshoz közel helyezkedik el, és szinte két 
kanalat formáz. Fúrás közben a fúrócsúcs beleforog a talajba, és állandóan felfelé 
mozdítja a talajt, bele a fúrótestbe. A fúró vágóéleinek az a feladata, hogy felvegyék, és 
magukban tartsák a talajmintát, de olyan módon, hogy azt könnyen el is lehessen 
távolítani. A kombinált típusú Edelman fúrófej esetén a kevéssé kohézív talajok még jól 
megtarthatók, ugyanakkor az erősen kohézív talajok is viszonylag könnyen 
eltávolíthatók a fúrófejből. 

 

2.4.2 Riverside (öntéstalaj) fúró 
 

 

 

Az Edelman fúrón kívül a Riverside fúró is jól használható kemény, vagy száraz talajok esetén. Ez a fúró meglehetősen 
sík fenekű fúrási lyukat állít elő, ami jól használható arra, hogy a talajminta gyűrűkkel történő mintavétel kiinduló 
pontja legyen. A fúrófej teste egy nyitott cső (41), amely alul két kanálszerű oldalrészben végződik (40). A fúrótestet a 
(42) ív kapcsolja a (43) fúró rúdhoz. Az oldalrészek lefelé döntött kanálszerű csúcsa megkarcolja a talajt, és fellazítja 
azt, és benyomja a hengeres részbe. Maguk az oldalsó részek kicsit szélesebbek, mint a henger maga, ami azt 
eredményezi, hogy minimális a surlódás a fúrófej csőalakú felületén. A fúrófej kiürítése kiemelés után a fúrófej 
megfordításával történik, esetleg csap alatt. 
 
 

3. Műszaki adatok 

A minta-gyűrű  
A készlet  átmérője  magassága térfogata A gyűrűtartó 
07.53.SA Ø 53 mm 51,0 mm 100 cc nyitott 
07.53.SC Ø 53 mm 51,0 mm 100 cc zárt 
07.53.SE Ø 53 mm 51,0 mm 100 cc zárt megerősített 
07.60.SC Ø 60 mm 40,5 mm 100 cc zárt 
07.84.SC Ø 84 mm 50,0 mm 250 cc zárt 
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4. Biztonsági előírások 
 
 

!  Fúrás előtt mindig ellenőrizzük a helyszínt kábelek, csövek, stb. szempontjából (érdeklődjünk a 

helyi önkormányzatnál, vagy más megfelelő szervezetnél). Használjuk a vizsgálórudat a fúrás 
helyének ellenőrzésére. Ha szükséges, válasszunk másik helyet.  

 

! Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e műanyag darabok a talajmintában. Ezek kábelből is származhatnak. 

Fúrás közben a hajtókart mindig a szigetelt végénél fogjuk. Ez megóv az áramütéstől. 
 

!    A csatoló hüvelyeket mindig középen fogjuk meg. Ez megakadályozza, hogy felsértse bőrünket, 

miközben szét- vagy összecsatlakoztatjuk a szárakat. 
 

 

!    Ne erőltessük a fúrót, ne üssük túl nagy erővel. Ez komoly sérülést okozhat, repedéseket a 

mintavevőben, vagy a csatlakozó törését. 
 

 

!    Fúrás után tömedékeljük el a lyukat saját anyagával, vagy bentonittal. Ez megakadályozza, hogy 

emberek vagy állatok a lyukba lépve megsérüljenek. 
 

 

!    Vihar esetén legyünk nagyon óvatosak. Terepen könnyen érhet bennünket villámcsapás, különösen, 

ha fém szerszámmal dolgozunk. 
 
 

!    A mintavevő gyűrű egyik vége éles. Vigyázzunk, nehogy elvágja az újjunkat. 

 
 

!    Mindig a készlettel szállított, rezgéscsillapított biztonsági kalapácsot használjuk. Ezzel nem okozunk 

kárt a berendezésekben. Soha ne használjunk nem rezgés-elnyelő (pl. fém) kalapácsot. Ez 
megsértheti a berendezést, és visszarúgása a használóban is kárt tehet. 

 
 
 
 
    



6/12 ITENVIRO Kft. 
 Használati útmutató  01.07. Talaj-minta  gyűrű készletek 

5. Használat 
 
 
Készítsünk pontos tervet, hogy honnan, és milyen mélységből akarjuk venni a mintát. 
 
 

! Fúrás előtt mindig ellenőrizzük a helyszínt kábelek, csövek, stb. szempontjából (érdeklődjünk a helyi 

önkormányzatnál, vagy más megfelelő szervezetnél). Használjuk a vizsgálórudat a fúrás helyének 
ellenőrzésére. Ha szükséges, válasszunk másik helyet 

 

! Ellenőrizzük, hogy nincsenek-e műanyag darabok a talajmintában. Ezek kábelból is származhatnak. 

Fúrás közben a hajtókart mindig a szigetelt végénél fogjuk. Ez megóv az áramütéstől. 
 

 

5.1 Talaj-minta gyűrűk (patronok) nyitott gyűrűtartóval (07.53.SA) 
 
1. Csavarjuk a műanyag fogantyút a hajtókarba. 
2. Csatlakoztassuk a fúró alkatrészeket (ld. ábra). 

2.1 A csatolóhüvely annak közepénél fogva csúsztassuk a hajtókar szárára, úgy, hogy a tüske a rúdon megtartsa a 
hüvelyt (1). 

2.2 Akasszuk egymásba a felső és alsó részt (2). 
2.3 A csatoló zárásához csúsztassuk a hüvelyt a csatoló részre (3) és akasszuk a hüvelyt az alsó rész tüskéjébe. (4). 
 Ellenőrizzük a csatlakozást. A csatlakozásnál kis játéknak lennie kell. 
 

!    A csatolóhüvelyeket mindig középen fogjuk meg. Ez megakadályozza, hogy felsértse bőrünket, 

miközben szét- vagy összecsatlakoztatjuk a szárakat. 

 
3. Használjuk az Edelman vagy a Riverside fúrót a kívánt mélység eléréséhez (ld. 5,3 pont).  A Riverside 
fúróval szép, sima furatfelületet készíthetünk. 

4. Csatoljuk össze a hajtókart a nyitott gyűrűtartóval. 
5. Az (5) hüvelyt csúsztassuk fel a rúdon, hogy a gyűrűtartót ki lehessen nyitni. 
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6. Illesszünk egy gyűrűt a gyűrűtartóba. A gyűrű éles fele álljon kifelé 
a tartóból. 

7. Csúsztassuk az (5) hüvelyt szorosan a (4) emelőkar alá, hogy a pofa 
szorítsa a mintagyűrűt. 

8. Ejtsük a mintagyűrűt a hajtókarral együtt a furat aljába. A hajtókar 
rúdján csináljunk egy referenciajelet, hogy tudjuk, hogy milyen 
mélységnél tartunk, mikor benyomjuk a talajba a mintavevőt. 

9. Nyomjuk be a talajba a mintavevőt, hogy az teljesen telítődjön 
talajjal. Vigyázzunk, ne nyomjuk túl mélyre a mintavevőt, hogy 
nehogy összenyomjuk a talaj eredeti szerkezetét. 

10. Forgassuk el a tengelye körül 90 fokkal a gyűrűtartót, hogy a minta 
elváljon a talajtól. 

11. Lassú forgatás közben emeljük ki a mintát. 
12. Az (5) hüvelyt csúsztassuk fel a (3) emelőkar alól, hogy az 

szabadon mozoghasson. 
13. Vegyük ki a gyűrűt a mintával együtt, és fűrészlappal távolítsuk el 

a felesleges talajt, ügyelve arra, hogy ne kenjük szét a talajt, 
miközben a felesleget eltávolítjuk. 

14.  Tegyük a gyűrűkre a védő kupakokat, jegyezzük fel a mintavétel 
körülményeit, és helyezzük a mintát a gyűrűtartó táskába. 

15. Miután minden mintavétel megtörtént, alaposan tisztítsuk meg a 
gyűrűtartót egy kefével, hogy legközelebb a gyűrűt könnyen bele 
tudjuk helyezni, és eltávolítani. Ezzel a minták szennyeződését is 
megakadályozzuk. 

16. Mielőtt eltesszük a berendezést, alaposan tisztítsuk meg, és 
szárítsuk ki az összes alkatrészt, a fúrót stb. 

 
 

 
 

 
 
 
 

5.2 Talaj-minta gyűrűk (patronok) zárt gyűrűtartóval (07.53.SC, 07.53.SE, 07.60.SC, 
07.80.SC) 
 
 
A (16) beütő fej és a (20) vezető henger használatának leírása az 5.4 pontban található. 

1. 22-es villáskulcscsal csavarozzuk össze az Edelman fúrófejet az 
üthető hajtókarral (16). 

2. Az Edelman majd a Riverside fúrófejjel fúrjunk lyukat a kívánt 
mélység eléréséig (ld. 5.4 pont). A Riverside fúróval szép, sima, 
alul sík furatfelületet készíthetünk. 

3. Forgassuk el a vágópapucsot az óramutató járásával ellentétesen, 
úgy, hogy az a felső részről egyenesen lehúzható legyen. 

4. Illeszzük a minta-gyűrűt a (10) vágópapucsba. A gyűrű éle 
ugyanarra mutasson, mint a vágópapucs éle. 

5. Csúsztassuk össze a gyűrűt tartalmazó vágópapucsot a gyűrűtartó 
felső részéve, és forgassuk el úgy, hogy a tüskék fixen tartsák a 
papucsot. 

6. A gyűrűtartót a hajtókarral összeszerelt állapotban ejtsük az előfúrt 
lyukba. A hajtókar rúdján készítsünk egy referenciajelet, hogy 
tudjuk, hogy milyen mélységnél tartunk, mikor benyomjuk a 
talajba a mintavevőt. 

7. Nyomjuk be a talajba a mintavevőt, hogy az teljesen telítődjön 
talajjal. Vigyázzunk, ne nyomjuk túl mélyre a mintavevőt, hogy 
nehogy összenyomjuk a talaj eredeti szerkezetét. Ha szükséges, a 
talajba juttatáshoz használhatjuk a rezgés-elnyelő kalapácsot. 
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!    Mindig a készlettel szállított, rezgéscsillapított biztonsági kalapácsot 

használjuk. Ezzel nem okozunk kárt a berendezésekben. Soha ne 
használjunk nem rezgés-elnyelő (pl. fém) kalapácsot. Ez megsértheti a 
berendezést, és visszarúgása a használóban is kárt tehet. 

8. Forgassuk el a tengelye körül 90 fokkal a gyűrűtartót, hogy a minta elváljon a 
talajtól. 

9. Lassú forgatás közben emeljük ki a mintát. 
10. Forgassuk el a (10) gyűrűtartó papucsot a felső részen, hogy a papucs 

lehúzhatú legyen a felső részről. 
11. Vegyük ki a papucsból a gyűrűt a mintával, és egy fűrészlapot használva 

távolítsuk el a felesleges talajt a gyűrűből (ld. az ábrát a 7. oldalon). 

  Vigyázzunk, hogy a minta ne sérüljön meg, mikor a felesleget 

eltávolítjuk belőle. Ügyeljünk arra, hogy ne kenjük szét az anyagot, és 
arra is, hogy ne távolítsunk el túl sokat a mintából. 

12. Tegyük a gyűrűkre a védő kupakokat, jegyezzük fel a mintavétel 
körülményeit, és helyezzük a mintát a gyűrűtartó táskába. 

13. Miután minden mintavétel megtörtént, alaposan tisztítsuk meg a gyűrűtartót 
egy kefével, hogy legközelebb a gyűrűt könnyen bele tudjuk helyezni (és 
kivenni). Ezzel a minták szennyeződését is megakadályozzuk. 

14. Mielőtt eltesszük a berendezést, alaposan tisztítsuk meg és szárítsuk ki az 
összes alkatrészt, a fúrót stb. 
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5.3 Fúrás 
 

 Ha a készletben lévő fúrók a feladat végrehajtásához nem megfelelőek, válasszunk másik fúrófejet, 
vagy használjunk ütvefúró készletet. 

 
1. Fogjuk az Edelman fúrót a hajtókar fogantyújánál, és helyezzük függőlegesen a talajra. Forgassuk a 

fúrót az óramutató járásával megegyező irányba, miközben enyhén nyomjuk lefelé. Kb. 2 1/4 teljes 
(360 fokos) fordulattal a fúrófej 10 cm mélyre fúrja magát a talajba, és megtölti magát az ívig enyhén 
bolygatott talajmintával. A fúrófej megtöltéséhez szükséges fordulatok száma függ a talaj 
minőségétől, valamivel több, vagy kevesebb is lehet. 

 
 

Forgassuk addig a fúrót, hogy az teljesen bemenjen a talajba, majd lassú forgatás közben emeljük ki. Kötött talaj 
eltávolítását a fúrófejből úgy végezzük, hogy a fúrót ferdén a talajra helyezzük, és mintha fúrnánk, 180 fokkal 
elfordítjuk a hajtókart. Ekkor a furat elválik a fúrófej lamelláitól, és kézzel kivehetővé válik, vagy ha enyhén a 
talajhoz ütjük, kiesik a fúrófejből. Kevéssé kötött talaj a fúrófejből kiemelés után azonnal eltávolítható. 
Végezzük a fúrást a leírt módon, a kívánt mélység eléréséig. 

 
Előzzük meg, hogy 

o Túltöltődjön a fúrófej. Ez azt okozza, hogy a feleslegben lévő talaj szétkenődik a fúrt lyuk oldalán. Emiatt a 
lyuk szűkebb lesz, és nehezebbé válik a fúrás. Nehezebb a fúrófejből az anyagot kivenni is. Ha a fúrást 
talajvízszint alatt végezzük, a túltöltött fúrófej kiemeléskor nagyobb szívóhatást eredményez, ami miatt a 
mintát könnyen elveszíthetjük. 

o Elvesszen a minta. Ehhez kiemelés közben lassan forgassuk a fúrót, ne csak emeljük felfelé. 
 

 
2. Válasszuk szét az Edelman fejet (21) a hajtókartól, és a hajtókarra csatlakoztassuk a Riverside fejet 

(22). 
3. Enyhén nyomva, forgassuk a Riverside fejet a lyukban lefelé. Ez a fúrófej szép simára képezi a 

furatot (ld. az ábra a 8. oldalon). Vegyük ki a fúrót, üssük enyhén a talajhoz, hogy meglazuljon benne 
a talaj. 

 

 A fúróval elért furat-mélységről több módon tájékozódhatunk. A fúrófej rúd részén található kis 
kiemelkedés a fúró csúcsától 50 cm távolságra van. A hajtókar rúd részén található nagyobb tüske 
a fúró csúcsától 1,0 m-re van. 
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5.4 Minta-gyűrű beütő fej 
 
 
1. Nyomjuk a minta-gyűrűt a (16) beütő fejbe (a gyűrű éle 

túlnyúlik a beütő fejen). A fejben lévő (17) visszatartó gyűrű 
megtartja a mintagyűrűt a megfelelő helyzetben. 

2. Nyomjuk a (20) vezetőhengert a talajba. 
3. A biztonsági kalapáccsal verjük a minta-gyűrűt a talajba addig, 

hogy az ütőfej megmunkált része azonos magasságba kerüljön a 
(20) vezetőhenger tetejével. A szellőző lyuk megakadályozza, 
hogy nyomás alakuljon ki a beütő fejben. 

 
 

 
 
 

!    Mindig a készlettel szállított, rezgéscsillapított biztonsági kalapácsot használjuk. Ezzel nem okozunk 

kárt a berendezésekben. Soha ne használjunk nem rezgés-elnyelő (pl. fém) kalapácsot. Ez 
megsértheti a berendezést, és visszarúgása a használóban is kárt tehet. 

 
 
4. Távolítsuk el a vezetőhengert. A hajlított spatulávaj ássuk ki a mintavevőt, jóval a gyűrű alatt. 
5. Vegyük ki a beütő fejből a gyűrűt a mintával, és a többlet-talajt távolítsuk el a gyűrűről. 
 

  Vigyázzunk, hogy a minta ne sérüljön meg, mikor a felesleget eltávolítjuk belőle. Ügyeljünk arra, 

hogy ne kenjük szét az anyagot, és arra is, hogy ne távolítsunk el túl sokat a mintából. 
 
 
6. Tegyük a gyűrűkre a védő kupakokat, jegyezzük fel a mintavétel körülményeit, és helyezzük a mintát a gyűrűtartó 

táskába. 
7. Miután minden mintavétel megtörtént, alaposan tisztítsuk meg a gyűrűtartót egy kefével, hogy legközelebb a 

gyűrűt könnyen bele tudjuk helyezni (és kivenni). Ezzel a minták szennyeződését is megakadályozzuk. 
8. Mielőtt eltesszük a berendezést, alaposan tisztítsuk meg és szárítsuk ki az összes alkatrészt, a fúrót stb. 

6. Alkalmazások 
 
A talaj-minta gyűrűket bolygatatlan talajminták vételezésére használjuk, a következő vizsgálati célokra: 

o Nedvességtartalom különböző nedvesség-tenzióknál (pF-görbe) 
o Víz áteresztés (permeabilitás) 
o Légáteresztés (permeabilitás) 
o Súl mérés (sűrűséghez) 
o Sűrűségmérés 
o Talaj-víz-levegő arány meghatározás 
o Pórus eloszlás vigygálat 
o Oxigén diffúzió mérés. 

 
A különböző talajminta-gyűrű készletek alkalmazhatósága: 
 
 

A készlet cikkszáma    Használható 
07.53.SA Puha talajok 2 m-ig 
07.53.SC Minden talajok 2 m-ig, talajvíz szint alatt is 
07.53.SE Minden keményebb talaj 2 m-ig, talajvíz szint alatt is 
07.60.SC Minden talajok 2 m-ig, talajvíz szint alatt is 
07.84.SC  Minden talajok 2 m-ig, talajvíz szint alatt is 
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7. Problémák, és megoldásuk 
 
A minta-gyűrű (patron) nem telik meg. 
 

o Nem nyomtuk megfelelő mélyre a talajba a mintavevőt. Alkalmazzunk 
referencia jelölést, pl. krétával, vagy ragasztószalaggal a mintavevő rúdján, 
hogy lássuk, elég mélyre nyomtuk-e be a mintavevőt. 

o Túl mélyre ütöttük a mintavevőt, ezért abban a talaj-minta eltört, és egy része 
bennemaradt a talajban. Alkalmazzunk referencia jelölést, pl. krétával, vagy 
ragasztószalaggal a mintavevő rúdján, hogy lássuk, elég mélyre nyomtuk-e be 
a mintavevőt. 

A nyitott gyűrűtartóból kiesik a gyűrű. 
 

o Alaposan tisztítsukmeg a (4) emelőkart, a (2) félhengereket, az (5) hüvelyt és a 
patront, és újra rögzítsük a helyén a patront a mintavételhez. 

 
 Zárt gyűrűtartó használata során a beverésnél és kihúzásnál attól félünk, hogy megsérül 
a készlet. 
 

o Használjuk a 07.53.SE  készletet. A megerősített gyűrűtartó (ami a 07.53.SE 
készletben van, ld. az ábrát jobbra) nagyobb erőhatásoknak is ellenáll, mert 
egyebek mellett a vágópapucsot hatszög-fejű csavarok (nem stiftek) tartják. 
A gyűrűtartó cikkszáma: 07.03.03.53.C 

 

 

8. Karbantartás 
o Ha a zárt gyűrűtartó gyűrű-visszatartó gyűrűje, vagy az ütőfej sérült, akkor cserélni szükséges. Nem szabad, 

hogy csavaró-feszültség keletkezzen az újonnan behelyezett visszatartó gyűrűben. 
o Cseréljük ki a zárt gyűrűtartó szellőztető gumiszelepét, ha azon sérülést látunk. A behelyezett szelep 

csavarodásmentes legyen. 
o Használjunk kefét az eszközök tisztántartásához. Célszerű használatot követően alaposan átöblíteni az 

eszközöket, majd tárolás előtt teljesen megszárítani a szerszámokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki adatok változtatási jogát az Eijkelkamp cég fenntartja. 
E használati útmutató semmilyen formában nem publikálható az Eijkelkamp/ITENVIRO cégek előzetes írásos engedélye nélkül. 
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 Függelék: rozsdaképződés a fúrókon 
 
A fúrók és alkatrészeik nagy szilárdságú, edzhető vas-mangán acélból készülnek. Mind a vas, mind a mangán a földön 
gyakran előforduló nem mérgező fémek. A tárolás és szállítás folyamán az alkatrészek csupasz felületén rozsda 
képződhet. 
Az első használat során ez gyorsan, magától is lecsiszolódik, de ezt elősegíthetjük úgy is, hogy nedves homokkal 
lesúroljuk a rozsdás felületeket. Ezután a fúrókat már minden fémre történő vizsgálat (cink, kadmium, króm, réz, vas, 
mangán) céljára használhatjuk. 
 
1. kérdés: hogy tisztítsuk a fúróinkat? 
A fúrók saját magukat a használat során tisztítják és élezik is, mivel a talajrészecskék állandóan súrolják őket. A savas 
vagy lúgos terepen használt fúrók hajlamosak az oxidációra, ezért használat után célszerű őket semleges pH-jú vízzel 
leöblíteni. Olajjal szennyezett területen történő fúrást követően tisztítsuk meg a fúrófejeket bébi-samponos vízben, kefe 
használatával. (Vödörbe engedjünk vizet, tegyünk bele bébi-sampont, és mossuk el benne a fúrófejeket.) Az 
Eijkelkamp cég 20.05.29 cikkszámú tisztítószere szintén nagyon  hatékony, a nyomelemeket is mobilizálja, még az ón 
bevonatot is eltávolítja a hosszabbító rudakról. Ezt óvatosan használjuk, csak a rozsdamentes fém, vagy műanyag 
eszközökre. A gyors, terepi tisztításhoz izopropil-alkoholt is használhatunk, melyet rongyra csöppentve áttörölhetjük az 
eszközöket. Az aceton valamivel agresszívebb, de szükség esetén a kátrány is eltávolítható vele. A tisztítás előtt vegyük 
le a csatlakozó hüvelyeket, hogy egyrészt mindenhova odaférjünk, másrészt, hogy biztosítsuk a teljes megszáradás 
lehetőségét a tisztítás (vizes öblítés) után. Tároljuk a fúró-készletek elemeit száraz, jól szellőző, por és oldószer 
gőzöktől mentes helyen. 
 
2. kérdés: miért nem akadályozzuk meg a természetes rozsda képződését? 
Festékkel történő bevonás viszonylag rövid idő alatt lepattogna, és különböző szerves szennyezőkkel szennyezné a 
veendő mintákat, ami hosszabb idő után nagyon komoly tisztítási feladatokat róna a felhasználóra. 
Az ónozás nagyon puha. Az ón réteg néhány tucat fúrás után lekopik. Csak ezek alatt a fúrások alatt kerülhet a talajba 
vagy a mintába mérhető mennyiségű ón. Ezután az ón teljesen eltűnik, és többé semmilyen hatása nincs. 
Viaszt vagy zsírt könnyen tudnánk alkalmazni a gyártás során, de ezek nehezen távolíthatók el, és kockázatokat 
jelentenének, mert a viaszok és olajok befolyásolják a talajminták gázkromatogramját. Ezen túlmenően, a viasz és zsír 
ragadós, és elkerülhetetlen, hogy mindenhova (táska, láda, hosszabbító rúd, kesztyű) ragadjon, így a mintába is 
biztosan jutna. Ez mindenképpen elkerülendő. 
 
3. kérdés: a hosszabbító rudak és a hajtókar ónozottak. Szennyezi ez az ón a talajmintát? 
Nem, mert a talaj nem gyakorol intenzív dörzsölő hatást ezekre az alkatrészekre. 
 
4. kérdés: a rozsdamentes acélból készült talajmintavevők (mintavevő gyűrűk, magmintavevők) szennyezik a 
talajmintákat? 
A rozsdamentes acél zömében vas, króm és nikkel ötvözete. Az ötvözet tulajdonságai nem azonosak az egyszerű 
keverék tulajdonságaival. A rozsdamentes acél kémiailag annyira stabil, hogy lekopó oxidok gyakorlatilag nem 
képződnek. Az ötvözet ugyanakkor kemény is; a talaj dörzs-hatás a nem  okoz észrevehető vas króm vagy nikkel-
szennyezést a talajban. 
 
5. kérdés: a krómozott vésőfúró (P-modell, 04.03) szennyezi a talajmintát? 
Ez a vésőfúró vastag rétegben szép fényű krómréteggel van bevonva. A króm nagyon kemény anyag, és csak évek 
hosszú során kezd kopni. Bár nagyon kicsi annak az esélye, hogy ez krómszennyezést okozna a mintánál, azt 
javasoljuk, hogy amennyiben a vizsgálat króm-tartalomra is irányul, ne ezt az eszközt használjuk. 
 
 
 


