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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. 
 

Bevezetés 
A készlet többfajta fúrót tartalmaz egy szállítódobozban. A fúrók egy alsó részből és egy hajtókarból állnak, melyek 
közé opcionálisan hosszabbító rudak csatolhatók. A készlet majdnem mindenfajta talajtípusra alkalmazható, súlya 
könnyű, egy személy is boldogul vele. 
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A talajok sziklák eróziója nyomán keletkeznek úgy, hogy a természetes folyamatok az erodált részeket eredeti 
helyükről különböző helyen lerakják. A talajok ásványokat, szerves anyagokat és üregeket tartalmaznak, melyet levegő 
és/vagy víz tölt ki. Az ásványok mérete az agyagtól (<63 mikron) a homokon keresztül (63 mikron – 2 mm) és 
kavicson (2-63 mm) keresztül a kövekig (>63 mm) terjed. A talajok természetes állapotukban különböző típusúak 
lehetnek (rétegződött vagy heterogén talaj). A rétegződéshez a talajszerkezet textúrájában és a talajformáló 
folyamatokban meglévő különbségek vezetnek. A talajtípusok (agyag, iszap, homok, kavics, köves talajok) a bennük 
lévő agyag ill. kavics tartalom nyomán alakulnak ki. A tőzeges talajok főleg szerves anyagokat tartalmaznak.  
A kohezív talajok, a nedves agyag, iszap és a tőzeges talajok. A homok és a köves talajok mérsékelten kohezívak.  
 
A készlet kézi fúrásra és mintázásra alkalmas, különböző talajtípusok esetén általános talajvizsgálat céljára (szerkezet, 
geológia, mineralógia) és környezeti mintavételre. A talajvízszint elhelyezkedésétől függően, valamint a talaj szerkeze-
tétől és típusától függően a készlettel 5 méter mélységig lehet lefúrni. A készletben olyan fúrók vannak, amely minden 
típusú talaj fúrására alkalmasak mind a talajvízszint fölött, mind alatt. Az éppen alkalmazható fúrótípust a helyzethez 
alkalmazkodóan a helyszínen kell kiválasztani. A fúrási folyamat közben a fúrófejek változtathatók (ld. 5. pont). 

1. Leírás 
A kézi fúrókészlet teljes vizsgálókészletnek tekinthető 5 m mélységig, mely különböző fúrófejekből, hosszabbító 
rudakból, hajtókarokból, húzó-nyomó fogantyúból, vizsgálórúdból, karbantartó készletből és különböző kiegészítőkből, 
valamint alumínium szállítóládából áll (ld. kép az 1. oldalon.) A teljes készlet súlya 26,4 kg. 

1.1. Edelman fúró 
Az Edelman fúrótest (ld. ábra) kúpos alakú, és 2 élből (1) áll, amik kúpban egyesülnek (2). A vágóélek teteje felül egy 
ívhez van hegesztve (3), ami a fúrószárhoz (4) csatlakozik. A vágóélek úgy vannak meghajlítva, hogy amikor a talajba 
vezetjük, akkor a mintát felássa, és egyenletesen bevezeti a fúrótest belsejébe. Az él-lemezek meghajlítása nem csak a 
talaj felásását biztosítják, hanem azt is, hogy a fúrófej szilárdan magában tartsa a mintát a felemelés során, ugyanakkor 
a fúrófej viszonylag könnyű ürítését is tegye lehetővé. 
 
A készletben található Edelman fúrófejek azonos átmérőjűek (átlósan mérve a két vágóél legszélesebb pontján), a 
különböző Edelman fúrók lamella szélessége változik, és alakja is annak megfelelően, hogy milyen talajra készültek. 
Így van agyag típusú, kombinált típusú, homok típusú és durva homok típusú fúrófej. 

Edelman fúró, agyag típus 
Az agyag talajok nagyon kohezívak lehetnek, ezért az agyag típusú fúró lamellája 
keskeny. Így a vágóéllel szemben a talajnak viszonylag kis ellenállása van, hogy 
enyhén bolygatott mintát kis erőfeszítéssel lehessen venni. A szélesebb lamellák 
túlzott súrlódást okoznának, és a talajt a fúróból nehéz lenne kivenni.  

Edelman fúró, kombinált típus 
E típus lamellái valamivel szélesebbek, és kerekebbek, mint az agyag típuséi. Ez 
közepesen kötött talajoknál jó tartást biztosít, de még erősen kohezív talajok is 
könnyen eltávolíthatók a fúróból. A fúrófej kissé megnyújtott, ami kemény 
talajokban is jó fúrhatóságot biztosít.  

Edelman fúró, homok típus 
Ez a típusú fúró mérsékelten kötött talajokra való, mint amilyenek a homok 
talajok. A megnyújtott, elcsavart fúróvég könnyű bevezethetőséget okoz. A 
lamellák szélessége nagyobb, mint a kombinált típus esetén, ami jó talajtartást 
eredményez.  

Edelman fúró, durva homok típus 
Ez a fúró a homok típusú fúrón alapszik, de a lamellák szárnyai extra szélességűek, 
amivel majdnem zárt fúró jön létre. Ez a laza talajokat is magában képes tartani, 
mint amilyenek az aprókavicsos homok talajok, vagy a nagyon száraz, szóródó 
homok talajok.  

 
 

 
 
 
Edelman fúró, kombinált típus 
(bal), és durva homok típus (jobb) 
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1.2. Riverside fúró 
A száraz és kemény talajokba az Edelman fúrók központi végükkel 
nehezen tudnak behatolni. Ezért ezeknél a Riverside fúrót használjuk (ld. 
ábra). A fúrótest egy nyitott cső (1), két pohárszerű véggel az alján (2), és 
íves lamellával a tetején (3), amely a fúrórúdhoz (4) csatlakozik. A 
meghajlított, elcsavart fúróvég belekarcol a talajba, és azt egyenletesen a 
csőbe továbbítja. A fúróvég átmérője kevéssel meghaladja a fúrócső 
átmérőjét, ami minimálisra csökkenti a súrlódást a talaj és a fúrócső között. 

1.3. Fúró köves talajra 
A köves talajokra való fúró nehezebb és szilárdabb, mint a többi fajta fúró. 
Kihegyezett vágócsúcsban végződik, amely befelé meg van hajtva, de nem 
érintkezik a két vágócsúcs egymással, és bizonyos rugalmassággal 
rendelkezik. A csúcsok lefelé vágnak, ezáltal belekapaszkodnak a kövekbe, 
és megtartják a köveket és más kevéssé durva talajanyagot (pl. a 
kavicsszemeket) a fúró lamellái között. 

1.4. Spirálfúró 
Ha a többi fúróval nem boldogulunk, akkor a spirálfúró (ld. ábra) az ideális 
megoldás. A keskeny spirál annak negatív végével (a központ ki van 
homorítva és a két vég meghajlítva) könnyen beássa magát a talajba és 
félretolja a köveket. A párhuzamos alakja kiemelés közben súrlódást 
gyakorol és lazítja a talajt. 

 

 
 
Riverside fúró (bal), fúró köves talajra 
(közép), és spirálfúró (jobb) 

 

1.5. Piston sampler (dugattyús mintavevő) 
A Piston sampler (ld. ábra) egy vékonyfalú, 4 cm átmérőjű rozsdamentes acél cső 
(4). Az alsó része nyitott, a felső (3) részén pedig olyan lyuk található, melyen 
keresztül egy rozsdamentes acél dugattyúrúd (5) mozgatható. A felső részen 
továbbá kifolyólyukak is vannak. 
A dugattyúrúd alsó vége dugattyút tart (6), felső végéhez pedig emelőkötélszem (2) 
csatlakozik. A cső felső végéhez még egy bajonett csatlakozás (1) is van hegesztve, 
a cső külső palástja mentén úgy, hogy ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy a 
dugattyúrúd szabadon tudjon fel-le mozogni. A mintavevőben lévő excentrikusság 
azt okozza, hogy a mintavevőnek 6 cm átmérőjű hely kell, hogy teljes 
terjedelmében elférjen a lyukban. A minta maximális hosszúsága 75 cm.  

1.6. Gouge auger (vésőfúró) 
A vésőfúró teste félhenger alakú, olyan párhuzamos vágóélekkel, amelyek a 
tetejétől az aljáig húzódnak. Ennek a fúrónak az átmérője kisebb, mint a többi fúróé. 
A maximális mintahosszúság 50 cm.  

1.7. Kiegészítők 
Felső rész, hosszabbító rudak, csatolóhüvelyek 
A felső rész (hajtókar) 60 cm magas, és szétcsatolható műanyag fogantyúhoz 
csatlakozik. A hosszabbító rudak 1 méteresek. Mivel a felső rész, a hosszabbító 
rudak és az alsó rész bajonett csatlakozású, a fúró tetszőleges hosszúságúra 
beszabályozható. A csatolóhüvelyek (ld. ábrán) hengeresek, és zárják a kapcsolódó 
részeket. 

 

 
Piston sampler (bal) és gouge 
auger (jobb) 

 

 
Hosszabbító rúd (bal) és csatolóhüvely (jobb) 
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Húzó-nyomó fogantyú 
Két részből áll, amely egy rúd köré illeszthető. Amikor 
nyomást gyakorlunk a fogantyú két végére, a szerkezet 
konstrukciója erős nyomó hatást közvetít a rúdra. 

 
Vizsgálórúd 
Az üvegszál erősítésű műanyagból készült vizsgálórúd 105 cm hosszú, és 19 mm átmérőjű kúpban végződik. Maga a 
rúd jól szigetelt; ez teszi lehetővé, hogy a fúrandó közeg biztonsági ellenőrzését elvégezzük, hogy abban nincsenek-e 
kábelek, csövek, tömlők, stb. A vizsgálórúd mindenféle talajhoz alkalmazható. 

2. Műszaki specifikáció 
Akövetkező táblázat és ábra különböző fúrók fontos méreteit tartalmazza. Az átmérő mindig a fúró legszélesebb 
pontján, átlós irányban mérendő. 

Fúró típusa Átmérő (mm) Penge  
szélessége (mm) 

Edelman fúró, agyag típus 70 30 
Edelman fúró, kombinált típus 70 35 
Edelman fúró, homok típus 70 40 
Edelman fúró, durva homok típus 70 75 
Riverside fúró 70 - 
Fúró köves talajra 70 - 
Spirálfúró 40 - 
Piston sampler (dugattyús mintavevő) cső 40, teljes 6 cm - 
Gouge auger (vésőfúró) 30 - 
A fúrótestek (nem toxikus, nem rozsdamentes) vas-mangán acélból készülnek.  
A Piston sampler rozsdamentes acélból készül. Minden fúrófej festetlen, a 
környezetvédelmi vizsgálatok céljából.  

3. Biztonsági előírások 
 

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

miközben szét- vagy összecsatlakoztatjuk a szárakat. 
 

  !  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. 

 

  !  Miközben fúrunk, tartsuk a fúrót a műanyag fogantyújánál. Ez teljesen szigetelt, így elektromos 

kábel elfúrása esetén sem történik baleset.   
 

  !  4 métert meghaladó fúrás esetén a fúrót szét kell szedni. Ez egyrészt megakadályozza a fúrószárak 

károsodását, másrészt csökkenti annak az esélyét, hogy a fúrószár valakit megüt. Ez érvényes a fúró 
behelyezésére és kiemelésére egyaránt.  

 

  !  Ne erőltessük a fúrót. Kalapács használata komoly károkat okozhat. Az erőltetés elgörbítheti a 

hüvelyt, és a fúró beszakadásához vezethet.  
 

  !  Fúrás után töltsük fel a fúrt lyukat talajjal, vagy speciális bentonit dugóval. Ez megakadályozza, 

hogy emberek vagy állatok a lyukba lépve megsérüljenek.  
 

  !  Legyünk nagyon óvatosak vihar esetén. Villámcsapás gyakran fordul elő a szabad terepen, 

különösen akkor, ha valaki fém fúróval dolgozik.  
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4. Előkészítés használatra 
1. Szabadítsuk fel a csatolóhüvelyt a hosszabbítórúdról és a felső részről (hajtókarról).  
2. Csavarjuk a fogantyút a felső részbe. 
3. Válasszuk ki a megfelelő fúrót (ld. 6. pont, alkalmazás). Az Edelman kombinált típus gyakran a lehető legjobb 

választás. 
4. Csatlakoztassuk a fúró részeit (ld. angol leírás 6. oldal ábra). 
4.1. Fogjuk meg a csatolóhüvelyt a közepén, és csúsztassuk a felső részbe addig, amíg a megfelelő szembe bekattan 

(1. lépés). A hüvely akkor van zárva, ha nem lehet elfordítani. 
4.2. Csatlakoztassuk a felső és az alsó részt (2. lépés). 
4.3. A kapcsolat zárásához csavarjuk ki a hüvelyt a felső részből, és csúsztassuk a csatolószemre (3. lépés), és 

pattintsuk rá a szemre (4. lépés). Ellenőrizzük a kapcsolatot. A kapcsolatnak kis játéka kell, hogy legyen.  
 
 

  !  A csatolóhüvelyt a közepénél fogja meg, hogy keze bőrének becsípődését elkerülje.  
 
 
 

 
Fúrórészek csatlakoztatása 

5. A fúrók használata 

5.1. Általános instrukciók 
Minden fúró különböző alkalmazási területre való, mégis az alábbi instrukciók az összesre érvényesek.  
 

  !  A fúrás előtt a vizsgálórúddal győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nem találhatók kábelek, 

csövek, vagy egyéb akadály. Ha szükséges, másutt fúrjon.  
 

  !  Fúrás közben a hajtókart mindig a gumi/műanyag fogantyújánál fogja. Ez szigetelt, és így 

elkerülheti az esetleges áramütést.  
 

 Mindig az óramutató járásával megegyezően csavarjuk a fúrót. 

  
- Fúrás közben a fúrót tartsuk függőlegesen.  

- 1,2 méter fölött hosszabbító rudat kell használni:  
1. Fektessük a fúrót a talajra a lyuk közelében.  
2. Csúsztassuk le a csatolóhüvelyt az alsó részről, és rögzítsük a felső részhez. 
3. Válasszuk el az alsó és felső részt egymástól. 
4. Hozzunk egy hosszabbító rudat hüvellyel, csúsztassuk a hüvelyt a bajonett fölé a hosszabbítórúd 
 felső végén, csatlakoztassuk a fúró felső és alsó részét a hosszabbítórúdhoz. 
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 Mindig ellenőrizzük a csatolóhüvelyeket. A jól csatlakoztatott csatolóhüvellyel megelőzhető a 

beszorulás, vagy a fúró elvesztése. 
 

- 4 méter fölötti fúrás esetén a fúrót részekben kell behelyezni, illetve kiemelni:  
1. Helyezzük be a fúrót a fúrt lyukba úgy, hogy az alsó rész kb. 50 cm-re kiálljon a földből. 
 Fogjuk meg fixen az alsó részt. 
2. Csatlakozáshoz: kapcsoljuk össze a két részt, és csúsztassuk a felső rész hüvelyét a csatlakozás 
 fölé, és rögzítsük az alsó rész csatolószemébe. 
 Szétszedéshez: csúsztassuk a hüvelyt fölfelé, és függesszük a felső rész tüskéjébe. 
 Csatoljuk szét az alsó és a felső részt. 

 

  !  4m feletti hosszúság esetén a rudazatokat szét kell szedni. Ezzel megakadályozzuk, hogy a rudak 

megsérüljenek, és hogy esetleg ráessenek a kezelőre. A szétszedés a fúrószárak behelyezésére és 
eltávolítására egyaránt vonatkozik.  

  

- A fúrásmélységet a rudazatokon található jelekből is megítélhetjük. A fúrófejeken található kis tüske  
50 cm-t jelent a fúró aljától számítva. A Piston sampleren nincs jel. A vésőfúrón 75 cm-en van egy kis 
tüske. A felső részen (hajtókaron) 1 m-en van egy nagyobb tüske. A hajtókarnak ez a jele a Piston 
samplernél és a vésőfúrónál 1,35 ill. 1,25 m mélységet jelent. A további métereket a méteres hosszabbító 
rudak számával mérjük.  

- Bolygatatlan mintavételhez nyomás nélkül forgassuk a fúrót. Ez azt eredményezi, hogy a talaj könnyen 
elválik a fúrótól. A fúró kivételéhez a mintavétel után: emeljük azt fel, miközben forgatjuk azt (Riverside 
fúrónál és köves talajra való fúrónál nem kell forgatni). Hátunkat tartsuk egyenesen, térdünket behajlítva, 
hogy elkerüljük a sérüléseket. Viseljünk kesztyűt a rudazatok megfogásához.  

- Helyezzük a mintákat logikus sorrendbe, hogy később a fúrást meg tudjuk ítélni. Ha talajtípus váltás 
történik a fúrás során, váltsunk a megfelelő fúróra (ld. 6. pont, alkalmazás).  

 

  !  Ne erőltesse, és ne helyezze testsúlyát a fúróra. Ez súlyos károsodást okozhat, törést, vagy 

beszorulást.   
 

  !  Fúrás után a fúrt lyukat töltse fel a fúrás saját anyagával, vagy speciális bentonit dugóval.  

Ez megakadályozza, hogy emberek vagy állatok belelépjenek a lyukba, és sérülést szenvedjenek.  
A bentonit dugó vízzáró talajréteget képez.  

 

  !  Vihar esetén legyünk óvatosak. Szabad terepen gyakran villámlik, és a villámlást a magasra nyúló 

fémobjektumok vonzzák.  
- Tisztítsuk meg a fúró alkatrészeit használat után, pl. leöblítéssel. Ez megakadályozza, hogy a hüvelyek 

beszoruljanak, ill. hogy a Piston sampler kilyukadjon.  

5.2. Edelman fúró 
A fúrót a hajtókaránál fogjuk és engedjük függőlegesen a talajra (ld. angol nyelvű használati utasítás 8. oldal, felső 
ábra). Enyhén nyomjuk a talajba, miközben jobbra forgatjuk a hajtókart. 2 egész ¼, teljes 360 fok fordulat alatt a fúró 
10 cm-t ás. A fúrótest ezzel megtelik a felső ívéig, alig bolygatott talajmintával. A talajtípustól függően további 
forgatás lehet szükséges.  
 
Mintázás után emeljük ki a fúrót: emelés közben enyhén forgassuk a fúrót. A kohezív anyag kivételéhez tartsuk ferdén 
a fúrót a felületen (ld. ábra), forgassuk a fúrót meg 180 fokkal, hogy kissé a talajba menjen, ekkor a minta elválasztja 
magát a fúrótól, és kézzel könnyen kivehető. Az enyhén kohezív anyagok kivétele közvetlen a kiemelés után 
könnyebben megy. Ez után a vizsgálat már lehetséges. 



 

7/9 ITENVIRO Kft.  
 Használati útmutató 01.11.SO Kézi fúrókészlet heterogén talajokra 

 
 

 
Fúrás (bal), ürítés (közép), és vizsgálat (jobb) 
 
Figyelem: 

- Ne töltsük túl a fúrótestet. A túlfolyó anyag betömíti a lyukat, ami akadályozza a minta kivételét. Ha 
talajvízszint alatt túltöltjük a fúrót, az úgy működik, mint egy dugó, ami megakadályozza, hogy 
mintavesztés nélkül kiemeljük a mintát.  

- Ha kiemelés közben elveszítjük a mintát, akkor ne egyenesen húzzuk föl, hanem enyhén forgassuk jobbra.  

5.3. Riverside és köves talajra való fúró 
Csavarjuk a fúrót a talajba. A talaj egyenletesen bejut a fúrótestbe. Emeljük ki a fúrót anélkül, hogy forgatnánk. 
Gyengén ütögessük a felülethez, és a minta elengedi magát a fúrótól. Kötött talajokban a Riverside fúrót nehéz üríteni, 
ezért másmilyen (Edelman) fúró használata javasolt. 

5.4. Spirálfúró 
Nyomjuk a talajba, és forgassuk a talajba a fúrót. A fúró a köveket széttolja maga előtt. Kiemelés közben forgassuk a 
fúrót. Bizonyos típusú talajok nagyon jelentős súrlódással járnak a kiemelés során. A minta gyakran bolygatott. A 
spirálfúrót gyakran akkor használjuk, amikor kemény rétegen kell keresztülmenni, mielőtt a másik típusú fúrót 
használnánk. 

5.5. Piston sampler (dugattyús mintavevő) 
1. Kössünk egy poliészter kötelet a Piston sampler zsinegszemébe, és engedjük a 

meghosszabbított samplert a furat aljába. A dugattyúrúd maradjon a legalsó 
helyzetében. (Ha a dugattyúrúd nem a legalsó helyzetében lenne, enyhe rázással 
elérhetjük, hogy oda kerüljön.) 

2. Húzzuk meg a kötelet, ami a dugattyúrúdhoz csatlakozik, addig, míg az 
megfeszül, és kis vákuumot okoz a dugattyú alatt.  

3. Egyenletesen nyomjuk lefelé a Piston sampler hengerét (ld. ábra), miközben a 
kötelet (és a dugattyút) állandó helyzetben tartjuk, azaz állandó távolságra a 
mintázandó anyaghoz képest.  

 A mintavevő cső benyomása a mintába ellenállással jár. Egy kis 

meghúzása és megmozgatása a kötélnek megnöveli a dugattyú alatti 
vákuumot, és csökkenti az ellenállás, és a minta bolygatottságát.  

4. Ha a mintavevő cső megtelt, emeljük ki a lyukból. 

 Ahhoz, hogy a minta a csőben maradjon, a dugattyúnak a legmagasabb helyzetében kell maradnia. Ez 

úgy érhető el, hogy pl. a kötelet a hajtókar fogantyújához rögzítjük. Tartsuk a dugattyúhengert 
párhuzamosan a fúrószárral, hogy megakadályozzuk a dugattyú kilyukadását, és ezáltal a minta 
elvesztését. 

5. Helyezzük a mintavevőt vízszintesen a felületre, és nyomjuk ki a csőből a dugattyúval a mintát. A cső kis rázása 
elősegíti ezt a folyamatot. A minta 75 cm bolygatatlan profilminta lesz.  
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Megjegyzések: 

- Kohezív talajok esetén szükséges lehet, hogy a mérsékelten kohezív réteget a talajvíztükör alatt is 
másmilyen fúróval fúrjuk. Ha mérsékelten kohezív anyagokban vékony és erősen kohezív anyagok, mint 
pl. agyag vagy iszap, vannak néhány cm vastagságban, ezek a Piston samplerbe bedugulhatnak. Ezek 
megakadályozhatják, hogy a Piston sampler csövét betoljuk a talajba. Ekkor célszerű megjegyezni azt a 
mélységet, ahol ez a kötöttebb réteg van, mert lehet, hogy alatta már folyik a talaj a nagyobb víznyomás 
miatt, és ekkor a mintánk már bolygatottá válik. 

- A Piston samplert egyszerre egyetlen oszlopminta vételére lehet használni. A mintázandó lyuk ugyanis 
gyakran beomlik, így további mintázásra nem használható. 

- Ha a magasságkülönbség a lyukban lévő vízszint és a felület közt túl nagy, előfordulhat, hogy a minta 
kifolyik a csőből. Ezen úgy segíthetünk, hogy feltöltjük a lyukat vízzel. 

5.6. Gouge auger (vésőfúró) 
Nyomjuk a vésőfúrót a talajba függőlegesen, forgatás nélkül. Maximum 50 cm-es mintát 
vegyünk. Ha a talaj nagy ellenállást gyakorol, akkor forgassuk meg egyszer a fúrót, és 
nyomjuk tovább. 
 
Úgy vágjuk el a mintát a talaj többi részétől, hogy teljesen forgassuk meg a fúrót anélkül, 
hogy nyomnánk lefelé. Gyengén emeljük ki a mintát. Használjunk hajlított spatulát ahhoz, 
hogy a vésőfúró félcsövéből kiemelkedő talajt levágjuk a vágóélek mentén (ld. ábra). Ezzel 
közel bolygatatlan profilt nyerünk. Ha szükséges, megjelölhetjük a mintát egyenletesen 10 
cm-ként a mintavevő külső részébe bemélyített jelzések segítségével. Erős kesztyűt 
használjunk a fúrás során. A minta kivételéhez a hajlított spatulát a domború részével felfelé 
használjuk.  
 
Ha a nagyobb mélységekben mintázunk, csatlakoztassunk hosszabbító rudakat a vésőfúró 
felső részére. A rudak hajlamosak az elhajlásra a fúrt lyuk mentén. Ugyanezt a sorrendet 
kövessük, ha szétszedjük a rudakat.   

 

5.7. Kiegészítők 
Húzó-nyomó fogantyú 
A húzó-nyomó fogantyú ideális a rudak behelyezésére, vagy kihúzására anélkül, hogy nagyon 
igénybe vennék a dolgozó hátát (ld. ábra). Az eszköz a hosszabbító rudakhoz tetszőleges 
magasságban csatlakoztatható. 
Két személy is használhatja a húzó-nyomó fogantyút. Ebből a célból kapcsoljuk a fogantyút 
merőlegesen a hajtókar irányára. Az egyik ember egyik kezével a húzó-nyomó, másikkal a 
hajtókar fogantyúját fogja, míg a vele szemben álló másik ugyanezeket a karokat tartja, és így 
felfelé és lefelé ható erőt egyaránt ki tudnak fejteni. 
 
Szondázó (talajvízszint észlelő) eszköz 
A szondázó eszközzel a talajvízszintet lehet meghatározni a fúrt lyukban. Ejtsük az eszközt a 
lyukba addig, amíg az megüti a vízfelületet, amikor jellegzetes hang hallható. A mélység 
fontos olyan szempontból, hogy a megfelelő fúrót ki tudjuk választani. Fontos, hogy a 
talajtípustól függően a talajvíz több-kevesebb idő alatt töltődik fel a lyukban a nyugalmi 
talajvízszintre. 

6. Alkalmazás 
A készlet majdnem minden talajtípus esetén használható szilárd szikla, vagy nagyon köves talaj kivételével. Heterogén 
talajokban váltsunk mindig a megfelelő fúróra. A készlet segítségével 5 méterig lehet fúrni a talajvízmélységtől 
függően, ill. a talaj szerkezetétől és típusától függően. 
 
Az Edelman fúró különböző típusú talajok esetén használható. Homogén típusú talajok esetén a négyfajta Edelman fúró 
valamelyike biztosan megfelelő. Azonosítatlan vagy kevert talajok esetén a kombinált típust célszerű használni. 
Kemény vagy köves talajok esetén a Riverside köves talajra való, vagy spirálfúró a használható. A Piston samplert 
homokos talajoknál talajvízszint alatti bolygatatlan mintavételre használhatjuk. A Gouge auger (vésőfúró) szintén 
bolygatatlan profilt ad, és lágy, kohezív talajok esetén talajvíztükör felett és alatt egyaránt használható.  
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A következő táblázat a különböző fúrók alkalmazását sorolja fel: 
Fúró típus Alkalmazás 
A készlet Talajkutatás majdnem minden fajta talaj esetén 
Edelman agyag Agyag talajok talajvízszint fölött 
Edelman kombinált Univerzális + agyag talajok talajvíz alatt 
Edelman homok Homok talajok talajvízszint fölött 
Edelman durva homok Durva homok talajok talajvízszint fölött 
Riverside fúró Kemény, merev talajok, mint száraz agyag, apróköves talajok 
Köves talaj fúró Köves talajok, kavicsos talajok aprókövekkel 
Spirálfúró Nagyon kemény, merev talajok, mint pl. vaserek, kréták és megkövült 

profilok. Különösen alkalmas réteg átfúrásra, vagy más fúró előtti 
használatra. 

Piston sampler Homok talajok víztükör alatt, nyílt víz üledék 
Gouge auger (vésőfúró) Lágy, kohezív talajok, mint agyag, iszap, vagy tőzeg talajok 

7. Zavar elhárítás 
- A talajrészecskék a fúrószár és a csatolóhüvely között a hüvely beszorulását okozhatják. Egyik irányból öntsünk 

tiszta vizet a hüvelybe, ez kiöblíti a részecskéket. Használjuk a spatula műanyag fogantyúját a hüvely 
megütögetésére, ekkor a durvább részecskék meglazulnak, és lehetővé teszik a hüvely csúszását. Télen a jegesedés 
is okozhatja a hüvely megszorulását.  

- A fúrás megerőltető munka. A megerőltetést fokozhatja a fúró hibás tartása, ill. a talaj típusa, vagy a nem 
megfelelő fúrás (ld. 5. pont, a fúrók használata). 

- Mintavesztés. Ezt a fúró hibás tartása, a talaj típus, vagy a nem megfelelő fúrás okozhatja. 
- Ha a Piston sampler „kilyukad” az mintavesztéshez vezet. Csúsztassuk a dugattyút fel és le, párhuzamosan a 

fúrószárral, hogy a dugattyú ne feszüljön be. Nem párhuzamos mozgatás a dugattyút véglegesen megkárosíthatja. 
Homok és kavics szemek megsérthetik a dugattyút, és a dugattyú „lyukadását” okozhatják. A sérült dugattyút ki 
kell cserélni (ld. 8. pont, karbantartás).  

- Mintavesztés. A felszín és a talajvízszint túl távol van egymástól. Töltsük fel vízzel a lukat. 
- Vigyázzunk a csatolóhüvely elvesztésre. Számoljuk meg őket fúrás után. Tároljuk őket hosszabbítórúdhoz, vagy a 

hajtókarhoz csatlakoztatva. Mindig ellenőrizzük a csatolóhüvelyek zártságának állapotát. 
A készletben 2 db tartalék hüvely található. 

- Győződjünk meg róla, hogy minden egyes fúróalkatrészt magunkkal vittünk. Mindig ellenőrizzük, hogy a 
hüvelyek zárt állapotban legyenek.  

- Ha a szondázó eszköz nem adja a jellegzetes pattanó hangot, mikor átmegy a talajvíztükrön. Mozgassuk gyorsan 
fel és le, hogy növeljük a lefelé mutató sebességet. Durván határozzuk meg a víztükör mélységét, és a mélység 
közelében mozgassuk fel és lefelé az eszközt. 

8. Karbantartás 
- Fontos az eszközök jó állapotban tartásához, hogy használat közben is rendszeresen tisztítsuk őket. Minden piszkot 

távolítsunk el a Piston samplerből úgy, hogy a dugattyút fel és le mozgatjuk víz alatt.  
- A fúrókat használat után folyó vízzel mossuk. Vegyük le a csatolóhüvelyt a rudazatokról és a felső részről, 

tisztítsuk meg és szárítsuk meg őket, hogy a hüvelyek belső részét simán tartsuk, és hogy megelőzzük az oxidációt. 
A hüvelyek durva belső felülete beszoruláshoz vezet. A jelentősebb oxidáció elkerülése érdekében a fúrófej 
tárolásánál használjuk vazelint. A Piston samplerre vazelint ne használjunk.  

- A Piston sampler dugattyúját el lehet távolítani tisztítás céljából. Ehhez tartsuk meg a dugattyúmozgató rúd 
kötélszemét, és csavarjuk le a dugattyút rögzítő csavart 13-as gyűrűskulccsal. Toljuk ki a dugattyúrúddal a 
dugattyút, miközben a hengert enyhén ferdén tartjuk. Tisztítsuk meg a dugattyút, helyezzük bele a hengerbe, 
tegyük helyére a dugattyúrudat, helyezzük vissza a dugattyúba a rugókat, és rögzítsük a helyén a dugattyút. 

- A fúrófejeket élezni nem szükséges, a használat élezi őket. Normál körülmények között az oxidáció nem káros, és 
használattal eltűnik. 


