
Az ütvefúró technológiát használó berendezések elsősorban

mozgékonyságuk és áthatoló képességük miatt terjedtek el a

hagyományos kézi talajfúrási technológiák mellett.

Ha a fúrási/mintavételi feladatot kemény talajban kell 

végrehajtani, amiben esetleg kő- vagy tégladarabok

is lehetnek, célszerű ütvefúró berendezést alkalmazni.

Az ütvefúrási technológia során a keményített vágóéllel

rendelkező mintavevő szondát (ami a mintavétellhez 

speciálisan kialakított, esetleg ablakokkal ellátott acélcső)

betontörő kalapáccsal hajtjuk a talajba.

E folyamat során lépcsőzetesen, lefelé haladva egyre

csökkenő átmérőjű mintavevó szondákat verünk a talajba,

és emeljük ki őket a mintával együtt. Ez a módszer meg-

könnyíti az egyes szondák kiemelését, és minimálisra

csökkenti a szondákba kerülő talajminták elszennyeződését

a kiemelési folyamat során.

Az ütvefúró technika a talajban minimális elváltozást okoz a

mintázás során, így a minták gyakorlatilag bolygatatlan

mintáknak tekinthetők.

A technika gyorsasága és egyszerűsége miatt nagy kiterje-

désű talajtömegről készíthetünk sűrű mintahálót. A 0,5 és 1,0

méteres szondák az ergonómikus használatot segítik.

Az ütvefúró szondák segítségével áthatolhatunk tégladarabokon,

sóderes rétegeken, és kődarabokon is, ezért a technológia

ideális lerakók és városi területek mintázására. A szondák 

talavíz tükör fölötti és -alatti mintázásra is használhatók. A 

szondák kézi vödröző kútfúrás során segíthetnek a kőtörmelékes

rétegen átjutásban.

Az ütvefúrásos mintavétel leggyakoribb alkalmazási területe a 

talajszennyezettség vizsgálat, szemcseméret-eloszlás vizsgálat, 

talajprofil leírás és általános talaj-osztályozás.

A kialakított ütvefúró készletek komplett és sokoldalú mintavételi

rendszerek, amelyekkel 5-10 méter mélységig szinte minden 

fajta (nem túl kemény) talajban végezhetünk mintavételezést.

Megjegyzendő azonban, hogy a készletekkel a gyémánt-

koronás fúrófejjel végzett fúrás nem helyettesíthető.

Bár a készletekben betontörő kalapács és véső is rendelkezésre

áll, betonozott, aszfaltozott felületeken, utakon, repülőtereken

a mintázás megkezdése előtt gyémánt vágótárcsával vagy 

gyémántkoronás fúróval célszerű a fúrási pontokon a burkolatot

megbontani, hogy a készletben található eszközöket ne  

veszélyeztessük, és hogy az ütvefúrási technológiát megfelelő

hatékonysággal tudjuk működtetni.

ÜTVEFÚRÓ KÉSZLETEK

Lefelé csökkenő átmérőjű mintavevő szondákkal lépcsőzetesen történik a mintázás

A mintavevő szondákat csökkenő

átmérővel verjük a talajba. Ezzel

megkönnyítjük a szonda kiemelését

és megakadályozzuk a minták 

elszennyeződését is. 

ELŐNYÖK
Ütvefúró készlet
• Ideális tégladarabokat tartalmazó talajok esetén is

• Városközpontok, ipari területek mintázó eszköze

• Szép, tiszta minták, kenőanyag használata nélkül

• Extra kemény és szívós szondák és rudazatok

• Gyors, hatékony munkavégzés lépcsőzetes fúrással

• Magminta vétel is lehetséges fóliatömlőbe
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Ütvefúró készlet benzinmototos meghajtású beverő kalapáccsal (04.19.SC)

ÜTVEFÚRÓ KÉSZLETEK

Ütvefúró készletek

04.19.SC Ütvefúró készlet  heterogén talajokra

Cobra TT benzinmotor meghajtású

beverő kalapáccsal 

A  standard készlet 5 méter mélységig történő fúrásra
van kialakítva. 

Tartalmazza egyebek között:
a benzinmotoros beverő kalapácsot tartozékaival 
együtt saját faládájával, 
hosszabbító rudakat és csatoló hüvelyeket, 
ütvefúró szondákat (heterogén talajra való, ún. kombinált 
típusú „ablakos” szondákat) különböző átmérővel és 
hosszúságban, 
magmintavevő szondát (ez abllak nélküli cső lecsavarható 
vágóéllel, melybe átlátszó műanyag cső vagy fóliatömlő 
helyezhető), 
mechanikus kézi kiemelő szerkezetet,
univerzális cső- és rúdmegfogó szorító pofát,
rúd kihúzó-hosszabbítást az első szonda kiemeléséhez,
emelő vasakat és szerszámokat a szondák kiürítéséhez 
és tisztításához, 
„A”-alakú emelő bakot és hozzá tartozó láncos
emelőt lánccal, 
közmű vizsgáló rudat közművek és kábelek biztonságos 
kereséséhez, 
lépcsős állványt a munka ergonómikus végzéséhez a
terepen, 
aluminium szállító/tároló ládákat, és kézi szerszámokat
a terepi munkavégzéshez.

04.19.SD Ütvefúró készlet  heterogén talajokra

könnyű elektromos meghajtású

beverő kalapáccsal 

04.19.SE Ugyanaz, erősebb kalapáccsal

Ezeknél a készleteknél a szondák talajba verése 
elektromos meghajtású beverő kalapáccsal történik. 
A kalapácsok ütőteljesítménye 33,7 ill. 36,4 Joule.

Az elektromos meghajtású kalapácsok mintegy 10 
kg-mal könnyebbek a benzinmotorosnál. További 
előnyük a benzinmoros meghajtásúakhoz 
képest, hogy közvetlenül a vételezni kívánt minta fölött 
nem keletkeznek benzingőzök és kipufogó gázok.

A készletek tartalma:
elektromos beverő kalapács tartozékaival;
benzinmotoros aggregátor 3300W folyamatos 
teljesítménnyel és szigetelés őrrel; hosszabbító rudak és 
csatoló hüvelyek; ütvefúró szondák (heterogén talajra 
való, un. kombinált típusú „ablakos” szondák) különböző 
átmérővel és hosszúságban; magmintavevő szonda 
(abllak nélküli cső, lecsavarható vágóéllel, melybe átlátszó
műanyag cső vagy fóliatömlő helyezhető); mechanikus
kézi kiemelő szerkezet; univerzális cső- és rúd 
megfogó szorító pofa; rúd kihúzó-hosszabbítás az első 
szonda kiemeléséhez; emelő vasak és szerszámok a 
szondák kiürítéséhez és tisztításához; „A”-alakú emelő
bak és hozzá tartozó láncos emelő lánccal; közmű 
vizsgáló rúd közművek és kábelek biztonságos 
kereséséhez; lépcsős állvány a munka ergonómikus 
végzéséhez a terepen; aluminium szállító/tároló ládák; 
és kézi szerszámok a terepi munkavégzéshez.

Az ütvefúró szonda talajba verése

elektromos meghajtású beverő  

kalapáccsal.

Lépcsős állvány használata az

ergonómikus terepi munkában.
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A minta lesímítása a szondában

A szonda ürítése a készletben

található geológus kalapáccsal

Különböző átmérőjű („ablakos”) ütvefúró szondák RD32 csatlakozás

Ütvefúró szondák

Az ütvefúró szondákkal gyakorlatilag bolygatatlannak

tekinthető, kémiai vizsgálatra alkalmas talajmintákat 

vételezhetünk kb. 10 méter mélységig, anélkül, hogy 

a fúráshoz fúró folyadékot használnánk.

A szondák a felhasznált anyagnak, a speciális hegesztési 

és edzési eljárásoknak  köszönhetően nagyon kemények

és szívósak. A szondák alakja úgy van kiképezve, hogy 

a kalapács ütőereje optimális módon jusson a szonda teljes

hosszán keresztül a vágóélhez. Ez gyors előrehaladást 

biztosít a fúrás során. Szintén a szondák speciális 

alakjának köszönhető, hogy a szondák könnyen üríthetők 

és tisztíthatók. A szondák falvastagságának megválasztása

annak figyelembevételével történt, hogy a szüséges erőt

a lehető legkisebb tömegű szondával lehessen biztosítani.

A készletben található különböző átmérőjű szondák közül

a célnak megfelelőt a talaj jellege, és az elérendő fúrási 

mélység szerint választjuk ki.

Kétféle szonda kapható:
● Kombinált típus: mindenféle vegyes talajtípusra 

alkalmas
● Homok típus: laza vagy szóródó, magas homok-

tartalmú talajokra, magfogóval ellátva, ami 
megakadályozza a minta kiszóródását a szondából.

A kombinált típusú mintavevő szondák 40, 50, 60, 75

és 100 mm átmérőjűek, 50, 100, és 200 cm  

hosszúságban kaphatók.

A homok típusú szonda csak 50 mm átmérővel 

és 200 cm hosszúságban kapható. Minden szonda 

keményített acél vágófejjel rendelkezik.

RD32 csatlakozás

A szondák és a hosszabbító rudak egymáshoz  RD32 

menets csatlakozóval kapcsolódnak, csatlakozó hüvely 

felhasználásával. Az RD32-ben az RD a holland

Ronde Draad-ból (jelentése kerekített menet/zsinor-

menet) származik, a 32-es szám az átmérőre utal. 

Az rudazatok összekapcsolása anyamenettel ellátott 

csatoló hüvelyek felhasználásával történik, így a masszív

rudazatok átmérője teljes hosszukon azonos marad,

 sehol sincs kigyengítve. Ebből adódóan a rudazatoknál

a munka során fellépő törésveszély gyakorlatilag nulla.

Az RD32 csatlakozással ellátott rudazatok kiemelésére

a szokásos kiemelő berendezések felhasználásával 

történik.

ÜTVEFÚRÓ KÉSZLETEK
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ÜTVEFÚRÓ KÉSZLETEK

Mintavevő szonda mintacsővel, magfogó, vágóél  

A hosszabbító rudak

összekapcsolása csatoló

hüvely segítségével  .

Fóliatömlő behúzó készlet a magminta vevőbe

Az átlátszó mintavevő cső 

behelyezése a magminta vevőbe.

Terepi kocsi nyitott és összehajtott állapotban

Magminta vevő a műanyag mintavevő csővel

Magminta vevő

Az általában használatos „ablakos” mintavevő

szondákon kívül magmintavevő szonda is van a 

készletben,  amibe (célszerűen átlátszó) műanyag

csövet vagy fólia tömlőt szerelhetünk. Az átlátszóság

azonnali szemrevételezési lehetőséget biztosít a 

terepen. A speciális vágóél fölé a  szondában

cserélhető magfogó kerül, ami megahadályozza a

minta elvesztését, és elszennyeződését is. A

kapott bolygatatlan talajminta lezárt csőben 

szállítható a laboratóriumba. 

A felhasználás korlátja: ez a szonda nem tud 

áthatolni gyökereken, nagyobb köveken, betonon.

Fólia-behúzó szerszámkészlet 

Ezzel a szerszámkészlettel vékony PE fóliát

húzhatunk a magminta vevő  szondába  az átlátszó 

műanyag cső helyett. 

A műanyag csőbe történő mintavétel során ugyanis

 - annak számos előnye mellett -  hátrányként jelentkezik,

hogy körülményesen lehet a mintához jutni: általában

csak úgy, hogy szétvágjuk a mintavevő csövet. Ezt a 

problémát oldja meg a kialakított új eljárás, melynek

során vékony fóliatömlőt húzunk a magminta vevő

szondába, ezzel helyettesítve a műanyag csövet. Az új

eljárás előnye nyilvánvaló: könnyebb anyag használata

mint a cső esetén, könnyebb a fólia eltávolítása a 

mintához jutás érdekében, és kedvezőbb ár.

A fólia behúzó szerszámkészlet csak a 63 mm 

átmérőjű, balmenetes RD32-es csatlakozású magminta 

vevő szondával használható.

Szállítás

A termékpalettában a különféle terepi munkák során

használt eszközök és szerszámzatok mozgatására 

és tárolára többféle szállító- és tároló eszköz 

található.

99.14 Terepi eszköz-szállító kocsi

Teljes mobilitás valósítható meg a terepen az 

összecsukható terepi szállító kocsi felhasználásával.

A merev alumínium szerkezet felfújható 

gumikereken mozog, és minden terepi eszköz

mozgatására hasznos segédeszköz. 

Terhelhetősége 150 kg, belehelyezhető csomagméret 

120 x 56 cm. Összecsukott állapotban a kocsi mindössze 

107 x 27 x 58 cm méretű, és tömege csak 15 kg. 

Akár személyautóban is szállítható.

ELŐNYÖK
Magminta vevő
* A legolcsóbb módszer, hogy a mintát fóliába vegyük

* Egyszerű a minta kivétele a szondából ; nem szükséges

további szerszám 

* Egyszerű használat

* A minta nem tömörödik

* Higiénikus / ergonómikus / biztonságos

* A magminta vétel történhet fóliába és műanyag csőbe is,

 és magfogót is használhatunk a mintavétel során.
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ÜTVEFÚRÓ KÉSZLETEK

Kihúzó/kiemelő szerkezetek

A kiemelő/kihúzó szerkezetek az a célt szolgálják, hogy

segítségükkel a szondákat a talajból viszonylag 

könnyen kiemelhessük. Többféle dizájnban kaphatók.

Az első szondát úgy lehet kihúzni, hogy a rudazat

kiemelőt rudazat-kihúzó hosszabbítással együtt használjuk.

Ezzel addig tudjuk emelni a szondát, míg az eléri a 

 (kb. 85 cm magasan levő) kiemelőt. Ha a szonda még 

ekkor is erősen szorul a talajban, akkor a szondát a

készletben található láncos emelővel emeljük ki.

A többi, már mélyebben levő szonda kihúzásához a 

mechanikus rudazat-kiemelőt már közvetlenül a fúrt talaj 

felületére  helyezhetjük. Ezek a kiemelők egy vagy két

ember által működtethető változatban kaphatók. Az egy-

emberes kiemelő emelő ereje 20 kN, és egy emelés

hasznos magassága 70 mm. A két-emberes kihúzó emelő

ereje 40 kN. A kiemelőkbe való emelőrudak külön kaphatók,

hosszuk 1,9 m. Mikor a szonda már szabadon mozoghat,

akkor a furatból célszerű 32-36 mm átmérőjű golyós 

rudazat megfogóval kiemelni. A golyós rúd-megfogó 40 kN

emelőerővel terhelhető, és két fogantyúval van ellátva.

Az univerzális béléscső- és és rúd-kiemelő szekezet

belső, áteresztő átmérője 22-80 mm. Ahhoz, hogy 

különböző átmérőjű rudazatokat vagy béléscsöveket 

tudjunk emelni vele, szorító-pofákat kell használni,

amelyek 32-45, vagy 50-54 mm méretben kaphatók.

A megfelelő működéshez még további hézagoló

gyűrű használata is szükséges, amivel a kiemelés

függőlegessége biztosítható.

A kézi egy- vagy két-emberes mechanikus kihúzó

minden szokásos helyzetben megfelelő hatékonysággal

használható, de extra nehéz körülmények között 

megfontolandó a hidraulikus kihúzó használata. 

A hidraulikus kihúzó emelő ereje 80 kN, kiemelő 

hengerének átjárható átmérője 65 mm. A hidraulikus

 aggregátor elekltromos meghajtású. Az emelési löket

 végén a kiemelő henger automatikusan kikapcsol. 

A rudazatok és szondák kihúzásához  a hidraulikus 

kiemelő esetében speciális  alaplemez is szükséges, 

ami biztosítja, hogy a kihúzás a furat tenhelyének 

irányában történijen.

A hidraulikus szivattyú nyomása max. 700 bar, 

a szivattyú és kiemelő együttes tömege 75 kg.

Kiemelő/kihúzó szerkezet szorító pofával Hidraulikus kiemelő/kihúzó szerkezet

Kihúzó-hosszabbítás az első szonda kihúzásához Egy- és két-emberes kiemelő

Az ütvefúró szondák kihúzása
a talajból
egy-emberes kiemelő
két-emberes kiemelő 
és
hidraulikus kiemelő
felhasználásával
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