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Wszystkie wiertnice - oprócz WPS-50S oraz WPS-80S - pracujà w ko-

morach prostokàtnych. Wiertnice WPS-50S oraz WPS-80S przystosowane

sà do komór okràg∏ych (studni ). Konstrukcja komory powinna byç tak

zaprojektowana, by posiada∏a odpowiednià wytrzyma∏oÊç na przeniesie-

nie si∏ wciskajàcych wiertnicy. Zaleca si´ stosowaç zunifikowane stalowe

obudowy wielokrotnego u˝ytku.

Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopad∏oÊci i stabilnoÊci

tylnej Êciany komory podczas wciskania. Dopuszcza si´ równie˝ wykonanie

komór ze Êcianek szczelnych lub p∏yt betonowych. Na komory okràg∏e

mo˝na stosowaç kr´gi betonowe zbrojone lub rury stalowe. Pod∏o˝a

komór mogà byç wykonane z betonu, p∏yt betonowych, belek stalowych

czy dla mniejszych wiertnic belek drewnianych. Wa˝ne by podczas

przecisku pod∏o˝e by∏o stabilne. Zaleca si´ bezwzgl´dnie wykonaç

niezale˝ny fundamencik o wymiarach 30 x 30 cm do przytwierdzenia

stojaka teodolitu.

W naro˝nikach komory przewidzieç studni´ odwadniajàcà.   Wszystkie

komory przeciskowe winny byç tak wykonane, by spe∏nia∏y warunki

wytrzyma∏oÊciowe, gwarantowa∏y stabilnoÊç wiertnicy oraz spe∏nia∏y

warunki BHP.
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Typ
wiertnicy

Typ agregatu
zasilajàcego

Zalecany wydatek
oleju [dm3/min.]

WPS-80S AH-120 220 + 75

A
B
C
D

WPS-140WPS-100WPS-80WPS-60WPS-50 WPS-50SWPS-40

2500 - 2700 2700 3200 6200

1500 - 1800 2100 2300 3500

490 - 720 730 - 1030 825 - 1125 730 - 1030 930 - 1230 820 - 1020

� 2000

WPS-80S

� 2500

2700 -
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930 - 1230 1000 - 1250
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Przeciskanie z obrotem ˝erdzi pilota˝owej (sterowanie z podglàdem teleoptycznym)

Wciskanie rur os∏onowych stalowych za pomocà prowadnika i transport urobku Êlimakiem

Wiercenie g∏owicà z no˝ami odchylnymi i wciskanie rur os∏onowych stalowych

Wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur os∏onowych

Wiercenie poszerzaczem z w∏asnym nap´dem hydraulicznym
- wypychanie stalowej rury os∏onowej
- wciskanie rur przewodowych

Wciàganie rur PE z u˝yciem p∏uczki
p∏uczka

Wiercenie aktywnà g∏owicà poszerzajàca typu GPN (do gruntów bardzo zwi´z∏ych)
- wypychanie stalowej rury os∏onowej
- wciskanie rur przewodowych

Zestaw do podawania p∏uczki

1. Pompa p∏uczkowa PPT80

2. Zbiornik p∏uczki

Âlimak do gruntów nawodnionychAktywna g∏owica poszerzajàcaPoszerzacz z nap´dem hydraulicznym

PierÊcieƒ pchajàcy
rur´ przewodowàRura przewodowa

PierÊ. rozdzielczy rura os∏onowa
rura przewodowaRura os∏onowa jednokierunkowa

G∏owica urabiajàca do
gruntów lekkich i Êredniozwi´z∏ych

- no˝owa Rura czo∏owa os∏onowa
PierÊcieƒ pchajàcy

rur´ os∏onowà

G∏owica urabiajàca do
gruntów zwi´z∏ych

- widiowaZ∏àcze obrotowe

Rura os∏onowa jednokierunkowa wraz
ze Êlimakiem transportujàcymRura os∏onowa dwukierunkowa

Prowadnik rury os∏onowej do gruntów
lekkich i Êredniozwi´z∏ych

Pilot  �114 ¸àcznik pilota ˚erdê  �114

�
11

4

min. 1200

Metoda przeznaczona
do gruntów lekkich

i Êredniozwi´z∏ych

Metoda przeznaczona
do gruntów zwi´z∏ych

i bardzo zwi´z∏ych

Zasilanie pompy p∏uczkowej - z agregatu hydraulicznego.
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