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RURY WIERTNICZE [OS£ONOWE]

 Rury os³onowe s¹ u¿ywane do wiercenia i pobierania prób poni¿ej poziomu wód gruntowych oraz w 
glebach niespójnych aby zapobiec zapadaniu siê otworu. U¿ywane s¹ równie¿ przy instalacji piezometrów 

lub przy wierceniu otworów pod studnie. Pozwalaj¹ na zabezpieczenie  otworu wiertniczego przed 
zaciœniêciem lub zasypaniem. Umo¿liwiaj¹ tak¿e zamykania poziomów wodonoœnych. 

Poszczególne odcinki rur s¹ skrêcane w kolumnê o odpowiedniej d³ugoœci. 
Mog¹ byæ opuszczane do otworu wiertniczego rêcznie lub przy u¿yciu wiertnic mechanicznych. 

ZASTOSOWANIE

wiercenie otworów dla potrzeb geologii in¿ynierskiej
wiercenie otworów studziennych
wykonywanie wierceñ poni¿ej zwierciad³a wód gruntowych

Produkujemy rury wiertnicze ci¹gnione bez szwu 
o po³¹czeniach kielichowych lub cylindrycznych.

Zakres œrednic zewnêtrznych : 76 mm - 300 mm
Zakres d³ugoœci:            1 m - 2,5 m
Gruboœæ œcianek: 2,5 mm - 12 mm

Odcinki rur maj¹ na jednym koñcu czop z gwintem zewnêtrznym, na drugim koñcu 
kielichowat¹ lub cylindryczn¹ mufê z gwintem wewnêtrznym. 
Czop i mufa wykonane sa ze stali gatunkowej o podwy¿szonej wytrzyma³oœci i 
przyspawane s¹ do rury œrodkowej. 
Rura œrodkowa wykonana jest ze stali wêglowej konstrukcyjnej o zwyk³ej lub 
podwy¿szonej jakoœci. 
Pierwszy opuszczony do otworu odcinek rury zaopatrzony jest w "but".
But jest o œrednicy nieco wiêkszej ni¿ rura œrodkowa, posiada u do³u wyciête zêby, 
napawane specjaln¹ elektrod¹.

DANE TECHNICZNE

Do rur wiertniczych oferujemy kompletny osprzêt niezbêdny do realizacji prac wiertniczych:

huczki otwarte ze sworzniem s³u¿¹ce do manipulacji rurami
huczki zamkniête z przyspawanym do góry dnem stosowane jako g³owice zamykaj¹ce otwory
pokrêt³a do rur s³u¿¹ce do chwytania i obracania rur
œwidry do wiercenia wewn¹trz rur
szlamówki i œwidro - szlamówki do pracy w gruntach nawodnionych
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Od wielu lat nasze wyroby maj¹ szerok¹ rzeszê odbiorców w Polsce, miêdzy innymi: 

wszelkie przedsiêbiorstwa studniarskie oraz firmy geologiczne jak te¿ indywidualni odbiorcy. 
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