
Leírás:kézi fúrók  és  tartozékok 

1.1. Edelman fúró 
Az Edelman fúrótest (ld. ábra) kúpos alakú, és 2 élből (1) áll, amik kúpban egyesülnek (2). A vágó 
élek teteje felül egy ívhez van hegesztve (3), ami a fúrószárhoz (4) csatlakozik. A vágó élek 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 kohézívak lehetnek, ezért az agyag típusú 
fúró lamellája keskeny. Így a vágó éllel 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 kohézív 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) 
 

 



 

1.2. Riverside fúró (öntéstalajra) 
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 
emelőkötél szem (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) 
 
 
A kúpos menetes csatlakozásnál az egymáshoz csatlakozó elemek 
csatlakozását apa-anya  csavarkötés biztosítja. A kúpos menet kialakítás 
gyors oldhatóságot biztosít. 
 
 

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. 

 
 
 



 

 

 

2. Műszaki specifikáció 
A következő 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. 

 

 


