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Opis wzoru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek 

płynów złożowych z wielu warstw płynonośnych, zwłaszcza wody, stosowane w celu przeprowadzania 

okresowej oceny jakości i monitoringu płynów złożowych ujętych jednym otworem wiertniczym. 

Znane z japońskiego opisu patentowego JP 2002146851 urządzenie do pobierania próbek pły-

nów złożowych posiada kolumnę rurową mającą na dolnym końcu segment o ściance perforowanej. 

Kolumna opuszczana jest na głębokość warstwy poddawanej opróbowaniu. Segment perforowany 

objęty jest na obu końcach zespołami uszczelniającymi, a w jego wnętrzu znajduje się komora poboru 

płynu, wydzielona szczelnymi przegrodami. W komorze zabudowana jest pompa połączona z rurą 

wydobywczą, szczelnie przeprowadzona przez przegrodę i zakończona wylotem ponad poziomem 

gruntu. Pobieranie próbki z każdej warstwy płynonośnej wymaga pionowego sytuowania segmentu 

perforowanego na głębokości zdefiniowanej dla danej warstwy. 

Znane są również różne rozwiązania zespołów uszczelniających kolumnę rurową w otworze 

wiertniczym. Zespół przedstawiony w opisie polskiego zgłoszenia wynalazku P-294497 ma elastyczną 

tuleję rozpieraną promieniowo ciśnieniem sprężonego powietrza. 

Znane jest także z opisu patentowego PL 202947 urządzenie do pobierania próbek płynów  

żądanej głębokości otworu wiertniczego, posiadające naczynie probiercze opuszczane na przewodzie 

elektrycznym do otworu wiertniczego oraz zaopatrzone w elektrozawory, siłowniki i akumulator  

hydrauliczny, zbiornik oraz elektroniczny zespół sterujący. 

Urządzenie do pobierania próbek płynów złożowych z wielu warstw płynonośnych według  

niniejszego wzoru użytkowego – podobnie jak w powyżej opisanych znanych rozwiązaniach – posiada 

opuszczaną do otworu wiertniczego kolumnę rurową z segmentem o ściance perforowanej, a który na 

obu końcach objęty jest przez zespoły uszczelniające pierścieniową przestrzeń między kolumną ruro-

wą a otworem wiertniczym. Rurowa przestrzeń wewnętrzna segmentu zamknięta jest szczelnymi 

przegrodami, które wydzielają komorę poboru płynu z zabudowaną w niej pompą połączoną z rurą 

wydobywczą wyprowadzoną wylotem ponad poziomem gruntu. Istota wzoru polega na tym, że kolum-

na rurowa ma długość odpowiadającą głębokości najniższej, poddawanej opróbowaniu warstwy  

płynonośnej, oraz że na swej długości ma wmontowanych kilka segmentów o ściance perforowanej, 

które usytuowane są na zdefiniowanych głębokościach występowania geologicznych warstw płynono-

śnych. Rury wydobywcze z każdej komory poboru płynu są szczelnie przeprowadzone przez przegro-

dy komór usytuowanych powyżej. 

W korzystnej postaci wzoru zespoły uszczelniające wykonane są jako elastyczne pojemniki 

pierścieniowe, szeregowo połączone przewodem z instalacją sprężonego powietrza. 

Urządzenie według wzoru użytkowego umożliwia jednoczesne pobieranie próbek płynów  

z wszystkich warstw płynonośnych ujętych jednym otworem wiertniczym, eliminującym możliwość 

fałszowania próbki przez domieszkiwanie płynami z warstw sąsiadujących. 

Urządzenie według wzoru użytkowego, do pobierania z otworu wiertniczego próbek wody z kil-

ku warstw wodonośnych, pokazane jest na rysunku w ujęciu schematycznym. 

Urządzenie posiada opuszczaną do otworu wiertniczego kolumnę rurową 6 o długości odpo-

wiadającej głębokości najniższej, próbkowanej warstwy wodonośnej 12. Kolumna rurowa 6 złożona 

jest z współosiowo połączonych ze sobą segmentów o ściance pełnej 2 i kilku segmentów o ściance 

perforowanej 3. Na dolnym końcu kolumny rurowej 6 zamocowany jest segment o ściance perforowa-

nej 3 a powyżej, na zdefiniowanych głębokościach występowania kolejnych geologicznych warstw 

wodonośnych 12 w kolumnę rurową 6 wmontowane są następne segmenty perforowane 3, oddzielone 

od siebie segmentami o ściance pełnej 2. Segmenty ściance perforowanej 3 objęte są na obu końcach 

zespołami uszczelniającymi 9, które stanowią elastyczne pojemniki pierścieniowe, szeregowo połą-

czone przewodem sprężonego powietrza 10 z instalacją naziemną. Ciśnienie sprężonego powietrza 

wywołuje promieniowe zamknięcie pierścieniowych przestrzeni między kolumną rurową 6 a otworem 

wiertniczym na wysokości warstw wodonośnych 12. Przestrzenie wewnętrzne rur tworzących segmen-

ty o ściance perforowanej 3 zamknięte są na końcach szczelnymi przegrodami 7, które wydzielają  

w nich komory poboru płynu 4. W każdej z komór poboru płynu 4 zabudowana jest pompa 5 z rurą 

wydobywczą 8, która jest szczelnie przeprowadzona przez przegrody 7 powyżej usytuowanych komór 

poboru płynu 4 i zakończona wylotem ponad poziomem gruntu. 
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Zastrzeżenia ochronne 

1. Urządzenie do pobierania z otworu wiertniczego próbek płynów złożowych z wielu warstw, 

zwłaszcza wody, zawierające opuszczaną do otworu wiertniczego kolumnę rurową z segmentem  

o ściance perforowanej, objętym na obu końcach przez zespoły uszczelniające pierścieniową prze-

strzeń między kolumną rurową a otworem wiertniczym, przy czym rurowa przestrzeń wewnętrzna 

segmentu o ściance perforowanej zamknięta jest szczelnymi przegrodami, które wydzielają komorę 

poboru płynu z zabudowaną w niej pompą połączoną z rurą wydobywczą zakończoną wylotem ponad 

poziomem gruntu, znamienne tym, że kolumna rurowa (6) ma długość odpowiadającą głębokości 

najniższej, poddawanej opróbowaniu warstwy płynonośnej (12), oraz że na swej długości ma wmon-

towanych kilka segmentów o ściance perforowanej (3), usytuowanych na zdefiniowanych głęboko-

ściach występowania geologicznych warstw płynonośnych (12), a rury wydobywcze (8) z każdej ko-

mory poboru płynu (4) są szczelnie przeprowadzone przez przegrody (7) usytuowanych powyżej ko-

mór (4). 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zespoły uszczelniające (9) stanowią elastycz-

ne pojemniki pierścieniowe, szeregowo połączone przewodem z instalacją sprężonego powietrza (10). 
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Rysunek 
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