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TABELA DOBORU ŚWIDRA DO RODZAJU PODŁOŻA 

Rodzaj zęba Rodzaj formacji skalnej Zalecane typy świdra (IADC) Rodzaj występujących skał 
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Formacje luźne, słabo skonsolidowane 
małe ciśnienie górotworu, łatwo 
zwiercalne. 

111         →        117 
Gliny, łupki, kredy, wapienie, 
gipsy. 

121         →        127 

131         →        137 

Formacje średnio i średnio-twarde, 
spoiste. 

211         →        217 

Miękki piaskowiec, 
piaszczyste łupki, wapienie 
średniej twardości. 

Formacje o dużej twardości oraz średniej 
abrazyjności. 

311         →        317 Twarde wapienie, łupki, 
wapienie dolomityczne. 

321         →        327 
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Formacje słabo zwięzłe, małe ciśnienie 
górotworu, łatwo zwiercalne. 

411         →        417 
Gliny, łupki, kredy, wapienie, 
gipsy. 

421         →        427 

431         →        437 

Formacje słabo zwięzłe i zwięzłe, małe 
ciśnienie górotworu, mocno 
skonsolidowane. 

511         →        517 Gliny, łupki, kredy, wapienie, 
gipsy, miękki piaskowiec, 
piaszczyste łupki, wapienie 
średniej twardości. 

521         →        527 

531         →        537 

541         →        547 

Formacje spoiste o średniej i dużej 
twardości, mocno skonsolidowane. 

611         →        617 
Twarde łupki, marmury, 
derytonity, magnetyty. 

621         →        627 

631         →        637 

Formacje twarde, skalne o dużej 
ścieralności skalnej, średnio i mocno 
abrazyjne. 

731         →        737 Trakit, łupek metamorficzny, 
gnejsy, bazalty, dioryty, 
porfiry, riolity. 741         →        747 

Formacje bardzo twarde, skalne o dużej 
ścieralności skalnej, wysoce abrazyjne. 

821         →        827 

Zlepieniec, taktonit, ścieralny 
piaskowiec, hematyd 
pasemkowy, ścieralny kwarc, 
skalny piryt . 

PODSTAWOWE PARAMETRY ŚWIDRÓW GRYZOWYCH 

Standardowe średnice Gwint 
Moment 

obrotowy 
[daN/m] 

Nacisk 
[lb/ft]* 

cale milimetry 

2-7/8” – 3-1/4” 73.00 mm -   82.51 mm N-rod >400 >3000 

3-1/2” – 4-1/2”  88.90 mm -  114.30 mm 2-3/8” API Reg. 400-480 3000-3500 

4-5/8” – 5-1/2” 117.48 mm - 139.70 mm 2-7/8” API Reg. 800-950 6000-7000 

5-5/8” – 7-3/8" 142.88 mm - 187.33 mm 3-1/2” API Reg. 950-1200 7000-9000 

7-1/2” – 9-3/8” 190.50 mm - 238.10 mm 4-1/2” API Reg. 1600-2200 12000-16000 

9-7/8” – 17-1/2” 250.80 mm - 444.40 mm 6-5/8” API Reg. 3800-4300 28000-32000 

14-3/4” – 28” 374.60 mm - 670.00 mm 7-5/8” API Reg. 4600-5400 34000-40000 
*1 lb/ft =1,48816394 kg/m 

 


