
Co buduje geolog, że potrzebuje młotka? 

Rzeczywiście, dla geologa pracującego w terenie młotek jest podstawowym 

narzędziem pracy. Z tym, że nie służy on do budowania lecz wręcz przeciwnie – 

do niszczenia. Używany jest bowiem do 

rozbijania skał po to żeby zobaczyć jaki jest ich 

naturalny wygląd na czystych, niezwietrzałych 

powierzchniach (Ryc. 1). Dzięki temu może 

właściwie rozpoznać i nazwać znalezione skały. 

A jeśli są z tym jakieś problemy, odłupane 

kawałki może zabrać do oznaczenia w 

laboratorium, podobnie jak próbki pobierane 

do bardziej zaawansowanych celów niż tylko 

rozpoznawcze. Młotek jest również 

niezastąpiony gdy z litej skały chcemy wydobyć 

pojedynczy minerał lub skamieniałość. Można 

próbować zrobić to uderzając młotkiem 

bezpośrednio w skałę, ale ławo wtedy zniszczyć 

wydobywany obiekt. Lepiej zatem stukać w 

dłuto, które pozwala preparować znaleziska ze znacznie większą precyzją.   

Jaki kształt ma młotek geologiczny? A czy ma to znaczenie? Przecież młotek to 

młotek. A jednak nie. Kształt jest bowiem podporządkowany funkcji. Młotek 

ciesielski jest inny niż ślusarski, a 

oba różnią się od geologicznego, a 

w zasadzie od geologicznych bo i 

one bywają różne, zależnie od 

przeznaczenia. Dawniej kształty 

młotków geologicznych były 

bardziej zróżnicowane (Ryc. 2), ale 

ich współczesne wersje (Ryc. 3) 

uległy pewnej unifikacji. W 

większości przypadków trzonek i 

obuch są wykonane z jednego 

kawałka metalu, a zasadniczą 

różnicą jest kształt końcówki 

obucha.  

Ryc. 1. Odłupany kawałek wapienia. 

               Ryc. 2. Stare młotki geologiczne 



Część z nich zakończona jest ostrym 

szpikulcem (Ryc. 3 i 4A), inne zaś płaską 

„łopatką” (Ryc. 4B).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Te pierwsze przeznaczone są głównie do rozbijania twardych, masywnych, 

nieuławiconych lub słabo uławiconych skał (np. granitów, kwarcytów). Te drugie 

lepiej sprawdzają się w skałach dobrze uławiconych (np. wapieniach, łupkach), 

kiedy zależy nam na rozłupaniu skały wzdłuż powierzchni warstwy.  

Należy mieć również świadomość, że młotki geologiczne, na pierwszy rzut oka 

wyglądające tak samo, mogą mieć różną wielkość i wagę. Najczęściej, te mniejsze 

ważą ok. 0,5-0,6 kg, a większe ok. 1 kg.  

Czy ktoś, kto nie ma profesjonalnego młotka może użyć innego? Oczywiście tak, 

zwłaszcza jeśli jest to użycie okazjonalne. Nie wiem czy warto wtedy wydawać 

kilkaset złotych na specjalistyczne narzędzie najwyższej klasy. Tak czy inaczej 

praca zwykłym młotkiem też jest 

możliwa, choć z pewnością nie będzie 

tak komfortowa. Warto jednak zwrócić 

uwagę by wybrany młotek nie był 

wykonany z twardej, kruchej stali, która 

będzie odpryskiwać przy uderzaniu. To 

bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla 

oczu. Niezależnie jednak jakiej klasy 

narzędzia    będziemy   używać,    zawsze  

Ryc. 3. Współczesny młotek geologiczny 

A 

     Ryc. 4. Młotek do skał masywnych (A) 

                 i uławiconych (B) 

             Ryc. 5. Okulary ochronne 



i bezwzględnie trzeba zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi (Ryc. 5). Tym 

bardziej, że kosztują tylko kilka złotych.  

A zatem udanego niszczenia… 

przepraszam, udanego zbierania próbek 

skał, minerałów i skamieniałości.  
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