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STOŻKI ELEKTRYCZNE CPT(U)

Elektryczne sondy CPT zarówno ściskane jak i odprężane są najbardziej zaawansowaną metodą badania statycznymi
penetrometrami stożkowymi. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości czujników pomiaru obciążeń i wysokiej precyzji kalibracji
wszystkie stożki elektryczne GeoMil są zgodne z normą ISO 22476-1 standard I klasy.
Stożki elektryczne mogą mierzyć opór stożka (qc), tarcie lokalne (fs) za pośrednictwem czujnika naprężeń pobocznicy obudowy,
ciśnienie porowe generowane oraz efektywne ciśnienie porowe(u) za pośrednictwem elementu piezoelektrycznego oraz
nachylenie (i) za pośrednictwem akcelerometru (GeoMil standardowo montuje dwa czujniki do pomiaru odchylenia dwóch osi X
i Y). Dodatkowo możliwy jest pomiar temperatury (T). Stożek może być również wyposażony przystawki środowiskowe lub
sejsmiczne.
Standardowe zakresy pomiarów to 100 i 50 MPa dla qc i 1 lub 0,5 MPa dla fs. Mogą być również stosowane inne kombinacje
zakresów pomiarowych w zależności od typu i rozmiaru stożka oraz od jego wytrzymałości.
Sygnały emitowane przez czujniki obciążeń są przekazywane na powierzchnię jako wzmocniony analogowy sygnał napięcia,
gdzie przekształcany jest przez system urządzenia GME 500 na 16 bitowy sygnał cyfrowy.
Typowy i kompletny elektryczny system do sondowania CPT obejmuje:
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Stożek elektryczny: ściskany lub odprężany o powierzchni przekroju 10cm oraz 15 cm , dostarczany w poręcznych
przenośnych opakowaniach wraz z wydrukiem danych kalibracyjnych lub na dysku USB,
Kabel elektryczny CPT, w zależności od potrzeb możliwe są następujące długości standardowe 2, 10, 30 i 50m (z
magazynu), inne długości dostarczane są na specjalne zamówienie. Uniwersalne wodoszczelne złącza LEMO (pozłacane)
pozwalają na przedłużenie kabla oraz połączenia ze stożkiem i zestawem transmisji i przechowywania danych.
Zacisk wciskająco wyciągający (zamontowany na siłownikach posuwu) z wbudowanym przełącznikiem aktywującym
zapisywania głębokości.
Optyczny zestaw stabilizujący gdy dekoder wzrostu głębokości pokazuje drgania pomiaru głębokości.
System akwizycji danych GME 500 (przenośny lub wbudowany) do konwersji danych analogowych na cyfrowe i
automatycznej synchronizacji .
Zestaw żerdzi do sondowania i łączników.
Komputer (notebook, stacjonarny, przemysłowy) do automatycznego zapisu danych z sondowania CPT.
CPTest – oprogramowanie do zapisu danych oraz CPTask – oprogramowanie służące do interpretacji i prezentacji
danych z sondowania.
Sinusoidalny przetwornik do konwersji 12 lub 24 Vdc na 230 Vac do zasilania komputera (opcjonalnie).
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