Mérési metodika és a műszer bemutatása
CPT kábelnélküli rendszer felépítése
A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati
módszer, amely segítségével pontos információkat kapunk a talajokról.
A módszer lényege, hogy a szondát állandó sebességgel a talajba sajtolják, miközben mérik a
csúcsellenállást, a lokális palást súrlódást és a pórus víznyomást, ami akkor alakul ki a
talajban, amikor a szondát lenyomják.
Sok oka van annak, hogy a CPT módszert széles körben használják. Ezek közül a
legfontosabb az in-situ (helyszíni) vizsgálat, mivel a talaj tulajdonságait az eredeti
környezetében vizsgálja.
Talajminta vétele természetesen fontos különböző talajrétegek meghatározása szempontjából,
de a talaj más mechanikai tulajdonságai valószínűleg megváltoznak, ha külső hatások érik,
mint például nyomásváltozás.
A CPT gyors módszer és ezért költségkímélő. Átfogó képet ad a talaj topográfiájáról is, mivel
a mérés folyamatos.
Az általunk használt kábel nélküli CPT rendszer egy korszerű megoldás, mivel abban az
esetben, ha a szonda és a terepi adatrögzítő közti összeköttetést kábellel oldják meg, a
munkavégzés időigényesebb lesz, és nagyobb esély van a kábel sérülésére.
A svéd Geotech által kifejlesztett vezeték nélküli rendszer, amely digitális formában juttatja el
az adatokat a szondából a föld felszínére, biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé. A szondában
lévő mikroprocesszor a mért adatokat hangjelekké alakítja át. Ezeket a jeleket a szonda rudak
szállítják a mikrofonhoz, ami a felszínen lévő utolsó rúd és a nyomófej között helyezkedik el.

Kábelnélküli CPT rendszer folyamatábrája:
1. CPT szonda, 2. Mikrofon, 3. Mélységi jeladó, 4. Számítógépes jelátalakító doboz (Interface), 5. PC Notebook,
6. Nyomtató, 7. Eredmények

Az adatok a mikrofonból egy kábelen keresztül jutnak el a jelátalakítóba (Interface). Ugyan
ide érkeznek az aktuális szondázási mélység adatai a mélységi jeladóból. Az Interface által
visszaalakított jeleket terepi számítógép rögzíti. Az aktuális adatok grafikus és numerikus
formában jeleníthetők meg a számítógép képernyőjén, amit egy speciális szoftverrel történik.
A mérési adatokat 2 cm-enként tárolja. A mérés befejezése után lehetőség van a grafikus
eredmények helyszíni nyomtatására és kiértékelésére.

A CPT szonda által küldött adatok hangjel formájában jutnak el a szondarudakon keresztûl a mikrofonhoz,
amely a hidraulikus lesajtolóberendezéshez van rögzítve. A visszaalakított jeleket PC rögzíti.

A kábelnélküli jelátvitel előnyei:
 Kiküszöböli a kábel lehetséges sérüléseit és ezáltal az adatok elvesztését.
 A szondarudak egyszerű használata lehetővé teszi a gyors munkavégzést.
 Az adatok valós idejű grafikus megjelenítését teszi lehetővé.
 Az érzékelő szenzorok hőmérsékletváltozásának automatikus kiegyenlítését és
korrekcióját a szondában lévő mikroprocesszor végzi el.

CPTu szonda felépítése és a mérések adatai

Svéd fejlesztésű pórusvíznyomás mérésére alkalmas szonda sematikus ábrája.
Csatornák: Point Resistance (Csúcsellenállás) Qc, Local Friction (Palástsúrlódás) fs,
Dynamic Pore Pressure (Pórus víznyomás) u,

Csúcs ellenállás (Tip resistance): qT (qC)
A csúcsellenállás az egy olyan feszültség, amit úgy kapunk meg, ha elosztjuk a csúcsra
nehezedő teljes axiális erőt a csúcs keresztmetszetének területével. (1000 mm2). A qC jelölés
a pórus víznyomás nélküli CPT méréseknél használatos, míg a qT akkor használatos, ha pórus
víznyomást is mérünk. A csúcs formája miatt a csúcson mért erőt befolyásolja az ingadozó
pórus víznyomás. Olyan esetekben okozhat ez hibákat, amikor a pórus víznyomás nagy.
Ebben az esetben a csúcs ellenállás mérése nem regisztrál olyan adatokat, melyek a teljes
csúcs ellenállásra vonatkoznak. Olyan méréseknél, ahol pórus víznyomást is mérünk, a mért
csúcs ellenállást korrigálni lehet és a teljes csúcs ellenállás a következőképpen alakul:
a csúcsra nehezedõ teljes axiális erő kijavítatlan értéke
keresztmetszet terület
F
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qT =
keresztmetszet területe
qT= qC + u(1-a)

qC =
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(Olyan kivételes esetekben, amikor a pórus víznyomás u=0 vagy jelentéktelen, akkor qC = qT)
A csúcsellenállást Mpa vagy kPa -ban fejezzük ki.
Palást súrlódás (Friction): fT (fS)
A palást súrlódás értékét úgy kapjuk meg, ha elosztjuk a palástot érő teljes súrlódási erőt a
palást felszínének területével (15000 mm2). A palástsúrlódás mért értékét befolyásolja a
palást felszínét érő ingadozó víznyomás . Ezért a mért értékeket korrigálni kell jelentős
víznyomás esetén, azért, hogy a teljes palást súrlódás valós értékeit megkapjuk.

palást súrlódás kijavítatl an értéke
palást felszínének területe
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palást felszínének területe

1 a

fT = f S  u  b  0,3  u
 b 
 15


fS =
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(Az fS paraméter csak durva minőségű talajban alacsony víznyomás mellett valós.)
A palást súrlódás kPa -ban vagy Mpa -ban van megadva.
Súrlódási arányszám (Friction ratio) Rf
A súrlódási arányszám a palást súrlódás és a csúcs ellenállás közötti hányados a vizsgált
mélységben:
Rf =

fT
 100 , (%)
qT

Az adott mélységben lévő statikus pórus víznyomás u0 (kPa)
Megfelel az uralkodó helyi statikus víznyomásnak a talaj konkrét mélységében, ami visszaáll
miután a teljes pórus víznyomás konszolidálódik a szondázás megszakítása után.
Regisztrált pórus víznyomás u (kPa)
A fúrás alatt mért pórus víznyomást jelenti. (u = u0 +u). Az u jelölés csak olyan mérésekre
vonatkozik, amiket a szűrő normál elhelyezkedésénél mértek, ami a csúcs fölött van.
Létrehozott pórus víznyomás u (kPa)
Az a változás a pórus víznyomásban (u-u0) ami a fúráskor történik. A létrehozott pórus
víznyomás pozitív és negatív lehet attól függően, hogy milyen a talaj minősége.
Különbözeti pórus víznyomás hányados DPPR
A különbözeti pórus víznyomás egy arányszám, ami a létrehozott pórus víznyomás és a csúcs
ellenállás hányados a vizsgált mélységben.
u
DPPR =
qT

A mért adatok számítógépes kiértékelése
A mérési adatok kiértékelésére az SGI (Swedish Geotechnical Institute) által kifejlesztett
program szolgál. A Conrad egy olyan számítógépes program, melynek segítségével
kiértékelést készíthetünk a CPT mérésekről.
Ez a módszer további adatokat határoz meg a talaj minőségéről. A talaj paraméter értékeket
empirikus egyenletek felhasználásával számítja a CPT mérési adatok felhasználásával.
A bemenő adatok: a CPT mérések adatai, a talajvíz megfigyelései és a laboratóriumi
vizsgálatok. A számítások és az adatok bemutatása a felhasználó irányításán és kijelölésén
alapszik. Minél több adat áll rendelkezésre annál pontosabb a kiértékelés.
Első lépésben megjeleníti a kijavított paramétereket grafikusan:
 csúcsellenálás:
qt
 palást súrlódás:
ft
 pórus víznyomás:
u, u és u0
 súrlódási arányszám:
Rf
 pórus víznyomási arányszám: DPPR
A második lépésben a talajrétegek kiértékelése és megjelenítése következik:
 Talajrétegek leírása: talaj típusa, keménysége, konszolidáltsága








Csúsztató feszültség:
fu
Súrlódási szög (nem kohéziós anyagokban): 
Relatív tömörség (nem kohéziós anyagokban): Id
Modulusok
(nem kohéziós anyagokban): M, E
Effektív nyomásfeszültség:
’vo
Előkonszolidált nyomás (agyagban):
’c

Az iszap, homok és agyag talajok elkülönítésére és kiértékelésére szolgáló diagram. A
zárójelben lévő számok a talaj vízzel telített térfogatsúlyának körülbelüli értékét
mutatja t/m3-ben:

Agyag és szerves talajok besorolására szolgáló diagram:

Bq = u/(qT - vo)

Diagram CPT teszt eredményein alapuló sűrűség meghatározására kötött talajoknál

