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Sondowanie statyczne to forma badania parametrów gruntu. W Polsce najbardziej popularne są dwie metody
sondowania statycznego: 

- Sondowanie CPT za pomocą mechanicznego stożka Begemana, czyli Cone Penetration Test polega na wciskaniu
stożka pomiarowego w grunt ze stałą prędkością 2 cm/s. Sondowanie to wykorzystywane jest głównie przy gruntach
spoistych celem określenia stopnia zagęszczenia, plastyczności gruntu, modułu ściśliwości oraz wytrzymałości na
ścinanie. 

- Sondowanie CPTU za pomocą stożka elektrycznego wyposażonego w sensor pozwalający na pomiar ciśnienia
wody w porach gruntu. Tutaj  również stożek wciskany jest w grunt ze stałą prędkością 2 cm/s. Sondowanie to
wykorzystywane  jest  głównie  w  gruntach  słabo-zwięzłych  i  dzięki  niemu  uzupełniamy  badanie  o  dodatkowe
parametry. 

Ponadto wyróżnia się dodatkowe uzupełniające badania tj: sondowanie dynamiczne, odwierty, pobieranie prób o
nienaruszonej strukturze, badanie dylatometryczne, badanie sejsmiczne tzw. S-CPTU.

Obecnie firma Amago Sp. z o.o. będąca wyłącznym dystrybutorem firmy produkującej sondy statyczno-dynamiczne
PAGANI, posiada w swojej ofercie maszyny przystosowane do sondowania wszystkimi możliwymi metodami. Sondy
statyczne Pagani możemy dzielić na cztery zasadnicze grupy: o nacisku 10, 15 i 20 ton oraz dodatkowo sondy
dynamiczne. 

Model
Moc silnika

[KM]
Nacisk

[kN]
Udźwig

[kN]

Prędkość
nacisku
[cm/s]

Głębokość sondowania
[m] Ciężar

maszyny
[t]

Przy użyciu
stożka

Begemana

Przy użyciu
CPTU

TG 30 - 50 6 Sonda dynamiczna Waga młota to 30 kg 0,35

TG 63 - 100 16 100 120 0 - 10
Parametry głębokości

zależą od geologii gruntu,
standardowe badania to
przedział od 10 do 30 m.

0,9

TG 63 - 150 18
150 (opcja

200)
170 0 - 10 1,08

TG 73 - 200 36 200 220 0 - 10 3,1

- Sondy dynamiczne TG 30-50 to konstrukcyjnie zwarta budowa o wadze nie przekraczającej 350 kg, pozwalająca
na wykonywanie sondowań dynamicznych sondą ciężką 50 kg w pełni automatycznie, dzięki wyposażeniu jej w
silnik  spalinowy oraz system hydrauliczny.  Często sondy te  wykorzystuje  się  w miejscach,  gdzie wykonywanie
badań metodą ręczną jest niemożliwe. 

- Sondy o nacisku 10 ton TG 63-100 wykorzystywane są głównie (zarówno w Polsce, jak i na całym świecie) przez
uczelnie w celach edukacyjnych. Są to sondy o niewielkich parametrach gabarytowych, które doskonale sprawdzają
się  w  trudno  dostępnych  miejscach.  W  Polsce  wykorzystywane  przez  Politechnikę  Śląską  w  Gliwicach  oraz
Uniwersytet Zielonogórski. 

- Sondy o nacisku 15 ton model TG 63-150 już od 4 lat można zakwalifikować również jako sondy o nacisku 20 ton
(TG 63-200). Jest to możliwe dzięki wysoko zaawansowanemu układowi hydraulicznemu. Otóż system hydrauliczny
sond Pagani składa się z dwóch pomp hydraulicznych, które zasilają układ jezdny i naporowy sondy. W trakcie
pomiaru,  system  naporowy  zasilany  z  jednej  pompy  „otrzymuje"  standardowy  wydatek  i  ciśnienie  oleju
hydraulicznego, pozwalającego na uzyskanie nacisku rzędu 15 ton, natomiast w momencie, kiedy dołączamy do
układu pompę nr 2 odpowiadająca za układ jezdny tworzy się naddatek ciśnienia i wydatku oleju hydraulicznego
pozwalający na uzyskanie nacisku rzędu 20 ton. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w polskich warunkach.
Szereg firm komercyjnych używających sond Pagani zachwala to rozwiązanie z uwagi na elastyczność i możliwość
wyboru przez operatora  siły  nacisku.  Sondy TG 63-200  to  również unowocześnienie i  zwiększenie możliwości
wkręcania kotew. 

- Półautomatyczny system kotwienia w sondach Pagani pozwala na zakotwienie maszyny w miejscu wybranym
przez operatora, odpowiednim dla punktów współrzędnych badania.  Nie ma konieczności  wkręcania kotew w
grunt  a  później  „szukania"  punktów  wspólnych,  aby  zbliżyć  się  do  miejsca  testu.  Głównym  ulepszeniem  w
systemie kotwienia są zmiany konstrukcyjne głowic i prowadnic wkręcających kotwy. Zmieniono materiał obudowy
przełożeń na silnikach hydraulicznych głowic kotew z aluminium na metal o specjalnie wzmocnionej i dobranej
stali oraz zastosowano wzmocniony silnik hydrauliczny. Dzięki tym zmianom uzyskano o 30% większy moment
obrotowy  na  głowicach  wkręcających  kotwy  (ze  160  daNm  na  208  daNm),  co  spowodowało,  po  wstępnych
testach,  zwiększenie głębokości  kotwienia o 25 % i  uzyskano sprawność o 15 % większą w porównaniu do
wcześniejszego rozwiązania. 

-  Sonda  klasy  TG  63-200  to  jedyna  samobieżna  sonda  na  świecie  o  nacisku  20  ton  mieszcząca  się  do
samochodów klasy Fiat Ducato, Iveco Daily, Ford Transit, Renault Master, Mercedes Sprinter - pozwalających na
prowadzenie zgodnie z prawem jazdy kategorii B. Jest to rozwiązanie idealne ponieważ wewnątrz przytaczanych
modeli  samochodów  jest  wystarczająca  ilość  miejsca,  aby  zapewnić  podstawowe  warunki  socjalne  dla
operatorów. Bardzo często zdarza się, iż prowadzone badania są oddalone od aglomeracji miejskich nawet o
kilkadziesiąt kilometrów, wtedy to takie auto jest znakomitym 'zamkniętym parkingiem strzeżonym'. Oczywiście
dzięki niewielkim wymiarom gabarytowym możemy również przedstawić formę transportu za pomocą samochodu
terenowego z napędem 4x4 i dwuosiowej przyczepki. 

- Sonda o nacisku 20 ton model TG 73-200. Jest to konstrukcyjnie najbardziej zaawansowana sonda, która ma
możliwość automatycznego wkręcania kotew poprzez dwie niezależne głowice o momencie obrotowym 500 daNm
każda.  Operator  tylko kontroluje posuw kotwy w dół.  Średnice kotew to 300 mm, 400 mm a nawet  500 mm
dostosowane w zależności od warunków gruntowych. 

- Sondy Pagani TG 73-200 są w Polsce znane jako fantastycznie zaprojektowane urządzenia, które z wagą od 3
do nawet 3,5 tony (w zależności od konfiguracji) mają rozłożony nacisk jednostkowy na grunt w taki sposób, aby
zapewnić  idealne  właściwości  jezdne.  Przykładem może być  tutaj  fakt,  iż  w ciężkich  warunkach  gruntowych
wyciągały z grząskiego terenu samochody przeznaczone do ich transportu. Niewątpliwą zaletą sondy TG 73-200
jest również możliwość poruszania się w trudnym terenie w trzech różnych prędkościach. 

Wszystkie trzy typy sond mają możliwość:
– doposażenia w zestawy do sondowania dynamicznego sondami DPM, DPH i DPSH
– sondowanie systemem CPTU. 

Firma Pagani proponuje zestaw oparty na przewodowej transmisji danych ze stożka elektrycznego do systemu.
Dzięki temu wydajność jest o 30-50% większa niż przy transmisji bezprzewodowej. Dlaczego? Otóż częste zaniki
sygnału powodują konieczność powtarzania testów, przez co firmy z systemami bezprzewodowymi tracą o wiele
więcej czasu na ponawianie testów. Obecnie firma Pagani  wdrożyła nowy system bezprzewodowej  transmisji
danych  pomiarowych  z  miejsca  sondowania  do  jednostki  odpowiedzialnej  za  interpretację.  Pozwala  to  na
bezpośrednią  analizę  parametrów  sondowania,  co  często  przyczynia  się  do  oszczędności  czasowych  i
ograniczenia dodatkowych nakładów finansowych. 

Niewątpliwie główną zaletą sond statycznych Pagani sprzedawanych w Polsce przez firmę Amago jest znakomity
stosunek jakości produktu do oferowanej ceny. Obecnie w Polsce pracuje 27 sond Pagani , z czego 22 sondy
pracują w firmach komercyjnych. Z tego prostego rachunku wynika iż ponad 80 % wszystkich sprzedanych sond
Pagani,  znalazły  miejsce  w  firmach,  gdzie  nie  ma  czasu  na  edukację,  a  firmy  często  wykorzystują  sondy
bezpośrednio  do  dokumentacji  geoinżynieryjnych.  Optymalizacja  kosztów  związanych  z  projektowaniem
inżynieryjno-mostowym, geotechnicznym i  geologicznym pokazuje jednoznacznie,  iż pomimo wciąż niewielkiej
świadomości  inwestorów,  firmy  komercyjne  z  własnej  inicjatywy  uzupełniają  dokumentację  o  badania  in-situ
sondami statycznymi. 

Kilka faktów: pierwsza sprzedana sonda Pagani to przełom 2005/2006 roku do firmy Geotech Rzeszów, ilość
sprzedanych sond statycznych  Pagani  w Polsce w okresie  6 lat  -  27  urządzeń,  ilość sprzedanych urządzeń
konkurencyjnych (firm holenderskich, szwedzkich i amerykańskich) w przeciągu 30 lat - 25 urządzeń 

Dla Amago, a także dla producenta sond firmy Pagani zestawienie to pokazuje jednoznacznie - firmy komercyjne
wybierają sondy PAGANI a liderzy na polskim rynku w opracowywaniu dokumentacji geotechnicznych tj. firma
GEOTECH Rzeszów i GEOTEKO Warszawa posiadają aż po trzy urządzenia: Geotech - 2 x TG 73-200 i 1 x TG
63-150 oraz Geoteko - 2 x TG 63-200 oraz 1 x TG 73-200. 


