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U

rządzenie jest przeznaczone do automatycznego pobierania próbek gleby. Konstrukcja urządzenia i jego
mała masa umożliwiają zamontowanie na robocie mobilnym wykonującym specjalistyczne zadania monitorowania środowiska. Układ mechaniczny jest wyposażony w elektryczne napędy liniowe. Cykl roboczy
obejmuje: wysunięcie układu, obrót do pionowej pozycji roboczej, zagłębienia próbnika w glebie oraz
powrót układu do położenia spoczynkowego. W pełni automatyczny proces pobierania próbki może być przeprowadzany na polecenie operatora robota przekazywane zdalnie lub według zaprogramowanego zadania. Konstrukcja
urządzenia umożliwia jego modyfikację i dostosowanie do różnych wysokości platform robotów.

Urządzenie może być zastosowane jako wyposażenie robotów mobilnych wykonujących zadania rozpoznawania
warunków środowiska. Robot mobilny z zamontowanym urządzeniem do pobierania próbek jest dedykowany dla
służb cywilnych i wojskowych zajmujących się rozpoznaniem terenu i wykrywaniem skażeń w sytuacjach katastrof
ekologicznych. Może być także wykorzystywany do automatycznego pobierania próbek gleby w ramach prowadzonych badań naukowych.
Urządzenie charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją oraz małą masą, co umożliwia jego zastosowanie jako wyposażenie małogabarytowych robotów mobilnych. Zautomatyzowany układ wykonawczy ogranicza funkcje sterowania
do wydania polecenia zdalnie z pulpitu operatora.
Masa układu:			

10 kg

Średnica próbnika rdzeniującego:

38 mm

Głębokość wprowadzenia 		
próbnika w glebę: 			

maks. 160 mm (przy wysokości
platformy robota 220 mm)

Siła wbicia próbnika:			

maks. 900 N

Czas cyklu pracy (rozłożenie,
pobranie próbki, złożenie):		

2 min

Zasilanie:			

24 V

Sterowanie:			 mikroprocesorowe
Komunikacja:			

CAN, opcjonalnie RS232
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T

he device is intended for automatic soil sampling. The structure of the device and its low weight enable it to
be mounted on a mobile robot for specialised environment monitoring tasks.

The mechanical system is equipped with electric linear drives. The operation cycle includes the protrusion
of the system, the rotation of the vertical working position, the dip of the probe in the soil, and the automatic
return to a stand-by position. The fully automatic sample taking process can be carried out following the remotely
transmitted instructions of the operator of the robot, or according to a programmed task. The design of the device
enables its modification and adaptation to different heights of robot platforms.
The device can be used as an element of mobile robots for specialised environment monitoring tasks. A mobile
robot with a sampling device mounted on it is dedicated to civil and military services responsible for the detection
of contamination during environmental disasters. It can also be used for automatic soil sampling as part of scientific
research.
The device is characterised by its simple and compact design and low weight, which allows it to be used as an element
of small mobile robots. The automated actuator reduces the control functions to remote commands from the user
panel only.
Weight:		

10 kg

Probe diameter:		

38 mm

Depth of the dip: 		
			

max. 160 mm (at the height
of the robot platform of 220 mm)

Penetration force:		

max. 900 N

Work cycle time (dismantling,
sampling, assembly):		
2 min
Power supply:		

24 V

Control:		microprocessor
Communication:		

Sampling actuator in the transport position

CAN, optionally RS232
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