
Penetròmetre estàtic EIJKELKAMP 

General 

El penetròmetre consisteix en un instrument de mesura constituït per una barra i un 
con, per al mesurament de la resistència del sòl a la penetració. Per determinar la 
resistència de penetració en capes inferiors del sòl el forat ha de ser perforat utilitzant 
prèviament una barrina tipus Edelman. Tots dos equips contenen diversos cons, barres 
d'extensió, un instrument de mesura amb un manòmetre, joc d'eines, dispositiu per 
revisió de cons, certificat de calibratge i manual d'instruccions. El rang de mesura del 
manòmetre és de 10000kPa. 

 

Degut del seu rang de profunditat, es pot aplicar entre d'altres 

• Investigació general del sòl. 
• Assessorament bàsic per a fonaments. 
• Comprovació en compactacions artificials de sòl. 
• Investigació de les circumstàncies de creixement (que s'esperen) de les plantes 

a terra. 
• Seguiment de capes compactades a terra. 

 



Especificacions funcionals 

Avantatges Penetròmetres manuals 

• Esfera de lectura hidràulica precisa 
• Perfecte per a enginyers agrònoms i contractistes 
• Es pot operar amb tot el pes del cos 
• Esfera equipada amb punter d'arrossegament 
• Inclou totes les barres i cons 1-5 cm2 
• Joc B per profunditats de fins a 3 m 
• Verificador de cons per comprovar la qualitat de les puntes 
• Barrina per retirar capes dures 
• Funcionament molt senzill 

Notes 

• Per lectures correctes pressionar de manera uniforme 
• No grava dades 

 

Especificacions tècniques 

Angle o con 60o 
Rang de superfície de con 1,2, 3.3, 5 cm2 
Connexió screwthread 
Força màxima 10000 @ 1 cm2 kPa 
Profunditat màx. de mesurament 1 m 
paràmetres mesurats  
Precisió de mesura < +/- 8% 
Interval de mesurament 0...10000 kPa 
material del producte Acer inoxidable, ferro, altres 
Precisió de lectura 1% 
Tipus de registre Manual 
Mida del paquet (L * W * H) 59x19x28 cm 
Pes 11 kg 
 

Aplicació 

Estudi geotècnic del sòl 
Estudi de la capacitat de suport de càrrega o la transitabilitat 

 


