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SPECYFIKACJA 

 
Odczyt zerowy : 0.25 podziałki 

Stała sprężyny : 2.142  0.045 kg/cm 

   (12  0.25 funta/cal) 

Nacisk wymagany do wykonania : 5.104  0.249 kg 

odczytu 3.0 ton/ft2 (3 kg/cm2)   (11.25  0.55 funtów) 

Nacisk wymagany do wykonania : 7.713  0.386 kg 

odczytu 4.5 ton/ft2 (4,5 kg/cm2)   (17  0.85 funtów) 

Średnica stopy : 6.35 mm 

Zakres pomiarowy: 0 – 4,5 kG/cm2 / 0 – 441 kPa 

 

 

OPIS 
 

Penetrometr kieszonkowy ma stałą sprężyny 2,142 kg/cm.  Podziałka kg/cm2 na skali odpowiada 8 mm. Dlatego aby 

odczytać wartość 1 kg/cm2 na stopie niezbędne jest użycie siły ściskającej 1,71 kg.   

Nacisk 1,71 kg na stopę o powierzchni 0,316 cm2 odpowiada wartości 5,41 kg/cm2 = 530 kPa = 53 N/cm2.  

 

Dlaczego penetrometr potrzebuje tak dużej siły do odczytu o wartości 1 kg/cm2? 

Pomiar penetrometrem wykonuje się poprzez wciśnięcie stopy w materiał na głębokość ¼ cala (6,35 mm). Dla głębokości 

¼ cala (6,35 mm) cylindryczna powierzchnia materiału wchodzącego w styk ze stopą wynosi 0.196 cala kwadratowego 

(1,265 cm2). Jest to czterokrotność powierzchni stopy, co tłumaczy konieczność zastosowania tak dużej siły. 

 

Penetrometr kieszonkowy jest kalibrowany poprzez badania korelacyjne na rzeczywistej sprężynie.  

 

Penetrometry kieszonkowe nie są kalibrowane indywidualnie, dlatego nie dostarcza się certyfikatów kalibracji wraz z 

penetrometrami. Stosując penetrometr kieszonkowy należy liczyć się z błędem do ½ podziałki na skali co odpowiada 

0.125 kg/cm2.  

 

Dane podane w specyfikacji (powyżej) mogą być pomocne w kontroli kalibracji przyrządu przez użytkownika. 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

1. Wybierz odpowiednie miejsce do wykonania pomiaru, zwracając uwagę aby nie było tam żwiru lub innych cząstek 

mogących mieć wpływ na pomiar. Należy unikać również miejsc o naruszonej strukturze. Dla nasyconych, spoistych 

gleb ważne jest, aby odczyty były wykonywane na świeżej próbce lub wyciętej powierzchni, jako że szybkie 

wysychanie może znacząco wpłynąć na pomiar. 

 

2. Przesuń pierścień do pozycji górnej. 

 

3. Uchwyć pewnie uchwyt i wciśnij końcówkę na głębokość ¼ cala (ok. 6,35 mm), używając stałej siły. 

 

4. Wykonaj odczyt od tyłu pierścienia.  

 

 

CZYSZCZENIE PRZYRZĄDU 
 

Numery odpowiadają oznaczeniom części na poniższym rysunku. 

 

1. Zdejmij pierścień wsporczy (4) z wewnętrznego trzonu (3). 

2. Zsuń pierścień pomiarowy (5). 

3. Odkręć nakrętkę tylną (1). 

4. Teraz można usunąć sprężynę (6) i wewnętrzny trzon (3). 

5. Umyj wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem i pozwól im wyschnąć na powietrzu. 

6. Składanie penetrometru odbywa się w odwrotnej kolejności do jego rozkładania. 

 

Uwaga: jeśli przy ponownym składania penetrometru zostanie zauważone zbytnie ściśnięcie (odkształcenie) sprężyny 

można dołożyć standardową podkładkę płaską 5/16”. Robi się to zakładając odpowiednią ilość podkładek od strony 

tylniej zakrętki (1). 
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1 = Tylna nakrętka 

2 = Zewnętrzna obudowa (rurka) 

3 = Wewnętrzny trzon 

4 = Pierścień wsporczy 

5 = Pierścień pomiarowy 

6 = Sprężyna 

 

 

 
 

 


